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INDICAÇÕES 

DISCUSSÃIO DE ORÇPJM.E.NTOS 

Considerando ,que o direito de iniciativa da Camara dos Deputados, re· 
!a-tivamente á discussão -das leis de orçamento e de fixação das forças de 

terra e mar, está co-nsagrado no atr. 29 da Constituição 
lnd:it:fação -(•) da Republica; 

J. Osm·Lo Cons-iderando -que a proposta geral da lei do orça· 
menta, devidamente orgat1izada pelo Ministro -àa Fa· 

zenda, deve ser ·ap-resentada até o dia 8 de maio, ou poucos dias a.pós a 
abertura do Congresso Nacional, sob pena de incidir o Presidente da Repu· 
blica em crime de respons-abili-dade (leis de 8 de outubro de. 1828, 15 de 
dezembro de 1830, 4 de outubro de 1831 , 24 de outubro de 1832, 31 de 
ou1ubro d-e 1835, 9 de agosto d·e 1879, 30 de outubro de 1891, n. 30, de 
8 de janeiro de 1892); 

•Mas, considerando que a falta de remes-sa da alludid-a proposta, no 
prazo legal, não .póde produzir o effeito de deter a acção das Comrnissões 
respectivas quanto ao estudo e elaboraçã-o dos projectos de leis annuas, 
porquanto ao Congresso Nacional cabe privativamente orçar a receita e 
fixar a despeza, s·ómente verifi-cando-se a interferencia do Presidente d-a 
Repl.!blica no exercício do Poder ·Legis.Jativo por meio da sancção e do veto 
(arts. 16, 34 e 37 da Constituição Federal; e, mais 

Co-nsiderando que as Commissões de •Marinha e Guerra e de Finanças 
'dispõem, para base de seu estudo e ·confecção do ,;. respectivos projectos de 
lei, das .propostas do anno anterior, da lei orçamentaria em vigor, afóra os 
elementos ·constantes da Mens-agem em que o Presidente da Republica tem 
o dever de remet-ter no dia da abertura da sessão legis·lativa do Congresso 
Nacional, dando conta da situação do paiz, indicando-lhe · as providencias 
e reformas urgentes (art. 48, n. 9, da Constitt.ção Federal); .além de .que 
as ·Commissões podem se communicar com os ·Ministros- de Estado, por 
escripto ou .pessoalmente, em -conferencias (a-rt. 51 da ·Constituição F e· 
dera!) , podendo, .por .qualquer dos meios indicados, habilitar a Cama•ra, de 
posse do pensamento do Governo, quant o ás medidas necessarias á admi· 
nistração; e, 

Considerando ainda, •que a falta de parecer das mencionadas Commis· 
sões, no prazo que lhes é esti.pulado, para a a.presentação dos respectivos 
projectos d·e lei, não deve se-rvir de empecilho a .que a Camara exerça a 
.sua primordial funcção constitucional, que consiste na discussão e votação 
das leis annuas; 

-Considerando •que se torna mister a Camara activar esse importante 
trabalho, de modo que se qesobrigue _de seus deveres a tempo do Senado 

( •) Indi·cacão n. 2 . 
1 

Camara 
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poder colla.borar nas leis de meios, evitando,se assim o deplo•r.avel ·espe· 
ctaculo de orçamentos discutidos ·e votados á u.ltima hora; e, que pa•ra a 
cons.ecução do proposito almej a.do não h a si não que appellar para .a (!On· 
t•racção ao trabalho .por parte dos membros das Commi·ssões e repres·en· 
tantes ·d·O povo, •que, si .profissionaes, •no período pa•rlamentar dev·em aban· 
danar .qual·quer outro officio ·para poderem atacar com vi·gor os trabalhos 
do >Congresso; 

Considerando .qu.e para ganhar 1em.po torna,se mister supp.rimir o re· 
gimen actual de ·quatro dis·cussões sobr·e cada .projecto, o .que é perfeita-
mente possível, sem sacrifício do livre exame da ma teria; 

!Considerando .que providencias devem ser adaptadas contra a habitual 
abst·rucção na ·hora da votação das leis, sem p•l'e juizo da liberdade da 
tribuna; 

Proponho as seguintes modificações no Regimento interno da Camara 
dos Deputados: 

Ar·t. As Commissões de Marinha e Guerra e de Finanças dentro do 
prazo de 45 dia·s, depois de •constittüdas•, d·everão apresentar á ·Camara os 
respectivos projectos de lei (fixação de fo·rças e orçamento). 

,fla•ragrapho unico. Si o não fizerem no . decurso desse .prazo ou dentro 
delle não estiverem constituídas serão consideradas como projectos e sub-
metHdas .a discussão, independent·e de parecer, as propostas de leis annuas subf 
mettidas pelo Poder •Executivo e na ·falta destas as leis orçamen1arias do 
exercício em ·vi'gor 

Art. Quarenta e oito horas depois de publicado e distribuído 
em av·ulso ·pelos ·Deputados o {lrojecto ficará sobre a Mesa durante duas 
sessões, afim de receber emendas ou additivos. 

Art. Findo esse prazo voltará o projecto •com as emendas ou art igos 
additivos á respectiva >Commis.s·ão, que emittirá parecer dentro de 15 dias, 
com as modificações ·que julgar conveniente ao texto .p•rimitivo. 

•Art. Vint·e e quatro horas depois de publicado e de distribuído em 
avulso pelos Depu1ados, o projecto •será dado para ordem do dia, abrindo· 
se a 2• discus·s1ío sobre elle, emendas e ·additivos. 

Nesta discussão não se poderá mais a.presentar emendas ou additivos. 
A v.otação terá .lagar consulta·ndo o Presidente si a Camar.a approva o 
proj-ecto, .s·alvo as emendas e additivos, e isto deliberado serão em seguida 
votadas estas. ·· 

Art. Encerrada a discussão, votadas as emendas e addi•tivos e depois 
o projecto, volverá ·elle á Commissão respectiva, que, dentr.o de cinco dias, 
deverá redigil-o, conforme o venci<! o, afim de pass·ar á terceira discussão. 

Art. Redigido o .projecto, será de novo publicado e distribuído em 
avulsos pelos Deputados, e 24 horas depois dado ·para ordem do di a, ficando 
sobre ·a Mesa durante duas sessões, afim de receber emendas· ou additivos. 

Art. /Findo esse prazo, voltará o pwjecto com as emendas ·e ad:ditivos 
á respec·tiva Commissão, que dentro de 15 dias emittirá parecer. 

Art. Quarenta e oito horas depoi s de pU'blicado e distribuído em 
avulsos pelos üeputad.os, o .parecer será dado para ordem do dia e sobre 
elle se abrirá discussão . 

A·rt. .adaptado definitivamente, o projecto será remettido com as emen-
das ou additivos approvados á Commissão de Redacção .que, d~nt-ro de 
cinco dias, reduzil-o-ha ·á devida fôrma. Lido em sessão, será a redacção 
final impressa no D\'ario do Co·ngre.sso, salvo o caso de urgencia votada pela 
Oamara. ~ ·• ~L:t 'il 

Art. Si ·as Commissões de Marinha e Guerra e de Finanças não se 
desempenharem de sua·s funcções nos praws que lhes é estipul;~do, as emen-
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das ou artigos· additivos, .juntamente com os proj ectos de fixação de forças 
e de orçamento, serão dados á discussão independentes de parecer .. 

Art. tPor occ:asião da votação dos· projectos de lei só poderá !>er con· 
· ced.ida a .palavra pela o•rdem a qualquer Deputado .pelo tempo de cinco mi· 
nu tos improrogaveis. 

Sala das sessões, 16 de setembro de 1913.-]oaquim OiSor)io. 

INTERViENÇÃO NO GElARA' 

lndi·CO que a Commissão de Constituição e Justiça, tend•o em considera-
ção os graves acontecimentos que se estão p·assando no Ceará, e a fórma 

por •que estiá exercendo o cargo de .presidente da·quelle 
IncHcação (*) Estado o tenente-coronel 'Marcos ·Franco Rabello, e te·ndo 

F1•eclm'ico Borges em vista os dis.positivos do·s §§ 2° e 4° do art. 6° da 
Constituição da Republica, se pronunci·e a respeito das 

viole•ncias alli commeMidas, impedindo o funccionamento legal d·a Assembléa 
Legislativa, em sessão ·extraordinaria, regula•rmente convocada, apezar de 
empossados 22 de seus membros por uma or·dem de .habe'a,s-cor:pus preven-
tivo concedida unanimemente pelo Supremo Tribunal Federal, s·entença que 
foi alli ludi·briada e mystificada, realizando,se de mod.o terrivel as ameaças 
de .que se •receiavam os .pacientes, Deputados ·estadoaes., send.o vaiados e 
apedrejados na via publica, e tendo suas casas incendiadas, e completamente 
empastellado um d•O.s· o·r.gãos da opposição. . 

.O signatario protesta apresent-ar i á Commissáo os. nece·ss•ario·s do-
cumentos. 

Sala das sessões, 20 de setembro de 19•13. ~Frederico Borges. 

COMMISSÃJO GERAL 

Indi camós que sej.á reformado o Regimento com os seguintes additi-
vos ao seu art. 48: 

Art.. A Camara só se •constituirá ·em Gommissão 
Inclicà.ção ( •• > G era-1 , quando fôr requerido para estudar e discutir os 
FeUsbello F1'ei1·e seguintes assumptos: 

a) todos os projectos ou proposições .q;ue creiem 
impostos ·OU qualquer pezo tributario sobre .o ipovo e ordenem despe7!as ou 
alienação de bens do p·atrimonio naciona-l ; 

· b) todos os pmjeetos ou proposições que desobrigam qualquer pessôa 
de responsabilidades mo neta rias /p ara com o EsMdo; 

c) todo.s os projectos de orçamento em 2• discussão, como todo o pro-
ject-o ou modificação das Mrifas aduaneiras. . 

Art. O Presidente da Mesa, como o Presidente da Commis.são Ge-
ral, ficará e·ncarregado de relatar o -trabalho da sessão ou sessões da Ca-
mara em Gommissão Geral , que se .terminará semp.re por ruma resolução 
que será affecta á propria Gamara para votar. 

Art. Cada orador na sessão da Camara em Commis·são 
poderá fa'll ar mais de 15 mi nutos, de cada vez, fpodendo fa.Jlar 
sobre cada rassum.pto. 

( •) Ind. n . 3. 
(**) 1-nd . . n. 4. 

Geral, não 
d·uas .vezes -;. . 

C amar& 
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Art. Compete exclusivamente ao Presidente encerrar ·os trabalhos 

das sessões da Camar.a em Commi·ssão Geral, quandq julgar ·que o assum-
pto ou •assumptos que a motivaram ·estão bem esclarecidos. 

Art. Cada sessão da Commissão p·óde durar tanto como ·as sessões 
da Camara, não podendo, porém, as sessões prolongar-se além de .quatro 
rnezes. · 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1913. ~- Feli,sbeNo Freire. - DilliS 
de Barros. - Moreira Guimarães. 

INTEHVENÇPIO E'M AL•AGOAS 

Indico que a Commi·s·são de Constituição e Di;pll:omacia, em .addita· 
mento ás informações a que se refere ,a INDICAÇÃO de 1 de outubro deste 
Indicação (*) 
RayntHndo ele 

ii:H1•wnc1a 

anno, •tendo em vist.a o e.•Ct(} dictato.rial do Governador 
.do Estado de Alagôas recusando-se a ·aoeceitar ·a com· 
municaçã:o· do Senado estad-u!al sobre o reconhecimento 
e proclamação dos Senadores para a renovação do 

terço e de que havia numero legal para ter lugar a abertura da 1" se\ssão or-
dBnaria da 12" legis•la.tura do Congresso do :Estado, e, se inforrnand·o desse 
caso de attentado á ,autonomia do·s poderes nos termos d-o art. 15 da Consti-
tuição Federal; requisitando informações do Governo do Estad-o de Alagôas 
e d•o Vice;Presidente do Senado do mesmo Estado, tendo ainda em vista 
á correspondencia a resp.eito tro·cada entre .o Governador e a Mesa do Se· 
nado do referido 'Estado, •attendendo aos preceitos dos arts. 15, 35, § 1°, 
e 63 da Constituiçã•o da •Repuhlica combinado com o seu art. 6~, § 2°, 
prO\p(}nha o remedio legal para manutenção da fórma_ repubHcana federati· 
va em A!agôas. 

Sala das ·sessões, 5 de novembro de 1913 . .:..... Raymundo de Miranda. 

Indi·camos que a Commissão de Constituição e Diplomacia d·o Senado, 
info.rmando1se, pelo Mi.nisterio do Interior e Vke,Pres•idente do Sen,ado 
'Indicação ' ( • •) 
Ra1J1nwnao ele 

.. M Í1'anc1cr. 

ex-vi dos arts. 6°, 
ção da Republica. 

de Alagôas, sobre o attentado constitucional do Gover-
nador do Estado de A!agôas decreta·ndo a sup.pressão 
das Secretarias do Senad·o e Cama.ta estaduaes, •se pro-
·nuncie •a respeito, propondo a ~providencia necessaria, 
§ zo, 35, § 1°, e 63, c-ombinado com o 18 da Constitui· 

Sala das se•ssões, 1 de outubro de 1913. - Raymundo 
Araujo Góeis. 

de Miiranda.-

LIMITES tOE ESTA•DOS 

J.ndico . {!Ue ·seja ouvida a Commissão de Constituição e Justiça sobre 
si, de accôrd·o com o preceito do art. 132, do Regimento . . é com as .disposi· 

ções dos •arts. 4°, 34, n. 10, e 59, lettra . d, da Consti· 
lnclicação ( •••) tuição Federal, póde ser udmittido para os· ·estudos da 

o. Mangabewi'H Cam!ara, qualquer projec:to qtUe estabe1·eça os limites 
de qualquer dos Estados do paiz, inclusive nas partes 

em litigio , sem se ter firmado prév.io a,cçôrdo~ ·com certas e de·terminadas 
f·Q.rrna.Jidades, entre as droumscripções litigantes. 

Sala d,as sess ões, 18 de novembr-o de 1913. -:- Octavio Mangabeira. 

( •) Ind. n. 3. 
(**) I.nd. lll. 2. 
(***) Ind. n. ·8. 
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ASSUMPTOS INTERNACIONAES 

CONIV!ENÇIOO BAOIO~ TIELEGRA·PH IGA 

A' Commissão de Diplomada e Tratados foi p.resente uma mensagem 
acompanhada do texto da Convenção Radio-telegraphica I-nternacio-nal ce· 

1-ebrada em Londres e assignada ad-referendum d·o Con· 
greEISo Naci-onal, pelo delegad-o do BrazH em 5 de ju-
lho do .anno passado. · 

Parecei· (•) elo 
Sr. Augusto 
ele L ·imct E' esta a segunda vez que o assumpto da telegra-

phia -sem fio, tratado internaciona-lmente, é su.bmettido ao conhecimento do 
Poder Legis.lativo; cabendo a primeim vez á Convençã-o de Berlim, .•conclui· 
da em 3 de ·outubro de 1906 e app;rovada pelo Brazil, em. virtude do de·cre-
to legislativo n. 1.775, -de 8 de novembro de 1907. 

A Convenção de .Londres é uma revisão da de Berlim, que veiu a 
substituir por ·exigencias do progresso da radio-telegra-ph_ia ·e da experien-
cia desse serviço durante os seis annos decorridos da sua introducção. 

Eis o -que -a esse res1peito i·nform.a o delega-do brazileiro: 

"A Convenção de Ber-lim c·oml!l•Unha-se de vinte e tres artigós, o com-
. promisso addicional de tres e o protocol!o fina.] de sete; o regulamento an-
mixo á Convenção compunha-se de quarenta e do-us ar-tigos. ·Feita a revi-
são de Londrest, foram modificados a!.gu-ns artigos da Convenção, cujo nu· 
mero foi mantido; desa-ppareceu o compromisso addi-cional, ficando o pro-
toco!Jo ·afinal red-uzido a tres arti;gos. Foram feitas notavei•s alterações no 
regulamento, •cu.jo numero de artig.os ficou eleVlado de q·uat!'o." 

.E mais adiante: 

"•Todas as reformas, p·orém, obedecer-am apenast ás suggestões da ex-
periencia, quanto a apparelhos, quanto ao trafego e por fim quanto á co.n· 
tabilidade. A maioria das alterações foram introduzidas a titulo de sim-
pl-ificação, de esclarecimento, de amp.Jiação . .Outras modificações obedeceram 
a int-uito humanitario, etc." 

(Relatorio do engenheiro Francisco Bhering, p-ublicado no Diario. Ofli· 
cial de 8 de fevereiro de 1913). 

Refere ·ainda o delegado brazi.leiro e verifica-se dos papeis! p·resentes: 
ter o Brazil no acto de Londres passado á 1" -classe, ·da 6• em que fôra 
inscripto em Berlim, d·evido ao seu grande desenvolvimento radio-telegrf\· 
phko; ter .a Convenção 'de Londres feito desal;J.parecer todas as res,ervas 
da Convenção de Berlim, ad•herindo a el:la sem ·condições a Inglate·rra, I-ta-
lia -e 'Portúgal; reconhecer a Convenção ·de Londres a ~xii;ite'ncia ctas esta-

Seusdo 
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ções radio telegraphicas para communicações entre postos! fixos , abolida 
a restricção da Convenção de Berlim, q·ue só reconhecia o serviço radio-
telegraphico entre a costa e as estações moveis; terse estabelecido a pos" 
sibHidade de communicar um navio com a estação radio-telegraphka cos-
teira mais afastada, mediante . o emprego de ond_as de 1.800 metros, quando 
a Convenção de Ber.lim >SIÓ ·havia adaptado ·O comprimento de 300 e de 600 
met11os; ter sido fi·na-lmente ·adoptad>a uma série de medidas effiCazes para 
a segurança da navegação. 

Si 11 Convenção de Berlim mereceu a approvação da Camara dos Depu-
tad·os com maioria de motivos a merece a Convençã·o de Londres que, preen-
chendo as .Jacu-nas daquella, firmando-lhe os pontos vacillantes:, esclarecem· 
d•o os obscuros, multiplicando as providencias salutares para a defesa da 
navegação, expansão das relações internacionaes e desenvolvimento do 
commercio, realiza o ultimo grão possível nesse grande assumpto, que, a 
par da navegação aerea, preoccupa a actual aottenção do mundo civilizad·o . 

. Goncornittante, porém, a essa approV'ação, q·ue não deve ser retarda-
da, é dever do legislador brazil eiro crear as normas para o serviço radio-
telegraphico nacional , normas que por um lado facilitem o cumprimento 
das obrigações cOJitra-hidas na Convenção de Londres, e por outro assegu-
rem a·s prerogativas e os interess1es da União quanto ao uso, goso e ex.plo-
ração do <;erv!ço radi·o-telegraphico em t·odo ·o territorio da Repu.blica, de 
modo ,a evitar liti:gios futuros. · 
. Dir-se-ha que o assumpto já foi em parte regulado, porque outra causa 

··não pretendeu fazer o reguijamento baixado com o decreto n. 8.542, de 1 de 
fevereiro de 1911, autoriz-ado pelo art. 18 d.a lei do orçamento n. 2.050, 
de 31 de dezembro . nesse 11egulamento, que era destinado á execução da 
Convenção de Be111im, se 'P"Oderiam desdobrar novas ·i ntrucções ou novo 
regul ament·o, que, mutati>s mutandis, se adaptariam ás novidades da Con-
venção de Londres. · 

Mas, diremos nós, não se terá ain'da legislado sobre o ·serviço radio-
telegraphico, porque regJulament-o não é lei, nem mesmo quando o l egi~1la· 
dor, de$indo-se das suas prerogativas e infri·ngindo a CO>nstituição, dele-
ga para o outro poder a sua competencia p·riv,ativ.a. 

Como quer .que seja, é tempo de converter o art. 18 da lei de 1911, 
unico vesti·gio legislativo do serviço radio-telegraphico, em uma lei de ver-

. dade, cuja urgencia não deve ·ceder á d.a approvação d•a sabia Conv·enção de 
Londres, tanto mais quanto, ao que nos consta, quasi todos· os paizes que 
se representaram na •celebre Conferencia já teem regulado a materia. Além 
do mais, o regulamento ·existen•te entre nós é todo relativo ao serviço radio-
telegraph!co exterior, nos termos da Convenção de Lo•ndres. 

O que tudo visto. e ponderado, a Commissão, ·reservando-se apresentar 
em separado, nesta mesma data, um projecto de lei regulando o serviço 
radio·telegraphico nadonal, .propõe seja d iscutido em sessão publica o se-
guinte projecto: 

10 Congresso Na·cional resolve: 
Artigo uni co. Fica .approvada a Co•nvenção Rrudio-telegraphica, cele-

brada e concluída em Londres a 5 de julho de 1912, bem como o regulamento 
que l·he é annexo; revogadas' as dispos·ições em contrario. 

Sala das sessões, 22 de novembro de 1913.- Dunshee de Abranches, 
Presidente.- Augusto de Lima. Relator .-Joaquim Luiz Ozorio.-Nabuco 
de Gouvêa.-]osé Tolenfino.- Cetso Bayma. 

MENSAGEM A QUE SB REFERE O PARECER SUPRA! 

Srs. membros do Con-gresso Nacional - Realizou-se em .Londres, de 
junho a jul·ho de 1912, uma conferencia de plemipotendarios c!.os .. paizes 
que ádheriram á Çonvenção RadiQ"tele~ra.phica Intern!lcio!l!ll, . cQn•çlujql} ~ 
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assigna·d,a · em Berlin:J, em 3 de novembro d·e 1906, para resolver s-obre as 
alterações que os .progressos do .trafego e da technica radio-telegraphica 
aconselhavam a introduzir na·quella convenção. 

O Brasil, que era um dos signatario.s da Gonvenção de Berlim, fez-se 
representar na de Londres por um plenipotenciario. 

A convenção concluída e assignada em 5 de julho de 1912 differe da 
que foi concluída e assignada em Berlim por disposição tendentes a sim-
plificar, esclarecer e ampliar dis.po·sições anterioes, em ·benefi.cio do serviço 
internacional e para augmento da segurança da navegação. 

Como característico dos progressos da radio-telegraphia póde ser citado 
o. fa•cto de haver a convenção reconhecido a .perfeita exe·quibilidade de com-
municações radio-telegraphicas entre estações terrestres fixas; e, como 
característico do li'beralis mo ·p·rog.re~·s i v o das idiéas, é de notar o facto de 
terem desapparecido, com a suppressão do accôrdo addicional á Convenção 
de Berl im, as restricções postas por certos paízes á execução de varias 
disposições della e consequentemente do regulamento do serviço. 

O protocollo final, outro annexo á Convenção de .Berlim, ficou limitado 
a duas disposições referente-s a tarifas do Canadá e dos Estados Unidos, 
paizes esses nos· quães o serviço telegra.phico ·é explorado por empresas 
particulares, e de uma observação sobre a rnatureza do · voto da Bosni a-
Hedzegovina. 

A revi·são do regulamento executorio das dispo ~;·ições da convenção, feita 
por autoridades na mat·eria, presidiu o elevado intuito de melhorar o serviço, 
favorecendo o pll'blico correspondente . 

'Submettendo, como me -cumpre, á vossa alta consideração o texto da 
convenção assignada ad-reiferendum, .pelo plenipotenciario brazileiro, cabe-
me dizer-vos que esse documento me parece merecer a v·ossa lllpprovação. 

Rio de Janeiro, 26 de março de 1913, 92° da lrndependencia e 25° da 
Rep·ubHca. 

HERMES R. DA FONSECA. 

Sr. Presidente da Republica - A Conferencia Radio-telegraphica In-
ternacional que se ·reuniu -em Londres, de junho a julho de 1912, na qual o 
Governo Br.asileiro fez-se .representar por um ·plenipotenciario, teve por fim 
a ·revisão do regulamento do serviço radio-telegrapflico interna-cional de 
Berlim d-e 1906, a alteração da 'Convenção celebrada naqu.ella capital no 
mesmo anno e bem arssim do acto addicional e protocollo •final. · 

Tendo sido assignadas pelo referido .plenipotenciario ad-referendzun as 
alterações feitas no respectivo regulamento, conforme consta o texto da 
Convenção que tenho a ·honra de submetter á vossa -consideração, torna-se 
necessario, Sr. Presidente, que soliciteis do Con,gres·so Nacional a sua 
a.pp·rovação. 

Rio de Janeiro, 26 de março de 1913.-]o'sé Barbosa Gonçalves. 

O Presidente 
ci<inal o texto de 
Parecm• (*) elo 

81•. D. Ab·ran-
ches 

DEF'E'SA AGRIOOL:t\ 

da Republica submette ao referen'dum do Congresso Na-· 
tres Convenções· rassignadas na Conferencia Internacionál 

de Defesa Agrícola, reunida em :Montevidéo a 2 de mai-o 
Q.o corrente anno, e relativas á exiploração dos fócos de 
o·rirgem do s gafanhotos·, a .pragas em geral e a praga·s 
ai!'l:da não ~xis tentes nos paizes ali i representados. · 

( •) Pa.recer n. lr6·8 . 
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Do officio do Mini sterio das -Relações Exteriores consta que a essa 
conferencia estiveram pre·s-entes, por .parte do Brazil , além do encarregado 
d·e negocias naquella •capit.al, com caracter diplomatico , dous profissionaes 
com autoridade techmica, para os ass.um:ptos tratados nessa reunião. 

O objecto das Convenções realizadas é no conceito· geral da maxima 
importancia .pa'l'a a agricultura, especialmente da região -snl do Brazil, onde 
frequentemente são as "Plantações devastada s pe.los garanhotos e pragas de 
diversa natureza. A exploração do·s fócos onde ·se originam taes flag.ellos 
da lavoura e o seu C·onse•quente extermínio ·constitue S'ério empenho dos 
Governos contr.actantes, de cuja acção conjunta mais efficazmente resultará 
o saneamento agrícola da zona aHectada. 

' Bste empe·nho não póde deixar de ser secundado .pelo ·Poder Legislativo 
do Brazil, em cujo programma de administração não s·e comp•rehende a 
defesa agricola sem o combate aos seus inimigos naturaes. 

Nestas circum:stancias, é a Commi·s·são de parecer ·que seja di scutido em 
sessão publica e afinal convertido em lei o segi.tinte projecto: 

O Congresso <Na·cional resolve : 
Artigo uni co . São approvada5 a·s convenções celebrada·s em Montevidéo, 

na Conferencia da Defesa Agrícola e assignadas em 30 de julho de 1913, 
providencia<nd.o sobre a exploração dos fócos de .origem dos gafan·hotos, 
sobre ;praga:; em geral e sobre pragas não existentes nos paizes representa-
pragas ainda não existentes nos paizes representad.os na•quell'a reunião. 

Sala das sessões. - Dumhee de Abranches, Presidente e Relator .-.A n-
gusto de Lima.~]oaq.uim Luiz Osorio .-Nabuco de Go.nvêa.-]osé Tolerotino. 
~Calso Bayma. · ' 

MEMSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER S UPRA 

Srs. membros do Congresso Nacional - De accôrdo com o preceito 
co•nstituciona.l, submetto á vo·ssa consideração, na indusa cópia aufhentica e 
acomp.anhadas de um offi.cio do 'MiFiistro de Estado interino das Relações 
Exteriores, tres Convenções a·ssignadas na Con fer·encia Internacional de 
Defesa Agrícola, realizada .em ·Montevidéo em 2 de maio do corrente anno 
e r·elativas á ·exploração do·s- fócos dos g.afanhotos, a pragas em geral e a 
pragas ainda não existentes nos .paizes representados na.quella reunião. 

~io· de Janeiro , 30 de julho de 1913 .-Hermes R. da Fo•nseca. 

Expo;;ição de n1Jofivos 

Sr . Presidente da Republica - A .z d e maio do ·corrente· <J,nno realizou-
se, como V. Ex. sabe, .em Mon.tevidéo , a reunião da Conferencia Interna-
cional de Defe·sa A.grkola, na qual ·foi o Erazil representado por· um de-
legado diplomatico, Sr . Eusebio de Quei·roz Coitinho 1Mattoso Camara, então 
encarregado de negocias· na•quella capital, e por dous outros technicos, no-
meados pelo Ministro da Agricultura, Industria e Commercio. 

1Dessa conferencia internacional resultaram tres convenções sobre ex-
plor·ação do5. fóco-s de origem dos gafanhotos, sobre pragas em geral e sobre 
pragas ainda não existentes nos paizes ·repr-esentados naquella reunião. 

Tenho a honra de pôr na presença de V. Ex . as inclusas có-pias, devi-
damente authentkadas, de cad·a uma das conve·nçõe!r m~ncionada·s, com o 
pedido de que V . Ex . . ~e digne, si assim o julgar conveniente, de as sub-
metter ao exame e voto do Congresso Nacional, estando ellas em condições 
d·e ser approvadas pelo Poder Legislativo. . 

Aproveito esta Oip·portunidade para ter a honra de renovar a V. Ex . os 
protestos do meu m·ais profundo respeito . 

.Mi•nisterfo das. \Relações Exteriores1 30 de julho d~ 11;113 , - .. Regis . .de .. 
O li!! eira , 
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ABUSO 00 OPIO , MORIFI•N.A E SEU•S DEHIV•ADOS, ETC. 

A Commissão de Diplomacia e Tratados da Camara dos Deputados, 
tendo em vista as razões expostas na mens·agem pela qual o Sr . Presidente 
Pm·ecel' ( • ) do da· Republica submette á approvação do Congres·s'() Na-

81 •• N. de Gou- cional as medidas appravadas pelos representantes das 
nações que tomaram p·arte na Convenção Internacional 
do Opio realizada em I de dezembro de 1911 em Haya 

e tendo presente as cópias authenticas da convenção e do protocollo assi-
gnadas na mesma conferencia, resolve submetter á app•rovação -da Camara 
o. seguinte .projecto de lei: 

veia 

O Congresso N acionai dec·reta: 
Artigo unico. Ficam approvadas para produzi·r todos· os seus effeitos 

no territorio nacional as medidas tendentes a impedir os abusos constantes 
do opio, da mor:phina e seu.s derivados, bem como d·a cocaína, constantes 
da·s resoluções appro\•adas pela Conferencia Internacional do Opio. realizada 
em 1 de dezembro de 1911 , em Haya , e cujo protocollo foi assi-gi)ado pelo 
representante do Brazil , na mesma conferencia; revogadas . ás disposições 
em contrario . 

Sala das Commissões , 24 de novembro de 1913 .-Dunshee de Abrall· 
ches, Presidente. - Nabuco de Gouvêa, Relator. - Joaquim Luiz O.Sorio. -
Augulsto de Lima.-]osé Tolentino.-Ca!lso Bo.yma. 

MENSAGEM A QU E SE REFERE O PARECER SUPRA 

Srs. membros do Congresso Nado na! - De conformidade com o dis· 
posto no art. 48, n . 18, da Constituição Federal, ·submetto á vossa conside· 
ração, nas inclusas cópi•a.s autheil1ticas. acompanhadas -de um officio do Mi· 
nistro de Estado interino da·s Relações Exteriores, uma convenção e um 
protocollo de encerramento, assignados .po·r varias potencias, na Conferencia 
Internacional do Opio, realizada em I de dezembro de 1911, na Haya. Como 
vos servireis de ver do mencionado officio do Ministro de Estado interino 
das Relações Exteriores, o Brazil não esteve presente á reunião da mesma 
Conferencia Internacional. Tendo sido, porém. c01nvidado .a as-s·ignar um 
protocollo supplementa-r aberto no Ministerio dos Negocias Estrangeiros de 
Haya, de accôrdo com o art. 22 da Convenção em ques·tão, nomeei pleni-
potenciario para esse effeito o nosso .Mi•nistro naquelle paiz, Sr. Jose Pe· 
rei r a da Graça Aranha. O Sr. Graça Aranha assignou o referido protocollo 
supplementar, em 16 de outubro de 1912, fi·cando, .portanto, o Brazil 'fazendo 
parte da convenção e protocollo inclusos. 

Rio de Janeiro, 23 de jul'ho de 1913, 92° da Independencia e 25o da Re· 
publica.-Hermes R. da Fonseca. 

Expolsição de mloti-vos 

Sr. Presidente da Republica - Em 1909. reuniram-~e em Sha·ngai dele· 
g·ados de alguma·s potencias com o fim de discutirem a questão do opio e 
estuda-rem os méios de combatér o abuso crescente do mesmo em divers'()S 
paizes, notadamente na China. Dessa reunião resultaram nove resolucões 
emittindo votos e recommendando medidas tendentes a impedir o · abuso 
crescente do o pio, da morphina e de outros deri vados do o pio. Com o in· 
tuito de aproveitar os resultados da reunião de Shanghai , e de proceder a. 

{ ~) P.a.r(lcer •n. ~ ·G ·G , 
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uma regluamentação internadonal dessa materia, o Governo dos Estados 
Unidos da America tomou a iniciativa da convenção de uma Conferencia In-
ternacional na Haya, ficando então o Governo do·s Paizes•Bairos incumbido 
de ·Convidar as ·potencias representadas na Oommi-ssão Internacional de 
Shanghai a tomarem parte neste .mesma co·nferencia. 

Feitos pelo· Governo hollandez os convites e incluída no pro·g·r•amma por 
pro•posta do gabinete inglez a questão da mo·rphina e da cocaína, visto que 
o abuso dessas substancias se .tornava um perigo s·ocial, reuni·u-se a Con.fe-
renda Internacional do Opio na Haya a 1 de dezembro de 1911 . . Dessa 
conferencia resultaram uma convenção e um ·protocollo de encerramento, 
que tiveram a data de 23 de janeiro de J9.12. 

P.ara que todas as nações da Europa e da Amerka pudessem coope·rar· 
no sentido de se attingir o fim humanitario visado .pela conferencia, foi 
introduzida na convenção uma clausula (art. 22) facultando ás potencias 
não repres·entadas assign•arem a mesma convenção. 

Convidado o Governo braziJ.eiro a as·signar o protocollo supplementar 
aberto no Ministerio dos Negocios Estrangeiros da Haya, resolveu V. Ex. 
expedir uma carta de plenos .poderes, nomeando o Enviado Extraordinario 
e Ministro Plenipotenciario nos tPaizes Baixos, Sr. J osté •Pereira da Graça 
Aranha, seu plenipotenciario par a, ad ref erendum, do Congresso Nacional, 
assignar o mencionado protocollo supplementar. O Sr. Graça Aranha assi-· 
gnou o referido protocollo supplementar em 16 de outubro do anno passado . 

. ficou a·ssim o Governo brazileiro f,azendo parte da convenção e do pro-
toco.llo de encerramento de 23 de janeiro de 1912, actos dos quaes tenho a 
honra de remetter a V. Ex. as inclus·as cópias authenticas ; 

Rogo a V. Ex. se digne de os submetter ao exame e voto do Congresso 
Nacional , estando elles em condiçõe·s de serem approvados pelo Poder 
Legi·slativo . 

Tenho a honra de renovar a V. Ex. os protestos do meu ma·is profundo 
respeito . 

•Ministerio das Relações Exteriores, 23 de Julho de 1913.- RegiJs de 
Oliveira . 

A Commissão de Diplomacia e Tratados airrda mais uma vez ·foi cha-
mad·a. a se pronunoiar sobr·e a manutenção da legação do Brazil junto ao 
pa,•ecel' (•) elo Vaticano, cuja suppressão ora propõe o proj.ecto n. 95 A, 

81•. Lmnenha do anno corrente, submettido ao seu exame e estudo 
Lins •par·a emittir pa•reoer. 

· Desde a promuigação da Constituição de 24 de fe-
vereiro de 1891 que, todos· os annos, se renovam as discussões sobre a 
materia, ás vezes tratada em projoectos especiaes e muito maios frequente-
mente, por emendas suppres·sivas das verbas · destinad~s á CO'ns:ervação 
d-aquelle .posto d4plomatico no orçamento do Ministerio das Relações Exte-
riores. · 

Nestes ultimos casos, sempre se limitou a Commissão de Finanças a 
allegar aliás, com justo fundamento, •que não é licito á Camara nega.r a 
competem te dotação orçame·ntaria a serviços creados por lei. 

Esta justi·ficação, poném, não aproveita aos casos como o occurrente,-
onde .a medida é proposta em um projecto de lei ordinaria, ·s~eguindo os 
tramites regulares e regimentaes. · · 

Assim, torna-6e mister demonstrar a justa proceden.~ia ~a nqssa le~ação 
no VatjcanQ ou acceitar a $Ua impugnação, 
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Em tres argumentos se teem firmado os que na Camara combatem essa 
legação: 

1 o, dizem que, não sendo mais o P.ap·a soberano após a perd-a dos Es-
ta,dos Pontifícios, j•á não lhe cabe o direito activo e .pa"sivo de legação; zo, .que as relações diplomaticas do BrazU com a Santa Sé s·ão veé!adas 
pela Constituição da Republica; 

3°, .que a mesma legação não tem objecto, sendo, portanto, i·nutil. 
A constante repetição de taes a.rgumentos nos obriga a: consid•erar cada 

Uifl delles de per si, dada a rel evancia da ma teria. 
A importancia capital .que, desde 1870, as's1umiu no 'direito publico in-

ternaci-onal a personalidade do Pontífice [provém exactamente da especia.lida· 
de de sua nova posição de príncipe privado de poder temporal, ma·s ao 
mesmo tempo. conservand-o um immenso e incontrastavel poder espirit•ual. 

Quando o chefe da Igreja Catho.Ji ca Romana reuniu em sua oessoa 
esses douos podereSi, o problema nunca ·tinha surgido ás co•gitações dos es-
criptores de d-ireito internacio·nal. 

•As duas SIOberani.as f.nndiam "Se em um-ª' só ~e, uma vez que o P'apa . era 
príncipe e!lp1ritual e temp·oral, não existia situação alguma es;pecial para 
o Pontifice e oseus repre-sentantes dip.Jomaticos. 

Apossando-se violentamente de Roma, o gov·e·rno ita.!iano . comprehen-
deu que ti·n,ha todo intereEise em tra!Dquillizar as nações catho!icas sobre o 
livre exercício do poder espiritual do Papa e /prar.a esse fim assegurou a es -
te, por uma lei de 13 d-e maio de 1871, ·c·hamada 'le'i das garantias, uma 
situação que é ·na verdade particular e unica. 

Por esta lei o ·Papa gosa do direito de extraterritorialida'de, ·que tam-
bem se Mtende ao palacio do Vati·cano e a .algumas basi.Ji.cas;; de todas as 
honras soberanas, dentro do territorio italiano; do direito activo e passivo 
de legação; de franqui:a postal e -telegr~phioa; em fim, 'de tod!aS as honras 
e prerogativa-s s'aberanas. 

Commentando esta •lei , Es:person e Car-nazza-Amari, escriptores ita.!ia-
nos, contestam .&o P.ap·a a per-sonalidade jurídica internaciona-l , aJ.legando 
que a lei de garantias, não passando de .uma concessão gracio•sa do g-overno 
it11Hano , é tambem uma medida revorgavel a aprazimento deste mesmo 
governo. 

São, porém, isola:d·as as i(~p.iniões 'desses autores •• pois mesmo na !ta-
lia o eminente internacionalista Pasqua1e Fiare ensi·na em sua obra Nou-
veau Droi't lnt. Pub., vo-1. 1 o, P'ag. 460: 

"Todo o mundo concorda em re-conhecer que o Chefe da Igreja tem 
necessidade de independencia e segura-nç!! para exercer livremente .s:eu mi-
nisterio espiritual e que é preciso ass:egurar,lhe uma comple ta inviolabili-
dade pessoal. 

E' por isso que -a'lgumas )pess:oas pensavam que o· poder temporal era 
indispen-savel. Quando o Papa f-oi despojado de suas possess,ões territo· 
riaes, todo o mundo constato·u a suprema necesiSidade de dar ao orbe ca-
thoHco g-arantias a·s: mais com!prleta·s, afim de que, não obstante a perda 
do dominio temporal, pudesse ·o Chefe da •Igreja continuar a exercer com 
toda a .liberdade seu poder espiritual." 

Depois de a·nalys·ar varios arti·gos da lei de garantias , continúa Piore 
á pag. -462 : 

"Convém notar que a extraterritorialidade de cjue fallamos não deixa 
de ter importancia na pratica, po!'lque o Papa não ~ u~ príncipe qecapido1 

( ~) PaTecer n, ~5' A ; 
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g·osan·do ·de honras sober.ana:s:. Urp. principe deposto não possuindo -auto-
ridade politica nem territorio .não teria meio algum de prejudicar e, si em 
consequencia de oo·nsiderações pesõsoaes se lhe concedessem honras s:obera-
nas, este facto nenhuma infl-uencia exerceria n.as relações intem-acionaes. 
ao :passo ·que o ·Papa tem 11m poder superior ao de um general, de um so· 
berano e, caso quizess-e prejudicar, teria os meios de fazel-o." · 

Combatendo tambem a doutrina de Espers:on e Oarnazza-Amari de que 
a lei de garantias seja apenas uma medida de direito publico interno do 
reino de ltll!lia, e não uma verdadeira garantia de ordem internacional, . diz 
Pradier Foderé, em seu Cours 'de Droit D~plomaflique, vol. lo, pag. 193: 

"A doutrina dos autores italianos repousa sobre uma idéa innexacta. 
<Reconhecendo no Papa uma ·situação internacionaJ. indepen-dentemen-

te. do territorio · .do a-ntigo Estado Romano, a lei italiana de 13 de maio de 
1871 reconheceu s-implesmente um estado de cousas do qual não depende 
sómente do governo italiano supp·rimir as cons·equencias. 

Esperson engana-se , pois, ·quanto ·á explicação que -dá da lei de 1871. . 
Esta lei não foi acto ·pur-amente gracioso do governo italiano, mas sim 

uma co•nsequenda do caracter es:pecial qQJe no direito internacional euro· 
peu e, mesmo antes da sup:,pr~ssão '·.do poder temporal dos Papa-s, distin-
guia estes, mesmo sob o ponto de vista diplomatico, de todo·s: os outro·s 
soberanos. 

cpm effeito. mesmo no tempo em que ·O Pap.a era princi:pe temp·or.al, 
os eriviad·os IP·onteficios tinham uma missão mais eccles:iasti-ca que políti-
ca e representav>am antes de tudo o Soberano Pontífice como Chefe da 
Igreja catholica romana. 

O poder temporal não era mais que nm accessor·io. A imp·ortancia e 
categoria do representante do Papa sã-o, pois, independentes: .da manuten· 
ção deste poder." · 

Bonfils no Manuel 'de Droit lnt. Prrb. assim se exprime na pag. 191, 
sec. t•: 

"Si o Papa fosse apena·s bisp.o d·e <Roma a .questão s:eria simples, cla-
ra, facilmente resoluvel , não seri.a de.Ji.cada . nem disCI\ltida. Bis:po italiano, 
o Papa seria su.bdito do reino de Italia, submrettido á pO'!icia e juri·sdicção 
do Estado italiano. 

O direito italiano privado, !I)Ublico, constitucional ou penal, ser-lhe-ia 
applicavel. O Papa não 'teria e nem poderia ter uma sittliação internado- . 
na! especial. 

Mas, o 'Pa.pa não é uni<camente ·O bis,po da cidade de Roma. E' Chefe 
da Igreja. . 

Esta dignidade de. Chef.e da ·Igreja não está 1ocaliz-ada; não é italiana, 
é universal. E' reoonhedda e venerada por todas as lgrej-as ca1holicas do 
mundo inteiro. Tem essencia-lmente um cara·cter internado-n:al." 

Rivier, notavel a~utor sui•s1so, ·em seus Pflincipes de Droit d~s Gens, to-
mo 1 o, pag. 120; § 8° .assim se man.i festa: 

"Mas o Papa é Soberano Pontífice, chefe espi·ritual da christandade 
catholica romana, isto é, dos dous quintos de toda a chri·standade. Elle oc. 
cupa uma situação pes:soal por ta1 fórma elev:ada, seu poder é tão grande 
e tão effectivo •que não s·e poderia conceber .que elle fosse subordinado a 
um Estado. Si o successor 'dos Gregorio·s e I.nnocencios não é mais ho.je o 
!llQJ!archa (\o~ ll1Qnarcha's:1 o clo.a-dor d~ ~orô.as, o -clistril)uidor de cont!nen· 



- is 
tes e ·oceanos, elle personifi"ca semjpre a primeira .força moral d-o mundo. 
Póde·se me-smo S!Ustentat, oom razào ou •sem ella, que sua autoridade .se 
purificou e por isso mesmo cresceu depois que elle não é mais um peque-
no principe d1_1 Italia. Em ma teria ecclesiastica todos os catholicos lhe 
estão sujeitos e é precis.o que possam cornmunicar-se livremente com eHe. 
Catholicos:, orthodoxos ou :p-rotestantes, os Estados devem estar habilitados 
a negociar directamenre com a Guria romana." 

·De Martens, professor da Univer·sidade de S. Petersburgo e cuj.a no-
toriedad-e grangeou-lhe a honra de ser escolhido arbitro na questão de li-
mites entre a Venezuela e a Guyanna Ingleza, referindo-se á :Jei de ·ga-
ra.ntias, assim expõe em seu Trciité de Droit Irnt., vo!J. 1", p,ag. 147: 

"Toda•s essas restricções essenciaes dos direi-tos ter.ritoriaes do gover-
no italiano são motivadas, bem entendido, pel•a irnportancia internacional 

·inteiramente particular que nãü se póde contestar ao Pontifke Supremo da 
I•greja Catholica Romana." 

tAinda na . mesma obra, mas no segundo volume, pag. 160, diz o autor: 
"Circumstancias hi·storicas collocararn a Igreja Catholica Romana em 

urna situação internaciona·l ·inteiramente á /parte em •comparação das outras 
igrej a•s: christãs." 

Na pagi.na seguinte, referind-o-se .ao Conci-lio do Vaticano. ·accrescenta: 

"A p-artir desta data t·oda a ordem emanada do .Pontífice romano tor-
nou-se .Jei sem appellação para todo o mundo cathoJ.ico. Si não ·perder-
mos de . vista que sórnente .a Europa conta mais de cento e quarenta mi-
lhões de habi-tantes catholicos espalhado•s: em diversos Estados, cornpre-
hender,se•ha !perfeitamente a imrnerísa impc}rtancia da •Igreja romana no 
ponto de vista inter-nacional. O poder dos P.apas representa urna força com 
a qual os governos são obrigados a contar." 

Os autores classkos de direit-o internacional na AJ.lernanha que não 
podem ser ·suspeitos de catholicismo rião se mani-festam menos clar.arnente. 

IBluntchili, tão divulgado entre nós, em sua obra Droit Intérnational 
Codifié, pag. 137, refere: 

"Os legados á latere ou de liatere (é o titulo dos .cardeaes) ou os 
nuncios (aquelles que não são card.eaes) que o JPa.p.a envia teern urna mis· 
são mais ecc:lesiastica que politica e relpresentam de pr'eferencia o P.apa 
corno chefe da Igreja Catholica Romana. 

1Depoi•s: do desapoparecirnento do Estado da Igre·ja ( 1870), e!les pe" 
deram inteiramente o cara·cter de enviado no sentido stricto, porque não 
são mai-s. representantes de um Estado; •si, entretanto, se lhes .outorga ainda o privilegio dos enviados, ist·o provém do r~peito a um uso ·antigamente 
estabelecido e á alta dignidade historka, corno tambern á influencia ec-
cle·siastica do 'Papado sobre as re.lações da igreja romana com os Estados 
s:ciberanO's, relações ·que são ana·logas ás internadonaes." 

Depois de citar alguns autores, conclue o mesmo escriptor: 
"A imp;ortancia e categoria dos representante.s do Pontífice são pois 

independentes da manutenção do 1poder temporal do Papa." 
Heff.ter, L e Droit Int . de z>Europe~ pag. 96, § 40, sonsidera do seguiu· 

te modo a situação do P.apa e a·s: relações que as potenc-ia·s podem com 
eile manter·: 

'"No ·que co.nce-rne ao caracter das duas potenCias temporaes e espiri· 
tuaes. · nenhum soberano que governe subditos catho.Jicos· 'póde recusar-se 
a reconhecer U'O Pontífi-ce Romano o representante da unidade central da 
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lgrej a · Catholica, ao qual e lia a:e liga por laços indissoluvels. -Querer ex· 
cluir sua autor.idade seria fazer violencia a-os subditos catholicos.. Da sua 
parte a Igreja Romana não deve ignorar a exist.encia do Elstado e seus 
di-reitos de man1er .. se e deesnvolver-se li'Vremente. Nenhum dos dous po· 
deres póde dar lei ao outro. Elles sã·o inteira e reciJ}rocamente indepen-
dentes. O Estado é uma parte da ordem divina das causas; a I•grej·a, em 
suas relações temporaes:, não é mais infallivel do que o Bstado. 

Si o antagonismo vier .a rebentar entre elles, sómente a via da trans· 
acção póde terminal-o." 

Na mesma pagina, mas no § 41, prosegue: 

"Durante seculos os Papa•s possui.ram e .governaram um territorio que, 
sob o nome de Patrimoni·o de S . Pedro, CO'nstituia, com muitas outras tem· 
poralidades . .o beneficio da Santa Sé . . Eiles ahi exerciam todos os direitos 
da soberania e tomavam parte, nesta qualidade, no·s: negO"cios politicos do 
mund-o. Despojado deste accessorio da mais alta autoridade ecclesiastica, 
o Soberano Pontífice continuará, entretanto, a gosar de todas as honras e 
direit·O·s usuaes: inherentes a esta . p·osição :p•rincipal em relação aos sobera· 
nos e Estados seculares, que, por seu lado, poderão pretender a continua-
ção de suas relações estabelecidas com a Santa Sé." 

Holtzendorff na R'evue de Droít Int. Pnb., anno de 1876, tomo 8•. pa· 
gi.na 26, a:ssim declara: 

"A po.sição do Papa, proclamado infallive.l, não é exclusivamente uma 
questão eccl-eslasüca apenas c-o!lJCe.rnentes aos cathoHcos, nem mesmo uma 
questão de legislação constitucional italiana; mas é principalmente uma 
questão de direito internacional de tout premier ord11e." 

Deixamos em origina•! 1t par·te fi.nal do trecho para não lhe tirar a for· 
ça e energia da expressão. 

'Pela exposição feita da ct.outrina dos mais notave-is autores vemos que 
a lei de 13 d·e maio de 1871, embo:ra decretada pelo governo it.aUano, é 
de 'facto uma g.arantia' de ordem inter-nacional e como tal nã.o pó de agora 
s:er revogada exclu•sivamente pela vontade do mesmo gov·erno que a p-ro· 
mulgou. 

tT)a.nto isso é verdade que B!untchili na 'pag. 5 da I·ntroducção da obra 
que já citei diz: ·. ' . 

"Póde acontecer que um ·Estad-o formule certos pr-incípios de direito 
internacional e os revista por isso da auto.r.idade necessaria; elle assume 
de·s:ta maneira uma parte importante no desenvolvimento d·este direito. A 
autoridade direc.ta de um Estado não excede, é verdade. suas fronteira•s, 
ma·s a sua influencia morao! póde estender-se mui·to além, si elle conseguir 
formular a convicção do mund·o civilizado." 

O já mencionado Holtzendorff em Sitia Jntrodzzction au Droât des Gens, 
pag. 113, tratan-do da•s: partes de direi-to p:üblico interna·cional que eHe de· 
nonüna connexas, reconhece que se !podem crear regras de· di·reito das gen· 
tes de um alcance geral quando a legisl ação interna de um paiz regula as 
relações internaci-onaes deste e si es•sa•s· deci-sões são reconhecida.s .por ou· 

. tros paizes interessa-dos ou acceit.as sem protes.to·s ou consagradas pelo uso." 

Querendo exemplificar, accresce·nta elle: 
~ - ~~-, . - :; · · ~· ·~---1 ' i 

"0 principal antecedente desta categoria é .a lei italiana de 13 de 
maio de 1871, lei regulando não só as relações do rei da Italia com um 

principe outr'ora se·cular e desde então deposto, mas tambem, indirecta-
mente, as relações do Clhe.fe da Igreja .Catholica com outras potencias. 
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Neste acto le:gislat·ivo não se trata de um assumpto sujei·to á J.iv.re 

·. drsposiÇão da Italia, ma•s de uma garantia :interna'Cional assumld.a pe.Ja !ta-
lia sob a fôrma de .lei l•nterna, garantia .que permitti.a a conti.nuação das 
-relaç.ões tradkionae.s d.as ·potencias com a Sa.nta Sé, de inodo a assegu-
rar .a independenc.ia das relações di,plomatica•s. 

O regimen do papado repousa hoje, ahstr.ahindo esu pr-otesto de ·prin -
cipio sobre a connexidade das fontes produzidas pela legislação interna e 
o reconhecimento de .p.aizes ·não ita.Jia,nos. Em con•sequencia, o car.acrer 
internacional d·eS·te regimen resultaria do fa·cto de não poder elle ser modi-
ficado por actos legislativ-os ulteri.ores: de certos p.aizes." 

Não ha, .po.is, incoherenci.a alguma .no facto das nações reconhecerem 
o novo reino de ltalia depol•s de 1870 conünua•ndo, entretanto. a man·ter 
agentes dip,Jomaticos junto ao Soberano Pontífice. 

E-sta presença de enviados representando paizes catho.Ji.co's:, o,rthodo-
xos· e protestantes junto á Santa Sé constitue, pela flagrancia da sua rea-
lidade, uma cabal demonstmção da veracidade da doutrina •sustentada pelos 
citado1s: es-cr.ilptores de direito internacional. 

tAinda na recente ohr.a de Despagnet e de Boeck Cours de Droit l nt. 
Pub., edição de 191 O, pag. 205, n. 154, lê1se: 

"O ·Papa é considerado ·como um soberano; em suas relações .para com 
eHe os chefes de E•stado ca·thol.icos lhe reconhecem Cüll'\V um direito a pree-
minencia, .que •se manifesta por honras especiaes. Os Estados nã o catho-
licos lh 'a attribuem geralmente po'l' deferencia. 

A embaixada de obediencia que os Papas exigiam dos p,rincipes ca-
tholicos. por occasiào da ascensão ao 'sólo , desap)pa receu ha mtüto tempo. 

A ultima foi a de Luiz XIJI a Urba·no VHI. em 1633. 
As's.im c-ons·iderando, o Papa é uma personalidade do direito intema-

cional." 
Esta quaHdade excep·ciona.J attribuida aos Pontífices não é, como se 

póde suppôr, um artifíci-o, uma su.bt.ile:ua, uma nll'ga accommodaticia do 
direi•to inter.na.cion.al. E1la tem p:mfunda.s raizes na historia e nas tradi-
ções do Papado. 

Quando os successores dos Ce·sares· transportaram de Roma para By-
sancio a séde do imp·erio, abandonando a Europa ás invasõe,s dos barba-
ros, foi o Papa que, pela · conversão ao chri'stiamismo das ·hord as invasoras, 
tornou,se o arbitro supremo entre os príncipes. guerreiros que as comman-
davam. 

Extincta pelo feud a.!ismo toda a administração central, sómente o po-
der re·ligioso , espiritual mas in.conte·stavel da lgrej a, constituía o supremo 
regu lador entre as .relações de sen hores e servos, vas·3allos e suzeranos. 

Ohefe de toda·s os chris tãos, fossem ell es romanos, franco•s:, god.os. 
vandalos, saxões, s·candinavos ou bretões, o Pap.a tornou,g:e ip1so jlacto, _ pela 
forç.a das circumstancias, um a personalidade eminen temente internacionaL 

O formi davel poder de Jigar e de dasligar vas·s·allos, ·servos e soldados 
da_ obediencia devida aos. suzeranos. senhores e caopitãe!l, arma que sujei-
tava ao seu arbitrl.o. o poder dos reis , a ·fortuna do·SI castellões e .a •propria 
autoridade dos generaes, lhe · d.eu tama•nho ascendente moral entre os po-
vos chri stãos que irr.i•sorio se tor.na, ·qu ando a elle comparado, .o mesqui· 
nho prestigio que lhe poderia advir do mode·s.to pri•ncip·ado, producto da 
doação de alguns prinripes, de Pepino , o Breve, e Carlos Magno. 

Não foi d·e lança·s em riste, mas de cru c i fixo em punho, que o Pa.pa 
S. Leão deteve ás po•rtas de Roma, ·· Attila , o FlageHo de Deus. 

Não foi pelo recur.so das armas que os Pa·p,a-s: in sti tuíram a treg:u a 
. de Deus . '• 1 • '•· ,_. • ., • • !i ., i 

Não seriam jámais as fracas rondas e pequena po pH lação das terras 
pontifícias que lhes permittiriam lançar s.obre o Ori ente as enormes mas-
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sas da•s cru-zadas; onde tomaram parte poderosos reis ·.e' grÚ1âes ··senhores, 
ex.pedições que por largos annos: reta•rdar'am a quéda do imperio grego do 
oriente e a -canse-quente invasã·o do islam naqueHa parte da Europ.a. 

Foi como chefe da christandade que Innocencio II!l conseguiu reunir 
as forças dos rei·s de · Ca-steUa, Ara.gão, Navarra e Portuga-l, par.a que es· 
tes pudes~em salvar .na bat-alha de la·s Navas de Tolosa, a Europa meridio· 
nal do dominio ·d-os arabes afrkanos. 

1Foi como pontífice e !11ão como .pequeno princip,e italiano que o gran· 
de Hildebrando, chamado Gregorio Vn, ftorçou a penitencia:r·se em Ga· 
no-ssa, Henrique -IV, .imperador da AJ.lema-nha. 

!Foi como chefes e não ·como emulos que Nicolau V, klexandre VI e 
Clemente Vlll, distribuíram entre os reis d-e Portugal e Hespanha, oceanos, 
ilha-s: e continentes. 

•Foi em nome de Christo que Pio V reuniu naves e galeras hespanho-
las. lusitanas, genovezas e venezianas ·para esmaga-r, sob as ordens de D. 
João da Austrla, em .Lepanto, o forrilidavel poder turco que ameaçava 
tragar a civilização do Occidente. 

-Foi, finalmente, com a·s: lanças dos polacos do grande João Sobviski 
e não com · os suissos de sua gu.a11d·a que os Papa-s viram repellida do·s 
muros d_e Vienna, em 1683, a maior invasão dos osmanlis ·em ter·ra•s: eu-
ro.péas nos tempos moderno-s. 

Mesmo na rtaUa, obscura foi a historia do Estado romano. 
,Pouca imp-orta-ncia tinham eHes na peninsu-la . quand-o, nas artes, nas 

lettras. no commerdo e na O:p:ulencia alcançavam universal renome a· Fio· 
rença dos Medi-eis, Genova, a soberba, Veneza, a -serenissim.a, que trafe-
gando com o Oriente açambarcava o commercio do Mediterraneo . 

. 'Perturbações politic·as levaram Papas de Roma para Avinhão, mas a 
autoridade es•piritual nada s-offreu com a mudança. 

A profunda s·cisão do protestantismo, apeza-r de consideravelmente en-
fr.aqueler a autoridade dos Pa-pas, ainda as!lim a deixaram muito preponde-
rante sobre a força que lhes provinha como princip-es temp-oraes. 

·Em 1796, os: exercites da Re.publica F·ranceza conquistaram os Esta-
dos pontHices. Napol-eão usurpou-o-s, mantendo prisioneiro Pio VII, mas 
essa privaçã-o da soberania territorial em _nada diminuiu o prestigio do 
papado, tanto assim que no Congresso de Vien·na, em 1815, os: represen-
tantes da·s .potencias alli reunidas. attril:mi-ram aos legados, nuncios e re· 
presentantes diplomaticos do Papa u.:n Jogar proeminente, honra que lhes 
foi pos-teriormente aonfirmada ·no Congresso de Aix la ChapeUe; · 

.tEstas consideraç·ões demonstram cabalmente que a personalidad·e in-
terna,cional do pontifice romano, não era uma ·consequenci.a de seu fragil 
poder tem.poral, como não é uma graciosa c-oncessão do direito publico das 
nações. 

Ella se funda na pro'pria missão universal do Pontificado e assenta 
solidamente as bases -nas tradições mai-s remota-s., na historia de todos os 
povos da Eur-opa e na prop·ria civilização d-o Occi.clente. 

Passemos- agora a considerar o segundo avgument-o, isto é, a o.pini.ão 
da-quelles qu·e entendem que a legação do Brazil na Sa nta S·é importa em ur.na 
violação das disposições do § 7", do art. 72 da Constituição Federal. · 

Este ·é tambem o fundamento em que se baseia o illustre autor do pro-
jecto n. 95, de 1913, para pedir a suppre8são de·ste .posto diplomatico. 

Si na ConstJtuição .d•e 24 de fevereiro de 1891 houvesse disposição po-
sitiva, clara, terminante, prohibindo relações di.plomaticas com o . Vaticano, 
é obvio que, embora muitas nações catholica-s e mesmo .acatholicas- man-

tenham legações junto ao pontifdce romano, a Republ_ka . do s Estados Unidos 
do Br·azil regida po-r essa ConstituiÇão n.ão a pod-eria ter. 
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1Mas o certo é q·ue, nem na lettra, nem no espírito da no·s•sa Constituição 
se encontra a prohibição allegada. 

O invocado § 7° do art . 72, textualmente dispõe : 
"Nenhum cuJto ou Igreja gosará de subvenção offdcial, nem terá rela-

ções de de·pendencia ou alliança com o Governo da União ou dos Estados." 
Esta é a these constitucional. 
Não sendo de pres·umir que o legisla·dor empregu-e vocabulos super-

fluas e locuções inuteis é clara e nítida expressão do pensamento que tem 
de formular, mesmo em leis ·ordinarias, com mai.oria de razão deverá esse 
criterio prevale-cer no Codigo Func! amental da Republica, na Constituição 
F-ederal, ·que é a lei das lei·s!, a lei por excellencia. 

Si o l e~islador constituinte quizes•se exclui-r toda e qualquer especie 
de relações do Governo da União ou dos Estados com a lgrej a ou Igrejas, 
di·ria simplesmente : "Nenhum culto ou .Jgrej a gosará de s·ubvenção official 
nem terá relações com o Gov-erno da União ou dos Estados . " 

A phra•se, com o ser generka, era mais breve e mais simples .que a di-s-
posição ardo.ptada. · 

.Mas o emprego das duas locuções .de deperuJencra o-u aJlliança,~ importa 
evidentemente em uma dupla restrkção clara •e expressamente formulada 
pelo legislador á amplitude da expressão relações .que a ambas precede. 

Assim devemos logicamente admittir que não são todas as relações entre 
a União, os Estados e as jgrej•llls· que a Constituição veda neste paragrapho, 
mas sim sómente· as relações de tal especie .que poss·am conduzir a uma 
tiga ou aFliança do Brazil com quaJ.quer igreja ou 'redundar em uma subor-
dinação o a dep·endencia, de um destes poderes ao outr'O. 

As restricções, as prohibições, as excepções são s·empre declaradas ex-
press-amente na lei em obediiencia ao principio de hermeneutica d·e •que tudo 
aquillo ·que a lei não .prohibe implicitamente permitte. 

As-s·im .raciocinando, torna-se patente que são vedad-as .sómente, pelo 
§ 7°, do art. 72 da Constituição, as relações .de dependenJcia oa a.Z~ÜMIÇ'a 
entre ás igr-ejas e ·a União ou os Estados, sendo, por c-onsequencia logica, 
pennittidas todas aquell as- outras relações que ·não conduzir·em a -estas duas 
contingencias. 

,Estará poTventura incluída em an1bas ou mesmo em qualquer destas 
du-as hypotheses a manutenção d·e uma legação nossa junta á Santa Sé? 

:Es·ta ~. em seus pr-ec.is·os tennos, .a •que'Stão. 
De.pen:dem:i.a significa sujeição, subordinação; a:J1líanç~a exprime a idéa 

de união, ligação . 
:P:ara verificarmos si no-ssa legação junto :i.·O Vaticano nos leva a essa 

situação, -conV'ém ·examinar •qual seja a extensão do direito de legação e 
quaes as funcções inherentes aos ministros di·plomaticos . 

S i -attendermos ás regras do direito pubJi.co internacional, veremos que 
o privilegio de enviar e de receber ministros diplomatkos é um attributo 
de soberania plena, tanto assim que alguns autores, como j·á vimos, :o -con-
testam ao Papa por j1á não ser elle um soberano temporal. 

As-sJm, ·quando um Estado independ·ente é submetüdo ao ·protectorado 
d·e uma nação é a esta que pas-sa immediatamente o direito de representai-o 
em suas relações exteriores . 

E' o que succede ao Bgypto, a muito·s· principados das lndias e outras 
regiões da Asia, sujeito.s aos inglez·es, e o que tambem se verif.ica no reino 
de Sião, em Tunis e Moa-rro·cos, relativamente á França . 

.Em confederações de Estados independenres que tinham todos o direito 
de legação, antes de sua união, succede tambem que á autoridade central 
é confiado ess·e direito por uma cessão ex.pres·sa ou tacita dos, Estados 
confed-erados, como se vê na Allemanha. 

Longe, portanto, de ·constituir ll\m laço de dependenaia, nos termos da 
Constituição, a permanencia de um ministro diplomatico do Brazil no Va-

2 
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ticano é, pelo contrario, uma solt:mne affirmação da reci.pr oca ind epen ien· 
cia de dous poderes que se tratam de igual para igual, de soberania á sobe· 
rani.a. 

Quanto á allia·nça, ella não se presume, mesmo quando certas nações 
estão vütualmente identi·ficadas em certa ordem de interesses . 

,Em materia politica, financeira ou militar a alliança é o resultado ele 
um pacto, de um tratado ou convenção com .clausulas exp·r·essas e obrigações 
reci-procas ·claramente es·peci ficadas . 

. Si lançarmos os olhos para a Europa, logo teremos a demonstração 
pratica dest·e fa.cto, po·is, logo veremos a •F1rança, Inglaterra e Russia, unid as 
por inter·esses ·commu·ns e agindo de concerto, não se dizem, entretanto, 
alliados, ao p·asso que a ltalia, a Austria e a Allemanha nã'o cessam de 
invocar sua alliança firmada por um tratado solemne e j'á varia·s vezes 
renovado. 

Em uma legação, póde-se trabalhar pa.ra concluir uma alliança, ma·s 
a presença da legação não implica absolutament·e a existencia desta, pois 
que, não é no!l ·pmzes alliados, mas sim na•SI .nações menos affeiçoadas ou 
hostis, que as legações crescem de importancia, de utilidade e de va.Jor. 

'Si a proh.ibição de relações diplomaticaiSI com a Santa Sé não está evi-
dentemente comprehendida na lettra do § 7°, do art. 72 da Constituição, tam-
bem não o está no espirito, na intenção dessa lei. 

'Pod·emos com desvanecime·nto a.f-firmar que nem antes e nem depois da 
promulgação da Constituição de 24 de fevereiro, foram , em p.aiz · alg'i.lm, 
decretadas medidas mais Hberaes. e mais generosas ,pa•ra os direitos, bens e 
liberdades da Igreja, do .que .as estabe.Jecidas 'por ella. 

Si consultarmos ·os Annaes da nossa Constituinte, veremos que o le-
gislador repelliu .por varia·s vezes disposições do projecto e de eme·ndas s u· 
jeitas ao seu voto e que prohibiam Q ing-resso no ~rasLl a-os jesuitas. e ou-
tras congre~gações, vedavam o .noviciado nas ordens monasticas, conservavam 
para os bens destas o regimen da legislação de mão morta, etc., asseguran-
do deste modo oá Igreja Catholica no. Brasil vantagens 'que ella jámais tivera 
nos tempos do padroado. 

Si assim foi, não se .póde conceber q:ue uma se!pa•ração vasada em mol-
des tão grandes, envolvesse a 1déa de .amesquinhar o ·chefe do catholidsmo, 
isso ·quando as leis .de separação effectuadas decl.arada,mente contra a ·Igre· 
ja, em França e em .Portugal, não i-rnlpediram estas nações de conservar seus 

· mi.nistros junto ao Vaticano. 
·feitas estas ·breves c-onsiderações, vamos encarar o terceiro argumento: 
·A .inutilidade da legação do Brazil junto' á Côrte Pontificia. 
Qua.J vem .a ser a mis.sã:o do minlstr9 acred itado em um .pai z ? 
Sentine.J.la •perdida de sua 'J)atria1 t·ripli'ce é a sua missão, cujo f-im tres 

palavras tambem condensam: 
Observar, negociar, representar. 
Erram, 'porta·nto, aq:uelles que .pretendem no agente diplomatico apenas 

a figura de um mero negociad-or. ' 
Si ·esse ponto de vista fo·sse verdadeiro. si sómente a necessidade de 

firmar tratados e assignar convenções deter.minasse a existencia das lega-
ções, nu-nca os Richelieu e Mazzarino teriam creado as legações e embaixa-
da-s permanentes. 

Os enviados só seriam mandados no momento de negoci ar ou assignar 
o 1l!juste. 

•Foi principalmente para observQJr, e, das observações tirar proveito, qu e 
os ministros diplomaticos. foram residir nas côrtes estrangeiras, porque sua 
permanencia e conviv·io nas classes di·rigentes do 'p.aiz melhor os habilita-
vam á bem servir os i-nteresses patrios do que um recem·chegado , estranho 
ao meio , aos costumes e á sociedade para onde vinha. 
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A rep.resentação s.empre tem na diplomacia importante ·papel, e, ao 
contrario do que muitos 'pensam, ess•a im.portanda tem crescido graças ao 
augmento progressivo das relações intemacionae·s . 

.O estad.o de harmonia e mutuo respeito ·entre as nações, que se deno-
mina comitas gentium, grandemente desenv.olvido nes.tes tempos de confe-
rencias de paz ·e tratados de ·paz e tratados de arbitramento, tem .dado tal 
relevo a essa funcção que as mais importantes embaixadas, chefiadas ,até 
por p:fi.nci.pes de sangue, •são enviada-s •ás grandes solemnidades, como se-
jam a comação ou jubileu de reis ·e im'peradores, com esse fim exclusivo. 

Aqui mesmo, no Brazil, por occasião das festas do tricentenario da des-
cobe.rta de Cabra.J, tivemos a honra de roceber .como embaixador ·de Portu-
gal, ü general Cunha, cuja vinda ·e ·permanencia não interrompeu as fun-
cções do mi·nistro ·port·uguez aqui acreditado, conselheiro Camello Lampreia. 

Sua missão foi, ·portanto, toda e exclusivamente representativa. 
O cor·ol·lario ·que :resulta desta triptlice mis·são é .que o objectivo das .Je-

gações <leve ·consistir em manter a paz, amJz.ade .e harmonia entre as. nações. 
Contam-se e mostram~se com escarneo as guerras, as 'pendencias e os 

co.nflictos que a diplomacia não pôde evitar, não conseguiu compôr, não 
al·cançou ap,aziguar. 

Mas, não •se :contam, nem se apontam os casos muito mais· numer·osos 
em que, graças a elola, não tem sido •quebrada a .paz ·nem perturbada a har-
monia . 

Nenhum mini·stro, venha .embora com fim conhecido e e·sp.ecial, deixa 
de a.ffirmar, ao ap·resent.ar as suas credenciaes, que o seu desej,o é o de es-
treitar os laços de amizad•e e bôa corres\pondencia entre sua patria e a na-
ção que o recebe. 

O diplomata .que conseguir, por sua habilidade, fino trato, bôa·s manei-
ras e preciosas ·relaçõ.es evJtar attrictos •possíveis entre o p.aiz que o enviou 
e o que o recebe, mantendo• sempre i•na'lteraveis as. re~ações entre el:les, pre·s-
tará .por certo tão .bom, ou talvez melhor serviço do que outro que, negocian-
do um trat.ado q·ual·quer, seja apenas o 'portador dos votos de sua Chancella-
ria , -cumprindo as instr.ucções minuciosas .que o telegrapho diariamente lhe 
envia. · 

Que é uti.l a legação do Brazil na Santa Sé demonstra-o cabalmente o 
fact·o de a ter o marechal Floriano restabelecido, a·pós a suppressão das ver-
bas que lhe eram desti·nadas. 

O Poder Executivo, que dirige as relações internadonaes, póde melhor 
que o Congresso, que apenas a'pprova ou rejeita tr.atados e convenções, ava-
liar a importancia do·s: postos dip.Jomaticos. 

Nluito va'le a paz tanto na ordem material como na ordem moral e es-
piritual e si ,para mantel-a inalteravel, em qualquer de·ssas espheras, contri-
buir nossa legação no Vaticano, ninguem, de boa ~é, contestará sua utilidade. 

•São esta·s: as considerações que nos suggere o :projecto n. 95, de 1913, 
que pelo·s motivos expostos, não no·s parece merecer a approvação da Cama-
ra dos Deputados. - Duns!Vee de Alkanches, Presidente. - Lamenha Un;s, 
Relato.r. - Augusto de Lim·a. - Ar'4Starcho Loipe/S. - Joaquim Luiz Ozodo. 
--Coelho Net'J;o. - Celp'O Bayma. 

PROJECTO N. 95, DE 1913 

·Considerand•o o § 7o do art. 72 da Comtituição, titulo IV, o Congre-s-
so Nacional resolve: 

Art. 1.0 Hca sup·p.rimida a legação hrazileira no Vaticano, em Roma. 
Art. 2.0 Revogam-se as dis·posições em contrari.o. · 
Sala .elas sessões:, 30 de ·sete-mbro de 1913. - Maur'icfo de Lacerda. 
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COINSOUDAÇ·iiJO OAS LEIS, DECR1ET06 E DECISõ'ES RELATIVOS AO 
CORPO DIPLOM\ATICO 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• Com as modific.ações constantes dos a-rtigos seguintes, conti-
nuará em vigor o decreto n. 10.383, de 6 de agosto de 1913, que approva 
a nova consolidação da·s leis, decretos e decisões referent·es ao Corpo Diplc-
matico Brazileiro. 

Art. 2." Os embaixadores, enviados extraordinarios e mini•stros pleni-
potenciarios e ministros re·sidentes serão nomeados .pelo Presidente da Repu-
b!ica, dentre os cidadãos que, a seu juizo, reunam as qualidades moraes e 
intellectuaes .necessarias para o desempenho das respectivas funcções. 

§ 1." O cidadão nomeado pa·ra qualquer dos referid·os cargos não pode-
rá assumir o seu exercicio sem que o acto .da nomeação tenha sido appro-
vado pelo Senado da RepubHca, salvo o di·sposto na parte segunda do arti-
go 48, n. 12, da .Constituição. 

§ 2.• Negada a approvação do Senado ao acto d.o Presidente da Rep.u-
blka, o cidadão nomeado, •se tiver sido tirado da •Classe dos secretarias de 
legação ·OU do quadro dos funcdonarios d.a Secretaria de Estado das Rela-
ções .Exteriores, .poderá .ser cons·ervado no ca:rgo que exercio antes da no-
meação, .au aposen tado conforme o motivo da recusa, se tiver o tempo de 
serviço exigido por lei pa·ra esse effeito. 

Art. 3.• Os delegados •nomeados pelo Presidente da Rep•ublica, p.ar,a re· 
presentarem .a Brazil junto aos congres>Sos, reunidos em paizes estrangeiros, 
para fins scientificos, technicos, commerciaes e industriaes de qualquer .na-
tureza, não terão os poderes, ;nem a investidura de ministro·s plenipotenci.a-
rios, e os .ajustes, compromissos e convenções que fi rmarem, só .abrigarão 
o paiz se forem ratificados p.elo Governo e ap·provado·s pel·o Congresso Na-
cional nos termos do art. 34, ·n. 12, da Constituição. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sal.a das Commiss.ões, 18 de setembr-o de 1913. - F. Mem:te.s de ALmei-

da, Presidente. - A·lencar Gzzimarães, Relator. - Jos é Eu.sebio. 

O decreto .n . 10.363, de 6 de ag·osto do corrente anno, expedido pelo Sr. 
Presidente da :Republica para "attender a conveniencia de se reunir toda 
a legislação relativa .ao Corpo Diplomatico Brazi!eiro, que tem soffrido gran-
de numero de modificações depois do decreto n. 3.263, de 20 de abril de 
1899, .que ap.provou a Conso.lidação em vig.or", se cons•eguiu em seu conjun-
cto esse intuito, simplificando o exame e estudo dessa legislação, dispersa 
até agora em varios actos legislativos e executivos., afastou-se, todavia, em 
algumas das suas disposições, das regras e preceitos a que deve estar 
s·ubordinado o Poder Executivo na expedição de decretos, instrucçõe.s e re-
gulamentos ·para a boa execução das leis. 

A faculdade que a Constituição conferiu ao Presidente da Re·publica 
(art. 48, n. 1), par.a a decretação de votos dessa natureza, encontra natu· 
ralmente seus limites não só nos preceitos constitucionaes' que regem o ser-
viQo regulado ·pela lei, cuja regulamentação se pretende, como nos p·rinci-
pios f.undamentaes que ella estahte, de cuia observancia não se póde afastar 
o res:pectivo regulamento. 

Não fosse esse o conceito constitucional de tão importantissima atribuição 
commettida ao Pr.esid·ente da Republica, e certamente o Jegis.Jador constituin-
te não teria determinado no art. 48 , n. 1, que a confeTia para .a fie.,l execução 
das leis. 
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E' indispensavel, portanto, para que seja satisfeito o preceito constitucio· 
na!, que o regulamento se contenha d-entro _do's Umites assignalados pela :l•ei 
que não os transponha, ·que respeite as suas regras fundamenra-es, tornando 
claras, precisas e in.sophismaveis as suas prescripções; que, em fim, satisfaça 
o pensamento e os -intuitos do legis•lad·or, facilitando a observancia e execução 
de suas determinações. 

P arecendo incontroverso este as,serto, é fóra de duvida que o decreto, 
ora suj.eito ao estudo da Commissão de Constituição ·e Diplomacia, nos ter· 
mos do requerimento .ct·o Sr. Senador Mendes d·e Almeida, approvado pelo Se. 
nado, em .sessão de 20 de agosto, em algufl!S de s-eus artigos exhorbitou da 
faculdade concedida ao Poder Executivo para expedil·o. 

Está neste caso, mais do ·que qua•lquer outro, o art .. 24, d·ispondo que "os 
enviados extraordinarios serão tirados da das1se dos ministros residentes e 
estes da dos secr.etarios". 

-Redigida como está esta -disposição, a acção do Executivo na nomeação 
d:e tão alto s fulsccionarios da •Republica fica evidentemente ·limitada a regras 
burocraticas que a Constituição não autoriza e a propria natureza das -delica· 
das funcções politico -internacionaes commettidas a ·esses servidores do paiz 
não comporta. 

Oom:prehende·se que não seja indif,ferente a uma boa orga,nização do 
~espectivo serv.iço, que o poder ·publico se -preoccupe ·em constituir um corpo 
de funccionarios .que se aHeiçôe e se prepare no desempenho das me·lindrosas 
attribuições de que são .investidos os mis,is tros diplomatico.s, e crie como au· 
xiliar-es de tão ·altos -representantes da Nação ·em suas relações com os. outros 
paizes, a classe dos s·ecretarios de legaçõ-es , exigindo cond·ições de capacidade 
para a primei·ra i-nvestidura, e ·cercando-os de direitos e garantias ·que .J'hes 
assegurem umas tantas vantagens. 

'Ess.es d.ireitos e garantias, porém, nã·o podem e não devem ter a extensão 
que o art. 24, citado, parece pretender, cerceando e '!imitand·o a acção do P.re· 
sidente da Republica no provimento dos cargos de ohefes -de nossas lega· 
cões e missões no exterior. 
- A funcçã'o eminentemente pol-ítica que exercem es,ses delegados da sobe· 
rania nacional junto aos governos de outros paizes, está a indicar que bem 
andou o legis-lador constitltilste não impondo outra condição a ·esse acto do 
Ex-ecutivo (art. 48, n. 12), a•lém da sua approvação pelo Senado da Reoublica. 
Representante directo e respons•av·el principal perante a Nação pelo d-esacer· 
~o de :xctos des:sa natu:reza, e por eHes rr-es,pondendo ·crimina'lrrnente, não s.eria 
curia1l s-e -prescrevessem ao Presidente. da Republica normas e regras .que limi-
tassem a sua acção directa neste particula-r. Ao seu proprio criterio, submetti -
do á apreciação do Senado no exercício d-e sua acção ·fisc9Ji zadora, é que dev-e, 
pois, ficar entregue a limitacão -da facu·ldade constitucional que lhe é attri· 
buida pelo citado art. 48, n. 12. 

1E o proprio d-e'Cr.eto que a Commissã·o ora examina. ·nos s-eus ·art-s. 2,8 e 
29 isso reconhece, fazendo revigorar a ·lei imperia-l n,. 3. 685, de 22 de outubro 
de 1875, não vedando a nomeação para esses cargos -ct·e cidadãos habilitados 
para ex-ercei-os. 

Até certo ponto, a inclusão d,estes -dous ultimas artigos no àecreto do 
Executivo parece resalvar o disposto no art. 48, n. 12, da Oo1sstituição, garan· 
!'indo ao Presidente da Renu blica a amplitude de poderes oara taes nomeações. 
Não é, entretanto , assim. O que d·ev-er'á, segundo o texto da Constituição, cons· 
tituir a regra, passa a ser excepção: Nifu veda - dizem esses artigos, quando 
o contrario é que deve fi-ca:r estabelecido. 

Pensa, por isso, a Commissão que necessario se torna ·restabelecer em 
sua plenitude a faculdade constituciona-l do art. 48, n. 12, eliminando do texto 
do art . 24 do decreto em estudos a restricção neN-e imposta, sem que isso 
prive os secretarias de legação do direito de a-spira.r, pelos seus merecimentos 
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e. serviços, a honra de nomeação para os a.Jtos postos de nossos ministros di-
plomaticos em paizes estrangeiros. 

Um outro artigo qu-e merece os reparos da Commissão é o art. 23, § 2", 
dispondo que, .não approvada pelo 'Senado a nomeação , o funccionario propos-
to poderá ser conservado na categoria que tiver ou aposentado, conforme o 
motivo d'a recusa. · 

Evidentemente este dispositivo é um coro•l1ario do syst·ema que o decreto 
procurou ·iiS'stituir dando uma organização burocratica ao Corpo Diplomatico 
Brazi.leiro. O accesso aos mais a·ltos postos de nossa representação no exte-
rior , garantido pelo citado decreto aos funccionarios d·e ca~egoria i·nf.erior, 
sem aliás •estabe'ecer o estagio indispensavel pa-ra isso. era consequentemente 
explicavel e logico. Propondo, porém, a Commissão que voltemos ao regimen 
anterior, restituindo ao Presid·ente da Repub'lica a amola faculdade de que o 
fnveste a Constituição·, desnecessaria se torna uma t·al disposição, cuja razão 
de ser d·esaoparece. 

A par desses artigos, cuja inconstitucionalidade e inconv.eniencia a Com-
missã•o não precisa mais encarecer, nota-se no co-ntexto do alludido d-ecreto que 
em nenhuma d·e suas d'isposições se determina o momento em que o ministro 
dip lomatico deve ser empossado do seu cargo, dando Jogar a •que se reproduza 

, o facto irregu~ar, já por vezes· assignalado em pareceres anteriores, d.e se dar 
exer-cido ao ministro cuja nomeação não tenha. ainda ·sido approv·a·da pelo Se-
nad·o. s.a!vo a hy·potese da segund·a parte do art. 48, n. 12, >da Constituiçã-o. 

Nesta conformidade e para que a posse só tenha •Jogar depois de confir-
mad a a nomeação pela approvação do Senad'o, a Commissão, no orojecto que 
adeante off·erece, lembra a providen~ia .que parece sanar essa omissão no de-
creto do Executivo. 

Occorr.e ainda á Commissão a conveniencia de aproveitar a opportunidade 
que se lhe of(erece com a e·Iaboração deste par.ecer, para incluir tambem na 
lei um dispositivo que dissipe as duvidas que por vezes teem surgido sobre o 
caracter da investidura dos delegados do Brazil, junto aos congressos de 
qual•quer natureza, reunidos em paizes estran~eiros , para fins scientificos e 
indu.striaes. 

Não se tratando ·evidentemente em taes congressos d'o exercício d.e func· 
ções diolomaticas que creem obrigações juridico-internacionaes para o paiz, 
pal'ece á Commissão que os d.elegados nomeados não precisam ser investidos 
dos ooderes e de qualidade d·e mini•stros· plenipotenciarios. bastando para va-
!idade dos actos, ajustes, compromissos e convenções que firmarem que sejam 
eHes ratificados pelo Governo e aoprovados pe'l o Congresso Nacional nos 
termos do art. 34, n. 12, da Constituição. 

Neste sentido ·e para que ·de vez fi>que regulado esse assumpto , a Com-
mi ssão fez no projecto que tem a honra de submetter á consideração do Se-
nado a necessaria indicação. 

OOR.RUPÇI.DIO DOIS >MENOR'ES 'E >U>L TRAG'E PUBUI.OO 1>.0 PUDOR 

A oronosição da Camara. n. 216, de 1912, reformando os arts. 266, 277 
e 278, do Codigo Penal, v.em dH cumorimento á obrigacão assumid'a pelo Bra-
P cw eae'l' ('• ) do zi! na convenção fo-rmulada na Conferencia Internacio, 

81•. J. na! de Pari·s- de 1.'5 de iulho de 1902. e aoorovada pel·a 
Luiz Alves nossa le.i n. 1.3'12, de 28 d·e dezembro d-e 1904. 

Essa convenção, que tem por fim a repressão -ct·o impropriamente deno-
minado - trafico das mulheres brancas -, estipulou -no seu § 3o: "As altas 
partes contractantes , -cuja legislação não fô.r desde agora sufficiente para re-
primir as infracções pr-evistas pelos ctous ar tigos preoedentes, se obrigam a 

( • ) Pa recer n . 22 . 
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tomar ou a propor ás suas res·pectivas •legisbturas as medidas necessa-
rias para que essas infracções sejam punidas conforme a sua gravidade·" 

A nossa legislação penal está na situação pr·evista por esse artigo. Seus 
dispositivos são insuffici·entes para uma repress·ão efficaz do 1!enocinio, sobre-
tud·o na modalidade internaciona·l do infame trafico· de mulheres. 

Dahi .este proj•ecto que, apresentado com uma clara expos-ição de motivos 
pelo Deputado Mel!lo Franco, emendado pelas Commissões de Diplomacia e 
Tratados e de Constituição e Justiça da Camara, ·em bril•hantes parecer·es, d·eve 
merecer a approvação do Senado. 

O proj.ecto mantém o art. 266 do Codigo Penal , mas modi.fica a pena-
lidade. 

El•la é de - um a seis annos - e passa a ser ·d·e - um a tres annos de 
prisií.o cellular -, mantendo,se assim a proporcionalidade da pena entr<: o de-
licio previsto e outros mais graves, como os dos arts.. 267, 2.68 , 'etc. 

Ao citado art. 266 o proj·ecto ad:dita o § 1°, que define o ·detJicto de exci-
tação á libidinagem - ·que o Go·digo 1Penal •Fra-ncez pune no art. 334, n. I, 
como - excitatnon á déb·auche - , figura deHctuosa diversa da •excit ação á 
prostituição, •que constitue o proxenetismo, punido nos arts. seguintes (277 e 
278) do projecto. 

Este, porém, não exige como elemento essencial do delicio , como o codi-
go francez, o habito, que o codigo itatJia•no c-onsi·d·era apenas como circu.m-
sta·ncia aggravante. · 

Bem andou o projec~o dis·pensando ·a habiJtoolidade ·como ·elemento do 
delicio do art. 266, por·que além da difficuldade ·prati.ca de ·caracterisal·a, a 
repres.são deve alcançar os •iJfO'prios ac1os tsoladw, de ·que ·em ·regra nasce 
o habito e .que por •si sós •são p-rejudiciaes á S·ociedad·e. 

· Gomo § 2° do art. 266, o ·pmj ecto ma•nl'ém o res•pectivo paragra·pho 
unico, modif icando de - ·Um a .seis - ;p a·ra - IC\ous a quatro .annos - a 
pena de prisão cellular. · 

Ao art. 277 , o proj ecto a,cc!'esc·enta a seguinte figura deli.ctuo·sa : induzir 
alguem po-r meio ·de en•ganos, yiolencia, •ameaça, abuso de •poder ·ou ·qualquer 
outro meio de ·coacção, a s·atisfazer os des·ejos desihonestos ou paixões lasci-
vas de outrem . · 

•E' uma fórma de lenocínio ·cuja repressão não precisa ser 'i ustificada. 
O art. 278, de f·inindo ainda diversas modalidades do lenocinio, encontra 

no •proj ecto algumas ampliações, tendentes a ·abrangei-as to·das. 
O co digo penal pune: 
1°, o ·facto d•e induzir mulheres ... a empregarem-se no t-rafico da pros-

tituiçã·o; 
2° , ·o de ;presta·r-lhes ... . auxilio ... para o mesmo f·im, com o intuito 

de lucro p·ara si ou para outrem, •e estabelece a pena de - um a dous 
anno5 de rri são cellular e multa de 800$ a 1 :000$000. 

O projecto modifica a pena .pa·ra - um a tre~ annos de prisão cellular 
e multa de 1 :000$ a 2:000$ - e inclue na defini ção do lenocínio os factos 
seguintes. •que commummente -o constituem: " 

1 o, manter ou explorar casas de p·rost-ituição; zo, .admittir na casa em que residir reunião de pessoas para ·fin s libi-
dinosos; 

3°, aJli.ciar, attrahir ou d'es·encaminhar, .para satisfazer pa·ixões lascivas 
de outrem, mulhe·r menor, virgem ,ou não, mesmo -com seu c-onsentimento; 

4°, alliciar, attrahir ou desencaminhar, para satisfazer ·paixões lascivas 
d•e out-rem, mulher m aJior, virgem ou não, empregand o para esse fim ameaça, 
viol'enci a, fraude, engano, abuso de poder ou •qualquer ou.tro meio de coacção. 

so, reter, :por •qualquer dos meios a•cima referidos, ainda mesmo p-or 
causa ·de divi-das contrahidas, qualquer mulher, maior ou menor, virgem ou 
não, em cas.a de lenocínio ou obrigai-a a entre.gar<se á prostituição. 

Es·ses d·ispositivos realizam o compromisso assumido na citada Conven-
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ção de Pariz, cujos arts. lo e 2° levaram o legislador •francez a modificar, 
com o mesmo intuito, •pela lei de a de abril de ·1903, O·s arts·. a34 e aas do 
Codigo Penal da ·França. 

,Devemos, ·P·O·Pém, notar, .como aliás o fez a Gommi.ssão de Di.plomacia 
e tratados da Camara, que a ex'Pressão - emipreí!<af'-JS'e no .trafico da prdsti-
tuição . mantida pelo projecto ·e usada pelo art. 278, do nosso codigo , parece 
que não exprime bem o pensamento do legislador. 

Essa ·expressão significa ser intermediaria no trafico da p•rostituiçã·o, ser 
proxeneta ou ca.ften, praticar o lenocínio. 

Ora, a lei tem em vista a mulher •que é victima desse trafico, ohjecto 
delle - ella não se emprega no trafico, não é agente delle, mas antes o 
seu ·objecto , a sua mer·cadoria, a sua victima. 

Pensamos, pois, que tal ·exp.ressão dev·e .ser substituída e nesse sentido 
offe·recemos emenda. 

A in novação capital do projecto é a do § 2° do art. 278, modificad'o. 
Prescreve elle - os .crimes de que tratam o art. 278, § 1 o do menci·onado 
artigo. serão .puníveis· no Brazil, ainda ·OUe um ou mais actos constitutivos 
d·as infracções nelle ·prevista~. tenPam ~ido orati·cado·s em paiz estrangeiro. 

O lenocínio é um ·crime co ntinuo e tem ·hoje caracte·r internacional, ·os 
actos que o constituem pod·em começar em um paiz, ·continuar em outros e 
co•nsumar-s·e em outro. 

P·ara a ef\ficada da sua repressão torna-se necessaria uma exceoção ao 
principio da territorialidade d·a lei penal, permittindo a imposição de .pena 
no Hrazil, ainda ·que algum ou alguns actos constitutivos do delicto tenham 
sido prati·cados no estrangeiro. 

E' o ·que faz ·o proj e·cto, como fez a França, etc., de accÔ·I'do com o 
estipulado na Convenção de Pariz . 

O § ao do art. 278 só contém uma innovacão, que é a de permittir a 
acção .criminal no caso do mesmo artigo oor qu·et::rJ.a de qualquer ci'dadão. 

O autor do p·roj•ecto, ·querendo facilitar a reoressão do denominado -
trafico das brancas - proooz .que a acção penal pudes·se ser iniciada por 
queixa- "de .qualquer sociedad·e de beneficencia, reconhecida p·elo Governo , 
func!ad•a no territorio da Republica com o fim de protecçã·o á mul·her". 

·Isso te·ria a vantagem d·e estend er a acção de ta·e~· associações. cuja 
utilidade •é diariamente verifi·ca.da •no Velho Mundo, notadamente na Suissa, 
e cujo estabelecimento entre nós é muito para desejar. 

'A ·Camara, rejeitando a redacção do p.roj ecto primitivo, ampliou a com-
petencia .para nromover a acção ·criminal, conferindo o direito dle queixa a 
qualquer cidadão. 

A ·queixa, porém, na technica p-rocessual, é direito exclusivo da victima , 
p·or si ou re·pres·entante legal . 

A iniciMi'Va de estranhos ao deHcto toma ·a denominacão de denuncia . 
Não ha tambem razão para limitar ao cidadão esse direito de denuncia, 

maxime em crime de um car.acter accentuadamente internacional. Por esse 
motivo offerecemos emenda ao § ao, do art. 278, modi•ficado pelo .projecto . 

!Com estas Iigei ra·s consid•e·rações, é a Commissão de Justiça e Legisla-
ção de parecer •que seja approvado o proj ecto n . 216, de 191•2, com as se-
guintes emendas: 

Ao .art. 278, pric., onde se diz: ·" emprega~em-se no trafico da prosti-
tuição", di ga-s•e: "empregarem-se á prostituição". 



27 

li 

Ao art. 278, § 3°, lettra c, substitua,se pelo seguinte: "mediante de· 
nuncia de qualquer pessoa" . . 

Sala das sessões, 11 de junho de 1913 .-J. L. Coelho e C'IJJmpos, Pre· 
sidente.-]oão Luiz AlV"e•s, Relato·r.-G. Cam.pos.-Anto·nio de So·uza. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 216, DE 1fll2, A QUE SE ' REFERE O 
PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 

Da corru.pção de m.•e•nores, dlots orim.e:s co11ítr(a a seJ51wra!IZÇ'a d!a honra e lzone'sti· 
dacte da(s famil•i'as e dd u.Urage pw/iiico aJo puld!or 

TITULO V.UI 

Art. 266. Attentar contra o pudor da pessoa de um ou de outro sexo, 
por meio de violencia ou ameaça, com o fim de saciar paixões lascivas ou 
por depravação moral: 

Pena - de pris-ão cellul ar por um a tr·es annos. 
§ 1.0 Excitar, favorecer ou facilitar a corrupção de .pessoa de um ou de 

outro sexo menor de 21 annos, induzindo-a á pratica de actos deshonestos, 
viciando a sua innoce•ncia ou pervertendo-lhe de qual-quer modo o seu senso 
morall 

.Pena ~ de prisão cellular por seis mezes a dons annos. 
'§ 2.° Corromper pessoa menor de 21 annos, de um ou de outro sexo, 

praticando com ·ella ou contra ella acto ·d·e libidinag-em . 
Pe-na - de o ri são cellula.r por dous a •quatr-o -anno-s . 
Art. 277. Induzir a!guem por meio de enganos, violencia, .ameaça, 

abuso de poder ou qualquer outro meio de c·oa·cção a ·satisfazer os des-e-jos 
d·eshonestos ou paixõ-es lascivas de outrem; 

Excitar, favorecer ou facilitar a prostituição de alguem pa·ra satisfazer 
os ditos desejos ou paixões de outrem: 

Pena - de prisão -cellular p-or um a tres annos. 
·Paragrapho: (como o paragrapho uni·co do Codigo Penal de 1890) . 
Art. 278. Manter ou explorar casas de p-rostituição; admittir, na casa 

em .que residir, pessoas de sexos differente~. ou do mesmo sexo -que ahi 
se r-eunam p-ara •fins libidinosos; induzir mulheres, -quer abusando de sua 
fraqueza ou miseria, quer constrangendo-as, por intimidação ou ameaças, a 
empreg.a-rem,se no trafico da prostituição; presta-r por conta propria ou de 
outrem, sob -sua ou alheia r·esp.onsabilidad·e, -qual·quer assistencia ou auxilio 
ao commercio da prostituição: 

Pena - de prisão cellular de um a tres annos- e multa de 1 :000$ a 
2:000$000. 

§ 1.0 Alliciar, .attrahir ou desencaminhar. para satiSJfazer as paixões 
lascivas de · outrem, ·qualquer mulher menor, virgem ou nã-o, mesmo com o 
seu -consentimento; alliciar, attrahir ou desencaminhar, para satisfazer as 
paixões lascivas de outrem, qual-quer mulher maior, virgem ou não , empre-
gando p-ara ess•e fim ameaça, violencia, fraude, engano, abuso -de poder ou 
qualque-r outro meio de coacção; reter , por ·quaJ.quer dos mei os acima refe· 
ridos, .aind•a mesmo por ·causa de dividas contrahi-das, qual-quer mulher maior 
ou menor, virgem ou não, em cas-a de lenocínio ·ou obrigai-a -a entregar-s-e á 
prostituição: 

P,enas - as do d•ispositivo anterio-r. 
§ 2.• Os crimes de •que tratam o art. 278 e § 1 o do mencionado artigo 



-28-

serão puniveis no Brazil, ainda que um ou mais actos co ns•titu tivos das 
infracções nelles pre·vista·s tenham sido praticados em paiz estrangeiro. 

§ 3.0 Nas infracções de .que trata este artigo haverá Jogar a acção penal: 
a) por denuncia do ministerio publico; 
b) mediante .queixa da victima ou de s·eu representante 'legal; 
c) mediante ·queixa de ·qualquer ·cida dão . 
:Art. 2. 0 Revogam,se as ·dispooições em contrario. 
Camara dos Deputados, 22 de dez·embro de 1912 . - Sabíno Barroso 

Junior, Presidente. - Antonio Sínveão dos Santos Led., ! 0 Secretario.~ Raul 
de Moraes Veiga, zo Secretario. 

PIROTlE<CÇÃ[O DA ,PiRO.PHI:EDAOE !NID'US·T R'IAL 

A' Commissão de Di'plomada e Tratados foi presente a mensagem do 
Sr. Presidente da ·Re.publi ca submettendo á deliber•ação do Congresso Na-

cionwl tres a·ctos assignados pelo repres.entante do Bra-
zil na conferencia r ealizada em Wa·s,hington, em maio 
de 1911 , para a p•rotecção da propriedade industrial. 

Pm·ece1• ( •) do 
Sr. Lwrnenhct 
L ins As patentes de inv.enção , os ·processos industriaes, 

as marcas de fabrica e de c·ommercio teem imperiosa e reconhecida necessi-
dade de .protecção contra as fraude·s praticadas no estrangeiro em det·rimen-
to delles. 

As num erosas convenções celebradas p,ara tal fim são ·classifi·cadas 
entre os ·tpatados que regulam as relações economicas• entr.e os Estados, como 
tambem o são os tratados de com:mercio. de navegação maritima, ou fi!uvial , 
de pesca, de tr,afego fen·oviario, as uniões aduaneira:s, postaes, telegrap·hi-
cas ·e •outras. 

Os innume:ro<> progressos industriaes· realizados no seculo ·precedente 
e neste, a facilidade, :segurança e •raoidez adquiridas nos trans·portes marí-
timos e terrestres, a nova -conquista do c.aminho dos· ares pelos di·rigiveis e 
aero.p]a.nos, a•lém de avolumarem prodigi.o·s,amente a mas·sa de interesses e 
valores ligados á expllor.ação das industria·~ e do •commercio, ·cont·ribuiram 

· immensamente, t.ambem, pa·ra facilitar e desenvoJv.er o intercambio entre 
as ·nações. 

D~sde que qualquer i·nvento, desoo.berta ou proces·so industri al póde 
pa-ssar immediatamente as f.ron teir.as e as; .marcas de commer.cio 'podem, ás 
vezes , alcanç·ar no estrangeiro maior ·consumo que .no proprio paiz da pro-
Quccão. é muito natura•l ·que .os · ·governos procurem garantir, mesmo a bem 
de seus territorio.s, a prosperidade e ri·quezas dos respectiv.a·s governos. 

Assim. muitas teem sido as convenções deste genero ajustadas entre 
vari as nações, na segunda metad·e do ultimo seculo. 

tA. natureza e im:portancia do a:ssumpto exigiam, porém. uma convenção 
universa:l, que determinasse de modo unifórme as regras ·relativas á mate-
ria entre tod~s as nações, ou, pelo meno,s:, ent'fe .o maior numero d·ellas Otle 
fosse possível reunir em laço.s contractua·es. como suceedeu -com a União 
Postal que hoje conta em seu gremio mai-s de cincoenta paizes ou colonias. 

IPa·ra es.se fim, o gov·erno francez convo·cou uma primeira conferencia, 
sem c.aracter diplomatico , que se e.ffectuou em Pa•ris. em 1878. 

Logo <vpós . aos 4 de novembro de 1880, e ainda a convite ·do mesmo 
governo realizou-se , tambem na•queHa cid·ade, uma -conferencia diplomatica 
que formulou um .projecto convertido mais tarde em Convenção lnternacio· 

( ''') Pa.rece1· n. 1182 . 
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nal, as&ign;a.d.a .a 20 de março de 1883 entre onze nações que iniciaram a 
liga onde se contava o B·razil. 

Adhesões posteriores· elevaram a dezesete o numero dos Estados con-
tractante:s. 

Este accôrdo teve como 'pontos capitaes.: 
1 o, o principio de assimil.açã·o, em cada Estado componente desta União, 

dos inventores, i.ndustriaes e commerciantes: dos outros Estado.s pertencentes 
á mesma União, ao·s inventores , industriaes e comme·rciantes nacionaes; zo, a creaÇão de uma Secretaria Internacional em Berna. incumbida de 
centralizar toda.s as informações uteis e p.ropôr as. modificações que se tor-
nassem .necessarias. 

Assim instituída a União ,p.a•ra a Protecção da 'Propriedad·e Industria·l, 
realizou ella ·outras conferencias para ·preparar modificações. de algumas 
das dispo.sições adaptadas, ou para accresdmo de novas clausulas, como 
;mccedeu nas que tivemm logar •em Roma no anno de 1886, em Madrid em 
1891, em Bruj,ellas, em 1900, e, finalmente, em Washington, em 1911. 

Repre~:entand.o a p.rote-cção j.nternaciona:l d.a pro.prieda.d-e um acto de 
moralidade, pois que a ninguem é Hcito o ·locüp1etar,se com o trabalho alheio , 
traz ella, além disso, grande vantagem para os proprios. p.aizes consumido-
res de productos estrangeiros, e·specialmente os de pharmacia e generos 
alimentícios, os quaes, graças á falsifi·cação de .acreditadas marcas, penetra-
riam e circuJ.:iriam im·punemente nos mercados com grave damno p·a·ra as 
populações simultaneamente lesad.as na saúde e no dinheiro . 

Pen:samos, portanto, que bem procede o Brazil em se manter na União 
Internacional' destinada a cohibir esses criminosos abusos e em a·companhar 
as modificações que os e·studos da Sec-retaria Internacional de Berne e as 
discussões em conferencias demonstrarem ser efficazes e procedentes. 

Nossa legislação interna não oppõe obsta•culos ·ás disp.osições estabeleci-
das ·nessas convenções. 

Tanto a•ssim é que o 'Proj ecto d·e Codigo Civil de Clovis 1Bevilaqua, re-
visto ~pela Commissã·o Especial, diz, em ·seu artigo 788, o seguinte sobre Pa-
tentes de Invenção: 

"Na expediçã-o da patente ao inventor 0·1.1 d a .certidão do melhoramento 
e nos mais casos omi·ssos nesta se.cção. bem como nos de accô.rdo interna-
cional, observ.ar·se,ha o que fôr determinado nos reg;ulamentos administra-
tivos e tratad.os." 

Tambem no art. 801 e sobre mar·cas de fabric.a dispõe o mesmo pro-
jecto: 

"São tambem appHcavei·s. ás marcas industria:es os regulamentos expe· 
didos .pe•lo Governo acerca do .res•pectivo registro e as ·convenções e tratados 
dip·J.omati:cos concernentes á sua effectiv,a garantia." 

•P.or essa.s razões, ·parece ·que ·a Commissão de Diplomacia e Tratados 
deve ap.resentar á consider.ação da Camara, para ser discutido em ·sessão 
pubJi.ca, o se·gui•nte 

PROJECTJO DE LEI 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni.co . São ap·provados .os aeto.s assignados pelo representante 

d·o 'Brazi:l na Conferencia Internacional 'pa·ra a .Protecção da Propriedade In· 
dustrial celebT.ada em maio de 1911 na cidade de Wa~Shington. 

'Sala das Commissões, 13 de dezembro de 1913. - Dunshee d'e Abran· 
che<;,, Presidente. - Lamenha LinJs, Relator. - Cdeliho Netto. - Arll'it;tarc1w 
Lope'S. - Atzgms·to de Lima. - ]ciaqztim .Luiz, Oz;,orio. - Ceóso Bayma. 
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MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Srs. Membros do Congresso Na ci·onal - De conformidade com o pre-
ceit-o .constitucional, su.bmetto á vossa consi-deração, .nas inclusas cópias: au-
thentica.s , acompanhadas de um offi-cio do Ministro de Esta.do interino das 
Relações Exteriores, tres a·cMs assi.gnad.as .pelo nosso representante na ·con-
ferencia para ,a protecção da propriedade industrial, realizada em Washin-
gton, em maio de 1911. 

Rio de janeiro, 6 de agosto de 1913, 92" da Indeoendencia e 25" da 
Republica. - Hermes R. da Fons.eca. - A' Commissao d·e Dip.Jomacia e 
Tratados. 

EXPOSIÇÃO DE M'OTIVOS 

Sr. Presidente da Republica - Da Conferencia para a Prote-cção da 
Pr-opriedade Industrial, rea1izada em Wasilüngvon em maio de 1911 , e na 
qual teve o nosso ·paiz como s•eu representante o então encarregado de ne-
g.acios al:li, Sr. Rinaldo de Lima e Sil'V.a, resultaram os tres seguintes actos : 

1°. A·cto modificando a Convencão lntoernadonal de Paris d·e 20 de mar 
ço de 1883 e revista pela de Bruxel(as· de 14 d·e a·bril de 1990, convenção que 
instituiu a União Interna·cional, para a protecção d,a Propriedade Indus-
tri al; 

zo. Act-o substituindo o Accôrdo de Madrid de 14 de abril de 1891 e o 
Acto Addkional de Bruxellas d·e 14 de dez.embro de 1900. para r·egular o 
registro internacional das ma.rcws de fabrica e de commercio ; e 

3°, Acto modificando o Accôrdo de Madrid de 14 de abril de 1891, re-
lativo á ·repressão das f·al·sas indicações de proveniencia de mercadorias. 

Tenho a honra de a·presentar a V. Ex., nas inclusas cóuias authenticas, 
cada um dos Actos acima referi-dos, com .o pedido de que V. Ex . se digne, 
si as·sim julgar conveniente, submettel-os ao eX'ame e voto do Congresso Na-
cional, estando el'les em condições de se.r a·p.provados p·elo Poder Legi slativo. 

Apl'oveito esta opportunidade para ter a honra de renovar a V. Ex. 
os prote.stos do meu mais profundo resp ei to. 

Ministerio da·s Relações Exteriores , 6 de agos to de 1913. - Regois de 
Oliveira. 

RESOLUÇéYES 'E OONVBN'ÇàiES ASSIGN:.AJDAS NA 4." OON FER'ENChl\ IN-
T'ERNif'iC!ONii\L Alfi/IIER·ICANil\ - BUENOS AYR'ES 1910 

As -quinze res-oluções e convenções constantes da mensap.·em de .'30 de 
julho de 1913, ·envi adas ao Congresso N acional p'OJi S. Ex . .a Sr. Presidente 
PwJ•ecm· (*) do da Republica, assignadas oelo6 delegados presentes á 4" 

S'l'. Coelho Net- Conferencia Internacional Amúicmia de Buenos Aires , 
em 1910, foram d-etidamente estudadas na essenci a e n!l 

fórm a pelos .representa~tes do Braúl e a Commis•:;ão 
de Di olomacia e Tratados da Camara Federal, 'á ·qual ·foram submettidas, 
reve-ndo-as, nada encontrou em seus termo-s: que merecesse repar-o. 

to 

('' ) Parecer n . 182. 
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Assim, é de .parecer que •sejam discutidas em sessão publica e ·a,ppro-
vadas, a.p.r.esentando o .segui.nte proj·ecto de lei: 

O Congress.o Nacional dec·reta: 
Art. 1.° Fi·oam approvadas. as seguintes resoluções e convenções assi-

gnadas p.e!oos delegad.o.s á 4• Conferencia Internadon.al Americana, realizada 
nos mezes d.e julho e ago·s.to d·e 1910, na .cidade de Buenos Aires: 

1 ", Resolução -- Reorganização .doa união das Republi·ca,s Americanas, 
je 11 d·e agosto de 1910; 

2", !Resolução - União Pan•Americana, de 11 de agosto de 1910; 
3", Res.oluÇã.o - Bstrada. ·de Ferro Pan-Americana, de 1•1 de agosto de 

1910; 
4 " Convenção - •Pmpriedade ILitteraria e Ar,stistica, de J.l de agosto de 

1910; ' 
5", Convenção - Reclamações pecuniarias, de 11 de agosto de 191 O; 
6", Resolução - Communicaçõe.s por v.apor, de 12 de agosto de · 1910; 
7" Resolução - Policia Sanitaria, de 18 de Agosto de 1910; s< Resolução - .Permuta de professor.es e alumnos, de 1·8 de agost.o 

de 1910· 
9", Conve.nção - Patente-s de invenção, desenhos e modelos industri.a·es, 

de 20 de agosto de 1910; 
10, Resolução· - Documento·s Consula•es, de 20 de agosto de 1910; 
11, .Resolução - Regulamentação Aduaneira, de 20 de agosto de 1910; 
12, Reso.lução - Secção Commercio, Alf'andegas e Estatísticas, de 20 

de agosto de 1910; 
13, Re•soluçã.o - Estati.sticas Oommerciaes, de 20 de agosto de 1910; 
14, Resolução - Recense•amento, de 20 de agosto de 1910; 
15, Convenção - Marcas de fabrka e de commercio, de 20 de ago s-

to de 19·10. 
Art. 2. 0 Revogam-se a:s dis·po·sições em contrario. 
Sal a das s·essões, 19 de dezembro de 1913. - Dzznshee ale Abnanches, 

Presidente. - Co•d/lho Netto) Relator. - A ngr..~sto de Uma. - qelso Bayma. 
-Lamenha LiniS . - A rilst.aroho La,pes. - ]oaqui'm Osorio. 

MENS AGEM A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

.Srs. Membros do Congres·so Nacional - De conformidade com o dis-
po.sto no art. 48, n. 18, da Constituiçãü Federal, submett.o á vossa conside-
ração, nas inclousas cópias authenticas, acompa·nhadas de um .affi.cio do Mi-
nistro de /Estado interino das 'Relações Exteriores, as 15 resoluções e con-
venções •seguintes, assig.nadas .pelo:s delegados p-resentes á 4" Conferencia 
Internacional Americana de Buenos Aires, em 1910; Reorganização da 
União das Repub!icas Amerkan.as (Resolução), União Pan.Americana (Re-
solução) , Estrada .d·e Ferrú Pan-Americana (Resolução), Propriedade Litte· 
raria e Artisti·ca (Convenção), Reclamações P'ecuniarias (Convenção), Com-
municações por Vapor ( Re·soluçã·o), Policia Sanitaria (Resolução), Permu . 
ta de Professores .e Alumnos (·Resobção), .Patentes de Invenção, Desenhos 
e M,-,:!elos Industri·aes (Convenção), Documentos Consulares (Resolução) , 
Secçã•o Commercio, Alf.andegas e Estatística (Resolução), Estatísticas· Com· 
merciaes (Resolução), Recenseamento (rReso}ução) e Marcas de Fabricas e 
de Gommercio (!Convenção). 

Rio de janeiro, 30 d·e julho de 1913. - Hermes R. da Fo·rrrSeca. - A' 
Commissão de Dip1omacia e Tr.atad<Js. 
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TR<AFI'OO :DiA•S B>RLAIN'CAS 

O Sr. Presidente d'a Republioa, usand.o- da attrihtl<içào .que lhe confere 
o art. 37, § 1° da Constituição Fede·rat, negou sancção á resoiução do Con-
l ' wl·ecei' ( '' ) d o gresso Na·cio•nal que modifica os arts. 266, 277 e 27'8 

8 .,.. A . i lfeU.o do Codigo Penal , da·ndo como fundamento de seu act.o 
os seguintes motivos: 

a) a resolução ve tada, si foss e convertida em lei, 
poderia •ao ser executada, prestar-se a ampiliações abusivas, geradoras de 
conf.Jictos; 

b) .a dit a resolução nã-o é nec·essaria, p·orque os crimes que e !la pro-
cu ra .re·primir já são ·previstos na l·egisJ.ação ac tual, encontrando prompto 
correctivo por pa.rte do Governo e da Policia, que para j.sto •se acham .appa-
relhaclos c·om as medidas preventivas e acauteladoras que lhes facultam a 
lei de ex:pulsão de ·estrangeiros, ( n. 1.641, de 7 de :j:il!neiro de 1907), e o 
de·creto executivo .n. 5.591, de 13 de julho de 1'90:5, que promulgou a adhe-
são do Brazil .ao accôrdo concluído em Pariz, entr<e v·arias p.otencia•s:, em 18 
de maio de 1904, para a repres·sã-o do trafi.co de mulheres brancas; 

c) porque a reso.Juçã·o se resente do· car.acter de inconsti tucionaHdad e.' 
A Commissão de Constituição e justiça, ponde:rando as razões do veto 

e .certa de que os intuitos do Sr. Preside.nte da Republica füram ·O·s de atten-
der aos " .principias de liberdade que ·presid iram a Constituição e que se nãlO 
compadecem com a promulgação d·e leis que se pódem desvirtuar na pra-
tica, acarreta·ndo conse·quendas ·quiçá mais graves do q:ue o.s facto·s que o 
legislador procurou reprimir", opina, entretanto, no sentido da rejeição do 
vetoJ quer porque a res1olução não sa•nccionada está isenta da eiva d·e in-
constitucionalidade, quer por<que não é eHa susceptível de aca rretar o menor 
perigo á liberdade, sob o amparo da Co.nstituição, qu.er porque ella é neces-
saria, quer, finalmente , pela imperio·sa razão de ser e!la o desempenho de 
um compromisso :so.Jemne assumido pelo Brazil, para com as nações signa-
tarias d a ·convenção assignada ·em Pariz, em julho de 1902 - ·convenção esta 
que foi rapprovada pelo Congresso Nacional, pela lei n. 1.3 12, de 28 de 
d·ezembro de 1904. 

A resolução vetada ·exonera a Nação de um compromiss'o assumido sob 
a fé contractual. 

Com effeito: os arts. 3°, 4° e 5° daq:uella convenção, dispõem: 

"Les Hautes Parties contmctantes dont la 1-égislati.o·n ne serait 
pas des à présent suffis,ante pour ré primer les infr a·ctions préVLtes 
par .!-es deux articles précédent s, s'engaget à pr·endre ou á propo.se•r 
á leurs légi's-Eatures respectives les mê'&lures nécessaires pour que 
ce\s infract ion's soient punies suivant Lezzr g.ralv'ité. 

Art . 4.• Les Hautes Parties Contractantes s·e communiqueront 
les loi·s qui aur,ai·ent ébé, d•éljlà rendues ou qui viendraient à l' être 
d-ans leurs lE'tats, rélativement à l'ob1ect de la p:résente Convention. 

Art. 3.• Les i.nfractioons prévues par le·s artkles 1 et 2, séront, 
là partir du jour d'entrée en vigueur de la pTésente Convention , ré-
putées être inscriptes de plein droit au nombre des infractions don-

( * ) \Par-ecer .n . •3'7 • 
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nant lieu à extradition d'apres Jes .conventions déjà existentes entre· 
Jesr Hautes Parties c·ontra·ctantes. " 

As infracções que, pela ·convenção citada, as nações co·signatarias s·e 
obrigaram .a punir, for·am1 as d·efinidas nos artig-os 1 o e 2", cuj•os termos li-
temes s ão os: seguintes: 

"Art. 1.• Doi.t être puni qui-conque, pour satis faire les passions 
d'autrui, a embauchré, entrainé ou détourné, même avec son con-
sentement, une femme ou fille minem·e en vue de la débauche, 
alons même qu:e leJS divers acil'e~ qui so-nt be1S1 élémems co!tstitwtifs 
·de l~infrac:tion aur:a.Vent été accorrlplis dam;s dJes pa)ls diflérents. 

Art. 2.• üoit être puni quiconque, par fraude ou à l' aide de 
violences , ména-ces, abu1s d'autorité ou tout autre moyen de con-
trainte, a embaucbé, entrainé, ou dét-ourné une femme ou fili e ma-
jeure en vue d·e la d;ébauche, aloriS, m'ême que les diVe'líS actes qui 
sont les érleJrnJenis constitwfiJfis de l'infradiJon auraient été accomp'!Jis 
dans deiS pays 'd'ifférti,ents." 

Esse é, propriamente, -o crime de trafico de mnl'henes, não previsto em 
nosso Codigo. Penal, que apenas. prevê, e de modo omisso, o lenocínio sim-
ples. 

:0 brilhante p·arecer da CommiSISão de Diplomacia e Tr.atados, da Cama-
ra, datado de dezembro de 1910 e relativo á resorlução vetada pelo Sr. Pre-
sidente da Republica, já dizia .a este respeito: 

''.Estará -o Codigo vigente perfeitamente apparelhado· .para com-
·bater o crime de que nos oc·cupamos? 

P1arece que não. A prova dessa deficiencia est·á em que nas 
duas reformas do Codigo, pr-opostas ao Parlamento, figuram modi -
·ficações pertinentes .ao lenocínio. _ 

"Referim o-nos a•ors· arts. 294 .e 295 do projecto n. 250, de 1893, 
e aos arts . 280 e 281 do projecto de 1896, que conservou, alteran-
do unicamente a ordem numerica, aquelles dispo.sitivos .taes quaes 
estavam redigidos. 

As questões da habifuai.idaJde d.a acção do proxeneta e a do 
lucro deixaram de constituir, p-o-r esses projectos, ·condições e·lemen-
tares desses crimes e pass ar-am a ser circumstancias aggravantes .,., 

O Sr. Antonio Bento de Faria, em seus substancios-os commentarios ao 
Codigo Penal Brazileiro, diZi o seguinte sobre o leno-cínio: 

"As dispd.sições incompl·eta,s e faJ.h~ elas ler-S pe·naes, a fran-
queza e z;iberalidade da!SI formulas processuaes, sem duvida -concor-
rer.am para o desenvolvimento da torpe e vergonhosa ind·ustria co-
nhecida por trafico das brancas. 

O lenocínio ou proxeneti.smo é hoje exe-rcitad·o em larga es-
cala, em pro•veito de 'centenas de ociosos, que auferem do corpo da 
mulher prostituída o maximo da renda de antemão calcul:ada pelo 
lucro provavel .que pôde fornecer diariamente o goso do· seu corpo 
ou da sua belleza. 

A mu:lhe.r é importada como mercadoria e sujeita como escra-
va ao commercio da sua propria carne . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... .. . . .. . ........... . .... . ... . r 
••••• • • o •••••••••••• • ••••• • ••••••••••• • •••••• ' ••••• • ••• • • • o o . . 
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A pena existe, ma·s o "t'rafico d'as bra;~cas au·gm·enta. 
Não se procure explicar o p·fi·enomeno com a .suppo•sta .negli-

genci.a, indifferença ou benevolencia dos encarregados da applica-
~~hl -

A cauJsa é outra; a lei pe•nal e O$ pro<ce,siSOS de sn!a applicaçiio 
é que carecem modifiJcar-se. 

Quem o diz não somo•s nós, são os resultados improfi.cuos ob-
tidos na repressão de tal deHcto." 

O Codigo Penal vigente apenas pr·evê a figura do lenocihio propriamen-
te dito, - e isto mesmo de um modo falho e imperfeito. Mas como diz Ali-
mena (Dirttto Fenct.le, 2° vol., pa·g,. 639), "existe um lenocínio que não é 
mais o lenocínio dos codigos penae·s: é o lenocini;o daquelles profissionaes 
des·fructa•dores de mulheres, que ·se chamam sowteneur.s. Para esi'e>s são ne-
cessarios meios de reípre\ssâo p!ciJ1'iculc;res". 

Esta figura espedal de lenocinio, com ·um accentuado caracter interna-
cional, nã=o estava prevista no·s ·codigos e só depois d·a Convenção de Pariz 
é ,que como diz Merignac (Drdit Puo!ic I ntern•aüonal, 2° vo.J. 371), "des 
lois o•nt été votées ou .s~ont en prepaiT'atüm dans les divers E•ta'ts. SDgna~aires, 
pour mettre la légis'lation en harmonie avec Le's dé~si·ons de La conference". 

Para se ·desobrigarem d·o compromisso assumido com as outras altas 
partes contra·ctantes, os •Seguintes paizes já modificaram as respectivas leis 
pen.aes: 

A França, pela lei de 3 de abril de 1903; 
Paizes Baix·os, pelo decreto real de 13 de março de 1908; 

Hes.panha, pelo decreto de 15 de abril de 1909 e lei de julho de 1904, 
que modificou os arts. 456, 45·9 e 466 d.o Codigo Penal; 

Grão1Ducado de Luxemburgo, lei modificativa dos arts. 379 a 382 do 
Co digo Penal; 

Dinamarca, leis de I de a1lri'l de 1905, prohibind·o os rufiões, e de 30 de 
março d·e 1906 sobre a luta contra a immoralidade publica e o conta.gio 
venereo; 

Suissa, lei mod.ificativa do a·rt. 131 do Codigo Penal; 
Belgka, "lei de 21 de junho de 1905 e circular do M'inisterio da justi·ça 

dé 23 de maio de 1906. 
A ·Republica Argentina, apezar de não ter tomad-o parte na Conferencia 

de Pa.riz, tem-se occupado activamente do assumpto, - como foi as:si.gnalado 
p·elo Relator deste parecer em discurso pronunciado na s·essão desta Camara 
a 31 de jul'ho d·e 1908, justificando o projecto, emendado pela Gamara e 
pelo Senado, -ora 'Vetado pelo Sr. Presidente da Republica. 

}á nessa occa·sião dizia o Relator deste parecer: 

"A Argentina já tem o seu com'ité nacio·nal de prot·ecção á 
mulher e repressão do trafico, sendo .que o relataria dessa associa-
ção, .que se denomina A·ssociación Nacional Argenil~na contra a la 
rtra.ta de lJa.s [)&J;ncas, se acha. t.ambem ·publicado, na integra, entre 
os trabaJ.hos reunidos no volume do comp.te-rendn da Conferencia 
de P,ariz. Mas, além dos trabalhos iniciados por essa associação 
nacional, ·que, aliás, já apresentou ao Congresso um proj·ecto de lei 
visando a reforma necessaria do Codigo Penal, ha outros trabalhos 
começad•os, tanto pelo Congresso Nacional, como pelos oomités 
parti·culares. sendo digno de menção especia'l o projecto, que, neste 
momento, j1á deve estar convertido em lei, o·rganizado pel·a commis-
são encarregada das ref.o·rmas do Codigo Penal, de accôrdo com os 
princípios rigorosos da Conferencia de Pa·riz." ' 
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·Diversos Estados da U11ião Americana, a·pezar de não ter a grande 

Republica t·omado parte na Convenção de ·Pariz, colla'boram activamente na 
campa-nha reformadora, sendo digna de esp.ecial menção a lei n. 413, de 
11 de maio de 1906, do Estado de Nova York, que modifica o art. 282 do 
Cod·igo Penal, para o ·fim de punir os .que favorecem a prostituição de 
outrem, cu sen;em ,de interm,ed;arioo para a coUjalctação de mulherels em casa 
de prostitu•ição. O crime é punido com pena de p·risão de um a tres annos e 
multa de I . 000 a 5. 000 dollars. 

Com excepção, talvez, de Portuga,J, todas as nações. que assi•gnaram a 
Convenção de Pariz j1á mo·dificaram as respectivas legislações, no sentido de 
harmonizai-as com as decisões d·a dita convenção. 

A resolução vetada é a satisfação do compromisso assumido pelo Brazil 
- ·quiçá a mais retarda·taria dentre as altas partes contractantes no desoem-
penho d·o imp·e·rioso e solemne dever. 

A lei de expulsão de estrangeiros não basta para a repressão do trafico 
de mulheres, por.que ella deixaria fóra de .seu alcance os delinquentes na-
donaes, ou estrangeiros .que se naturalizassem p11éviamente para evitar a 
r-epressão po·r tal processo . 

.O d·ecreto ·executivo n. 5.591, de 13 de julho de 1905 - ao contrario 
do que foi dito nas razões do véto - tão pouco supprirá a defíciencia do 
Codigo Penal para a repressão do crime. Este decreto, com eff.eito, pre-
SU'P'PÕe a exi'S'ten'Cia de medidas l'egitslativiiJ)s ne·ces•sarias á rdopreossâo do trafico 
( vid·e cit. Mérignhac, pag. 730), pois .que o dito decreto approvou o proto-
collo de medidas puramente adm'inistra!tivas complementares daquellas. 

As conclusões da eonferencia de ·P•ariz versaram sobre dous pontos dis-
tinctos: I •, p·roj·ecto 'de Convenção Inter-na·cional; 2•, projecto de accôrdo. 
,O projecto de convenção visa a .repreSsão do trafico criminoso; o prof-ecto de 
a·ccôrdo tem por fim imped·ir ou obstar o tra·fico, graças a uma séria vigí-
lancia commum, e proteger as vktimas desse trafico. Os governos se con-
certarão entre si para ·este ultimo ponto de vista e tomarão as medidas 
adminf.strativas neces.sarias. O projecto de convenção deverá ser submettido 
ás caTTUlras e seguido de uma lei de execução. O projoecto de accôrdo poderá, 
ao contrario, receber sua ex·ecução sem irüerve.roção pa:rlame'/li~a.r, desd•e que 
os poderes publicas ten'ham ahi competencia para ordenai-o". 

Ora, o accôrdo approvado pe'lo decreto n. 5. 591 , de .que falla o véto, 
refere-se sómente a medidas administrativas, que visam prevenir o trafico, 
mas não , punir os que o fi zeram . , 

Para castigar os tra.ficant·es de mulheres - sujeital-os a julgamento e 
obter ·que sejam puni·dos - é preciso que tal especie de crime seja prevista 
claramente na lei penal e que esta admitta a punição ainda mesmo quando 
um ou mais actos constitutivos da infracção tenham sido praticados em 
paizes· differentes e fóra da orbifa de territorialidade da dita lei. 

'" Dam,s l,es p(ay;s o•ú' l'e·s fciit'es de '/Jr1dite ne so·n~ pas puni's, en 
;premira leis mésureiS llegiJsfaifive~> néceslmire:s po•ur arriver à ·leiS ré. 
primer." (Mérignhac,, op. loc. cit.). 

Que o Brazil é um dos paizes em que camP'éa o v~<rgonho s o trafico com 
mais intensidade não se pód·e contestar. 

O 'Rio de Janeiro, principalmente, lé um grande mercado de importação 
de escravaJs bramxi,!Y,~ o el,doura1do do.s soutêroenrs, em sua grande maioria, fe-
lizmente, ·e.strangeiros de origem. O mal é contagioso; - a grande chaga 
social alastra-se pela imitação, corrompe pelo espectaculo de sua ignorancia, 
pollue pelo ex·emplo de disso'lt1ção .que offerece. 

3 
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A pena existe, mas o t'raficn das brailJ.cas au;gmenta. 
Não· se procure explicar o p·!JJ·enomeno c-om a suppo•ata negli-

gencia, indifferença ou benevo'\encia dos encarregados da applica-
ção da lei. ·· 

A caztsa é o:utra; a lei pe,nal e os pro:ce.,siSO'S de s-u'a. -ap>plicaçiio 
é que carecem modificar-se. 

Quem o diz não s-omo•S nós, siio· os resu-ltados improfí-cuos ob-
tidos na repressão de tal de'li·cto." 

O Codigo Penal vigente apenas prevê. a figura do lenocihio propriamen-
te dito, - e isto mesmo d-e um modo falho e imperfeito. Mas ·como diz Ali-
mena (Dirz1tto P:emrt,le, zo vo!., pa·g,. 639), "existe um l·enocinio que não é 
mais o lenocínio dos codigo.s pena-e·s: é -o leno.cini•o daquelles profissionaes 
de·s.fructadores de mulheres, que se chamam so·wtene:ur>s. Para es'i!eJs são n-e-
ces·sarios meios de repreJssãn p:alrt-icuJ>a,res ". 

Esta figura especial de lenodnio, com ·um accentuado caracter interna -
ci-onal, nã•o estava prevista no·s codigos e só depois da Convenção de Pariz 
é ·,que como diz Merignac (Drdit Puolic In:term1iii'onal, zo vol. 371), "des 
lois o·nt été votées. ou .s'ont en prepa~ration dans les dive·rs E' ta'fs. sl!gnataires, 
pour mettre la légis'lation en karmenie avec le's dé~sions de la confere /Ãce". 

Para se desobrigarem do compromisso assumido com as outras altas 
partes co-ntra·ctantes, os ·seguintes paiz·es já modificaram as respectivas leis 
penaes: 

A França, pela lei de 3 de abril de 1903; 
.Paizes Baixos, pelo decreto real de 13 de março de 1908; 

Hes-panha, pelo decreto d:e 15 de abril de 1909 e lei de jul'ho de 1904, 
que modificou os arts. 456, 459 e 466 do Co.digo Penal; 

Grão1Ducado de Luxemburgo , lei modificativa dos arts. 379 a 382 do 
Codigo Penal; 

Dinamarca, leis de 1 de a'bríl de 1905, prohibind·o os rufiões, e de 30 de 
março de 1906 -sobre a luta contra a ímmoralidade publica e o -conta,gio 
venereo; 

Suissa, lei mod-ificativa do ar t. 131 do Co digo Penal; 
Belgica, lei de •21 de junho de 1905 e ciTcular do M'inisterio da justiça 

de 23 de maio de 1906. 
A ·Republica Argentina, apezar de não ter tomado parte na Conferencia 

de Pariz, tem-se occupa-do activamente do assumpto, - como foi as:si;gnalado 
pelo Relator deste parecer em discurso pronunciado na sessão desta Camara 
a 31 de julho d·e 1908, justi ficando o projecto, emendado pela Gamam e 
pelo Senado, -ora vetado pelo :Sr. Presidente da Republica. 

j.á nessa occasião dizia o Relator deste parecer: 

"A Angentina j-á tem o seu comité nacional de prot-ecção á 
mulher e repressão do trafico, sendo .que o relataria dessa associa-
ção, que se denomina Associación Nacional Argenltli!na contra a la 
ttrata d.e (;as l1&vnc·as, se acha. t.ambem ·publi·ca-do, na integra, entre 
-os trabaJ.hos reunidos no volume do compte~ren,dn da Conferencia 
d-e p,ariz. Mas, além dos trabalhos iniciados por essa associação 
·nacional , .que, aliás, já apresentou ao Congresso um projecto de lei 
visa-ndo a reforma necessaria do Codigo Penal, ha outros trabalhos 
começad'os, tanto pelo Congresso Nacional, como pelos clomités 
parti·culares, sen-do digno de menção es-pecial o projecto, que, neste 
momento, j1á deve estar conv-ertido em lei, o-rganizad(i} peJ.a commis· 
são encarregada das reformas do Codigo Penal, -de a·ccôrdo com os 
·princípios . rigorosos da Conferencia de Pariz." · 



·Diversos Estados da ()nião Americana, aopezar d•e não ter .a. grande 
Republica t.omado parte na Convenção .de ·Pariz, colla'boram activamente na 
campanha reformadora, S!endo digna de esp.ecial menção a lei n. 413, de 
11 .de maio de 1906, ·do Estado de Nova York, que modifica o art. 282 do 
Cod•igo Penal, para o fim de punir os .que favorecem a prostituição de 
outrem, ou set11em ,de irlterm•e<Mario.s para a co~~olaação de mulherels em casa 
de prostitu•ição. O crime é punido com pena de prisão de um a tres annos e 
multa de 1. 000 a 5. 000 dollars. 

Com excepção, talvez, de Portugal, todas as nações. que assignaram a 
Conv·enção de Pariz j1á modificaram as respectivas legislações, no sentido de 
harmonizai-as com as decisões ·da dita convenção. 

A resolução vetada é a satis•fa·ção do ·compromisso assumido pelo Brazi! 
- ·quiçá a mais retardataria dentre as altas partes contractantes no des;em-
penho do impe·rioso e solemne dever. 

A lei de expulsão de estrangeiros não basta para a repres.são do trafico 
de mulheres, por.que ella deixaria fóra de seu alcance os delinqu·entes na-
donaes, ou estrangeiros .que .se naturalizassem p11éviamente para evitar a 
repressão p.or tal processo. 

O decreto ·executivo n. 5.591, de 13 de julho de 1905 - ao contrario 
do que foi dito nas razões do v·éto - tão pouco supprirá a deficiencia do 
Codigo Penal para a repressão do crime. Este decreto, com effeito, pre· 
SU'P'PÕe a exi~'i:en'Cia de medidas l'egitslativ!{l)s ne•celssarias á relpre'SSéio do trafico 
(vid•e cit. Mérignhac, pag. 730), pois .que o dito decreto approvou o proto-
collo de medidas puramente adm'ini.strQ)J:iva'S complementares daquellas. 

As conclusões da conferencia de .P,ariz versaram sobre dous pontos dis-
tinctos: 1 •, p·roj•ecto 'de Convenção Internacional; 2•, proj ecto de accôrdo. 
,O projecto de convenção visa a ·repressão do trafico criminoso; o protecto de 
a·ccôrdo tem jJor fim imped·ir ou obstar o tra·fico, graças a uma séria vigi· 
lancia ·commum, e proteger a·s vktimas desse trafico. Os gov·erno'S se con-
certarão entre si para ·este ultimo ponto de vista e tomarão as medidas 
adm~nfstrativas neces.sarias. O pro:jecto de convenção deverá ser submettido 
ás camaras e seguido de uma lei de execução. O projecto de accôrdo poderá, 
ao contrario, receber sua ex·ecução sem irlterv~nção parl<amen~a;r, desd•e que 
os pod·eres publicos tenham ahi competencia para ordenai-o". 

Qra, o accôrdo approvado pelo decreto n. 5.591, de .que falia o véto, 
refere-se sómente a medidas administrativas, que visam prevenir o trafico, 
mas não . puntr os que o fi zeram. , 

Para castigar os tra·ficantes, de mulheres - sujeital-os a julgamento e 
obter ·que sejam punidos - é preciso que tal especie de crime seja prevista 
claramente na lei penal e que esta admitta a punição ainda mesmo quando 
um ou mais actos constitutivos da infracção tenham sido praticados em 
paizes· differentes e fóra da orbifa de territo·rialidade da dita lei. 

•"Dan,s l.es p(ay;s o,ú' l1e·s fciil!es de ttdite ne son~ pas puni's, en 
;premira leis mêsureiS l)egiJslaifives néce!Sisuke'S po~lr arriv-er à ·le1s ré• 
primer." (MérignhaC-1, op. Zoe. cit.). 

Que o Brazil é um dos paizes em que campéa o vergonhoso trafico c·am 
mais intensidade não se pód·e contestar. 

O ·Rio de Janeiro, principa•lmente, é um grande mercado de importação 
de escravaJs bmnDa\s:~ o el,doura!do do.s so.urtêroeurs, em sua grande maioria, fe-
lizmente, ·e.strangeiros de o-rigem . O mal é contagioso; - a grande chaga 
social alastra-s.e pela imitação, corrompe pelo espeetacttlo d·e sua ignorancia, 
pollue pelo ex·emplo de dissolução .que offerece. 

3 



-38.-
. sjtnples parti-cipação para p·rovocar a ~cção _ d.a.. ju>stiça .. "O denunciante", 
diz elJ.e, "só por ser admi-ttido· á denuncia,, nao flca arufor:_lz'ado. a ser a.ccusa-
dor, por·que a denuncia não promove por Si mesma .a acçao .e Sim a deixa ao 
juizo ·d.o tribunal" . ' 

O proprio texto material do dis·positivo a .que se refere o véto ·pr.ova que 
o legislador não quiz conferir a ·qual•quer pessoa o dir·eito d·e offerecer a 
denuncia forma!l, isto .é, a denuncia que autoriz·a o denunciante a sustentar 
todos os ~eus termos ·até final sentença, mas slm a d·enuncia méramente par-
ticipante, cujo alcance é provocar a .acção da justiça para a repressão do 
delicto>. Com effeito, se a lett'ra a d-o dis·positivo diz que haverá Jogar a 
a:cção penal, em taes infracções, POR .denuncia do minjs:terio publico, as 
lettras b e c dizem: M EDIANTE queixa da victima ou d·e seu representante 
legal e MEDIANTE denuncia de ·qualquer pessoa . 

!Mediante, quer dizer: com auxilio de, por meio de, com intenção de ... 
Se· o texto .quizesse conferir a denuncia .formal a .qua.Jquer pessoa, tel-o-ia 
dito mais apwpriadamente na mesma lettra em que tra.ta d•a denuncia do 
ministerio publico: - por denuncia do minis.terio publico e de qualquer 
pe&Soa . . 

O mais .que se poderá dizer do dispositivo .citado é .que elle não é neces-
sario, ·pois que o art. 72, § go da Cons~ituição Federal jrá tinha garántido 
permanentemente a quem quer que seja repre sentar, mediante petiçã-o, aos 
poderes publicas . 

A dis·posição •Citada do pro>jecto é o resultado de uma emenda d·a Com-
missão d·e Constituição e justiça desta Camara, modificada por outra emen-
da do Senado . 

O tex·to do projecto p-rimitivo era. o seguinte: 

"§ 4. o Nas infracções de que trata este artigo, haver>á Jogar 
a acção penal, nã·o s.ó por denuncia do ministerio publico e ·queixa 
da .parte of.fendida -ou de •quem tiver qualidade para representai-a, 
·como tambem por queixa de qualquer sociedade de . beneficenci.a 
re.conhecida .pelo Governo, fundad a no territorio da Republica com 
o fim de pmtecçã.o á mulher. " 

A emenda da Gommissão de Justiça d•a Camara su·bs·tituiu a idéa con-
stante da ultima par te do artigo primitivo acima mencionado pe·la da de-
nuncia pr•o'Vocadora da acção penal, - conferindo esta denuncia .a .qualquer 
ddadão. A emenda do Senad•o ~.ubstituiu as palavras - qucr~quer cidladão -
p:or qualquer pe/sSoa. 

Para mais completa elucidação do assumpto , a Commissão de Consti-
. tuição e Justiça transcreve ·neste parecer a justificação escripta, que a•com-
panhou o projecto de modificação dos arts. 266, 277 e 278 do Codigo Penal, 
assim como o brilhante artigo de doutrina; publi-cado no ]omcrl do Commer-
cio de 10 de dez·embro de 1912, elaborado pelo: illustre ex~De.p\.\tado "fed.eral 
pela Bahia, Dr . J. !gna.cio Tosta, em que vem o histo-rico da discussão', rio 
parlamento ing!e.z, do proj ecto so·bre o white sla.ve traffie. 

O primeiro documento , ·constante dos A nmaes desta C amara ( vol. de 16 
a 3·1. de julho de 1908) é o se,guinte: · 

"Animado pel,os. mesmos s-entimentos .que inspiraram a a.présentação do 
meu pro.jecto sob~ a institui ção da Cruz Vermelha no Brazi!, venho trazer ao 
estudo da Camara outro assumpto interessante, comprehendido no projecto 
seguinte, cuja justificação f•a·ço por este meio, pa:ra mais facil exame d·a 
materia. · 

O projecto sobre a Cruz Vermelha procurou supprir uma lacuna de 
noss~ legis,laçã.o e, ao me,smo tempo, · exon,erar ·a Nação do compromisso 
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assumido para o referid.o fim com as outras potencias, signatarias da ultima 
convenção inte-rnacional sobre aquella humanitaria instituição. 

O projecto ·que .se segue, visa, como o outro, a satisd'ação d·e um com-
promisso internacional assumido pela Republica Brazileira por força da 
convenção formulada pela Conferencia Internacional, reunida em Pariz a 
15 de julho de 1'902, convenção essa a.pprovada pelo Congresso Nacional, 
com o decreto legislativ.o n. 1.312, -de 28 de d.ezembro de 1904 . 

O art. 1 o dess.e decreto dis,põe: 
"E' approvado o projecto de convenção para repressão .do trafico de 

mulheres brancas , formulado pela Confere·ncia Internacional, reunida em 
Pariz a 15 de julho de 1902, e com el!e o projecto de arranjo destinado a 
garantir a execução da convenção referida." 

O art. 3° desse proj ecto cie convenção, a<ssignado pelo delegado do 
Brazil ad refer~ndum do Congresso Nacional, que o approvou pelo decreto 
legislativo supra cita.do, disp.oz o seguinte: 

"As altas pa11tes contractantes, cuja legislação não fôr desde agora suf-
ficiente para reprimir as infra:cções previstas pelos dous artigos precedentes, 
se obrigam a tomar ou a propôr ás suas respectivas legislaturas as medidas 
necessarias para que essas infracções sejam punidas conforme a sua gra-
vidade." 

O nosso Godigo Penal trata imperfeitamente do assumpto que constitue 
o objecto principal da convenção já a·pprova:da pelo Congres.so Nacional; 
não prevê a figura deliotuosa objectivad•a na conferencia de P!ariz, e, con-
sequentemente, precisa ser ad•aptada aos termos express·os da alludida 
convenção. 

O parlamento da Republica Fr~.nceza, cu·jo governo expediu a circular 
de convocação da conferencia e o programma das materias a discutir, a 
primeira assi·gnada pelo ministro Delcassé e a segunda organizada pelo 
senador Bérenger, votou logo depois a lei de 3 de abril de 1903, que mi-
di ficou os a·rts. 334 e 335 do Co digo Penal francez, 4o da lei de 27 de 
maio de 1885 e 5o e 7° do Codigo de Instrucção CTiminal , supprindo assim 
as l.acunas de sua legislação em face dos votos da conferencia e desobri-
gando-se, ao mesmo tempo, do compromisso assumido para tal fim com as 
potencias co,signatarias da conve·nção. 

O Congr·esso Nacional, apezar de ter ap·provaJdo a convenção, não co· 
gitou até a presente dlata de modificar a nossa legis.lação, de accôrdo com as 
resoluções da conferencia. 

O cumprimento desse dever impõe-se desde a publicação da lei n. 1.312, 
de 28 de d1ezembro de 1904, e é o obj•ectivo unico do projecto que se segue. 

Passando a justificar o projecto, começarei por notar, com o maior res· 
peito ao Congresso Naciona-l, ser sus·ceptivel de critica a expressão mlllheres 
brancas, empregada no corpo da lei, que approvou a convenção. 

O ignomini·oso trafico, de cuja repressão cogitou 't conferencia, foi deno-
minado em França - trraité d~'s blanches -, s·endo a primeira palavra tomada 
certament.e por anatlogia á technologia <los contractos commerciaes, visto que; 
no caso em questão, ha, realmente, um trafico de importação e exportação, em 
que a mercad·oria é a mulher. 

Lançada em circulação em FI'ança, a expressão trans.pôz a front.eira de 
outros paizes, sem sof,frer modificação, ma·s antes conservando o seu sen-
tido analogico. 

Na Italia, por exemplo, a expressão ficou vutlgarizada, com o mesmo si-
gnificado, como se vê na obra do marquez Paulttci d·e Ca.J.bole: La 'tratta delle 
ragazze il!anian·e. 

Deve-se notar, porém, que a propria co·nferencia de Pariz fez o firme 
proposito de não empr.egar no corpo e t·exto das resoluções a expressão mu· 
Iheti(!s brancas, ct·e tqUe sómente usou no preambulo ou emenda, e isto mesmo 
para condescend·er com o grande publico·, que talvez se impressionasse . por 
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não ver a locução já usu~l - vraité de,s blanches - no corpo integral 4e 
uma convenção adoptada exclusivamente para tratar do trafico conhecido· pela 
r e ferida locução. 

Consoant·e o processo a·cceito pela maioria das conferencias internacio· 
naes, a de Pariz, reunida para estud-ar ns medidas· tendentes á repressão desse 
abominavel trafico, deixou em aberto a conv.enção appro-v<~~da, afim de que, a 
todo tempo, pudessem adherir ás suas resoluções outras potenci'as, que não 
tivessem mandado ·d·elegad·os á ·conferencia ·e, por.tanto , não 'houv.essem as-si· 
gnado a •convenção. 

üra, si o pensamento que dictou .a convocação da conferencia tivesse sido 
o da repressão do- trafico das mullieres brancas, ·exdus,jvamente, - o ·Japão 
por exemplo, não teria interesse directo na adopção dos princípios ·concreti-
zados na -convenção, por não ser um paiz da raça branca. · 

iEntreta·nto, grand·e num ero de japonezas figuram no odioso trafico de 
mulrheres, exportadas daqueHe paiz para outros mercados cottsumidares do 
mundo. 

Não é necessario, depoi s do •exemplo dad-o, argumentar com o nosso pro· 
prio paiz. · . .. .. <? ~~t~.mifll 

O principio dominante da convenção é incom.pativ.erl -com as restricções 
oriundas da diversidade contingente d'as raças. 

O parecer do deputado frandez Maurke Cotin, relator do proj·ecto que 
se transformou na lei de 3 de a1brH d.e 1904, .a·ccentuou m).l'ito bem que a 
questão era de or.dein publica internacdonal e que, portanto, a sua idréa ·.es-
sencial exoluia quaesquer restricções r·e·gionalistas ou ethnicas, 

"Sem causar .attentado a·lgum ao principio da soberania interna 
dos Estad-os, a conferencia de Pariz estabeleceu ·clarament.e ·que o 
ser fraco ou infeliz devia ser protegido mesmo fóra de seu paiz; re-
conheceu .que deveres internacionaes se impunham com esse fim aos 
Estados civilizados. Em seus tra:baij•hos predomina a id:éa, vagamen-
te expressa ainda, de que existe, de qualquer modo, uma o-rdem pu-
blica internacional, 'que, não só para o bem de seus proprios nacio· 
naes , como igualmente por um verdadeiro espírito de justiça, cada 
uma das nações está interessada em reconhecer e sanccionar." 
(Dallo·z, "Réczt:eil périodJóque", parte 4", pa:g. 54.) 

~ . -··-.·r _::-"'"'.i. · ;:1tl~·fi·~ 

Por estas consid·erações, o projecto que se segue, corrigindo a im.p·err~;.' 
ção do decreto legi slativo n. 1 .312, de 1904, genera.Jiza o prilnci'p:io na parte 
em que ene tenha de produzir e'ffeitos extra-territo-riaes, o .que era desneces.-
sario para o seu .arlcance territorial , .ex-vi do art. 72, § 2°,. da ·constituição F e-
deral que proclama o canon da iguald'ade de todos perante a lei. 

A Europa toda, excluídos •OS Estados baJkanicos , fez-se representar na 
co·nferencia. Da·s nações americanas sómente o Brazi:l. mandou delegado 
áquella reunião internaciona:l, dando poderes para isso ao nosso ministro ple· 
nipotenciario •em Pariz. . 

r - Qui'n'ze foram os Estados que compareceram: Allem-anha; Austria, Bra-
zil, Belgica, ninamar.ca, He.spanha, França, Grã-tHretanhaJ Ita:lia, Suissa, No· 
tuega, Paizes Baixos, Portugal , Ru.ssia, Suecia e Suissa. . · 

A convenção tem artigos referentes á legislação penal, outros relativos 
á comip•etenda e outros ao ·processo. 

'Os .. seus principaes dispositivos, na parte não dependente das medidas 
'ad:tninistrati.vas, são ·Os 'seguint·es: · . _ 

Art. 1.'' 1Deve ser pun.idó tó-do a•quelle que, para satis,fa zer · as paixões 
de outrem, tiver aJIIciado, ·àttra<bido ·ou de:sencami.nhado ,. mesmo com 
seu consentimento, qualquer mu'lhe'r menor, virgem ou não:; com o ·fim d·e de· 
bocbe, ainda q!le os d·iversos actus constitutivos- d:a irtfra·cção tenham· sido pra· 
ticàdos-' ent páizes rlifferentes. .· . · · . . . .· · ··. 
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Art. z.o Deve ser .punido- todo aqueNe que, para satisfazer as pa1xoes 
de outrem, tiver, por fraude, ou por meio ·de violencia, ameaça, abus·o de au· 
toridade, ou · qull!lquer outro meio de acção, alliciad'o, attrahido ·ou desenca-
minhado qualquer mulher maior, virgem ou não, com o fim de deboche, ainda 
mesmo que os diversos actos constitutivos da infracção tenham sido pratica· 
dos em paizes dif.ferentes. · 

Art. 3.0 (Transcripto acima.) 
Art. 5." Alol inf11a:cções ·previs·tas pelos arts. 1 o e zo ·serão , a partir do 

d·ia . em que entrar em .vigor a prese:nte convenção, reputadas inscri.ptas de · 
pleno direito no numero das infra:cções que autorizam a extradicção, •confor· 
me ll's ·convenções j'á existente•s en_tl'e as altas partes contra:ctantes•. 

· No -caso em que a es•üpulação que precede não possa produzir eff.eito 
sem modificar a legislação existente, as altas partes contractant.es s.e 
obrigam a tomar ou a pwpor ás suas respectivas 1egi:slaturas as medidas 
necessa:ria·s'. : 1• 

Art. ·6.0 A transmiss.ã:o das commissões rogativ•as relativa& •ás infra· 
cçõe5 visadas pela pres·ente conv-enção se operará, saivn accôrdo contrario , 
ou por communicação directa entre as autorida:des judidari&s ou por inter· 
medi·o do agente dipJ.omaHco ou consular do paiz requerente no paiz requerido. 

Outras pr-ovidencias são indicad-ros, umas de ordem administrativa, para 
a org,a:nização da vigilancia internacional e troca das communicações admi -
nistrativas ou de poJi.cia, repatriação das victimas, ou~ras te-ndentes á faci-
Utação do processo e determinação da competencia. 

No texto original da convenção , feito em francez, o que traduzimos por 
alliciar, abtrahir e de•s•f3Jncam0nhar foi de'finido. pe'la•S pallavras - emb•aucher, 
entrai:ner e déto'r'ne'r. . . 

Destes tres termos , o primeir.o tem um sentido particular na termino-
'logia da:s relações entre patrões1 e o•perarios e. como o ·aHirma o Sr. Lui.z 
Rénau!t, em sua criti-ca erudita .aos trabalhos d1a conferencia de Pariz (Ré· 
vue Générale dJe Droit Inte'mationaJl P.ubllfqu.e, tomo 9, pa•g. 497) .· esse ter-
mo foi tomado á lingu.agem dos contractos realizados ·entre patrões e ope· 
rarios. · ~ : J;;·_"@. l~frll 

O Sr. Luiz Rénault def·i·ne .assim o termo : 
"Em-bauc·her consiste em ir . buscar, p·rocurar ou receber o opera-rio , e 

em propôr-1he um trabalho . E.mbaucher uma mulher é' i·r bus·cal-a para pro-
p&"lhe um ·certo accôrdo e obter della o .seu consentimento . O delicto co -

. meça desde que ha a•ccôrdo entre o- enbauc'heur e a infeliz, object0 do tra· 
fico., · ~ · ;. ··: - .;:~. ~f(\t: 

.Em nossa opinião, emba·ucher es1á. bem traduzido por allioi!ar, ísto é, · at-
trahir ·por fa·lsa.s promessas, -no ·bom sent-ido· lexicogra.phi-co. lEste: esforço 
p-ara a perfei-ta elucid;ação do · sig-nifi ·c~do do vocabu.Joo nãü é in:util , visto qu~ 
os dous ·primeiros artig-os da ·convenção de-vem ser inc1uidos integralmente 
nas leis ·do·s Estad-o·s que a assigna•r-a:m ou -que a e:lla adherira.m-, pois que 
ta:es artigos são os que definem e qualificam o delictoo, cuja repressãd- foi 
e·s'Pecialmente visada pela -conferencia internacional de Pariz que votou a 
dita convenção . 

A- l~i franceza de 3 de abril de 1903. que niodifieou . no sen-tido do voto 
da convenção, os arts. 334 e 335 ·do Godi-go P.enal, 4 da lei de 27 de -.maio 
'de 1885, e 5 ·e 7 'cfo Codigo de Instrucçã.o Criminal , 'pód·e· isepvir d·e modelo á 
.que tivermos de •elabora·r. para ·exoneração ·do compromisso ·àssumldo pelo 
BrazH com;o signatario da convenção. 

Ao art. 1°. n . . 1, dessà 1ei. que súbsttltuiu o art: 334 do Cod. Penal, 
preferimos o .art'. '277 do nos,so Codig'o . · mi parte ·em que este dispe·nsa o -re" 
quisíto d-o habito par:a a eid<stenda ·do ~ d-élicto: · 
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O citado dispositivo da lei franceza é o segui·nte: 

"Será punido com prisã·o de s•eis mezes a tres annos, e multa 
de 50 a 50.000 francos: 1 o, todo aquelle que tiver attentado contra 
'OS costumes, excitando , favorecendo. ou fa·cili.tando habitualmente 
o deboche 'OU co·rrupção da mocidade de um e outro sexo, menor 
de 21 annos . .. " 

·.· - -- -.--- -~r111'~1f~ 

O dispositivo da lei · franceza é, po11ém, mais am!plü· do que o do arti· 
go 277 do nosso Codigo. E-ste pune a excitação, favorecimento ou facilita· 
çã.·o da prostituição, que é uma fórma especial de corrupção, .a do commer-
do do corp·o, pu·bUkamente e sem es·colha; d.eixa, •püi·s, ,fóra do .seu alcance:, 
a fórma de ·Wr·rupção que não revestir a fi.gura especifica da pro·stituiçã'O. 

Como bem opina o Dr . Bento Faria, em seus excel!ente5 ·commentarios 
ao Codigo Penal, p.ara que exista o delicto do art.· 277, é necessrorio que se 
encontre a mulher em tal estado, isto é, que já seja prostituta. 

'Ü delicto previsto es·pecia•lmente pelo referido art. to, n. 1, da lei fran. 
ceza citada é o do art. 266, paragrapho unico do nosso Oodigo P.enal, ·que 
dispõe: 

"Na mesma pena (prisão cellular por um a seis annos) incor· 
rerá a·quelle .que corromper pessoa de menor idade, prati-cando ·com 
.ella ou contra e!la actos de libidina-gem." 

A pratica de actos de libidinagem é, pois, um dos elementos consti· 
tut!vos do •crime, pelo dispositivo do nosso Codigo. 

Mas, a corrupção de menores póde s·er feita sem o emprego de actos de 
libidinagem, porque todo aoto libidinoso é obsceno e a corrupção póde dar· 
se mesmo sem actos e sim sómente por palavras . . A leitura de um livro não 
será, muitas vezes, sufficiente par·a despertar no ·espírito de um menor os 
a·ppetites carnaes? 

ConVJém, portanto, modificar-se o texto do paragrapho unico d•o art. 266 
db Codigo ,Penal , .adaptando-se a fórma do citado dispositivo da lei franceza 
de 1903 . 

. E' necessario supprir a no.tada omi·ssão do art. 277 do nosso codigo , 
incluindo na definiç,ão do crime os casos em que a mulher não esteja ainda 
no estado de prostituição. 

-E' indispensavel modificar-se o art. 278 do nosso codigo, no sentid'o de 
admittir•se a applicação de sua penalidade mesmo ·quando os diversos actos 
constitutivos da infracção houverem . sido praticados em paizes differentes. 

A redacção desse artigo tem provocado in~erpretações differentes por 
parte dos proprios tribunaes judiciarios da Gapit!tl Federal, como se vê pelo 
commentario do Dr. Bento de Faria, e lucida informação do desembargador 
Muniz Barreto, transcripta no dito commentario·. 

Convoém d·efinir me!ho·r e punir màis severamente o proxenetismo, o 
delicto dos alcoviteiros e rufiões, vol~and:o-se . a empregar na lei os termos 
exactos e precisos do antigo direito nacional. 

E' inutil distinguir-se 'O lenocínio s-impl'es •OU qualificado, gratuito ou lu-
croso, que não tinha penalidade no regimen do Codigo Penal de 1830, mas 
que o de 1890 procurou reprimir. "no interesse de ordem geral em que tem 
o Estado d;e manter o matrimonio e a fami!ia .em uma esphera de morali-
dad·e". · i'" -,, .. , ; rl!l !""~ill~i!l 

E' de as.signalar·se que , na vigencia do co.digo ·antei:ior, o lenocínio só 
era punido com o desprezo publi-co e a vindicta dos particulares, como 
observa Candido Mendes, em nota 4 do Codigo Philippino á ord'enaçií.o d'O 
livro s•, tit. 32; entretanto, esta ordenação punia severamente ·os · "a!Covi· 
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teiros e os que em suas casas consentem ás mulheres fazerem mal dos seus 
corpos". As mulheres alcoviteiras quando l'hes não coubesse a pena de 
morte ou degredo para o Brazil, deviam ter s.empre polaina ou enxaravi·a 
vermelha na cabeça, fóra de sua casa. 

O exoplorador de mulheres, d·enominado modernamente caften ou soute-
neur, era denominado rwfião, em nosso direi:to anterior, e punido severamente 
com as penas do titulo 33 da citada ordenação: '"Defendemos que nenhuma 
pessoa tenha mancebia tueda em mancebia; de que receba bem fazer ou 
ella delle. E o que o contrario fizer, assim elle, como ella, sejam açoutados 
publicamente pelo Jogar em que isto fôr , e elle será degred•ado para Africa, 
e ella para o Couto do Castro·iMarim até Noss'a M·ercê, e mais cada um 
delles pague mil réis ~para quem os accu-sar". 

O rwfião do velho direito porttrguez é o s01wtenenr de hoj·e . Pensamos 
que na-lei deve ser conservado o nome para a definição do crime, banidos oi 
neologismos .. 

Bluteau, em seu vocabularlo portuguez e latino, verb. rufião, diz: 

"-Derivam alguns esta palavra de Rufus, que é o nome de um 
·criado, -que na mesma comedia de Terencio, faz o officio de alco-
viteiro. 

Querem outros que rufião derive do latim mfws, .que vale o 
mesmo ruyvos e antigamente as mulheres publicas se presavam de 
ruyvas, ao contrario das matronas honestas, cu,jo mais, estimado or-
namento eram cabellos negros. De um destes dous significados de 
rufus, -tomaram os italianos o seu ruffiano, os castellanos o seu 
rufian, os . francezes o seu ruf!ien e ·os port-uguezes o -seu rufião, 
que em todas as línguas vale o mesmo que alcoviteiro, que inculca 
mulheres damas, acode ás suas pendencias e as apadrinha. O padre 
Bento Pereira, em seu thesouro , disse: Qui lenocinium exercent 
circa .fem-inaJS, quce in loco public'o degunt, p'articipan® de iZ.Zorum 
lucro . " 

no compte rem·du do 3" Congresso Internacional para .a repressií.o do de-
nominad·O trafic'o das brancals, consta a discus-são das interessantes •questões, 
que figuravam no programma ·da conferencia, assim como novas leis de 
alguns Estados, modificando a legislação penal anterior no sentido das reso-
luções approva:das pela dita conferencia. · 

.Entre essas leis estão: a hespanhola, de julho de 1904, que modificou 
os arts. 456, 459 e 466 do Oodigo Penal; - o proj e c to apresentado ao Se-
nado pela A'ssociacion Nationa'l Argentina co,Tl!f!ra la Tra~a de blanc(Jjs e o ar-
tigo proposto o ela commissão encarregada das reformas do Co digo Penal; 
- o proj-ecto do Codigo 1Penal Federal -suisso, em .que os peritos. incumbidos 
de sua revisão iritroduziram o art. 131, que define e pune o ignominioso 
trafico; - ·project·o de lei do Grão-ducado de 'Luxembur.g, modificando os 
arts. 279 a 382 do Codigo Penal. 

O crime em questão não conhece mais fronteiras e tornou-se internacio-
nal; por isso, os ·:governos teem-se as•s·ociado para qualificai-o de um modo 
uniforme, denunciai-o r-eciprocamente e perseguil-o, postos de lado, como 
diss-e o senador Bérenger, os estreitos limi,tes das territorialidades zslosas. 

O Brazil, si.gnatario da convenção, não póde fugir · ao compromisso as-
sumido . 

Justificada · assil}l, resumidamente, a necessidade de modificação do Go-
digo Penal, de accôrdo com as resoluções da Convenção de Pariz, submetto 
á consideração da C amara dos Deput.a-do.s, o seguinte proj ecto de lei: · 

O Congr-esso Nacional decreta: 
Art . 1. • Os arts . 266, 277 e 278 do Cod·igo Penal são mo di ficados pelo 

modo seguinte: 



TITULO VUI 

DA CORRUPÇIÃO DE MaNORES, DOS CRIMES CONTRA A 'SEGURANÇA DA HONRA E 
HONESTIDADE DAS FA)MILIAS 'E DO ULTRAGE PUBLICO AO PUDOR 

Art. 266. Attentar contra o pudor da pessoa de um, ou de outro sexo, 
por meio de violencia ou ameaças, com o fim de saciar paixões lascivas ou 
por depravação moral : 

·Pena - de prisão cellular por um a tres annos. . 
§ ·1. o Excitar, fa·vorecer ou fa·cilitar a cor.rupção· doe pessoa de um, ou 

de ou1ro sexo, menor de 21 annos, induzindo-a á pratica d•e actos desho-
nestos·, viciando a sua innocencia ou pervertend·o de qualquer modo o · seu 
senso moral: 

.Pena - de prisão cellular por seis niezes a dous annos . 
§ 2. o Corromper pessoa menor de 21 annos, de um ou de .outro sexo, 

praticando com ella ou contra e lia a c to s de libidinagem : 
•Pena - d·e prisão cellular por dous a quatro annos. 
Art. 277. Induzir algtiem:, por meio · de enganos, •vi.olencia, ameaça, 

abuso de poder ou qualquer outro meio, a sa•ti s-fazer os desejos deshonestos 
ou paixões lascivas de outrem; 

Excitar, favorecer ou facilita r a prostituição de algu·em para satis fazer 
os ditos desej-os e paixões de outrem : 

Pena - de pr.isão cellular por dous a tres annos . 
§ 1. o (Como o paragmpho uni co do Codigo Penal, de 1890). 

. § -2. o Na mesma pena dü paragrapho anterior incorrerá a mulher .que, 
fazendo da prostituição o seu meio. de vida, mantiver· em sua casa algum 
menor, de um ou de outro sexo, seu filho ou não, ainda ·que não vise um 
fim. immoral com o facto de conservai-o em sua companhia. 

A!'t. 278. Manter ou explorar casas de tol erancia ; admittir em seu 
domicilio, com o fim de lucro, pessoas de um e de outro sexo, que ahi se 
reunam para fin s illicitos e .immoraes ; aJu.gar qua rtos para fa·cilitar a prosti-
tuição ; induzir mulheres, quer abusando · de sua fraqu eza ou miseria, quer 
cons.trange)ldo-as po·r intimidação ou ameaças, a empre·garem·se no trafico da 
prostituição; pres tar-lhes, por conta pro-pria ou de outrem, sob sua ou alheia 
responsabilidade, ·qualquer assistenci a ou auxiJi.os, para auferir, dir ecta ou 
indi-rectamente, lucro s- .desta es:pecul ação: 

.Pena - de prisão cellular por um a tres annos r multa de 1 :000$ 
a 2:000$000. 

§ 1. o Allid ar, attrahir ou desencaminhar, para satisfazer ás paixões 
de outrem, ·qual•quer mulher menor, virgem ou não, mesmo com o seu con-
sentimento ; alliciar., attraJhir ou desencaminhar, para sati s fazer as paixões 
d·e -outrem, .qualquer mulher maior, virgem ou não, empr·egando para esse 
fim ameaça, viol encia, fraude, abuso de poder ou ·qual-quer outro meio de 
coacção: reter, por qual•quer dos meios acima referidos, contra a sua von-
tad·e, ainda mesmo por causa de dividas contr.actadas., qualquer mulher, 
mai-or ou menor, virgem ou não, em casa de lenocínio ou o·brigal-a a entre-
gar-se á prostituição . 

Pe na - as do dispos itiv:a anterior. 
§ 2.0 E>sta:s ·penas serão a'pplicadas ainda mesmo quand-o algum ou al-

g.uns actos constitutivos da infracção tiverem S·ido p•raticados em oaiz es. 
trangeiro. I·! ' -: l:i,~ ;ifffl~ 

§ 3,0 Aos autores dl!'s infracções de que trata o paragra!Jho primeiro 
pód·e ser impo·sta, ·em todos os casos, .a pena de reembolso das despezas de 
repatriação das victimas das mesmas i·nfracções, independente de acçã•o ci-
vil ga<rantida a estas para a satisf•ação do damno cauiSado. 

§ 4.0 Nas infr-acções de que trata este artigo, haverá logar a acção pe-
nal, não S·Ó por denuncia do ministerio' publico e' qu.eix-a da parte oHendida 
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ou de quem tiver qualidade para rep.resenta.J-a; como tambem por queixa de 
qualquer sociedade de benef:icencia reconhecida pelo Governo, fundada no 
ferritorio da Republica com o Hm de p!'oteeção á mulher. 

Art. 2.0 Revo-ga:m-se- as disposições em contrario. 
Sala das sessões, julho de 1908. -~ Afranio d.e Me/Jlo Fra•nco. 

' ··i ~1-~ ~;-!i\Wl 
O segundo documento é o que se seg~,te: 

O TRAFiciO DAS ESéRAVAS BRANCAS 

A Camara do's Communs acaba de approvar, em 3• discu,ssão, o "Cri-
minal Law Amendement Bi.ll", tambem denominado " White Sl·ave Traffic", 
que a opinião publica. insistentemente reclamava, coma um paradeiro ao com-
mercio vergonhoso de mulheres jovens, na flôr da idade, para a prostituição 
mundial. 

O prolecto approvado era da iniciativa p·articular do Deputado Arthur 
Leed e entrou em 2' dis-cus-são, na sessão d·o verão, ,graça1s ás representa-
ções dirigidas ao Governo, e especialmente ao Home Secretary. . 

Envirudo á Commissã,o, foi por' esta examinado, ·e soffreu alguma s emen-
das, que, longe. de fortificarem,n',o, d-iminuiram a sua efficacia. · 

Agora, na sessão do outomno, que se abriu no começo de outubro, nào 
obstante a busines<se congejs'tta'fion da Camara, ·e a importancia politica liga.dtl 
aos dous b'iU~,, por cuja approvação, antes do Natal, está muito interessado 
-o HomJ,e Rule B!Jitl e o Diesestablis~me.Tzt Bill - o Governo deu todas •as 
facilidades ao "W,hHe Slave Bill " , como si fosse medida de caracter gover-
namental ·é o Speake.r colloc·ou-o na ordem do di·a. 

A pressão · da opiniào fez-se sentir tão fortemente, sobre o esnirito da 
Camar.a dos :Commun:s·. no intervallo das duas sessões. que, longe de accei-
tar as emendas· be-nevolas da Commissão, a Camara restabeleceu certas -clau-
sulas rigorosas do p·rojecto primitivo e fortificou ainda mais o Bi/1. 

E' que a c-onv-icção gera·! está ·plenamente formada , neste paiz, . con1ra 
o mis,eravel trafico. ·que arranca do seio da patria -infelizes raparigas moças, 
que são enviada·s, depüis de seduzidas e iUudidas. para o Continente e paTa 
a America, onde, após uma vida curta c vergonhosa de dnco a seis annos, 
vão morrer lentamente nos hospitaes, de molestias da mais horroros;a na· 
turez·a. 

O commercioo. conforme affirmou em carta ao T.mes , o S'r. Ettie Sayer. 
é tremedtklml.ente lucrativo. 

O chefe d·e Policia de Nova York, o Sr. general Bringham, calculou 
em ·15.000 o numero das rapariga·s alli importadas, em 1909! 

Só um syndica·to de traficantes ganhou, em um a-nno, 50 40 .000. ou 600 
contos em moeda brazileira! 
· E depois que a lei americana •se tornou rigorosa contra o desembarque 
das pobres moças, os traficantes de Londres mudaram de rumo; seguem 
para os Estados do Canad1á e para a Amerka do Sul. e com especialidad e 
oara a Argentina, de onde. na primeira opportunidade, embarcam para o 
Brazil, com o seu au·reo trafi'co. 

O conhecimento dos facto s que occorrem nesta Capital e a exte·nsão 
prodigosa do mal teem grandemente inf:luido para que, de varias partes da. 
Inglaterra. sejam dirigidas ao Governo de S. Majesta de . Britanica, represen-
tar.ão , pedindo , como medida inadiaveL a votação do -Whit'e Slave Traffic 
B~ . . - . 

Com e f feito. Ein 9 de .junho, no Guildhall. 'houve uma grande assem-
bléa de representa•nte·s do mundo reHgioso, político. social e art1·stlco, sob a 
presidencia do bispo de Hersford, que res·olveu sü1icitar insistentemente do 
Governo a votação cío Bilt. • · ·- ' · · · • · -
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Anteriormente a "rhe Laclies National Association for the AboHtion of 
State Regulation of Vke" e a "The Promotion of Social Purity" haviam 
já apresentado ao Primer Ministre (Asquith) e ao H,onte Secretary (Mac • 
Henna) 300 re·presentações de va:rias associações· de homens e senhoras do. 
p.aiz, em fav.or do Crlmi:nal Law Atmendment Bill. 

As doutoras de Londres· 1!lssignan.m tambem um memorial, pedindo que 
o Governo d.é'~se todas as faci·lidades ou ado-ptasse, como medida gover· 
namental o BilX, porquanto , "os perigos 'para a·s donzellas da naçãG au· 
gmentam, e os lucros produzidos pelo trafico das raparigas são taes, ·que os 
traficantes não se importam de correr grandes ris·cos com a seducção das 
.suas pres·as." .. 

Tão terrível mal necessita de medidas rigorosas que, em pa.rte, estão 
contidas no JJiJll, e de vigi!B.ncia perpetua em sua app!icação. 

A imprens a, por seu lado, inclusive o tradicional jornal londrino The 
'f.imes, tem secundado cora•j'Osa e r eso:lu!'amente, humanitaria e patriotica 
mente, a cam~anha da salvação das jovens inglezas e da moralidade social. 

Em artigo editorial de 2 de junho, o Times escreveu o seguinte: "E' 
nece"Ssario que alguma cousa se faça pa·r·a acabar com o vil commercio do 
procurador (procurer) e salvar innocentes ou loucas rapariga•s de uma vida 
que .elJes nunca procurariam, si não fossem os baixos desi'gnios de homens e 
mulheres, cujoo commercio mortífero destróe o corpo e a alma de su.as vi· 
climas ... 

Após o appello do Sr. Molteno ao- Governo, para ·que os WhePis deixas· 
sem os membros da Casa votar livremente ·conforme su.a consdencia, é a 
emend1a approvada por 297 votos, contra 44, obtendo o castigo ·corporal uma 
maioria esmagadora (sem distincção ·de partido), de 253 votos! 

Não podia ser mais eloquente ·e expressiva a ·indignação ·da Camara, 
contra os ·tràficantes da ·e!l·crava •branca. 

O ri·gor da Camara dos Communs não parou ahi. O Sr. Stewart, mem· 
bro da op•posição , levantou-se em seguida e propoz nova· emenda para que 
o açoite pudesse 8.er a:p:plicado mesmo no caso de uma primeira of.fensa. 

Varios Deputados. oppuzeram,se; mas o 1Sr . Austen Chamberlain, um 
dos prestigiosos chefes da opposição, antigo Chancelkr, of the Exchequer, 
no gabinete unionist~:~, manifestou-se francam ente a favor do flogging, affir· 
mando que nenhum rrrembro da Camara tinha maior aversão a todo e qual· 
quer castigo corporal, mas na presente occasião votava •pelo cas•tigo physico, 
sendo, .aliás, esta a primeira e ultima vez .que assim procedia. 

·E eis as suas palavras: "Entendo ·que a ·classe -de offensa .que visa o 
Bill é a unica ·contra a ·qual , de boa vonta-de, daria o meu voto para a appli· 
cação d•o casti>go corporal (iflogging) . 

A offensa de que se trata não 1é daquel!as ·que um homem poderia com· 
metter em um momento de paixão; o 0ffensor. é um homem que faz negocío, 
em seu proveito, ·com a vergonha e a degradação -dos fracos e ·opprimidos. 

Tal homem é um cobarde e para elle a mel'hor e talvez a unica punição 
efficaz é a imposição de uma pena corporal." 

Ainda d~sta vez a Camara approvou a emenda ·por 136 votos con~ra 132. 
No dia immediato a imprensa, .apezar de reconhecer que, em · these, o 

sentimento do paiz era contra a applicação de penas corporaes, applaud.iu 
a resolução da Camara, contra os traficantes de es.cravas brancas. 

O Tiin:es, em artigo editorial, reconheceu ·que a Camara dos Communs, 
sem um traço de motivos pa:rtidarios, ha.via com a votação dado mais força 
ao Bill; ·que o crime era abominavel, peior que o as-sass·inio, e, como bem 
ponderar'l. o >Depu~ado Crooks, "todos pensariam assim desde que conside-
rassem os seus 'proprios S·entimentos no caso de .suas prÇJprias filhas ou 
irmãs se tor.narem as escravas da devassidão, para favorecerem a vida 
luxuosa de um miseravel." , 

O Dr. Ettie Sayer, a quem já nos referimos anteriorment-e,. applaudindo 
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o Parlàmen'to, pelo golpe dad'o no miseravel trafico, notou que o m1mmo da 
pena e não o maximo ·deveria ser de dou.s annos -e a pena corporal do 
flogging devia applicar-se, igualmente, aos traficantes do sexo feminino. . 

E o 1Dr. Sayer não deixa de ter razão. .Para evitar o ·chico~e os; trafi-
cantes poderão transferir as suas vi climas a cargo das mulheres; e menos 
de dous annos de re·clusão é insufficiente para livrar as pobres victimas 
das garras dos algozes, convindo até vigial-as depois de cumprida .a pena 
pelos sentenciados . 

O mal de que se trai;. no -Parlamento inglez não é regional, é univ-ersal, 
não affecta sómente .a nação ingleza, corrompe a moralidade social em todas 
as nações do velho e dO. novo mundo, porque desta grande metropole se 
estende qual pavoroso· polvo, por todos os paizes. 

E' necessario, para se comba·ter o monstro, -que os Parlamentos dos 
outros paizes secundem a · acção fort-e e criminal da Inglaterra, ·Com a 
mesma energia, com o mesmo desassombro, com o mesmo intuito moral-iza-
dor; supplantando os interess-es dos -que, directa ou indirectamente, por cem-
placencia revoHante ou . por ·egoísmo- perverso, silenciam, manteem-se na 
inercia e ind.ifferentes, acreditando egoisti-camente que as suas familias 
estão livres d:as seducções dos miseraveis 'P·rocur'ers. 

Os Estados civilizados assignaram, -em Pariz, no anno de 1910, uma 
Convenção Internadonal, com o proposito inilludivel e decidido de opporem 
um pa·radeiro ao mal por meio de medidas legi'slativas penaes e administra· 
tivas de conjunto. 

O noss-o paiz fez-se repr-esentar simultaneamente e pelos mesmos dele· 
gad:os nas Conferencias. Internaci-onaes de Pariz, -quer contra o trafico das 
escravas brancas, ·quer contra. a pornographia, e assumiu o compromisso de 
propôr ao Congresso Nacional as medidas legislativas protocolladas nos 
Convenios assi·gnados, de modo a concorrer para a -efficac!a do combate, 
que as outras nações estão valenterHerite dando aos haficantes da deshonra 
feminina, a bem da defesa das mparigas incautas e do ·senso da moralidade 
publica. · · 

O facto de já haver -pa.ssado em segunda discussãg o Bill, é uma ani-
mação para os -que estão empenhados em p·ôr um paradeiro não só ao trafico 
das escravas brancas deste pai z, como ainda á oQ.ra desses. criminosos de 
todos os paizes, cujo vil commercio tem suas ramificações na Europa e na 
America para d·estruição de tantas victimas. 

Forte e amparado na opinião do paiz, o Governo, ·de accôrdo com o 
Speache,. deu todas as facilidades ao projecto de lei , que entrou em discussão 
plenarJa na sessão de um do corrente, excluída a divergencia partidaria. 

A commissã-o encarregad•a do exame do Billl o havia emendado no sen-
tido de ser concedido sórilente aos 'po:licimen gradua•dos, is:to é, aos sargents, 
o direito de prender sem mandad•o escripto os indivíduos - homens ou 
mulheres - suspeitos de tentativa do crime de procmadoria. • 

IM·as, na di-séussão, o Sr. Rawli s·on fundamentou uma emenda, pedindo 
á Camara que resiabelecesse a disposição ou clausula primitiva que dava 
es-se poder aos con~tables em geral , sem distincçã.o de .graduação. 

Limitar o poder 'd-e prender os procurers, .sem ordem escripta, sórrtente 
a uma classe de constabJes, isto é , · ao s serge'a:n'PS, sob o fundamento de que 
os simples poLicimen, menos experimentados, poderiam commetter enganos 
ou perseguições, era burlar, em grande parte, a acÇão -da lei cr-iminal. 

No caso de intervenção policial era mister que o co.n,stable mais proximo 
pudesse agir sem demora, po-rquanto o fim da lei não é sómente prender o 
criminoso, mas lambem salvar em tempo a srua v.i-ctima. 

O receio de engano ou perseguição não era procedente, tratando-se da 
po-licia de Londres, porque a Commissão Real' -que, em 1906, procedera a 
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Um inquerito rigoroso sobre a materia, -demonstrou em seu relataria que 
sobre 378.000 prisões· effectuadas durante tres annos, sómente 1·2 foram 
argui das d·e injus tas e destas apenas tres foram consideradas sem justi-
ficativa. ·j 

O ;Ministro do .Interior, :Sr. Me . Kenna apoiou a emen~a e a C amara 
approvou-a. 

A clausula 2• do Bill estabelece, alé m da prisã-o de d.ous anno;; no ina-
ximo, a pena do açoite - punishment of {Logging - contra quaJ.quer pessoa 
do sexo masculino que fô·r convencida, pel·a s·egunda vez d.o crime de pro-
cureJr, nos termos da Secç. 2" do "Crhninal Laro Amen'liment Act de 1885". 

Esta clausula suscitou larga discussão, na qual se appellou para o sen-
timento liberal d·a Camara, para a civilização do po·vo inglez, para a degra-
dação da .pena e fez-se parallelo entre o homem, ser racional, que se pre-
tendia ultrajar com a infamia do chicote e os animaes irracionaes, os cães, 
os cavallos, que a "National Society for tihe :Prevention of Cruelsy to Ani-
ma·ls " , defendia contra o chicote dos cocheiros ou conductores, promovend·O 
a sua punição . 

.O Deputado Greenwood oppoz-se á clausula, dizendo que não era dese-
javel recollocar no Statue:-b'ook a pena r elictionaria e desl!,cred.itad'a do açoite, 
pena desmoralizadora, brutal, inces.ta, irrelevante. O castigo do chicote não 
só desmoralizava o delinquen~e, como o juiz que a impunha, o emprego 
·que a applicava e a communidade .que o tolerava . Era vergonhoso que um 
Governo liberal conc'Orda.sse ·com a restauração de ·uma pena barbara, que 
não existe nos paizes do .Continente. 

Assim, não no interesse dos criminosos, mas no interess e da communi-
dade dra natureza humana elle appellava para o sentimento liberal da Ca-
mara , esperando que ·O·s whílpiS do Governo não fizes sem questão da appro-
vação da clausula. 

O Sr. Ministro do Interior - Home Secretary, respondeu que era em 
these conll rario á pena do açoite e até durante a sua administração era fre-
quentemente cens urado por não permittir açoitar, quando o fflogging era 
ordenado pela justiça. 

·Mas o caso era muito especial e melindroso para a salvação d•as victimas 
innocentes d·OS infames procurers. · 

P1bdi a officialmente informar á Camara, que havia em Londres muitos 
homens, quasi todos de origem estran geira, .que nãe só viviam. dos salarios 
de mulheres jovens, mas que r ecebiam 5: 1·5 ou 20 ·semana-lmente de cinco 
ou .seis raparigas ·que trabalhavam para elies, raparigas .que . em muitos casos 
eram arruinadas pelos 'homens ·que as empregavam. 

Além disto, a policia in_formava que as tentaçõ.es do negocio eram tão 
grandes para os homens sem ·caracter moral , e o negocio era tão facil, que, 
se não houve s.s.e outra punição além da prisão, .a policia não esperava oppôr 
um paradeiro ao mal. Só o receio do chicote, pod1eria deter essa gente . 

.Q coronel Lookwood , a poiando calorosamente o Mini·stro, declarou: 
"semelhantes homens não · são :homens; são animaes e devem ser tratados 
como animaes" . 

.Outro Deputado, Mr. Burn, secundando com energia a emenda, mani-
festou a sua satisfação· por s·abe:r que os '])rdcurers eram quasi todos estran-
geiros, .que seriam deportados e deveriam levar nas costas a marca do mu_s-
culo br.itannico. 

Não valem o d'esenvolvimento da cultura scientifica, o brilho da littera-
tura, o espantoso progresso economico, a expansão commercial e as mara-
víl·has industriaes de um po•v.o, .s i, muito ao enovez de subirem na mesma 
grad·uação, os costumes publicas e particulares se corrompem vertiginosa· 
mente, a moralidade social baixa tristemente e a lepra da prostituição e d·a 
pórnographia ·Se ostenta lubricamente, cobrindo o corpo social de manchas 
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asquerosas, repellentes, ' hediondas, .que tanto envergo.nham a civilizaçâó 
christã. 

·Pende de deliberação, no Cong.ress.o Nacional do Brazil, um proj·ecto de 
lei corutra o trafico das escravas brancas; e na Secretaria d:o !Ministerio dos 
Negocio.s Exteriores existe uma Con'Venção Internacional, assignada pelo· 
Governo, que carec~ de ser remettida ao Poder Legislativo, para serem 
igualmente convertidas em lei as disposições crim.inaell ·combinad·as pelos 
Estados da Europa e da America contra a pornograophia, 

Os dirigentes:, os responsaveis pela grandeza moral da nossa Patria, 
não devem deixar que a lepra d:amninha se vá alastrando pelo corpo· 'social 
livremente, sem encontrar o anti-doto contra a sua acção corrosiva. 

:0 Governo e o Parlamento inglez que tanto respeitam a liberdade hu-
mana, estão dando o exemplo, estão promovendo medidas legislativas ener-
gicas e efficazes· contra o trafico das escravas brancas e a pornographia, 
sendo patrioticamente secundados pela imprensa livre, ·s·endo no:tavel o au-
xilio do Time•s . 

. E' tempo d:o Governo e o Parlamento brazileiro entrarem resolutamente 
nessa alliança off.ensiva e defensiva das nações civilizadas contra o terrível 
mal social; -sendo, nesse assalto contra a cidadella do vicio, amparados pela 
artilharia possante e formidavel da imprensa, ·tendo á sua frente o Jornal 
do Commercio.-], /gnJ,acio Tosta," 

(·Do Jo·m .al elo OommeToio, de 10 ele dez embro de 1912 , ) 

Tendo demonstrado que a resolução vetada é: 
a) uma providenc.ia imposta por solemne comprqmisso internacional; 
b) medida nec·es·saria para a repressão de um crime que augmenta as-

sustadoramente em nosso meio; 
c) por outro lado, convencida de que da applicação dos princípios , Insti-

tuídos pela dita resolução não se devem receiar os abusos ·entrevistos nos 
fundamentos do véto, porque, ao contrario, o perigo social está em enfra-
quecer a acção da justiça na luta desigual contra uma fórma de criminali-
dade em que, no dizer de Aschaffenburg (.Crime e repr~sél.o), trad. de G. 
Lisboa, pag. 85), "não h a juiz que de.ixe de confirmar as extraordinarias 
difficuldades que envolvem a prova da culpabilidade", pois as victimas são 
as que, pelo terror, mais se obstinam na recusa á pres·tação de .quaesquer 
informações contra os /Senhores, - a Commissão de Co.ns.tituição e Justiça 
é d:e parecer ·que seja rejeitado o véto opposto á resolução do Congresso 
Nacional, que modifica os arts. 266, 277 .~ 278 do :Co digo Penal. 

$ala das Commissõe·s , 30 de setembro de 1913.-Cwnha Machado, Pre-
sidente.-Afranio de Mei'l'o Franco, Relator , -Fe~isbeno Freire.-Porto So-
bdnho.- Henriq'U!{J Val&a.-MarÇ'al de Escobar.- Meira de ValSconcellllo·s. ~ 
Plres dle CarvdJho. 

PROJECTO- N. 33 A - 1913 
. . . . -

O Congres-so Nacional decreta: 
Art. 1. o Os arts• . 266, 271 e 278 do Codigo ·Penal são in o di fi cao os· p~lo 

modo seguinte: 
TITULO VIII 

·DA CORRUPÇÃO DE MENORES, DOS CR:UMES CONTRA A SEGURANÇA DA RONRA I! 
HONESTIDADE DAS FAMII,IAS E DO ULTRAGE PUBLICO AO PUDOR 

Art. 266. Attentar contra o pudor de pessoa de um ou de outro se:w, 
por meio de violencia ou ameaça, com o fim de saciar paixões lascivas ou 
por depravaçã{) moral: 

Pena - de pri são cellular por um a tres a nnos , 
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.§ 1. o Exci tar, favorecer ou facilitar a corrupção de pess-oa de um ou 
outro sexo, menor de 21 annos, induzindo-a á pratica de actos deshonestos, 
viciando a sua innocencia ou pervertendo-lhe de qualquer modo o seu 
senso moral: 

.Pena - de prisão cellular por s·eis mezes a dous annos. 
§ 2. o Corromper pessoa menor d·e 21 annos, de um ou de outro sexo, 

p-raticando com ella ou contra e !la actos de libidinagem: 
Pena - de prisão cellula.r por dous a tres annos. 
Art. 277. Induzir alguem, por meio d'e enga·nos, violencia, ameaça, 

a·buso de poder ou qualquer outro meio de coacção, a satis·fazer os desejos 
deshonestos, ou paixões lasdvas d-e outrem. 

:Excitar, favorecer ou facilitar a prostituição de al.guem, para satisfazer 
os ditos desejos e paixões de outrem: . 

Pena - de prisão cellular por dous a tres .annos. 
§ 1. o (Como o paragrapho uni co do Codigo Penal, de 1890). 
Art. 278. Manter ou explorar casa·s d'e tolerancia; admittir, na casa em 

que residir, pessoas de sexos differentes ou do mesmo sexo, que ahi se re-
unam para fins libidinosos; induzi·r mulheres quer abusando de sua fra•queza 
ou miseria, quer constrangendo-as, por intimidação ou ameaças, a entregarem-
s-e .á prostituição; prestar, por conta propria ou de outrem, sob sua ou alheia 
responsabili-dade, qualquer assistencia ou auxilio ao commercio da prosti-
tuição: 

1Pena - de prisão cellular por um a tres annos e multa de 1 :000$ 
a 2:000$000. 

§ 1. o Alliciar, attrahir ou d-es-encaminhar, para satis·fazer ás paixões 
lascivas de outrem, qualquer mulher menor, virgem ou não, mesmo com o 
seu consentimento; alliciar, attrahir ou desencaminhar, para satisfazer ás 
paixões las·civas de ou1rem, qualquer mulher maior, virgem ou não, empre-
gando para -es·se fim ameaça, v.io.Jencia, fraude, engano, abuso de poder ou 
qualquer outro meio de coacção; reter, por qualquer dos meios acima re-
feridos, ainda mesmo por causa de divid~s contrahidas. qualquer mulher, 
maior ou menor, virgem ou não, em -casa de lenocínio, ou ;)bri.gal-a a entr-e-

. gar-se á pr&ttituição: 
.Penas - as do di-spositivo anterior. 
§ 2. • Os crimes de que tratam o art. 278 e o § V do mencionado ar-

tigo, serão puníveis no Brazil, ainda que um ou mais actos constitutivos 
d·as infracções nelles previst~s tenham sido praticados em paiz estrangeiro. 

§ 3. o Nas infra-cções de que trata este artigo, haverá logar a .~cção 
penal: f , , __ _.,,: 

a) por denun cia do ministerio publico; 
b) mediante queixa da victima ou de seu -representante legal; 
c) medi-ante d1enunci.a de qualquer pessoa. 
Art. 2. o Revogam-s-e as di-s,pos.ições em contrario. 
Camara do s Deputados, a.gosto d-e 1913- Sabino Barros-o Junior. 

Anto·ni'O Simeão dois Sanlfo'éi Le'ai.-Raul de Moraes VeiKa. 

MENsAGEM A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Sr. ? ,residente da Camara dos Deputados - De conformidade com o 
disposto no art. 37, § 1°, da Constituição, ca·be•me devolver a essa Camara, 
como iniciadora, os dous autograp·hos da resolução do ·Congresso Nacional 
modificando os arts. 266, 277 e 278 do Godigo ·Penal, e á qual negu ei 
sancção pelos motivos constante-s da exposição j•unta. 

IRio de Janeiro, 17 de -setembro de 1913, 92° da Independencía e 25° da 
Republica.-Hermes R. da Fo,nseca. 
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MOTIVO DO "v1i:'fo" 

A presente resolução do Congresso Nacional , envia-da á sancção em 
mens·a:gem do rSr. Presidente da Camara do•s Deputados de 6 do corrente 
mez, mo di fica os arts. 266, 277 e .278 d.o Codigo ,Penal. 

tAs disposições dessa resolução visam, sem duvida, fins moralizadore·s.; 
en1retanto, do confronto attento das mesma·s disposições com os artigos da 
lei vig-ente que ellas vêem modificar, se conclue ·que tudo quanto s.e pôde, 
sem condemnavel exces·so , JH'escrever em materia tão melindrosa, está pre-
visto na legi·slação penal . 

Além dtis·so accresce ·que, convertida em lei a resolução poderia, ao ser 
executada, prestar-se a ·amp-liações ·abusivas, geradoras .de conflictos, no-
meadamente á vista do di·s.posto na lettra c do § 3• do art . 278, ·que attribue 
a acção penal até a denuncia de qualquer pessoa, o que poderia dar margem 
a vinganças· e perseguições d.e despeitado·s e d•esaffectos. 

Ora, taes f.actos viriam, evidentemente, crear uma situação vexatoria .e 
ameaçadora para a liberdade individual, expondo-a a constante e imminente 
perigo de coacção . 

Por outro lado, cump.re consignar ·que os crimes e a pratica de actos 
immoraes, que o legislador procurou reprimir, na referida resolução, não 
correm á revelia d·os poderes publicos; ao contrario, encontram prompto 
correctivo por parte do Governo e da Policia, que, para isso, além dos 
dis11ositivos d.a lei pena1, se acham apparelhados com a·s medidas preven-
tivas e acautela·doras que l'hes faculta o decreto n . 1.641, de 7 -de janeiro 
-de 1907, que prescreve a expulsão do territorio nacional do estrangeiro de 
mãos precedentes ou nocivo ás instituições e com o de n. 5 . 59>1, de 13 de 
julho -de 1·905, ·que promulgou a adheS'ão do Brazil ao accôrcjo concluido 
em Pariz em 18 de janeiro de 1904, para a re•pressão do trafico de mulheres 
brancas. 

·Em face dessas considerações, e attendendo a que os principios de li-
berdade que presidiram a ;Constituição Federal não se compadecem com a 
promulgação de leis que se podem d•esvirtuar na pratica, acarretando con-
sequencias quiçá mais graves do que os factos que o legis.Jador procurou 
reprimir, nego .sancção á resolução de .que se trata, por não convir aos in-
teresses nacionaes ·e por se resentir do caracter de inconstitucionalidade. 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1913.-Hermes Ro.drigues da Fon-
se·ca. A' Commissão de ·Constituição e Justiça. 

' 



DEFESA DA BORRACHA 

"A ma teria contida no requerimento do Sr. J os·é Boni f a cio exigia re-
lator de maior competencia. 

Designado que fui, o mesmo pudor que .me fez, nomeado membro desta 
Commissão, não recusar a honra da investidura, por excessiva, levou-me ·a 

não d.eclinar da outra, muito maior, de examinar as 
Pa1•ecm· do 81·. causas mais constantes da desvalorização da borracha 

ELoy de Souza nacional em face do producto similar estrangeiro. 
'Desempenho-me desta tarefa cingindo,me a uma ex-

posição de factos concretos, obedecendo as.sim, á voz do nosso Presidente, 
quando, da nossa primeira e unica reunião, recommendou-me que sobretu.do 
fugisse de fazer litteratura. Foi-me salutar o aviso, porque graças á sua 
sabedoria procurei catar nos factores do difficil e complexo problema os 
que mais de perto interessam a sua solução evitando excusadas digressões 
que apenas teriam O· merito de fazel-o por ventura pittor.esco, sem a vanta-
gem do methodo synthetico .que melhor convém á sua elucidação. 

A crise da borracha é, nos s.eus termos genericos, a crise organica da 
producção n~Cioral, a·pef\as aggravada pelo meio eonomico onde essa crise 
se tem apresentado, sem .que entretanto, da lição de um facto tão repetido 
houvessemos até agora acertado nos males que lhes são causa para re-
movei-os com efficacia e proveito. 

10 assumpto é vital para a economia do Paiz; e a nós legisladores cabe 
o dever de expol-o aos olhos da Nação com a sinceridade de quem o ·estuda, 
não pelo simples prazer de accrescentar ao nosso arc·hivo parlamentar mais 
um relator'io, e sim pela necessidade de conjurar uma situação que, dentro 
em pouco, si o remedío não vier, será mais uma calamidade ás muitas que 
j1á pes•am sobre os graves erros accumulad·os pela nossa imprevidencia em 
consorcio com a preguiça mental que até hoje nos tem levado a protelar 
a remodelação de um defeituoso apparelho economico, cuidando de um ou 
outro .dos seus aspectos .e sempre na hora affl'ictiva, nunca a mais propria 
para corri-gir acertando. · 

'Foi assim, para não fallar de outros, com o problema das seccas, to-
mado á conta da meditação dos poderes publicos, para uma finalid,ade in-
telligente, depoi·s dos grandes males causados á região onde o phenomeno 
se multiplicou numa devastação cíclica de vidas e haveres, despovoando-a 
e empobrecendo-a . 

IMáo grad·o o f!agello haver ceifado, em uma só das suas apparições 
cerca de 600.000 vidas em tres das no·ssas antigas províncias, s•ómente mais 
de trinta e cinco annos transcorridos houvemos de tomar as medidas neces-
sarias para impedir-lhe os effeitos. 

Aínda neste caso typico res.ponde a inercia dos poderes· publicos pelos 
prej·uizos moraes e materiaes provindos da procrastinação ·no resolver pro-
blema ·de tamanha relevancia. Esse vagaroso andar custou ao Thesouro 
cerca de 80.000 contos, liberalizados pela iniciativa de um .Jmperador ma-
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gnanimo e philosopho, sem o menor proveito ás reg10es assoladas, nem 
mesmo para diminuir a mortalidade que a derrama de dinheiro pelas- cidades 
littoraneas mais concorreu para augmentar. 

Não foi á mingua de conselhos dos homens bem avi~ados que a solução 
do prü'blema se retardou de tantos annos; mas sim pelos vi cios da politica 
indígena , ainda hoje os mesmos na extensão e na frequencia, com a diffe-
rença de que, áquelle tempo, ainda havia a promessa de idéas, embora par-
camente realizadas emquanto que ·hoje nos vae bastando entreter a opinião 
com es·caramuças parti dar-ias, co·nfiantes no zelo com que a bemfazej a Pro-
vid·encia uma ou outra vez nos tem soccorrido, pondo no errado caminho 
algum raro espírito de forte vontade e firme ·querer para o milagre de um 
progresso realizado á revelia da Nação . 

. Essa referencia ao longo e pesado martyrio do nordeste ajus ta-se á 
materia deste parecer, tanto as seccas teem influído na actividade economica 
da Amaz·onia, e a borracha oontribuido para res.tituir aos Estados seviciados 
uma parte mínima d·a fabulo-sa riqueza produzida pelas creaturas_ para alli 
tangidas da terra do nascimento no pavor inominavel da morte pela fome. 

,foi por ess-a fórma que a miseria evitavel do nordeste deu ao Brazil 
mais terras, e ao Brazil e á Amazonia miJ:hões, e milhões de ouro sem 
entretanto ter feito, como devia e podia a prosperidade da immensa região 
onde tamanha riqueza foi produzida. · 

·Respond·e por esse paradoxo economico a nossa incapacidade adminis· 
trativa culminante no facto verifiado de havermos- permittido a concurren-
cia do producto similar estrangeiro em condições taes, que difficil será 
esta.belecer agora um justo -equilíbrio , dentro do -qual a offert·a da borracha 
naciona-l encontre nos mercados de consumo margem que compense os 
gastos de produção. 

Ainda desta vez não faltaram vozes autorizadas que em tempo habil 
houvessem acudido, clamando dos poderes publico-s providenc-ias .que nos 
armassem contra o perigo das plantações do Oriente. O éco dessas vozes 
perdeu-s.e no amplo deserto da indifferença naciona-l. Os legisladores não 
quizeram escutar o aviso que lhes deu o Deputado Miguel Calmon no seu 
exhaustivo parecer a.presentad·o -á C amara ·em 1906; e foi debalde que ·o 
jornalista Aldndo Guanabara, em artigos success•ivo!l; pediu pelas columnas 
do O Paiz, remedio •para o desastre, demonstrado com precisão mathematica. 
Nada se fez. Os ouvidos moucos aos conselhos salutares desses dous estu· 
diosos, ;ontinuaram tranca.dos •ás medidas reclamadas pelo D-eputado Passos 
de Miranda, n'a mesma surdez impenitente com que deix-ámos sem auditorio 
effi ciente o verbo de Euclides da - Cunha, o genial e dedicado a•postolo da 
Amazonia. Foi preciso que chegass·e a hora da agoni-a para nos lembrarmos 
que era urgente intervir; soccorrendo o moribund•o com a injecção de oleo 
camphorado diluído na l·ei de 5 de janeiro de 1912. Até aquella data o 
Governo federal, no territorib do Acre, e os Es-tados do Amazonas e do ·Pará 
limitaram sua acção á commoda altitude de ass·ociad·os do productor, do 
qual continuam a tirar teimo-samente lucros maiores do que a situação co-
nhecida da industria comporta. 

Em co ntradição com essa ociosa participação, perdidos nas florestas da 
Amazonia os sertanejos do nordeste puderam crear sozinhos, á custa do 
proprio esforço e pela exclusiva iniciativa de sua intelligencia, uma riqueza 
nova; e .admira que o tives-sem feito nas condições de depauperamento em 
que alli chegavam, sem a resistencia p'hysica indi·spensavel para dominar a 
hostilidade do· meio. 

Nunca em parte alguma do globo houve exemplo de tamanho sacrHicia, 
nem indus tria alguma custou jámais em paiz de civilização occidental dos 
governos, despercebidos como estamos de que alli se perde o mais valioso 
capital da Nação. Os d·ous relatorios firmados pela autoridade do Dr. 
Oswaldo Cruz, um referente á defesa sanitaria na construcção da Madeira 
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d~ sal,ubripadr , da. t'},!TI·a~ol).ia é ,me.,lh?r .. do ' gue, a';apu.~ad~ 'Ju' } o na servida 
por , l!q!f,~IIa, eMmct.a, ).J a, e.ntr;et!lnto,., ~ cíJon&i~erar., it ·~,cirSJlmst~n,cra de qu.e _os 
.trabaliH~~Íies ,ç,~ç:o1:~l~p's eJ:Ctrç o§l m~!S r,oô,4stos ~ fraba!?~varrr em cond1çoes 
,qe,.h:(gi ,en~ qelfl .. <\lvers~~. · . ,. .,.,;· ,., .,, . . , ' . _ • 
. ,A a.s·s1stenc1a med!C!l lhe ~r.a constanté ~. gra,tulla, a_ Lahmentaçao boa, 
à tratàinento pro·phylatico' rigoi'bsó: obrigátorio ó·'usõ"·cte mosquiteiro, pro-
hibia çxpre.ss,amente. a. venda de bebidas alcooliças. A•pezar desse ambiente 
.defenSÍ'VO contra 1a.S, moré~tja~ . rei,nan'tes, homem álgJ.lni. 'trabalhOU mais de 
cen~o e.virit'e 'e Ires, no i, tres,ento.s e ses.sent'á e·' ~ihco ' dí'as do anno, e nenhum 
C<J,llS~gljiÚ t~cebe~ salario .por nõventa ' dlas ' de' 'trà~allio continuo. o mesmo 
traba1j1'ad\ir 'que, e'm, outras . regiões, pro'duz '· assiduamente, no mo·vimento 
dos ater~Rs "pa·s éstrad!!,S ''4e ''ferr,o, c\üicp e até s~is metros cu bicos diarios, 
.P~qdjlzia 19_a, JYi:afl~ira t!v}àmopê, •q,úat~o n,os d~z 

1
priJ11eiros. dias, tres nos qua-

r.enta ,segumtes·, P.,OlfS pos 9-uarenta s4bsequentes, e dah1 por deante a por-
·centagem' él.esdi~ 1 de ta~ módo ·que 'uma· mé~d'iá ':cte \ lous metros era considerada 
boa· párà~ os 123 d!a's ·a·e 

1 
trai:iàl'lrd .' ' :oa:s· zf mil'' setecentas .e dezesete utili-

"daa~s , tin.f?b'rFadas'' não m·afs ' qu e' trête 0 fuil ·cento e oitenta e seis figuram l')as "f.dlhas1 ele~ pagá:lrl~nio: :- a·ffingin'do' 6, 'h«rhe'ro dos internados no hos•pital 
da '.t::ali'd.'e'l'ari~ 1

1 de 1' de l'-a,·rt'ei'ro ''d,e··'t9d8' a'"31' de dezembro de 1911 ao total 'á t\ 30"4'30 ·T) I t j J 1 .;,; •I• J' ;I I '• ')! >,~' 

";~:; ,J..l p\ó'ff~rid.'~de 'i h fa,iÜil' ' ;tie~'? 1a reg!ã~ assume pro:porções phantasticas. 
' "·Nãoc. sé co'fi.Jiecem ,ent,r:'e bs· üaoltaht~~ de Santo Antonio pessoas nascida·s no 
'rôcã.I.;·. es~ás· 'm'orteín todas". Na inúdança de estação, com as quédas brus-
'cas . 'de .· t~mperatúra 'ã' ·".Pneumóhia ' td'e.Va·s'ta ", sendo 57,7110 a mortalidade dos 
atac'ádtOS: ' Noventa por cen'to :aos' Gpe'farios braziJ.eiros e 75 dentre os estran· 
gei!f>§l ,emm ~ne!Uizad~~ peJa,· an~ylostomiase. . 
- ~. Essas mó)est(a's pÇJdein, entretanto, figurar como modestas associadas 

'do jinpaiHdism'o ,na.Jceifa ou in\ríilidação da 'Vida humana . Mais do que ellas 
mâtám e lnvfilidam a febre· hemoglobinurica, as feri-das bravas, as frequentes 
'epi~'ê,mi'~s · ·d!f 'vatiÓla, as 'formas maligna·s da dy-senteria, a lepra e o beri· 
beri. "'o "grande ·ftagelld, ponêni, é o impaludismo nas fórmas as mais bi· 
za~:ras e tenazes, "parecendo que naquella z-ona o parasita da malaria ad· 

·'q')iirju resi'stenêià1 ta1·, .que as ·infecções só cedem com dóses de quinina que 
~ ~stã'o 'rio · limite ' da dóse manej·avel. "A região está de tal modo infectad•a 
'\Úe _sua''pbpula'Çã'o' nã'o tem noção de que seja o esta·do hygido e para ella 
a CO!jdição 'de ser enféFmá .constitue a normalidade." 

Fórá ·da 'zona' da 'Madeira Mamore, ha Gutras que nada lthe ficam a d·ever 





56-

saude dos trabalhadores indígenas no Oriente as companhias estrangeiras , 
que alli comnosco concorre na exploração da borracha, do que fazemos nós, 
em relação a comnatriotas dei xados ao desamparo do deserto Amazonico. 
Molestias h a por lá ; todas as que no c flagelam e ainda o cho1era ·e a peste 
bubonka. O cuidado, p.orém, que não temos, teem os inglezes, dando aos 
doentes a assistencia medica e aos sãos acudindo com a pro-phylaxia mais 
ou menos adequada a evitar o perigo das moles-tias reinantes. Em Ceylão, 
muito embora o .grande numero de hospitaes dlistrictaes, ha nas sédes das 
plantações pharmada, medico e até em algum as, enfermarias para trata-
mento do-s casos mais graves. Na península da Malaya, onde o estado sani-
tario é peior. determinando uma mortalidade das mais altas, o Governo tem 
tomado medidas rigorosas, obrigando as companhias a construirem hospitaes 
e habitações hygienicas para os trabalhad·ores . Afim de evitar que taes me-
didas possam ser descuradas, .inspectores sanitarios visitam assiduamente 
as zonas de plantação. e min'i.stram tambem aos indígenas conselhos de 
hygiene, principalmente em rel acão á malaria , sendo em alguns centros 
obrigatorio o uso dia rio da quinina . ConVlém notificar que as companhias, 
longe d·e crearem obEtaculos, teem s'ido solicitas no auxilio prestado ao 
Governo para a execução dessas medidas, em verdad e. onerosas, mas, farta-
mente compensa.doras, pelas vanta.gens obtidas em pr·oducção maior e mais 
constante. 

Vejamos agora o que a tal respeito occorre na Amazonia, nas relações 
entre patrões e trabal'hadores e á inteira reveli a do s Governos . "Os ·serin-

. gueiros ( djz o Dr. Oswaldo .Cruz, no seu ui ti mo relatorio) , cu jos trabalhos 
não foram sufricientes pa•ra obter sa-ldo , ficam na irrí-pos·si'bilidade de re-
correr ao medico e O·bter medicamentos. A .com missão foi nro·curada por 
numero-sos d·oentes e sempre ouviu de tod os a mesma a ffirmação de não lhes 
so·brarem recursos para ad.quirir os medicamentos .que !•hes prescrevia a 
commissão. E, entretanto, são doentes em estado grave, muitos em immi-
nencia de morte, na mais precaria condição, fatalmente condemnados ao 
anniquilamento rota.! , si não forem submetüdos a tratamento especifico re-
cular." A referenda é feita. directamente a factos -con s~atado·s no Xapury, 
mas, podem ser generaliza,elos .a quasi toda a regi ão, sem inj-ustiça." 

Nesse mesmo documento ainda se lê: "Os proprietarios de seringa·es 
visinhos do rio Branco. quando os 10eus tra-bal'h ad·ores dispõem de saldos, 
promptificam-se a enviai-os o ara a ci-dade, afim de ahi pr.ocurarem recursos; 
no caso, pot'ém, de exis tencia de debito·s. o·.o pobres freguezes permanecem 
doentes no•s seringaes. sem .qualqu er me'io de tratamento, sendo esse, aliás, 
na época presente, o facto mais fr equente" . 

H a peior . H a a praga elo·~ c11randeiro·s e medicas ma-rraxos, campeões 
de uma pirataria no~ra , exercida do concavo das ·canoas sinistras sobre as 
populações ribeirinh a-s, que. confi antes e desavisadas, .Jhes pagam a preços 
fab J,ilos-os, quinin a, unguentos milagrosos e outras dro•gas des-tinada·s antes 
a ent.r-eter as moi est ias, que a cura'l,as . Cumprindo um dos dispositivos da 
lei n . 2. 543 A, de 5 ele jane'iro do anno o assado, confiou ·o Governo á ·com-
petencia do Dr. Oswaldo Cruz, a missiio de es tudar, do ponto de vista 
medico-s l!'nitario, a regi ão onde taes abusos occorrem e uma tão grande 
mortalidade se verifica . A commissão organ'izada pelo eminente profissional 
perco-rreu os principaes centros productores de borracha omprehendidos na 
extensão banhada pelo Solimões, Purús, Yacco, Negro e baixo rio Branco, 
cuja noso.Zogia fo·i cuid'aldo~·am·ent'e eSrt.u~ada, d,si,sim como as co·ndiçõels dJe vida 
do seri-ngueiro . 

10 Dr. Os-waldo Cruz não tem vacill'ações sobre os resultados das nl'ed'i-
das re&riüvameni/Je fac r}j.s que sugger-e ao Governo e que, pr'a:ticadlas com per-
severança, orienr'açào e energia, farão dJesa!pparecer elsse phan'talsm!a, que 
ameid,ronta a to-do>:> aque'lles que se avenf/Jumm a correr atrás da fortuna nos 
ala~adiços da Am.a~oni'aL F.oi, talvez, pensando na duv'ida dos increduto·s (e 
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elles são mnumeros) que S. Ex. exempli fica a tr-anquilla segurah.,:a de sua 
affinnação com ·O caso local .da Madeira-Mamo-ré, onde var'ia.s tentativas na-
cionaes e els'{rangei~as fracassaraJm, fu[findo ais comm'issõ•e:s technicas espavo-
ri-das da região, tudo abarudonando ao tenvpo: ttilhoSJ, loc'pmofivas, material de 
cons-trucção. O plano integral da companh'Ia sanitaria a ser emprehendid-a no 
vali e do Amazonas vae annexo a este relatorio. 

Nas suas li.n>h-as geraes, porém, esse plano se reduz á creação <le postos-
hospitaes e postos de quininação, Installados nas zonas pwductoras, con-
forme a importancia de cada uma. Os primeiros ficarão sob a responsa·bili-
d,ade dos medko·s es·pecialistas e ·os. s·egundos a cargo dos agentes encar-
regados da distribuição e fiscalização da quinina. 

Haverá um hospital central em Maná:os, com um instituto annexo para 
"pesquisas scien,tificas" tendentes a elucidar questões ainda obscuras da 
pathologia amazonica. A -quinina deverá ser de distribuição gnatuita ou ven-
dida por preço muito reduzido. Far-se-ha farta di stribuição de impressos 
contendo noções sobre o tratam ento especifi.co e prophylatico da malaria. 
De par com estas medidas, o Governo deverá instituir pnemios par-a os tra-
balha.dores que, residindo em zonas paludo.sas durante um anno·, se preser-
varem efficazmente contra a mal'aria. Para fa-cilitar a pratica desssas pro-
vid·encia·s e assegurar-lhes o exito, o Govenno exercerá rigorosa vigilancia 
sanitaria em toda a região, or-ganizando uma esta·tistica dos responsaveis 
pela ex·ploração dos seringaes, d-onos ou seus prepo·S·tos . 

A esses indivíduos será ministrada educação prophylatica adequada, e 
deverão responder perante o-s medicos incumbidos da direcção dos postos 
san1tarios pela saude dos seningueiros. Por essa fórma pro.tegido e defen-
dido contra a malaria e outras molesüas não só o trabalhador produzirá 
na proporção de sua capacidade normal, como ainda e, so'bretudo, ganhará 
amor á terra, del·J.a faz·endo berço dos filhos e o campo constante de uma 
actividade laboriosa e fecunda. Ao Govenno .que j·á deu o primeir.o passo 
para eliminar uma das causas, que ma-is tem contribui·d·o para rc:.tardar o 
desenvo·lvimento do extremo Norte, cabe o dever de proseguir na sua obra 
intelligente e humana. Que a elle e a nós legislatdores animem e encoragem 
as seguintes palavras com que o Dr. Oswaldo Cmz pôz termo ao seu re-
latorio: "Real.iza.do o p{aTI'() dç campanha sanitaria, cons'tante dcns linhas acima, 
passo affirmar co·m segurança qu.e de.sa.pparecerá o obsta:cu'!:o c'apHal que 
retem 'o progre>Sso veT1tigi.noso a que está deistinado o vaJVle do m'a~or rio do 
mundo, e ficará ass-im entregue á cirvilizaçãb uma t411s mais ricas sinão a mais 
rioa zona do Brazil. E)stá roas mãos do Go·verno rea fizar esse fei!to." 

Passamos agora a examinar outros aspectos do pr-oblema. 
O seringueiro vive sob a mais rigorosa servidão. ·Del la quasi se não 

apercebe, entretanto, pela illusoria liberdade ·que lhe dá um regimen de tra-
balho bem diverso daquelle que constitue para o nacional, no interior de 
alguns Estados do nordeste, a humilhação sempre lembrada, seja para la-
mentar o proprio destino, seja para recor-dar a terceiro uma condição que o 
re'baixa. Trabalhar e ao fim do dia receber o salario devido repres·enta para 
o sertanejo por um estranho preconceito da nativa altivez, não o pagamento 
de um serviço prestado, mas a alienação da personali.dade pela ·obrigação 
de fazer o que lhe mandam, no automatismo de besta obediente. O individuo 
que obteve uma tarefa o·u se fez parceiro em alguma lavoura, produz sempre 
mais e melhor, muita vez com vantagens pe~.soaes menores, do que a:quelle a 
quem a qualidade de assalariado tira o estimulo e o prazer do trabalho. 
Nunca é a preguiça .que ·O faz retar-datario no serviço, ou lhe escasseia e 
peora a producção . . E' sempre mais acertado ver ne·sta demonstração de in-
capacidade apparen.te um protes.to contra os q,ue lhe não pedem mais que o 
concurso material do brac-o. · 

O coefficiente de responsabilidade que lhe deixem na execução de qual-
quer ,trabalho tem real importancia como fac! o r de productiviqfl,de, 
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Isto explica o facto do vaqueiro gerir todos os interesses ligados a uma 

fazenda de criação, longe das vistas do >seu dono, durante annos, sem a 
menor fiscalicação <Hrecta ou preposta, e tão a contento, que em muito.s 
casos succede o filho ao pae por mais· de uma geração. São muitos os 
indivíduos que, no Ceará, Parahyba e Rio Grande do Norte, fazem por conta 
de terceiros. o commercio de pelles, compram ou adian;tam capitaes sobre as 
safras pendentes, incumbem-se da construcção de açudes e exploram a in-
dustria de transporte, respondendo a um tempo pelo tratamento do.s animaes, 
sob sua guarda, e pelo pes.o, class·ificação e preço dos productos no mercado 
comprador. 

Não ha, por assim dizer, differença sensível entre as ap.t·idões .dos que 
logram tamanha confiança e os innumeros trabalhadores naturalmen.te su-
bordinados ao regimen commum do salario a d·ia, uns e outros recrutados na 
massa de analphabe~os, representada .por 85 o/o da popU>lação sertaneja. A in-
telli.gencia e a imag·inação, que a todos nivela, crearam uma ambição eguali-
taria, cujo exito concretizam em se l·ibe.rtarem da .qualidade de "trabalhad{)r 
alugado", como habitualmente exprimem a repugnancia por uma tal condi-
ção. A' parte as· emigrações determinadas pelas seccas per.jodicas, {)s. que 
para alli se ·encaminham em tempos normaes o fazem seduzidos, talvez, 
menos pelo engod{) ·de lucros f.a'bulosos do que pela espectat·iva de uma 
actividade nova e mais digna. Essa aspiração ré, aliás, bem conhecida dos 
conterraneos v,indos do Amazo:!las para a collecta de braços no nordeste; e 
a propaga.nda g·ira, principalmente, em 1orno de lia. A prosperidad·e promet-
ti'da ao solicitado é exemplif•icada pela prosperidade dos ·proprios solicita.ntes 
sa:hidos da terra pobres e maltrapilhos como elle e agora a ella retornados 
cheios de dinheiro, calçados e ves1idos -como o delegado e o chefe de policia, 
com anneis que esses não pos.suem, e a grossa e pesada cadeia que .tanta 
consideração lhes empresta. O s eringueiro, a j·urar no que affirmam, é um 
associado do patrão, que com elle divide, em honesta partilha, os saldos das 
colheitas. 

Nenhuma submissão; tambem 111enhuma dependencia, a não ser a de-
corrente da communhão dos mesmos i.n1eresses. Para sellar esse pacto quasi 
fraternal, um primeiro credito é logo aberto a titulo de ajudar as des·pezas 
de .t·ransporte e consolar a família que fica. P(}upemo-nos de seguir o .traba-
lhador desde a partida até o Jogar de destino, quer nos vapores do Lloyd na 
travessia para M'anáos, .quer nos navios denominado.s gaiolas, com leme feito 
.para a terra ing•rata da .serin·gueira. Nestes, principalmente, a agglomeração 
de passageiros de tercei·ra classe, amontoados JJo convez .sem o menor 
abrigo, submettidos a um regimen alimentar escasso e n{)civo pela sua pes-
sima .qualidade. contr·i'bue para que o homem vaJi.do, antes de findar a via-
gem tenha perdido a saude, ·succedendo não raro .que muitos delles venham 
a fallecer aind.a em caminho, á mi.ngua de conforto e as·sistencia de qual-
quer na·tureza. Os que chegam recebem uma certa porção de generos cal-
culada para a safra, e mais os utensílios .neces·sarios á sangria da•s arvores, 
collecta do leite e preparo da borracha. Não é preciso a<::resentar .que, o 
credito agora ag.g.ravado, .quasi nunca permitte que os infelizes presos por 
tal entrosagem della se pos.sam um dia libertar. 
-Antes de darmos maior desenvolvimento a ·esta face da questão, convém 

informar, embora ligeiramente, sobre as condições da i.ndustria no que diz 
respeit{) ás difficuldades naturaes de sua exploração. O numero de serin-
gueiras existente no v alie do Amazonas não •é si·quer conhecido. 

10 Dr. Pereira da Silva, entretanto, no preambulo ao relatorio apresen-
tado ao Ministerio da Ag.ricultura pelo Dr. O. Labroy, diz parecer "fóra 
de duvida que o numero de seringueiras silvestres .que o Brazil possue na 
idade de serem exploradas, é ·nunca inferior a 300 milhões calculando em 
6 •1• apenas as arvores em exploração. 

Quanto á area occupada por aquelle total, não ha estimativa possível , 
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~abido, como é, que a serln.gu-elra vive dispersa pela immensa vastid!o dos 
Estados do Pará, Amazonas, IMatto Grosso e norte do !Maranhão. Ba.staria, 
por si só, -esta circumstancia, si não existissem as outras j·á mencionadas, 
para marcar a inferioridade economica -do producto nacional , em confronto 
com as culturas do Oriente, onde as sementes colhida-s no Tapaioz, depois 
de acclimatação apro'J}riada, mu1tipl.icaram-se em · duzentos milhões de ar-
vores ·sobre uma superficie de um milhão e -quinhentos mil acres . Em quanto 
os nossos seringaes são formados penosamente por estradas aberta-s atravez 
da matta, ligando .arvore a arvore ou pequenos grupos de arvo.res entre si, 
as plantações de !Ceylão, Malaia, Java e Sumatra, para só fallar das -prin· 
cipaes, constituem florestas immensa-s e continuas, permittindo ao trabalha-
~or sangrar duas vezes mais arvores do que sangra na Amazonia o serin-
gueiro, ·e com muito maior economia de tempo, esforco e cuidado . Peiora 
ainda essa inferioridade a devas·tação dos serJngaes mais proximos dos mer-
cac1os de Belém e Manáos. muito dos quaes se encontram hoje improductivos 
e sem regeneração possível, devido ao abuso das sangrias .successivas e 
mal .conduzidas, causas que foram do es-gotamento irremediavel dessas ar-
vores . Actualmente os ser.ingaes mai s e mais se vão afastando para o in-
terior das terras, to;rnando assim mais precaria a vida do seringueiro. Em 
alguns .rios chegam a ficar a distancias tão grandes do barracão, ou séd-e, 
que o trabalhador não torna da colheita sinão .ao fim da safra, ·isolado de 
qualquer convivencia, dentro da matta virgem durante sete longos mez-es de 
dolorosa solidão. Cada homem tem á sua conta duas estrad•as, não mais 
que duas, cerca de ·duzentas e •quarenta seringueiras. A casa elle a -constroe 
á ·embocadura da pic-ada; habitação ·provisoria de nomnde, mais furna que 
casa, e furna mal coberta que muita vez o não proteje co-ntra o copioso 
orvalho daquellas paragens. O trabalho é exhaustivo, somno insufficiente, 
o repouso quasi nenhum. 

·Dada ,a extensão da·s est.radas, obrigado a um percurso diario de alguns 
kilometros, elle não espera o sol para pôr-.se a caminho. Ainda •é madrugada 
e com -o auxilio de um pequeno lampeão collocado so•bre a cabeça, começa 
o -córte d-as arvores., prendendo á parte inferior de cada córte a tijellinha 
destinada a receber o leite. Essa fai-na prolonga-se i'ts vezes até noite alta, 
quando só então lhe é possivel te;rminar a coa:gulação dto leite colhido du-
rante o d.ia, pelo mortifican-te :processo empirico d·a defumação em que em-
prega tantas horas de aturado labor, com grave prejuiz-o para a propria 
saurde. Anima-o nesse esforço sobrehumano al<ém da esperança de pagar ao· 
patrão a conta dos s·upprimento.s fornec•idos na importancia de 1 :386$, o 
desejo de accumular um saldo que lhe assegure a subsistencia entre uma 
e outra safra, e permi-tta princi-palmente , enviar 'á famiJ.i a, da .qual nunca se 
esquece, algum dinheiro. Para fazer face a tantos com promissos elle não 
conta sinão .com ·a borracha -aue pôde fa!J.ricar, e -que é nas condições actuaes 
de preço e de trabalho, insufficiente para as sua.s necessidades pessoaes. 

-Durando a safra sete mezes, isto é, duzentos e dez dias, as interrupções, 
por motivo de molestia, chuva ou até algum -repouso, reduz-em o trabalho 
effectivo de cada homem, a cento e vinte dias. A producção média de quatro 
kilos de •bo-rracha diarios, perfaz o total! de 480 kilos, dos -quaes deduzidos 
8 o/o ou sejam 38 ·kilos ·por quebra, devida â humidade, 'dá um total liquido 
de 442 kilos, distri•buidos pelas -qualidades fina , entrefina e sernamby na 
seguinte proporção: 80 o/o para a primeira, 354 kilos; 12 o/o para a segunda, 
53 .ki!os; 8 o/o para a terceira, 35 ki1los. 

Conside-r-ando, porém, .que o preço d-as .qualidades entrefina e .sernamby 
alcançam apenas 8.9 e 65 o/o sobre o preço da borracha superio-r, verifica-;se 
.que a producção méd.ia do seringueiro representa um valor equivalente ao 
de 420 kilos (numero redondo) de borracha fina . ,E' pois s-obre este valor 
que teremos de cal•cular o custo de pr-oducção e os lucros ou prejuízos do 
freguez (como na gyria local se denomina o seringueiro), os do patrão, e 
os do aviador. 
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Uma primeira .questão 5,e impõe ao noss.o · exame: .qual seja a de encon· 
tr.ar o preço médio de venda do pro dueto nas praças de Belém e .Manáos. 

Acompanhando as osciUações a que teem obedecido as cotações da bor· 
racha na.quelles merca•dos não é arbit.rario fixar o .seu preço em 4$600 por 
kilogramma. · 

E' ·bem de vêr que esta estimativa não póde abranger o periodo anterior 
á lei .que creou a Caixa .de Conversão, normalizando a taxa cambial. 

Antes dessa lei é certo .q.ue o producto alcançou preços elevad.os em 
moeda-p-apel, muito embora o seu valor em ouro nos mercado.s de consumo 
por vezes não attingisse cotações além do preço méd·io de 4$600. O facto 
·da borracha ter obtido em 1910 o maior valor, ou-ro, a que chegou até hoje, 
não invalida o noss•o criterio, pois, como é sabido , essa alta exhorbitante 
resultou não sómente da especulação das companhias inglezas, para ·O fim 
de obterem ·capitaes destinados ás plantações do Oriente, como ainda da ex· 
pansão da industria de a·rtefactos de borracha nos Estados·Unidos, .sobre-
tudo depois da crise monetaria de 1908. 

Apezar das dive!"gencias sobre o custo prov.avel da producção podemos 
apurar do.s differentes fa•ctores que para elle contribuem não ser superior 
ao qwantum acima ad.optado. 

Não encontramos de facto razão .que levas·se alguns estudiosos do as· 
sump:to a estimativas fix·a:das entre 5$ a 5$500, por kRogramma . 

1Dentro destes numero.s acreditamos mesmo .que a borracha não teria 
por tanto tempo supportado a desvalorização soffrida na·s varias crises que 
tem atravessado. Estabelecido esse p.reço de 4$600 os 430 kilos de borracha 
dão 1 :932$000 . H a, porém, a descontar: frete fluvial a 300 11éis, por kilo· 
gramma 1e6$; arrendamento ·do seringal 10 o/o , 193$200; transport·e das 
gramma 126$; arrendamento do ~eringal 10 o/o , 193$200; t·ransporte da bor· 
racha no seringal 10 o/o, 103$200; 1 o/o de com missão ao aviador, 19$320. 
Total, 531$720, ficando 1liquido para o seringueiro, I :400$280, correspon-
dente mais ou menos á somma da factura de que j:á fizemos menção, equi· 
valente a 3$333 por kilo. 

Tal é, nas condições actuaes, o .custo, prop:riamente, do fabrico da bor-
racha. Todo preço, pois, inferior .a 4$600 não d1á para assegurar a subsisten· 
cia do trabalhador, nem mesmo durante os sete mez·es da safra. 

10 lucro que este limite proporciona ao proprietario do seringal cor· 
responde aos 20 o/o cobrados ao seringueiro, isto .é , a Q20 réis por kilo, 
destinados a cobrir as seguintes despeza.s: transporte 'do centro ao barracão, 
300 l'éis; despezas geraes. e administração (calculo feito sobre 35:000$, para 
custeio de um seringal com capacida·de para pr.oduzir 80 .000 kilos), 450; 
ao todo 750. Lucro liquido para o proprie·tario 170 por kilo, ou pouco mais 
de 3,5 o/o do preço da venda da borracha em Bellém e Manáos. 

E' bem de ver que não seria com esta pequena margem que o proprie-
tario pnderia cobrir-se dos riscos de um negocio .que as condições do meio 
f,azem tão precario. Com e f feito, a sua maior vantagem provém da venda 
de mercadoria, que lhe dei xa um saldo .superior a 500$ por sering·ueiro. 

1Muito se tem accusado os aviadores das praças de Manáos e Belém de 
explo-r.arem seus aviado·s, cobrando-lhes preços exhorbitantes pelos forneci· 
mentos feitos. Essa ·exploraçã.o não assenta, entretanto, na verdade dos 
factos. 

Basta um s·imples exame sobre a factura annexa a este relator!o para 
rehabilital·os dessa u sura, máo grado os avultados capitaes que annualmente 
compromettem adeantando, por prazos longos, mercadorias que muitas vezes 
representam al•gumas centenas de contos, sem cobertura correspondente. 

-Esse facto, tem em grande parte, contribuido, talvez mais do .que a 
espe·culação dos exportadores, para o prejuizo soffrido por aquellas praças 
e computado pelo Sr. Simão da Costa na somma fabulosa de 500.000:000$, 
approx,imadamente. 
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E' assim que os generos constantes da factura a que nos referimos che-

gando ao Pará pela quantia de 389$375 são vendidos aos avia:dores por 
490$400. Com tod·os os onus de carreto, frete e commissão, e·ssas merca-
dorias ficam no Ac·re, postas no barracão, por 720$888. 

Ao seringueiro, porém, o patrão ganancioso a.s d·ebita pela importancia 
do 1 :386$000. 

Conv·ida realmente a meditação uma tal despropotção que varia, para 
uma mesma quantidade de mercadoria desde 354$, seu custo no Rio de 
Janeiro , a 389$375 no Pa11á, passand.o a 720$888 no Acre para ser facturada 
ao miseravel seringueiro por 1:386$638 . Valeria ainda a pena decompor os 
3$333 para o fim de calcular até ond·e cada um dos factores examinados 
contribuiria, segundo o Jogar, para onerar a subsistencia dia ria do operario . 

Ver-se-hia então .que o ·kilo de borrac'ha, produzido áquelle perço na 
Amazo.nia> ·poderia ser .aqui fabrica:do por 843 ·réis, em Belém po.r 1$374 e, 
que o é mais espantoso, nos proprois seringaes onde o seu custo attin.ge a 
referida importancia de 3$333 por 1$737, ou pouco mais, si não fôra a agio-
tagem do patrão, em parte just·ificada pela necessidade de equilibrar a sua 
conta de lucros e perdas .. 

Examinadas a.s despezas que oneram o producto desde o seringal até 
as praças de Manáos e Belém, devemos agora considerar as restantes, pro-
priame·nte feitas com a sua exportação e ven·da nos mercados consumidores. 
Assim teremos sobre o preço de 4$600, al'ém do imposto de 20 % equivalente 
a 920 r.éis por kilo, as se.guintes des·pezas por caixa de 170 kilos: capatazias, 
1$400; beneficiamento, 3$400; carreto e encaixotamento, 2$; custo da caixa, 
9$; corretagem, 765 réis; seguro, $095; faotura consular, 83Y500; sello, etc . , 
9$445; frete, 17$; quebra, armazenagem e commissão d·e venda, 49$525; 
ou sejam $596 por kilo que com o imposto de exportação perfazem 1$516. 
Ei·Ses algarismos tambem ·não deixam a menor duvida sobre a desvantagem 
da borracha nacional .em concurrencia com a similar estrangeira no que diz 
respeito aos gastos de pwducção. Tomando mesmo a calculo mais eleva·do 
para a borracha da Malaia, que é o de Akers, todas as despezas que o one-
ram, i.nclusive commissão .de venda em Londres, não excedem de 2$834,70, 
sendo para notar que a estimaHva de Rutberfo-rd, não vae além de 1$785. 
Considerados os d·iverso·s calculos pa.ra Cey,lão, .Malaia ·e Java, seja de 
Huber, A•kers, U fenast, E. Dubois, Weber, Bulleti!n de l' Association de P1an-
teu•rs ou Ruthe'r for'{l, á média das despezas de producção é de 2$671,43, como 
melhor se poderá ver do •quadro annexo. Nessa demonstração merecem at-
tenção as des.pezas de transpo.rte interno , que segu·ndo Rutherford não exce-
dem de 25.66 I'éis na Mal'aia, sendo de $055.66 em Java (calculo de We·ber) 
e de $072.44 em Ceylã·o pela estimativa de Huber. 

Co.nvem salientar que entre as diversas despezas referentes ao producto 
nacional, na phase que ora o estudamos, o imposto de exportação fi·gura 
com 150 % sobre o seu total, e representa mais de tres vezes a média do 
frete fluvial cobra·do na Amazonia. Verifica-se por esta fórma quanto é 
erronea a opinião de alguns politicos quando pTetendem explicar o alto 
preço de producção da borracha nacional pela carestia da vida, attribuida 
ao regimen proteccionis ta que tão excessivamente grava os generos de maior 
consumo .nos seringaes. 

A tarifa alfandegaria realmente influe na alta do preço desses generos, 
mas essa influencia não é ai !i maior .que .no Sul ou no nordeste. A urgencia 
de ·rever a p·auta aduaneira para o fim de harmonizar os interesses da in-
dustria nacional com o do consumidor é a mesma em todo o paiz, e ninguem 
póde, com vantagem, defender os impostos de importação j}resentemente 
cobrados. E' este, por.ém, assumpto melindroso que reclama estudo ponde-
rado para ter solução equitativa. · 

Seria demasia discutil-o agora; e a elle só nos referimos para convidar 
os interessados a buscarem na propria Amazonia a maior ]}arte da.s sommas 



- ··-co!ossaes que pa·gam pelos productos da lavoura, da criação e da pesca im· 
portados directamente ou por cabota·gem. Os quad·ros annexo.s dão ~ern , a 
idéa >desse a·bsenteismo, excedente de cento e .quatro mil contos sabidos 'P,jtfa 
o estrangeiro e sul d·o paiz, na sua maior parte destinado.s ao pa,gamentp,,4e 
generos alimentícios ·que podiam ser altli produzidos em condições vanta· 
josas. ·A~ , 

·Basta referir que o Amaz.onas, o Pará e o Acre, favo·recidos p,ela fertiti· 
dade de um solo como no Braz.il só lhe é igual o d·e MaHo Grosso~ impor· 
taram em 1911 i:erca de sete milhões de kilos de feijão, seis milhõ'é's de kilos 
de arroz e quatorze milhões de kilos de assucar, tudo na imp.o'h~ncia ·de 
onze mil e tresentos e quarenta contos. Dez milhões e oitocentos .'níil kilos 
de xar.que custaram á sua população sete mil e quatrocentos ,cónt.os, dos 
quaes cinco mil e oitocentos f.oram para a Republica Argent)ri_a . 'e "apenas 
mil e seiscentos beneficiaram os saladeiras do Rio Grande. nr ~;; .~ . E 

o gado ·em pé figura nesta estatística com vinte mil éab,t; ~a.s P,'// vaJqr 
official de dous mil contos. Não é menos para assigna~ar1 ,o,>éónsumõ1 •• ào 
bacalhau, ~hi representado por um milhão e ·quinhentos I(U,il;J!~Üqs; )Aíg"Y~
len1es a oJt.ocentos e sessenta contos, quando a .abundancJ/le _qo P,I)!IXe1 ·,çm 
alguns rios ·da Amaz-onia bem podia poupar a drenag.em , par-a ., o 1!'(xterior de 
uma somma nada desprezível. Antes seria de esperar d,e umá~Ij:J.el:!;iô.r, ,ori_efl· 
tação economica .que já existisse na região a industria ·d,a salga, e . cónsêr.~aÇ~o 
d~ peixe, e tão desenv-olv~da que não só bastas~(( : ao cops~o 5r'cú:alr; CÓ.JP.o 
amda sobrasse para suppnr out·ros mercados nacLonaes. 1• . " at2. 'I_ 

Infelizmente, a borracha absorve completamente , to.s:las . as~ -energias ;- da 
Amazonia, cujos habitantes., além das importancias pagas . pe}p,s· .prol,iu.ctos 
mencionados e de muitos outros, ainda despenderam naqueHe .. mesmo. anno 
dous mil e seiscentos contos em conservas .de v.arias ;especie.s,,, e- q~eima·ram 
mai.s de mil contos de fumo importado. ···. "··" 11' >G'Ii';t 1 iit~:u;~ o ·~ _ l 

Esses algarismos. merecem exame •mais. detido;·' pois.llev.ide_ncjam .. ta 1im· 
po·rtancia destinada á agricultura como ! poder.osó, fa·ctor d.e, vat.ol'i·zaçãp .. ,f'l"' 1 

1Pesquizas mais remotas permittemn c.ons.ta.tat • ,que·; g-ralj;afslr.á,,l.av.ouran a 
borracha fina vendida por 2$400 e . 2$800. no •R.ar>á:A·.emune.rava•.-@: .productor 
sem acarretar ao commercio o desequi'librió· ·dos pre.ço.s altoS,0JPO,SterjoFmente 
obtidos. F.:' que a esse temp·o, ent>re 1886 e 189L;·1não sómente .:ll!,-pj·,o.ducção 
de alguns cereaes bastava ás necessidades tda 'população .. c'dma a~nda ouiros 
p·roductos de exportação contribui·ram:' para•: suavriqueza . . A .a.Gnvidade .. não 
estava, -como a·gora acontece; timitada •rexdu.sivamente á bortacha1omas. · dLvi· 
dida ·na exploração de ·outras •·cul·turas; occupa:ndo, , entre ·essasr· logar1 ,de 
destaque a castanha e o cacáo. "Com ca alta dos- preços comel,lou ...o ~declínio 
de .ambas, tendo desapparecido :a 1lavoura. A cast.anba, .qu·e -na êx.p.ortação 
de 1881 figura com o total de 71P.1:14 hectolitros, d~ceu :·ern. 19·1·1 a 37.924. 
Nada justifica, entretanto ;I o abanchma •.em que d·eixaram ~essa , imlustria, 1 dada 
a sua crescente valorizaçao, e• de r.tal m:o:do . queHa: eX:portaçãa·. de 188:1!, rep!le· 
sentando 392 :026$(140·, · atting.iul •1pâ'ra 'uma• Lqu'ant-id·aiileH infreri<l>·r,·.;:del 49 o·t%, 
em 1911 a importl!lnci.a , de 8'H!830$334i, t'(•u -'•. r;•. 1• .. ·b •!·'l'11r:n r. r •J• 11; 

Foi tambem · notavel, .em i~ual período\ ro •. decrescimento Hdas , colheitas1·de 
cacáo, <lUe ba·ixaram ·de s ,.J04.002 · kilogrammas em> •·188.1 al -2 ,;560 ~'284 . em 
1911, accusando um deficlt de 1.250:000$000. ~..-~r r•: · "·, 

No ~Estado da ·Amazonas a prod.u.cção .xla ·.castanba siJ não .tem regredido 
tambem não tem feito .progresso -proporcional ás , vantagens . .que >offer,ece, 
alcançand·o .apenas 7. 000• kilos ~ mais . em . .1907 r sobre 1!os 1 O .0.00 da : esta tis· 
tica r de J1898;. f I ( J • ~.1 !J, 'il" {1( .. ) f1 ~f(; I' fü 1 1 J !Jt 

IA cultura tdo·.tumo .perml!lnece ·.e_stadonatia ;•: e as madeiras, de ,,eonstrucv.ão 
não: teem ·nenhum a•proveitamento !Índustúal·• systematico .. A .Madeira-i.t'&amoré 
mandou vir dormentes da Aus1ralia paraJo sua ~.cqn•strucção, e :~o qu·e1 é )I!Ilais 
e.xtranhavel, as r;propri·as t. caix.as, eJTl t q_ue, .~ .,eJJ;pQrt~cla~ .a, bÇ>r[!lf:.Pa _ppr,~ Belém 

.,;e;;Manáosf .. sãOtrf.~it.a .s r.d.e pinho Jes,traongej·r~nP,eip , ~\l,I!.~ Lo ,,p,f,0dUC!.OJi J;P..ªS\l, .a!}nl.\_a\· 



mente perto de 2. 000:000$000. o guaraná, trepa·deira sei va·gem existente 
em uma zona limitada do Amazonas, contin·úa inculto, apeza'!' doa seu extra-
ordinario valor. Na Bolivia esse producto tem sido pago excepcionalmente 
por 72$ o kilogramma e na 1Europa a mesma .quantidade é vendida á _razão 
de 80 francos, segundo informa o Dr. julio Nogueira, na sua interessante 
monographia ·sobre a Madeka-Mamoré" . 

... 
111 "' 

Contrista assignalar taes factos, significativos. da má orientação das 
classes laboriosas ·e dos gover.nos da Amazonia, ·collaborad.ores da ruina 
que pesa sobre uma das mais ricas porções do ter.ritonio nacional . Custa a 
crêr que não tivessem podido ver .com a ·precisa clareza, no seu conjunto, 
as causas res:po.nsav·eis pela desordem economica e financeira daquelles 
Estados, ·errada e ·teimosamente attribuida á especulação commercial, des-
prezados os factores permanentes de desvalo·rização do producto. Nunc-a 
lhes 'acudiu remodelar o meio economico, melhorando as condições da vida 
do trabalhador e diminuindo os precalços impedientes do desenvolvimento 
d1a região. Em que remediava, por acaso, so·ccorrer a praça prejudicada por 
essa especulação, si a capacidade pro·ductiva do seringueiro continuava di-
minuída de 60 o/o , já pelas molestias reinantes, j<á pela alimentação deficiente 
e corrompida, para não fallar no des•fallecimento moral deco-rrente da falta 
de solida•riedade huinàna, de .que é elle uma vic·tima lamentavel? 

Admittindo mesmo .que o Governo canalizasse para as praças de Belém 
e Manáos ·OS recursos disponíveis do Thesouro, na •caudal de centenas de 
milhares de contos, com o fim de valorizar a borracha defendendo-a, simples-
mente, contra a insídia ·dos exportadores, não daria ao problema solução 
e f fi ciente si não fossem modifkadas as condições economicas. 

Si os aviadores assim amparados podiam desafogar-se momentanea-
mente adiando compromissos contrahidos, nem por isso os riscos das trans-
acções entre elles e os avi:ados, e entre estes e os seringueiros seriam me-
no·res, vindo até, porventura, succeder que uma maio·r largueza d.e credito 
fosse causa de prejuízos maiores. Tudo que não fôr, pois, resolver o pro-
blema sobre bases que importem em normalizar a producção e o commercio 
é iHusorio e em pura perda . 

• Emquanto os centros productores continuarem isolados do mercado 
comprador, nem a situação se modificar·á, nem a confiança será possível 
atraViés as. distancias que .os embaraços naturaes alongam pelo tempQ e 
aggravam nas despezas. 

·Encurtar essas distancias é medida i.nadiavel, para a realização da qual 
não devemQs poupar sacrifícios, si em verdades estamos sincerame·nte em-
penhados em dar remedio ao assumpto obj ecto deste relatorio . 

App!'oximar 'OS centros productores das praças compradoras é essencial 
ao barateamento d·os fretes despropositados que actualmente vigoram, tiran-
do ao productor, em concurrencia ·com o fisco, a melhor parte do seu 1 ucro . 
Sem essa providencia pouco ou ·quasi nada se!1á possível fazer neste parti-
cular ; e de um modo geral poder-se-ha talvez affirmar ·que de sua pratica 
resultaria a remoção das causas mais constantes da carestia da vida na.queH a 
região. 

Ni.nguem ignora que os maiores tributarias. do Amazonas, como os 
affluentes deste, estão subordinados a um regimen de enchente e vasante 
periodicas, regulador da navegabilidade de •Cada um delles, conforme os 
accidentes naturaes do leito e a maior ou menor proximi·dade das respectivas 
nascentes. 

·Rios existem nos .quaes durante os mezes de maior altura das aguas a 
navegação ·é franca em todo o ·curso para navios de grand e calado , Em 
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outros, porém, .as corredeiras constituem mesmo nesse pe-rido onstaculo ·~>. 
navegação de maior tonelagem, ape-nas deixando que sobre elles fluctue:rn 
ca;noas e pequenos barcos-, não sem grave perigo para a vida dos peritos 
que as tripulam. · 

'Estão nesse numero o Xingú e o Tapa.joz, que atravessam regiões ri-
quíssimas, relativamente proximas do mercado exportador, mas onde as ca-
choeiras, que são obstaculos a uma navegação regular, igualmente impedem 
o seu desenvolvimento industrial. 

Estradas de bitola reduzida ao_. lopgo desses rios trariam grande pro-
veito aos Estados do Pará e .Matto" Grosso, contribuindo para in crementar 
a exploração dos vast.os e -abundantes seringaes a !li existentes. 

A .Jeí de 5 de janeiro do anno passad·o reconhece, aliás, a u-rgencia da 
construcção dessas linhas, tanto que as manda construir no menor prazo 
possível. 

Infelizmente o dis.positivo .assim redigido não pôde abé agora ter provi-
mento, mas é de esperar que a medida .nelle recommendada seja das pri-
meiras que o Governo haja de pôr em pratica. 

No que respeita a outras vias de communicação destaca-se, pela sua 
importancia, o caminho de ferro destinado a ligar o Territorio do Acre ·com 
um porto de franca navegação no Madeira ou no Purús, ·igualmente objecto 
da;quelle decreto legislativo. 

Parece-nos, entretanto, que o traçado preferido pela lei citada não é o 
mais. feliz, por não ·consultar a.s necessidades economicas da região nem 
a-ttender ás condições estrategicas indispensaveis á defesa na-cional na.quella 
afastada zona do paiz. 

A direcção que se lhe deu, proj ectada sobre o mappa em uma ligeira 
curva que vae da villa Thaumaturgo a um •porto mais conveniente da Ma-
deira<Mamol1é, nas proximidades da foz do Abunã, apenas offerece a van-
tagem pu-ramente illusoria de atravessar o Territorio -quasi meio a meib, 
de modo a deixar e·quidistantes as fronteiras limitrophes com o Amazo-nas, 
a BoJivia -e o ·Perú. 

Ha, porém, a considerar a circumstancia de que; no ~eu percurso, um 
largo trecho é de producção escassa e de borracha de má qualidade. Accresce 
que essa equidistancia, favorecendo a fai xa do lado boliviano, cujos pro-
duetos demandariam a estrada descendo o P<urús e outros rios menos im-
portantes, serviria mal, ou não serviria de todo o outro lado, mai.s povoado 
e de maior e melhor producção, pela-s difficuldades de navegação .que nesse 
caso teria de ser feita contra a poderosa conentezà propria das caudaes ·da 
bacia amazonica. Não sa.bemos .si a linha em .questão foi devidame.nte estu-
da•da e si deste estudo terá resultado a preferencia que lhe deu o Poder 
Legislativo a-ttendendo a facilidade de construcção, menor distancia a per-
correr, e orçamento mais reduzido. A nossa ver, ainda qua-ndo taes vanta-
gens tivess.em sido apuradas, que não foram, haveria a condemnar e a ful-
minar esse traçado a imprevidencia de fazermo's depender de uma -estrada 
alheia uma li-nha não simplesmente commercial mas des tinada a funcções 
estrategicas de maior responsabilidade . 

·Pensamos que o Congresso deve modificar o dispositivo para autorizar 
a con.strucção da unica estrada que conjuga os inter.esses regionaes aos 
do paiz. 

Essa linha fer rea é aquella mesma vigorosamente defendida por Eu-
clides da Cunha, que .a projectara na directriz approximada de léste a o.este, 
indo de Cruzeiro do Sul ao Acre, devendo desse ponto, segundo nossa 
opinião, demandar as terras altas que dividem as aguas entre o Madeira e o 
Ituxi, ou entre este rio e o Púrús•, buscapdo o porto de Labrea ou o · de 
Huytanahan, conforme melhor indicarem os estudos que o Governo houver 
de ordenar. 

A estrada de rodagem aberta entre aquel!es extremos, na extensão ele 
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618 ki!ometr?s, .ligando Cruzeiro do Sul a Senna Madureira, e o caminhe 
que . commumca esta cidade a Rio Br:anco afastam a objecção da impossi-
bilidade desse traçado, nada autorizando a suppôr difficuldades maiores no 
seu desenvolvimento por qualquer dos divisores mencionados. Convém ·pon-
derar que os acreanos não desejam outra linha ferrea, com igual empenho 
pleiteada pelo commerdo de Manáos, pelo Governo do Amazonas e sua 
representação nas duas Casas do Congresso . 

A•lé{m da eo>nstrucção indispensavel e urgente ·dessa e das estradas mar-
ginaes ao Xingú e Ta·pajoz, de muita utilidade será a limpeza dos rios d·e 
navegação mais frequente para eliminar os obstaculos que tantos damnos 
lhes causam, determinando naufragios numerosos, retardando a marcha dos 
navios e produzindo encalhos que muitas vezes se proJongam até a en-
chente d·o anno seguinte. 

Occorre-nos a este proposito recordar ·que a inesperada .e extraord·inaria 
vasante de 1906 reteve no Jeito dos rios onde fôra maior o accumulo de 
detritos vegetaes, nada menos de vinte e oito vapores carregados com bor-
racha, acarretando gra.ndes prej uizos aos interessados. 

Os adversarios radicaes, ·que os ha, da limpeza e da desobstrucção dos 
rios da Amazonia, allegam entre outras razões, que não recebendo os sulcos, 
por esta fórma ·beneficiados, uma maioT porção de Ji.quido, em vão seria 
desentulhal-os, e em pura perda as des·pezas que para tal fim viessem a ser 
realizadas. Admittimos que seja procedente a ob.joecção relativamente ás 
caheceiras dos cursos de menor caudal; mas nos pare•ce fóra de qualquer 
duvida que a medida intelligentemente praticada será de proveito incaJ.cula-
vel a navegação que poderá ser feita por tempo maior e condições outras 
de segu.rança, nas médias d·e enchente e vasante dos rios ass.im melhorados. 

Sem um exame ma·is consciencioso · da ma teria é imprudente condemnar 
taes beneficios por inefficazes, sendo preferível considerai-os no . ponto de 
vista do seu custo, em concurrenci·a com outras vias .de communicação por 
ventura mais baratas. 

Nos .Estados Unidos, cujo regimen hydmgra-phico tanto se assemelha 
ao da bacia do Amazonas, o as.sumpto tem sido obj e c to de estudos especiaes 
que determinaram indicações, da·S .quaes se não mostram arrependidos os 
americanos. A esse r•espeito é de interesse a leitura de algumas memorias 
apresentadas ao Congresso Internacional de Navegação reunido em Phila-
delp'hia ainda em 1912. Uma dellas fiirmada pela autoridade de Sir Williams 
Connor, está resumida ne~ses termos pelo Dr. 1Manoel Bandeira, delegado do 
Brazil na,quella reunião: "H a apenas 50 annos, diz o Dr. Connor, os rios 
eram cheios de sroags e as margens cobertas de vegetações que avançavam 
so):}re a agua. A navegação era interrompida por arrecifes e rochedos, ra-
pidos e cachoeiras; os rios corroiam constantemente as margens e desloca-
vam o Jeito, produzindo intermittentemente derivações que reforçavam as 
correntes .Jocaes e encetavam novo período .de emzão. 

"Não se póde melhor d.escrever o estado dos rios entre nós, principal-
mente no Norte, onde são o meio quasi exclusivo de transporte. O S•nags, 
troncos de arvores que cahdram no rio e cujas raizes se fixaram, adherindo 
fortemente ao leito, são mais abundantes nos nossos rios de que eram nos 
americanos; os troncos teem, como lá, o diametro de tres a quatro pés, e 
constituem o .grande perigo para a navegação. De madeira densissima, presos 
por um lado ao leito, a outra extremid·ade fluctua com as aguas ·e vae for-
mando uma ponta afiada ao atotrito dos outros troncos e dos detritos que 
descem com a corrente. E' accidente commum nos rios do Amazonas serem 
011 navi,os furados po_r esses p<aus, submergindo-se ás vezes sem haver tempo 
de a·cudir ao carregamento ·que fica completamente perdido. 

"O programma a realizar no Brazil é exactamente o que foi adoptad·o 
nos Estados Unidos. Não é possível melhor mod·elo, pela semelhança dos 
rios e pelo brilhante resultado obtido. E' de tão grande importancia ~ 
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actualidade esse assumpto para o nosso paiz ,que tomo a Hberdade de .descer 
a algumas particularidad·es. A primeira co usa ,que fizeram os americanos 
foi limpar os rios, tirando os s.nag!S e descobrindo a smargens em uma lar-
gura de 15 met•ros de cada lado, a partir do nível da agua. De•pois elimi-
naram os baixios e as correideiras, ·onde era possível faze.J-o sem baixar o 
nível á montante, destruindo as .pedras, draga.ndo para em seguida proceder 
a normalização ou regulla'riz·ação, guiando a ·corrente de modo a ohter o me-
lhor canal. Para tal fim recorriam aos processos usados na Europa, mas 
com .grandes modif•icações nas regras alli admittidas .por causa da enorme 
differença da natureza. das bacias hydrograp'hicas e das variações do nível 
das a.guas. 

"De 26.400 milhas de rios navegaveis nos Estados Unidos, em 3. 100 
foram os rios canalizados, nas 23.300 restantes o serviço foi só me-nte de 
li·mpeza e regularização". · 

·Sabemos que presentemente naqúelle paiz as estradas de ferro que em-
pregam wagões de gr,ande capacidade conduzí.do•s1 por locomotivas de 100 to-
neladas, teem vencido em algumas regiõe~ a navegação fluvial; mas está em 
todo caso verificado que o desenvolvimento dos Estados Unidos, mesmo neJS-
sas zonas, foi devido no primeiro •período de exploração, a esse meio de trans-
porte, graças aos melhoramento•s realizados· nos seus rios, fossem elles de 
grande ou pe·queno perc;urso e maior ou menor profundidade. O nosso des-
cuido tem sido neste caso de um só lance prejudicial ao desenvolvimento do 
extremo norte (para f aliar a.penas desta região) e aos interesiSes do era.rurio 
publico continuadamente sa-ngr,ado em avultadas sommas para subvencionar 
companhias de navegação, cujos serviços não correspondem •ás dotações re-
eebidas•. Po:r conta, pois, de riscos e obstaculos, 1que já nos cumpria ter re-
movido, vamos pagando indevidamente, sem resultado efficiente, quantias 
que pelo seu vulto teriam t,alvez bastado á realização de uma grande parte 
dos melhoramentos mais urgentes em varios cursos da Amazonia. A sub-
venção que ainda agora recebe a Arrnazon Steam 1Navigation Company seria 
s·ufficiente para fazer face aos ju:ro·s e amortização do capital necessario a 
libertar a ·navegação dos perigos a•ctuaes e mais constantes, motivo que tem 
sid-o do atrazo em que se encontra, razão justificativa dos fretes absorven-
tes que em a.Jgu.nos casO"SI sald,am em uma unica viagem o preço do navio. 
Oito mil trezentos e trinta e nove contos vae nos custar o d·ecennio do _ser-
viço de navegação feita p·ela Amazon Steam, empr.eza que não sabemos por-
que sortilegio obteve a approvação de fretes cujas ' tabellas são um doloros•o 
.attestado da leviandade com que os prepostos do Governo habitualmente es-
tudam as questões mais vitaes á economi'a do paiz. 

•E' as•sim que as tabellas permittem cobrar para o X!1!pury pelo trans-
porte ·de uma tonelada de farinha, 103$, mas si a mercadoria é café ou sa-
bão, o frete sobe a 175 e 174 mil réi•s respectivamente, sem outra explica-
ção q_ue a do mesmo arbí trio que lhe dá a faculdade de cobrar pelo fumo 
505$, pelo phosphoro, 57·2$ e pelo kerozene 605$ para aquelle mesmo des-
tino e pela mesma quantidad·e. Si considerarmos ·extremos diversos, mas com 
igual percurso e condições de navegabiUdade identicas, o principio regulador 
d08 fretes ainda mais accentua a falta de cuidado no exame das tabell,as. 

Tomemos, ao acaso, aind·a ·o Xapury e a foz do Gregorio; e então v~re
mos que o a·s·suc.ar e o arroz, .que .pagam para o primeiro destino 26,8 por to-
nelada mH!ha, pagam para a fóz do Gregorio, o assucar 54,50 e o arroz 
41,130. O absurdo ainda é maior em relação ao café, cujo frete é para este 
porto de 45,4, e para o Xapury de 94,6 pela mesma unidade. Si procurar-
mos o segredo d·e .uma tal desprop·orção, encontral-o-hemo•s na circumstanci.a 
de ser Xapury um •Centro commercial importante, no qual a companhia vae 
buscar lucros maiores• para cobrir-se, por essa fórma, de possíveis p·rejuizos 
de outro•s portos que, embora equidist.antes, são entretanto menos pro· 
d.uctivos. 



Comprehende-se que, si Am qzon Steam não recebesse favores do Go-
verno, organizas·se os seus preços de transporte sob as bases que lhe aprou-
vessem, por mais disparatadas .que el-las fos•sem. A concurrencia naturalmen-
te corrigiria os ,abusos, beneficiando o commercio e a producção. Ao Go-
verno, porém, é que não era licito pagar uma forte subvenção a ·essa em-
preza, ·conceder isenções• de direitos para tudo que ella importa, e deixar ao 
seu cap.rkho a confecção das tabellas dos .seus fretes, consentindo nessas e 
outr~s despropositadas anomalias. Sempre ·que encontramos nos mappas an· 
nexos preços mais elevados para o transporte de uma dada mercadoria po-
demos desde logo affirmar que essa mercadoria :representa consideravel vo-
lume na importação ou exportação do logar para o qual o frete foi cal· 
culado. Itituba, é que um grande centro •productor de fumo e logo veremos 
que o fumo s·ahido de ltaituba paga 263,5 por tonelada milha, emqu~nto que 
para essa mesma unidade o fumo que Manáos não produz, e só accidental-
mente re-exporta para Belém, tem o seu frete na base de 77,3. 

O facto é constante e generalizado a to·dos os pro duetos. Accresce .que, 
send-o as viagens ·contractuaes insufficientes, ,a companhia não se julgando 
obrigada aos frete•s das tabellas, relativamente modicos em confronto com 
os das congeneres não· subsidiadas, faz,se pagar pelos• preços destas, de 
cuja exorbitancia podemos dar uma idéa d~stacando das tabellas da empre-
za Mello & Comp. os fretes cobrados sobre algumas mercadorias. 

Assim é que a farinha paga por tonelada de Belém a Cruzeiro do Sul 
224$; o assucar, 490$ ; o café e o xa11que, 344$; o arroz, 355$; a banha, 
853$; o pho.sphoro, 933$000. Si o destino fôr S. José; no Tarauacá, ou Caie 
pora, no Juruá, o frete cobrado pelo assucar, por exemplo, é de 588$ e 
612$, respectivamente, sendo par.a o phosphoro, na mesma ordem, de 1:127$ 
e 1: 120$ por tonelada. Para não descermos a o lltras minucias, ·p•assemos á 
região tributaria da Madeira-Mamoré, onde .a borracha vinda do ponto extre-
mo dess;a estrada paga 800$ por tonelada, contr ibuindo para que o produ-
elo alcance os mercados de Londres e Liverpoo1 onerado de 1$500 por kilo, 
ou seja 1 :500$ por tonelada. 

Segtmdo estamos informados, a companhia ainda não obteve despacho 
para o requerimento que dirigiu ao Governo pedindo auto:rização para re-
duzir. de metade •os fretes actuaes. ,Para melhor patentear os prejuízos que 
ess·es fretes á producção, é bastante assignalar que a borracha extr.a'hida em 
varios rios do município de S. Luiz de Carceres, em 1Ma.tto Grosso, sujeita 
a despezas de tran•sporte em -carretas e cargueiros em um pe.rcurso de 40 a 
60 leguas, e .a duas baldeaçõe s·, uma fluvial e outra marítima, a~é alcançar 
Montevidéo, chega aos mercados europeus, por 662$ a tonelada. 

Tratando-se de seringaes mai s p:roximos, essa·s despezas des·cem a 475$ 
e 342$ até Londres e Liverpoo-1, s~mpre c;om escala pelo porto uruguayo. 

Esses dados demonstram como .as difficuldades de communicação pertur-
bam a circulação da ri·queza, reclamando solução immediata e crite.riosa. 

Andaria, •por exemplo, com mais a·certo o Governo si em vez de fazer 
o contracto Mollard, par.a melhorar as condições de navegabilidade do Rio 
B:ranco, tivera preferido empregar ás quantias aHi inutilmente despendidas 
adquirindo material economico que •se destinass.e á limpeza do Purús, em 
algum trecho mais urgente. 

As verbas autorizadas teriam sido certamente applicadas com mais pro· 
veito si a administração houvesse delimitado o seu campo d·e actividade 
á zona mai·s directamente prejudicada pela crise, escolhendo dentre a·s mul-
tiplas medidas relativ.as ao problema aquellas que fossem de effeito mais 
immediato e pratico. Não podiam estar neste número as que originaram o 
contracto Moll'ard , e· bem assim a'S determinantes do que foi celebrado com a 
companhia Po.rt o f Pará, sob .a res•ponsabilidade profissional do Sr . . c . E. 
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Akers, para divu.igação na Amazonia do methodo de córte da seringueira 
adoptado nas ·plantações .do 'Oriente, quando a esse tempo já eram conheci-
das· ,as duvida•s lá mesmo levantadas sobre as sua·s· vantagens. 
, Felizment<e as desintel!igencias surgidas entre a companhia e o Sr. Akers 
p·ermittirão ao Governo rescindir -o accôrdo pelo qual no·s· obrigamos a pagar 

·a importancia de 1. 815:250$, em seis prestações, tendo •sido o ·pre.juizo do 
Thesouro apenas de 125:000$, correspondente •á quót.a inicial do pagamenNJ. 

Outros ajustes foram concluídos para a realização de serviços, alguns 
realmente neces•sa:rios e imprescindíveis, mas em todo caso -inopportunos. 

As hos•pedarias de immigrantes, por exemplo, eram adiaveis; e, em qu,al-
quer hy-pothese, a situação presente da região não reclama a amp-litude ·que 
se lhes deu, orçadas, •Como estão em 3. 694:495$694, com detrimento, manda 
a ·verdade que se diga, de outro·s •serviços de m,aio:r utilidade. Não estará, 
talvez, no mesmo caso, o contra·cto f·eito com o Dr. Cer.queira Pinto, para 
fundação em Bel·ém e Ma-náo·s: de laboratorios nos quaes devam ser mani-
pulados os ingredientes de sua invenção destinados á conservação por longo 
tempo e ,a coagulação ·quasi immediata do leit·e da se:ringueir·a do cauchq e 
da rnaniçoba. 

As informações das fabrica:s que vulcanizaram varias amostra•s• de -bor-
racha obtida<S pelo processo Cerqueira Pinto e a ellas direct,amente enviadas 
pelo Governo, levaram-no a ultimar esse contracto, muito embora os fabrican-
tes cons-iderassem o produ-cto um pouco inferior á borracha fina do Pará, 
mas igual, e, talvez, superior á "crepe" da Malaia. Só o tempo ·poderá di-
ze:r si o Governo, sempre no louvave.J intuito de amparar -e defender a in-. 
dustria periclitante, empregou bem ou mal os 600:000$ j•á pagos ao Dr. Cer-
queira Pinto como auxilio ·para monta-gem da•quelles laboratori-o•s, e ,ao paga-
mento de igual importancia dentro do primeiro trimestre do anno de 1914, 
além do premio de $100 por kilo de borracha p.roduzido até o -limite de 
1. 300 :üOO$, -ou sejam, ao tod-o 2.600:000$000. C0;nvém assignalar que taes 
favores- bem •podiam ter influído para fixa:r•se o preço rnaximo pelo qual o 
contractante podená vend-er aos seringueiros nacionaes a dóse sufficiente 
para preparar um kilogramma de bor.ra-c:ha em menos de $200, certamente 
exce•ssivo, ainda quando as suas vanta-gens economicas venham a ser de-
mo.ns-tradas. 

A -esta hora os mais re-calcitrantes espíritos já devem estar eonvencidos 
de que a industria da gomma etastica n ão- constitue p:rivilegio da Amaz-onia. 

A illusão dis•sipou-se finalmente; e todo o mal proveiu (forços•o é repe-
tir) da teimosia dos interessados, em não terem -escutado os conselhos dos 
que ein tempo ,acudiram á denunciar a verdade do perigo que nos ameaçava, 
indicamd-o o-s• :remedios que na occa•sião poderiam ter a-ctuado com algum sue-
cesso. 

Mot-e)ou·s-e do:s conselheiros e da aventura dos pobres Inglezes que, em 
ter-ras d·o Oriente, pretendiam ·accli-mar a nosta•lgica · •Seringueira. AT'vore ex-
clusiva do v.aJ>J.e -do Amaz-onas, n:ão -admittiam, ·siquer pudesse, vingar e pro-
duzir em ·-outras paragens do B-rasil, -e meno-s em terras de -outro continente. 

•Políticos e industriaes pa·rti-ci·pavam dess·e preconc-eito, ali!ás, acolhido 
por notav-el naturali-sta, n-oss-o -compatriota, que o amparou com a autori-
dade do seu acatado :saber. 

O clima, a •a-Hitude, a humid•ade do .sólo, o •afasta:mento da orla 1H-
torania, e até mesmo a sombra protectora das florestas amazonicas, eram 
razõ·es fre-quentemente invo·cadas par.a t•ranquil,},izar os ·alarmados com · as 
plantações orientaes, .Qi a a di'a maior-es. Infeli'zmente não logra-ram -os opti-
mistas ter a •conf-i-rmação -do s •seus vacti-ci-nio·s. . 

A producção que alli •fôra, em 1905, a.penrus de 145 tone-ladas, .attingio, 
em 1912, a 31 mi1, e nessa proporção aJ esti,ma\ivas para 1919 estã-o cal-
culada•s -em 302.150 tonelladas. 
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Como se ·vê, :a situação da ind·ustria ai·nd·a não é para às paiies pro· 

ducto.res a d·a gr'and·e crise que se a,nnuncia para tempo não r:einoto; e •a 
ext·ensão da c·a>tarstrophe es.perada pód·e bem ava.li•ar•se pel·o que já está 
occorrendo em uma situação de ·relativo equilibrh:i" entre a off.erta ·e ·a ,pro· 
cura, previsto para .,este anno um saldo fav·orav~l á ·Co!loc.ação do. pwdueto 
nos mercad·os consumidores. 

Consid·eradfl, porém, a .progressão . d.o consumo 1e o da ·producçãO., ciard 
é que o ex·ced·ente desta ·s·obre ·aquel'J.e determ~nará de 1915 por diante uma 
baixa de .preço de tal ordem que licito será prever a elimim:ção do concur· 
rent~ menos apparelhado para a luta. Seriamo·s certamente nós, e nada 
haveria a. ensaiar ·para defender o nosso· producto si não contassemos com 
a sua superioridade e possivel r.educção do seu .custo de producçáo. 

Que é mel1hlor a borracha •bralsHeira dil·o a insuspeita confissão de 
qu·antos profissionaes tomaram p·a·rte no Congresso Internacional da Indus· 
·tria da Borracha, reunido ·em Lond.res, em 1911. 

Attribuida, ora a esta, :ora áquella causa, f.oi c-onclusão inconteste a 
superj.oridade da borracha bras·ileira sobr;e a simi·lar de outras .pro·ceden· 
cias. 

O Dr. D. Spence attribue essa superioridade ao• ·processo de coagu· 
laçào usado nos serin:gaes da ·Amazonia, dizendo "·que este methodo é o 
que dá a melhor boorra-cha que se •encontra .no mercado, e a·credita que a 
fumaça do urucuri pos·sue .pre·ciosos predicados anti,s·cep.ticos poor cont·er 
pequena quantidade de cre-osoto e -outras substancias ·que int1uem na con· 
servação das quaHdades ·proprias da borracha :bJ:asileira; s·endo .certo que 
a sua superiorid.ad·e é devida tan~0 á coagulação p.e1a .defumação· qua.nto ás 
excepcionaes qualidades do leit.e") 

Therry diz: "que a borracha de pla·ntação ·é inferior á do Pa.rá, me·smo 
quanà·o é boa, ·O que se verif.i.ca .a.pena·s em cetas p•lantações. 

As ,fabricas •raramente encontram na borra•cha de plantação o:ffer·ecida 
no mercado um producto uniforme, e p:or isso muitas não us.am borracha de 
plantação, o que não se d·á com a, da Ama·rica do Sul, que, •send:o sempre 
a mesma, .inspira toda a confiança á vtücanização. A variedade de typos 
pr_oduzidos...,nos seringa·es do Oriente muito tem ·C·ontribuid0 para cada vez 
mais determinar a pref.erenda .que as fabricas dão á bo·rra·cha do .Pará" . 

A uniformidade do :prod:twto tem tal impor.tancia, que Banber recom· 
menda aos plantadores que dia d·eve ser absoluta para· produzir um artigo 
nã0 só uni.f.orme na apparencia, mas qua·nto á qualidade e propriedade de 
vul·canização . 

Emquanto isso não s e .conseguir, ·accrescenta o no.tavel scientista, gran· 
des stocks de borracha !hão de ficar ·CompJ.etamente perdidos ·e as fabricas 
serão ·naturalmente forçad·as a •recusa]-os para evita·r prejuizo~s· infaHiv.eis. Em 
.relação ao proce,sso de •co.agu1ação adopt.a:do no Srasil, diz ainda o Dr. Ban· 
ber, "·experimentai-o em Ceylão e haveria .certamente muito proveito a tirar 
delle ·si se pduesse erecuta·l·o po.r fórma prati:ca; mas a1é ·agor·a não· cons·e· 
guimos obter ·com ·seu emprego- resultado satisfatorio". Mas quando me·s· 
mo· essas ·opi·niões de todo insuspeitas não houvessem sido por qualquer 
motivo divulgadas, ba:stani·a .por si sõ a circ,umstanda da borracha nacional 
ter neste momento .so·bre a extrangeira um agio de 78 % p.ara lhe marc~ar 
a incontestavel supe.niorid.ade. O facto é -tanto mais signifi-ca.tivo quanto de 
1907 a Abril de 1910, a borracha de plantação que obteve sempre cotações 
mais •elevadas, começou daquella data em dia.nte a baixar gradatlivamente de 
preço até chegar a va:J.er em setembro do •corrente ann.0 3$310 o kilo, em· 
quanto o nosso . produc1o alcançava ,5$780 pela mesma unidade . 

.J.sto explJca que ·a1gumas companhias. pudessem ter distribuído no pe· 
riodo de : co·tações mwis <elevadas, dividendos de 237 e 375 .%; como f·oram 
o•s ·d·e E-el:ango·r ··e· os· da London Asiát.ic em 1910 a 1911. 
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•Essas mesmas companhias já ·em 1912 baixaram os seus dividendos a 
100 e a 178 %, respecNvamente. A' proporção· que as fabri·cas têm verifi· 
cacto a 'VIllintagem de oHerecer a c·onsumo um melhor ·producto, conside· 
radas ,as qua:lidades de resis•t.enda e elasticidade, as bo·rrachas inferiores 
vão sendo. ·eliminadas da concurrencia, não encontrando ·COmpradores por 
nenhum preço. , 

Esta selec:ção •tem •contr~buddo p1ara -o Jorack de varias ernprezas, entre 
as .qu.a.es menci·onamos a Oompanhia Gas•s•ay, do Gongo, belga, que, a 
despeito· .de todos os favores •e isenções do governo, entrou em liquidação. 

·Provado que .a borracha Jnferior está degradada, não ·enco.ntnandb mais 
emprego mesmo nas manufacturas gr-o·sseiras, dáante da ·ofjerta d·e melhor 
producto a preços mais reduzidos, parec·e evidente que a nossa posição não 
é des,anirnado·ra e antes indi·ca devermos organizar um p1ano de def.esa 
effici.ente, que ·permiHa augmentar consi•dera•velmente a producção .da bor· 
raaha fina, reduzindo ·a'o mínimo o0 ·custo da mão de obr.a e o:s, onus que 
gravam a sua exportação no Territorio do Acre e nos Estado·s do Pará e 
Amazonas. 

Nada justifica, pois, ·i111crementar a cultura d.a maniçoba, do caucho e 
da mangabeira, ·quando a ·borr.ac·ha que essas ·arvor·es ·produzem nã-o faz 
concurrencia •va:ntaj-o:sa á borra·cha üi•renta:l, de boa quailid.ade. . 

E' um ,erro .premiar, ·Como se f,ez na; lei de 5 de j·aneiro, urna pro· 
ducçã0 destinada a desapparecer totailmente do mercado, assumindo o Es-
tad-o 'a grave .reS'ponsabHidade de contri•buir para a dispersão de esforços 
e activid·ade· mais ·prov·ei·tosam·ente .empregados· em outros mistéres da vida 
agriaola do p.aiz. · 

Já não é pequena a tarefa de tentar a valoriz,açã0 da hevé•a brasileir.a, 
através diffi.culdades conhleci.das,. dentre as quaes é pr.eciso ·contar com a 
legitima defesa dos •Capit'a!ist·as que ·compromeltte11am nas plantações d-o 
Oriente c,erca de IQO mi:lhões. esterlinos. 

Se a situação ac1tua1 não é para .elles mais risonha do que .para nós, 
licito é recordar .que nada impede a surpr·esa de •vermo-la em futuro, m1ais 
ou menos proximo, modifica·da contra os no.s-s·os interesses .. 

Estudando o custo de producçã·o, que é para ·algumas ,emprezas do 
üri'ente .bastante elevado, ·como póde s·e vêr ·em um dos quad.ros annexos, 
dizi;a o Dr . .Ba-nber em dis·curso ·proferido nesse me.smo Congresso Inter-
nadonal de Borracha: 

"Lembro· que a libra de Dh:í. ·era produzida por um shi,\Jing, e foi pos-
si·v·el produzir por quatro dinheiros quando S•eus pr·eços .ficaram ·em baixa. 

Não é infundado esse vaticin~o, principa•lmente ·contando .com a possi-
bilidade do augmento de 1act,eação· das arvoves, ·quando •a1tingirem dez 
arunos, •Co:ndição t.a,mbem (é a co•nvicção dos ·plantadores) para que o leite 
v·enha .a se -tomar tão rico c<.omo o da hevéa :se1vag•em da Amazoni,a, permit-
tindo o fabri·co de um producto igual. D\i•r-se-ha que venham impedir esse 
resultado os p'ro·cessos chimic.os de ·coagulação alli empregados, garanti·a 
d·e uma inferioridade que se ·pensa ser irr·emediavel. Nem é certo que taes 
methodos não se aperfeiçoem, nem imp'o:ssivel que a defumaçã·o poss·a ser 
ma.nejada com sucC\esso, desde ·que o l·eite com a mai-or .idade das ar-vores 
perca a humidade prejudkia'l a essa operação. Ao que presumimos, a ques-
tão ma.is séria das· plantações ·do Oriente é a regeneração das seringueiras 
prematuramente sangradas pela pratica esgotante da excisão, condemnada 
no Congresso de Londres pelas autori-dades mais v·ersadas na materi1a.. E' 
as·s.im que Wickham declara estar absolutamente cert-o de que o methodo 
de inc<.isã·o ha de subsisür o de excisão, ·e ·a·ccrescenta ser uma cousa in-
conc.ebiv.e1 p,a,ra o seu es.pirito ·que um ,vegetal da ordem da hevéa po,ssa 
cont,inuar a renovar os teci·dos ·da casca durante à 'Vida inteira; e Bal}her, 
em accôrdo com e s·s·a o·pinião , diz ·que o method·o brasileiro p.rovavelmente 
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se tornará d•e um uso commum. Aos que venC!eram maiores dHficu1d.a:des 
não constituirá obstaculo insuppenave11 t·rocar a goi.va pela machadinha do 
no.sso ·seringueiro; e ·ninguem di.rá que o façam pelo pr·eço que estiV'emos 
em risco dé pagar á Companhia Pwt o.f P,ará, em cumprimento d·o cha-
mado contracto Akers. 

Do expos•to nestas linhas, resulta q1ue verific!ada a superioridad·e da 
nossa borr:a;cha d•e seringueira, cumpre-nos impedir .que a industria sej:a 
a:ban'donada á mingua de protecção intel!igente e pratica. 

Se o não fizermos a sua ruina será tota1 entre t·res e cinco• ann,os, 
prazo que nos resta p.ara agir ·com successo. A coim:tidencia de :estar em 
via de solução definitiva o problema das seccas, com a de·cadencia cresc:ente 
da ·iondustria .ex·tractiva da borracha, concorrerá para ap!'essar o ·exodo do~ 
trabalhadüres ·que, ma'is• ou menos, numerosamente irão -regressando aos 
Estados, assim p.ro'tegidos c:o,n,tra esS'e f'lageNo·, até o ·comprr.eto despovoamentü 
da Amazonia, augmentando o .vazio daqueHe immenso e , .esquecfdo deserto , 
aguc.a.ndo, porvenfura, a cubiça dos .povos fortes. que bem sahem quanto é 
facil •conquistar terras largada;s pelo dono inCJapaz. 

O aspecto politko bastaria .por si só para justificar uma acção mais 
energica •e dfidente dos po·de11es public'os da nação lembrad·o·s de qu·e a 
d·efesa de um paiz nãn •é ,apenas constituída j)e]o seu ·valM mi<!ita·r (e Q 
nosso •ainda é bem mesquinho) mas principa:Lmente p·elo prestigio· lmo·ral 
e auxi'\io material das pO:pulações onde as forças. armadas h ai am de operar. 
Esta é. porém, oues.tão n:ara ter um desenv·o.lvimento mais largo fóra_ desse 
rel.ator.io, chamado que fomo.s a d·i.zer do assumpto mai·s na sua part·e pro-
priamente ·é·conomica e financ·eira. • 

Vale a pena, ·concretizando as' idéas esp:al!'sas nesta exposição. reaf-
ririnar que, saneada a Amazonia, melhorados os seus úos, construida:s as 
linhas ferreas indis·nensaV'ei.s. é ter c'ons:egu·ido crear o meio economico pro-
picio 1a majoração da ca·pacidade do trabalho hum'ano, ·permitti'ndo ao serin-
gueiro traba~·haT .não 120 dias durante os se.te me·zes da safra, mas effect1· 
vamente 180 no méSomo período, fabricando não· apenas 442 kiloos de ·bor-
r!l!cha fina, mas 665 de igual producto , resultado q1ue provill1Ve1mente a11; 
gmentará com ·a generalização do tambor metallico ap:erfeiçoado pelo Al-
mirante José Carlos d·e Carvalho. processo graÇas •a!o :qual a qualidade 
entre-fina. desappar·ec·erá do mercado , com aoree:ia·v·e~ vantagem p·ara o ppo-
ductor. Reintegrado fl.a s ua plena :a,c:t:ividade, ·a producção d-o seringueiro 
ainda se.rá mruior quarndo -os •esringa:es de p.Jantacão oud·erem ü·ff.erecer 
naquetla zona vantagens tão evidentes que inde·perud•em de demonstração. 

Desempidkl,os os rios, a nav·egação terá o seu na;tur~l d•esenvolvimenf.o 
e a concurrencia estabelecida ·entre .as emprézas que ·surgirém determinará. 
certament:e. uma grande reducção sobre os fretes ac'tuaes. Combinado · o 
tras•poite terrest·ré ·com a fluvia1 a r:a!p.idez das ·communicações ·emancipará 
a·viado e aviado.r, com ,igual oro·veito ·para ambos, pois. a um f·alcutará 
com;Jrar o necess:ario . na •oc:casião •opportuna ·e 1alo outro libertará dos riscos 
de um ·commercio· ·por praz·os ·inedfenidos. A-ccresce que a borracha, pod·en.do 
buscar os mercados c:omp•radores á medida ·qué fôr- sendo :i'abric.ada. nor-
maliz·ará as relações commerda!es entre os ·interes·s:ados, orincipa'lmente n1o'S 
s:erin,gaes onde a completl'l. ausencia doe numeraria durante mezes s·eguidos 
creon um -regimen de ·credito· altamente lesiv-o ao trabalhad·or. 

Na·s ilhas do Pará. onde :ai ·pr·oduccã·o por operario é ·e·sc•assa e n 
rwducto de má qualidadé, semnr·e 'Se ve•ndeu nor menor pl'eço, a oroximi-
rl.ade da prac;a. com a qual estií..o em f·requente ·contacto . as tem shrigado 
das Prav·e<" p·e.rturbacões ·OC·co.rridas nas zonas imnedid·as de tal beneficio. 

E:ste ·é o problema. Vej'amos ·com qu·e Tecurs'o'S oodémo~ resnlvel-o. 
Os c•redif.os vntad,os n:ar-a custear oo: s·ervicos com a dtefoef;a d~. bnrr~cha 

foram de oito e. dnco mil c-on't.os, p·ara ns e-x~r.coic io·s · d·e 19.12 e 1913. E;;te 
ultimo ·credito 'e1ev-ou•s·é, PQ.tém, a 8. 339:587$665 ad:didonaido , que lhe .f:oi 
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o saido do ·exercici1o anterior, correspond·ente á impo1'tanda de 3.339:587$665. 
nado·, C·omo é pro·vave1, ·qu-e no· &nno d·e·corr.ente as sobras desta verba 
montem a 2.000:000$, ter-se-ha gasto realmente a·té o fim des•te anno a· im-
potrancia de 11.000:000$000. 

P.a•ra 1914, o ·credito foi .d1e 8.593:000$000. Na de·scriminação das 
d·espez·a·s q1ue . drev.em ser ·feitas por con.ta desta ve·rba, separada a p·a.rte 
lJUe se de·stina :ao pagamen,to de pessoal e aiO cumprimento d.e obrigações 
cont.ractua,es, ver-se-ha ·que o swlidro -restante é irri;sonio para tentar •siquer 
niciar os mel1horamen·tos constantes da leí dre 5 de janeiro. 

Hones·tamente, não podemos assumir a. responsabHidade de · a·conselhar 
o co·ng.r·esso a incidi;r no erro 'de pretender dar solução· ·a um p1ano· de 
tamanho vul•to, em ·circums.tan:cioa•s tão prementes, ·com re·cursos orçamen-
tari·os r.econhecidamente mesquinh:os 'e d·en.t.ro dos •quaes nenhum adminis-. 
dor realizaria .·o mi'lag.re de tra1balhar com proveito e utiHd·ade. Gast·ar 
pouco, rneste ·cas·o, é ga·star m,a.J; ·e criminQsO seria ·conc'OI'•dar ·com o sa-
crifício dQs dinheiros puhHcos, contribuindo para uma finalidade negativa, 
proejudkando esfo.rços . que hão• dé s·er ·coroados do melh'or •exito, si ·accio· 
nrados ·com a coragem que nos ·Cttimpre. E' mister não o·ccuQtar ao <Poder 
Legislativo que o probl'ema d,a borracha niO'S obriga a des·pezras na impor-
tlancia de 250 mil contos, d'Os· quaes 150 mil com serviços de naturezla 
inadiavel . ·e urgente, induindo as obras; a se·rem executadas no Estad'O d'e 
Mlatto"Grosso, .altamente reproductivas. 

· Sabemo·s que .a cHra é de fazer recua,r aos que esta e quanrtias maiore·s 
·vão conce·dendo, dy•nami'zadas em orçamentos .successivo:s, muito embora sem 
os .resultados c'o11imados, como, aliás, j'á · succed·e ·com varias •serviço·s. pu-
bliCas. 

'Pondo a pa•rte deveres .mo.raes e poUticos, o que nos cabe examinar é 
menos o ·quanto a ser despendido do que a·s vanta·gens a auferir com o -que 
se houver de despender . . 

'Convem ·desde ·logo ,recordar que a Amazonia, só recenteme-nte, e por 
forca de um tratado interna·cionaL recebeu da União um uni co beneficio: 
o da unica estrada d·e ferro por elia construída em terras do extremo norte, 
máo grado os imryostos fe-deraes alli arrecadados rep:resentarem um saldo 
!iauido de •6-56 nül coMas nesses vinte ·e tres ànnos de fraternidade repu-
blica·na. ' 

E' justo, pois, que á mal tra.tada .A:mazonia S·e restitua a·gora uma parte 
da fabulosa somma com ·que ·tem ·concor·rido para o progresso de oütras 
terras irmãs, ·pagando . .generosamente -os caminhos de ferro e os portos ·que 
as fizeram prospe-ras ·e felizes. 

. O dever de todos acudindo a remediar a angustia da·quelles povos é 
tanto maior quanto, .no fazel-o , serv·imos o interesse geral da Nação, o seu 
credito, as respo.nsa.bi.Iidades de cultura e civilização com que tanto nos 
honramos. 

Sob o aspecto economico a materia tem o maior re:lev.o na simples 
constatação da imporúmcia ·que a borracha re·oresenta na balança dos nossos 
valores internaciona·es, ,figurando no total da ex·portação com uma média 
de 35 %. 

Com ·este pro-dueto e o ca~é :pagamos, como se sabe, cer·ca .de 80 % 
do nosso saldo devedo·r no estrangeiro, o ·que dispensa gastos de palavras 
para demonstrar o profundo deseouili-brio na ·economia do ·paiz, si da ~ua 
desvalorização , dià a dia maior, viesse a resultar o .desfalque di?. centenas 
de1 mtHhares de contos, para os quaes não enco.ntrariamós d7 .P r;o2:;p.!,~.~ 
va en e. . , ' " "' \'!'~ 

Con·sultánd-o · os .quadros de .nosso commercio exterior T'!GJ . ultimo ·qu:in, 
~u~~nio. v~:.~mo~ . ·qu!l ~ f.ITJ_gzol}ii,l ~xportou em 190S1 1~~)$.56:294$; em 



-73-

1900, 287.314:9e5$; em 19·10, 355 .027:858$; em 1911, 211.750:746$; em 
1912, 234.307:212$, maior do ·que a exportação do mo de Janeiro ·e só in-
ferior a do Estado de S. .Paulo. 

!Comparando o saldo exterior daqueJ.la ·região com o de Santos teremos 
que, relativamente, o des•ta p·raça 'lhe tem sido, ·em média, inferior; e já 
o foi em abso,Juto quando, ·em 19'10, o super'iJÍI!ít da. Amazonia attingiu a 
254.508:481$, contra 140.346:912$ apurados na·quella praça. 

E' de ma·i·or importancia assignalar que o saldo total do commercio 
exterior do .Srazil foi, nesse mesmo anno, apenas de mais 1 . 000:000$ sobre 
o da Amazonia, representado pela importancia j'á mencionada, contra 
225.550:306$ par'a todo o paiz. · No quinquennio .referido a receita federal 
alli arrecadada fo·i de 293.698:763$ ·e os impo~>tos de exportação da borra-
cha deram aos Estados do Pará e do Amazonas 1-14·.128:048$428'. 

, Os supe·railJ'Ít$ a ·que ·nos ·temos referido longe de serem, entretanto, 
expoentes de pmsperidade, põem a nú a verdadeira situação creada para 
a·que11a região pelos pezadissimos encargos que a oneram, expli-cando a 
miser-ia economica ·e .financeira em que se encontra, absorvidas todas as 
sobras do seu commerdo exterior pelos impostos, ·pelos fretes e outros 
vexames igualmente prej udiciaes ao seu desenvolvimento. 

Exceptuados os 40.000:000$, que paga aos :Estados .do sul pelo que 
delles importa para alimentação e vestuario, o restante vae dkectamente 
para o fisco, para as companhias de navegação e . outros felizes associados 
do productor indefeso. 

:Os Estados inte·ressados até a.gora nada fizeram pela industria .. A orgia 
administrativa ·que lhes tem marcado Jogar indis;putavel nesses 20 annos de 
vida repubJ.icana, não a evidenciamos nós, mas a propria cifra de 
600.000:000$ arrecadados nesse periodo, e não bastantes para fazerem face 
ás suas despezas ordinarias., tendo sido mi.sté·r maj.orar a receita com em-
prestimos externos na importancia de libras 4. 908.780, cabendo ao Pará 
f: 1.961.470 e ao Amazonas 2.947.310, correspondendo o serviço de juros 
e amortização desta divida á importancia de 5. 150:138$, sem f aliar nos 
emprestimos das municipaHdades de Belém e Manáos, para cuja amortiza-
ção e juros, o compromisso annual é de 2 . 182:500$000 . 

.Como applicação de .sommas tão consideraveis arrancadas a uma po-
pulação inferior a um milhão. de 'habitantes, existem, al>ém daquellas duas 
cidades, realmente a.formozeadas e providas de conforto, a estrada de ferro 
d•e Belém a Bragança, e a maUograda tentativa de colonização emprehen-
dida pelo Estado do Pará. 

Nro Amazonas, construída a capital, os Governos se julgaram quites 
com o inte·rior, ond•e não ha o mais remoto vestígio de q.uaJ.quer beneficio de 
ordem material ou moral. 

A situação financeira destes Estados na hora presente, reduz-se a esse 
·quadro ·expressivo e doloroso (não comprehendidas as responsabilidades 
municipaes): no exterior, compromissos de quasi 5.000.000 esterlinos, des· 
falcando a receita em mais de 5. 000:000$ para pagamento de amortização e 
juros; uma divida fluctuante de vinte e dous mil contos e o decrescimento 
na arrecadação dos tributos em quantia superior a dous mil contos, com-
parado o primeiro semestre deste anno com igual período em 19'12. 

As rendas alfandegarias teem diminuído proporcionalmente e bem assim 
o imposto de expo·rtação da borracha no Territorib do Acre . Cotejado o 
valor officia.J da exportação ·nos 10 mezes de j-aneiro a outl!bro deste anno, 
com o mesmo período em 1911, encontra-se uam differença para meno·s de 
32.890:560$000. A importação por cabotagem accusa um decrescimo su-
perior a 18.000:000$, em relação ao que a Amazcinia comprou aos Estados 
do Sul, no anno passado. Posta a .ques:tão nestes verídicos e precisos termos, 
quer a União, quer os Estados, serão compellidos ·a reduzir pelo menos de 
50 % a taxa de . expo·rtação da l;lorracha, sob pena çlo abandono total dos 
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seringaes e desapparecimento do product•o hrazileiro no·s. mercados de con-
sumo, com todas as conse·quencias a ·que um total desastre nos a·rrastaria . 

·Esta providencia agora mais do que nunca se impõe deante da lei vo-
tada pelo Congresso da Bolivia em 13 de novembro proximo passado, re-
formando a cobrança de sua taxa de exportação, .que passa a ser maior 
ou menor, ou mesmo nenhuma, conforme as cotações de Londres estiverem 
abaixo ou acima de •vinte ·e ·cinc.o pennys por libra de ·borracha, mas de modo 
a em hypothese nenhuma o imp·osto exceder de 6 %, Cl!.d vanorem. Si os Esta-
dos, de accôrdo com a União, reduzirem o imposto na proporção aqui su·gge-
ri.da, muito embora esta deva assumir a responsabilidade dos compromissos 
externos que gravam os seus orçamentos, providenciando-se · ao mesmo 
tempo para obter da Amazonia River Steam, Navigation que es sa companhia, 
recebendo a subvsnção ·total do decennio por metade desse prazo, se com-
promettesse a reduzir de 30 % os fretes actuaes , augmentand·o o numero 
de viage.ns ordi·narias ·e não cobrando f,retes maiores nas extraordinaria·s, é 
nossa ·convicção que o producto poderia defender-se .galhardamente, até a 
completa execução do plano destinado a normalizar o meio economico da 
Amaz.onia. Para cobrir os compromissos dos emprestimos do Pará e do 
Amazonas e reklizar as obras ·constantes da lei de 5 de janeiro, com as 
modificações e indicações adeante apontadas, é a no·sso ver indispensavel 
uma ·operaÇão de credito cujo serviço de amo·rtização e juros deverá ser 
custeado com os seguintes recursos ·que terão apolicação especial: renda de 
exportação d·a borracha do Territorio do Acre ; 50 % addicionaes sobre os 
impostos actualmente ·cobrados pelo consumo de todas as bebi·das estran-
geiras, exceptuadas as aguas mineraes e artificiae·s, gazosas ou não; as 
denominadas siphão ou soda e os licores medicinaes classifi·cados no n. 227, 
da tarifa; e mais 100 réis por Ji.tro de aguardente nacional; 200 réis por 
litro de alcool não desnaturado d·a mesma proce·dencia, taxa em que tambem 
incidirão os licores e aguardente de fructas do paiz . 

Pelos dados que nos foi possivel obter esse augmento de · 50 % addi-
cionados ás novas taxas sohre o aJ.cool e a aguardente nacional devem render 
no orimeiro anno 10 .·000 :000$, sendo provavel que antes do triennio a renda 
do Territorio do Acre possa ser devolvida ao orçamento ordinario , sem pre· 
juizo dos 15.000:000$ necessarios para pag ar o juro e a amortização do em-
prestimo de 250.000:000$ destin ado á solução do problema. A.Js ·causas de-
terminantes da situação economica d a Amazonia já foram apontadas neste 
relatorio e de! las se infere que para a cri se da , borracha ter remedio effi-
ciente faz-se mistér baixar o seu custo de producção, e reduzir os exaggera-
dos impostos de exportação , parecendo vantajoso orga.nizar, á semelhança 
do que se fez na Bolivia, um svstema d e tributação mais racional, em .que o 
impo·sto po·ssa variar de accôrdo com a exigencia do mercado co.nsumidor, 
de modo que o Estado faça causa commum com o productor ao envez de ser, 
como hoJe, um associado indifferente aos riscos do industrial. 

.Para bail<ar o custo de orod ucções diversas providencias são indispen-
saveis, tendo todas por principal objectivo a reducção do salario d·o trabalha-
dor e a diminuição dos preços de transporte e rapidez de communic!lção, 
para evitar, entre ou.tras razões, que os generos de orimeira necessidade das 
importados do sul do paiz ohe!!uem alli ·d,eteriorados pela morosidade_ das 
viagens, quando é possivel faz el-as . Assim como de accôrdo com a lei de 
Gresham, "a moeda má expeHe a boa moeda", assim lambem os productos, 
cuja ex\portação offe.rece grande margem de lucro, impedem a ex.ploração 
industrial de outros menos rendosos. A imprevidencia <1os governos não quiz 
ver nesse axioma uma indicação precisa para intervirem energica e sa·bia-
mente no sentido de. fomentar a creação de grandes nucleos de prodücção 
agricola ·e pastoril, unico meio de se ter conseguido pôr ao lado da industria 
extractiva, no seu periodo aureo , os elementos que deviam garanti.J-a ·contra 
cris·es superv~nientes. o que se não fez hontem temos que fazer agora, e neste 
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sentido não hesitamos em aconselhar o auxilio .directo ou indirecte dos po-
deres publicos, ás emprezas que se organizarem para tal fim , cabendo ao 
Congresso e ao Executivo a determinação da fórma mais conveniente para 
esse auxilio e sua respectiva regulamentação, de modo a tornai-o pratica-
mente exequivel. 

Parece-nos, igua,lmente, vanta·joso favorecer a organização de emprezas 
que se proponham á exploração intensiva da borracha, desde que se subor-
dinem ás condições que houvermos de prescrever, aJ!ém das exigencias re-
lativas á pro·phylaxia e assisteneia medica ao trabalhador, conforme as regras 
estabelecidas no plano de saneamento traçado pelo Dr. Oswaldo Cruz, cuja 
execução é demasia encarecer . Attendendo ao exodo dos seringueiros para 
os Esta:dos do nordeste, faz-se mistér, desd·e já escolher o ·operaria mais 
adaptavel ás condições do meio, importando até o asiatico, excellente traba-
lhador, habituado a menor s.alario. 

Para reduzir os exagerados preços de transporte, devemos autorizar o 
Governo a construir directa ou indirectamente. pela fórma que julgar mais 
util as est·radas d-e ferro indispensaveis ao des-envolvimento · da região, das 
quaes, a no·sso ver, devem ser indicadas como mais urgentes as que no Pará 
e M-Mto Groso hajam de margin.ar o Xingú e o Tapai·oz e a destinada a servir 
o territorio do Acre, partindo de Huytananha ou de Labrea, em direcção 
ao Cruzeiro do Sul, unico traçado, s-egundo a nossa opiniã!o, de facil e pro-
fícua execução pelos motiv•os discutidos neste relatorio. Essa medida tem 
de ser -completada pela desobstrucção e limpeza d'Os rios que servem á na-
ve·gação da Amazonia e de ,M'atto Grosso, convindo tornar effectiva a fisca-
lização da Amazon S1eam, cujo contracto deverá ser modifi-cado nos termos 
e para os fins já suggeridos. 

Seria tambem p-roveitoso estudar uma maneira pratica .de subvencionar 
outras compa-nhias ou vapores que s·e obriguem a adoptar tarifas iguaes ás 
'dessa empreza. 

Summario de quanto distsemos nesse incompleto e def-eituoso trabalho, 
resta-nos apenas accresce-ntar como modificações que ainda d-evem ser feitas 
na lei de 5 d-e janeiro de 1912 a suppressão -dos premios instituído-s para as 
plantações de maniço.ba, caucho e mangabeira. e bem assim todas as medi-
das e favo-res relativos a es•sas especies, augmentado d·e dous contos e 
quinhentos para tres contos, .o premio por grupo d·e 12 hectares de cultura 
nova e seri·n·gueira, e de dous para dous •contos e quinhentos, quando essa 
mesma ar-e a tiver sido apenas replantada; .su·ppressão das exposições tri·en-
n•aes e suspensão do·s melhoramentos proj ectados no . Rio Branco, sem pre-
juízo da estrada de ferro {)U d·e rodagem. a ser opportunamente construi da. 

!Executa-do este plano conforme melhor a Commissão noderá detalhar 
em p-rojecto, si com eHe estiver -de accôrdo, teremos realizado uma obra de 
grande pr-evidenci:a política. 

Quaesouer que E-ejam as reaccões naturaes do organ-ismo conectivo, e 
ellas são infalliveis e -ouasi sempre beneficas, quer se trate do phe-nomeno 
puramente economico, -quer de ou~ras manifestações que lhe são correlatas, 
não acreditamos que s.em a intervenção energica e reflectida do·s. poderes 
Publicos, executando as medidas aqui alvitradas e as outras já incluidas na 
lei de 5 de janeir!), possa a Amazonia nerder o as·pecto de região invadida, 
expoente -degradante de uma phase social de pura conqui·sta penosa e longa . 

Não nos il-ludamos, nós . legis~adores. e rião se illud·am por igual os 
homens do Governo, sob-re a sorte daquellas terras e da:quella-s g-entes, si as 
deixarmos ao se-u destino, embaraçados na trama fra.g-il de preceitos consti-
tucionaes meramente theoricos. sem a coragem e a virtud-e de fecundai-as, 
vi-olentamente, si tanto fôr preciso , no lucido cumnrimento do nosso dever de 
respo-nsaveis pela p-rosperidade e tran·quillidad·e da N8.ção. 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1913.- Eloy d!e Souza, Relator. 
Tif:ff~~:~:rr~~e~: , ~.; .. ~~~- .:~~~:';:~~i\.(;! .. <~:,,- 'I • • • 
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BSTAB'E:UECIM•ENTO DIE C.RlE:'DITQ OOIM SÉ'DE EM MAINAOS 

O Congl'es.so N acionai decneta: 
Art. 1." Fica ·o Pod•er ·Executivo autorizado a fundar ·ou a contracta'r a 

fundação d'e um estabelecimento d-e credito, com -sé·de em IManáos ·e ·succur-
p1·ojecto (*) saes em Belém ·e 'Senna ,Madureira, de·stinado a operar 
Pe1·ei1·a Tei- principalmente sobre bor.racha, pod·endo tambem ,fazer 

xeira ·operações sobre ·cacá:o, fumo e ·castanha, no Territorio 
do Acre e nos Estados do 'Para ·e ·Amazonas. · ' 

§ 1." O novo estabelecimento terá de ·ca·pi-tal 50 .000:000$, podendo 
emittir até 150 .000:000$000. 

§ 2." Os bilhetes emittidos pel·o novo banco terã:o •curso forçado na rer-
gião amazonioa, isto té , no TerrHo.rio do Acre -e nos Es1tados d'o Amazonas ·e 
Pa!'á, durante l.S annos. 

§ 3." O novo bancu encarre•gar,sefha de 'Comprar e vender no estrangei-
ro p0:r conta propria e de -terce~ros a . . po.rracha do valle amazoni'co, supprindo 
os seus commi.ttentes com as mer-cad·orias d-e que precisarem •para .a manu-
·tenÇão dos ,seus soeringae·s, p.od•end·o ·com 1elles effectuar •a commandita agr.i-
cola, nos termos do regu:tamento •que s•e,rá •expedido. 

§ 4." As merc.adurias importad'as pelo novo hanco . gosarão durante o 
prazo de 15 annos, de uma reducção de 50 % nns actuaes impos-tos de im-
portaçã:o e pagarão 1á ·Manáos Harb'our e á Po-rt of Pará, as respectivas ta-
xas com abatimento de 20 %. . 

§ 5." O banco ,ficará -escarnigado pela União da percepção do imposto so-
bre a borracha acr.eana, ·impo&to que será reduzido a 10 %. . . 

•Art. 2." Fica livre .a·o exportador d-o Acre pagar o imp,osto d.a sua. bor-
racha no ·propf.io genero. 

§ 1." Nes,se ·caso a borracha ar.re:cadada 'Pelo banco em pagamento de 
direitos á 1União, será paga pelo 'banco ao Governo 1F,e:dera1 pela taxa do dia. 

Art. · 3." O banco nií!o ·p·oderá -co·brar ·peita renda ,na Euro·pa da borrach·a 
dos particulares mai-s d·e 2 % de' c'Omm!is,são. 

O frete, seguro -e mais de:spezas correrão ·por conta dos pa·rticut.ares. 
Art. 4." O ·banco poderá fornecer aos. 'Pro·prieta:rios d•e .seringaes, o pes-

·soal necessari'o ·á •exp1oração mediant·e condições e gar-antias que 1serão pr'é-
viamente reguladas . · · ' 

Art. 5." O banco não poder1á· fazer ·adiantamento m·edi•ante le,tras ou 
outros ·quaes·quer titulos. 

·Airt. ·6:• O •banco -estabe~ece!'á e custea:rá nol tPa-rá e AmazonaiS a b'olsa 
da bor-racha onde ·serã·o diariamente aff.ixadas as cotações dos productos da 
região nas :praças d·e Liverpool, Havre, Antuerpia, Nova York e Hamburgo, e 
'onde passarão a effectuar,se, todas' as transacções sobre bor-racha. 

~rt. 7." 'A borra·cha compra:d.a pe:lo banco se·!'á vendi·da p·elo processo 
dais im-scri1p·ç6e'rs naquellas praças, mantidas as normas em vigor actualmente 
em IAntuerpia. 

Ar-t. 8." O banco ·não p·oderá reter como lucro nos ,fornecimentos d'e 
mer·ca-doriàs aos agriculto;res mai>s de lQi % . 

Art. 9." 1Fi-ndo o prazo de 15 annos·, o bimco por p1restaÇões annuaes in· 
-demnizará o Governo -da ·importa,nda d·os >direitos que ~iver deixado 'd1e pagar 
em virtude da reducção que ·lhe .é concedida. 

Art. 10. O Governo teT:á 25 o/o nos lucros líqui-dos do banco. 
Rio, 25 de setembro -de 1913. - Pereira Teixeira. 

{*) Projecto ~. 87. 
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E .• F. DE CAMPINA GHANiDJE A PHIINCEZ'A 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. t.o ·E' o Governo .autarizado a constru·ir ·uma estrada de ferro que; 

pa.rtindo da dda<ie de Cam.pina Grande, no Estado -d·a .Parahyba, siga pelo 

P.ra:iecto (") 
S. ·No1J1'ega 

alto do iBoroborema até a villa de Princeza, no mesmo 
1Estado, podendo opportunamente entroncar na ·e·strada 
de Pesqueira, no Estado de :Pernambuco. 

Art. 2.0 'E' igualmente o Go·verno autorizado a man-
dar construir urú ramal que, ti·rado da secção mais ap.ropriada da estrada 
acima projectada, a ligue •á villa de Alagôa do· .Monteiro no mesmo Estado. 

§ t.o Para execução das obras constantes desse projecto·, mandará O' 
GDverne organizar 01s planos• .e orçamento.s necessarios por peSis-oal de sua' 
confiança, abrind'o para isso o devido- ·Credito e ord•ena~rá a construcção effi\ 
com:urrencia publica, ·por quem melhores vantagens offerece•r. 

§ 2.0 O contractante se obriganá a ini•cioar as o'br.as .no p.razo de um1 
anno e a concluil-as dentro de cinco annos a conta~r d'a d,ata da Mtsignatu.ra~ 
do contracto. 

§ 3.0 O pagamento da.s ob:ras da estrada e ramal será effectuado por 
meio de títulos que o Governo· e'mittirlá nos 1ermo!s do art. ·57 d·a 11ei nume-
ro 2.738, de 4 de janeiro de 1913. 

· § 4.0 O Governo prmi·denci.a:rá s·obre a bitol·a, tra,cção e opportunamen-
te sot?.re o trafego da estrada pelo modo que julgar ma·i1s convenfr,ente. 

IArt. 3.0 'Revogam-11e as disposiçõe,s em contrario. 
Sala das sessões, 25 d.e setembro d·e 19'13. - Se.naphico dJa Nobrega.-

Feliza:rdo Leite. - João Maxim.fano. - S'im'eÕJo LerL~. - Arlhur Moreira. 

E. F. SIAINTIA. L'EOIPOLIDIN>A (GOYIAZ) AO tRilO MAiDE'I'R.A 

A' Commissão de Finanças foi pres·ente , para emittir pare·cer, o reque-
rimento n. 74, de 1910, em que o Dr. Manoel de Assis Ri·beiro e 'Outros p·e· 

.Pa1•ecer (""*) 
do Sr. Fwuwis-

co Sá 

dem concessão, ·uso ·e go·so de uma estrada d.e ferro que, 
partindo da cidade de Santa Leopoldi-na, no :Estado de 
Goyaz, vá terminar ·á marg·em dir·eita d-o rio Amazo·nas, 
na fóz do rio Mad·eira, com um ramal de ligação com 

a estrada de fer•ro ,Madeira-IMamoJJé, em Santo 'Antonio. . 
iFallando sobre esse requerimento, em· primeiro ~ogar, a Gommiss~o de 

Obra·s PubUcas e Emprezas 'PrivHe~iadí!i? \\eu · parecer O!)ina:ncl,o que ell~ 
~-·---

(*) Projecto n. S5, 
· (**) · Pare~~~ ·1.1.· ·~4.. · 

.Camara 

_8enado 
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seja rejeitado-, por ter o rGov.erno·, nas informações que !lhe foram ministra-
das a pedido da mesma Commi.s-são decla:rado que o requerimento nã:o •está 
no caso doe merecer deferimento ·á vista das razões expostas no officio pela 
Inspectoria :Federal da•s ;Estradas. E os motivo1s: que esta re.partição d·á são 
os seguintes: • .1 ' (! lj -~ 1i !~~:~ 

1 o, nen'huma d'as estradas• ode ferro ·que o Gov·erno Federal tem contra• 
ctado e está construindo, irá ter a Leopoldina, pelo que não .se •comprehend·e 
que esta cidade pos•sa •ser escolhida .para ponto inki·al d•e uma linha de 
2. 250 kilometros de extensão; 

Ora, no arrolame.nto des.ses bens esta v a expressamente incluida a con-
ce·s•são dtà•da; ·e nos mesmos. termos o -foi na es-criptura d·e transferencia, em 
que, pago pelo Governo o· preço do1S1 bens wrrema:tad·os, foi-lhe dada a devi· 
d·a quitação pelos syndi.cos da Hquidação forçada . 

Nessa escriptura, datada/ de 29 d-e setembro de 1904, a clausula I, 
Jettra f, ·enuncia, entre os bens· vendidos: 
~i:>J:•.:!:·.r:·. \ 

"A linha que hoje •Serve de ligação entre a rêde Sorocaba-na e 
a rêde Huana, d.e 'ltú a :May;rink (antiga 'São João) ', com a c'oncil!s,-
:Jão p'tiJra ser prd!Jongada até ao po'rlo de SCIJrd,tos." 

Na clausula V.J'I, na descripção das dif,ferent-es concessões pertencentes 
ao acervo arrematado, depara-s-e a l·et!'r.a m!, que d•iz: 

"Decreto -n. 436 F, de 4 de julho de 1891, -concessão -á antiga 
Oompanhia Sowcabana parei o prolongamento a SaJnto•S,. prolonga" 
mento d·e que é secção superior o trec'ho de Itú a Mayrink (anti-
ga S. João) . " 

•E na claus ula VIII. -que descreve .a composição dos lotes levad'o:s a 
1-eHão, lê'S•e'< . ·em o de .n. 3:• ~ 

"O trecho d·e ligacã:o de Itú a tMay:rink (antiga S. João) ', sec-
ção superio-r da linha de M·ayrink a SantO:J, dom a concessão para 
ser pro!l:ongada até Sardas." 

;finalmente, a citada escriptura ·conclue transferindo tod·o o dominio· e 
pos·se sobr.e os bens vendidos e accrescenta: 

"•E ·bem assim cedem e transferem ~á -outhorgada compradora 
todos o.s -di:reitos , concoosõe's e ·c'ontractds. 

•Po·sterio-rmente , pela. escriptnrp 'd"' 18 d·e ianeiro de 190.'5, o Governo 
Federal transferiu ao Governo de S. 1Paulo todo o acervo que arremata.ra. 
Assim comeca es•sa -escriptura: 

·" ·Escriotur~. de vend-a da IF.s~radn. de Ferro Tlnião "orocabana 
e Ituana , com to dos os s•eus priv.ilegios e c·oncessõe,~ . . . " 

A h i, na enumeração feita pela ·o1ausula II , se lê, so·b a 1ettra m: 

"Conr.essão á antiga Comnanh;P ~ornoe:rb11na nara I) prolongrr.-
m.pnfr> a Santos, pelo decreto fed•eral n. 4.36 F, dte 4 de julho de 
1891." 

No final da clnu·sn1a TJ'L J.ettr::~ " di!. lõ's·criptura citad;a, o Gov.erno Fe-
der:tl . por s·eu repres-entante legal, deda·rou: 

-a) aue tran&mittia ao ·com,rndn·r. Est:tdo d·e S. IPauln . de~·rle 
:1 <lata da esc-rioturP .. "todo o do-mi'!1.io, nnss-e. 'juro e· accão sobre 
a •Estrada de 1Rerro Sorocabana e Hua·na , afim d'e que o Govemo do 
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Estado de S . . Paulo della use, .gose e d·esfntcte, .como .sua que f-Icá 
sendo, para todo ·e sempre: obl'igandoise o mesmo ·Governo Fe-
·d·eral vend•edor a, em .todo ·tempo, fa:lle:r bo·a, -firme e valiosa a 
venda, e responder pela evicção; 

b) que outrosim, "transmitte a:o me Elmo 'E·st,~tdo de S . .Paulo a 
posse do,8 bens v.endidos •por for.ç.a da dausula crmstitufi, e por 
bens da dhF escriptura; bem .como tranSife.re todOts .os direitos, con-
·cessões, contra•ctos, etc.". 

zo, quando, mesmo s•e reconhecesse a necessidade da construcção im-
mediata dessa linha, a lei n. 1 . 126, de 15 de dez·embro de 1903, invocada 
pelos peticionarias, só permittiria .que .fosse contractad•a a construcção por 
concurrencia publica e depois, .de ter o Governo mandado •proce·d·er aos es-
tudos definitivos .por pessoal de sua conf.ia.nça. Accresce ·QUe serão de futuro 
innumeros os inconvenientes ·de serem dadas concessões como esta, de 
estradas de ferro que irão se desenvolver em zonas va·stissima do ·paiz cuja 
geographia mal s.e conhece, por assim dizer, nas suas linhas gemes, e ainda 
menos as, condições to.pogra•phicas, a .que terão .de fatalmente obedecer os 
traçados das vias de communicação . Sem um r·econhecimento, pelo menos, 
expedito da zona .a .que .irá servir uma. estrada de ferro, a.ompanhado de 
um estudo detalhado das suas condições economicas, é de todo ponto in-
accei•tavel que seja d·ecretada a .sua cons•trução . Depois que o Governo con-
tractou a construcção da Est.ra:da de Ferro .Madeka1Mamore, ·que tem custado 
tão grande sacrificio aos cofres da Nação, tem s•urgido uma s1érie :de pedidos 
de concessão como esta, em .que os requerentes juntem documento algum 
que os justifiquem, quer do ponto de vista technico, quer do ponto de vista 
economico. A viação da:quella immensa região do territorio nacional é um 
problema de ta.J magnitude, que .o Governo só o poderá ·resolver, tendo preli-
minarmente mandado proceder a estudos que lhe permittam f.ixar as suas 
linhas geraes. Qua.lquer concessão dada antes desse trabalho preliminar, 
cr·eará embaraços de toda ordem á construcção nacional de tão immensa 
IJ:êde de viação. 

De accôrdo com o parecer da Commissão de Obras Publicas e Emprez.as 
.Privilegiad•as, .que se conformou com' as in.fot,mações do Governo, a·cima 
transcriptas, opina a de Finanças lambem pelo indeferim:ento da petição . 

Sala das Oommissões, 17 de julho de 1913.- Fe~'ic'iano Penna., Presi-
dente .-Franct'sco Sá, Relator.- F. Glyoerio.- L. de Bulhões.- VictoriniO 
Monteiro.--SigiJ,smmzdo GonçYJlVe!s.-A. Azeredo .- Thwares de Lyra. 

E. F. SOROC\1\BAiNA ( PHOLONGA<M'ENTO DE S. JQIÃIO A SANT06) 

O Congr.esso Nacional resolve: 
Art. :Fica o Governo autorizado a r·ever e regularizar a conces·o,ão 

feita á antiga Companhia Es.trada de Ferro Sorocabana para a \:onstrucção 
do prolongamento de S. João a Santos, s·ern garantia de 

Projecto (*) juros ou .subvenção k:ilometrica, observadas as disposi-
ções do primi·tivo decreto de concessão n. 436 F, de 

4 de julho de 1892, porém sem outros onus que não sejam o de trafego 
mutuo, tarifas ·e condições technicas. determinadas pelo Governo, quóta d.e 

(*) Projecto n . 3 . 
.J 
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. 'ii_s·cal1zação, póiici·a e ~egurança elas linhas, prazos para inícios' e termina-
·çoes dos tr!llbalhos, assim como ? prazo par-a o r-esgate do mencionado pro-
longamento, se ao Governo convier; revogadas as dis,posições em contrario 
(emenda destacada da pflo-posição da C!am'U!ra do~ Deputadds, n. 195, de 
1913). 

O proj ecto n. 3, deste -a-nno, não ·é outra c ousa si não a -emenda, de i-gual 
texto, a·pprovada pelo Senado, cóm a proposição n. 250, de 1912, e sobre 

pa1•ecm• (*) a qual, por n_ão ter .sido remettida . á Gamara dos. Sr~ _ 
elo 81 •• Fi>wncis- D:eputados, nao teve esta o-ppo;tumda_?e de. se pronun-

Sá Ciar. iPara provocar -ess-a mamfestaçao, fOI a emenda 
co d·esta-cada da proposição de que fazia parte, -e ora consti-

tue projecto especial, sobre que, mais uma vez, terá de pronuncia-r-se o voto 
do Senado. 

Comquanto se trate de mat-eria já por -este ju-lgada, á Commiss.ão de 
Finanças cabe o dever de ex·pô•r os fundamentos em que se baseou esse jul-
gamento, precedido pelo v·oto del.Ja. 

A concessão para o p-rolongamento da linha de S. João a Santos foi 
feita á Companhia Sorocaba•na pelo decreto n. 436 F,' de 4 de julho de 1891, 

'Realizou a concessionaria os estudo-s, .que fo·ram approvados pe.Jo Go-
verno. Nenhum seguimento mais d-eu a execução do cont-racto. 

To·da·via, não sómente este não foi dedarado caduco, o que exigiria um 
decre-to do mesmo poder que fizera a conc-essão, mas antes foi consid-erado 
subsistente por actos so·l-emnes successivos. 

Com effeito, havendo fallido a companhia concessionaria, já então fun-
di-da com a Itauna, foram os seus bens, na fórma da lei, lev.ados a leilão; 
e -a-rrematou-os o proprio Gov•e-rno Federa-l . 

. Por sua v·ez, o · comprad-or, Estado de S. Paulo, trans·feriu á Sococabana 
Railway Company os direitos· que lhe cabiam para prolongar a linha desde 
S .João até á cidad-e e ao porto de S.antos ;· e o fez a titulo oneroso, por 
contracto data·do· d-e 24 de janeiro de .1912. 

'Bas-tariam as declarações assim feitas so.Jemnemente em ados contra-
ctuaes, para estar plenamente reconheci·do pelo Governo 'Federal o vigor 
da concessão feita -pelo d-ecreto n. 436 F, de 4 de j-ulho de 1891. 

'Mas, -ainda aquelle mesmo Governo, em acto de seu proprio pod•er, 
affirmou serem a-queHas escripturas fundamento para se reva1ida-rem con-
cessões constantes dellas, .qu-e de revalidação carecessem. Com ef.feito, pelo 
decreto n. 6. 623, de 29 ·de agosto de 190.7, revalidou a conc-essão feita á 
Companhia Sorocabana pelo decreto· n. 10 . 090,' de 24 de novembro de 1888, 
nestes t.ermos : · · 

". . . transf-erida ao Gov-erno do Estado d-e S. Paulo, pela 
es•criptura de venda de 18 de janeiro de 1905, juntamente com as 
demais concessões e estradas -de ferro que pertencerem á antiga 
Companhia União Sorocabana e Ituana, adquiridas pelo Governo 
Federal, em leilão de 5 de agosto d·e 1904." ' 

Estamos, portanto, evi-d-entemeri•te, em face de uma concessão em vigor. 
Mas a situação desta é irregular, visto não subsis.tirem os · prazos para o 
começo e conclusão das obras; e não poder o Governo, sem autorização !e" 
gislativa, fix·a.l·os de nov0, bem como -estipular as c-lausulas por meio das 
quaes se exerça a sua autoridade sobr-e a exploração technica e commercial 
da linha. 

E' a essa .·situação que vem dar r-e-medio o projecto n. 3, de 1913, que 
· permit-tirá ao Governo expedir o decr-eto estabelecendo as clausulas da 
concessã,o. 

(*) Parecer n . 41, _ 
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:Parece, pois, á Commissão de Finanças que deve éfle sé'r 'appl"ovaa.o 

pelo S.enado. 
Sala das Commissões, 26 de julho de 1913.-Feliciano Penna., P.resi-

dente.-Francisco Sá, Relator.-ViC'torino Mo•nteliro.-1\avares de Lyra.-
L. de BJl~hões.-A. AZ'e:redo.-Urb'ano Sanrfos.-F. Gtyce.r!o. 

E. F. OANNAV•IiEIHIA6 A' FRONTIEIIRIA 'DtA BOLIVill'\ 

A' Commissão de Finanças foi presente o requerimento sob n. 82, de 
1912, em que os :Srs. ·!Asdrubal do Nascimento, Fausto A. Werner e F. 
Pa1·ece~· ( ,, ) Ganel!a solicitam concessão de uma estra·da de ferro 

c1o s1•. Fi•mwis- .que, partindo -do porto de Cannavieiras, no Esta-do da 
co Sâ !Bahia, vá terminar nas fronteiras' com a Bolivia, atra-

vessando o Estado de Minas Gera-es. 
A Commissão de Obras Publicas e Emprezas Privilegiada•s assim se 

pronunciou no· seu 
requerimento: 

parecer n. 418, do anno passado, sobre o assumpto do 

"O requerimento dos Srs. Asdrubal do Nascimefi'to e Fausto A. Werner 
para concessão de uma estrada de ferro de Cannavieiras, Estado da Bahia, 
á fronteira da Bolivia e que ora é submettido ao estudo e parecer da Com-
missão d-e Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas. comprehende as se-
guintes obras: 

Uma linha tronco a partir de Cannavieiras do sul da B·ahia e a ter-
minar na cidade de La Paz, capital da Bolivia, com 2.170 kilometros; 

Um ramal de Pyreno-po,Jis a Santa Cruz, com 160 kilometros; 
Um ramal d'e S. Luiz de Cace.res a Ladario oú Corumbá, "com 330 

kilometros; 
Uma via auxiliar ligando o poi'to de S. Sebastião, com 125 kilometros. 
Assim, a concessão será para a construcção de 2. 785 kilometros de 

estrada de ferro e, ainda, para os melhoramentos d.o s portos de Canna-
vieiras, S. Se·bastião ·e Ladario ou Corumbá. 

Da exposição dos requerentes deprehende-s-e -que o seu intuito é con-
struir uma linha transcontinenta,l, mas não se a•p.prehende qual o credito ·que 
determinou a escolha d·o porto de Cannavieiras para ponto de partida de tão 
grande linha d·e penetração, parecendo que foi ex.clusivamente a circumstan-

. cia de se achar Cannavieiras quasi na mesma latitude ·que La Paz. 
•O porto de Cannavieiras ainda não está estudado, pelo que ainda não 

se sabe si compor-ta obras, de melhoramentos ca,paz.es de o tornar·em o purto 
principal da America do Sul sobre o Atlantico, conforme é ind·is.pensavel 
que o seja ·para que delle parta uma estra-da de ferro de tal importancia, 
a·lém de que tambem não se sabe a quantos milhares de contos montarão 
os melhoramentos. necessarios a um tão grande porto d·e commerdo. 

O mesmo se póde quasi dizer do grande porto de commercio que pre-
tendem os requerentes em S. Sebas-tião e do porto fluvial em Ladario ou 
Corumb:á. · 

Sem f aliar .nos melhoramentos desses porto.s, cuja de~peza ascenderia 
sem duvida a somma avultadissima, considera a Commissão que, custando a 

· construcção da estrada de ferro pedida e seus ramaes 111 . 400:000$, em 
quanto montariam os 2. 785 kilometros de es.t r:rudas a 40:000$, ouro , por 
kilometro, só esta concessão importaria em uma garantia de jnros de 5 o/o, 
ouro, sobre os 111 . 400 :000$, ou sejam 5. 570 :~00$, ouro. · 

( *) Pavecer n. 8!2 . 

Senado 
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ta.l seria a contribuição annual que teria de pa·g.ar ·o T~esouro Nacional 
durante 60 annos, além da grand·e contribuição proveniente dos melhora-
mentos dos ·portos mencionados e dos innumeros favores peiddos p'elos re-
quer.entes, entre os .quaes enumeram "concessão de terras p.ara ·colonização, 
direito exclusivo de eJQplorar os rios navegav·eis ou não, cachoeiras e quédas 
de agua existentes com força · hydraulica e motora, para su.pprimento · de 
energia .a fins industriaes, particulares e publicos". 

A mais .extens·a zona a ser Mravessada por essa estrada, póde-se com 
segurança affirmar, é ainda desconhecid:a. 

Dar uma concessão por tão di.latado prazo, com tão extraordinarios fa-
vor·es, completamente .ao acaso, l:ançando \i.nhas sobre o mappa imaginaria da 
re.gião immensa, é uma aventura perigosa, mormente em uma época em que 
se procura cortar despezas. 

As zonas do littoral bahiano onde se :acha encrav:ado o pprto de Caima-
vieiras e do sertão a ser percorrido por esta estrada es:tarão servidas de 
estradas de ferro logo que es.te·jam terminadas as construcções contra·ctadas 
com a Companhia Viação !Geral da Bahia. 

A viação do Estado de Minas, com a construcção do prolongamento e 
ramaes da Estrada de Ferro Central, .da Estra·da de Ferro Victoria a Dia-
mantilla, da Estrada de ·Ferro >Oeste de Minas e da Rêde Sul Mineira, já 
tem as suas grandes linhas promptas ou em adeantada construcção. 

•Para occorrer ás necessidades dos dous outros Estados i nteressados -
Goyaz e M:atto Grosso - já o Governo providenciou, mandando construir as 
duas grandes arterias - Noroeste do Brazil e Estrada de Ferro de Goyaz. 

O complemento da viação desses dous Estados é objecto de sérios es-
tudos por parte do Governo. 

Assim, a Commissão de Obras Publicas é de parecer que o pedido de 
concessão, versando .sobre um commettimento gig:antesco, sem estudo ou 
documentação de especie alguma sobre a zona vastíssima .em que terá de 
se desenvolver a estrada p.edida e estão encravados os portos a melhorar e 
importando em um onus pesado para o Thesouro, não póde ser deferido, 
mesmo porque se trata . de uma -obra que no estado actual de atraso de car-
tographia do Brazil não pód·e ser estudada, nem mesmo nos seus delinea-
mentos mais g.eraes , sem qu.e sej.am feitos levantamentos, pelo menos, 
expeditos de grandes e vastas zonas desconhecidas . 

Sala das ·Commissões, 29 de novembro d.e 1912 .- Ge•nero!so Marqu e.s, 
Presidente .- Bernardino Monteiro, Rel ator. ~Oli,veira Va'/.IJadão. " 

Concordando com as considerações feita s pela Commissão de Obras Pu-
blicas ·e Emprezas Privilegiadas no par.ecer acima transcripto, opina , po"r 
sua vez, a de Finanças pelo indeferimento da petição . 

Salas das Commissões, 7 de agosto de 1913. - Fe:Nia~ Penm•a, Presi-
dente .-Fm nciisco Sá, Relator .-Urbano Santos.-Sigismnn:do Gonç(llvers.-
Vic'todno Mont.eiro.-Ta:vcwe'S de Lyra·.-F. Gly,cerio. 

O requerimento dos :Srs . Asdrubal do Nascimento e Fausto A. Werner 
para concessão de uma estrada de ferro de Gannavieiras, .Estado da Bahia, 

á fronteira da Bolivia e que ora é submettido ao estudo 
PaTeceT do .e parecer da Commissão d·e Obras Publicas e Emprezas 

ST. B. M onteiTo P rivi.legiad:as, comprehende as seguintes obras: 
Uma linha tronco a partir de Cannavieiras do sul 

da Bahia e a terminar na cidade de La Paz, capit:al da Bolivia, com 2 .170 
kilometros.; · 

Um ramal de Pyr·enopolis a Santa Cruz , com 160 kilom etros ; 
·Um ramal de .S. Luiz de iCaceres a Ladario ou :Corumbá, co m 330 

kilometros ; 
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Uma via auxiliar ligando o porto de S. Sebastião, com 125 kilometros. 
As.sim, a concessão será para a construcção de 2. 785 kilometros de 

estrada de ferro e, ainda, para os melhoramentos dos portos de Canna· 
vieiras, S. Sebastião e Ladario ou Corumbá . 

Da exposição dos r-equerentes deprehende·se que o seu j.ntuito é con· 
struir uma linha trans·conti.nental, mas não se apprehende .qual o criterio 
que determinou a esco.lha do porto de Gannavieiras para ponto de partida 
de .tão grande linha de penetração, par·ecendo que foi exclusivamente a cir· 
cumstanda .de se achar Ca.nnavieiras quasi na mesma latitude que La Laz . 

O porto de Cannavi·eir.as ainda não está ·e•studadC> pelo que ainda não 
se sabe si comporta obras de melhoramentos ca:pazes de o tornarem o porto 
principal da America do Sul so'bre o Atlantico, conforme é indisp•ensavel 
que o seja para que delle parta uma ·est·rada d·e ferro de tal importancia, 
a~ém de que tambem .não se •sabe a quantos milhares de contos montarão os 
mel•horamento•s nece.ssarios a um tão grand.e porto de commercio. 

O mesmo se 'J)Ó'de quasi! dize.r do grande porto d·e commercio que pre· 
tendem os requerentes em S. Sebastião e· do porto fluvial em Ladario ou 
Corum.Jjâ. 

Sem fallar nos melhoramento,s desses .portos, cuja d•e•speza ascenderia 
sem duvida a somma avultadissima, considera a Commis•sã-o ·que., custando a 
construcção da estrada de ferro pedida :e seus rama:es 111 . 400:000$, em 
q~: anto montariam os e. 785 knometro1s de estrada a 40:000$, ouro, por ki· 
iometro, só esta concessão importaria. ·em uma .gar.antia de juros d·e 5 %., 
ouro, sobr-e H1.400:000$, ou sejam 6.570:000$, ouro. 

Tal seria .a contribuição annual .que teria de pa•gar o Thesouro Nacional 
durante •60 annos, além da grande contribui ção prov·eniente de melhoramen• 
tos dos porto.s mencionados e dC>s innumeros favores pedidos pelos reque· 
rentes, entre os qua·es enumeram "conc·es·são de terras para colonização, di· 
reito exclus•ivo de explorar os rios: navegaveis ou nã·o, .cachoeiras e quédas 
de agua existentes como força hyd·raulica e motoora, para suprimento de 
energia a fins industriaes, particulares e publicos ". 

IA mais extensa zona a ser .atravess1ada por essa ·egtrada, póde,se. com 
segura.nça affirmar, é ainda desconhecid,a. 

1Dar uma conces•são por tão dilatado prazo., com tão ·extraordina.rios fa1 
vores, completamente ao acaso, lançando li·nha·s sobre o mappa imaginaria 
da região immensa, é uma aventura perigosa, mormante ·em uma ép·oca em 
que se procura cort•a-r d·espezas. 

As zonas do .Jittoral ba•hiano onde. •se acha encravado o porto de Can· 
i1avieiras e. do sertão a •S·er perco-rrido por esta estra-da estarão servidas de 
e·stra-das d.e ferro Jogo que e·stej am termi·nadas as construcções contracta· 
da•s com a Oompanhia Viação Ge•rttl da •Bahia. 

•A viação do :Estado de Minas, com a constrncção do. prolongamento e 
ramaes da ·Es1r.ada de :Fer ro Central, da Estrada de Ferro Victoria a Dia· 
ma.ntina, da ;Estrada de Ferro Oeste de IMi•nas e da ·Rêd·e Sul Minei:ra, já 
têm as suas grandes ·linhas prompt as ou em ad·eanta.da construcção. 

'Para occorrer ás necess.idades dns dous outros Estados intere<s.sados -
Goyaz e Matto Grosso - fá o Governo providenciou, mandando const-ruir as 
du as grand·es .arterias - Noroes te do Brazil e iEstrada de Ferro de Goyaz. 

O complemento da viação desses. dous E•stad'Os é objecto de séri.os ·es· 
tu dos por parte do · Governo. 

•Assim; a Gommi·ssão de Obra·s Pu'bl:icas é de pfrrecer que o pedido de 
concessão, V•ersando s1obre um commettimento gigantesco, sem estudo ou 
documentação de especie .al guma sobre a. zona vastís sima em que terá de 
se d·esenvolver a estrada pedida e estão encravad·os' o-s portos a melhorar 
e importando em um onus p·e•sado pura o Thesoüro, não póde ser deferido , 
mesmo porque -se trata de uma o!Jra que, no estado· actual de atrazo da caN 
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!ographia do Braz-H, não :pôde ser estudad·a, nem mesmo no,s seus delinea· 
mentos mai•s· •g.e.ra·es, .sem que s ejam feitos leva-ntamento•s, pe:J.o meno.s, ex-
peditos de -grandes ·e vastas z·onas d·esconhecid·a•s. 

Sala das Commj.s.sõe•s, 29 d·e novembro de 1912. - Genero·'So- Marques, 
Presidente. - Bernardino Monteiro, Relator. - O~iveliJ'a VaUadiio . 

'E. F . 'OIE P.ORTO VIE!LHO (AIMAZONAS) AO ACRE 
c ····\" . 

.. ' . 

O engen'heiro civil· .Fr.ancisco da ISilvdra Lobo requer, para si ou para 
a campanhia que venha a o:rganizar, privilegio por 60 ·annos: para construc-

· P1•ojecto 
Bueno ele An-

ção e exploração industrial ct·e ·uma estrada de ferro 
que, partindo de Port·a Velho, no -Estado d'o Amazonas, 
.se dirija ao Territorio do Acre, procurando approximar· 
1se do Porto Acre, e da hi seguind·o o divi·sor da·s aguas 

dos rio-s Andirá, ·Riozinho· e Y.garapé P.rata, até o pa:raHdo 10°, atravesse, 
nos pon1o·s mais co.nv.enientes, üs ri.os Ya·co, Chandiess e ·Purús, vá t-erminar 
nas divisas d•o Brazil com o •P·erú depoi s de des·env.ahner4se p.eJos divisores 
de aguas entre os rios Purús, Invira e juruá, conforme o mappa e memo-
rial descri·ptiv·o annexo ao requerimento que sujeita á deliberação do Con-
gresso. 

•Do,s favores que s•oli·cita e das vantag·ens .que o.fferece, pleno conheci, 
rhento tomarão os illustres membros da Commissão de Obras pela leitura do 
mesmo documento. · 

IPa.ss·emos .a examinar o as·sumpto, quer pel•o lado de sua utilidade pu-
blica, quer pelo da e·xecução pmtka. 

A incorporação d·efinitiva da regiã:o acrean.a ao ter.ritori.o nacional im· 
poz _ aos govern'os ·da Re publica a •Solução de varias ·e importantes proble-
mas de ordem •econo.mica e ·administrativa. Destaca.jse e avulta .entre elles o 
de communica ções permanent·es entre a.s t•erra·s e os ·hatbitant.e,s do Acre e 
as ter.ras e os ha·bitante,s de outra•s zonas brazileiras. 

ISi esta questão é :s•empre de ma•gna relevanda para qualquer ponto do 
paiz, pela.s drcumstancias. •especiaJi.ssima.s da topographia daquella zona, 

. toma"s·e· essencial, de vida e de mo!fte, p ara pf.O'Siperidade de sua.s po_pula-
ções, para o aproveitamento de s uas riquezas prodigiosas, para defe.sa da•s 
fronteioras , emfim, pa!'a a propria na'Cionali z•ação do territoriõ r·ecentemente. 
adquirido. · 

.De facto. E·stende-se o Territorio do· •Acre na part·e .a-lta dos valles dOls 
grandes rios Purús. e juruá e .sobre muitos do•s de s,eus af,fluentels,. 

·As ·caudae.s aguas de:st•es estã'o ·sujeitas, nos tr·echos que banham o ter• 
ritorio, a um regimen es,peciali ssimo: .crescem e vasam annual e pe,riodi-
camente de modo ex·o·r.bitant·e . .A diff.erença de nivel dws estiagens para .as 
ch,eias é, tal vez , sem exempl·o ·em qualquer out·ro rio do mundlo, corrertdo 
fóra do valle do Amawnas. 

Todos os annos o juruá e o PurúsJ bem ·como seus a:ffluent-es princi· 
pae·s, na época das chuvas, podem dar entrada a vapores d·e ·ma~or calado 
conhecido ; ao _passo que, na secca, com diffi culdade, .canoas ·car<!'egad.as so-
bre .enes fluctua:m . Em i-:eg'fa o d·e<miveilamen:to é de 21 a 23 metros . E:s.te 
phenomeno repete1se annual e invar.i avelmente . 

Assim, tod.os •Os annos, a navegação daquellas paragens acha-se inter-
rompida d·e ·qua·tro a s·eis meze'S. D est'aTte, não ·havendo outros caminhos de 
sabida, os .h,a:bita·n,t·es do Acre ficam· nesse pr-azo · i-sol<ados .dü mundo·. 



Multas vez·es ,- nem a canôa ,que leva as malas do· Correio ·pód·e \á che• 
ga•r, sem atrazo d•e 30 a 60 di·as. 

A idéa po1r muitos a•limentada de que se -póde, limpando o alveo dos 
rios dos dep.os-itos florestaes, conseguir estabelecer navegação pe-renne en-
tr·e o Territ-orio do Acre e Ma•náos e Belém, seus oemporios commerciaes e 
dahi com outros pont-os, é .abs•urda e não resi•ste ao mais simpl-es exame pro-
fissional e desinteressad-o. 

As aguas d·.ess.es rios, quando baixam, p•ermanecem com menos d.e meio 
metro d•e pro.fundidad·e., em méd~a geral; e, de mai.s a mais, nota-se que nos 
trechos onde não se encontram troncos e galhos de arvores, nos d-enomina· 
dos "•estirões ", a profundidade é sempre men()r do qúe nos obstruidos pela.s 
arvores ·cahida.s das mwrgens. Ora, si :Se to:rnar uma J:it'lalidad-e o plano de s.e 
limparem totalmente seus sul·cos, por es•se facto a·d·quirirão ma1s· agua.s1 es-
ses rios? De suas ca·beceir.as e doSl •igarapés af"fluentes ·lh!es advirão mai·s 
liquido? Gerta.me•nte 1que ·não. 

Sua profundidade continuará igualmente escassa na ép.oca da vasante; 
nem meia poHegada de calad·o lucrará a navegação. Porta•nto, continuará do 
mesmo modo isolado o Acre, naquella época, quer •SJe dispendam, que r não, 
grandes .s-()mmas com a cte.solbstrucção fluvia:l. 

Certamente,! reconhecemos .a ne·cessid·ade de em um ou ·em antro pomo 
destruir a,s e,s.tacadas vegetaes que por al!i ·se· accumulam; mas ess e traba-
lho só a-proveita á navegação durante o pouco tempo das aguas médias. 

Nas aHas, os na·vi.o ~ pa·ssam-lhe facilmente por c:ma; na•s• baixas, sua 
permanencia ou retirada não augmenta . .nem diminue o gráo de fluctuaçã•o. 
Convém, ·entretanto, ·elucidar que, mesmo nas aguas médias, os estorvo·s dif-
ficultam, mas não impossibilitam a na·vegação; exigem a·penas ma:s cuida-
d.os na prus•sagem dos pontos ·parcialmente obstruidos. Nas agu.as baixas, 
de'Vo re·petir, não é pos•s.ivel a sua profundidade nem a ·canôas aproveita. 

Poder-se-hia lembrar, como uma soluçã·o ·para o estabelecimento de 
navegação perenne, a cons trucção de systema de eclusa>s•, á s-emelhança das 
estabe•lec:das em · outros rios de vasant·es fortes ou de veio escasso. O pr-o-
blema fluv-ial do Acre, porém, ·não póde ser !!-olvido por meio .de taes obras. 
05l ·ri-os são de leito largo e profundo; suas margens; fo-rmadas p.or deposi-
tas sedimentarias d-e amplas camadas d·e terras inconsistentes, são continua-
mertte va·riaveis; na época pluvi al, engross•a .tanto o seu :veio, que inunda 
sempre em vastiss:i-mas áreas os terrenos marginaes·. O volume da torrente 
torna-s•e, ·entã.o , possante, eniJrme. Ora, ·ness·as ·condiçõ-es, sem apoJo nas 
ribanceiras molles, ·DO·IRO poderi-am as eclusas submergidas durante cerca 
de um semest re re-sistir ao impu:J:s,o d·e ca·udaes. tão vo.Jumosas e tão fortes? 

Pensa•r em estabelecer esse syst•ema -em affluentes secundario,s•, onde 
s·eria possível sua •es tabilid'!lde , é .inutH dentro ~o Ter.ritorio do Acre, pois. 
que, para chegar-se á foz des-ses -rios, t•er-se-hia,; primeiro e Jnevita·velmente, 
,de percorrer o Purús,.. como vimos, q:uas•i se·ccos e innav·ega,veis , na época 
em que se t·orna•riam u.teis as eclusas dos s·eus afflue.ntes .. 

Dado mesmo o caso de que fo s.s.e possível technicamente a c.onstrucção 
des·se syst.ema de barrag•ens, seu preço se•ria tão grande que outros systema>s 
de c·ommunicação mais economica, dentro das forças finan-c·ei"raos. do paiz , 
se imporiam como medida de simpies -bom senso. · 

. Do qu•e o~fka ·exposto , deduz"se claramente : prime-iro, a navegação f.lu· 
via! é o unico meio que actualmente exist e de c·ommunicaçã-o das popul ações 
do Acre com o,.:;, -cent.ros commerc:aes ; s e-gund-o, •esse me~o, por circumstan-
çias naturaes inevitavei·si obriga a · .navegação a periodicas soluçiies de con-
tinuidade. · 
· Urge, pois, remedi-ar tão de:pl-or:wel estado . de -cous·as. 

A construcção d•e linha ferrea ~ HganqiÇl o Territo-rio do Acre com um 
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pwto de nav·egação ini.nter.rupta dos muitos da ·bacia do Almaw.nas, tem sido, 
com razã-o, indicada •como solução economka . . e p•ra.tica d.o magno problema. 

An.tes, porém de examinar os varias .,projectos de Hnha-f.eHea apres·en-
tad-o.s até hoje para tal fim, convém verifi·car si as vantagens resultantes• d·e 
tal melhoramento c.Q;mpensa.rão os sac-rifí-cios exigid·os' pa•r.a sua co.nstrucção. 
Em 'linguagem vulgar - S·i ·vale .a pena ·construir uma •estrada de ferro no 
Acre. 

-E; proverbial a riqueza ·em heveas e -cauches dos ·quatro principaes val-
!es que constituem o Doepa.rtamento Acreano. Em nenhum d-os s-eringll!es da 
Amazonia a producção d·e borracha é mais abundante e de melhor qual;da-
de que nos da margem do ju.ru·á e :s eus affluentes, com d·est.aque ó Tam-
uacá, que os da margem do Purús, .sobresahlndo os d.o Rio Acre propria-
.in•ent·e dito. Póde-se calcular, ·sem receio de grande err-o, que as arvores de 
·cautchouc produzem naqueH.es ·vane-s um terço mais do que as arvores. do 
mesmo genero na baixa Amazoni•a. Convém desde j1á lembrar que lá se en-
contra maior quantidade de he·véa branca em •estad·o sylves.tr-e do que em 
qualquer outra região até ho•j e explorada por seringuei11os. Esta>S• duas dr-
cumstancias, raramente Teunidas ·etm um mesmo local - melhor qualidad·e 
e grand•e quantidade •em um v·ege1al productivo·, -enc:ontram·se felizmente, 
convergentes nas mattas que bordam os rios acreano•S•. Esse consorcio de 
condições favoraveis .e •que ·torna aquellas regi ões tão procuradas ·pelos ex-
tra ctores da gQ;mma •elas:tica. De .mai•S· a mais, .c.omo· uma g.aranüa de pros-
peridade contintía e c-r.es·c·ente os grupos de hevéas não constituem exce-pção 
naqueoJ!as maHas. Ao 1ongo de ·cada •rio, de ca.d.a c-or.r.ego, s•em s er necessa· 
rio nunca ·internar,s·e mais de meia legua; encontram,se sempr·e arv-ores de 
gomma e:astica, p.r.oximas umas das Ol!tras, em grupos mais ou menos d·en-
sos, mas s·empre .espalhado•S·, de mod·o .que, traçand-o entre ellas a V·ereda lá 
denom' nada "Varadou-ro" , em uma distancia nunca s uperior a cinco kilo-
metros de percurso, passa"se junto de 200 a 250 arvores productiv&s•. O 
que se d·á nas margens -repete-se no interi.o.r, até ·hOlje quasi t-otalmente ·i·n-
exP'lorado. . 

1Pód·e,ge af·firmar , sem rec·eio de c-o ntradicta, que, emquant-o .a bona-
cha fôr um el•emento indus1rial , o sólo d-o Acre permanecerá man\lncial 
a·bundante d·e grand·es riquezas. , 

'Geralmenteoi é só ·este as p·ecto <que attrahe a a ttenção para ll!quellas re-
giões. No paiz e mesmo no estrangei.ro - Acre e bo-rracha sã.o synonimos. 

O s •outms• grandi-o·s·os ·el·ementos de riquez a naturaes .que iJ,á se •e.ncon-
tram rar-a e rapidamente citam, quer do cumentos pu,blkos , quer referendas 
particulares . 

.No entanto, afigma-se-nos que . por maior'es que sejam ·as actuae:s ren-
das produz-ida s :pela borracha, d·e .futuro o trabalho agrícola . .regular em 
grand•e es•cala s er·á mais lucra·tivo. 

Vimos -de perto a pros•pera lavoura d·e S. Paulo, trabalhamos em linhas 
ferreas servindo municípios em que o ca·fé pToduz dentro d·e dous annos e 
meio; conhecemos, ·p-ortanto·, o valor d.e terras .agri-co•las. Entretanto, quando 
ini·ci·amo-s traba·lh~s de p;Janti·o de vari-as ·Ce•r-eaes, arvores fructife·ms e J.egu· 
mes , no Te-rrHori.o do Ac•re, longe· estavamos ,j por confiantes que fossemos 
na uberda de do sólo, de prev·er a•s incompa-raveis colheitas que ·fizemos. Os. 
cepeaes p·roduz.em l ·por 1 . 00; o arroz d,á .duas co-lheitas ·por anno na mes-
ma sõca; .não é ·raro ·apanhar-se cinco e até seis es;pigas de milho n.o mesmo 
pé. 

Os fructo'S : melancias , melões. cajús, mangas, laranjas, originarias de 
outras regiõe1s., acdimatam•se lá com faciJ.idad:e pasmosa, augmentam de vo· 
lume, ,ás vez•es duplica ndo, como o ananaz) e multip.Jicam"s e na mesma ar· 
vare de modo desc.o-nrecido p·a·ra nós, habHantes •de outras terras. Emfim, a 
uberdade daquene chã•o possante ·só póde avaliar quem a viu d·e perto. 
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Ha durus. cir-cumstancias que s·e l'ep-roduzem em toda a extensão das 
florestas à:creanas, que demonstTam a grand-ez·a ·productiva daque\llas para-
g·ens. A matta é continuada, in:nter.rupta, sempre alta e densa, por sobre toda 
a superfide · do Territori•o. No mei·o de lia não se abl'e uma unka cl·areira; 
demonstrando este facto que, em qualtquer ã:rea, por menor que 6•eja, o la-
vrador encnntrará terras proprias para o ·ptlantio·. 

Outra c:rcumstancia d·emonstrativa da riqu-eza d·e •elementos· .agrícolas do 
só! o é o factO de •rara ser a arvore que possua raiz ·central, isto é,\ ·elstpigão. 
Com raras excepções, sendo a mais notavel a seringueka, que precisa be-
ber humidad-e para sua s·elva nrus. profundas camadas humida:s, quasi todas 
as outras sustentam-s·e sobre rai~es sup:el'fidaes. 

Genero:s de vegetaes que, nrus· boas terr:vs do ·sul, mergulham ptrofun-
âamente as raizes, na:s d'G Acpe ·crescem, pros·peram, avolumam·s:e mais do 
que no sul, aliment·ando•se uni.camente palmo ou palmo e meio abaixo da 
superfkie. 

Não em simple~s• arbustos , mas em coloss-os veg•etae:s, como a aroeira, 
as sucupira,s, as canela·s, O:s mesmos fados se d'ão. 

Tomamos, propositalmente, genews. de familias v·egetaes communs ao 
no!l'te e ao sul do BrazH, para, most-mndo a diffe•rença em sua ·estructura 
sulbterra:nea, medi·r por esse ·facto a superioridad•e dos tenehos do Acre so-
bre outro6- •q!!aes·quer do Brazil su11 e médio. 

Talvez não s:e encontre hoje no mund·o, nem nos afamad-os t·err-enos da 
Ind:•a, que ha se·culos alime·ntam uma das mais d·ensas populações do globo, 
nem nws generos-ws p·lanides marginaes do NHo ) só1lo mai·s compens·ador .dos 
trabalhos agrícolas do -qu-e oo d·os plainos e collinas bwnhados pelas agnas 
do Purús, em seu aHo curso. 

O terreno é ahi formado ·por s·uccessivos ·d:epositos das dilatadas inun-
dações. Cada anno, o rio deixa o s·eu minguad-o ·lençol de humus. Ha s·eculos 
que o phenom;eno se· ·reproduz, d·e manei-ra que todo s'blo· ·pód·e ser compa-
rado a um enorme depo·sHo de adubos, ·prompto para rec·eber a sementeira. 

Essa inundação d·emora•s·e por espaço -de 20 dias a um mez, annu.almen-
te, o quanto necessado para uma boa e apro·priada Tega. Aossim, não só a 
naturezca d·o :sólo, como o ·regimen do ri-o, fa-vorecem o desenvolvimento da 
agricultura, um dando-lhe a -ext1•aordinari·a força v-egetativa e -outro forne-
cendo-lhe a humida-de necessaria á germinaçã.o. ·Accres-ce que a temp•e!'atura 
el·eva:da concof-!'e lambem para a prosperidade v-egeta-L 

Todos ·es·!les •elementos reunid·o-s fa zem do sól-o -do Acre talvez ·o mais 
apropri-ado -d-o mund-o pa•ra o esta-bdecimento da agricultura -em .Jarg·a esca-
la. Em tio ·larga escala, bastante para .Joanç,ar,se no futuTo victoriosa nos . 
mais importantes centros consumidores. 

Nas florestas encontram-se madeiras es·pecia:es ·para qu:üquer g-enero 
de const-rucção, ·ou para os empregas mais vari-ados da industria,\ desd e as 
essencias medidnae:s até ·OIS· lenhos paPa construcções navaes. Nest·e ramo 
das ri-qu·ezas natu·raes, o valle d.o Amaz·ona·s é reconhecidamente o primeiro 
da terra. No Acre, a flora das terras búxa:s da Amazonia milstura-se á de 
chão de ni-v-el um pouco mai1s· d·evado. 

·Poi:s bem, tel'ritorio de presente tão rico, de futuro tão promis:sor, por 
falta de c.ommunicaçõe-s regulare:;, mant·emose relativamente estacionaria; 
e, si o s-eu unic-o producto industrial até hoj-e aproveit!!!d-o - a gomma elas-
tica, soffrer baixrus nos mercados, a perma·necer o seu estado de isolamento, 
süa decad-encia será inevitavel. 

J•á vimo·s que a via fluvial está · definitiva e ir•remediavelmente condem-
nada como mei-o de -oommuni·cação constante. Segue-se, ·pois,\ que, para con-
servar as fontes d·e riqueza jtá exploradas no Acre e aproveitar outras, mai s-
abundantes, que de lá podem manar para o paiz , resta o recurso de ligar 
terra tão pro-ductiv-a com os porto-s com:merciaes, pon me:•o de linhas ferreas. 

A urgencia no eis•talbelecim:ento dessa linha impôz-se ao espirito de ho-
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mens intelli~entes e patriotas como foram os ino.Jvidavers br·azileiros Affon-
so Penna e Euclydes da Cunha. 

O primeiro ord•enou a abertura de um ra·sgão nas florestas ·situad·a1s. en-
tre as :tr.es prefeitu•ras para servir de ·base e guia da •Construcção da futura 
lin·ha f·err·ea. Entre Cruzeiro do Sul e .Senna Madureira, tal s·erviço f.icou 
termi•nado, abrind•o-se um caminho de rodagem de 648. kilometws•. Não fôra 
a morte de tão grande quão util cid·adão, a porte•ntosa obra que i·niciára no 
Acre, •estaria hoje terminad·a. 

O segund.o, em pagina:s, como só elle sabi•a es•c.reve·r, em que á segu-
. rança do sabio alHava-se o brilhantismo do estyl.iMa; em um dos ca·pitulos 

de sua obra A' margem da Hi;storia, no •oaipi'tulo rda Ama:i:onÍ'aj ex·põe um 
plano de Tra·nsacreana, que será sempr•e consultado, com proveito, por 
aqueHes que des·ejarem estudar o problema des•sa estrada de ferro em fon-
tes desinteressadas e abundant·es de informações uteis e seguras. 

Tambem o Governo actual cogitou do als·sumpto. O decreto n. 9.5•21, de 
17 de abrH de U:l12, ·em seu ·art. 46, ordena a co,nstrucção no menor prazo 
possi·vel de uma l·i·nha ferrea "tendo por ori-gem um pont.o conven.i•entemente 
escol.hid·o da Estrada de Ferro :Ma·cteirao~Mamoré, nas proximidades da fóz 
·do rio Abunhã, passando por v;i-Ua Ri-o Branco, e pe1lo ponto mai's apro·priado 
entre Senna Madureita e Catathy e t•erminando em villa Thaumaturgo, com 
um ramal até a fronteira do p,erúl pelo valle do rio Pu1"ús". 

Si as razões .acima expendid·as não basta•ssem para justificar a neces- . 
sidade de vias-ferreas do só'l1o ·a·creano, a preoccupaçã:o dos· select-os espí-
ritos ·citad·os seda suff-idente para att.ra·hir ·para o· assumpto a atfenção dos 
pod•er·es publicos. 

Uma vez fóra de toda a duvida· que aos poderes publicos •cabe o im-
perioso dever de realizar tão urgentes melhoramentO'SJ, tra·temo•s nós, a 
quem oompet·e a mais a!ta responsabilidad·e na solução do problema, es-
tudar a melho•r ori,entação, o. melhor tra.çado da l'inha ferre.a a construir. 

*' 
* * 

O Acre é um t·erritorio de fórma triangular, com cerca de 157.000 kHo-
metros quadrados - ma·is vastu tres veze•s que o E'stadQ• do Rio Grande 
do No:rte; dnoo que o de Alagôas e seis ·que o de Sergipe, igual em super-
ficJe .ao d·o Cea.rá; - t•erri.torio •situad-o no mesmo par<a;llelo qUe Alagô.as 
e em :nível nunca inferior a 200 metro·s adma do mar. Examinan.d·o"se o 
mappa du Brasil, ver:ifica,se que o 1le·r.ritorio do Acre afasta-s·e quasi equi· 
d·istar1temente dos portos de Belém .e. ·de Santos. Esta circumstancia nos 
impõe a obrigaçã-o de examinar, para ·sah'ida dos produ:ctos acreanos, ·qual 
a d-i-rectriz ferro-viaria mais cfo•nven.ie·nt·e, se a d•e rumo noroes.te, para B-e· 
lém se 'a d•e suéste, p:a,ra Santos ou Calpit-a1 Federal. 

A favor dos portos sulis•tas, mU'itll!m as pod·e.ro'Sas razõ·es da sua rêde 
de linlia-ferrea •estender seus .trabalho·s até Cuyabá, P'O·nto situado a meio 
caminho, nessa direcçã·o, entre ·O A·cre e o mar. 

Si, pois, ·os trilhos a.vançarem de Guy·abá até O· Acre, passageiros e 
cargas, que de lá parti.rem, virã-o •em viagem ra·pida e ·5em baldeação até 
emporios commerciaes de p.rimeira ordem, ao passo que a viação ll!c.reana, 
oontinua•nd•o orientada; para o·s portos fluvia.es d·a bacia do amaz.onen·se, 
farão, inevitavelmente a·té -o· mar, viagens mais J.ongas ·e sujeita·s a bald·ea-
ções. como abaixo, pormenorizando ·e·ste ·estudo, veremos claramente. 

Assím, ao primeiro lance d•e vista, ·parec·e mais acertada a dir.ecção sul 
do que a 1no:rt-e. No •emtanto•, um exame mais demorado decide de modo con-
t!la·rio. Em primei.ru lugar, co•nvém aonsiderar que, nas duas hypotheses-
po·rto de ael~m ou porto d·e Santos- a co.ri.strucçào· de uma . estrada, atra-
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vessa•ndo de Joéste 111 ~Jéste o· TerrHo.rio .do Acre é indispens•avel , porque, 
como vimos, sem essa via de communicação, •qualquer parte do Territo•rio 
fka ·separada do resto do paiz dura,nte qua!si metade do a:ntno. Oonseguin· 
t·émente, s·eja CJ:UaL fôr o porto· ppeferido, us trabalhos de ·constru~ção e 
as despe·zas de custdo com ess·a •estrada •serão iondispesaveis. 

Ora, uma vez ·construída essa Hnha ferr.ea, si se preferir a sa•hida poelo 
sul, ter·se-ha de ·construir, para ·chegar a Cuyabá, ainda cerca de 2.200 
kilomef.ros, ·emquanto que a Transacreana, ·termi•nantdo nas· marg.ens do Moa· 
deira ou :do Purús ou do Juru·á, ·em ponto ·a.nnualmente .navegav·el, encon-
trará l•oogo transporte C!on:stante para seus passageiros e ·cargas com de•stino 
a Mianáos ou a B-elém. 

A vantagem de S'Olver o pr.ob.Jema sem delongas, d·e dar nq mais brev·e 
prazo possível ·el-ementos de transporte áquella região é tão ponderave! que 
no·s dispensa mais demorad·os commentarios. 

•Escol•hida, p•o•rf.ronto , a orientação nordéste, vé}a:mos. em campo ma,is 
restricto, qual d•eve ser traçado ·da via-ferrea de que nos occupamos. 

·Que eHe ·deve cortar, em direcção 'lést·e·o1é•ste, a maior ex-tensão do ter-
riotrio, é ponto que não pa:dece duvida. De outro mod'O· tranformar·se~h1 a 
de uma .estrada de interess•e geral ·em varias outras d·e utilidade restrk!ta, 
meramente departamental. Uma estrada que c:ons~gui·sse o •sulco do Juruá, 
das ·cabeceiras a.té o ponto de s uas margens •a:nnuru1mente nav.egavel , ser· 
viria ap.enas· ao valle d'O Jumá, com exclusão d·os intere•sses dos ha•bitantes 
do Purus e do Acre. O mesmo radocinio se ap·pnioca para outras, acompa· 
nhando as margens do Purús e do Acr·e, que só aos va11es d·esses interes· 
sa;riam. 

Portanto, C!omo bem pensavam Ãf:fon.s·o· ·Penna, Euclydes da Cunha e 
o actual Governo, a dire·cção gera:! a ·adop'iar·s'e para o caminho .ferr eo d·o 
Acre é de l•éste·oés•t·e, que o percorr-e em ·seu maior comprimento, servindo 
a tod·os ·os vaHes principaes da região . 

·Firmada que sej·a testa hypothese, passemos •a examinar 'OS variO's tra· 
çados especiaes que nella ·se e.nqurodram . 

E' po·pular ·entre os habita:ntes da•s margens d'O rio Acre e seri•ngueiros 
important·e dessa zona p:reconizam o traçauo de uma lin'ha. fer're:a que. 
partindo da Prefeitura do Alto Juru.á, a·traves·se a d·o AHoo Purús . perc.orra 
grande parte da, d'O Alto Acre e,, quando· attingir a margem odireha do rio 
Acre, p·rocure ·o diviso.r d.a agua •entre este e o rio lquiry, in-do bermin.ar 
nas margens do Purús, na ca:cho·eira 'denominada Huytanahan, po•nto ex· 
tremo da navegação do PurÚis na época da v as ante. 

Incontestavelmente, este proj ecto S'atisfaz o fim -principal · da viação· 
ferrea do Acre . 

Serviria duas ·d·a·s Prefe·i:turas e grande parte da terc1eira, levando seus 
productos a um ponto de navegação fluvial em qualquer epoca d·o anno. 

Com effeito . ·cargas e passageiws· que oor ell a transi·tassem, uma vez 
chegad:os á cachoeira d·o Huytanahan . T)od eriam descer o l'urús até á sua 
conf'luencia çom o SoJ.imões e da•hi seguir e.m navegação desembaraçada p:elo 
fluxo do graJnd·e :ri-o até Ma:náD's ou até Belém . 

Segundo i'nformacõés de explorado·res r.egi.a·naes, o terreno entre a ca· 
choeira de Huytan.ahan e as margens d·o AHo Acre não offerece embaraços 
de grande mo:nta á construcção de via·ferrea; ·esse trecho de .estrada per· 
faria uma distancia de 310 a 350 kilometros. confo•rme o ponto· de travessia 
-es·co1hido nas margens do ri'O Acre, dentro do t.erl'Horio <tesse 1\oroe. ,t .. 
!!eu ponto de ch•ega:da á c:ach'oeini., nó Pu.rÚis. De onde se verifica que. além 
da construcção de uma :linha percorrendo as ~refeHuras, de ·cerca de 850 
kilometros , 'seriam necessario:s, para attingi·r o locrul de .navegação constante, 



mais 350 kilometros, ou uma linha; tota1, digamos, de 1 .200 kHomei·ros de 
extensão. 

Passemos agora .ao e~ame do plano disp•o•sto no decreto n .. 9.521, d·e 
17 de abr·il de 1912. 

Nesse, os trilhos partiri·am .da E·strada de F•eno Ma:deira·M9mo.ré, nas 
proximidades do ri-o Abunan, passa;riam ·p'Or Villa Rio-<Bra:nco, sede do Pe· 
part!amento do Allto Acre, e no. DéparMmento do Alto Purús, entre Senna 
Madureira e Catay:, 1·erminando em VlHa Thaumaturgo. 

· Ta'i plano .tambem p.reenche a ·necessidã;d•e d'e communicações commer· 
ciaes da zona, t·ambem leva producitós a um ponto d·e onde, tomando os 
vagões da Madeira-Mamoré, poderiam segui·r até PortG Velho ou Santo 
Antonio, onde ·encontrari.a1111 sempre ;meio.s de transporte para M'anáos ou 
para Belém. A ·extensão da estrada· atHngiri-a cerca de 1.100 kHomet•ros. 

A' simples compaTação entre esites dous uftimos proj.ectos, resaltam as· 
vant.agens do· segundo: 

a) extensão de .Hnha a construir menor cerca de 100 kilometros; 
b) servir ma;ior área no Depa·rtamento Federal do Acre; 
c) men'or tempo de percurso durante a mwegaçã:o fluvia.l entre o ,Ter-

rito·rio Fed·eral e 01s dous portos estrudua•es •citad·os. De CaC!hoeira até Mla-
náos, 1no geral de va·pof'es descendo o rio Purús em tempo de enchente·. se 
alcança Belém, em viagens julgad~s bo·as, em C'erca d·e doze di1as. Nas 
me·smas ·cünd-ições, en-tre Santo A11'tonio do Miaidei;r.a e Belém •se faz o per-
curso em dez . Embora pouca · diHerença haja ·entre a ·ex·tensão nos pontos 
citados, o f\aCJto se expHca não só por ser .esita dHferença favo.ravel ao 
transito pelo· Mad·ei.ra, como 'tambem por rser ·este um rio mais c-auda}o·so e 
meno_s tortuoso do qu·e o Purús·; portanto, d·e na.,~gaçã:o máís rapida, prin-
cipa1mente .durante a n.oHe : 

Conseguintemen'te, entr·e as dúas d.irectriz·es. nem hra duvida, a qué 
busca as marg·ens do .Ma.deir.a é mais favo-ravel aos interesses •economkos 
da .região acreana do que a que termina na ribrunceit"a d·o Purús. 

]>,assemos agora: ·ao terc•eiro proj ecto. · · 
O eng:enhei-ro civil Francisco da Silveira Lobo ... requer privilegio pa!'a 

co•astruir no Acr.e uma estrada de ferro de o•ri·en1ação gera•!, muito semelhante 
á pref•erid·a e dtada no decreto• do Poder Executivo. Verdade ~ ·aue a aore-
s·entação de seu ·p.wjecto anteced·e mais de um ·anno e tres mezes ·a mtbPi-
cacão do pla·no g-overnamental. Seu requerimento eMrou para a· pastn da 
Commissão de Obras Pub1ica:s a 5 dre d·ez,embro de 1910 e o decreto é de 
17 d·e abril de 1912. 

A estrada projectad•a, ·que mot·iva ·este p.a;Tecer, p!l:aneja-se nos sep.uin-
tes :rumo·s: oarte de Porto Ve1ho. no Estado do Amazonas. demanda o Ter-
ri'torio do Acre. :nas proxirnirdndes d•e Porto d•o A<cre, d·ahi segtrt'nc!n o di-
visor d.e agua·s dos r~ios Andirá. Riozinho . IgaraP'€, Prata a:té o parallelo cie · 
to•, ratrav·essa nos pontos. ma·i•s conven-i'entes os rios Yaco, Ohand1ess e Pu-
rú:s . p·rocurando de'S·envolver-s·e p·etos divisores de :aguas dos rios 1''11rús, 
Invira e .Juruá. para •atti•n.gir no ponto mais conv,eni.ente a:s divisas do Bra-
sil ~om o Pe:rú, con-forme m·appa memorial descriptivo· que ju11ta a seu re-
querimento. 

Empre.tiand·o oara ·este tra~:~do o mesmo me't·hodo de· calcu~·ar as ciJ~
hnci:a's a:pproximati\nas provavei•s da extensão tota~ da e~trada . c11te ns·amos 
~'ltecedentemente com os outros. isto é. medindo entre .os no•n;'no ·extremos 
!""a ·ex.t·ensão .rect·a e somman·do a' estaiS! 25 % nara des·e'lvo'lvimento d-o 
leito, chegamos a que entre os pon~os extremos a Hnha terá próvavelmen·te 
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a extensão de 1 . 160 kilometros . Pprtanto•, mais 60 ki.\ometros a co!IIStruir 
do que se faria acceitando o plano preaed·e·nte. . 

MB.s essa vantl!!ge.m d·es.appoa.re~ qua:ndo Sle co~side!ra qu.e a Jil!lha 
a:nterior vai terminar entron·cando ma Ma:deira-Mamoré. P.o.rta·nto, obriga.ndo 
as carga<s e pa:ssagdros do Ac.re ·a um percurso rucldicional de mais. de 60 
kilometros ·em linha-fer;rea estranha, antes de ·chegar ao porto de Santo 
Ant·onio, ao p•asso que q1o proj ec.'to 6.il·veira Lobo o trafego se fará intei.ro, 
d·esde a esita_çã·o· de orig·em ·até o ponto de destino, sem pas•sar de uma Tinha 
ferrea para ontra. o o•u.e é •s·empre inconven•ienbe. Sommados os kilometros 
a perc•orrer na Mad·eiTa,J\•bmoré aos do traçado pelo plano antecedente, e 
confrontando· essa somma ·com a .extensã'o tota.l do <proj-ecto ·que nos occupa. 
vemos qu·e a extensã·o provavel de ambos s·erá mai·s· ou menos igual. Dahi 
se segue que, p.or ·esse la:do, nã,o h:a 'superior·ida:de de um sobre o outro . 

Mas, e~a,minl!!ndo de pe•rtn ambos·, verifica1s'e que o proj.ecto d'e que 
trata o requerimento )unto apresenta algumas e pond·earveis vantagens so-
bre o que agora c:ompa-ramos .. 

Eff.ecti·vamente: 
a) como já vimos, suas cargas .e pa:ssageiros não s·offrerão em trans-ito 

os embaraços de trafegarem ora sobre uns, ora so~re outros trilhos de em-
p<rezas di fferentes; 

b) o entro-ncamento da Transacreana. · em e;sta:cão da M<ad eir~.-Mamoré, 
a obrigará á construccão de uma o•on-te sobre o caud-a'i\oso rio Ma-d"'.ira, nnis 
nue Uma COHé inteira d·O 'laJdO di-reito> e OU.trn do ~ado esquerd·O de>SSe rin . 
E .a economia prov·en·iente de uma ponte sobre um dos ·rios maiores d·o 
mundo n1ío é beneficüo pa.ra desprez-ar; 

c) o tre·cho de cerca ·de n1,ais de 150 kHomoe.f.ro.s e·n1re o nort·o de Santo 
Antoni·o ·e as divisa:> · do T·errltorio do Acre · fa·v-orec~erá terras ·de primeir:a 
qualida·de, que ~em esse melhora.mento por longo tempo ficarão inaprovei-
taveff-, ~ 

d) a orincipal varita.gem, por·ém, deste plano sobre o outro está no tra-
çado escolhido nara o oercurso dentro do Territorio Federal. 

Seu autor bem avisado se mostra levand·o a directriz geral p~.m o ex-
tremo sul da zona a servir, isto é , atravessando o·s rio s o mais proximo pos-
sivel das sua.s cabeceiras. 

TaJ circumstancia é condicão ~5~ e·ncia.l, imprescindivel, determinativa ·da 
constrncção de linha ferrea. naa·uella zo.na. 

'E' o que na.ssamo·s a d~mônstrar. . 
As ribas de todos aque.Jles rios são geralmente formados por ''ma c~.

mada d.e terra inconsistente. Esborô~·se de continuo, mudando incessante-
mente em d-istancias longas r o ·curso <:lo a.lvoo. •A'.s vez-es :bacta uma arvore 
cabida da mar~em sobre . o leito para proiectar a corrente fluvial contra a 
margem fronteira, produzindo nessa. novas ~inuosi·dades de mais de milhas. 
E' o que se chama .por lá "furados". Em um, dous meze~ .. onde ~r<\ terra. 
o ·rio p·assa, abrind·o novo leito por distancias de milhas. Não é phenomeno 
exce-pcional. Ess.e tràba.lho de evasão é constante. · 

Em um ·ou em outro oontn, ha em uma mar~em formaçõe.; mais eonsis· 
tentes de collinas de argila, lá · conhecida!:' por "terras ·firmP.s". Não vimos, 
em gra·nde oarte do juruá, do Purú:s, do Yaco e de muitos do!:' seus affluen-
tes; um só local em que houvesse terra firme ·d.e ambos· os lados, em frente 
uma da outra. iEsta coincid.encia, no emtanto, comeca a. appa.recer raramente, 
é verdad·e, muito a juzante, na o arte mais a.J.ta dos rios. 

A' vista do exp-osto, como sobre caudaes que teem durante as cheias 
mais de 20 metros de profundidade, com um~. largura de 100. 200 e 200 
metros, lançar ponte~. para passarem ·os trens? A' primeira esta·ca que se 
finca~se para construir um encontro ·ou um pillar de ponte, o rio avançaria 
a montante ~obre as terras molles das margens, abrindo novo sulco, e dei-
xaria em secco todo o trabalho feito. · 



-92-. 

tO exame d!Os mappas dos cartogrruphos que trabalharam naqueJ.la reg1ao 
demonstr·a a verdade -do .que a f firmamos. Ao longo do desenho desses rios 
se. vê·em constantemente indicados os "furados" em quantidade pasmosa . 

. Assim, a•s pontes só podem ser . construi-das quando lançadas nos. tr•echos 
mais altos d·esses rios, quando se encontram em ambas as margens •terras 
firm·es, uma em frente da outra. Ora, esses casos dão-se, não no rumo es-
colhido no projecto do d·ecreto n. 9.521 , po11ém mais ao sul, segundo a di-
rectriz do requerente. 

Um exemplo o demonstra. !1ara passar da mar.gem direita · para a mar-
g-em esquerda do J uruá, na vi.Jia Thaumaturgo, e continuar a estrada até á 
fronteira d·o Perú, ter•s·e-ha inevi·tavelmente de construir uma ponte. Pois 
bem, d•o lado. da vil! a Thaumaturgo h a terra firme; em frente, a margem 
do rio é inteiramente inconsistente: a ponte não se fará . 

Nesta ordem d·e id,éas, a vantagem que nos te ferimos é decisiva. 
Açcresce que · a linha ter•á de cortar i.fmumeros rios. Por isso, só ap-

proximand·o-a de suas cabeceiras é que se a poderá construir. 
e ) A approximação do traçado do requerente dos limit•es sul do ter-

ritorio ·ainda favorece os interesses nacionaes, tornando util a construcção 
do ramal para -os limites com o Perú, pois .que 'dessas raias muito se ap-
proxima. 

'Em consequencia da comparação que fiz,emos, resalta que, dentr~ todos 
os planos lembrados, é o do requerente que melhor satisfaz, na aotualidade, 
e por largos annos, os legítimos interesses daquella zona. 

* 
* * 

Não nos entenderemos na parte referente ·á im;portancia que, pata a 
defesa nacional, apresenta a construcção dessa estrada. Uma unica c.msi-
d·eração accrescenta11emos ás muitas j:á feitas na imprensa, em rela·torios 
officiaes, em obras de autores dignos -de consul·ta, como Euclydes da Cunha, 
neste importante assumpto. . 

A permanecerem as condiÇões ·de transporte da actualidad.e, o Acre 
póde ser cOmparado, relativamente ao Governo brazileiro, como uma colonia 
distante a admini&trar. 

Na eventuaJi.dade d,e uma violação de fro·nteira por aquelles lados, nos 
mezes de estiagem, por mais d·e meio anno, as populações nacionaes se 
acharão inteiramente entregues á discrecçã•o dos invas-ores. E qual seja o 
horror desta calamidll!de, póde nos dar a medida a triste memoria do domínio 
inimigo sobre as po·pulações de Matto Grosso, n-o inicio d·a campanha do 
Paraguay. ' · 

IDesd•e, porém, que se inaugure o trecho da estrada entre o porto de 
Santo Anto.nio e as margens do rio Acre, as mais povoadas no Territorio 
Federal , a defesa nacional poderá .realizar-se com proveitosa ef.ficacia, jun-
tando aos element-os prD'prios á zona - · po.jmlação affeita á vida das flo-
res·tas e manejo das armas - os elementos da organização militar, do pre-
paro para a guerra, de que só a administnção central hoj.e dispõe, mas se 
acham afasta-dos da·quella gente. 

Bmfim, sem a estrada de ferro em caso de conflicto interna:cionlil, os 
acreanos s1e acharão abandonados, á mercê das forças i.nimi:gas . Embora 
denodados e resJstentes ás fadigas das via.gens, vivendo isolados uns ·dos 
outros, poderão ser, gradativamente, vencidos por tropas cOncentradas. 

A projectada linha ferrea, além d,e facilitar,Jhes erri taes emergencias 
os soccorr-os de toda a Nação, dá-lhes meios de, ,por sua vez, tambem con-
centrar seus elementos de resistencia. ,, 

Euclyd·es da Cunha, com previd.ente e genial descorti-no estu,ia . larga· 
mente o problema mi:litar daquellas paragens e enfeixa suas co11siderações 
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mostrando que as. nações visinhas dispõem para o ataque d1e dous excellentes 
caminhos para expedições guerreiras : Ucayali e Madre de Dio'S. 

Diz: "üs d·oUs ultimos ri.os são uma estrada militar incomparavel - no 
ligar rapidamente todos os elementos de resistencia e no facilitar as mais 

. complexas mobilizações. 
Ora, a linha ferrea do Cruzeiro ao Acre balançar-lhe-ha o valor." 
•Com mais forte razão, divemos nós, quand·o essa linha ferrea vier a 

Santo Antonio receber as forças brazi.leiras que para lá partirem . 
• Embora devam pesar nas consciencias nacionaes as considerações que 

acabamos de faz•er, a estrada em pro,jecto merece ser encarada, principal-
mente, como um instrumento de paz e trabalho, de civilização, de progresso 
nacional. · 

* 
* * 

As vantagens. e favores qu•e o requerente pede são da mesma ordem que 
os usualmente offeredd·os e solicitados para obras dessa natureza. E' as-
sumpto ass:ás conhecido da Commissã·o de Obras e do Congresso, que sobre 
elle tem muHip.!as v·ezes deliberado. Por esta razão, julgamos fastidioso e 
inutil novamente analysal-o. . 

Ha, porém, um ponto importante para O· qual é conveniente chamar a 
attençã·o. E' o que s.e refere á garantia de juros para o capital d·estinade á 
construcção da estrada. 

Nessa part•e, o requerente afasta-se do systema ultimamente seguido em 
obras congeneres. EUe, em vez de aspirar os favores do § 3° do art. 1" 
do decreto n. 1. 126, de 15 de dezembro de 1903, Timbó a Propriá, peqe 
garantia de jur·os d·e 4 o/o, ao amno, durante 30 annos, s•obre o ca·pital que· 
fôr emp.regado, até o maximo de 55:000$, ouro, por kilometro, em uma 
extensão comprehendida entre Porto Velho e a fronteira do Pterú. 

Que a oonstrucção da estra·da é necessaria e faz parte dos planos go-
vernamentaes é fóra de duvida (decreto n. 5.921); 

Que exigir·á temporarios sacrifícios na.cionaes, tambem ninguem o póde 
contestar. Sem o bafejo official, em nosso paiz, não se leva a effeito me-
lhoramento de tal magnitude. 

Essa estrada, por mais promissor que seja o seu futuro, não abrirá 
excepção na historia de nossa viação ferrea. Os capitaes estrangeiros para 
eHa concorr.erão unicamente si encontrarem o !l!mparo d-os ·cofres nacionaes, 
quer · pelo systema do decrt•o n. 1. 1·26, ·quer pelo. da garantia de juros. 

Sinceramente, para o caso, assim como para muitos outros, preferimos 
a garantia de juros sabia, ponderada, es·crupulosamente concedida, á me-
dida na actualid·ade mais commummente ado·ptada. · 

Varias razões nos levam a esse pensar, preponderand>O sobre todas a 
historia das garantias de juro nas estradas paulistas. Todas saldaram seus 
debitos provenientés dessa fonte. 

tDe mais a mais a garantia de juro não obriga o Governo a grandes 
sacrifícios immediatos; vae sahindo á prop.orção que a obra se faz. Ao 
contrario, o emprestimo pelo sys·.tema Timbó a Pro.priã se faz de uma só 
vez e ·à. res,p·onsabiHdade do paiz fica empenhada por toda a sua impor-
tancia. _ • 

A garantia d~ juro, desde que se inaugura qualquer trecho de estrada 
e ·esse começa a render, tende a decrescer; e em muibos c.asos desapparece 
inteiramente, transformando-se em uma méra pt'otecçã,o moral. Estes factos 
se realizam sempre que a estrada de ferro vae haurir, ás z·onas que atra-
·vessa factores par·a a sua r.enda. · 

1P.arece-nos . . que tal se dará com a que examfnámos. 
Além dos d'ados comprobatori<os das riquezas. naturaes. da zona, j-á acima 
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descriptas, docum-ento de peso, ainda uma vez, mais vem reforçar as espe-
ranças do prospero destino da futura estrada. 

·A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, tão tardiamente construída, pa-
recia a muitos ser uma estrada destinada a grandes serviQos administrativos, 
politicos e militares, mas pouco rendosa. No emtanto, depois de inaugurada 
p•arte do seu leito, verificou-se o contrario. 

Transcrevemos aqui alguns dados a respeito elucidativos, encontrados 
no jornal Le Brésif, de 10 de dezembro de 1911: 

"-Madeira-iMamore - A receita dessa e·strada d-e ferro attingiu á cifra 
total C!e 2.737.000 francos, nos primeiros dez mezes do anno de 1911, cifra 
assim distribui da : · 

1• trimestre. . . . .. ..... . . ... ......... o ....... o o ... . . o .. . 
2° dito .................... o\ .... o . . o . . . o . . .. o o. o .... . . 
3• dito .... .. . o ... .. . ..... . o ... ... . o o .. o ... . . ..... o. o . . 
Outubro . . ............ . ... o •• •• • •• ••• •••• • • ••• •• • o ••••• 

T·otal. . o 

3·11.272' 
635.112 

1.224 .016 
566 .850 

2.737.250 

Os resultados acima express·os uHrapas~·am todas as previsões 
Tomando a receita de outubro para base de estimativa da dos dous 

ultimas mezes deste anno, póde-se calcular a receita total de 1·911 em mais 
de 3.500 .000 francos, cifra sensivelmente superior á que tinham calculado 
os engenheiros -no inici•o da construcção da linha. Esses resultados são tanto 
mais satis.factorios quanto a companhia, afim de não embaraçar o prose-
guimento rapido dos trabalhos de construcção, não procurou até agora pro-
vocar o desenvolvimento do trafego e não poz em circulação mais de um 
trem por semana. 

Ca.lculam os engen•heiros -que para o anno de 1912, a partir do qu·al 
começará o .contracto de arrendamento, a receita bruta d•a Estrada de Ferro 
Madeirai./Vlamoré attingir·á proximamente 9. 000.000 francos , e a liquida 
5. o500. 000 francos . E, entretanto, ainda estará só parcia-lmente explorada- a 
linha em 1912, pois s.ó poderá. ella ser aberta ao trafego até ViJla Bella, isto 
é, ao kilometro 300, pouco mais ou menos, lá para fevereiro de 1913. 

Estes algarismos, unicamente baseados no tra-fego actua.J , dão a medida 
·dos resultados que é -licito esperar da ex-portação norma.J de tal caminho 
de ferro, quando o trafego -tiver tomado na região o desenvolvimento .que 
vadavam até agora a ausencia de qualquer via de oommunicaçã-o pratica-
mente utili savel e as despezas de transporte com os fretes prohibitivos que 
oneravam o commercio. " 

A estrada de ferro acrea.na, atravessando as mattas da mesma opulencia, 
servindo á zona semel-hante á cortada pela -Madeira,Mamoré, está fadada aos 
mesmos destinos. ,E' -licito esperar para suas rendas i.gual pro-sperid·ade. 
Portanto, a garanti-a de juro ora pedida não será permanente e integral 
em tempo algum. 

De facto , logo -que os trilhos cheguem ás mar-gens ricas e ·povoadas do 
rio Acre, por eLlas escoarão seus productos e a receita crescerá, diminuindo 
a importancia dos juros a pag·ar. 

Dado, porém, que contra toda previsão sens•ata a receita não chegue 
para a despeza de custeio, que o Governo tenha de satisfazer a tot·ali-d·a-de 
da garautia de juro, -na hypothese, esta será menor do que a concedida an· 
tigai:nente •ás linhas ferreas. o requerente pede 4 % sobre 55:000$, ouro, em cada kil-ometro, isto é, 
4 % sobre 9-2:785$, papel, ou 3 :711$4{)0 de juro, papel, -por kHometro. 

Usava-se antigamente conceder 7 % sobre o capital emprc::gado . Nas 
linhas de bito.Ja estreita construídas no paiz, a média do custo kilometrico 
de construcção foi de ô4 :000$000. 
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Tomemos, porém, apenas os 55:000$ para base dos nossos calculas. Si 

fossem concedid,os, como antigamente, 7 % de garantia de juro, essa attin-
giria por kilometro 3:850$000. De onde se vê que a ·garantia pedida, devido 
á pequena taxa, é inferior á que antigamente se concedia ás estradas menos 
necessarias e em regiões de construcção mais facil. e preço de vida mais 
barato, · 

De tudo que fica exposto, parece-nos estar pr•ovado: 
1 o, a estrada a construir é necessaria á defesa nacional, ao desenvol-

vimento dos interesses das populações do Acre; · zo, o traçado do requerimento junto é o .que melhor consulta as neces-
sidades da zona; 

3°, os favores pedidos são os que acarretam menos responsabilidade 
aos cofres publicas. 

Portant·o, somos de parecer que seja approvado o seguinte ·projecto 
de lei: 

Art. 1.0 Seja concedido ao engenheiro civil Francisco da Silveira Lobo 
privilegio por 60 annos, contados da data da respectiva concessão, para 
construcção, uso e goso d•e uma estrada de ferro que, · partindo de Porto 
Velho, no Estado do Amazonas., demande o Territorio do Acre, nas proxi-
midades de Porto do Acre, e dahi, seguindo o divis·or de aguas dos I'los 
Andirá, ·Riozihho, Igarapé e Prata, até ·o parallelo 10°, atravesse, nos pontos 
mais convenientes, os rios Yaco, Ohandless e .Purús, procurando desenvolver-
se pelo divisor das aguas dos rios . Purús, In vira e Juruá, para attingir no 
ponto mais conveniente as. divisas do Brazil com o Perú, conforme mappa 
e memorial que juntou ao s.eu requerimento. · 

§ 1. o O requerente gosará mais: 
a) isenção de direitos de importação para todos üS materiaes necessa-

rios ao estabelecimento e funccionamento da mesma es·trada e suas depen-
dencias, assim como ·para o carvão de pedra que lhe fôr neces~ario; 

b) ,garantia de juros de 4 % ao anno, durante trinta armas, sobre o ca-
pital que tôr empregado, até o maximo de 55:000$, ouro, p.or kilometro, 
em uma exteno.fw comprehendida entre .Porto Velho e a fronteira do ·Perú; 
paga á proporção que for e-m sendo emi1i't'gados capitaes na construcção; 

c) direito de d.esapropriar, na fórma da lei, os terrenos de domirtio pár-
ticular, predios e bemfeitorias que forem precisos para o leito da es trada, 
estações, armazens, officinas e outras dependencias necessarias ao cumpri-
mento das obrigações oriundas da concessão que ora requer;. 

d)' todas as obras e a contabilidade da estrada serão >újeitas á fiscali-
zação official, segundo as lei s, decretos e avisos em vigor, durante o tempo 
da concessão. 

§ 2." O requerente ou a companhía que organ izar obriga-se: 
a) a prómover o povoamento nas terras marginaes ou proxirnas á es-

trada, independente de qualquer iniciativa do Governo Federal on dos Es-
tados, de ·associações ou particulares, sujeitando-se aos o nus e obrigações, 
assim como gosando do s favore s e regalias que lhe facultam as leis de 
colonização; · 

b) a· fazer o transporte gratuito dos colonos, suas bagagens, etc., assim 
como das sementes e adubos ·enviados pelo Governo, como tambem malas 
do Correio e seus conductores; 

c) a transportar . com abatimento de ·50 % .das tarifas: as autoridades 
e escoltas, a requisição dos respectivos Governos Federal e Estaduaes, mu-
nições de guerra; soldados do Exercito e de Policia do s respectivos Estados, 
tambem mediante regular re·quisi ção ; todo s os generos envi<~do s pelo Go-
verno da União ou dos ,Estados, destinad·os a soccorros pub1icos: 

Todos os ,mais pa.ssageiros e cargas· do · Governo da União ou' dos Es-
tados, aqui não especificadüs, serão transportados com o abatimento de 
15 %, .quando requisitado; 
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d) ao cumprimento das claus.ulas XXVI.r, XXVHI, XXIX, XXX e XX..XI do 
BOJ~tra·eto app-rovado pelo d'ecreto n·. 5.389~ de . 12 d'e ou.tubt.o de 1904. 

Art. 3. 0 A estrada re-querida terá a denominação de Estrada de, Ferro 
Madeira·Juruá, será bitola de lm,OO (um metro) entre trilhos e obedecerá, 
em todos os detalhes, ás condições technicas ora adaptadas nas construcções 
d-os ramaes e ligações, tambem de um metro de bitola, da Estrada de Ferro 
Central do Brazil. · 

Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario. 
Carnara do.s Deputados, 27 de novembr-o de 191·2. - Bueno de Andrad'e, 

Relator. 

OBRAS DE ·I'RIRIGAÇÃO 

Camara Art. L" O Governo construirá as obras d•e irrigação necessarias ao 
d.esenvolvimento agrícola do paiz. 

§ 1." As obras de que trata o ·pres•ente artigo serão 
Projecto (•) construídas, de preferencia, .nos Estados que se com-

Eloy de Souzet prornetterern a contribuir, durante 10 annos, com 5 % 
do total d-e sua receita ordinaria. 

§ 2." A contribuição d.os Estados p·oderá ser feita em dinheiro, annual-
rnente, ou, de urna só vez, em -terras devolutas .. 

S 3." Nos casos em que a contribuição dos Estados for feita em terras 
devolutas, a área total dessas terras será determinada segundo a média da 
receita geral do Esta·do no ultimo decennio anterior ao acto de ·cessão e 
pelo preço das tabellas officiaes em vigor ao -tempo de promu.J•gação ·da 
presente lei. 

Art. 2." As despezas de construcção e .de custeio das obras, que hou-
verem de ser executadas, correrão p-or conta de uma caixa especial denomi-
nada "Fundo de Irrigação" e constitui da com os recursos seguintes: 

1~. 2 % da receita geral da Republica durante 10 annos, sobre a base de 
arrecadação do anno anterior; . 

2", 5 % da receita ordinaria dos Estados -que quizerem conco-rrer, du-
rante 10 annos, para a cons.trucção da caixa, na fórma do disposto nos §§ 1" 
e 2" ·do art. 1"; , 

·3", producto da venda ·das terras cedidas pelos ·Estados; 
4", renda proveniente da exploração das -obras de irrigação; 
5", contribuições ou donativos de qualquer proced.encia. 
Art. 3." As obras . de irrigação poderão ser construídas directarnente 

pelo Governo, contracta-das com .quem melhores vantagens off.erecer em con-
currencia publica, ou ainda por associações ou companhias -que se propo-
nham executai-as med•iante o pagamento em apo.Jices da divida publica·, 
comtanto que neste caso -os. compromissos annuaes dahi decorrentes não 
excedam ás forças do Fundo de Irrigação. 

Paragra·pho uni co. A exploração dessas obras em caso algum pode!'lá 
ser attribui·da ás em prezas constructoras. . 

Art. 4." As quantias do Fundo de Irrigação serão depositadas no The-
. souro Nacional e . não poderão ser applicad·as para fins differentes dos da 
presente lei. 

Art. 5." 'São consideradas de utilidade . publica para os effeitos da · des-
apropriação todas as terras irrigaveis, as necessarias á construcção das bar-
ragens Qbras complementares, as inundadas e bem assim as florestas indis.-
pensaveis á manutenção dos curso de agua. 

(*) Proje.cto n . 11}1- 19•11. <PJl-blica'élo em Dezembro de 1913, 
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Paragrapho uni co. IAs terras dos proprietarios que se comprometterertl 
a pagar as taxas de irrigação e a de conservação das obras não serão :des· 
apropriadas, salvo o c.aso de falta ao compromisso, ficando convencionado 
que nesta hypothese a desapropriação será feita por uma avaliação corres· 
pondente ao estado anterior das mesmas terras. 

Art. 6.• A União terá a administração e exploração aas obras· até -pagar-
se da impoirtancia que houver despendido, entregando-a a cada Estado logo 
que a exploração de todas ou de parte dellas houver coberto as despezas 
effectuadas. 

Art. 7.• O Governo cobratá ta~as annuaes de arrendamento das t-erras 
irrigadas, taxas d-e fornecimentos de agua 'para il'rigação e taxas de con-
servação das obras. 

Art. 8.• As taxas de irrigaçil!o serão calculadas sobre o custo total de 
cada obra e· dividida por annuidades fixas e por hectare. 

Par:r~rapho unico. Uma vez, e -por esta fôrma, pago do custo total da 
obra; o Governo deixará de perceber a taxa d-e irrigação respectiva. 

Art. 9.• A taxa de conservação será permanente e cobrada simultanea-
mente com a de irrigação e corresponderá á d·ecima parte desta. 

Art. 10. A taxa de arrendamento deverá guardar urna relação deter-
minada pelo valor da desapropriação, não podendo exceder a 10 o/o d-esse 
valor. 

Art. 11. O modo de percepção dessas taxas será regulado pelo Governo. 
Art. 12. As terras desapropriadas serão vendidas ou arrendadas pre-

ferentemente a família de agricultores e por um prazo fixo nunca superior 
a 1 O e inferior a 4 annos. 

P:aragrapho uni co. Todas as terras serão vendidas ou aforadas com 
direito á irrigação, que será abri.gatoria. 

Art. 13. No caso de venda, as terr-as deverão ser pagas em quotas 
annuaes, começando o pagamento no anno immediato á primeira colheita, 
e entregue o titulo de propriedad-e depois de satisfeita a ultima prestação. 
Art. 14. A família pro-prietaria ou arrendataria deverá residir no terreno 
adquirido. . 

A-rt. 15. A falta de pagamento de algumas das quotas annuaes deter-
mina a perda do direito á terra vendida, sem que o prejudicado possa re-
clamar ao Fundo de Irrigação as annuidades j.á pagas . · 

Art . 16. O proprietario que deixar de cultivar sua porção pelo esp.1ço 
de dous annos será desa-propriado pelo preÇo por quanto o houver adquirido, 
accrescido da impo'rtancia das bem feitorias, segundo a avaliação judicial. 

Art. 17. A taxa de arrendamento comerá a ser paga no primeiro anno 
após a colheita e nos subsequentes semestralmente. 

Art . 18. A in novação de arrendamento não poderá ser recusada, salvo 
por falta de pagamento de algumas das quotas . 

Art. 19. A fami.Jia arrend·ataria terá preferencia na acquisição defi-
nitiva do seu .quinhão. 

Art. 20. O governo continuará a premia-r os indivíduos, municipali-
dades ou syndicatos agrícolas que construirem _açudes medios e ·pequenos 
na 'fórma e segundo as. condições dos arts. 37 a 47 do regulamento expedido 
com o decreto n . 7.619, de 21 de outubro de Hl0'9·, e ·bem a.ssim a· e_xecutar 
todas as obras destinadas a attenuar -os effeitos das seccas ·e constantes 
do me~mo regulamento .- · 

i_Parag-rapho uni co. <Para este fim o _Fundo de Irr·igação contribuirá 
annualmente com uma importancia nu-nca inferior a 70 o/o de sua r~ceita ··até 
a completa ultimação dessas o-bras. 

Art. 21. Os estudos, projectos,· construcçã·o e exploração das obras 
ficarão a carg-o da açtual Inspectoria de · Obras contra as 6eccas, que pas-
sará a denominar~se Inspecto-ria de Irrigação, c011tinua.ndo subordinada ao 
Ministerio da Viação e Obras PubHcas. 
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•Paragrapho uni co. O Governo poderá augmentar o numero de secções 

regionaes cta Inspectoria, conforme a necessidade e desenvolvimento do 
serviço. 

Art. 22. Esta lei entrará immediatamente em execução, independente 
dos actos .que o Gove·rno tenha de expedir para a sua r-egulamentação. 

Art. :<:.3. Revogam-se as disposições em contra.rio. 
Sala das sessões, 30 de agosto de !911.-Eloy de Souza . .:_]. Lamartine. 

-Lindolpho Camara.- S.ergío Harret'o.- Serapluco tia Nob;rega.,- Tavares 
Cavalcante.- Pru'{iente M~lfanez.- Simeão Le'(lt.-- Moreir·a Brand'iio .. - José 
Carios.- Euzebio de Andlrad'e.-N. Camboim. 

O projecto 1n. 151, d·e 30 de agosto deste ·anno, apresentado pelo Depu-. 
tado E.Joy de Souza, autori'za a construiT as obras de ànrigação necessaTias 
Parece~• do St•. d·esenvolvimento agric'oila do paiz, -e nas suas disposições 

Ch1·is- estabelece no·vas regras p·a.ra ampliação dos serviços, em 
Uano Brasil via de ·execução, awvo·rizado.s pela lei n. 1.396, de !O de 

butubtfo de 1906, •e r·egulados pelo decerto n. 7.719, de 
21 de outubro de !909, que •creou a l•nspecto-rda d•e Obras ·contra ·as Seccas. 

'Para o ·fim que tem ·em vi,sta, o ·p.rojecto e:s.ta'belece .esesncia'imente: 
I", o direito pelo Go•ver;no de des.apr-opriar polf utHidade pu&li-ca todas 

as terras irrigaveis; as necessarias para. construcção d·e balfragen-s e obr-as 
complementaTt;,s, .as inundadas e as florestas necessarias á manutenção dos 
cursos d•.a:gua; 

2", uma caixa ·es·pecial denominada ....:.. -Fundo de lrrig·ação - para oc-
correr ás despez·as daq:uel1·e e d•e 111ovos serviços; 

3", disposições destinadas á -construcçã:o de obr·as e irrigação consi-
deradas necessarias ao d·esenvolvimento econoimco dos Est.a:dos a~rkolas, 
ficando a União g•arantida d'o ·reemb()ll,so das sommas de.spendidas; 

4", ·a manutenção das medidas prot.ec:toras contra· as seccas e contra a 
fome, ,assegurando, ·conjunc•tauente, a transfonmação economi-ca dás re~iõe•s 
a·siSioladas, pelo d·esenvolvimento de uma a~ricuLtura remunerada e estavel. 

1Estuda-ndo ·com attençào ·e nec:e.ssaria ·calma o proje-cto de .que se trata, 
parece que e'lle enc-enra sollução efficaz .para o problema das sec·cas. O que 
fa11ta á r.egião semi-aa-ida do Brasil é o meio seguTo de remediar as [i·regula-
ridades d·as chuva-s, fornec·endo ás .p.lan:ta's à agua d·e que •c·areceun para o 
seu desen'.'oilvimento; ·e nesse meio é c:ertament.e a irrigação, que em tempo 
normal -augmenta a força productiva ·dJ! tenra 'e ·em t·empo: de s·eCcf;<_ s-alv·a as 
colheitas, .e ·enriquecendo o sólo, •nunca se esgota. 

A ir.rigação mão é uma novidade. 'Povos ·antiqufssimos a têm. adaptado. 
O Egypto, po•r ex·emplo, ,terra em que nã<O .chove, tem ent.ret•anto uma pro-

ducção agrkola muito grande devida exclusivamente não· só an transbor-
damento ·do rio Nilo, c:omo á irrigação artificial feita por meio de antigos 
canaes que regam mi•lhares de kiJometros quad;rados, result•ando disso a pro-
ductividade assombrosa da,s suas plankeis, que a milhatfes d•e amnos não 
cessam de bem aquinh<Oar os seus agricultor·es. · 
., Na China não es cOt!Ilprehende ·a la·voura sem irrig.ação; e o sys-tema de 
can-aes •que lá .existe repres·enta peta sua garndeza e extensão uma verda-
deira ·obra gigantesca p-ara irrigação e navegação. 

Uma grande pa-rte da Halia, nomeadamente a ·Lombardia, e fertilizada 
ptor uma preciosa rêd·e de i:rrigação que ·distribue diariamemte mais de trinta 
milhões de metros- cubicos d'agua, o que q•uer diz·er que, "por segundo, ha a 
distribuição de ce.r-ca de trez,entos e cincoenta metros cubicos de ·agua con-
tinua. A producção agrkoil·a é import•an:tissima. Basta diz·er que é a pa.rte 
rrt•ais p<O·voada da Eur-opa, pois .em ·cada kiolmetro quadrado se contam cento 
e setenta ·c seis habti tantes. , 

A açu:dagem na Hespan1la é muito antiga; o notavel açud.e de Ali cante 
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(época da dominação dos M'ouros), o d·e La Inf~n,ta, o Canar Imperial de 
Aragão, que 'r-ega mais de vinte ·e seis mil ·alqueires de te,rra. A irr-igação 
está produzindo a grandeza agrkola da Hspamha moâerna. 

Na França o rio Du-rance f·etriliza mais de dncoen.ta mi-l alqueires de 
tenra, •cento e quarenta mil hec.t·ares, po.r meio de dezoito ca:naes d·e irri-
gação; e no departamento do,s 'Pyre:neus Ori•e:ntaes mais de 600 canaes de 
irr·igação Jevam a vida agricola a· pro·pried·ades particuQares. 

Ultimamente, plllra f.al1ar 1ai•nda a ,respeito da Italia, o seu Governo em-
prehend.eu a construcção de uma o·bra extraordinaria: o a·queducto .d·e Pu-
g!iese, ·cujo fim é fornecer agua sufficiente para uso• d•omestico das povoaçõ·es 
situadas a lés te dos montes Ap:eninos. Como s·e lê em B·ouchardet: "O Pro-
blem'l do Norte" a poupUaçào d·essa •região orça por 1.840.000 habitantes, 
apenas dons t·erços da popuUaçào do·s Estados do Norte flage.Jad·os pela secca 
(2.870.000); ·ent.retMLto o Governo ita'!iano resolveu execut.ar á obra que 

- cu•sta,rá mais de 108.000:000$, com 236 kiJ.ometros . de ai v·enari a ·e 1.670 kilo-
metros de ramaes e sub-ramaes. 

E essa grandiosa e generosa .construcção interessa apenas aos habi-
tante•s ·que lutam ·c'Om a: fallta d'agua, ao passo que na zona do ·norte do 
Bras;H a irrigação intr-oduzi,rá novo systema d-e aprovei,tamento da s terra·s, 

desenvolv·endo a producção de generos como o ailgodãoo, que actualmente é 
importado ·em grande es·ca'la para a industria fabr.i1, oereaes, ·a canna de 
assucar, -cacáo e tantos outros, send.o certo que evi1ará o despovoamento, 
e, pelo ·contrario, attrahirá par.a a :região o povoamento do s•ell sólo, que aliás 
é de uma pro.ducção espantosa não lhe falltando agua. 

A Republka Argentina tem •um serviço de irrigação proge,r~sista e qu·e 
tem dado .os melhores resultados. 

Ondre, porém, a irrigação tem causado ve·rdadeiro· as.sombro pela sua 
importancia .e extensão é nos Es·tados Unidos da Amerka UlO Nort·e, onde o 
Governo federal ·em pouco tempo t>ranf•ormou d·ese,rtos ·em prosperas campos 
de cultura. 

O Sr. Rodeúc Cranda11! , geologo do Serviço Geologico e Minerru1ogico do 
Brasil, em re·cente nota ·compa·rativa sobre as condições de i rri gação nos Es-
tados. Unidos e no Brasil, estudo que lhe foi incumbido pelo actual e digno 
Minis·tro da A·gricultu.ra, Dr . . Pedro de Toledo, faz com admimveil C'larez·a e 

s·egurança o es·tudo ·d~.s duas e é ·um sincero defensor da i-rrigaçio no not'oéste 
brasiJ.eiro, entendendo que s·erão· despezas remuneradoras as que fizerem com 
obra•s necessari'a•s á completa ·construcção desse de:1ideratum. O Governo 
americano nos u!Jtimo·s dez a:nnos tem despendido peri'o de 215.000:000$000, 
em obras dessa n·atur·ez·a. Só o porjecto Salt Riv.er custou 28.000:000$000, 
e diz o Sr. Gra.ndall que, proximamente, deve ser no Brasil o custo do me-
]horamento do va'lile J aguaribe, 1no Es•tado do Ceará, que ·representará a 
uti!i'zação do· ma•i•s valioso t·recflo d·e terreno na •região d·as secc·as, ~dàdos que 
no mesmo sentido ·confirmam o discurso d·e justificação do pro jecto .. 

Sendo muirt o illlteressante a comparação pa·railleJ.a desses dous pro}ectos, 
de obras de inrigação, vai aqui a .seguinte no•ta: 

BACIA óO SAL T RIVER 

Plano geral Anmazena~em na 
pa.rte supeiror :da ba·cia; entrega 
pelo canal do rio; desvio por uma 
repreza ·situada na .testada da :irea 
irrigavel; despejo do Salt River au-
gmenbad·o d1o rio Verde. 

BACIA DO J AGUARIBE 

Plano gera[ - Armazenagem do rio 
Sangado; entrega . peilo ·canal do fi.o; 
desvio no começo do valle infeTior por 
uma repreza na. Boqueirão do Cunha; 
d·espej o d•o rio Salgado augmentado 
pelo ri-o J agua.ribe. 

5 
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BACIA DO SALT RIVER 

Açude - .A!lvenaria tosca; a•ltura 
86 metros. 

Capacida.de - 1.500.000"'". 
Força àes·envolvtaa - Da agu-a 

ar:na"enada: 3. üOú H. P. Dos ca-
naes: 4 . 40U H . P . 

J<epre:za de denvaçij.o - Compri-
mento 335 metros e altura 13 me-
rros . 

Custo total - 28.000:000$000. 

Area da Bacia Hydrographica-
Sa!t River : !5.000 ki lometros qua-
orad-os. 

Rio Verde: 14.400 kilomet•ro,s qua-
drald,o·s. 

Chuva annual - 393 milll imetros 
E •s.coamento- Salt River : 

960.000.000"'". 
Verde River: .696.000.000"'' . 

Area irrigavel-76.000 he·ctares. 

Chuva annual na area zrrigavel-
171:5 millimeHos. 

Natureza do sólo - Terrenos· 
a.renos-O<s do • .desert-o quasi s•em va-
lor antes de s·er·em i.rrigad,os. 

BACIA DO J AGUARIBE 

Açude - Alvenaria ou enchimento 
ele ro·cha, sendo prc·vavel que este sej·a 
mais ba•rato; altura, 25 a 60 metros. 

Capacidaae-750.000.00ú"'J. 
Força aproveitavel - Da agua ar-

maz·ena.da em Orós: 10.000 H. f' . 

R e preza,· àe de,rivação-Comprimen-
to no Boqueirão ·.do Cunha, 300 me· 
.uO<s· e ailtura 12 a 15 metros. 

Custo total - lnclui!l1d·O os açudes 
de Lavras e Orós, as ob;as em lguatú 
e Icó e a :repreza do Boqueirão do 
Cunha: 25.000: 000$000. 

Area da Bacia Hydrogr:aphica-Rio 
Swlgado : 9.500 kiJ.ometr-os qua:drados. 

Rio J aguaribe: 29.000 kilometros 
quadra-dos. 

Chuva annual--400 millimet·ws. 
Escoamento (•estimativa) - Rio Sal-

gad•o 600.000.000"'". 
Rio J agua.ribe 700.000.000'"" para 

mais. 
Area zrrigavel - Iguatú 10.000 he-

ctf!lr·es. 
·kó: 10.000 hectares. 
J aguaribe inferior: 80.000 hectares. 
Chuva annual na área irrigavel -

Termo médio 400 miHime·tros. 
Natureza do sólo - Vargens cober-

~as •em part·e por ·carnaúbas ·e prova-
v.elmente a.s melhores d-o Cea.rá. 
Actualmente, -pouco ·vaio·r. 

Com a introdu.cção em larga esc.ala .ct à i:rirgação houv·e mo valle do Sai1 
River um notavei augme·nto no valor das terras e na ·producção agrícola da 
if•egião. Terras que antes eram v·endid!as· por 35$ até 350$ por heatcr.es, 
agora, sobe a a·cção da r.egra custam de 750$ a 7:500$ -o hectape. CaJ.ctilam 
o augmento geral do valor das terras nessa Z'Ona, ·em 80.000:000$, nestes 
u'ltimos annos, isso sem fallar nas ·condições melhores e mais luxuosas da 
vida, as boas ea;sa e automovei.s que s•e vêem por •t-oda a parte na r.egião. 
E todos .esses mel-horamentos. representa~m um augmento• ·effectivo .na .ri-
queza · na.ciOnal pe'la ·cr.iação de va1lores, onde antes nada ou pouco havia. 
E' uma v•erdaide, que, si porv.entura •f!enhum ·augmento houve·sse mais na 
riqueza .americana na região· de que tratamos, o que está fdto dá de sobra 
pa.ra gara·ntir o j•upo de ·6 o/o e o reembo•lso no prazo d·e seis annos.; e pód·e 
crer-se ·que ha po·ssibilidad.e de resuHadO<s ana.logos, .ainda que ·em part·e na 
região sec·ca do • no:rte do Brasil. 

Realmente, basta dizer, ,pam just.ificar as obras •Con.tra· as sec·cas pJane-
j.adas peila Inspectori•a d·e Obras contra as Sec·cas e ampliadas pelo projecto 
E'J.oy que o melho·ramento das C'Ondições economicas e sociaes do Norte pôde 
prevenir e ·evitar ·eno:rmes perdas de vida e •pr-opfi.edad,es . Si a mortalidad.e 
p;udesse te·r sido evitada na secca de 1877, va1eria mais. do que •a grande 
somma que a Amerka do Nort•e t·em dispendid-o no•s seus ItJ.elhoramentos da 
í'JO.na arida; •COll}. eff,eit.o, .pela .estatistic·a do Dr .. Raymund'o PePeira só'b.e a 
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2.000.000 de morrtes por •fome e perdas -annuaes de vidas motivadas pelas 
condições .Qn;:carias de exi.stencia nos Estados do Norte, nos ultimos 30 an-
nos. Isto dá um/!. média d·e 70.000 habita,ntes po.r ann:o, não incluindo o au-
gmento de popu•lação que •teria havido, si essa gente vi·vesse. O que signi-
fi-ca esse prejuízo para o paiz pôde-se a!valiar approximadamente, si divi-
dirmos essas 70 .000 pessoas •em 7. 000 famillias de 10 pessoas •cada uma e 
dermos um valor de 10:000$ por família (o homem nos E•stados Unid-o•s, 
perante os ·.tribunaes tem a sua vida avaliada em 16:000$ e si a fam1Ji.a de-
manda pessoa J'espons·avel em um caso de a·ccidente !'ecebe pelo meno·s 
aquella importanda) teremos uma perda mínima de 70.000 :000$000. 

Certamente, vale a pena g!llstar 3.000:000$, 5.000:000$ ou 10.000:000$, 
por anno, para poupar 1ru1 calamidade economica •e sociail. 

Na Ameri·ca do Norte -ai.nda ha a impol'bante região do E·stado de Was-
hilngton, o-nde a irrigação tem a'lcançado o seu mais ·a11o desenvolviment-o, 
devido ao extraordina-rio preço das terr-as para .cultu.ra da madeira .e -outras 
fructas . Esta zona, o·nde, -h a meia ·d·uzia de an:nos, ninguem comprava uma 
hectare de terra por 5$, vale J:10j e de 2:000$ a 3:000$ por hec·t·are . Admira 
igualmente, o preço da t•erra no ova.Jle Yaldna, no lugar denómÍJJ1ado Sunnyside, 
onde a·n1es da irrigação· vailia o hectare de 350$ a 1 :400$ e d-epois da reg-a . 
elevou-se de 700$ a 14 :.000$~~0 . -

A irrigaçã·o, poi•s, nos Estad•os Unidos akançou successo completo. 
O seguinte quadro, rellativo aos projectos de irrigação, co:nst-ruidos pelo 

Gov.er.:no americano, que em pouco tempo tflansformou desertQS em p.rosperos 
campos de cultura, mostra claramente como QS terrenos irrigados podem sup-
po.rtar taxas el•evadas, attendendo á fixação de 10 annos, para o !l'eembo'lso 
do ca-pital dispendido: · 

\!) 
C<! ~Q) 

(f) ;::; §o E ~ o bi)CfJ '-4) "' «!4> CJlol I; Projectos Estados "t:: C<! .... C<! (.)o 
(f) biJ I" C<! ...;~ "'"" C<! o ·c CJ «! ._. I > § .... «~cv 

:>< ~ ,~, ;::; - :><,.c:: 
C<! ~ ~ o u E-< 

Roosevelt. Arizona ...... 28.000 100.000 340$000 12$000 180 
Yuma ...... Arizona . .. . .. 10.000 37.500 64 
01ünd ..... Camornia. . . . 610 5.800 120$000 435 
Minindoka .... Ida-ho ..... .. 9.200 55.000 165$000 4$500 355 
.Gartien, Oty .. , Kansas ..... 1.250 4.450 270$000 21$000 510 
Hu.ntley . . .. . tMon.tana. . . . . 2.750 12.000 174$000 5$500 306 
Sun River . . ... Mon,tana . .. .. 115.000 174$000 3$700 
Y eJl!owstone. . . Mon.tana •. ... 8.300 26.000 . 316$000 7$500 408 
Tl!'uckee ..... Nevada· ...... 13 .700 86.000 174$000 4$50Cl 100 
Ca-rl.sbad ..... New Mexico ... 2.200 8 .400 218$000 9$500 383 
Trenton .. .. .. N. D-akota ... .. 2.000 5.600 266$000 5$000 383 
Klamatk ... Cailifornia .. 13.900 74.000 174$000 5$600 383 
Okanogan .. Washing1on. 1.850 4.2.00 180$000 11$000 204 
W.apato. Washington. . 48 .500 174$000 6$000 180 
Sunnysi-de .... W ashi·ng·ton. 40.500 364$000 6$800 180 

Não póde, pois, ser posta ·em duvida •que a irrigaçã-o, além de ser um 
serviço humanitari•o, é em toda a par.te, um melhorament() ode ca-racter eco-
nomico. 

Mas, a açudagem e irrig·ação são p·raticaveis nas zonas .s·emi·aridas da 
Repub!i-ca? A !l'espos1a deve ser .p·ela affirmativa. 

~ 
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(;raças ao;, traba<lhos da i.nspectoria de Obras contra as Se-ccas; sob 
a esclarecida e intelilig<e:nte dkecção do D.r. Nliguel Arrojado Lisboa e :n-oltavel 
col·laboraçáo do S.e!'VJÇO -Geol·ogico e ·JVlleteowlogi·co, a agua necessaria para 
a .execuçào dos .projectos de urigação está garantida pda quéda de mais 
d•e 400 mí'llirnetros •O·e ch.u·va, na maiOr pa rte Cia região semí-arida brasileira, 
<algarismo· muito s uperior ao da chuva cahid·a na zona wmericana, a que o 
quadro que fi·cou atrás se refere. Segundo· se pó de verifica-r na carta plu-
·viometrica, pubücad·a ·pe'la lns.pectoria, sàp <limitadissimas as zona.s de menos 
de 200 milümetros de chuva e estas mesmas quasi sempre •corltaad.s por di~ 
versos fios perenes. . 

.São conhecidas a<s -condições physica~ da região do Norte, os açudes 
e~;istentes e os .projectcs elaborados, esuio bem definidas as nece·s•sidades 
nes·sa parte do paiz, podendo aUirmar-s.e que s:ó r•esta ex·ecutar as nu-
merosas medidas., ·que, <levadas á effeito., ·con,tribU:irão ·para a f~licidade e 
prosperidade d·essa região. Nesse sentido, o ·projec1to Eloy é O· comple-
mento desses estudos ; e si a, .wf.ficudlade principal dessa grandiosa em-
preza é a exiguidade da verba orçamentaria, tambem esse ponto ·est·á i·ntelli-
gentemente reso1 vi-do .Pela fórma lembrada no art. 2", ·çlo referido pwj ecto. 

ü levantamento· 1opographi-co ·e reconhedmento g·eoilogko da Parahy.ba, 
Rio Grand e do <Norte e uma parte do Ceará, o mesmo t-raba<lho a re·speito 
dos Estados do Piauhy, !Per.nambuco e 1Bahia, ·o estudo da geographia, geo-
logia, su:pprimento d·e agua, transporte .e açud·agem nos <tres p:rimeiros, os 
r .econhedmentos botanicos já fei;tos, o estabelecimento de estações ·pluvio-
metrica<s e de medições directas das correntes e as observaçõ·es das chuvaa 

· e climatologia para .determinação pelo estudo detalhado da to•pographia dos 
pontos favoraveis á construcção de barragens, são um consideravel e vaHoso 
adminicu'lo á .r<ealização das: gra·ndes -obras no nordést•e do· paiz. 

Vem á pro·posito transcrever aqui •a pa·T<te d'O rel•atorio, recentemente 
publicado, do Exmo. S.r. Ministro da Viação, ür. J. J. Seabra, onde á pagina 
n. 461, .lê-se o seguinte: 

"Entre os serviços preparatMios <exe·cútados pela Inspectoria, 
merece referencia o relativo á sua 2" se·cção, que abrange os Es-
tados da 1Parahyba e Rio Gra'nde do Nor•te, o qual! contém o in-
venta·rio das obras feitas pelo Governõ, <c_gmo medidas de melho·ra-
mentos . ou de soc·corr•o aos f'iagellados •at-é 1909, a estatística da 
açudagem .existente e um qu.estionario pro·pos<to ás muni-cipaüid.ades 
e •po.r ellas respondido; concernent:e ao problema das seccas e á•s 

. medidas julgadas necessarias para •at.tender os seus effeitos. Desse 
.estudo, ·qtl'e constitue a pubUcação n. 12, da Inspectoria, resu'lta a 
demonstra ção de que: 

1 o, os dinheiros, em sua maior .part•e, despendidos p·ara aquelle 
fim, o f.oram em gera.! sem equi.dade, soc-conendq-se, não os mu-
r.icipios mais :flagdlade•s , porém os m!ÜS< a]Jadrinhadcs, benefi-
dando-se, frequentemente, <par.ticulares ·com obras d-estinadas ao 
·beneficio, uso .e gos-o da •commu.nhão; . 

2°, as -obras executadas pelo Governo e entregues ás muni-
ci pa'li dfl!d es e . aos Es<t ados não .tê·rn a neccssaria . conserv.-,ção, do 
que resultam abundantes ·exemp'lo•s de ficarem inuti·lizadas; 

3°, a inicia·tiva ·privada ou iriclivid::al das popul.ações frlage·l-
ladas. do Norte representa uma obra c-on<sideravel .em se·us effei-
tos b enefico s e permanentes, rnu:to m ais consideraYel que a acção 
governamentwl; -

L , 4o, a açudagem é compr.ehen.dida como necessidade :t'unu·a-
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mental, existindo mais de 2. 311 açudes particulares no Estado da 
•Parahyba e mais de 1.086 no Rio Grande do Norte; 

s•, a facili·dade de transporte ou ·a necessidade .de boas vias 
d·e ·communicação é a medida unanimemente considerad•a neces-
saria para o progresso da agricultura, desenvolvida pela açud·agem 
e i·rrigação natural ou artificial. 

As obras .g,_e açudagem ·e irri·gação são dispendiOsas; não é f.acH, em 
paiz aQgum , obter re·curs·os tão avu!lta•dos 'Para tal fim. A creação· de um 
fundo especial , destinado a esse serviço foi um recurso aproveita·do com 
successo na America do Norte. E o projecto ado·p·ta o principio do reem-
bolso, i·sto é, estatue diversas taxas destinadas. á conservação, custeio das 
obras e reembolso, pela União, -das sommas d-espendidas. 

O estabelecimeD<to da caixa especial permWe, por•tant·o, a feliz reali-
zação dos ·seguintes fins: •apressa a execução das ·obra·s, assegura a amor-
tização do c-apital e, confo·rme a denominação dada, especiaHza a nature·za 
das obra·s ·princi•paes a serem emprehend·idas - as de irrigação. 

E' uma verdade que a experiencia de outros p•aizes ·demonstra - a re-
muneração da·s obras d·e irrigação; e eilna- se faz, indire·ctamente, pelo· des-
envolrvimento da pr-oducção e de mo·do directo pelo reembolso das sommas 
gas,tas, sob a fórma de taxas ·annuaes e em .tempo •determinado. 

A pri!ncipal ·condição de s·uccesso é que as o·bra-s sejam conv•eniente-
mente projectadas e -proficientemente executadas. 

O projecto facuHa ao Gove·rno· o direito de desapropriação dos ter-
renos irrigaveis, e dos necessarius á constru·cção das obras. 

E' uma dispotS·içã.o .indispensavel. desde ·que o systema geral é o d·e re-
embolso. isto é. de transferencia da terra com direito de agua, obrigando o 
eomprador ao pagamento de amlbas as nres-tações. 

Entretanto , convém limitar a suoerfi·c:e d·as !erraiS· a serem vendidas ou 
arrendadas de·poi·s de i-r-r.igadas, c·onfom·e aconselha a exp•eriencia. Só assim 
·será oo:ssiv·el evitar o:s inc·onven~entes dois· grandes lati·fttndks. aliás, entre 
nós , i á reconhecidos como pPrniciosos. Nem seria razoR.vel o Governo .effe-
ctuar grandes obrasJ destinada:s· por incipa•lmente •a melho·rar as condições 
economi·cas das populações do .i·nterior e ·passarem essas terra:s para as mãos 
de um ou de alguns poucos mais f·elizesl oue fo s:sem seus eventuaes possui-
d-ores ou que vi•e:&s·em R ser pela compra de to·d·as ou de qu.asi· todRs •as ter-
ras situadaiS• na zona ·da ir.r igacão. A vantagem sená 'PermHti.r a:o pobre ad-
quirir . para o seu uso e por titul·o permanente, um p•eque·no .lote de terra, 
que lhe ass.egure a prosperidade ~conomica. 

A d·i•sposi<;ã·o doando prefer:enc·,:a j:j!lra as obras ao·s· Estaodo•s• que se 
comorometterem a contribuir durante 1oQ annos com 5 o/o do total da sua 
receit'a ordinaria, convém s·eja modif.icada, ·por:que está m•1-ito C'laro que po-
de haver Estados que não ·esteja'm ·em c·ond.içõe•s' de ceder alguma impor-
tanda do s·eu 'orçamento ou me·smo não (\ue:·ram ~azel"o e nem por J:ss·o é 
justo oue fi·quem p·riva.dos do melhoramento; e seria até deshumano na pos-
sivel hypothes•e d·e ser ponto fl.age11ado ·ne1.a! secca e fome nriva,r , pela mzão 
alludida, uma C·ircumscrip<;ão d.a •RenubJi.ca do bene'fici-o ·da irrigaçã:o. 

Não é 0cioso dizer que ha um o•lano que não deve d·e certo :ser des•pre-
ndo, traçac1n ·ce'a ins·pe·ct·oria •e resa1ta d·esd·e logo a inconv·eniencia da 
d.[.spos·!.çã:o d-o pro•iecto, já ·tderi·da, modifi·cando de futuro talvez, por mo-
tivo financeiro priva•do •a cada Estado, T'ontos sdentifko•s· ass·entados rela-
tivamente á construcc;ão das o·bra-s de irri·gaçãol medid 9s de caracter ur-
ge·nte e local, ,s·ervicos oue rlev·em ser feitos e que ·nii.o devem se•r adiado1S•, 
p-rotelados ou sunp·rimid·OS. Demais. seria por as•sim dizer uma C'laU'S•Ula de 
C"aracter essenci'almente -obrigatorio ·com a aonarencia d·e ~acuHativa, fóra 
dos moldes conts·titudonaes•, para .s-er 'Pela Uniã:o implosta aos Estados au-
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tonomos. Assim, ·Con·viná accrescentar a•o art. 1• § 1•, d•epois da palavra 
ordincvria estais: sBm prejuízo da execução do p[ano meral e S>cienlifico o·r· 
ganizr.td!o para o serviço de irrigação . 

O ar.t. s• do projecto deve ser ·redigido a:ssim: são consid•eradas de 
uti,lidade publica para os d~eit.oiS· da desap•rop•riação todas as terras susce· 
pti v·eis de serem írrigadas pe,kl!s obras já executadâs, em exe'Cução ou ape-
nas projectadc:Os; a~s necess·a·rirus• á construcção da~s 'ba·rragens e ·obras c·om· 
_piementape•s, as inundavevs pelas ditas obrals, e 'hem aiSIS-im as f.!ores<ta:s [n-
-di spens·aveis ·á trnanutençã•o doo.s c-urs01s· d·e agua. n-

O ·paragrapho 1mico do citad.o art. s•. •convém que seja sulbstituido ·por 
este: "O p-roprieta-rio de terras ·com ·SU'J)erficie 1r.:ual ou mai·o-r' que a unidad•e 
de divi•são que fôr fixada no'S· Hmites do art. 12 t·ená pref.erencia, em -igual· 
da,de de ·condiçõesJ á escolha d•e um •l-ot e de terras il'rigavei.s, dentro :ct,a poro· 
pria área que lhe fôr desapro·priada . " 

Gomo garantia doe futuro ás obras de 1rngaçã·o pareoe ·conv-eniente a 
reda·cçã-o do art. 6• por esta fóruna: A Un!ião· tená a admi·n~s.tmcção e explo· 
ração das· obras até pa:gar,s·e da importanda que houver despendi<S.b, resoí· 
vendo depois, •QUe a exploraçã.o de toda,s .ou ·d·e part·e c!ellas houver coberto 
as ·desoezas effectua-d:xs, sobre ·a comtenlencia ou roão da sUJa eP.trega a 
cada Bstado. · 

Ao art. s• a·ccrescente-·s,e depois d·a p(alav:ra irrigação, •estas: qzte serão 
revistas de 10 rem 10 anno::;. 

Ao art. g• dev.e-se estabelecer a seguinte modifi cação : supprimam-se as 
palavras e corri4.~ponderá á decima pal"fe ·rJ.es·fa ·e ·ac:cres•cente-se e guarda:rá 
uma reld.çào determinada pBlo custo total das obnas d<! cada projecto não 
podendo excdder da decima parte da ~o..xa ·~e írfiigaçào! 

•N·o a·rt. 12 intercaJ.e,se· entre a:s palavr·as " ·serã:o ·e vendidas", estas: 
"d.ivJd!rda.s ·em J.otes. de dnco a 20 hecta-res"; ,e entre as pallav·ra-s "agricul· 
tores e", e•s·tas: "com ob-rigação de ·cultivarem toda a •área". 

,As ·vantag-ens des-tas d11as ·emendas ·estão pM·entes: a limitaçã·o da 
·s-u11erfkie irrigada, c·omo }á ficou ·d-ito, p.e-rmi;ttirá a a•cqui.siçã·o de terra pelo 
indivi'duo por menos que ·seja fa-vorecido de recursos fi na·ncei•ros, tendo-se 
•em vista com isso o de-senvo·!vimento da p·equena pronriedade, e, portanto, o 
augmento mu!Hplo da producção qae p.or sua vez fka;rá :a,s•s•egurada pela 
di-sposiçã·o que obriga ·o -cul·tivo em toda a <área .a·rrendad·a ou vendida. 

O art. 14 d-ev-e ser as•sim redig:d·o em vez de "A famil;ira proprietaria 
ou a.rrend-atari·a", simple-smente deve-se diz·er: "O proprietario ou arren· 
data·rio", .segui•ncl.o,se o -res·to como está no proj•ecto. 

O projec·to d'.spõe que as respe-ctiv·as ·d·espezas: bem como todas a s 
que provierem dos .servi cOls· i·á estabeledd·os n·ela inspe<ctoria, sejam cus· 
teadas pe·lo fundo· de irrigaçã•o. Na verdade. ha nece'Ssida,de de pequ-enas 
nbras como açudes para a-guadas, i-sso na reg:ã.o s·ecca do n'Or.te., poço's' para 
o mesmo fim, organizaçã·o de viveiros para o f!oo·resta.mento- .e um ·c·erto· nu· 
mero de pequ-enos •s-ervi ço:s d'01s• ·quaes não s-e póde esperar .o re·embo1so das 
quanti•as doespendidas. 

Sãio des·pezas pequenas e ·pode·rão s·er ·remunera.das- se fô·r po's•si•vel S'O· 
breC:arregar cada proi·ecto d-e i-r·ri gaçã·o com um certo coefficiente de d.es· 
pez·as geraes ond·e •ella,s •serão incluid2: .~ ·e i;s•t.o sem augmento sensível •no 
custo tota-l do p•roj•ecto. São obras ind·i.spensaveis, emb-ora insi:mifi-cantes, 
para a realização do;s• gra·nd·e.s p roi ectos de ir-rigação. O pro'iecto Eloy pr.ovê 
a ma·nut·enção desses serviços i.nrlispensoavei.s ·e já em re·a1izaçã·o pela Ins· 
'Pectoria das Seccas (art. 20 e 'seu parag·rapho). 

A an-imaçã•o da a~rk·ultura e dR indu;s,tria é um d•os d•everes da União e 
que lhe fo i incumbido pel.o art. 35 § 2• da 'Constituiçã:o. Os grandes el•e· 
mentos da riqueza nadona-1 nã-o poderiam fi car dncUJPS•criptos á acç_ão ex· 
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clusiva -d:o·s Estados; como d·iz o illu.str.e .commeinta\d·or Jo·ã•o Barbalho, en· 
v.olvem interes•ses de natureza compl.exa e da mais alta valia para o paiz. 

neve-lhes ·a União o seu concurs·o e sem ·p•rejudkar a competencia dos 
Estados deve•o·s ella :empregar a bem ·da ·Communhã:o ·naclona.J. E nesse 
S•entido ai:nda ·é feliz o projecto cogitando da acção ·Commum f.inanceira da 
União e do•s• Esta·d·o.s, da sua harmonica coo•peração nas ·obras a executar. 

Disse um intelUgent·e braz•il·eiro: "Temos braço·s di·sp.oniveis •que só 
pedem trabalho, temos terras :superiores á1s, quaes só faltam -as regras be-
neficas e temos agua á nossa d·ispo·siçã·o em quanNdad•e i:neJCgotavel; pod·e· 
riamos fa·cilmente duplicar o·u triplicar •a nossa prodwcção, quer pel.o lado 
do ·commmo, quer ·pelo la:d·o da exportação. 

O que esperamos; püis?" 
A Commi·ssão de Agricultura •entend·e, portanto, que .r;om as emendas 

aJJresentadas devoe o proj ecto ser approvado. 
Sal·a das :se•!OISÕ·e.s, 14 de outubro de 1911. - Chtlisfiano Braztl. - Err· 

clides Barroso. - Vatdemiro Moreira. 

EMENDAS 

•Ao art. 1• § 1•: Accresoente·se d•epois da palavra "ordinaria": "sem 
pr.ejuizo da execuçã·o do plano geral e scienti.fico organizado .par-a o .serviço 
de irrigação". 

Ao a·rt. 5•: SubstituaiE1e a palavra "irrigavei:s" . pelas 1seg·uintes: "sus· 
ceptl:voeis de s•erem irrigad.as pelas olbras já •executada·s:, .em execução ou 
apenas projectadas". Adiante substítua"s.e a ·palavra "inundadas:" pelas se· 
guintes "inundavei.s pelas ditas o:bras. 

Paragrapho unico - Substitua-se pel·o IS•eguinte: "O proprietario de 
terra:s com s·uperfi.ci·e igual ou maior que a un~dad·e de divi.são que fôr fi· 
xada nos limites d,o art. 12, terá preferencia, em iguaJ.dade de condicões, á 
escolha de um lote d·e terras ,irrigavei.s dentro da proporia ár.ea que lhe fôr 
desapro•p·riada". 

Ao aTt. 6•: - Supprimam1s1e as palavras "entre-gand:o •a ca·da Estado"; 
substitua,s·e a palavra "log•o" por estas: "resolvendo depo·i·s" •e a•ccresc·en· 
te-s•e no fim: "s01bre a çonveniencia ou ·não da sua ·ent•rega a cada Estado". 

·Ao art. s•: - Inter.cale,s•e de·pois d•e "irrigação" as palavras "que serão 
revistas de 10 ·em 10 anno·s". 

A:o art. 9•: - Suppr·imam-se as ·pa'lavras "e ·corres•pondoerá á decima 
parte desta" e accres·cente-s•e "e guardru11á uma relação determinada pelo 
custo t.otal das ·obraS! de ·cada proj ecto, ·nã:o 1podendo · exced·er da dedma 
parte da taxa de :irrigação". 

•Ao aTt. 12: - IntercD:le,se• •entre as palavras " •s·erão e v·endidas" estas: 
"divi·didas em lotes d·e cinco a 20 hectares"; e entre a!Si pala:vras "agor·i·oult·o· 
res e", estas: "com :obrigaçã,o de cultivarem toda a ·ál'ea". 

IA o art. 14: - Supprimam-se 2.S palavras "A familia,, ·diz·endo-se sim-
plesmente "O pmprietario ·ou arrendataTio". 

PROJECTO N. 151 - 1911 

Tend o e:s:tudad.o ·d·evklamente o projecto ·n. 151 do corrente anno, que 
autoriza o Governo Federa\ a oons·truir ·as obra.s de irrigação nec·essaria,s ao 
desenvolvimento agricola do paiz, .offereoemos á deliberação •d•a Camara o 
segu inte .s'Ubstitutivo que, sem prejudicar ·~S. elevados fi.ns au·e visa o mes-
mo projecto , ·pensamos attenderá me1hor aos intene•s.ses da .federação ·e da 
a·dministração pubJi.ca. • 

Sala das Commils,s·õesj 10 de nov·embro de 1911. - Christiano Brazil, 
presid·ente, ·com voto em sep:ar.a:do. -- João Sim!p.licio. - Aar-ão Reis. -Eu· 

., 
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aliàes Barlroso, vencido. pelo voto em sep-arado. - Domiíngos Mascarenhas. 
Alvaro Bote·lho. - Valdemi:ro Mdreira, venci-do, pelo vo-to em s·eparado. _ 
Framds;co Portella. 

PROJECTO N. 151 - 1911 

Substitutivo 

Art. 1. 0 De a·ocôrdo -com o·s Estad·os em que ha S'eccas periodicas, o Go-
verno Federal promov•ená o estud.o, a •Constru.cção ·e o -custeio das obras e 
trabalho's qu·e fo.rem .necessarios á irrigação systematizada que permitta 'D 
regular .desenv-olvimento - s:gricola e pa.storil - das res•p.ectivas zonas 
frlageJ.ladas. 

§ 1. 0 O Governo Fed•eral entrará em accôrdo .com os Estados que dis-
puz·erem de terras devol•uta:s; nas zonas a !bendic)ar,_ para que cedam á 
União gratuitamente as que f·orem indis·pen:saveis á ·-execução das obras e 
trabalho.s de açudagem e irrigação e as ·compr.ehendidas nas -áreas que tive-
rem de s1er, ou inund.ada'S , ou beneficiadas por ta·es -obras e trabalhos. 

§ 2. o Os es.tud.os, a organização dos pro~ e.ctos -e orçamentos, a dire.cção 
ou fi s-calização da:s const.rucções e a superinbendenóa d-os .s:erviços ·e traba-
lhos de ·irrigaçã·o ·syst·emat-izada .serão confiadas •a uma Repartição Geral de 
Irrigação SY'stematizada, immediata e di·rectamente s1ubordi•nada ao ministro 
e secretario de Estado da Agricultura, Commercio e lndustria e agind'o ~sob 
as ·ordens ·de um engenheiro-chefie. 

§ 3. 0 'Para e.ss·e Mini>sterio e essa Repartiçãlo Geral 1s1erão tra.ns.f·eridos 
o pess·oal ·technko e admi·nistr.ativo da :lctual I n.spectoria das Obras Contra 
a Secca e; bem as·s1im, a respectiva verba orçamentaria, que actualmente fi-
gura nas despezas autorizad as pe!lo Ministerio da Vz1aÇão e Obras Public-as. 

Art. 2. 0 .As despezas ex.ig·ida·s pe-:o:s; estud-os e orga·nizaçã-o dos projecto•s 
e o•rçamentos. e, bem assim, as -do custeio e s•uper.int•endencia dos serviç-o·s 
e trabalho-s da irrigação systema-t-izada, •correrão p•or ·conta das -c-ons:ignaçõe·3 
e sulb•consigna.ções que, par·a isso, forem expres,samente fixadas., em cada 
exercício Hnance·iro, na verba res•pectiva -do •orçamento geral das doe·spezas 
da União. · 

P.a-ragr·apho unko-. .P·ara a fixaçã,o annua•l d-es:sas co-nsignações e 'Sub-
co-nsignações .orçamentar·ia·s de•verão ser attendidos os •seguintes itens: 

a) urg-encia dos tra<ba!hos a ·realizar; 
b) r-enda que -porventura já es.tiver send·o a•rrecadada por -serviços 

prestados; 
c) pwducto apurado das vendas das t.erras beneficiadas, q·uer anteri•or-

mente ·cedidas pelo·s Estados á União, •q!uer por ·estta ex·propriadas; 
d) contrJbuiçõres, d.onativo.s, •ou legados,, d·e qualquer procedencia, que 

tenham, porventura. havido; 
e) impor.tancia j<á apprl icada ás· desa-prropri ações, c-onstrucções e mai:s: 

serviços e trabalhO's realizad'Os; 
f) irnpor-ta·ncia .annua•l dos juro.s e amortizaçõ·es d-o·si tif;ulos da divida 

publi-ca fe,deral já ·emitüdos de confo-rmid·ade ·com o artigo que se segue. 
Art. 3. 0 Para occorrer ás despezas que fôr exigindo a cons.trucção das 

obras pro.j.ectadas,, ·orçadas e approvadas, fica o Governo Federal autorizado 
a emi.ttir, -dentro ou fóTa -do paiz, titul•os da dúvida pub'oica ~e-dera!, -em con-
d·ições de ty.po, juros e amorti zações niio in!fer.i-ores aos que está emittindo 
para a execução das vias·ferreas nadonaes. 

§ 1. 0 A imp.ort.amrc.ia total d•o:s: titulas emittidos, para :esse fJm especi-al 
não dev·ená, em -cas·o ·e •so-b prete•x.t.o algum, exceder11 em ca·da ex•er·cido fi-
nanceiro, de dez mil contds de réis, ( 10.000 :000$-) pap1el, ~ou ser equivaCente 
em ouro aro cambio es·tabelecido . para as operações da CaJixa dfe ComVrersão. 
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§ 2.• No maximo fixado n.o paragmpho anteced·ente •serã•o incluídos, 
tambemi ·OS pr.emio»• pecu.niarios que, em observancia aoo1s arts. 37 a 47 do 
decr-eto n. 7. 619, de 21 ·de outulbl'o de 1909, tiverem de ser ·conc·ed-idos aos 
particulares, emp•r·ezas agrkolas •ou pa•sto-ris, •ou municipalida·des, ·que cons-
truirem açudagens média·s; :e pequenas. 

Art. 4.• A' proporção que fôr s·end o deliberada ·a execução das o·bras es-
tuda,das, proj!:lctadas e orçada-s, d·everá a co·nst!'ucçã·o de ·cada uma de.Jlas 
ser adjudicada a quem melhores condições d·e cu:s;to .totail .offerecer, median-
te co.ncurrencia publica, préviamente annunciada, •em qlfe, previstas ·Com cla-
reza e precisão to·das as cir·cumstanda•s e• indicados tod·o.s o:s; detalhes, fique 
apenas a 'll.•ecidir o menor custo. 

Paragmpho unko. Sómente n.o caso de não ap•par·ecer lidtante idoneo 
·p·od-erá qualquer dessas; o·bras ser C·O•nstruida por administração directa da 
RBpartição (]eoral dJe Irrigação Sy.stematizada, medü1nte .stt-pprimentos de 
qu.e prestará as devidas contas ao Thesouro Na,cional. 

Ar·t. 5.• No ·caso de c.on.strucçã·o por empreitada, o·s; pagamentos parciaes, 
que f.orem ·es·tipu:'ados no contra·cto .. poderão se·r effectull!d-os - si assim 
melhor convier ao The•S·ouro N:!!cio·nal - em titul•o·s a .emittir, que .o proprio 
emprr.Heiro se encarregue de coHo.:ar no:s; merca•do.s mo.netarios; mas, no 
caso d·e co·nstrucçã.o po•r admini•stração directa. a coll-ocação d·esses titulo·s 
sená feita préviamente p e~ o proprio Thes·ouro Nacional , ou seus agentes; fi-
nanc.eiros, e fei·to·s em d-inheiro os supprimentos •que forem ·sendo requisita-
dos para .occorrer ás; cl•espezas das construcções ·em andamento. 

Art. 6.• . A ap·p•rovação, p'OT de·creto do Pod·er Exe-cutivo,, de calà-a pro- . 
j·ec1o organizaélo importará a exp.ropriac; ão por utilidade publica da·s terras 
par.ticulares e suas bemfeitorias que nelle estiverem discrimi·nadas c{)mo in-
disp•ensavei:s á exe•cução d as obras proj•ectadas e :á manutenção das aguadas 
ap-ro·veita•das, como tendo de fi·ca•r immdadas ·e como tendo de ser bene ficia-
das nela serviço de i rrigação syste'l1atizada. 

·P•aragrapho uni·oo. As terras , que tiver·em de ser 15eneficiada·s,, cuj.os 
proprietari-os assumirem, pela melhor fôrma de direito, o ·compTomisso de 
pa;:;ar, a-lém das taxas de irrigfação systemratiza'da, as t;axas de valorização 
das terra>S que forem •eo•tabeleoidas . não serã·o p!'evia mente .expropriadas; de-
verã-o, porém, ser desde l>O go aval·iadas para o caso evenltual do não cum-
primento d-o compromi:s:so as·sumi.ct·o. 

Ar·t. 7.• As terras .exprooriadas •s·erão dnvidi.das .em lote•s de vinte (20) 
a -cem ( 100) hectares q11.ando apropni adas á cultura, ou d•e •cem ( 100) a 
duzentos e dncoenta (250) hec·tares quando a·pi'OIPriadas á ·Criação; e, uma 
vez ben.efida·das pela irdgac;ã.o ·s:ystemati zad.a e devidamente avaHadas, se-
rã>O vendi<da~· a praz•o não supe•rior a dez ( 10) annos, preferentemente a fa-
mílias, na:cionaes ou ·estmngeira:s. de agri-cultores ou criadores, 1que neHas 
d·e facto e d·efi.nitivamente se e·s!ta:beleçam. 

·Para·grapho unioo. As taxas de il'rig.ação sY,stemlitizada serão oBRIGATo-
RTAS par.a t.od·o'S os que estabe·l•e·cerem culturas ou c-riaçã·o .nas terras bene-
ficiada·s., quer as tenh s:m adquiri·d·o após o benefkiamento , quer as tenham 
conservado d·e confo•rmidad•e ·com o pa·ragrapho uniüo d·o antigo· antecedente. 

Art. 8.• As tlaxas de valorização das terras deverão ser paga•s, integral-
mente, de uma só vez . no Rct.o de ·s.er ink ·ia'do o s·erviço d·fl\ ·i·rdgaçã·o syste-
matizada; ·o pmprietario podená., porém, o:hter a conce:~:são d•e pagamento em 
prestaçõe.s annuaes, não exced·entes de d-ez ( 10) consecutivas, desde qu·e 
offereça ga•ranti as suffidentes na fôrma que fôr es·tabel edda •no regulamen-
to da presente lei. · 

Art. 9.• As: ·tlllxas de irrig.acão swtem.af.izada serão cal·ouladas e fixadas 
de a·ccôrd.o com o custo total das r e•spectivas obras eX'ecu.ta.d·as, por hectare, 
e comprehendendo duas quotas: - uma correspondente ao - fornecimento re-
gular d'agua em determi1na>da p'I'O•porçãOt,, e outra corres·pondent·e á boa ·con-
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s.erva,ção das obras: ·ex:e•cutadas, .e deverã·o ser pagas no· carrer do primeiro 
trime'S'tr·e de cada anno. 

§ 1.0 Quando o pagamento não fôr ef<fectuad·o nesse ·primeiro trimestre, 
poderá sel-o no segu.nd·o trimestre oom dez por cento (10 % ) de multa, ou 
no terc.eir.o oom vlnte ·por -oento (20 % ) d·e mUilta, ou ainda no quarto· tri-
mestre com vinte e cinco por ·Cento (.ZS %) dte mu\.ta. Findo o anno·, a !CO-
brança será feita executivamente com cinco.enta por ·cento de multa. 

§ 2.0 A primeira qu:Gta des·s:as taxrus ·d•eVlená <; er .cakula·da ·e fixada d·e 
mod·o que em determinado praz.oJ não excedente de vi.nte annos, amortize p•o•r 
completo a par.te. do -custo total d.as respectivas obras ·executa.da·s a:ttribu.i·d·as 
ao beneficiamento d·a<s terras correspondentes:; e, ex•pirad•o esse prazto, ces-
sar·á a co'brança dessa primeira quota da ·taxa, s·ubsi·st.ind.o, de então p01r di-
ante apenas a segunda quota, permanente, correspondente á boa ·co.nserva-
ção das -obras. · 

Art. 1 O. Desde que, em virtude do di·sposto no § zo do arti~o ant·erior., 
estiver definitivamente amo~Ctiz•ada a imp.ortanda .tot!ü do custo de execução 
de qualctuer uma dessa:s. obras de irf'igação systematizad.a d·e d·eterminada 
zona, o Gov·erno Federa,\ fará entrega della ao re•spectivo Estado que, de 
en:tão por diante, as·suminá 'O tencargo da ·boa ·cons·ervação e d.o s•erviço, ar-
re-cadando ·a quota permanente das taxas de irrigação system,wtiz ada, que não 
poderá, aliás, augmentar, em caso e ·~o'b pretexto alg'um. 



TOMADA DE CONTAS 

•OOtNTRIACTO COIM ·A COMPIANI-i'\A E. F. SANTA GAT·HARtiNA 

Tendo o Tribunal de Contas, ex-vi do disposto no art. 3°, do decreto 
n. 2.511, de 20 de dez.embro de 1911, enviado á Camara o officio sob 
Pcwecm· do Sr. 
R(!àJ•igues Sal-
les FiLho 

n. 587, communicando ter ordenado o registro• - sob 
protesto - do contracto firmado pelo Gove.rno· Federal 
para a inc.o rporação da Estrada de Ferro Santa Catha-
rina ·á Rêde Ferro Viaria Paraná-Santa Catharina, cum-

pre a esta Commissão dizer sobre a rregalidad·e do acto do Go·v.erno, impu-
gnado po.r a:quelle tribunal. 

Antes, porém, de fazel-o, <é mister apreciar os antec·edentes da · questão 
e encarar as razões .que levaram o tribunal á pratica da providencia adaptada. 

A Companhia Estrada de Ferro de :Santa Catharina, construída naquelle 
ad·eantadto Esta·do do sul da Republica, ·em virtude de concessi?.o estadual, 
tinha todos os caracteris tkos de via-ferrea colonial, pois era seu intuito 
ligar, não só as antigas colonias de Blumenau e Hansa, como outros centros 
coloniaes existentes ·ás margens do Rio Itajahy e seus affluentes. Itajahy 
do Sul ou Braço Sul e Itaj ahy de Oeste ou Braço de Oeste. ·De facto, em 
virtude de tal concessão, ·qne visava positivamente o povoamento das terras 
marginaes da:que.Jles grandes rios, foi a estrada de ferro construída na ex-
tensão approximada de 90 kil ometros. 

Posteriormente, como · tivess·e o Gov·erno por dec·reto n. 6. 455, de 1•9 
de abril de 1907, approvac!Jo a:s bases regulamentares para o serviço do 
po·voamento do solo e no art. 58 estabelecido que, "verificada a utilidacl·e da 
construcção de via ferrea economica para ligar terras devolutas coloniza-
veis ou nuc1e-os coloniaes com estações de ·estrada de ferro, centros consu-
midores, portos marítimos ou fluviaes, a União poderia auxiliar a construc-
ção mediante subvenção paga de uma ·só vez, á razão de seis contos de 
Péis po-r kilometro, abert'O ao_ trafego" e o Congresso Nacional elevado a 15 
contos essa subvenção pelo art. 36 da lei n. 2. 221, de 30 de dezembro de 
1909 (orçamento da despeza), requereu a Companhia Estra·da de Ferro 
Santa Catharina lhe fossem extensivos taes favores; como, p•orém, já tivesse 
aquella estrada construidos 60 kilometros e a lei n . 6.4.-55 já citada prescre-
vesse que "em contracto p·11évio fos sem definidas .as condições a observar, 
quer de caracter technico, quer relativas a prazos, indemnizações d·o auxilio 
concedido, extensão maxima a subvencionar a ·quaesquer outras", o Minis-
teria da Agricultura obteve que fosse incluída na verba 3a do orçamento 
para 1911 a consignação expressa d•e 900 contos de réis ·pa·ra o pagamento 
dos alludidos 60 -kilometros construidos entre Blumenau e a Colonia Hansa, 
fazendo,se, pelo paragrapho unico do. art. 55 da lei n. 2.356, de 31 de 
dezembro ·de 1'910, uma excepção do principio regulador das subvenções 
dadas a ·estradas coloniaes, em favor da Estrada de Ferro de Santa Catha-
nna, para que a mesma pudesse receber a quantia ·votada. 

C amara 
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Ao tempo de ser firmado definitivamente contracto com a referida com-
panhia, possuidora <ia estrada em questão, surgiram duvidas quanto á forma 
pela qual seria feita a reversão da estrada, ao termo de sua concessão, ao 
Governo Federal, condição basica para a obtenção do auxil i-o, por isso que 
esse direito assistia ao Estado de Santa Catharina, que {) havia para si re-
servado, ao tempo em -que fez a concessão, requereu por isso a companhia 
concessionaria á assembléa daquelle Estado que lhe fosse permittido trans-
ferir a estra<ia á União Federal, abrindo mão ella de todos os favores que 
o -Estado lhe havia outor.gado. 

Como tivesse o Congresso Nacional pela lei n. 2.356, de 31 de dezem-
bro de 191-0, autorizado tambem o Governo a "incorporar a rêde ferro-
viaria Paraná-Santa Catharina á Estrada de Ferro 'Santa Catharina e a 
contractar •com a mesma o 'Prolon gamento da linha até a fro n teira argen-
tina e os ramaes convenientes, aoplicando-se a esta estrada o regimen da lei 
n. 1. 1·26, de 16 de -dezembro de 1903, uma vez a companhia cessionaria 
acceit~sse a clausula de reversão da mesma ao domínio da União e desis-
tisse da subvenção de 1·5 cont-os de I'éis por kilometro que lhe foi concedida 
o elo d-ecreto n. 7. 868, de 9 de fevereiro de 191 O" , votou a assembl-éa de 
Santa Catharina a desistencia da allu.dida reversão nos termos solicitados 
pela companhia concessionaria, habilitando o Governo Federal a transigir 
com a mesma nos termos da autorização legislativa acima citada. 'Estudadas 
que foram as ·base~ do contracto para a construccão da estrada, já então 
do porto Itajahy á fronteira argentina, pelo vale do rio Uruguay, via-se o 
Governo apparelhado a assignal-o, o qu·e fez a 26 de dezembro de 1911. 
Por esse contracto ficou estabelecido que a companhia transferisse desde 
logo ao Governo a oarte já construída ·da estrada, mediante o pagamento 
em apolices ·que o Governo emittiria ao par e segundo o arbitr8.mento que 
fosse feito; e arrendara desde logo a expl-oração do trafego da estrada, 
fazendo tambem a construcção da linha pwj ectada, trechos de Itaj ahy a 
Blumenau e de Hansa ao Pioyriguassú . sob o regimen da lei n. 1.126. <ie 
15 de dezembro de 1903. A lei n. 1.126 citada é que tem servido de base 
a quasi tod•os os contractos de construcção de estradas de ferro federaes; 
na falta de outro estatuto em que melhor e mais detidamente fossem asse-
guradas as bases em assumotos de tão a•lta relevancia , el!a vae entretanto 
servindo de typo modelar para taes contractos. Assim é que serviu para, 
sobre as normas que estatue, serem lavrados os contractos firmados pelos 
Ministros Calmon, Sá e Seabra. Todos elles, com pequena-s modalidades, 
subordinaram as con~truccões de rêdes de viação ás normas estatuídas -pela 
lei n. 1.126 . . que ai-nda <hoje serve de padrão a todos {)S contractos simi-
lares. O Tribunal de Contas , negando o rep.;istro ao cont racto para incorpo-
ração e com:tru.cção dos prolongamentos da Estrada de Ferro Santa Ca· 
tharina, firmou-se principalmente na interpretação .dada, a seu ver. só aos 
termos da autorização legislativa como a lei n. 1. 126, de 15 de dezembro 
de 1903. 

Assim resumiremos os conceitos d-o tribunal: 
a) a expressão "incoroorar" usad-a -na autorização exoressa no n. XXVII, 

d•o art. 32, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, não autorizava a 
ei-zcamvpação. e, p-ortanto, o pagamento do preço a arbitrar pelo - trecho já 
construido, tanto mais quanto na alludida autorização se estabelece a clau-
sula da reversão não parecendo que tal clausula fosse possível depois da 
acqui~ição pela encampação. Em termos mais claros: uma vez que para a 
incorporação -se estabelecia, como condição basica, a reversão, não se com-
prehendia que fosse feita a encampação pelo pagamento do valor arbitrado 
para a estrada que teria de reverter; 

b) que, dispondo a lei n. 1.126, de 1903, sobre o pagamento das obras 
da estrada: 1•, que tal pagamento foss-e feito em titulas que o Governo 
emitisse vencendo . juros de 5 %, papel, ou 4 %, ouro, com amortização de 
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1 112 o/o ao anno; 2", que -taes títulos fossem entregues -á proporção que 
fossem recebidas as s-ecções da -estrada concluídas com material fixo e ro-
dante, não podia o Governo permittir <J,Ue as contractant-es lançassem no 
estrangeiro emprestimos a ty•po de 84 olo, no valo·r total ·das obras •contra-
ctadas, com grande antecipação e antes .que taes obras fossem, como .quer 
a lei, concluídas e entregues com material fixo ·e rodante para que possível 
fosse o pagamento. Do estudo detido da expressão legislativa, exame meti-
culoso dos antecedentes da .ques-tão e interpretação •logica do texto de nossa 
legislação, chegamos ás seguintes conclusões: 

.r. Sendo a estrada de ferr<>, pelo Governo •Federal pro·jectada, de Ita-
jahy á fronteira ar.gentina na foz do Pipyriguassú, altamente estrategica, 
pela approximação em que colloca o nosso littoral com o territori<> das 
Missões argentinas e com a Repuhlica do Paraguay; ainda mais, não ha-
vendo tratad-o mais adequado pelas facilidades resultantes de •seguir a 
estrada o valle do rio Itajahy, que simplifica·rá o acces·s·o dos planaltos que 
se encontram depois de transposto o divisor -das aguas formad•o pela -quasi 
inexpugnavel Serra do Mar - e estando autorizada a incorp.oração á rêde 
ferro·viaria !Paraná-\Santa Catharina da Estrada de Ferro :Santa Catharina, 
cessionaria por lei estadual do traçado proj ectado e julgado de uti•lidade á 
defesa nacional pelo Governo -e pelo Congresso, tal incorporação não se 
poderia tornar effectiva sem a indemnização do preço da estrada já con-
struída; e tanto é isso lo·gico .que, tendo o Congresso votado um auxilio 
de 900 contos á dita estrada pelo trecho em trafego, a desistencia desse 
favor tornou-se exigível para ser possível a encampação. 

•Não se pôde comprehender que os proprietarios de uma estrada nova, 
no inicio de ·seu trafego, com fav.ores excepcionaes dados pelo governo es-
tadual, abri sse mão de todos esses valores para cedel-os sem onus algum 
ao Governo, pelo s-imples facto de julgar a UniãJo Federal de uti-lidade pu-
blica a posse da alludida estrada, para segurança da integridade e defesa 
nacional . Como tambem não é comprehensive·l que, altém do mais, d.esistisse 
a companhia de receber novecentos oontos de réis com .que o Congresso, 
ex-vi da legislação em vigor, ·subvenciona a -estrad•a em .questão, julgada co-
lonial. E' certo ·que é impressionante o argumento adduzido pe1o Tribunal 
de Contas, quando diz que não era possível mais a reversão daquillo .que 
já se havia comprado. · 

De facto, si a posse e o domínio da causa •irá se tinham tornado effecti-
vos, essa revisão seria impossível por nada existir a reverter. Mas, pelos 
antecedentes da questão, se vê .que nãJo ha nem incongruencia na lei, nem 
absurdo no acto do Governo. O Estado de Santa Catharina, ao fazer a con-
cessão para a construcção, uso e gos.o da estrada, pelo prazo de 90 annos, 
estabeleceu .que, findo esse lapso de tempo, a estrada passaria em plena 
propriedade ao Estado que, por tal, nenhuma indemnização teria de pagar 
aos cessionarios; assim a estrada de ferro reverteria ao Estado de Santa 
Catharina. 

·O Governo Fed-era·! adquirisse a estrada em troca de favores, por 
maiores -que fossem ess-es favores, sem .que ficasse expresso que a reversão, 
findo o prazo da concessão, que subsistira em absoluto, seria em favor da 
União Federal, certo passaria a estrada a pertencer ao Estado cedente. 
Assim, se fazia mister que a companhia, em accôrdo com o Estado, se 
desobrigasse desse onus para que a reversão f.osse assegurada á União . A 
reversão , na hypothese, não se da·ria da concessionaria para a União antes 
que aquella a tornasse possível e effectiva pela desistencia do éstado, com 
onus naturalmente para a mesma, ou melhor, o direito á reversão passava 
do Estado pela . desis.tencia da União .que adquiria com ella uma estrada 
nova e cuja exploração pelo uso e goso se prolongava pelo temp.o de quasi 
90 a-nnos. A prevalecer o doutrina do Tribunal de Contas, •o contracto serià 
leonino, pois .que a companhia, longe ·d·e va·ntagens, •só teria onus pela elimi-
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nação de direitos já assegurad•os pela não percepçã·o de vantagens corres-
pondentes dos onus impostos. - e mais pela obrigação de pagar arrenda-
mento por aquillo que era seu exclusivamente. Não foi, nem pod·ia ser esse 
o intuito ,do legislador; não é, nem pó-de ser esse o espiuho da lei. Seria 
uma interpretação contraria á logica a que fosse dada no sentido de tornar 
possível um contracto qualquer pela extorção d•a propriedade, envés de 
accôrdo, harmonia de vistas e interes-ses ante as ·partes •que transigem. 

<Pa.ssemos •ás segundas s<éries e razões. 
N. Diz o tribunal que a lei n. 1. 12ti não aut.oriza a emissão total de 

um emprestimo no estrangeiro, ·directamente reaHzado pela companhia, con: 
structora e arrendataria, que o pagamento da obra devia ser feito por 
secções da estrada concluídas e com o material fixo ·e rodante correspon-
dente. 

•Estudand<o o regimen adaptado pelo Governo, nos pa·rece que e11e se 
enquadra perfeitamente no dispositivo legal. Alli se diz que "para paga-
mento das obras da estrada o Governo emittirá títulos vencendo juros de 
4 o/o, ouro". E' bem de ver que o legislador na ·especie co·gitava ·de emissão 
por emprestimo externo e o mais at.razado economista nã·o a•conselharia cer-
tamente o lançamento de um ·emJlrestimo fraccionad•o em unidades tão pe-
quenas e tão repeti-das que, além de irrisorio, ·o tornaria problematico, sendo 
certo que a taxa do desconto não poderia ser uniforme, nem banqueiro ai· 
gum tomaria a incumbencia de lançal-o em uma praça movimentada. As 
altas operações de credito feitas p·or nações fazem-se de conjunto, de um 
só golpe, embora a Ji.quidação se resolva parceHad•amente. 

Do exposto se conclue que a operação, tendo de ser feita no estran-
geiro e p·or proposta do Governo, por isso que não é o Estado quem dire-
ctamente negocia emprestimos, esta poderia muito bem ser feita pela com-
panhia contractante, uma vez ·que merecesse e lia a confiança do Gov·erno. 

Quanto ao typo do emprestimo, é uma questão que diz tão intimamente 
com o credito, que escapa á competencia do Governo, fixal-o, porque elle 
indep•ende d<a vontade de quem quer que seja pel·o facto de ser a resultante 
da offerta e da procura no momento em que a obrigação é contrahida. !Mas po-
derão contra·riando o que vimos affirmando, dizer que o Governo no pagamento 
da obra construída pod·eria se utUizar do titulo como moeda, fazendo o pa-
gament.a parcellad<amente e ao par. 

Em primeiro logar, a moeda fiduciari•a não tem o valor que •se quer 
dar, mormente em se tratando de ' titulo sem curso forçado; em segundo 
logar as emissões parcelladas de titulas de divida publica em massa e repe-

. tidamente concorrem para a desvalorização d<as mesmas. ·O a f fluxo de tí-
tulos da ·divida puhlica na Bolsa, pois que a venda se faria necessaria ·e 
immediata, traria em breve o empachamento e, . como consequencia, a des-
valorização e quiçá a recusa. Seria uma tentativa de conse<quencias ruinosas. 
Si •considerarmos má a oper·açã<o doptada, teremos de ter como pessima a 
aventada pelo Tribunal d<e Contas, como resultante da interpretação pelo 
mesmo dado ao texto da lei. 

O Governo aut·OJ.'Iizando -o emprestimo acautelou não só o deposito .de 
seu quantitativo, como foi a.lém, exonerou a União do pagamento dos juros 
antes que fossem definitivamente applicadas as .quantias destinadas ás obras 
a faz·er e á proporção .que as mesmas fossem s·endo feitas. 

no exposto se conclue: 
a) que a autorização leg.is'laüva não se acha exced•ida antes exercitada 

de accôrdo com o espírito .que a presidiu; 
b) a lei n. 1.126, de 1903, não foi disvirtuada ·em •seu emprego, por isso 

que o Governo não deu •na hypothese applicação outra da que havia dado 
com relação aos contractos das rêdes bahiana e cearense, ·que lograram ser 
~egistradas ·pelo Tribunal de •Contas, sem protesto. 
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Por taes razões e mais dte direito a tCommissão de Tomada de Contas 

propõe seja adaptad-o o seguinte proj ec·to de lei: 
O Congresso Naciona'l resolv·e: 
Artigo unico. E' approvado o contra:cto firmado pelo Governo Federal, 

a 26 de dezembro de 1911, com a Companhia Estrada de Ferro \Sa.nta Ca-
tharina para que produza todos os effeitos de direito, revogacl!as as. disposi-
ções em contrario. 

Sala das Commissões, 10. de dezembro de 1912. - Moretra Brandão, 
Presidente.-S\alle.s Fi'l'h·o, Relator.-]oaq.uirn Pire'.'>.-Evwri\sto do AmaraL-
Bento Borges da f!pmseoa. 

OONTiliJA!CTO SO)Cl:ETA BRE.V:ETTI ·POS·TIALiE, \ETC. 

Por officio de 23 de setembro ultimo, dirigid<o á tMes·a desta ·Camara, 
communica o Presidente do Tribunal de Contas que esse tr·ibunal manteve, 

P a1•ecm• 
do 8 1•. J acqu es 

o~wique 

Estudando a 
guinte: 

· em sessão de 26 de agosto ultimo, a sua decisã.o de 
não registrar o contracto feito pela Directoria Geral dos 
Correios •com a Societá Brevetti Postali e Ferrovia-ri, 
autorizada pelo Ministro da V.iaçãc. 

marcha e fund•amentos desta questão, verifica-se o se-

Autorizada pelo .Ministerio da Viação e Obras .Publicas, contractou a 
Directoria Geral dos <Correios com a 1Societá Brevetti Pos.tali e Ferroviari o 
fornecimento, durante o anno de 1914, de fechos priv·ilegiados do fabrico 
da referida companhia e de -todos os accessorios concernentes ao fecha-
mento de malas, mediante o pagamento, no Thesouro Nacional, da impor-
tancia de francos 2. 200.000, ao cambio do dia da apresentação da conta 
respectiva. 

Sujeito o contracto ao estudo do tribuna·l, veri·ficou este: 
1 o, que não se realizára a concurrencia publica, recommendada pelo 

art. 538 do decreto n. 9.08.0, de 3 de novembro de 1911, sempre que se 
tratar d·e despeza superior á quantia de ·2 . 000 :000$000; 

2°, que, segundo a clausula IV do contracto, o pagamento a que ella 
se refere deverá ser feito por conta da verba "Correios", sub-consignação, 
"Acquis·ição, conservação e reparação de moveis, ·etc.", do exercício de 1914. 

Quanto á primeira .observação, o prop.rio tribunal declara hav·er consi-
derado a falta de concurrencia justificada pela excepção facultad•a no men-
cionado art. 538 para os casos ·excepcionaes, visto tratar-se d e forneci-
mento de fechos privilegiados do fabrico da companhia .contractante, por-
tanto que só por ella poderia ser feito; mas, quanto ao pagamento, enten-
deu .que, não podendo haver empenho de despeza por conta de verba de um 
orçamento que ainda não fôra votado, essa cir-curnstancia impedia :o registro 
do contracto, o qual, por esse motivo, foi recusado •na sessão ·de 25 d•e 
julho ultimo. 

Accrescenta o presidente do Tribunal de Contas mais estas objecções 
ao registro do contracto: 

3°, que, mantida para 1914 a mesma ·Consignação do ·orçamento de 
1913, será insufficiente para a despeza do contracto, que, á taxa cambia'! 
de 1õ d. por 1$, montará a 1. 311 :200$000; 

4°, que; sendo indispensavel nos contractos a indi·cação da verba por 
onde deva ser custeada a des·peza respectiva, não existe no caso em questão 
essa verba . 

( * ) Parecer n . 123 . 

C amara 

., 
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1Do exposto , resulta que o Tribunal de Contas deixou de registrar o 

contracto , allegando as seguintes razões: 
a) que não póde haver empenho de despeza p.or conta de um orçamento 

que a·inda não fo i votado; 
b) que, mantida para 1914 a mesma consignação do orçamento de 1913, 

por onde deve correr o pagament.o d•a despeza do contracto, é ella insuf-
fici ente; 

c) •que, sen·do indispensavel nos contractos a indicação da verba, por 
onde deve ser custeada a ·respectiva des·peza, no caso em .questão, não 
existe essa verba. 

Discutindo: 
Tanto póde haver empenho de d·espeza por ·conta .de orçam ento ainda 

não votado , que o proprio Tribunal de Contas mandou registrar dous ·con-
tractos anteriores, celebrado s c.om a mesma Societá Postali e .Ferr.oviari, 
pelo prazo de dous annos e que se achavam em r'iEorosa igualdade de condi-
ções corno· actual, p-o is o ·assignado em 29 de setembro de 1909 só começou a 
vigorar em janeiro ·de 1910, e o celebrado em 17 de abri l de 1911 começou 
a vigorar em janeiro de1912, conforme se verifica dos seus off.içi os ns. 24, 
de 12 de fevereir·o de 1910 e 178, de 29 de julho de 1911 . 

. Esta mesma circumstancia destroe, completamente, como é obvio, as 
duas outras a:llegações b e c, poi.s o tribunal j·á reconheceu, por acto seu, 
repetido em dous biennios successiv.os, a legalidade e regularidade de dous 
contractos rigorolsamente igwaes em tudo ao actual e a elle immediatamente 
precedentes. 

Entretanto, devemos declarar, para dar maior força ás nossas conclu-
sões, que ·O .Ministerio da Viação pediu, opportunamente, ã Commissão de 
Finanças odesta Camara, o augmento de 900 contos na sub-consignação 
"acquisição, conservação e reparação de moveis, etc.", d·a proposta enviada 
em tempo á mesma Commissão, reforço esse que occorre á despeza total 
do contracto que, em virtude do art. 104 da actual lei orçamentaria, deixou 
de ser feita em dous annos consecutivos para pes·ar inteiramente no de 1914. 

Dessa ·fórma, verifka,se, não só que a consignaçã.o se)"á sufficiente, 
como ainda que a verba indicada na' clausula IV d·o contracto , para paga-
mento da respect·iva des·peza existe e attenderá regularmente á execução de 
um .servi ::y.> urgente, indispensavel e inadiavel, como o reconheceu o pr.oprio 
Tribuna.!, ficand.o assim ainda uma vez -d·estruidas as duas ultimas obje-
cções c e d. 

Nestas ·condições, esta Commissão é de parecer que seja app-rovado o 
acto d.o Governo, mandando executar o contracto, celebrado pela Directoria 
Geral dos Correios com a S.ocietá Brevetti Postali e Ferroviari, com autoriza-
ção do Ministerio da V·iação e Obras Publicas e apresenta, nesse sentido, o 
seguinte proj ecto de lei: 

O Congresso Naciona•l d.ecreta: 
Art. 1." E' approvado o acto do Governo , man dando executar o con-

tracto feito pela Directoria Geral dos Correios, com autorização do Minis-
ter-i-o da Viação e Obras P:Ublicas, com a Societá Brevetti Postali e Ferro-
viari, para o fornecimento de fechos privilegiados do fabrico da referida 
companhia e de todos os accessarios concernentes ao fechamento de malas. 

Art. 2." Rev.ogam-se as di.sposições em contrario . 
·Rio de Janeiro , 24 de outubro de 1913.-Vianna do Ca.,steUo, Presidente. 

]acques Ourique, Relator.- Evarí.sto Am•arar.- Theoto·nio de Bri'tto. -
Elysio de Araujo. 
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APPH.OVAÇÃIO DO DIEOR'ETO RE'LAT!JVO 1>;0 NOIVO P:ORTO DO RIO 
G'R•AINDE DO SUL 

·Em .of.ficio n. 507, de 14 de agosto ultimo, o Tri·bunal de Contas com-
municou não ter tomad.o conhecimento do termo de accôrdo modificativo 

Pm·eceP (*) do pro•jecto approva:do pel.o decreto n. 7 .121, de 17 de 
do 81•. E . dó setembro de 1908. Como fundamento do facto apre-

senta o de não ter sido cumprida a dis·posição d.o artigo 
5° do decreto legislativo n. 2. 511, de 20 de dezembro 

de 1911, qne determina: "Os contra:ctos celebra·dos com o Governo serã.o 
publicados no Düa~io Offiâal, d'.en~ro de dez dias de sua as•s ignatura e no 
mesmo prazo remettidas ao Tribunal de Contas" . 

•Entendeu ·O Tribunal ·que tendo sido o termo de accôrdo assignado a 
20 de dezembro , o prazo de dez dias terminou a 29 e não a 30, data d a pu-
blicação e da remessa da cópia. 

Em seu pedido de reconsideração, o Ministro ex·plicou o facto, decla-
rando haver providencia·d.o a 28 da:quelle mez para ser feita a publicação 
no dia seguinte, só apparecendo esta no Di'(.t'l'jo Offidal., a 30. Não abs tante 
a expl·icação o Tribunal manteve a anterior decisão ; E' o .que consta dos se-
guintes documentos officiaes. 

TER'MJO DE ACCORDO MODIFICANDO O PROJECTO APPROVADO PELO DECRETO N. 7.121, 
DE 17 DE SETE MBRO DE 1908, PARA O NOVO PORTO DO RIO GRSNDE DO SUL 

Tribunal de Contas - Officio n. 6 - Rio de Janeiro , 13 d·e janeiro 
de 1913. 

Sr. Ministro da Viação e Obras Publicas - Cabe-me ·communicar-vos 
para os fins convenientes , que este Tribunal, tendo pres.ente o vos·so aviso 
n . 455, de 28 de ·dez.embro proximo findo, com a cópia do termo de accôrdo 
modificando o proje·cto approvado pelo decreto n. 7 .121, de 17 de setembro 
de 1908, para o novo porto do R·io Grande ·do Sul, e tornando extensivo o 
melhoramento do ·antigo po-rto, em fi·ente •á cidade, deixou, em .sessão ·de 10 
corrente, de tomar conhecimento do referido termo de accôrdo e ordenou 
a sua devolução á esse ·Ministerio, por ter sido enviado ao mesmo Tr.iblunal, 
fóra do prazo marcado no decreto n. 9.393, ·de 28 de fevereiro de 1912. 
Saude e fraternidade . -Hvdimo Ag~apito tda Veiga. 

A este officio respondeu o Ministro da Viação pelo seguinte aviso 
n. 196 - 2" secção - Directoria Geral de. Contabilida-de - em 25 de 
março de 1913. 

Sr. presiednte do Tr·ibunal de Contas - Em officio n. 6, d·e 13 d!e ja-
neiro ultimo, vos dignastes informar-me que, sob o fundamento de lhe haver 
sjdo enviado o res·pectivo termo fóra do• prazo e&tipulado pelo decreto 
n. 9. 393, ele 28 de fevereiro de 19·12, deixou esse tribunal de tomar co-
nhecimento do accôrdo referente á unificação do projecto approvado pelo 
decreto n. 7 .121 , de 17 de setembro de 1908, para o novo p·orto do Rio 
Grande do Sul e tornando extensivo o melhoramento ao antigo porto em 
frente á cidade. 

·Todavia, em relação ao as.sumpto, cumpre-me declarar que effectiva-
mente a publicação do alludido termo , .que é datado de 20 de dezembro, teve 
Jogar após a terminação do prazo, isto é, a 30 étesse mez; mas, a tal in-
conveniente ·é estranho este ministerio, porquanto , havendo . providenciado 

· (*) Parecer n. 124, 
8 

C&.mara. 
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no d·ia 28, no sentido de ser ~ffectuada essa publicação a 29, o Diario Official 
só a inseriu em o numero de 30 do referido mez. Aliás, como consequencia 
de tal ·irregu'laridade, ainda outra irregularidade occorreu: o funccionario in-
cumbido da expedição do ·aviso dirhgido a esse tribunal, por equivoco, re-
gistrou-o com a d-ata de 28, quando, de facto, o ex·pediu a 30, de ac·côrdo 
com o disposto na segunda parte do art. 12, do decreto acima citado. 
Nestas condiç.ões, espero que, á vista das· explicações aqui expendidas, re-
considerando o seu a·cto, digne-se ·esse tribunal autorizar o registro do termo 
em questão. Saude e fraternidade.-J~sé Barbosa Gonçp.lrves. 

O Tribunal de Contas em officio n. 90, de 3! de março de 1913, re-
plicou nos seguintes termos: 

Tribunal de Conta.s - N. 90 - R·io de Janeiro, 31 de março de 1913: 
Sr. !Ministro ·da Vi.ação e Obras Publicas - Cabe-me .communicar-vos, 

para os fins convenientes, que este tribunal, tendo presente o vosso aviso 
n . 196, de 25 do corrente, pedindo, pelas razões .que apresenta, reconsid,era-
ção d·o despacho do mesmo tribunal, de 10 de janeiro ultimo, pelo qual 
deixou este instituto de tomar ·conhecimento do termo de accôrdo modifi-
cando o pmjecto approvado pelo decreto n. 7 .121, de 17 ·de setembro 
de 1908, para o novo porto do Rio Grande do Sul, e tornando extensivo o 
melhoramento do antigo porto, em frente á cidade, e cuja cópia veiu annexa 
ao av·iso n. 455, de 28 de dezembro ·do anno passado, .resolveu, em sessão 
realizada hontem, manter a sua anterior decisão, visto subsistirem os seus 
fundamentos. Saude e fraternidade.-Di,dimo Agapito da Veiga. 

Verifica-se, portanto, que o Ministro da Viação não pensa, como é de-
clarado no o f fiei o n. 507, de 14 de agosto deste anno, do Tribunal de Contas 
ao Presidente e mais membros da Camara dos Deputados, que, tendo sido 
o termo de accôrdo assignado em 20 de dezem.bro de 1912, em 30 feita 
a sua publicação no Diario Offidal e nessa mesma data remettido ao Tribu-
nal, não se póde considerar o praz·o designado na lei contados os dias de-
corridos conforme o estatuído •no d·ireito commum. O que o Ministro decla-
rou, em seu aviso ao Tribunal, aviso n. 196, de 26 de março deste anno, 
acima rep-roduzido, foi justamente o contrario. 

O Ministro .declarou ·que effectivamente a publicação do allud·ido termo, 
que é data·do de 20 de dezembr·o, teve lagar após a terminação do prazo, 
isto tê, a 30 desse mez; ·mas, que á tal concurrencia era estranho o Minis-
teria da Viação e Obras Publicas, visto como a cópia para a publicação fôra 
encaminhada ao Diario Official a 28 daquelle mez, o que permittia a sua pu-
blicação a 29, dentr·o, portanto, do prazo ·legal, porém, •que o orgão official 
só a inseriu no dia 30, fóra do prazo legal. 

·Pela lei, a remessa da cópia do termo devia ser ,feita dentro do prazo de 
·dez dia·s a contar da data da publicação. Feita esta a 30, cla·ro é ·que a ex-
pedição ao Tribunal pod•ia ter lagar nesse mesmo dia; e assim se procedeu e 
consta dos protocollos. O emprega\io incumbido da expedição do aviso, por 
inadvertencia, datou-o d·e 28 e não de 30, como lhe cump-ria, dia esse, aliás, 
em que foi expedido e teve entrada no Tribunal. 

!Do exposto , re·sulta: 
·1 o, que a publ·icação do termo foi feita no Diario Offi'ci:al: com um dia de 

excesso sobre o prazo legal , mas ·que para alli foi remettida em tempo pelo 
Ministerio da Viação; 

2°, que a entrada 'Cio aviso da remessa da cópia do termo ao Tribunal de 
Contas teve lagar a 30, quando já publica:do no Diario OffiCial; 

3°, que sob ·esses fundamento·s foi ordenado o registro do termo de ac-
côrdo, sob protesto. 

'Depois do Tribunal de Contas admittir, em um dos topicos do seu 
officio á Camara, que o prazo se.ja contado com exclusão do dia da assigna-
tura do termo, apresenta outro motivo de impedimento do registro simples, 
não cabendo ·examinai-o desde que o termo de a·ccôrdo foi mandado regis-
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tra·r sob protesto por ter delle o Tribunal de .Contas deixado d.e tomar co-
nhecimento, não tend-o, portanto, entrado no exame do termo, como se verifica 
dos seus officios ao Ministro d•a Viação. 

'Isto post.o, a Commissão de Toma-da Ide Contas ·apresenta o seguinte 
pro-jecto: 

O Congresso N aciona! r-e sol v e: 
•Art. 1." Fica approvado o decreto n. 9.817, de '9 d-e outubro de 1912, 

que mo·difi·ca o ·projecto approvado pelo decreto n. 7 .121, de 17 de setembro 
de 1908, para o novo porto do Rio Grande d•o Sul, e torna ·extensivo o me-
lhoramento ao antigo porto em frente á cidade. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em c-ontrario. 
Sala d·as Commissões: 9 de outubro de 1913.- V'ia:nn'a dJo Castello. -

Ev'al'llsto Amarai, Relato.r.-Jacqu•es OuriqU!e.- El>ysio de Araujo·.- Theoto-
nio de Britto. 

PAGAM:ÉNTO A OSWIAUDO RAMOS P INTO 

A' Commissão de T·omada de Contas fo.i present-e o offido do presi-
dente do· T'l'ibunal 'de Contas, da·ndo os motiv-os por que regi•stro.u, sob pro-

ParfJcer (*) testo, o cred-ito- de 38:638$660, pedido pelo Ministerio da 
elo Sr. Elysio de Agricultura, para pagamento a Oswaldo Ramos Lima, 

A 1·aujo em virtude de reparo-s feitos extra-contra•cto no predio, 
em que funcci-ona a E-scola Supe:Pior de Agricultura e 

Medicina Veterinari·a. 
A Oommissão, pelo seu Relator, tomando na devida consideraçã-o as bem 

fund.adas alle-~ações do Tribunal, expostas no referido officio, julga, entre-
t·anto, que o acto d-o Governo merece approvação pelas razões que passa 
.a ex·pôr: 

O Ministerio da Agricultura celebrou contracto com o constructor Os-
waldo Ramos Lima, em 24 de novembro de 1911, para a execução de varias 
cbras no edifi!Ci-o da ma GenePal CanabarPo, dest.inado á installação d-a Es-
cola Superior de Ag;rkultura e Med-icina Veterinaria, pela. importancia de 
236:900$, conforme o edital e as es·peci ficaçõe·s em tempo pubH.cadas no 
Diario Offioial. 

O contractó foi registrado •pelo Tribunal de Contas e as obras fora111 
iniciadas, mandando-se effectuar, por aviso de 30 de novembro do dito .anno, 
o pagamento d-a pri111eüa prestação na importancia de 118:450$, de accôrdo 
com ·a clausula XIII do mesmo contr.acto. 

Mai•s tarde, porém, foi reconhecida a necessidade de vari.as obras não 
previstas no coiltracto, umas relativas á rilaior seguranç.a do edifício e ou-
tl1as referentes a ·sua melhor .a-daptação ao fim a •que se destirta·va. Atte·n-
dendo á urgencia dess.as obra'S e sendo ellas ind·ispensaveis ao proseguimen-
to e conclusão da-s que tinham sido comprehendida·s no contracto, o S.r. 
Ministro da Agricultura autorizou o engenheiro fis·cal a 111'andar executai-a 
immediatamente, fazendo-o independentemente d·e novo contracto-, em con-
sequencia mesmo· da urgencia . .referida. 

A Commissão não póde deixar de reconhecer que houve da parte do 
illustre titular excesso de attribuição, justificada, entretanto, pelo de'Sejo de 
bem servir, com a maxima pre-steza:, .á causa publica, dotando o Ministerio 
de um pred•i·o necessario ao des•envolvimento d.a instrucção agrícola. 

(*) Pa-recer a\, 121. 

Camnr:l 
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Mas o pagamento de taes obras, na irnportanda de 38:638$660, 111ão 
pôde ser effectuado, durante a vigencia do exercício de 1911, pelo que man-
dou o Sr. Ministro, po.r despacho de 2 de maio de 1912, que o interessarlo 
requeresse o p.a~arnento por exercidos f.indo·s. 

De facto, pedido o mesmo em 18 de julho, foi a d•ivida reconhecida por 
.tesp.acho de 31, e requ·i·sitadP a p.agarnento 'ao Mini.st.erio· da Fazenda, por 
av•jso n. 3. 176, de 2 de agosto do anno passado. 

O Tribun.al de Contas, porém, impugnou-o, pelos motivos j-á sabidos, não 
se conformando o Sr. Ministro da 1\>gricultur.a, que em offioio ao Sr. Pre' 
sidente da Republica solicitou a execução da despeza, nos termos da attri· 
buição, que lhe confer.e .a art. . 2° § 3", alinea 2", do t:J:e.cr-eto n. 392, de 8 de 
outubro de 1896. 

A Commissão é de p·arecer que, achando··se provado que as obras ex-
traordinarias fo.r.am effectivamente ·executad·as, e tendo sido ·a di•vid·a reco-
nheci'da pelo Ministerio da Agricultura, deve o a.cto do Sr. Presidente da 
Republica ser a·pprovado pela Garoara dos Deputados. 

Neste sentido apresenta o seguinte projecto de lei: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica app.ro.vado o acto do Governo, mandando pagar a Oswald-o 

Ramos Lima a qu.antia de 38 :·638$660, proveniente da execução de varias 
obras, não previstas no contracto de 24 d.e novembro de 1911. 

Art. 2.0 Revogam·se as 'dis•posições em contrario. 
Sala das Commis1sões, 21 de outubro de 1913. - Vianna do Castello, 

Presidente. - Elysio de Atraujo, Relat·or. - jacque>S OuT'ique. - EvariiJSto 
Amaral. - Theotonio de Brütto. 



ASSU MPTOS MILITARES 

FO.RÇ<AS DE T8RR:A 

Srs. Membros do Congresso I'Íacional - Em -::umprimento ao pre·ceito 
constitucional, apresento-vos a seguinte pro·posta: 

Art. 1.0 As forças. de terra para o exercício de 1914 
P1•oposta do Go- constarão: 

vemo . § 1.0 Do,s officiaes das differentes classes e quadros 
creados pela lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, e 

pela n. 2. 232, de 6 de janeiro de 1910. 
§ 2.0 Dos aspirantes. a offi.cial. 
§ 3." nos alumnos da·s escolas militares. 
§ 4.0 De 31.925 praças, inclui·dos 199 sargento.s amanuenses e distribui-

das 100 a cada uma das compa.nhia•s regionaes do Acre, Juruá, Purús e Ta-
raucá, e as re·stantes ás diversas unidad.es do Exer-cito creadas pela lei nu-
mero 1.860, de 4 de janeiro de 1908, de a.ccô.rdo com o effectivo mínimo, que, 
entreta.nto, poderá ser elevado ao maximo nos casos de mobiliz.ação. 

Art. 2.0 As praça•s destinada,s ás companhias reg.ionaes serão o·btidas 
pelo voluntariado nas 1", 2", 3", e 4 :regiões de .inspecção permanent•e, de 
preferencia .a .quesquer outras, e as demais •pela fôrma expressa no art. 87 
da Constituição Federal sendo os contingentes• que os Estados e o Districto 
Federal devem fornecer proporcionaes ás respectivas representações na Ca-
mar.a d.os Deputados no Congresso Nacional. 

IParagrapho unico. No caso de haver em CJ:Ual•quer .Estado ma.ior numero 
de voluntar1o·s que o cntin:gente pedid·o, proceder-se-ha como determina o 
art. 187 do regulamento que ·baixou com o decreto n. 6.947, de 8 de maio 
de 1908. 

Art. 3.0 Na vi.gencia desta lei, fica o Governo autorizado a convocar para 
os períodos de manobras, ·nos Estados e no Districto Federal, até 20.000 
reservistas ·de primeira linha. 

§ 1.0 Os reservistas convo·cad.os gozarão dos favores concedidos aos sor-
teados pelo art. 55 da citada lei n. 1. 860, se·nd.o-lhes fornecido por empresti-
mo e para as manobras o necess E.rio fardamento . 

§ 2.° Finda·s estas manobr.llis, receberão em dinheir·o, de uma só vez, além 
da importancia dos meios de transporte, tantas meias etapas quantos f.orem 
os dias de viagem sem alimentação á custa d.o ,Eost.ado. ' 

Art. 4.0 Hca tambem o Governo autorizado a admittir nos arsenaes e fa-
bricas até 200 aprend·izes artifkes, de .accôrd-o com as condições e obriga-
ções consignadas no regulamento das companhias de a p.rendizes militares. 

Rio d·t; Janeiro, 1 O de maio de 191·3, 92° da Independencia e 25° da Re-
p.ubli·ca . - He.rmes R. da Fons.eca. 

Caru~ro. 
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Pro}ecto de lei: 
Art. 1. 0 As força.s de terna para o exercido de 1914 constarão: 

§ 1.0 nos offida·es das differentes classes e quadros 
P1•o,jecto (*) creados pelas leis ns. 1.860, de 4 d·e janeiro de 1908, e 

2.232, de 6 de janeiro de 1910; 
~ 2.0 Dos aspirantes a officia1; 
~ 3.0 Dos alumnos das 1Escola~ Militares; 
§ 4.0 D.e 31.925 praças, induidos 199 sargentos amanuenses, e distri· 

buidas 100 a oada uma das companhias do Ac!'e, Juruá, Purú•s e Tarama.cá 
e as restantes ás demais unidades á o Exercit·o, creadas pe'l.a J.e·i n. 1 . 860, de 
4 de janeiro de 1908, de accôrdo com o eff.ectiv·o mínimo; 

§ 5.0 O effectiv·o, em praças de pret, de que trata o par,agrapho anterior 
poderá ser ·elev·ado ao maximo, d.e ·a·ccôrd0 c·om a lettra f do ar·t. 120 da lei 
n. 1.860, de 4 de janei-ro de 1908, nos casos de mobilização. 

Art. 2. 0 As praças destinadas ás companhias regionaes serão obtidas pelo 
voluntariado nas 1", 2•, 3" e 4" regiões de i·nspecção permanente d·e pr·eferen· 
cia a qu.aesquer outras, e as demais p·ela fôrma expressa no art. 87° da Con· 
stituiçã-o Federal, send·O os contingentes, que os Eostad.o.s e o IDis·trkto Federal 
d·ev·em fornecer, p.ro·porcionaes ás respectivas representações na Camara dos 
Deput·ad.os, do Congress-o Nacional. 

Paragrapho unico. No caso de haver em qualquer Estado maior numero 
de v·o.Juntarios que o contingente pedido, proceder-se,ha como determina o ar-
+igo 187 do regulamento que baixou com o decreto n. 6. 149, de 8 de maio 
de 1908. 

Art. 3.0 Na vigencia dest.a lei fica o Governo autorizado a convocar para 
os períodos de manobras, nos .Estados e no D.istrkto Federal, até 20.000 
reservistas de primeira linha. 

§ 1. o Os reservistas convocados gosarão dos favores concedidos aos sor-
teados pelo :art. 55 da cit·ada lei .n. 1 .860, sendo-lhes forne·cido, por empres· 
timo e para as manobras, o necessari·o fardamento. 

§ 2.° Findas esta·s manobras, receberão, em dinheiro, de uma só vez, 
além da importancia dos meios de transporte, ta·ntas meias etapas, quantos 
forem os d;ias de viagem , sem alimentação á custa do Estado. 

Art. 4. 0 •Fica tambem o Governo autorizad.o a admittir nos arsenaes e 
fRbrieas até 200 aprendizes artífices, de accôrdo com as condições e obri-
gações consignadas no regulamento das companhias de aprendizes militares. 

Art. 5. 0 :Revogam•se as disp.osições em contrario. 
Sal•a da·s Commissões, 14 de agosto de 1913. - R. PaJnxão, Presidente. 

- João Vespucio de Abreu e Silv'a, Rel•ator, - Augusto do Ama.ral. - Au-
gz~sto Carlos de Soll.lza e 'Silva. - Antonio Nogueira. 

A Commissão de Marinha e Guerra vem a•presentar á consideração da 
Camara do,s Deputados o resultad·o d.o estudo a que procedeu s-obre a pro-

proposta do Poder Executivo· fixando o effectivo do Exer-
Pm•eder J oão cito para o exercício de 1914, afim de que este ramo do 

Vespucio Congresso Nacional possa cumprir o dispositivo do nu-
. mero · 17 do art. 34 da Consitituição de 24 de fevereir·o. 

Como nas propostas anteriores , nos quatro artigos de que se compõe a 
pre·sente proposta cogita o Executivo: 

a) do quadro da off.icialidade; 
b) do recurso de accesso ao posto de off.icial; 
c ) do recr.utamento das praças.< 
d) da formação das re•servas; 
e) dos artífices militares. 
Encarand-o a proposta govername.ntal sob todos estes aspectos, a Com· 

( •) P.rojoecto n . 41. 
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missão dá a Camara dos Deputado,s as razões da sua ucceitação com a•s mo· 
dificações que julga acert.ado aconselhar. 

Quadro da officia!Ji&ade 

Tratando da fixação .das fo,rças de· terra para o anno corrent~, teve a Com· 
miss.ão de M.arinha e Guerra ensejo de tornar bem claro quão injustas e 
apaixona,das são . as crHic•as feitas á nos!sa organização militar, que se pre-
tende aprese;ntar aos olhos do povo como um orgni·smo dispendioso e quasi 
inutil, como creando um Exercito de o.ffidaes sem •soldados. · 

Tomando os coeffidentes representativos das relações entre a o.fficiali· 
dade e o numero de praças do•s pr·incipaes exercitas estrangeiros, mostramos 
serem: para a Allemanha, 4, 1· o/o ; para a F:rança, 5,1 o/o ; para :a Austria-Hun-
gria, 7,8 o/o; para a Italia, 5,1 o/o ; para a Belgica, 7,8 o/o ; para a Inglaterra, 
3,9 o/o; para o Japão (em 1892) , 5,5 o/o ; para os Estados-Unidos da Ame-
rica do Norte, 5,6 o/o; para a ·Republica A:rgenti.n.a, 8 o/o ; para o Brazil, 6,8 o/o . 

Como observamo.s nessa occasião, e o fazemos novamente aqui, os coef-
ficientes da Argenina e do Brazil pare·cem relativamente elevados, m.as. con-
vem ter em v·ista, para poder bem interpretal-o·s, duas ordens de conside-
rações: 

Em prime·iro Jogar, esses coefficientes são tomados entre duas partes, 
uma fixa - o numero de offidaes - pois que ás nossas U•nidades comba-
tentes não são addiCJionados, no ·cas.o de guerra, •offidaes d•e reseTv•a (cou·s•a 
que não possuímos), e outro var.iavel- o numero de praças- que augmen-
ta ou diminue conforme os effectivos mínimo, médio e maximo de que tra· 
t.a a lettra f do· art. 120 da lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908. 

Ora, si tomaflliliO•s· a proporçã·o entre a nossa officiaJi.dade combatente 
e o effectivo maximo das praças, isto é, o effe•ctivo a attingir no caso de 
mobilização, e que não póde ser ultrap.assado sem prejudicar o commando 
e a administração, e.ffectivo que se eleva a 75.000 homens, teremos o coef-
ficiente de 2,9 o/o, o menos elevado de todo·s os dos exercitas organizad.o•s. 

A segunda ordem de considerações é a que se refere á funcção do of-
fi.cial - "taes são os of!iciaes, tal é a tropa" é um velho adagio militar. 

Relatando no Parlamento francez, a lei dos quadms, assim se exprimia, 
em 1875, o general Chareton: "Os quatros (a off.icialid.ade) não podem ser 
improvizados, são a obra do tempo, que lhes dá a instrucção e o espírito 
militar; nós proprios tivemos a confirmação desta verdade dura na ultima 
guerra. Ha, pois, ne•cessidade de formal-os em tempo de paz". 

Na sua recente obra Em CfiUe medida se modificaram as condições de 
success~ na guerra após 1871, o general al!emão van Blenne deste modo se 
pronuncwu: 

"Qualquer que seja a constituição de um exercito , seu valor militar de-
pende em primei.ra linha d.O·s seus educadmes e dos seus chefes e, por con-
sequencia dos offida·e•s e seus auxiliares, O•s offidaes inferiores, e isso tan· 
to mais .quamto. a duração da permanencia sob as bandeiras , em tempo de 
paz, é mais curta. Um numero suff.iciente de bo•ns off.icia es e sub-offkiaes 
compensa muito defeito organico de um exercito. (*) 

·Aind·a no anno proximo findo o Relator da Commissão do Exer·cito , na 
Camara franceza, Deputado Treigni er, dando parecer sobre a lei dos qua-
dros emitte a seguinte opi,nião: 

"O papel do quadro é du·plo: E' o orgão de direcção , de emprego estra-
tegico e tactico das tropas e .é o orgão de unidade, de cobesã.o dos individuas 
no interior dos diverso·s elementos. Mas, conforme nos elevamos na hierar· 
chi,a, a importancia respectiva de·stes dous papeis varia." 

( * ) !Obra supra citada, pa g . 16. ., 
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A Commis·são de Marinha e ·Guerra nã·o se esquivou a·o prazer destas 
citações, pois que ·eHas veem •reforça.r; com o apoio da n.ot·oried·ade do:s seus 
auto11es, os conoeito·s por ella .avançados em pareceres a.n,teri·ores. 

Com ·e.ffei~·o, ·a funcçào do üffioial tem •Um caracter .p·ermanente, j.á p·elo 
papel que lhe ·cumpre desempenhar na moderna organização do·s eXJe.rcito·s, 
já pelo ·constante es.foTço, a principio physico •e em seguida intellectual, que 
se dev•e impôr para •estar na aJ.tura de des.empenhar a missão que a Patria 
lhe .confia. 

O pro·prio Sr. J. Jaurés em ·seu apreciav·el .J.ivr·o L'.:znmée moderne, pro-
pondo a transformação d·o actual ·exercito francez em uma instituição mili-
ciana, predicou a .organização do quadro de of.ficiaes compüst-o de uma parte 
perrnane,nte e d·e outra temp-oraria. 

Na paz, ao pa·sso .que ·o of.fidal, po·r um labor continuo, cuida em .am· 
pliar a sua instrucção,\ a;g, suas aptidõ·es para bem desempenhar,se nos dias 

aziagos, da luta, exe-rce tambem uma funcção educativa consistente no pre-
paro da tropa, isto é, dos ·cidadãos que p•assam pela fil<eiTa, afim de se to·r-
narem .aptos para a defesa da .Pa:tria na emergencia da guerra. 

Quandü chega .o momento de pagar ao s·eu paiz o tr,ibuto d·e ·sangue,, ·os 
off.iciaes ou são dementos de d•irecção •para ·executar um p·ensamento estra-
tegico ou tactico •ou :são elementos d·e ·cohesão, d·e •SoJ.id·ez, verdadeir.os ·po•ntos 
de crystalizaçã-o em torno d·os •qua;es se agg1omeram os pequenos grup.os para 
se tomarem re·s·is.tentes ao temporal doe f·erro e fog·o que s.obre elles •se des-
encadei·a. 

Si a o'fficialidade é al•egre, fO'fte, ·competente ·e her-oica, a ~ropa lambem 
participa d·esses caracteres; ·Si a offidalid·ade é fraca, de'Scrente, ·inc-ompe-
tente e tnão :s.e infla;mma no amor s·agmdo do d·evotamen:to / a tropa por eHa 
condu:úda .nãJo .ter.á a força de alma nece·ssaria ·para .arr-ostar as calam:t.osas 
angustias da peleja e s·erá uma tropa votada ao srucr.ificio ·e 'á d·er.rota. 

A:ssim, poi·s, •a manutenção do quadr•o de offkiaes compl·etamen.te orga-
nizado, com t-odos •os •e·stimulos indis·pensav·eis para delles ·s•e poder\ exig ~r o 
sacri·fido a que se de·vem d•evotar, impõecse em tempo d·e paz o.ara .que S·e 
pos'S·a ter a garantia d·o successo nos dias ·somlbrios de ·luta armada . 

Recwil.so de acce'sso ao ppsto de offic:ial 

·Para gara-ntir •o preench iment.o dos -claros no quadro da officialidade d·e 
accôrd-o ·com as leis vigentes, dispomos dO's as·pirantes a •offoiciae·s, providos 
d·os curso:s. theorko e pratico dos ·nos·s.os institut-os mili~ares de ensino, e 
dos aiumnos desses institut·os, que nei.les se habilitam •á ·Categoria de aspi-
rantes a officiaes .. 

O actua1 regulamento, instituído pelo decre.t·o n. 10.,198, de 30 de abril 
do anno corrente, de accôrdo com as alíneas· n e o do· a11t. 29 da 1ei n. 2.738, 
de 4 de janeiro deste mesmo anno, para os institutos mi'litares de ensino dis-
. põe no art. 60 do c-apitul·o Es·cola :Militar: 

"Art. 60. O rnumero ·de alumno·s a matricular sená fi xado annualmen.t·e 
pelo Minis•tro da Guerra, d-e a-ocôrdo com a d-otação· orçame.ntaoria,! não po-
d.end·o, entretanto. ser rsuperi·O·r ao da·s vagas ·occorrirdas, no a·nno anterior, ·no 
pr·imeiro posto do Exerc·ito e mais 50 % d•essa·s vagas. " 

O principal pensamento deste artigo é o mesmo expo :;.to e justincado por 
esta .Commissiio qua.ndo formulou e d·efendeu ·p-erante a Camara o projecto 
esta·belecendo as ba•s•es para a ref-orma dors. institutos milHares de ens;no, pro-
jecto que, após uma brilhante 'd·iscussão ·neste ramo do Congre·s·s.o segu·iu 
para .o Senado, onde p·ar.a sempre d·ormiu na pa-sta .da •respectiva Commiss.ão 
technica e ond·e foi annullado por uma au,torização, em cauda orçamentaria; 
que a !Camara teve d,e approv.ar, sem ex-ame, ao •cahir da no·'.te de 30 de de-
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zembro de 1912, dando poderes ao Executivo, sobre bases muito discutíveis, 
J::ara -reformaT o ensino militaT. 

O p•lano elaborado pda Commissão, com audiencia do Executivo e das 
altas a:u,toridades milHares. f.oi completamente mutUado pela citada aut-oriza-
ção, d·eixando a re>forma de ser -calcada em mo•lde·s systematicos, ·d·e accôrdo 

·com a . orientação moderna a dar-se aos -estudos militares, tornando-"se con-
tinuo·s , -i-ntensivos e pr.omo.topes do d<!·senvo,l·vimento da ·capaoidad•e dos offi-
ci-aes, até nos mais altos postos, para se manterem, com poucas modificações 
os mesmos metho•dos e a me·sma orientação a-n,teriores. 

A concepção de faz,er voltar ás Escolas P-ra:ti-ca e Sup·erio-r de Guerra, 
por períodos limitad-os e fi.ns e-spe·ciae·s, como o conhecimento da acção do 
material moderno ·e daJS. mod-ificações •o-peradas nos processos es t·rategicos e 

tac·ticos em conseq-uencia dessa a-cção e que as campanhas modernas vão en-
sinando , os officiaes superiores, já estava ·consagrada pela reorganização do 
ensino mili:tar na Argenti,na, .operad!l sob a ins·p-i·ração dos progressos mil-ita-
res na Allemanha e na França. 

Ainda agora tem a Commis:são de •Marinha ·e Guer-ra a satisfaçã:o de, no 
já r-eferido parecer do deputado francez Treignie-r, relator da Commissã:o do 
Exer-cito na Camara franceza ap,resentado s·o·br-e - a .lei dos quadros - e 

pub1ica:do em 1912 (um anno após o nosso púecer) ver as idéas. que de· 
fendeu preconizadas pela fôrma ·segui-nte: 

"Parece que nos oc-oupando assim d-e es·co•las em uma lei de .quadros, 
sahimos dos seus limites; mas constatamos um interesse s uperi-or em cir-
cumscrever exactamente nosso assumpto e em mos.t-rar ao mesmo tempo as 
tar-efas -que co•mpet-em ao .r-egimento organizad-o p•e-la lei e a·s ci·ue em -caso 
algum lhe pod•em ;s,er -inherentes. Crermos al-ém -d·i·sso 'que é uti1 , em um es-
tudo cu:jo fim é •consignar a·os quadros a sua 1par.te na obra de preparação 
pa·ra .a guerra, mos·brar o plano de conjunto desta pr-eparação e differenciar 
os seus ·di verso:s orgã·os." 

"ües.ta·s considerações resulta que a ·impor-tancia dos trabalhos de es· 
cola augmenta ao mesmo tempo que o po-sto, .que estes trabalhos pod·em, em 
certa medida, ·ser desprezad-os nos postos sufbal-terno,s, mas que sua utilidade 
se impõe imperiosamen:t•e ·á 'proporção q-ue o offici,al vae ·s·e elevando -na hie-
rarchia militar. Infelizmente assim t~ão se o •comp:rehend·e na pratica." 

" ·As pa•lav-ras teem ·entre nós um papel p-reponderant-e e a palavra - es-
cola - não gosa de boa acceitação·. Talvez s-eja por.que ella desperta a idéa 
de mo·oidade rque em si nada :tem de agradaV'el para os homens de -idade já 
madura. Mas a situação de estudante appar-ec-e como -o reverso s,ombrio da 
mo-ci-dade. A •qu-.:m não tem a ventura -de s•er j-oven pa,rece que d-eva ser ga· 
ranti"da, ·como compensação, a cert-eza de -não s-er mai·s •collegia-1. E' sob-retudo 
a palavra que convém evitar. O centr·o ·dos altos est-ndos. militares cread'o a 
d·ezoito mezes pa:ra os tenentes,corone-is funcdo-na com aprazimento de tod.os 
e merece actualmente unanime approvação. Os trabalho-s que ahi se ex-e-cutam 
são ent•retanto da mesma natur-eza que OIS prat:-cad·os na Escola Super-i.or de 
Guerra . EU-e nada mais é que uma -escalai mas com uma missão mais ele-
vada." 

• • •••• • •••••••• • . • •••••• • ••••• o •••• o ••• o ••• o • '0 • • o. o • o o ••••• • ••• o 

"Qualrque>r que ·seja ·O nome dado ·aos orgãos e.ncarregad.os. do ensino 
superior do ·Exercito - ·chamemol-os c·entro -de es-tudos. escolas ou por 
qualquer ·outra d'e-nominaçã.o - nã·o é menos neces-sario -lhe-s dar um a or-
ganização conv•en.iente, que lhes. permitta desenvo•lverem-s·e por um traba-
lho co-nstante e aperfeiçoarem methodos d·e -ensino, collocarem seus conhe-
cimentos na -altura do-s progre-ss.os do s-eu temp·o C\. 1 emf-im, p-romover-em em 
cada ·atino o aprov·e~tamento da expeeri-encia do a-nno anteri·or." 

"Ha bastante pueri-lidade em con~undir com ars, nossas escolas d·e as-
pirantes ou de offkiaes s111ba•lt-erno·s as -necessarias aos n.ossos quadros. su- ., 
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periores. Bsta·s das outra:s se distinguem como na univ·ersidade as f'acul· 
dades se 'd·isti.nguem dos ly·ceus. Não pe!'cam·os de vista que a vida :do O·ffi· 
cial em temp·o d·e paz é inteiramente fictícia, que rnão !Saberia paJra eUe, 
quer no re~imento, quer na es·cola, ser rques.tã.o d·e ·educação· compl-eta pe·l·a 
prati·ca rdo seu offJdo. Ers~a erducação só se obtem na guerra, e ness·e mo· 
mento Sel'á muito .ta1'de ·pa·r.a rque e!la Se •COnquirste Utilmente 'si não foi IDÍ· 
ministrad•a em tem·po d·e paz, por tod:os .os mei•os." 

":Q que constitue a materia p·ro.prria das es·colars. de as·p·irantes e de offi-
cia·es subalternos é, .antes de :tudo, o ·pr·eparo para as suas funcções de i.ns-
tructor·es em tempo de paz. 'Ersrte pre.paro rnão se separa evident·emente do 
estudo dos .elementos da guer.ra e doo .que devem S·er suas funcções em tem-
po de guerra,. p.orérn e!.loe deve a:ch.ar-se no centro do:s seus pr-ograrmmas." 

"Conduzir as tropas no alto, meth.odos de i.ns.trucção em baixos, são 
os dous termos da pr·e·paração de noss.os quadros, e se combinam em propor~ 
ções variav.eis com a importancia do posto." 

"iParece .que esta distincção, tão natural entre esco.las superiores e es-
colas subalternas, tenha custado a se evid·enciar que as s.egundas pretendam 
muitas vezes dar a seus alumnos um ·ensino despro•porcionado a suas fu'n-
cções, ·que as primeiras não ousem crear-se, organizar-se como fócos larga-
mente abertos de a•ctividade intel!ectual, de pesquizas elevadas, onde todos os 
officiaes superiores pos•sam vir muitas vezes sentar-se durante algumas se-
manas apenas, com o fito de aproveitar os trabalhos proseguidos, em um 
meio favoravel, por of.ficiaes especialmente escolhidos e delles participar em 
certa mooida." 

Mas voltemos ao assumpto principal que nos preoceupava. Dizíamos 
que o principal pensamento contido no art. 60, acima referido, é de .que a 
"Escola Militar" seja o viveiro d·e onde surgirá a officialidad·e para o -Exer-
cito, mas em numero .estrictamente adequado ás necessid•ades de preenchi-
mento dos ,quadros, para evitar o accumulo de aspirantes que pelo cansaço 
da espectativa veem suas esperanças estiolarem-se com os annos decorridos 
e quando logram entrar para o quadro da officialidade já ve.em contaminados 
pelo virus da d·es.esperança e da ·descrença, tão noc·ivo aos que encetam uma 
carreira e maximé quando é esta a carreira da.s armas. 

Assim, como o nume·ro de vagas occorridas no primeiro posto e nas 
quatro armas de exercito ·só póde ser apurado ao findar de ·ca·d-a anno, o 
Ministro no inicio do anno s·eguinte fixará o numero d·e matriculas de accôrdo 
com o criterio do .j1á mencionado artigo regulamentar. 

Do r.ecl'outdlmen;to das rpraÇa.s 

Em sua proposta de fi xação das forçils d·e terra, para o anno vindouro, 
pede o Governo ·que o numero ·de praças seja determinado em 31.925. 

Grande tem sido a campanha para se dotar o Exercito de um eff.ectivo 
que lhe proporcione a possibi·lidade d·e preparar-se para o exacto ·cumprimento 
de seus deveres. 

Ainda no anno proximo findo o Governo solicitou a fixação do numero 
de praças de pret em 31 . 925 e o orçamento da Guerra, após· grande relutan-
cia e acalorada discussão na Garoara e Senado, conced.eu-lhe 25.000 praças . 

Record•amo-nos de que um dos argumentos lançados como ·concludentes 
foi que durante muito tempro nos contentámos com 12 .000 e ·que de facto 
nunca ascendi amos a mais de 18.000 praças de pret. 

Em assumpto de semelhante magnitude ·é ·indispensavel attender ás con-
dições da época em •que vivemos, do meio internacional onde florescem nossas 
relações, dos interesses economicos e conflictos .que podem suscitar e dra 
organização militar que possuímos, por sua vez funcções dos progressos da 
arte de guerra em nosso s·eculo e das condições anteriormente enumeradas. 
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Reorganizamos a·s nossas forças de terra pela lei n. 1. 860, de 4 de 
ja•neiro de 1908 e por esta reforma necessitamos de um effectivo mínimo 
de 31.925 praças. 

Conceder numero insu.ff.iciente de praças não é obra de patriotismo, é 
obra de imprevidencia; não é obra d-e economia, é obra d-e desperdício. 

Ha mais de um seculo já escrevia Guibert; em seu - Ensaio Geral de 
Tactvoa: ~·o que ·ha de mais caro e mais oneroso é ter um simulacro de exer-
cito, porque, com e!le, nunca se está ao nível de sua politica (do paiz), nem 
da sua situação (no concerto mundial) , nem d'o papel -que se dev-e desempe· 
nhar, e toda a despeza -que é insufficiente é despeza que devemos lamentar". 

Esta proposição é d-i,gna de ser applicada ao nosso caso e de sobre ella 
meditarem todos os -que são animados de puro patriotismo. 

No conf!icto armado é preciso apresentar o numero contra o numero; 
vence só quem a seu favor tiver o numero, o preparo, a facilid•ad-e de mobili· 
zação, a resistenc·ia ao embate das difficu,ldades materiaes e contrariedades 
mora·es, o devotamento ao sacrifício e o patriotismo inquebrantavel. 

Não h a mais quem se illuda com as utopias da paz universal e da im- · 
possibilidade das guerras; mais espaçadas, menos durad•ouras, poré m, mais 
violentas e mortíferas, por isso mesmo ·que se resolvem em menor lapso de 
tempo, exigem um preparo mais solido de todos os elementos qu-e possam 
ser chamados á acção no· primeiro momento , um trenamento mais intensivo e 
um encouraçamento patriotico mais profundo. 

Quer ouçamos os representantes da escola imperialista, quer os da socia-
lista, constataremos 'que todos accentuam a necessidad•e que teem os povos 
de estar preparàdos para a guerra. 

No já mencionado parecer do Deputado francez Treignier, sobre este 
assumoto, assim se manifesta elle: 

"J ámais , salvo talvez durante os t-rinta annos .que precederam •á Revolu· 
cão, os problemas relativos á guerra apaixonaram, tanto como hoje, a opinião. 
Isto provém talvez d'o desenvolvimento intensivo dos armamentos; isto pro· 
vém ainda mais da febre de transform ações que nos queima e da aspereza 
da concurrencia economica entre os povos. 

Cada paiz olha invejoso os progre'ssos feitos pelo vizinho , como si e11-es 
só pudessem ser realizados em seu detrimento. A palavra -compensação está 
em todas as boccas. Os odios entre as nações não são mai o di os de torneio , 
terminados pelo abraço, repós uma .luta cortez, em campo fechado; são odios 
de mercadores que só se apaziguam com a destruição do concurrente de--
testado. Nunca o vaie vict~s do brenn gaulez foi tão positivamente a lei dos 
povos; nunca tambem as vantagens promettidas ao successo pareceram tão 
g randes." · 

Que o digam a Turquia e a Butgaria, a ,quem estas phrases fina es se 
applicam com a justeza d,e uma luva; que o diga esta licção balkanica que 
estamos acabando de receber. 

Demos agora a pa,Javra a um abalisado escriptor militar, ao notavel ge· 
neral a11emão von Bernhardi e translademos para aqui um trecho de sua 
obra A gwerra de hoje: · · · 

"A Allemanha nutre hoje, d·iz von Bernhardi, sobre um territorio de su· 
perficie approximadamente igual á da França, 65 milhões de habitantes; em 
França vivem a-penas 'Cerca de 40 milhões. Nossa vigorosa população cresce 
cada anno de -quasi um milhão. 

Não se póde es-perar ·que a agricultura e a industria da mãe patt·ia bastem 
indefinidamente para assegurar uma actividade remuneradora a uma tal 
massa de homens em progressão ·constante. E' preciso que desenvolvamos 
nnssas possessões coloniaes para dar ao excedente de nossa população traba· 
lho ·e meios de existencia, si não quizermos que, como outr'ora, a potencia e 
a actividade d-e nossos rivaes aproveitem ainda da emigração aHemã. Só ~ 
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podemos realizar semelhantes acquisições de territor.ios, no estado actual de 
repartição po!itica da Terra, á custa de outros Estados ou de accôrdo com 
elles, ·e um e outro só serão possíveis s·i tivermos, primeiro, garantido nossa 
potencia no centro da Europa, mais solidamente ainda do que existe hoje. 
Cada acto de nossa politica exterior nos cot.loca em face de ev.entualida.des 
de guerra européa contra adversarios superiores em numero; esta ·é uma 
compressão que nos parece insupportavel. Todo acto independente de nosso 
paiz torna-se muito difficil. Uma tal s·ituação comporta os mais graves pe-
rigos não sómente para a paz .da Europa, que pôde apenas ter ·em nossas 
preoccupações um Jogar muito secundaria, mas antes de tudo para nós pro· 
prios. 

Os tribunaes de arbitragem deverão ev·identemente tomar por base de 
suas sentenças os direitos ·e as posses adquiridas. 

1Para o povo em progresso ·que ainda não attingiu o gráo de poderio 
que lhe cabe, ·que experimenta uma necessidade apremiante de desenvolver 
seu poderio colonial, só ·o conseguindo á cus:ta dos ·outros, estes tribunaes 
são antecipadamente um per:igo, ·porque são susceptiveis .de entravar o desen-
volvimento do poder . . Em face da propaganda pa!Cifista que nos envolve e 
em opposição a ella devemos ter bem pr.esente deante dos olhos este facto, 
que nenhum tribunal de arbitragem poderá afastar ou regular as grandes 
tensões existent-es no mundo, as que repousam sobre opposições profundas, 
nacionaes, economicas ou políticas, e que é, por outro lado, impos•sivel trans-
formar vanta.josamente para nós e por artifícios diplomaticos a partilha da 
Terra, tal c-omo existe hoje. Si ·quizermos conquistar ·para o nosso povo a 
situação mund·ial ·que lhe compete, ç!evemos apenas fiar-nos em nossa espada, 
renunciar a todas . as deprimentes utopias pacifistas e fazer face com intei-
reza de animo aos ·perigos que nos rodeiam. " · 

A theoria do general aJ.Iemão não fo·i ainda posta .em pratica pelo seu 
paiz; mas outros j'á a executaram e quem del.la começou sendo a primeira 
victima foi a Tur·quia, .que viu arrebatarem-lhe a Tri·politania, -o Epiro, a Ma-
cedonia, a A! bania, a Thtacia e etc. 

A escola socialista, defendendo idéas mais g.enerosas, mais impregnad·as 
de humanidade, encara a guerra comq uma necessida·de imprescindível para 
a defesa da integridade. de uma nação e da liberdade de um povo. 

Sobre este assumpto, em seu bel.lo livro - O exercito moderno - assim 
se exprime Jean J aures :1 

"0 unico papel social ·que a França .possa des·empenhar no mundo, o 
unico que possa dar á sua acção um valor· universal e exaltar as a.Jmas fran-
cezas em uma emoção superior, onde vibre a vida da França e a vida da 
humanid·ade, é o de ajudar em França, mesmo com todas as forças da demo-
cracia republicana , ao advento do trabalho, conquistando a propriedade. E' 
o de ajudar no mundo, pelo repudio decidido e brilhante de ·qualquer pensa-
mento off.ensivo, e por uma propaganda de arbitramento e de ·equidade, ao 
advento da paz. Um pov·o que, !!e defendendo ·contra a aggressão, defen-
desse esse ideal, resumiria, em si, toda a nobreza de uma grande tradição 
nacional, toda a grandeza da esperança humana. E esta prodigiosa concen-
traçãõ de vida moral irradiaria victoriosamente. (*) 

Seria um crime contra a .Patria deixar crêr ·que a inspiração subita da 
coragem, do enthusiasmo e do genio pudessem supprir á organização paciente, 
methodica e .forte. ( **) 

A .organização militar, o preparo para a defesa patria são necessidad·es 
reconhecidas por todos, qual·quer que seja a .escola a que ·estejam filiados. 
E' mistér, pois, .que não se considerem as forças militar.es do paiz como uma 

( •) Obra cita da, pag . 115 . 
( * •) Obra citada, .pags. 9 e 1 O. 
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superfluidad.e onerosa, um fardo que se deseja ardentememto .-bandonar á 
beira da estrada <:: se carrega a ·Contra-gosto. 

E' muito commum, sempre que uma crise financeira se esboça, mesmo 
em condições de ser debellada por meios normaes, quando é pr.eciso sabia-
mente appella·r para um regimen ·de economias, voltarem-se preferentemente 
as vistas para a força publica e dizer-se: Na Guerra e na Marinha muito 
se pó de cortar. . 

'E estes estadistas que assim pensam recordam aquelle cervo, heróe de 
uma fabula de Theodoro, que ao contemplar-se na l~goa placida e tranqu:illa 
admirava a belleza de ·seus galhos e entristecia-se com a finura de suas 
pernas; mas subi to surge-lhe ao encalço a cainçalha -e louco de terror, pro-
curando fugir, corta os campos e embarafusta pela matta onde a galharada 
que o orna, entrelaçando-se com a do arvoredo, entrega-lhe o corpo á voraci-
dade dos dentes caninos e entre os gemidos de dôr constata que o ·que tanto 
o deslumbrára o perdeu e o que tanto lamentara fôra o seu unico meio .para 
tentar a salvação. 

O sonho do estadista é desen v oi ver as forÇas economicas de sua Pa-
tria, p-romover-.Jhe a riqueza •e o engranidecimen•to, tornai-a o espe'lho onde 
se mirem as dem:üs nações; mas si es•te resultado é obito com o d·es-
c·aso pela defesa nacional!, si não se preparam os cidadãos para a guarda 
da.quj:llo -que a sua act.i>vidade •creou sob a sabia direcção• dos homens de 
Estado, então estas mesmas riquezas e esse mesmo .engrandecimento es-
tarão á mer-cê dos vo-razes que .cupj.damente o•s cobiçam e que nã·o tar-
darão em devorai-os. 

Não se ~segue -d,ahi que um paiz deva arruinar-se para manter inso-
brepujaveis seus meios de defesa; mas .que é mistér cuidar carinhosamen1e 
desta, organizal-a, preparai-a sem medir •sacrifkios, porque ·ella é o esteio 
da vida, do trabalho, da riquez·a e do engrandecimento da Patria. 

Não predkan;10s a creação de um exercito de pé de paz que por si 
só basta P..ara todas as ev•entualidades de uma Juta armada, preconizamos, 
sim, a orgronização da força no min•imo, pa·ra que ellla possa servir de escola 
e de nucJ.eo. · · 

De esco·la onde se preparem o·s ·cidadãos, que pe:J.o serv-iço das armas 
passarem; de nudeo para em torno deDa se gruparem nos transes do·Jo.rosos 
da pugna pela liberdade e integridade do Brasil. 

Da formação ,das reserJJias 

Na guer-r-a, send·o miS'tér oppôr o numero ao ruumero, é dever dos 
homens de Estado a quem está •aHecta a oorgani·zação da defesa naciQnal 
enca-rar a situação p·ropria de seu paiz, a força e os -enemen.tos de acção de 
que dispõem os vizinhos que o cercam ·e os po•vos com que póde entrar 
em •confilkto. 

Duas esc·o:Jas disputam-se a palma na controversi•a so·bre efficacia dos 
meios de o·bter o numero . 

Uma pensa que ·o numero d·os ·combatentes que rea·Jmente póde dar 
·rendimento é ·o .formado pelo exerci•to -de pé de paz, ·com o ac·crescimo de 
reservistas necess·ario· para passar ao pé de guer·ra, em caso de mobiliza-
ção; outra :p•ensa que o nudeo de pé de pa~:~; refo·rçado com os reservistas 
para passa·r ao pé de guerra deve ser desdobrado com formações inteira· 
mente de reservistas. 

Sobre este •assumpto assim se pronuncia o General von •Biune, no -tra· 
baJ:ho· i'á citado: 

"Os quadros d·e tempo de paz, levádos ao effectivo de guerra p·ella in· 
corporação da·s mais novas olasses de reservistas, cons•tituem a·s melhores 
tropas de ca,mpanha. 
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As unidades de formação nova, comprehendendo- apena-s res·eiWistas, 
serão ma·is ou menos i:nferiores em va-lor miiitar a essa·s tropas wlidamente 
enquad-radas, mormente nos priméiros ,tempos da campanha. As unidades 
de formação nova constituida·s pelos reservistas mais idosos, tentd.o a muito 
tempo perdido o ha-bi>to do· serv•iço mi•Jitar, e casa,dos pela maior parte, só 
poderão geralment.e ser enc·arregadas, ao menos fóra das fronteiras , de 
missões secundari>as." 

Mais d·e accôrdo com as necessidad·es presentes e menos radica-l é a 
. op:inião do General von Falkenhausen ( '~ ) que sob"re esta materia assim se 

ex•prime: 

"Para fazer face a ex•igenci.as cada vez mais accrescidas ser-nos-ha pre· 
ciso engrujar na lut·a fo.rmaçõ,es de landw ehr (,forças d.e z• linha) em pro· 
porção mais forte que ·outr'ora e deveremos attender á ·sua organização . 
Cvmo consequenda, os serviços que competi>am outr'ora ás trop-as de re· 
ser.va, serão cada vez ma-is con,fiados ás formações de laJ~dw.ehr, que a>té 
o .presente só eram empregadas no in~erior como tropas de guarnição; seu 
!'ligar ser·á occupado pelo lamásfu.rm (reserv>a territori-al ou, entre nós, 
l:i'llarda Na.cional) cuja chamada ás armas considerava-se como medida ex· 
trema. 

Diversos meios têm sido propos·tos para o empr.ego d>as formações de 
reserv•a; ou intr<>duzir as di'V'i:Sões de reserva nos c-orpos de execori•to como 
terceiras di·visões ou a,ttribui'l-as aos exercito·s fóra dos corpos de exercito 
em urna cer.ta porporção ou emfim formar, com elilas, destacamentos 'de 
ex-ercito subdiv·ididos ·OU não em corpos de exercito. 'E' ver:osimi1 que, se-
gundo as ciroumstandas, estes diversos systemas serão simuntaneamente 
emp·regados. 

Em todo caso, a composiçã-o e a capacidade de rendimento correspon-
dentes das formações de -reserva, jámais podendo ser comp•aradas ás das 
tropas de campanha, parece V'antrujo·so const<itui•r por uma forte pa·rte. a 
primeira linha de 1ropas de campanha, .a qu-em cumpre o primei-ro engaja-
mento ·na 'luta. Sómente os co·rpos de tr<>pa muito exercitados serão ca-
pazes d·e esforÇos ext·raordina,rio.s de toda a natureza cuja necessidade é 
de pr·evêr na guerra de hoj,e, particularmente em seu ini-cio . " 

T!l'atando d•a mesma! questão o General von B·eornhar-di, •emitte os se· 
guintes con<?,eit·os: 

"Na maior parte dos casos e sobre tudo qurund·o se tem de lutar contra 
a superioridade numerica, dever-se-ha attribuir .ao exerci to de ·Campanha, ao 
menos, tropas de seg,und.a linha; isto é, n-a AJ.lemanha, tropa·s de r eserva. 
Estas serão inferiores ás fo·rmações activas, não só como capacidade de 
!ma-rcha, mas como disciplina e C()mO rendimento de combate; os homens 
q·ue as .compõem, idosos de 24 a 30 ann:o·s, têm a aptídão physica desejavel , 
mas estão de nonga data deshabituados ás fadigas especia·es da vida mi.Jitar. 
Formações novas, rapidamente constituídas, não podem ter o mesmo valor 
tactico e a mesma co·hesã·o intedor que uma tropa constituída desde o 
temp"J de paz. Uma infantaria homogenea só .em taes condições se poderá 
formar d-urante a guerra •e em presença do inimigo." 

1Estas citações ·confirmam a -primeira parte da. propos·ição que acima 
avançamos, ao encetar es>t-a part-e do· parecer. 

üs escriptores francezes preconizam o emprego simuJ,taneo das forças 

( *) fVo n Fa]kenhausen. A .gra1!1de gtt-em·a 1JWd,e-rn a, pags , 21 e 22 . 
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acti.vas e forças de reserva, at.tend-endo aos precedentes de suas tradições 
militares e ás suas qualida:des de raça: 

"O regimento de reserva, diz o Sr. Treignier, rep•resenta, no dia em 
que se o mobiliza, uma magnifica materi'a de ond-e poderá ·sahir, após um 
certo numero de dias, uma unidade de guer-ra de primeira ordem. O numero 
de dias será talllto mais reduzido .quanto o quadro tiv·er sido mais soEda-
mente constituído, quanto a instrucçãü de .todos tiver ·sido mais fcirte , quanto 
a obra d·e ·cohesão e de trenamento, em uma pa,lavra a preparação, tiver sido 
mais adia•nrtada. em tempo de paz. Mas, em todo caso, ser-lhe.,ha semp-re 
preciso um prazo para attingi·r ao gráo de promptidão e só , ·após esse prazo, 
por menor que elle, tornar-se•ha comparavel e até mesmo -superior ao regi· 
ment'o a-ctivo. 

Exager-ando um pouc-o •eSJte modo de vê r, op·ina o Sr. Jean J aurés : 

"E' Jon~ge dos golpes do inimigo e de todas as surprezas possí-veis_ que 
se fará a concen1ração ·colossal -dos mi'lrhõe~ d-e soildados cidadão·s. E' pos-
si!Vel< que -em um primeiro -periodü• a. nação, -a:liá!s va:lor'osa e combatente, 
ceda prrovriso·riamenrte uma .parte de seu territorio. Suas força·s de primeira 
linha serão apena:s uma vanguard•a que ~erá .ordem de recuar o mais lenta-
mente possível, di•sprutan~do o t·erreno sem se engajar a fundQ·. 'As ener· 
gias nacionaes se manifestarão por um .esforço enorme." (*) 

Não seria ·opportuno dis·cutir aqui o valo·r deste plano do Sr. J aurés, 
cheio d·e perigo,sl para ·a integridade de um paiz, mormente 'hoje, que os 
fa-cto-s :ulltimos têm prova,do que •territorio occupado é synonimo de territorio 
conquistado. 

E basta dizer que ao recuo methodko .pôde oppõr o inimigo a progres-
são methodica, mobilizando suas reservas, exercitando•as ·e fazendo-as avan-
çar para o constante reforço do exercito d·e primei.ra linha, equilibra•ndo as· 
sim um por outró o g-rande esforço rnacional , tendo o cuida:do ·prévio de oc-
cupar solidamente a·s posições já conquistadas. 

Mas, vo'ltando ao pc;mto d·e vis.ta ·que nos preoccupa, e qualquer .que seja 
a es·co1a adaptada, o mtmeu:o é fa·ator indispensavel para o success·o e cum-
pre v-er como pod-eremos obtel•o. 

A questão, •enf.re nós, é reso1vida peilo § 4o do art. 87 da Constituição 
Federa1. 

E:ste artigo e·statue que o Exercito e a .Armada comr> or·se-hão pelo 
voluntariado, s·em premi-o, e na falta deste pe'lo sorteio mil·itar, préviamente 
o·rganizad·o. 

O p-rimei-ro processo, fornecendo elementos qa·s épocas criti·cas do tra-
balho naciona1, nas ép-oca·s normaes é defident.e. 

Agora- mesmo, para o effectivo orçamentado de 25.000 homens, 1emos 
na 1" •Inspecção Mi•J.itar Permanente um .. deficit de 249 praças. na 3" o de 
25, na 8" de 11, na 10" d·e 80,, na 11" de 1.579, na 12" de 3.935 e •ria ·13" 
de 1.290. 

Ora, a·s 1', 11" 12" e 13" Inspecções Pemra:nentes são a-s de fronteira, 
onde •es.tão .as tropas d-e cobertura, isto é, as tropas que :têm de soffrer 
os primeir-os embates, no caso de uma invasão subi•ta, tr-o·pa-s que todos os 
paizes se •esforçam para ter, não •no effeGtivo o·rçamentar-i-o, mas no ef· 
fectivo médio. · 

( •) O Exm·Cf!to Mode-rno, .pag. ·9'1. 
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O segundo processo impõe-es, portanto, e urge po'i-o .jmmediatamente 
em execução . 

Ora, a lei n. 1.860, d·e 4 de jal),eiro de 1908 e o decreto n. 6.947 de 8 
de maio do mesmo anno, já instituí-ram o ·serviço militar obrigatorio e re-
g.u·lamentaram sua execução; ·cumpre applicalhos-, para a organizaçã-o de 
nossa defesa. 

A Republica Argentina, com um patriotismo digno de louvor e imita-
ção, aru>lica com surprehendente regularidade ·sua lei de servi'ço militar 
obrigato~'io. 

São· tão g.ra·ndes e convenientes os resulta.dos por el1a ·coilhidos C\lm o 
systema d·e incorporar •lodos os annos 12.000 mancebos ao Exercito e 2.000 
á Marinha e de instruil-o.s durante um anno naqueJ.la corporação e dous annos 
nesta, que j-á hoje ·nenhuma •voz ousa ll·evant.ar-se ás ma-rgens do Prata, contra 
o serviço obrigatorio. 

Tod·os reconhecem no Ex-ercito e na Marinha es.co[as d·e educação phy-
sica e mo·ral da mocidade, tanto mai·s uteis quanto é ·certo que a Argentina 
é um paiz cuja po·pulação cresce á ·Custa da corrente immigratoria e que é, 
por vezes, no seio da·s rtro.pa·s •çfe mar e terra, ·como -diz iUustrado es·criptor 
militar, que os fi.lhos dos immigra-nt~s affirma:m·, de modo ca<tegorico e 
solemne, a sua nacionalidade definitiva, grupando-se em tomo do pavilhão 
azul c-e'l.este e entoando as inspiradas es.t.rophes do hymno de MaiÇJ. 

-Graças a isso pôde a Argentina contar hoje mais de l.QO.OOO homens 
instruidos nas firr·ei·ras da tropa •e promptos a constituk um exerci<to formi-
d.avêl de p-rimeira :linha, com o qual lhe será facilimo -quer resistir a qual-
quer -irrupção de um ininiigo Hmitrophe, quer invadir-lhe celere e resoluta-
mente o territorio. -

Como testemunho irrefragave[ do que affirmamos depara,se o .fa.cto 
do Cong-resso Argentino haver estabelecido como •ba·s·e de toda a vida cí-
vica e -politka a caderneta de alistamento para o serviço militar obrigatorio. 

Entre nós uma, relutancia e uma tibiedade injustifi-caveis têm protelado 
a execução do serviço militar obriga:torio. 

E por est·e motivo podemos, com profunda dôr na alma, affirmar que não 
temos nossa defesa orga·nizada, po.i s ninguem será tão ingenuo .que possa crer 
que com 25.000 homens, es-palhados por todo o nosso vasto territorio, possa-
mos fazer frente a uma ·invasão de inimigo que disponha d·e um exercito de 
primeira linha de mais de cem mil homens. 

A pratica do serviço militar obrigatorio impõe-se, pois, não só para com-
pletar as desfalcadas ·fileiras do exercito como ainda para preparar os ele-
mentos complementare-s d•e nossas forças no dia em .que tiv-ermos a dura 
necessidade de mobili zai-as. 

Oxalá ·que os bons desejos do Sr. Mini stro da Guerra, manifestados em 
seu relatorio, sejam traduzid.os em promissora r.ealidade. 

O Governo e o Congresso que em conjuncção de esforços, esquecendo 
filigranas escolasticas e dissenções politicas organizar.em fortemente a defesa 
naci.onal, não com o proposito de aggredir, mas com o de manter illesas a 
honra e a integridade nacionaes, merecerão as eternas bençãos da Patria 
brazileira. 

Dos arlificias mUl>fare'S 

Na pro·posta de fixação de forças roga o Governo, novamente, autoriza-
ção para admittir nas fabricas e ars·enaes até 200 aprendizes artífices, de 
accôrdo com as condições e obrigações consignadas no regulamento das c-orn-
,Panhias de aprendizes militares. 
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Em relação a este assumpto a Commissão rep·ort a-se ao que t:xte rnnu .~ 

pa·receres anteriores, continuando a applaudir o acerto da execução de s·eme-
lhante medida. 

Conclwsão 

Estudados os assumptos• a que se refer a pro pos ta de fixação ode forças 
d·e terra, apresentada pelo Governo a esta Camara, a C ommissão de Marinha 
e Guerra pensa que ella deve ser appr.ovada, mo dificando-se, po!"ém, o § 4• 
do art. 1 •. Esta modificaçãü consi ste em desdobrai-o em do us paragrapho s 
distinctos, que accentuem bem as idéas nene contidas e qu e reunidas se 
tornem incoherentes. 

Assim a Commissão é de parecer que o § 4• seja assim redigido: 
§ 4.0 De 31.925 praças, incluídos 199 sar.gentos amanuenses, e dis·tribui-

dos 100 a cada uma da.s companhias regionaes do Acre, Juruá, P urús e Ta-
rauacá e as restantes ás dem ais unid ades do Exercito creadàs pela ·lei n. 1.860, 
de 4 de i aneiro de 1908, de accôrdo co m o effeticvo mínimo. 

E que se accresce l'j te o § 5°, concebido nos segui,ntes termos: 
§ s.• O effectivo, em praças de pret, de que trata o paragrapho anter ior 

poderá ser elevado ao maximo de accôrdo com a lettra .f do art. 120 da lei 
n . 1 . 860, de 4 de 1 aneiro de 1908 , n.os casos de mobili zação. 

Ao projecto n. 41 ·do corrente anno que fixa as forças de terra para o 
exerci cio de 1914, o Sr. Deputado Calo geras apresentou um additivo, au to-

rizand.o o Governo a rever a lei n . 1 . 860, de 4 de i aneiro 
Aditivo Galo- a ) basear a organização do Exercito na prestação 

gents pessoal e gratuita de serviços dos voluntari os e dos so r-
teados; não podendo o effectivo de paz das unidades 

baixar a menos da metade do seu effe·ctivo de guerra ; ' 
b) reorganizar as inspecções, de modo a proporciona.l-as ás populaçõe~ 

r.espectivas, salvo para as zonas onde teem parad a trop as de cobertura, e 
ad.optado, na medida do possível, o principio do serviço militar regional; ·, 

c) crear a .quarta companhia de batalhões ode infantaria; 
d) creaJ.' as companhias de depo si to para methodi zar a incor·poração dos 

reservistas; t ' 

e) estabelecer a divisão como menor unidade estrategica . 
.Em duas impor tantes orações sobre esse projecto o eminente Deputado 

por Minas Geraes fez minucioso .estudo sobre a organização militar do paiz,, 
fazendo sobre a mesma uma critica elevada. > 

Embora justas as indi cações do additivo do eminente Deputado, pensa .a 
Commissão de Finanças não poder dar o seu ass.entimento a essas indica; 
ções. , , 

As indicações de lettras c e à' augment ar ão consideravelmente a desp eza 
publica. 

·As lettras b e c tambem poderão trazer augmento de despeza , conforme 
o criterio que sobre o assum pto tom ar o Poder 'Executivo. 

A indicação da lettra a, trazendo economias, arma, entretanto, o Poder 
Executivo de um poder extraordinario , de cuja co !laboração não pó de e não 
deve abdicar ·O Poder Legislativo . 

Essas medidas propostas, em vez de constituírem ad.d itivos a uma lei 
annua, podem e· mer.ecem cons tituir assumpto para um proj ecto de lei , su-
jeito a um amp·lo e minucio so debate. 

Sala da Commissão de Finanças, 20 de ·outubr-o de 1913.- Ribeiro ]un· 
queira, Presidente.- João Simplicip, Relator .- Raul Fernande'S.- Antonio 
CarVois.-Hom·e•ro BCllp~is~a.-Odavio M'il!ngab-e~ra.- .]o;aquim Pires.--J\!Ia noel 
J3orba. ., 
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Pequenas differenças ha entre a proposição da Camara dos Deputad<Os 
fi xando as forças de terra para o anno de 1 !f14 e a proposta que, de accôrdo 

Pat•e-
ce?· ( *) Lc~1J,1'0 

Soà1•é 

com o preceito constituci.onal, foi remettida pelo Pod.er 
Executivo áqueJ.Ia Casa do Congresso Nacional. As mo-
dificações, propostas pela Commissão de Marinha e 
Guerra da Camara dos Deputados e alli acceitas, nã-o 

alteraram a proposta do Governo . 
Tambem essa proposição nos seus elementos essenciaes em nada diver.ge 

da lei n. 2.718 A, ·de 31 de dezembro do anno passado, que fix.ou as forças 
de terra para o exercício corrente de 1913. 

A Commi ssão de Marinha e Guerra do Set:~ado, a cujo exame foi suj·eita 
a referida proposição, dá-lhe {) seu voto favoravel sem propôr que se lhe 
façam qu·aesquer aJt.erações. E parece-lhe de acerto que assim delibere o 
Senado. 

O voto, que fica por essa fôrma expresso, não se emitte sinão porque a 
isso levam as condições em que o paiz presentemente se enoontra, certa 
como está a Commissão de ·que outra devera ser a conclusão a •que conduziria 
o exame .dessa proposição, si lhe fosse dad·O attender ás necessid•ades reaes 
da defesa nacional e á fie,J execuçã·o da lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 
1908, que deu ao nosso Ex.ercito a organização qu·e elle actualmente tem, 
ou deveria ter. Tem, pois, a Commissão de Marinha e Guerra a consciencia 
de ·que, posta em execução essa lei ·que fixa a força de terra, lon·ge fica a 
realid·ade d·o plano concebido pela vigente lei de organização. 

São conhecido sos clamores, que, na imprensa como na tribuna do Parla-
mento Nacional, se veem levantando' contra os defeitos e os erros da actual 
situação em que se acham as forças militares da 1Repuolica, erros e defeitos 
de tal mQnta, que aos olhos de muitos e á vista de criticas postas em pu-
blico, ter o que nós temos quasi o mesmo é que nada ter. Difficil é apurar 
as responsabilidades d·e um tal estado de cousas, quando ellas se repartem 
·e distribuem por tantos, e .são apontadas pelo Poder Executivo . ao Congresso 
_Nacional e vão das tribunas do Poder Legislativo aos ouvidos do Governo. 

O ·que parece injusto é pôr só a cargo do nov·o regimen político a culpa 
de taes err-os e def.eitos, comparando a Republica ao Jmperio, como si elles 
fossem de recente data, como si na vigencia das instituições demolidas pela 
revolução de 15 de nov.embro de 1889 andassem os negocias militares geridos 
com tal segurança e acerto ·que fosse licito concluir pela superioridade do 
Exercito e d·a !Marinha de outrora, oppondo-as pelo· valor material e moral a·o 
Ex·ercito e á Marinha de agora. 

'À. verdade é que esse passad·o não se recommenda. Sahimos delle, sob 
o ponto de vista militar, desorganizados e desfeitos, sabido como é que taes 
e tantas eram as justas queixas .que um tal estado de cousas levantava no 
seio das classes militares, que a iso erradamente observadores incompetentes 
e myopes attribuem, ·como á sua causa pricipalissima, o glorioso feito .que 
implant·ou ·em o nosso paiz as instituições politicas ·que nos regem. 

Não se poderá dizer que a Republica j-á fez tudo o que deve. Incontesta-
velmente, porém, muito é .a que está feito e o que se tem tentado fazer para 
melhorar as condições da Marinha e do Exercito. · 

A base assencial e o fundamento em que por toda parte assenta uma 
bôa organização militar é a -de um processo de recrutamento que faça do 
serviço prestado nas fileiras do Exercito e da Marinha um dever, ·que a todos 
caiba, s-em distincções de clas·ses, sem exclusões, nem isenções -injustas, que 
não sendo admissíveis nos paizes de regimen monarchico, menos caberiam 
nas nações ·que se regem por princípios democraticos, postos todos os cida-
dãos no p•é de rigorosa igualdade .em face da lei. 

!Nesse terreno Imperio viveu e morreu sem descobrir outro processo que 

( • ) P&recer n. 2 3! . 
... ..... __ ..._:_ la/ 
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melhoras garantias drésse ·qu·e o do barbaro recrutamento .forçado, contra o 
qual em vão bradavam tantos espíritos liberaes no Parlament.o e na imprensa; 
denunciando os abusos e os crimes .que á sua sombra- se praticavam, inse-
guros os lares, a cada hora ameaçados nas suas liberdades os cidadãos que 
incorriam no desagrad.o de utoridades subalternas, tantas vezes cegos instru-
mentos de odios politicos e baixas paixões. 

Já quando estava a desabar o Imperio, no anno de 1888, dizia o Sr. 
Henrique d'·Avila na tribuna do !Senado: "O nobre Ministro já está disposto 
a lançar mão desse detestavel meio de recru·tamento. Vê, pois, o Senado que 
é o nobre Ministro da Guerra quem confessa em seu relatorio que essa 
fonte de recrutamente (o v.oluntariado) não basta, indicando como medida 
necessaria para a deficiencia de recrutas o recrutamento forçado. " 

E na mesma data erguia o Sr. Senador Candido de Oliveira o seu pro-
testo: "Augmente-se mesmo premio si fôr preciso (aos volU:ntarios). Tudo, 
menos o recrutamento forçado com o seu cortejo de violencias e horrores. " 

Dir-se-hia que desde o Imperio se cogitava de adaptar entre nós um 
processo na·cional e pro·videncias, que assegura•ssem uma melhor composição 
do Exercito . Tal o esco•po vi s,ado pelos que conseguiram a d.ecretação da lé'l 
de 26 de setembro de 1874, que o imperador soli-citava na •sua falia de 5 de 
maio desse anno: "A organização da força militar, assim corno as garantias 
de liberdade individual, pedem instanternente uma lei que regule de modo 
justo e efficaz ·o recrutamento, evitando ao me·smo tem po a insuffkiencia e 
os abusos do sy•sterna actual." 

Mal appa.reci,a convertida em lei essa asp·ir.ação, e para logo os d.istur-
bios e as desordens por e!la' gerada•s levav!_tm á tribuna do Senado o Sr. Sil-
veira da Motta, que se referindo aos movimentos havidos nas províncias de 
S. Paulo, Bahia, Alagoas, Pernambuco·, Rio Grande do Norte, Ceará e Mi-
nas, pedia a suspensão dessa lei nestes termos: 

"Trata-se d,a lei de conscripção e entendi de meu dever, depois de muito 
reflectir, vir ao Senado demonstrar perante elle .e perante o paiz a neces· 
sid.ade urgente e indeclinavel d'e suspender .esse monstro draconiano, que o 
ameaça, e que t•anto terr.or já tem e.ffectivamente causado. E noto , Sr. Pre-
sidente, que essa 1·ei cavilos,a e perfida em tudo começa a sua execução 
rnostramdo apenas a fa.ce mais benign.a e occultando a sua verdadeira ca-
tadura. ". 

E foram vãos e inuteis os esforços para d·ar aos preceitos da lei de 
1874, a necessar·ia execução. Durante 15 .annos, i·sto é, até 15 d:e novem-

. bro de 1889, ella ficou no acervo da legi•slação patria corno lettra morta. 
Não poude o Imper.io dar o passo decisivo, que nesse caso, valia pela 

rn~is adrniravel das conquistas liberaes, pondo termo ao regimen rnonstruo·so 
e cond'el'tlnad.o do reerutarnento f·orçado, que se arrastou na cauda do velho 
regirnen e só com elle se extinguiu, graças á sentença, com que o fulminou 
o preceif<o da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, art. 87 § 3°. 

A Republica abordou o problema temeroso, animad.a pelos melhores de-
sejos de o resolver. Depüis d.e varias tentativas, sahiu do Congresso Na· 
ciona1 feito lei o pro'ieeto elaborado pelo Poder Executivo e promulgado aos 
4 de janeiro de 1908. Vae para seis annos que a providencia, tida como 
salutar se decretou; e ainda agora são de ouvir os comrnentos da Cornmi•s-
são d.e Marinha e Guerra da Camara dos Deputados, que nós regi•strarnos 
.3Jqui. Applaudindo a obra, que se tem feito na Republica A<r.gentina, onde 
ficou estabelecida, corno base de toda a vida civiea e politica a caderneta de 
alistamento p.ara o serviço militar obrigatorio, fallou assim aquella cornmis-
são: "As nossas autoridades, por motivos justificaveis, te em protelado a e·xe-
cução do serviço mio!itar obrigatorio. E por esse motivo podemos com pr·o· 
f.unda dôr •na a1ma affirrnar que não tem·o·s nossa defes.a ·organizada, pois 
ninguem será tão· ingenuo que p·ossa .crer • ql\1~ com 25.000 hom~ns, es•palh~-
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dos por toà·o o nosso vast-o territorio, pos-E•amos fazer frente a uma in-
vasão de inimigos que .c\[ s.po·nh.a de um exercito d·e primeira linha de mais 
de cem mil homens. A pratica do serviço mil·itar obrigatorio impõe~se, poi•s , 
não só para completar as desfal·ca-das fileiras do ·exercito como p•ara: preparar 
os elementos complementares d.e nos·sas forças no dia em que tivermos a dura 
nec·essidade de mobilizai-as. Ox·a·Já que os bons desejos do Sr. Ministro da 
Guerra manife·stados em seu relatorio, sejam traduz.i-dos em pr·omissoras r•ea-
!i-dades." 

Na Republica, pois, isso continúa S·endo uma aspiração. Eram de e'Spe-
rar os embaraços que entre nós surgira m retardando a execução da lei de 
1908 . E era até natural que ma·iores fossem agora, depoi·s que o co d-igo po-
lítico de 24 de fevereir·o creou o regimen liberal do voluntariado, extin-
gui ndo o recrutamento forçado, que chagara tão fundamente o organismo 
do Imperio. 

Esses estorvo•s foram previstos e annuncia·dos. Natural era que fôsse 
assim. Certamente muito é o que podem as leis, cuj<a acção sobre os co"S-
tumes póde ir ao ponto de modificai-os, creand·o-os novos. 

Mas, não é menos certo que nem tudo podem ellas, sendo necessario 
que o tempo lhes faci-lite a passagem, vencendo resistencia.s e embaraços, 
que sóem crear a longa rotina e habitas inveterados. A trad·ição é uma grande 
força. . 

E isto expli·ca talvez porque na terra, onde ella maior acçii.o exerce, 
não conseguiram vin.gar os novos mo!d.es, em que todos o•s pov-os, velhos 
e novos, teem vasa do as s.uas organizações militares. Até hoje a Inglaterra 
continúa figurand-o, nesse rói de ,povo•s cultos, como excepção, apezar das 
tendencias manifestas do moderno imperialismo, que a fazem uma formida-
vel potencia entre as nações mais fortes do globo. 

Quando a guerra do s ul da Afr-ica pôz em evidenc~a os pontos fracos da 
organização militar ingleza, houve muito quem ·se pre.occupasse de ver .lá 
adaptado um systema racional, que désse ao imperio britannico o exercito, 
que ell e não possuía. 

Commentava um publicista em paginas de uma revista: "Achar este 
systema seria ccusa faci l •si não· fosse a gente se cho.car contra tudo o que 
entravasse os habitas de liberdade e de egoísmo dos inglezes. Naturalmente 
pensou-se na conscripç8.o. Mas foi immediatamente no paiz e no parlamento 
um tolle geral. Apezar da·s palavras prud entes de todos quantos consider.am 
que os expedi.en.tes de que se soccorre lord Land.sdowne n~.o re·solvem a 
questão ; apezar da autorida·de do duque de 'Devonshire, que decl.ara um des-
astre .supprimir a possibilidade de introdu z·ir o sortei.o; apezar do discu!'so 
de lord Weymyss, o qual tem com-o essencial que a antiga lei cons1itu.cio-
nal do serviço obriga.torio para a defesa do territorio seja emendada, dando-
.se-lhe uma applicação mais pratica, a idéa da cons.cripção foi repellida com 
horr·or sob qualquer fórma .que fosse." (Rev•ue politiJqwe et parlamentaire: 
Les angla;is et la que'stion militaire ) . 

E a lord Rosebery, que s.e ti nh a declarado favoravel ao bill relativo ao 
sorteio, repJi.cava J.ord Salisbury, nes•tes termos : "Desde que seja apr.esen-
tado o IYJ1!.t, f.orço•so ha de ser ir até á cons·cripçào, e ninguem, ao que parece, 
indagou como será isso recebido pelo paiz. Bem inutil é correr o ris•co de 
sublevar paixões, que, nas circumstanoias a·ctuaes, poderiam produzir um 
perigo sério. . . Prefiro manter-me no plano mais prudente do systema de 
voluntarios, não querendo arriscar-me a provo-car muito grandes emoções 
no moinento em que é essenci.8.1 que a nação esteja unida. ". 

E' conhecida a palavra do Sr. Campbell,Bannerman na Camara dos 
Communs: "O Imperio Britannico é poderoso p-o rque é um Imperio de com-
mercío e de paz, mas não seria pos·sivel mantel-o como potencia mHit.ar!" 

O passado e a his.tori a d.o nosso paiz é que valiam ·como lição para os 
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que podiam ver os impeças qu~ estorvariam a fiel e prompta execução da 
nova lei ele organizaçao, qut e incontestavelmente, :,ej am quae·s forem as 
falhas que nell<a se ·hajam c\ e apontar, o passo ·mais largo ·e .rna-is seguro que 
nós já d·emos no ·sentido de preparar a defesa nacional. No Senado Fed·eral 
teve essa importantiss.ima lei a mais rapicia passagem, dentro em pouquís-
simos dias suj eita ao exame das Cornmissõe·5, que sobre ella foram chama-
das a dizer, approvada sem debates e sem a mínima alteração . 

Por isso a Comrnis·são de Marinha e Guerra, cuja parecer logrou as 
assignatura.s unanimes de se.us membros, todos favoraveis ao projecto, di-
zia pelo orgão d·o •seu Relator: "A Com missão deixa de apresentar, como 
desejava, dese·nvolv·ido e minucioso estudo sobre esta importante proposi-
ção da Camara dos Deput,ados, lembrando algumas modificações e indi-
cando emendas suggerida::. por alguns d<: s eu~ membro s, porque está a en-
cerrar-se a sessão legislativa e esta medida impõe-se pela sua opportunid<:~
de, pela S•Ua extraordinar.ia importancia e principalmente porque della de-
pendem .actos de a·dmini·strs.ção militar d.o· mais elevado alcance para os in-
teresses pubHcos que seriam prejudicados si porv.entura sua approvação fos-
se s.d.iada. A Com.misse.o, p.oi·s, confiante no elevado criterio e patriotismo do 
Chefe da Nação e do sen ill t.!Js tre e in.cansavel Ministro da Guerra espera, 
que, na execuçã.o des<ta lei, sejam corrigidas qira~e·:' ·q,!er lax:una:s. " 

E quem teve de receber a incumbencia de redigi r este parecer, dizia na 
tribuna elo Senado, na sessão de 27 de dezembro : 

"Eu receio muito, Sr. Presidente, qu<: n~. época em qu.e nós vivemos, 
na quadra aotual em que tii.o facil mente sii..o conculca,dos os princípios de 
liberdade, esta le·i venha a degenerar, mentindo .completamente aos nobres, 
grandes e geneTosos intuitos qu.e a di.ctaram, em oppressão, em violencia, 
em um gua·nte ele ferro. E é para resguardar o futuro que eu appello para 
o Poder Executivo, acreditando que elle proprio promoverá a adopção de me-
didas complementares, que mesmo o Sr. Mini.stro da Guerra tem pr..; essen-
ci.aes, afim ele ser facil·itada a execuçào da lei e apls.inadas as difficuldades 
que, certo, hão de surgir na ·sua ex.ecução . 

O.i go bem, Sr. Presidente, que appello para o Poder Executivo, para o 
nobre e illustre Ministro da Guerra, e para o nosso eminente compatricio, 
o Sr. Presidente da Repu·blica, poPq.ue occasüio ha em que a gente pre·su-
me que o Congresso Nacional decreta a sua p.ropria fallencia. Agora, pa-
rece que· as·sim é, quando ao f.indar a se.ssão estamos a dar votos incons·cien-
tes, approvando, cop1o ainda hontem succedeu, orçamentos não estudados 
e quasi desconhecid·os em suas dis.posiçõe·s pela maior parte dos Senadores. " 

Esse volver d' olhos sobre as or·igens da lei de organização militar vi· 
gente não tem outro f.im sinão mostrar que não h a que extranhar agora 
as criti·cas -que em tantos pontos a as·signa1am como eivada de senões a 
corrigir. Sabiamo.s nós todos que era assim. O nosso empenho agora deve 
ser lidar por comp.Jetar a obra que fi-cou como o marco inicial de um novo 
período . .Já agora a tarefH ·que nos resta é melhorar. 

No relatorio do Sr. Min~stro· da Guerra, deste anno , estão indicados va-
rias pontos em que, no s·eu entender a actual ·organização· d.o Exercito care-
c·e de repa:ros e mJ.odificaçõe,s. 

1Para não fall ar em outros 'pontos, a Commissão de ·Marinha e Guerra 
fará referenda á:s ·companhias,, que teem sua séde nas differentes Prefeitu-
ras, d.o Terr;·.tori·o d·o Acre: jur-UJá, Tarauacá, PurÚis' .e Acre . Saltam aos olhos 
as i'nconvenienci·as ·de existirem tae:s unidad·es, com manifesto prejuízo da 
disciplina e da instrucção das praças . que ne.Jlas servem. Tudo acons,elharia 
a confiar a forças dependentes do JVlinisterio d·o Inter·ior. os serviços de po-
lidai111ento ness,as regiões, retirados d·e lá ·Os elementos do Exercito, .cuja 
funcção não é precisamente essa. Quanto á guarda e defesa das fro.nt•ei ras 
•gesse ·~xtr~_l}l'O norte, melho'r ficwria ella ·de certo acautelada si, como é de ~ 
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nosso dever, mantivermos os neces.sarios corpos nos ponto•s em que possam 
e de·vam ser concentrados, nos Estad'Os d'O Pará ou Amazonas e de ond•e fa-
cilmente ·serão movid·os em ·cas'O de nec·ess·idade. quand.o o re·clamem a ma-
nute.nção da ord•em interna ou a defesa d·o territorio na•cional. 

Como andamos err-ados, dizia-o .ha dias em uma rev.ista, q·ue faz honra 
.á 'nossa geraçã.o d·e •off.i·c~a·es d·o Exercito , um dos que mai's' d-ignamen:t·e o 
repre·sentam: 

"O Exercito, reduzido a quasi um terço d·o pessoal de que carece, não 
está cons.tituido nem paTa a -instrucção nem para o serviço. Encarando, pois, 
s.o'b este aspec:t·o, .que é eJ<c!us.ivame.nte de tempo de paz, 'O Exercito d·e 1913 
IJ1ão possu•e a capacidade reclamada para a ·sua funcção interna. Conservai-o 
como s·e acha é d-is•solv.el-o sem violencia, mantendo .os ·offici•aes á frente de 
unidades es.queletos, .que só te em de real os ti tu los pomposos. 

Enfrentand o o mesmo assumpto com o criterio a seguir para a pre-
paração da guerra as conclusões ·são a'i·nda mais lamentaveis. Um exercito 
\Sem ·reservas só possue valor combatente si as s·ua·s unidades oomponentes 
teem ·effootivos :!'ort·es. 

N ão havená commen:tar.i•o a fazer si para o proximo exer-c!C'IO, mercê 
das economias que se .redamam, como indispens•aveis, o ·num ero de s'Olda-
dos aind a fôr reduzi.do a uma exp!'essão apena'S. imaginaria." (A Defesa 
Nacional, 10 de 'OUtu:bro de 1913. - 1° tenente Souza Rei:s.) 

Trata-se de um mal i·nveterado, v·idos que veem de um passado muito 
remot·o ·e que não l·ogramos ainda ourar . E não é •que ·entre nós haja quem 
que.'Ta transformar o no·sso paiz ·em uma ·po:tencia mi·' itar, tomando por m.o-
de.Jo da :sua orga;nização as nações que lidam em um ·p·erpetuo - qwi vive 
- esgotand'O as .suas energias moraes e consumind·o fortes thes.ouros na 
manutenção de fom1idaveis ex•ercitos e marinhas d·e guerra, podero·s.Q's. 

Nós somos uma democracia pacifi.ca. Fieis ao prindpio, que sabiamen-
te fi·cou gravado na nossa 1-e-i fundamental, em plena paz, dand-o mostras 
tanta vez do·s mais nobres e generosos s•entimentos, desHnd.amos ·com os 
no,ssos visinhos, durante os annos fecundos •e pr-ogressivos da vi·da republi-
cana, que temos bem vivid·o· todas as ques:tões irrita:ntes que trazíamos 
abertas para d•elimitação de ·fronteiras, herança pesada e tremenda que .re-
cebemos do Imperlo. 

Mas, nem p·orque assün é, devemos esquecer a do·l·omsa lição do· Im-
.perio, <eo.Jhi·da, como foi, a NaÇião de impr.oviso nas malhrus apertadas de 
um confLicto internado.nal, que, de·tid-o á IJ10S'Sa •errada e defei:tuosiss-ima si-
tuação mi!ita·r, veiu custar-nosl sa•ori.ficios ·extraordinar.i·o·s de v·idas e de 
riquezas. 

Um dos mais n.otave:•s •e·stadistas moderno.s, o cidadã•o que tanto se re· 
commenda pela cultura do seu espírito, ·co mo pelas energias de seu ca-ra-
cter, o Sr . 'Raymond P.oincaré d·izia, na sua mensagem inaug·U'I'a·l, de feve-
reiro do oonrent•e anno, ·estas palavras .certa·s: 

"A paz .não se decreta pela vontade de uma só potencia, e nunca o ada-
gio, que a antiguid-a·de n.os legou, f.oi mais verdadeiro do que hoj<e. Não ha 
povo 1que possa ser effkazmente pacifico, •si não o que e·stá sempre prom-
pto para a g·uerra ... Ser·ia commetter um crime ·con:tra a dvilização o dei-
xar que o nosso paiz decaiss·e, .no mei·o de tantas nações que sem ces·Slll!1, 
d•e<senvolvem a·s -suas força.sl mJ/Utares. Todos os dias o nos.so ex•ercito e a 
nossa marinha nos estão danct.o provas do seu devotamento e da sua val·en-
tia. Que o nos•so pe·ns.amento vigilant·e para e~les ·se v·o.Jva 'e .que nada nos 
faça recuar para conso.Ji.dal-os e fortificai-os, sejam quaes f·orem os esforços 
que iss.o nos ·cus:t.e, seja qual fôr o sacri~ici•o que se nos impunha. 

No seu labor s il.enóoso esse exercito e essa marinha são os mais uteis 
anxiliares que c·oil:ta a nossa d.ipl•omaci·a. Tanto !11 <\.ÍQJ;~~· ;>~rão ·as· probaoili-
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dades de virem a ser OUV'i·da>s as .nossas palavras d.e paz e d·e humanidade, 
quanto mais souberem que estamos, bem armados e dispostos." 

lOs que teem, como nós temos, tão extensas fronteiras abertas, agora 
que mal es1condem as naç.ões que são f·o·r.tes, .os seus audacio·so•s planos de 
dominio, prégando, pelo orgão dos seus publicistas, a expro pri ação das ra-
ças incompetentes ·e e.nsinando que não ha .para a.s collectivi·dad•es. dir·eitos 
ina.Jienaveis, esses ·teem, de certw como ·condição essencial para viver •em 
paz, uma boa e sã .organização dos, s·eus a-p·par•elhos de defesa·, sabendo que, 
c.onsoante a pa<la·vra de Lockroy, "o>s pov·o·s ricos· e f.raco·s podem f·.lca·r se-
guros de que um dia serão espoliados". 

Surbmettendo's'e 1á força das circumstancias, aconselhando a approvação 
da prop·osta do Gove·rno tal qual a a.do·p·tou a ·Camara d.o•s Deputados, a Com-
missão de Marinha e Guerra, de alguma sorte fica fi el ao p·ensamento do 
Sr. d'Estourne.Jles de Constan:t, que, no Parlamento ofrancez, dizia. em 
agosto do corrente anno, ao .s,er alli di>scut.i·d·o o proj·e:cto de lei >relativo a'O 
recrutamento dü ex•erci~o activo ·e á du·raÇJão· do >s•erviço mi1itar : "Nós <que-
remos tod·os para a França um exercito bastante :forte, que sirva: de garan-
tia de paz e que dê pa>ra que desanimem o·s que tiverem qualquer pensamento 
de aggressão contra nós; mas, esse exercito devemos propor·cional-o aos 
.noss·os recursos em dinheiro e sobretud·o em homens; •sinão eJ.l.e d·eixará de 
ser uma protecção e passará a ser um fardo" . 

. Nem custem ao Congress·o Na-:;ional .os votos dado·s ·em favo·r das ·Pif·O-
vi·dencias tidas como ·es:senciaes para dotar 'O nos·so Exercito de melhora-
mentos materiaes e beneficios mo·raes, que ainda não cons•eguimos: Que no::; 
baste lembrar que •o lmp.erJ.o manteve .durante longa·s decadas. em vigor os 
ceJ.eberrimos art·ig•os d•e guerra do conde de Lippe, que eram todo 'O ·c.odigo 
penal dra.coniano por que se regulava a jwstiça miiJ.i:tar. A Republi<ca, que 
entrou, logo no·s p·rimeiro.s dias de vida, a lidar por dar lás ·clasSieS militares 
garantias segums, só ago•ra está em via ·de compJ.eta·r a obra ha tantos an-
no SI .iniciada,; •decretando um Godigo Penal MHi:tar e uma lei .de organização 
judiciaria e processual para o Exercito ·e lj. Armada. 

Gomo sabe os seus mais solidos pilares, reoousam as instituições po-
liticas vigentes sohre a. nossa glorio•sa Marinha de Gue·rra e s·ohre o Exef' 
cito Naci·onal, qu•e em o nos·s.o paiz foram s•empre os instrumentos e os au-
xiliar.es com que o povo brazHeir'O c·on:tou para as suas •conquistas Ji.ber·aes 
e para as transformações politi·cas, que nos trouxeT.am .do 1regimen c.olonial 
ao regimen :republicano . 

.O Relator ped·e permissão para rediz.er aqui p·alavras que por eH·e fo-
ram ditas a 14 ·de ·julho de 1910 sobre o modo por que entende a missão que 
ao Exercito cabe na Republica, assim: 

"As forças de terra e mar, que a Constituição da R·epublica definiu como 
instituições naci'onaes permanentes, destinadas! á defesa da Patria no ex-
ter:.or e á ma.nutenção das leis no interior, figuram entre nó•s um laço d·e 
união necessario para manter cohesa e f·orte a Federaçã-o, des•ata.do·s, c.omo 
foram , em um re·lanc·e, por acto decr·etorio, os élos ·da unidade naci·onal. 
Por eHes o centro fica pfles.o ás extremidades do· territorh). E' a força que 
fáz a união, ·como é a união que f,az a força . 

1Empe.nhemo-Jlos por conservar-lhe ess·e ca.racter, sem que'bra.r a linha 
das nossas tra·d·ições, sem desliga>r o p·resente d:o passad-o . 

Si a minha palavra tivesse autorid ade, eu levantal-a-hia bem alto para 
diz•er aos que agora surgem e caminham impulsionados •pelos mais nobres 
sen:ümentos d.e amor a esta gra,nde terra, de que todos somos; füho's, que 
tenhamos confiança em nós mesmos para realizar 'essa .obra de patri•otismo, 
que nos falrá fortes . 

O gener:l!l Langlois nas palavras anteposta~ ao livro 1do cómmandante 
Gibé - L'ann·ée nouvelle ..- mostrava <:·o·mp~ é necessari~o não confundir .; 
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c ousas que a natureza, a histeria, a .p·olit·ica e a moral fizeram differentes: 
"Quanto á inferioridade .que os allemães attribuem ao Exercito Francez no 
Dont.o de vista da discip.J.i.na, e.Jles esquecem .qu·e differem por cümplet<J' os 
remperamentos dos do·us Ex·ercit·os, e •que em França nós não temos de mo-
do algum necessidade d·essa disciplina dura, estreita e igual para todos que 
reina no Exercito delles". 

E trabalharemos, pela cu•ltura dos sentimentos mora·es e patri.oticos d.e 
nós todos, para provaT que á democraci·a, que nós somos. e queremos ser, 
não é avesso o Exercito que nós temos e queremos ter . 

A ·sabia C.onsti:tui ç ~. o p·olitica que nos rege traçou-nos regra·s precisas 
c certas d·e conducta. A .nossa missii·o, a missão das classes armadaS:, ficou 
defi.nida com exacti dão e rigor. O que lhes incumbe é a defesa da Patria no 
exter·icr; e a manutenção das leis no interi or, é a susten:tação d·as insti1ui-
ções constituci·onaes. São a .jss.o obrl.gadas. E a obedi·encia essencial devida 
aos superiores hierarchi.cos .não a deve a .força armada sinão dentro dos li. 
mites d.a I e i. 

'E' bem em um exercito cuja organização assenta sobre essa.s bases li-
ber.a:es que s.e •pôde encontrar a di-scipl hna como a real,izaçã•o d·o id·eal que 
d·eve ser o de todas .as nações adeantad.as e aivres. Eo!la se destina a fo.rmar 
o caracter ·e a ·educar a vontade. 

'Para conciliar o exercito com a democracia, o Sr. Emilio Boutroux exigia 
que aquelle não apresentasse cara·cteres que fossem decididamente contraries 
ao !!I princípios d·esta : ·"A democracia chamada a conservar e accrescer o que 
faz a dignid ade de uma nação e a fazer com que esta en tre no concerto das 
famílias humanas só quer cidadãos rectos, livres, instruidos, capazes de se 
conduzirem por si mesmo, niio automatos ao serviço d·e uma vontade, .. 

Afastada essa concepção estreita e condemnada de uma disciplina des-
potica, a democracia pôde abrigar em seu seio um exercito que será a sua 
força, uma garantia de direitos, de liberdade e de justiça . 

Ora, eu não sei onde melhor do que em nossa Patria e na sua histeria 
encontrar um exerci to que, em todos os tempos, tenha sido, não um cego 
instrumento nas mãos da üppressão e da tyrannia, mas um poderoso alliado 
dos que com bateram em defesa da consciencia humana." 

O Sr . Etienne Lamy fallava um dia nos inimigos do Exe!'cito que h a 
na 'França: "To\! o um mundo alado e venenoso se agita em torno do Exer-
cito. ·Creou-se uma litteratura, a qual, sob pretexto de pintar os costumes 
dos militares , o que faz é insultai-os, e, a titul·o de julga r os officiaes, os 
calumnia. A penna é um aguilhão e os zumbidos é que se dão ares de pensa-
mento. Consagrado á defesa 'Cios outros, o Exercito não tem o di rei to de se 
defender. Cala-s·e, mas ouve . E de vez em vez inquire si é justo vi ver sempre 
a soffrer, dos inimigos durante a guerra, e dos seus durante a paz . . . No 
mundo em que se pensa, contra si tem o Exercito Ires sortes de adversarios 
muito desiguaes em estatura e nos aggravos. Os primeiros são os que con-
demnam o prop ri o principio da organização dos exerci tos: "teem por causa 
i !legitima a for ça, que elles representam. Os segundos condemnam o seu 
obj ecto: não creem na Patria, que elles de'fendem . Os terceiros condemnam 
as suas praticas : apegam-se ás instituições militares, que elles perpetuam" . 
(Re.vue de.s deux mo11Jde\s .) 

tPor aue as democracias modernas se haviam de arreceiar dos exercites 
tambem modernos? Era tendo em vi s ta taes criticas, que mais do ·que em 
pratica nenhuma seriam entre nós injustas, que o Sr. Ferdinand·o Brunetiere 
num dos seus dJscurtSo<S de combate (La Na:fion et l'Armée ), dizia: "Entre 
uma democracia e um .exer·cito nacional ha relações, conveniencias, affinida-
des profu ndas ... O exercito se reconh ece na democracia de que elle emana , 
a democracia se re·conhece por sua vez no ex·ercito que a representa . E por-
que nós somos uma deJTJocr acia, e porqu~ q,ueremàs continuar a sel-o1• é que 
tambem queremo~ um exercito", · · · · 
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Deve a Commissão de Marinha e Guerra a verdade inteira ao Senado e 
por isso dirá, que o total de praças constante da proposta do Governo e con-
signado na proposição da Camara dos 'Deputados, o .qual longe fica do que 
seria exigido pelo plano constante da lei de 4 de i aneiro de 1908, apenas figu-
rará no papel p-orque na realidade muito menor será o numero de praças 
que effectivamente se econtrarão nas fileiras, limitado como é esse numero 
pela verba cqnsignada na lei do orçamento. 

Andam bem os que entendem que na situação economica em que nos 
achamos seria impossível que nós deixassemos· ir até onde levam as suas 
aspirações os que de accôrdo com a lei de organização decretada quereriam 
ver o nosso Exercito·. 

Opinou, pois, com acerto a Commis~ão de Marinha e Guerra da Camara 
dos Deputados ao dizer: 

"Não se segue ·dahi que um paiz deva arruinar-se para manter insobre-
pujaveis seus meios de defesa, mas que ·é mistér cuidar carinhosamente 
desta, organizai-a, preparai-a sem medir sacrifícios, porque ella é o esteio 
da vida, do trabalho, da riqueza e do engrande·cimento da Patria. 

Não predissemos a cr·eação de um exercito d.e p:é de paz q_'ue po·r si só 
baste para todas as eventualidades de uma luta armada; preconizamos , sim, a 
organização da força no minimo, para .que ella possa servir de ·escola e de 
nucleo." 

Como ella pensamos nós, embora tenhamos de condemnar, por errada, a 
opinião, ·que tantas vezes se tem visto aprego ada, considerando despezas 
improductivas as que a Nação previdentemente faz •com as suas 'forças mi-
litares de terra ·e mar. 

Era ao encontro desses argumentos que acudia o eximia bell etr ista francez 
j•á citado. 

"Qual foi pois o utopista ou o ingenuo economista que primeiro teve a 
lembrança de fallar do 'Exercito como uma "·classe improductiva ?" A pala-
vra, sabido 'é, em parte nenhuma teve maior fortuna do ·que na In glaterra, a 
chamada potencia pacifica, . industrial e commercial entre todas. Entr·etanto, 
essa Inglaterra mesma não possue ell a agora o orçam ento militar o mai s 
elevado, superior ao da França, superior ao da Allemanh a ? Custa-lhe a sua 
frota 700 milhões de franc.os (em 1899) e é por tal preço que ella é a 
Inglaterra ... 

Eu não poderia dizer que é a natureza da relação entre a prosperidade 
material e a 'força militar: sómente verifico •que essa Telação exi ste. E sem 
duvida porque todos nós confmamente o sentimos , temos uma razão ainda 
para ficar fi eis á nossa tradi ção mili tar. Os nossos interesses ficam aqui 
de accôrdo com o zelo pelas nossas glori as. A -preparação da guerra entretem 
a artes da paz." · 

Felizes as .nações .que podem reduzir ao mínimo o seu ·exercito de paz 
com a certeza dé que na hora de perigos .que lhe ponham em risco a integri-
dade moral ou mate ria.] a nação .armada estará de pé. · 

E' nesse genero modelo a Republica Helvetica. E taes são os idéaes que 
seduzem politicos e publicistas civis e militares . Por elles pugnou •O Sr. 
Gaston .JV!.och, antigo capitão de artilharia, em um livro ·que teve iarga vulga-
rização - L' Année d' .une dJeímocrati'e . . 

Data da lei federal de 12 de abril de 1907 a organização que hoje tem o 
Exercito da 1Suissa, comprehendendo a élite, a l'andwer e a landlstumi, abran-
gendo toda a população valida dos 20 aos 48 annos. E' um apparelho admira-
vel, funccionando com uma re·gularidade e uma ra pidez .que causam assom-
bro. Mas a Suissa é militarmente, como é p.oliticamente, um paiz singular, 

Um official general francez, o Sr. Brunet, apreciando as manobras das 
tropas federaes de 1896,' pronunciava as seguintes palavras: "A reputação do 
Exercito Federal não está por fazer e desd e muito tempo suas instituiçõ·es 
militares· figuram ao lado das instituições dos grandes exercito~ eu_rôpeus.. ., 
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occupando um Jogar de destaque. Com effeito, não h a instituições que mais 
excitem primeiro surpresa, depois a attenção e emfim o respeito de todos 
quantos as estudam e creem bem conhecei-as. E por que não dizer que a 
taes sentimentos se junta o de pezar que cada um dos vossos visinhos não 
póde deixar de experimentar quando, .encarando as difficuldades que a todas 
as grandes nações acarretam as condições de existencia dos enormes exer-
citas modernos, póde verificar com que acerto e com que successo a Suissa, 
só ella em toda Europa, soube achar a solução desse problema que todos em 
vão procuram: armar todos os seus filhos e fazer que cada cida-dão dê um 
um soldado ao seu paiz sem que esse soldado arranque ao seu paiz um 
unico cidadão?" 

Desse mesmo exercito excepcional fallava o general Langlois depois de 
h a ver assistido ás manobras de 1907: · 

"rO ·estudo do Exercito Suisso, exce!lente milícia, é sempre de grande 
interesse. Quanto mais se o conhece, tanto mais se lhe aprecia o valor ... 
As manobras de 1907 foram particularmente importantes pelos effectivos que 
nel!as tomaram parte, pela maneira por que ellas foram dirigidas e executa-
das e pelo interesse crescente e merecido que todas as potencias militares 
lhes ligaram. Estará o Exercito Suiss.o na altura da sua tarefa? Póde-se 
responder pela affirmativa sem hesitar. Sua infantaria é boa, resistente e 
atira maravilhosamente. :Sua ·caval!aria é excel!ente. O alto commando reve-
lou-se superior. O Exercito Suisso tem um grande valor material e um valor 
moral ainda maior." 

'E ainda o general Maitrot: "O Exercito Suisso é um instrumento de 
guerra de primeira ordem, tanto na defensiva como na offensiva. E é de 
notar que el!e tem uma mobi-lização extremamente rapida, por isso que cada 
homem tem em sua casa o seu armamento, o seu equipamento, o seu caval!o, 
si é de cavallaria. Em caso de ordem para pôr-se em pé de guerra, nada 
mais tem que fazer si não receber o material de corpo e as munições. De 
facto, os batalhões de observação das fronteiras ou de cobertura podem se 
mobilizar em um dia e as tropas de 1 • linha em dous. Tal é o adversario 
que, pondo-se de ·p·é em 48 horas, se levantaria deante do invasor". 

!Pela adopção das milicias á moda suissa ha quem se venha batendo no 
Parlamento francez . Desse ideal poderia approximar-se o nosso paiz? Nin-
guem poderia em nossos dias dizer como nem ·quando isso se daria. O Sr. 
A. Messimy, conhecid·O escriptor militar, assertava em trabalho publicado na 
R&:v~Me politique et parlamentaire: "Cercados por todos os lados por exerci tos 
monarchicos formidaveis, os suissos não quizeram modelar por elles as suas 
tropas, e, republicanos ha seculos, republicanos na alma e no sangue, con· 
ceberam e crearam o exercito de uma Repu Mica" . . 

Si não temos nada .que se pareça com isso, lambem grande é a distancia 
que nos separa dos paizes .que possuem organizações militares ·que podem ser 
tidas como modelo e que se caracteriz·am essencialmente pelo papel que 
nel!as cabe á4 reservas. 

•A recente .Jei allemã, votada este anno, resume um desses typos: el!a 
não realiza sómente .o mais immenso effectivo de paz que jámais tenha exis-
tido sob as bandeiras, .quasi 900.000 homens. Mas esse effectivo é tão pode-
rosamente homogeneo, tão rapidamente mobilizavel com os seus 37.000 offi-
ciaes, com os seus HS. 000 officiaes inferiores reenga;j ados, com a possibili-
dade de não chamar sinão um re1Serv4sta .para dous sofdaklo\,s do contingente, 
que o Exercito Allemão inteiro, com os seus 25 corpos ·de exercito, tornou-se 
o mais poderoso instrumento de aggressão que j ámais existiu. 

Affirmava na tribuna da Camara dos 'Deputados em França o Sr. Joseph 
Reinach: "A lei a.Jlemã de 19·13, e quem o diz não sou eu, são deus membros 
do Reichstage pertencentes aos partidos avançados, a nova lei allemã é se-
gundo uma formula - a mobilização em plena paz - e segundo. uma outra 
formula - a · guerra em plena paz". 
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As·sim organizado, sobre a base do serviço obrigatorig e pessoal, tornado 

verdadeiramente universal, ·O Exercito Allemão apparece como um exercito 
homogeneo, sempre prompto a entrar em guerra,, a tomar rapidamente a of-
fensiva ao primeiro s·ignal telegraphico , sem ter n:ecels·sidade de pe•dir ás suas 
rels>ervas rrvai'S do que um sirrvples comp·l'em.ento e, conforme o'S ca.sos, a não de-
pender dellas. 

Os intuitos da recente lei, como a votou o Parlamento Allemão, eram 
claramente definidos pelo actual Ministro da Guerra, o General Heeringen: 
"A lei contribuirá não sómente para facilitar a instrucção do tempo de paz, 
mas sobretudo para melhorar as' suas condições , pondo o nosso Exercito em 
estado de combater, permittindo a sua utilização immediata desde o começo 
da mobilização". 

Era o general Bro.nsart de Schellendorf que dizia: "Convém tornar mais 
forte o exercito de campanha, e especialmente essa parte do exercito de 
campanha que, em .caso· de guerra, é chamada a desferir o primeiro golpe ou 
a aparai-o. •Seguramente as reservas não te em um valor menor, quer sob o 
ponto de vista da bravura, quer sob o ponto de vista do espirito de sacrificio, 
mas tem-n'o sob o ponto de vista da cohesão, da solidez na sua contextura. 
E' preciso pôr sobre ellas os olhos duas vezes antes de arriscar-se a pôl-as 
em primeira linha desde o começo da guerra". 

E ainda o general de Leczynski: " ,E' i.ndispensavel dispô r permanente-
mente nas regiões de fronteiras de unida·des activas, de effectivos sufficientes 
que permittam a sua entrada instantanea em campanha." 

Podia resumir o seu juizo em poucas palavras o mesmo Deputado francez 
acima citado: "O que eu digo, antes de mim di s.se-o j·á o •Ministro allemão, 
é que as reservas allemãs não estão mais destinadas a ter nas guerras futuras 
o mesmo papel que tiveram nas guerras de 1863, de 1866 e de 1870. Os 
quatro esquadrões activos de todos os regimentos de cavallaria se mobilizarão 
sem terem de es.perar nem um só reservista, nem um só cavallo de requisi-
ção. Elles receberão sur p~lace, do s• esquaodrão, seu complemento em homens 
e em animaes. 

Em todos os •Corpos de effectivo reforçado, onze corpos em vinte e 
cinco, as baterias se mobilizarão em todos os tempos, com os seus mesmos 
elementos e com um numero de carros sufficientes para tomar parte nos 
primeiros encontros. 

Na infantaria, emfim, os reservistas não serão mais que um mero com-
plemento ... A sua proporção, nos quatorze corpos de exercito de effectivo 
normal, será de um reservista para dous homens da activa. E essa propor-
ção será ainda menor nos corpos ·de exercito de effectivo reforçado." 

1Esse feitio, .que é o de um grandissimo exercito como a Allemanha o 
possue, póde ser o de exercitas diminutos como o ·que nós temos, tal .qual o 
concebeu o legislador em 1908. 

Os que não ·podem ter as suas fórças militares organizadas assim 
vasam-n'as em outros moldes, desde que possam dispôr de reservas prompta-
mente mobilizaveis, graças ás quaes a passagem do pé de paz para o pé de 
guerra se opera com a rapidez necessaria. Na concepção desses planos são 
sempre para attender as condições economicas e financeiras do Estado. 

O Sr . André Lefevre f aliava da nova organização do Exercito Allemão 
nestes termos, em discurso proferido na .Camara dos Deput·ados, em junho 
deste anno: · 

"Os factos, senhores,. não sã'o sómente esse augmento de homens e· essas 
despezas consideraveis .quanto ao material bellico, mas sim essa inquietadora 
e febril acceleração .que se traduz, em summa, por um verdadeiro imposto de 
guerra . A palavra, aliás, não é minha; quem a pronunciou foi o Dr. Wiener, 
membro d·o •Reichstag, tendo-a repetido o Dr. Potteff, tambem Deputado. E 
é ""singularmente inquietador ·pensa'r que nesta hora, depois deste e.sforço, a 
Altenianlla arrecada um imposto que ·~ bem na realidade 'qm verdãdeiro ~m· ~ 
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posto de guerra, porque essas .quantias, assim des·contadas ·das fortunas 
particulares, irão reforçar o thesouro de guerra do Exercito Allemão." 

Do outro typo de or.ganização, em que é preponderante o papel dos re-
servistas, fallava o Sr. Thalamas: "A mobilização é uma concentração de 
homens que se equipam e que se transportam. Acederemos !ilS processos de 
concentração e de transporte . Façamos de sorte .que não tenhamos mais, 
como actualmente na guarnição de Paris, unidades que teem um batalhão em 
Paris e os outros em província. !Modifiquemos a chamada dos reservistas de 
tal sorte que ella seja feita mais individualmente e tend.o em vista as locali-
dad.es por e!les habitadas e de modo que a mobilização alcance os que ficam 
mais perto em lagar de impôr a esses homens viagens inuteis. 

Isso exige ·que melhoremos as nossas linhas de caminho de ferro, as 
nossas vias estrategicas, os nossos insufficientes pontos de desembarque . 

Restam as necessidades de instrucção, a histeria dessas famosas uni-
dades-esqueletos ... 

Quando ouço fallar das nossas unidad·es-esqueletos, da impossibilidade 
de dar ins trucção com os effectivos actuaes, tenho o direito, apoiando-me em 
exemplos que posso citar, de dizer-vos: si vós tivesseis os 90 homens com os 
quaes real e effectivamente podeis contar, presentes· nas fileiras, para os 
exercicicios, não seria necessario engros·sar os effectivos... O principio 
mesmo da fixidez dos effectivos me parece repousar sobre uma petição de 
principio. Quer-se dizer que em cada uni·dade é necessario ter um certo 
numero de homens na fileira? l'~so se comprehende: ninguem nunca o con-
testou. E as proprias leis dos quadros que nós votamos conteem sobre esse 
pont o· disposições perfeitamente predzas. JIIJ;as eu formulo esta questão: por 
a r;:aso é o numero de homens necessario para constituir uma unidade que 
determina o numero total de unidades ·que o recrutamento póde fornecer, 
ou é exactamente o contrario? •E' o traje que faz a corpulenda do homem, 
ou é, pelo contrari·o, a dimensão do corpo que determina o tra•je?" 

Mas, ·quando se falia de reservistas, fica bem claro que são homens cujo 
preparo militar .é sufficiente e bastante para que, chamados ao serviço, en-
trem nas linhas em condições de bem figurarem nellas. 

Na Mandchuria, o .general Silvestre, .que acompanhou as operações da 
guerra russo-japoneza, como representante do estado-maior francez, pôde re-
conhecer que os reservistas russos tinham evidentemente cumprido com de-
nodo o seu dever, mas .que lhes havia faltado esse espírito de offensiva, 
sem o qual não h a victoria. 

Tambem os Srs . Messimy e Bezanet, de regresso da Thracia, onde ou-
viram generaes servias e bulgaros, e como elles os generaes Savoff e Ivanoff, 
"pensavam uns e outros, que em uma materia tão grave não lhes cabia sinão 
inclinar-se ·deante dos factos, mas concluíram que era necessario aos reser-
vistas um longo trenamento previa". 

E dos mobilizados de 1870, durante a guerra franco-allemã, que na 
opinião do Sr. A. Lefevre eram tropas insufficientemente cimentadas, mal 
armadas, tendo apenas no coração essa raiva de defender o paiz, esse amor 
da patria, e-sse zelo pela defensão de uma causa justa, que mezes antes se 
apontava como fazendo a força principal dos exercites, d·os mobilizados de 
1870, foi possível dizer-se: "•E entretanto esses pobres homens não sabiam 
sinãó morrer, não sabiam vencer. Puderam salvar a honra do paiz; tropas 
activas e sufficientemente prepara•das teriam salvo ao mesmo tempo o ter-
ritoriO'". 

E .que dizer dos paizes ' que não teem para completar os arcabouços das 
suas unidades. sinão reservas que não são reaes? 

Continuamos na Republica as tradições do Imperio. Em um livro, em 
que um dos mais notaveis estadistas da monarchia se ,occupou da s cousas 
da Maril'lha, com o intuito de pôr em confronto os dous regimens políticos, ' 
."!izendo o qu~ era a Marin{l.a de outr,'cria, ha .pa~inas que põ~m de manifesto 
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que a mesma imprevidencia e o mesmo descaso de hoje recommendavam os 
que tinham no passado a responsabilidade de d·irigir os destinos da nossa 
Patria. · 

São do Sr. Visconde de Ouro ·Preto estas palavras escriptas em paginas 
de seu livro acima referido: "A despeito do patriotico movimento da opinião, 
que concitara o Governo a cuidar mais seriamente do que até então fizera, 
dos aprestos mili tares que não despreza nenhum povo prudente; sem em-
bargo da nobilíssima reacção do espírito publico, determinado por violencias 
recentes ele alguns navios inglezes, que, obedecendo ás ordens tresloucadas 
do !Ministro ·Christie, violaram a soberania nacional em nossas aguas terri-
toriaes, executando injustas represali as por suppostos aggravos, cuja inexis-
tencia de·pois reconheceu o proprio governo britanni co, dando condigna satis-
fações ; apezar desses precedentes, que nos deviam pôr de sobreaviso, r ecahira-
mos na antiga inercia e voltaramos ao habitual cleleixo no tocante ao Exer-
cito e Armada. 

Pns:saclo o momento agudo do celebre conflicto inglez, ninguem mais 
cogitou de preparar o paiz para a contingencia de uma guerra, chegando o 
fatal desprendimento ao po nto de que um official do proprio 1Exercito, o Sr. 
Carneiro de Cam pos, presidente nomeado para Jlilatto Grosso e por notavel 
coincidencia a primeira victima de tamanho erro , oppoz-se na Camara dos 
Deputados a pequeno augmento nos quadro s de 1 • linha, commungando tal-
vez nas mesmas id·éas de outro representante da naç·ão que, na quelle recinto, 
não duvidou declarar que daria graças á Providencia si visse arder o ultimo 
navio da esquad ra brazileira". 

Já por es~es tempos se faziam reformas, que ficavam no papel: "No 
anno de 1850 decretou-se um plano de reorganização da Marinha de Guerra, 
que figurou a•penas na collecção elas le:·s., não tendo si'do nunca executado, 
. Erro de·ploravel, uma es.quadra regular sómente se consegue lenta e la· 
bariosamente. A conveniencia ou velleidade de momento fazia indifferente-
mente assentar no estaleiro a quilha de um navio e indicar-lhe a classe, as 
dimen sões, armamento e mais condições nauticas e bellicas. Do mesmo, si 
se preferia ou era mister ad•quiril-os já prompto, tomava-se não o que pudesse 
sati sfaz er o fim proposto , mas sim o que mais se ap,proximasse, o que hou-
vesse de mena.s mau. " (A Marinha de ouf r'bra, pag. 107 .) 

A Republica tem Ji.dado por quebrar esses errados rumos. O novo re-
gimen não póde querer viver na pratica dos erros em que viveu e morreu 
o Imperio . 

Felizes nós si não tivermos de pagar caro os nossos desacertos e a nossa 
imprevidencia, fiados em que do continente do qual somos tão extensa porção 
não· se póde dizer como houve quem em da ta muito recente di ~ sesse da 
velha Europa: "H a ·oito annos que nós entramos em uma éra toda differente , 
a éra, si eu ·posso assim dizer, da paz precaria. Não ha mais um povo da 
Europa que não viva sob o jugo dessa obsessão , o pensamento, não direi da 
prob abilidade, mas da possibilidade de uma guerra geral sahindo de repente, 
sungindo bruscamente de um conflicto lo cal ou de um incidente inesperado". 

Muitos são os successos que tiram Ida America a bôa fama de ser o 
continente da ·paz . E os surdos rumores que annunciam as tendencias e as 
novas ori entações da políti ca internacional, ·que tem regido as relações entre 
as nações americanas, devem servi r para regular a nossa conducta. 

Aos 15 de julho de 1870 rebentava essa tremenda guerra, que punha 
face a face a Allemanha e a França, empenhadas nesse duello, de qu e até 
hoje restam abertas as feridas na alma fr anceza . Pois oito dias antes, aos 
7 de julho, lord Granville substituía no Foreigen Office o Sr. Clarendon, que 
acabava de morrer, e ouvia do Sr. Hammond·, secretario do Ministerio do 
Exterior, e um dos homens apontados como quem melhor conhece a politica 
geral da Europa, estas palavras tranquillizadoras: "Nunca o oéo da · Europa 
me pareceu mais puro de n.uvens; nunca eu tive mais confiança na paz" , ., 
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Eram por isso sabias e prudente as ·palavras de Thiers: "ISej amos muito 

pacificas, mas com a condição de sermos muito fortes. Cr·eio mesmo que 
seremos tanto mais pacificas quanto formos mais fortes". 

Mesmo aquelles que acreditam e confiam na acção do Direito e da Jus-
tiça, chamados a decidir as pendencias internaciona·es; mesmo os que v e em 
os progressos extraordinarios que vae tomando a pratica do arbitramento 
consagrado ·como regra e norma em tantos tratados, graças ao .que tanta vez 
teem sido evitados conflictos ao pare·cer inevitaveis, mesmo esses não podem 
deixar de pensar como o Sr. Alfred Fouillée: "O remedio do arbitramento 
é, pois, proposto para todas as molestias, excepto para ·aquellas que podem 
S·er mortaes! Que seja conveniente · recorrer o mais 1)0Ssivel a esse remed·io, 
isso é certo . .Mas não tenhamos a ingenuidade de vêr nelle uma panaoéa". 

A Commissão resume o seu pensamento: nós não teremos o nosso pe-
queno exer·cito como o queremos e devemos ter, emquanto não fôr posta em 
pleno vigor a lei de 4 de janeiro de 1908, com as necessarias a·lterações e 
emendas, que a pratica já aconselha, de modo que entre nós s·eja adoptado o 
serviço de praz·o curto, cabendo a todos esse chamadü imposto de sangue, ou 
como re·centemente lhe chamaram imip·o'Sto lk tempo, com a creação de reser-
vas escalonadas, s1ériamente apparelhadas, as ·quaes, graças a uma rapida 
mobilização e ·concentração, se possam adaptar aos quadros s-olidos de um 
exercito activo cuja organização lhe dê a força moral, que lhe permitte ter 
a consdencia de vir a ser esse instrumento poderoso e efficaz de que fallou 
o general Clausewitz: "o ferro da lança guerreira, tal que por toda a parte 
onde ·houver passado a sua ponta aguçada o resto ha de passar". 

Sala das Commissões, 21 de novembro de J9.12 .- Pires Ferretlra, Presi-
dente .-Lauro Sodré, Relator .-Gabryel Salgaldo .-Felippe Schm~t. 

FORÇA NAVAL 

Srs. membros do Congresso Nadonal - Tenho a honra de· submetter á 
vossa apreciação as seguintes bas es para a lei de fi xação da força naval 

para o exercicio de .1914: 
P1•oposta do Go- Art. 1.0 A força naval para o exercicio de 1914 

veM"to constará: 
§ 1.0 Dos officiaes do Corpo de Armada e classes 

annexas constantes d-o.s respectiv-os quadros. 
§ 2.0 De 60, no maximo, aspirantes e guardas-marinha e 30 alumnos do 

cur.so de ma.chinas da E:sco1a Nava,J. 
§ 3.0 De 4. 000 praças d·o Corpo de Marinhei!'O·S Nacionaes, inclusive 300 

pàra .a companhia fluvial de Matto Gmsso. 
§ 4." De 2.000 marinheiros contractados. 
§ 5." De 2. 500 foguistas contractados. 
§ 6.0 De 3. 000 aprendize•s marinheiros. 
§ 7.0 De 600 praças do Batalhão Naval. 
Art. 2.° Fica o Governo .autorizado a contractar no estrangeiro officiaes 

idoneos e praças da Armada para a instrucção nos demais serviç-os techni· 
cos da mar.inha de guerra. 

Art. 3.0 Em tempo de guerra a força n:aval compor-se-ha do pessoal que 
fôr necessario. 

Art. -4.0 O tempo de serviço do·s marinheiros procedentes· das Escolas de 
Apre,ndizes será de soeis annos, a contar da data do assentamento de· praça 
no Corpo de Marinhe·iros Nacionaes. 

Art. 5. 0 O tempo de serviço das vo.J.untarios será de tres annos . 
.Art. 6.0 Os claros que se abrirem no pessoal da Armada serão preen· 
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chidos pelo voluntariado sem premio, por pe•ssoal da Escola Naval e apren· 
dizes• marinheir-os e, na insu.ffidencia deste, pelo p.es.s·oal contractado ou me· 
diante sortei·o, de accôrdo com a lei n. 1.860, ·de 4 de· janeiro de 1908, e mais 
disposições; dos arts. 7°, 8° e 9°. 

Art. 7.° Cada Estado da Republica concorrerá c·om um contingente de 
sorteados correspo·ndente e pr-o-porciona-l ao total dos aHstados nos differen· 
tes municipi·os que o constituírem, sendo o numero de sorteados que deve 
c.ontituir cada contingente prefixado, t•rinta di.as antes do sorteio pelo Minis· 
ter.io da Marinha, seg-undo as ne•ces•sidades da Armada. 

Paragrapho unico. P-ara cumprimento das dis•po·sições anteriores o Mi· 
ni·stro da Marinha fará, em tempo oppor.tuno , ao da Guerra as communi· 
caçõeo; necessarias, dand·o,se a todos esses actos publicidade pela imprensa. 

Art. 8.0 A incorporação düs s-orteados á Armada realizar·s.e,ha desde que 
tenham sido decidi·d-os finalmente os recursos legaes tentados pelos intere!!· 
saldo·s ou estejam esg.otad·os os praz·os em que taes recursos podem ser in· 
terpos.tos. 

Art. 9.0 Todas as van~a.gens, regalias e mais d·isposições do decreto le· 
gislativ.o n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, que não contrariarem a lettra 
e o ·pensamento desta lei •serão a·pplicados aos sorteados para a Arma-da, 
bem como o di s·po·sto ·no art. 9-5 da referida lei. 

Art. 10. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e do Batalhão 
Naval que completarem tres annos de serviços com exemplar comportamento 
terão uma gratificação igual á metade do soldo simple•s da classe em que 
estiverem, sem prejuizo das demais gr-atificações a que tiverem direito. 

Art. 11. As praças :do Corpo de Marinheiros Nacionaes e do Batalhão 
Naval que se engajarem terão direi·to eJII cada enga•j amento ao valor em di· 
nheiro d·as peças de fard.amento gratutitamente di•stribuidas por o·ccasião de 
verificarem a primeira praça. 

Art. 12. As praças do Corpo de Marinheiros Nadonaes approvadas no 
curso de especialid:a~des e as que exercerem os cargos definid·os no decreto 
n. 7 .399, de 14 de maio de 1909, terão direito á·s gratificações especiaes 
estabele-oidas nas tabellas annex·as ao mencionad·o decre·to, além dos de· 
mais vencimentos que lhes competir·em. 

Art. 13. ·Nenhum indivi•duo poderá, na vigenci.a desta lei, ser admittido 
a-o •S·erVliço da ma·rinha de guerr,a .sem que apresembe documento comprohatorio 
de boa conducta. · 

Art. 14. Revogam•se as disposições em contrar-io. - Hermes R. da 
Fonseca. 

•Sobre a -pro.posta de fix:ação da força naval enviad-a ao Congre!;s.o pelo · 
Sr. Presidente da Repub.Ji-ca, a Commissão de Marinha e Guerra passa a 

emittir o seu p·arecer: 
Pm·ecm• A. No- O art. 1° traota pro•priamente de fixar o pesso.al de 

guei.1•a que se deverá compôr no ann.o prox•imo a força naval. 
O § zo fixa no max·imo de 60 o numero de aspirantes e 

guardas-m·ar.inh.a, havendo, portanto, um augmento de 10 sobre o fixado na 
lei em vigor. Esse augmento é jwstificad.o pela necessi:da•de de preenchi:men· 
to do quadro de segundos ·tenentes, que estará desfalcado quand-o os alu-
mnos a matricular na Es·col.a Naval, em 1914, terminarem o curso em 1918. 

Os §§ 3°, 4° e so tratam do numero de praças d.o Cor.po de Marinheiros 
Nacionaes, de marinheiros contractados e de foguistas tambem contr·a·ct.ados. 
Melhor fôra, pensa a Commis-são reunir o mesmo paragrapho e os §§ 3° e 
4°, pürquanto quer alist.ado nas fileiras, -quer contractado, para o serviço de 
con\'és, esse pessoal pertence ao: numero de praças do Co·rpo de Marinhei· 
ros Nacionaes. Não ha necessidade de ficar estabelecid-o qual o numero de 
marinheiros •que devam s·er contmctados, nem tambem se deve exigir a con.· 
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dição de contra.cto para o alistamento de foguistas, como determi•na o § 5°. 
Bastará autorizar esse meio de preencher o•s claros, quando o· voluntariado 
não seja sufficiente e emquanto o sorteio não tiver execução. 

No § 3° fixa-se em 300 praças a companhia fluvial de Matto Grosso. 
I-I'a um augmento sobre a lei .actual de 182 marinheiros, neces'Sarios a.o ser-
v·iço da flotilha, a que serão incorporados, ainda este anno, tres monitores, 
ora em consir.ucção na Eur.opa. O numero de fogui stas tem tambem sobre 
o fixado para o corrente anno um accrescimo de 1. 000, impresdndivel ao 
s erviço da esquadra, que em 1914 estará augmentaoda .de mais um dread-
nought, de tres monitores, de um tender e de diversas outras embarcações 
auxiHares. 

O § ·6° reduz de 2. 000 o numero de ,aprendizes para pôr a•s lotações de 
accôrdo com a ca.pacidade das escolas. 

O art. 2° da proposta renova uma autorização, pela qual o Poder Exe-
cutivo poderá contmctar, no estrangeiro, officiaes para a instrucção e ades-
tramento dos nossos offi-ciaes e praças. Ora, essa autorização vinha sendo 
incluid•a em lei s anteriores, sem que o Po·der Exe-cutivo della se utilizasse. 
No anno pas.sado o Senado entendeu em sua ·sabedoria retirar da proposi-
ção da Camara o 1a1iigo que .a ella se referia. A Camara ·acceitou a emenda. 
Volta agora a proposta a incluir o mesmo artigo com os mesmos dizeres. 
E, como não conste que tenha havido qual-quer mo·vimento no sentido do con-
tracto des·ses officiaes estrangeiros. entend·e a Commissão que deve propôr 
a suppressão do art. zo, em obediencia ao voto do Senado e ao da propria 
Camar.a, que app-rovou a emenda sup•pressi\11a. 

Os arts. 4° e 5° da proposta referem-s.e a tempo de serviço dos marinhei-
J'O'S, ou procedam, elles das escolas ou sejam voluntarios. A lei de força não 
é o· lagar proprio para conter disposições de caracter permanente. Atten-
dendo, porém, a que o Regulamento do Corpo de Mari·nheiros Nacionaes es-
t·atue no seu art. 8° que o tempo de serviço pa.ra os marinheiros pr.ocedentes 
das es-colas ·Será de 15 anno•s , e par·a os vo1luntarios de 10 anno.s, e attendendo 
a que si ·a lei de força não contiver as disposiçõe-s dos arts. 4° e 5° d.a pro-
posta vigorará o regu1amento do corpo, o que difficultará, ou antes, im-
possibili·tará o voluntari•ado e o preenchimento do•s claros nas escolas, a Com-
missão pensa ser de toda conveniencia a permanenc·ia dos dous artigos, até 
-que se pro·videncie •a respeito ·de modo definitivo, pela revogação do regula-
mento, na parte citad•a. 

Os ar.ts. 7° 8° e go tratam do modo pelo qua•l se prati-caria o sorteio na 
Arma·da, si fosse, por acaso, posto em ex·ecução esse preceito constitucio-
nal de recrutar pes·sooal p,ara as filie-ras militares. Atém de obede.cer ás deter-
minaçõeSi contidas nos artigos citados, o sorteio se teria de fazer de accôrdo 
com a lei n. 1.860, de 4 de,. janeiro de 1908, conforme estabelece o art. 6° 
da ·propo•sta. Ora, a lei n. 1. 860 é •a que reorganizou .o Exercito nacional. E, 
si ·até hoj-e não foi ainda executado o •sorteio miHtar, como quer a Consti-
tuição e como exige a defesa nacional, é bem de acreditar que es·sas dispo-
sições im·1ui.ct.as em um.a lei annua, em termos de duvidosa interpretação, não 
resolvam o problema. Parece, •pois, á Commi·ssão, ser conveniente escoimar a 
lei de força de taes dispo-sições. Demais, o sorteio deve ser um só: para o 
Exerdto e para a Armada. Ambas .as instituições mi.\itares delle necessitam, 
como meio unico de uma boa organização. Tempo virá em que as difficulda-
des deix-arão de existir, e o texto constitucional poderá então ser executado, 
de modo permanente e com uti\id.ade publica. 

Os arts. 10, 11 e 12 cogitam de gratificações ás praças que satisfize-
rem determinada·s condições de tempo nas fileira.s, de habilitações nas di-
versas especialidades da marinha de guerra ou que a bordo dos nav.ios exer-
cerem cargos definidos em lei . A Commissão não propõe a suppressão de 
tae'S ar-tig.os, alheios á fix·ação da força naval, pelo justo receio de não con,-
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segui·r, dentro da actual sessão , a votaçã<> ·pelo Congresso de uma lei perma-
nente, que salvaguarde os direitos a'C!quiridos. 

O art. 13, ~ina1mente, dis-pondo sobre a exigenci.a da apresentação de 
documento·s comprobatorios de boa conducta, pam a inclusãQ no serviço da 
Armada, deve ser su.pprimi·do, p.orquanto se refere a um actl} de adminis-
tração, que as autorida,des saberão cumprir, em benefici·o da pro·pria classe, 
que ellas superintend·em. 

E' uso seguido sempre pela Commissão de M·arinha e Guerra tratar 
demoradamente d<>s assumptos que ma·is de perto interessam á vida das duas 
i-nstituições mi-litares. 

Na parte ·r-eferente á Arm.a.da , seja licito ao Rela,tor não foatigar a at· 
tençã·o dos_ seus honrados co1J.egas com o repetir ainda que a demora em se 
construir um porto milit-ar e •arsenal em condições de bem servir ás necessi-
dades dra esquadra, que o apego á rot·ina em es•perar o volun·tariaçlo para o 
preenchimento dos claros, deix·ando de lado o sorteio, que a faltá de org:.-
nizaçã·o do serviço regional n.as fronteiras, são mal·es que aff.ligem. a marinha 
de guer11a, de modo· continuo e asphyxiante. · 

EUa cumpre o seu. dever pela abnegaçã·o de seus offidaes, pelo es.iorço 
dos seus marinheiws; mas até qua·ndo essa abnegação possa existir, até 
quando .esse esforço pos·sa s·er despendido, não nos é dado prever; sem os 
meios de conserv•ar o material, de dispôr de pessoal de selecção, talvez o 
cansaço venha tolher-lhes a boa vontade e a dedicação. 

Art. t.• A forç,a na·va1 para o exer.cicio de 1914 constará: 
§ t.• IDos officiaes do Corpo de Armada e citasses annexas constantes 

dos respectivos t}Uadros. 
§ 2.• De 60, no maximo, aspirantes e guardas-ma-

p,•ojeeto ( *) rinha e · 30 alumno·s do curso de machin.as da Escola 
Na'V.al. 

§ 3." De 4.000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes, inclusive 
300 para a compranhia fluvial de Matto Gro·sso. 

§ 4." De 2.000 ·m.arinheiros contractados. 
§ 5." De 2. 500 f.oguistas contooctados. 
S 6." De 3. 000 a-prendizes marinheiros. 
§ 7." .Oe 600 praças do Ba1alhão Naval. , 
:Art. 2." Fi·ca o Governo .autorizado a contra.ctar no estrangeiro offkiaes 

idoneos e praças da Armada para a instrucçã.o nos demais serviços techni-
cos da marinh,a de guerra. 

Art. 3." Em tempo de guerra a força naval compor·se-ha do pessoal que 
fôr nece•ssario. . 

Ar.t. 4." O tempo d•e serviço dos mari•nheiros procedentes das Escolas de 
Aprendizes será de seis annos, a cont·ar da d.ata. 

Art. 4." Os claros que se abrirem no pessoal da Armada serão p·reenchi-
dos pela Escola Naval, p·elas Escolas de Aprendizes, pelo voluntari.ado, sem 
premio, pel·o sorteio legalmente regulramentooo, nos termos da Constituição. 

Paragrapho unico. Na insuffidencia dos meios dealar.ado•s neste artigo, 
fica o Poder Ex·ecutivo au1orizado a recrutar pessoa:J por mei·O· de contracto. 

Art. 5." As praças do Corpo de Marinheir.os Nacionaes. e do Batalhão 
Naval que completarem tres annos de serviço com exemplar comportamento 
terão uma gratifi.caçã.o igual á metad·e do soldo simples da classe em que 
estiv·erem, sem prejuízo d.as demais gratificações a que tiverem direito. 

§ 1." As que se engajarem terão direito em cada ·engajamento ao valor 

( •) rProjecto n. 10. 
10 
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em dinheiro das peças de fardamento gratuitamente distribuid•as por occasião 
de verificarem .a primeira praça. 

~ 2.0 As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes approv.adas no cur· 
so de especialidades e as que exercef!em os ·cargos definidos no decreto nü· 
mero 7 .399, de 14 de ma·io de 1909, terão direito ás gratificações es,peciae':l 
es tabelecidas nas tabei:las a·nnexa-s ao mencionado de•cret.o, além dos demuis 
venciment·os que lhes competirem. 

Art. 6. 0 &evogam-se as dis:posições em contra-rio. 
Sala das Commissões, 17 de julho de 1913. - Rodo•!plto Paixão, Pres i· 

dente. - Antonio Nogueirw, Relator. - João V'espucio de Abreu e Stlva. -· 
Augu·Sito da· Ama,ral. - Awgusl!o Carlos de Smlz a e Sliirva .. 

A Commissão de Marinha e Guerr.a, no par.ecer que interpôz acer~a 
da proposta d-o Governo para a fixação de força naval, é de opinião que se 

supprima o art. 2 da r·eferida propo·sta - "autorizando ú 
Pm•ecer O. Ma.n- Governo a contra·ctar no estnangeiro officiaes id.oneos 

gabei 1•a. e praças da Armada para a instrucção nos di:v.ersos ser· 
v·iços >technicos da Marinha" - sob o fundame·nto de 

que a aut·oriz,ação de que ose trata não foi uti1izad·a no curso dos exercícios 
em que permane·ceu em vigor; e, tendo, no anno ·proximo transacto, a rejei· 
çã·o· do Sena•do, por meio de uma emenda suppress.iva, que a Camara appr·o· 
vou, não ha, em seu benefi-cio, d.aquelle vempo a esta parte, nenhuma razão 
nova, que justifique modif.ic.ação no v-oto do Congresso. 

Dade >que •foi .o ,p .ro~ecto 1á segunda dis-cussão respoctiva, o lllustre 
S·r. Calog:eras, não s·e ·CO·nforman:do ·com ·a <irdoéa. de ·sup·P'ressão d:o ·artigo, 
apresentou uma emenda, determinando se ·O .restabe,!eça, nos term·os da ·pro-
pü·Sta d.o Governo. 

'A Commissão d·e Finança·s tem, sobre ü assumpto, ponderação a fazer. 
Ou, .de. fa·cto, s•e p•r-eterude, em nome de uma necessida,d·e da M•arin.ha, .. rec·or-
rer ·á p'r·ovidenda, a que o artigo ·em ·questão se :refere; ou tal •a-rtigo, na ,rea· 
li·dad•eJ não S•e destina a .ou:tra cuus.a :que a permanecer no •pap·el, :em que 
tem ·a:Hás figurado, de uma s:mpleSJ di'S·pos>içã•o inocua., no texto d•as leis 
a·nnuas. 

<Na ·primeira óhy·püthese, :isto é, .no ·caso de, realrnent·e, s.e >achar nos 
pt!.anos da .admini'straçã-o •do· •paiz ·o .c:ontra:ct~ .n.o .estrangei-ro, de ·officiaes e 
de praça·s, no· intuito d•e :s.ervirem od·e oinstructo.res na marinha doe gu.erra,-
.não ba-s•tari.am, ·evidentemente, para '0 ~cri.terio da Commi.ssão d·e Finanças , 
os •termos ·em que se acha red.i:gido o a:rtig.o supmcitad-o·. •Fôra pr.eciso ter 
c-onhecimento - de ·quantos offiai.ae·s •e quantas praças1 iri·am ser c.ontracfa· 
do~; ·de a ·quant·oi mesmo ap•proximad.amente, montaria a des-peza ,a ·eff.ectuar· 
s'e; de .quaes as verd·adeiras ·condiçõ·es •em que -os contr·acta.d-o:s fi.cari·am .no 
seio da •M.a·rinha; - afim de que, e~arninando melhor a •conv·enienci.a -ou o 
des·pro·posit-o de s·emelhant·e meod,i·da, 1mdessemos, então, com mais fi.rmeza, 
da:r~l.he -ou denegar-lhe o n.osso voto. 

Si, ·p·o!'ém1, não é isto, o· que se apura, ·e >o •a•rt. 2 ·continúa a s·ervir de 
méro orna!to , na le·i de forças c-orno na lei Ida des1p·eza, - é inutil que s-e 
o mantenha. 

Assim, portanto, a Oommissã.o d·e ·fi.nança:s; nas considerações que ahi 
ficam, pód.e ·basear ·seu p·arecer c-ontranio á ·emen:da supra. 

:Ri•o .ct•e janeiro, 19 doe .agosto ue 1913. -Ribeira ]unque<ira,, Pre'sidente. 
- Oeta!IJia Ma.n~abe<ira, Rel,at-or. - Hame·ra B~prBlS!fa. - Galeão CarvalhaJ.. 
Pereira Nunes. - Caetano de Ailbuquel!'qwe. - Manoel Barba. 

A {~mmissã·o· ode Mari.nha e Guerra, estudando as ·emendas apres·enta-
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das em 3" discussão do .projecto que fixa .a força .naval :p•ara 1914, é de 
parecer: 

Quanto oá 1.\, o<rue fJxa em 3~ .no maximo, a numero de a•s.pi'rantes do 
curso de marinha da Escola Naval, -e em 20 o d·e aspirantes do curso de 
machina:s, que seja mantido em 30j como está no prOiject:o, Q .numero d·e 
alumnos de machinas, por assim o eldglir Q quadro· d'O Corpo de Engenhei•ros 
Machinistas, e que, .havend·o •excess-o d-e alumnos .no curso de marinha, seja 
assim .redig.ido o § 2" d.o art. 1", substituida desta so-rte a emend.a n. 1: 

'"§ 2", dos a·lumno·s •que oraj compõem os quatro· annos do curso de ma-
r-inha da Escola iNava•l (excluidO:s< ds que o terminarem e os que furem elA· 
minados, por qualquer motivo regulamentar), e de 30,. no maximo, tll~·umnos 
do ourso de machi.nas." 

Quanto ·á 2•, ·fav-oravel ao augmento d·e seis •palia 15 annos d·o temptil 
d-e s·erviço -para -o·s mari-nheiros proveni·ent.es das •E-swl.as de ·A·prend,izes Ma-
rinheiros, por ser conveni•ent'e o serviço a :longo· prazo para ·os mari-nheiros 
de carreira; contraria •ao augment.o de tres para seis anno·s, do tempo d·e ser· 
viço d'Os vo'luntarios; .em v.ista da faculdade do ·reengajamento. •Po·r conse-
quenda, •redi}a-se assim ·o art. 3" .d.o projecto: 

"Art. 3.• O tempo de serviço dos marinheiros provenientes' das Esco-
las de Aprendizes M·arinheiros será -d-e 15 annos, a, oonta,r da data da inclu-
são -na respectiva escola, e o dos volu-ntarios s.ená td•e tres ·annos." 

Quanto á 3", "c.ons.iderando que a experiencia tem demonstrado á evi-
denci-a .a necessi-dade da conservação e do desenvolvimento do IBata•lhão Na-
val; . 

Que ·o -numero de •600 p.raças, constante do S '6° do art. 1 o d·o p-rojecto, 
é ins.uffidente ·para assegurar o preenchimento d.os fins a que é destinado 
ess·e bata-lhão; 

que o desta,que de secções dess-e batalhão pelos navi·os da esquadra não 
tem sid·o -possivel, devid-o á inSIU-ffici·endoa de p-r·aças, ·o ·que é muito pr·ejudi-
ciál á ma-nutenção da disci•plina., pois -é noto-rio que ·O. :destacamento de ·na-
vaes a bolido •era uma ga-rantia de O>rdem, concorrendo· frequentemente para 
o rapid-o a.bafament·o de motins; · 

Consider·ando que •o ·l-evante de 1910 ta.\vez pudess·e ·ser rapJ.damente 
vencid.o si o official de qua:rto •conta·sse no momento com o -prompto auxi-
lio sempre proporc-ionad·o anteriormente -pelas praças dos d,estacamentos na-
va·es; 

Considerando que o numero de 600 tp•raças não permitte a realização 
dessa medida necess•aria ~ pr-opomos que seja elevado a 800 .o numero de 
600, consta•nte do § 6" do· art. 1 o da proposta." 

Ainda, desta fcita, as CQnsiderações que antecedem a •emenda são de 
todo o ponto justificadas. O Ba.talhão Naval tem~ coano p.rinci-pal fim de su·a 
creação, o s·erv-iço de j)Ol-icia a bo•rdo dos navios d.a esquadra. E é bem pos-
sivel que "o l-evante d·e 1910 pudesse ser rapidamente vencido", •oomo diz·em 
os it\'l·ustres autores -da ·emend-a, •Sti houves·se, ao menos 1em cada um dos 
grandes couraçaidos, um desta•camento .que •auxiliasse a ·of.ficia.\iod.ade na ma· 
nutenção da ·o·rd,em e da disdplina. 

·Foi ass-im comprehendendo a imperio.sa necessidade de cumprir .o bata-
lhão a missão que a aei· lhe traçou, que na f·orça naval p1a:ra 1911, pelo dis-
posto no § 6° d-o ·art. 1 •, fix·ou-se em 900 as !p-raças ne11e alis1tadas. 

O intuito d.o P-oder E"'ecutivq, que fez a pr.oposta, e do Legisla·tivo, que 
a incorporou na l·ei, foi burlado pelos acont·ecimentos de 1910. 



-150-

:Desorganizado ·o bata·l·hão, era impossível fazel,o att i·ng.i,r -á•queHe limi~e 
n.os odous annos1 seguintes. •E po•r ·este motivo -voH•oucse a fixar em 600 o -nu, 
mero d·e soldadosÀ a -cujo maximo a admin.i:stração não conseg·uiu ainda .che· 
gar. Si, po:rém, ha •espera-nças d.e -q•ue o- ·v·o'luntarirudo venha -c-om con~ingen· 
tes de .selecção p•reencher 9 claro· -que •ex•iste ·e mai•s •o·s 200 ·que a emend•a 
augmenta; :sJ, oomo t udo faz .acredHa:r, o batalhão vae Sler incumbid-o da 
sua p•rimordi-al tarefa, ·é o· caso de •acce.itaT- a •emenda, •pel·a .qua•l vota a Com-
missã·o. 

Quanto á 4" - Accres·cente·se: F.ica o Governo• aut-orizado a . .contractar 
no estra-ngei;ro o·ffi-c'iaes idone·os para a i·nstrucçã·o n.os d·iversos .s.eorviços te-
chnico-s da: ·Marinha de Gu·erra. 

Tr-ata-se d·e emenda já apresentada em 2• discussão d·o .poroj ecto d•e f-i-
xação da •f.orça nava·l e que não -logrou pare·c.er ·f.avoravel da Commiss·ã.o de 
Fi·nanças. E' verdade· que ·a p-r-o·posta do Governo co-ntinha -a .disposiçã-o, a 
que se ·refere -a emenda. Como, porem, vem -ella sendo inclu[da na ·lei, de 
anno para ann01, -sem resultado pratico- algum, a Commi·ssão de ·Ma·rinha e 
Guerra -suppri.miu"a d·o texto do projecto actua:J. 

Si , -poréml ha ·o desej·o de ·contractar .off.ici-a-es estrangei-ros para a i-ns-
trucçã•o dos nossos officia·es, .mais ·convenJente sená estuda;r o ass.umpto em 
separado, •estabelecendo então as. c-ondições do contracto, os direito-s e os 
deveres dos contratados. E só uma ampla discussão, ·d·epois de ouv·ido <O Po-
der ·Exe.cutivo, permittir-á a resoohtçã·o do pnoblema, de modo .complet-o, como 
e!le •o exige. 

Aliás, .outros as-sumptos· que dJzem mais d·e perto com a co-nservação 
do material, o ailistamento· e -prepar_o das pt:aças, ·a manut-ençã·o .da disciplina 
e a identificação d.o official com o -s·eu -navi·o, necessitam de '!'eso.!ução mais 
urgent-e que este d·e i•nstruct-ore.s. estra.ngci·ros; não é ~:1-emai.s l-embrar que a 
Marinha conti-núa desprovida d·e arsenal em pont·o estrategicamente defen-
did-O!, -que não praticou ainda o .sort-ei•oj meio de que .a Constit-uição manda 
lançar mão :para( o preenchimento dos claros, e .que -não sabe .até hoje em 
que bas·es ass·entará definitJ·vament-e a sua organi'Zação. 

•Finalizando, s·o'bre a ·emenda do honrado Sr. Callo·geras, pensa •a Com-
missão .que, si a Gam•ara a approvar, deve ser sepa;,rada d-o· p·ro-ject-o para 
ter mais ·uma di-scus-são. 

Sa'la das Com-missões, 7 de outub:r:o· -'d·e 19·13. - R.! Pajxão, Presid.ente. 
- Arz,toriio Nogueira, Relator. - Raymundo A:rthw. - Ve'~p·ucio de Ab~eu . 
- Augusto do AmaraL. - Mal'io H-ermes. - A. C'. de Sou:za e Silva. 

Na ter-cei·ra discussã-o d·o· projecto d:e fixação de f.o-rça naval p-mra .o 
exercicio de 1914, foram-lhe proposta-s quatro em.enda•s, as q:u.aes, depoi-s de 

Pa1•ecm· do 
8·1·. O. llfan ga.-

'bei1'a 

-enviadas ·á Commissão de ·M•a:rinha e Guerra, que sobre 
eHas se ma•nif·estoul vieram ter á Commissão de FJ.nan-
ça;s. 

EMENDA N. 1 

A ernend•a n. 1 pr.opõe que seja fiX'a.d-Oi: em 30, e não em 60, o nume1'o 
de matrdculas de aspi1T.ante.s1 de -Marinha-, e em 20, em vez de 30, ·O numer-o 
maximo das de aspi•rant-es do curso de maohinas. A Commissão de ·Marinha 
e Guerra é ·de parece·r que se ma-ntenha em 30, come>. está no p!Tojecto, o 
numero d·e a:1umno·s do curso de machinas1 -da Esco.la. Nava1, " .p;or ass-im exi-
gir ·o qua.d•r-o -do Corpo de Engenhekos Machi·nistas", e que, "havendo excess-o 
de .alumnos no curso de marinha", sej-a então red~gido desta fôrma I() § 2" 
do art. 1 •: "dos ·alumnos que óra .compõem :os. .quatro a-nnos: do curso de 
rn.arJnha ti-a· Escol•a Nava•l (excluidos <OS que I{) ternni-nrurem e os que forem 
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eliminados por qual•quer motivo •regu.lamentar) e de 30, rio maximoj alumnos 
do curs·o de machi:nas." 

A Commi·ssão Ide Finanças nada tem a op.pôr ao parecer proferido pela 
Commis,são d·e Mari•nha ·e Guer:ra s-obre a ·emenda n . 1. 

EMEND>A N; 2 

A emenda n. 2 propõe que sejam •substHuidos, no art. 3o d.o projecto , 
o prazo, d·e seis p·elo de 1·5 •annos1,. para os madnheh,os pr.ocedentesi d1a,s •e•s-
co.J.rus de aprenc:Lizes1, •e o de tres •pelo· de seis a!fl,no·s, para os v•ohrntarios. A 
Commi·ssào de ·Marinha ·e Guerra não a:cha necessar-io· .que .se ·el·eve o prazo 
d·e tres annos para o •serv:iç·o do vo.!unt·ari.ado, uma vez que .se •permitte o 
reepgaj ame,nt.o. ·E' d·e ·opinião, ·ent•r·etanto, que, .sendo conveni•ente .a· serviço 
a •longo praz·o para os marinheiros' d·e •Catrrei•ra, se pres•creva, :não em seis, 
mas em 15 como :suggere a emendaj •o numero d.e anno.s ·em que, a .part(r da 
d·ata da matricula, devem prestar s.eus serviços •os marinheiros provindos das 
es,colas de ruprendiz·es. 

A Commissã•o de Hnanças, conco·r.d•!lt, igualmente, ·Com o parecer d.a de 
Marinha e Guerra, :sQbr·e ·a emenda n. 2. 

iiMENDA N. 3 

•A emend·a n. 3 propõe crue seja elevado a 800 o :numepo d.e 600, cons-
tante do § 6° do art. 1 o da proposta. A Commi'Ssão de M·arinhru e Guerra, d·e-
pois d.e pôr •em relev.o, ·como os .auto!"es da emenda, •a uülidade d-o Bata:lhão 
Naval, consideorand•o;o in.s•uffidente; para um bom serviço d.e po·l~cia a bor-
do dos 1nav·im>, ... o que é o .fim principal d•e >SUlll creaçãn", - •opina ·que se 
eleve de 200, tal .como· a emenda pro·põe, seu numer·o de praças. 

O augmento·, de que se trata, se .no.s a•figu•r.a inopportuno. ·A propria 
Commissão de Marinha e Guerra ~nf;Qrmru; em seu ·pa'!'ec·e.r, que, fixad·o em 
600 ·o' nU1,11'em de s•old.a<dos do Batrulhão Naval, não se pôod.e ainda, entretan-
to, V·er constituido ·O batalhão COm :S'eme:]hante eff.ectiV•O. 

A Gommissão· de Finanças ·emitte ·v.oto contrario ·á .emenda n. 3. 

EMENDA N. 4 

Quanto á •emenda n. 4, em crue .se autoriza o Governo a contractar no 
estrangeko o·ffid•a•es id•oneos :para a ~nst.rucção nos divers·os :s:erviços: te-
chnicos d.ru Armada, a Gommissão· d·e Finanças ·c·onoorda com o alvitre, que 
j-á suggeriu igualmente, e desta vez relembrad.o pela Commis.são de Marinha 
e Guerral no s·enti-do de que a emenda constitua p,rojecto separado. 

Rio d-e Janeiro, 10 de ·outubro de 1913. - R·~b·eÍi'o' ]unquei:r'a, Presiden-
te. - Octavio M.angabeira, R·e·lator. - Antldrtio Ca1r~oos. - ]oiio S~111J,p,licio. 
- Caetano de Albuquerque. :.___ Joaquim Pir.e.s. - M. Bo·rba. 

EMENDAS A QUE SE REFEREM OS PARECERES 

1." - § 2.0 Art. 1.° Considerando que o numero effectivo de -officiaes 
da Armada ·não :autoriza a elevação do numero .de matriculas na ·Es·cola 
Naval; 

.Que, ao .contrario, ·o esta'do dos quadros indica a necessidad·e imperios·a 
da reducção da·s matricula·s de asp.irantes; 

·Propomos .que seja ,fixado em 30 e não em 60 o nt.lmero maximo das 
mMriculas de aspirantes d:e ma~rinha ·e em 20 ·em vez ·de 30 o numero ma-
x imo das d·e aspirantes d·o curso· de machinas . 
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2.• -- Considerando ·que o serviço a longo prazo· para os marinheiros .i 

reconhecido em -to-das· as marinhas como a condição p·rjmordia>l para a ob-
tenção de guarnições perfeitamente aptas ás difficei-s funcções a que se des-
tinam a bordo; 

Que -e·sse p-rinci.pio •essencial tem sempre concorri-do efficazmente para os 
grandes sue-cessas -navaes e a-ccentuadamente para as celebres ·victorias da 
Inglaterra ·contra a França, quando· aquella pos-suia guarnições. veteranas 
e esta inscriptos a -prazo cu-rto; 

Conside-rando que a -tend·enci·a moderna em quasi toda·s as mar-inhas 
é a da educação e utilização d.o mar-inheiro a prazo longo; 

Consider-a-ndo -q-ue o systema -de recrutamento a prazo curto não com-
pensa as -des·peza·s da Nação- •com a formação de um pesso•al numerosi·ssimo, 
devi-do -á :sua -dispe·nsa prematura da activid·ade antes -que tenhm prestado 
os -ser-viços· a que a Marinha tem direito -por lhes haver dado uma so-Jida 
instrucção, ·educação e -experiencia; 

Propomos que seja· substituído ·no art. 3• do· projecto o praz-o de seis 
11.n·nos pelo de 15 annos -para os marinheiros· procedente-s -das esco•1a·s de 
aprendizes e o de _ tres annos pelo de seis para os vo.lúnta-rios. 

3.• - Considerand.o ·que a experiencia tem demon-strado á evidencia a 
necessidade da conservação e do· ·desenvo1v'imemo do Batalhão Naval; 

Que o numero de 600 praças ·cons-tante do ~ 6" -do art. 1• .do proje-cto 
é insuffi-ciente para assegurar o preenchimento -dos fins a que é destinado 
esse batalhão; · 

Que o destaque de ·secções desse batalhão pe1os navios da ·esquadra 
não tem sido pos·sivel devido á insufficienci,a de praças, o que é 'muito 
prejudicial á manutenção da discipilina, pois é no.torio que o destacamento 
de ·nava•es á bordo era uma garantia de ordem, concorrendo frequentemente 
para o rapido abafamento ·de motins; 

Considerando que o levante de 1910 ta-lve·z pudesse se:r ·ra-pidamente 
vencido si cada· official de -quarto contasse no momento com o prompto au-
xilio sempr·e -proporcionado anteriormente pelas praÇas . do destacamento de 
navaes; 

Consi-derand-o que o •numero de 600 praças do projecto não permitte 
a rea1·iz·açã·o -des'Sa medida. necessaria: 

Propomos que seja elevado a 800 o mtmero de 600 -constante do § 6• 
do art. 1• da proposta. 

Sa.J.a das -s-essões, 29 de agosto de 1913. - Vespucio de Abreu. - Au-
g~Mtf}_ __ do Amar1al'. 
~ · ; - '""' . 

4.• - Accrescente-se: 
Art. Fica -o Governo auto-rizado a con·trac-tar no ex-tran geiro o•t.ri-

ciaes idoneos para a instru-cçiio nos diversos s·erviços technic-o·s da Marinha 
de Guerra. 

Sa·Ja das sessões, 29 de agosto de 1913. - Ccliogeras. 
O Congresso Nacional ·decreta: (*) 
Art. 1.• A fo-rça -nava.J para o exercido de 1914, constará: 
§ 1 •, dos .offi-ciaes do Cor-po da Armada -e c-las-ses annexas, constantes 

dos respectivo·s· quadros:; 
§ -2•, dos alumnos que ora -compõem os quatro• annos do cur~o de ma-

rinha -da Escola Nav·al (e:xJcluidos dos que o terminarem e os que forem e'li-
mina!das, -por qualquer mo'Jiivo reguAamentar), e d-e 30, no maximo, alu-mn-os 
do curso de ma•chinas; 

(*) iR-ed a cção fi-nal- 106. 
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§ 3°, de 6. 000 praç!l!s do· Corpo de Marinheiros Nacionaes, inclusive 
300 para a companhia fluvial -de Matto-Grosso; 

§ 4o, de 2 ·. 500 foguistas; 
§ 5°, de 3.000 aprendizes mar-inheiros; 
§ 6°, de 800 praças do Bata·lhão Naval. 
Art. 2.0 Em tempo de gue-rra a força naval -compôr-se-h a do pessoal que 

fôr necessafi.o. 
Art. 3. 0 O tempo de serviço dos marinheiros provenientes das Escola·s 

de Aprendizes Marinheiro•s ·será dé ló a·rinos, a ·contar da data da inclusão 
da ·respectiva ·es•coUa, e o dos 'Voluntarios :será de ~res annos . 

Art. 4.0 Os claros que se abrirem no pessoa,] da Armada serão preen-
chidos pela Escola :Nava·l, pe'la·s Escolas de Aprendizes, pelo voluntariado , 
sem pr«mio, ·pelo sorteio• Uega'lmente regulamentado ; nos termos da Consti-
tuição. ;-- · • 

Paragrapho uni co. Na insuff.iciencia dos meios d eclarados neste ar-
tigo, fica o Poder Executivo autnrizado a ·recrut ar pessoal por m eio de 
contracto. · · 

Art. 5." As praças d-o Oorpo de Marin·heiros Nadonaes e do Bata-
lhão Naval que comp~etar-em tres· annos de serviço com exemplar compor-
tamento terão uma gratifi.cação igual\ á metade do soldo sim p'les d a clas·se 
em que estiver-em, sem prej·uizo das demais grati:f-icações a qu e •tiverem 
direito. 

§ 1.0 As que se engaja-rem terão dir eito em -cada engajamento a o valor 
em dinheiro das peças de far-damento gratuitamente distribuíd as por occa-
s ião de verificarem a primeira praça. 

§ 2.0 As praças do Corpo de Marinheiro s :Nacionaes app rovad as no 
CU!rso de e,S.pecialidades ·e as que exer-cer-em os cargos definidos .no de-
creta. n. 7.399, de 14 de maio de 1909, terão direito ás g-ra-t ificações esoe-
ciaes •estabelecidas nas tabdlas annexas ao mencion ado decreto, além cfo s 
demais -vencimentos -que lhes competirem . 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições -em contrario. 
Sa1a -das •Commissões , 28 d-e ou t;l·bro d') 191 3_- - Lucí'rcno Perci·ra.. --

Sebastião Mascar.enhl1's. - En(l:SimO de Mac edo. 

A Commissã•o de Marinha e GuePra d-o Senado , tendo ouvido , po r inter-
meid.io de seu Relator, ·a opinião d.o Governo solbre ·a p•ro oos ição da Cam a-ra 

n. 55, de 1913, -que ·fixa a força •naval , é d e p·arecer que 
P a:1•ecm• ( 0

) do ella S·e'ia .approv.a.d-a tal como está redigid a, .poi s sati s-
s~·. Te fté fa z plenamente as necessidad-es do serviço pubHco. 

Em re-lação ao effectivo d-o· Batalhão· Nava!l, .qu e tão 
grande d,ebate pf()vo.cou no seio da Camara dos ne-putado s, opina q·ue o Go-
ver no só dev·erá ·c-ompleta;loo ·si a ·no ssa ·situação- f;inanoeira assim ·O permit tir. 

Atten:d,endo ao estado anormal em que se acha o Corpo de Engenh eiros 
N ava·es e a pedido do Gov•erno, apresenta a. •eme·nda . abaix-o i pelas segu intes 
razões-: 

A exposição de motiv-os do .Sr. almirante tselfort Y1 e1ra, qu e aco mpar 
nha .a mensagem do Sr . Presi-dente da Republica ao C-ong-resso Nacional pe-
dindo aut.o·I1ização pa•ra rev•er o -regulamento do C orpo d·e E•ngenhe1ros Na· 
vaes, pr-ova de mod-o· irre-futavel que ·eJí.e ·es tá sem regulament-o-. 

(" ) 'Parecer n. ·2 O 9 . 

Senacki 
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Todos os officiaes do Exercito, da ·Ma·rinha e de todas as classes arn-
nexas teem comp:u:lsoria, excepto os engenheiros nava·es, emquanto o Pod e·r 
Legis:l.ativo .nã·o regu'lar esp.edwlmente a mateüru, •cD'I'fTorme se vê da lei 
n. 523, de 25 d·e novembro de 1898 (art. 2") . 

lU 

A .presente •emend·a fa•rá cess•ar logo as dua•s grarides anomalias ind·i· 
caldas .e provadas, a•l·ém do que exige o ·pess.oal ne·cessa;ri·o ao serviço, divid·e 
melhor as secçõ·e•s do corpo e, sohi'etud.o, t.raz dimjmííç~o de. de.s•p•eza. 

EMENDA 

Art. · Fica o Presidente da RepubHca autorizado a reformar o Corpo 
de Bngenheiros Nava·es, sem augment.o de despez·al e sob as s·eg.uJntes 
ba·ses: 

~f~ 

a) constitu.i·r o quad·ro pe'la maneira seguinte : 

Um vice·a1lmirante; 
Um c-ontra-allmirante; 
Cinco capitães de ma•r e guerra; 
Cinco ca·pitães de fragata ; 
Sete capi·tães doe .corveta; 
Oito ca·pitães"t•enentes . 

b) dJvidir os e•ngenheiros por cinco secções: 

1", const.rucção nav.a;J; 
2•, machinas·; 
a·' ·el ectridd ade ; 
4" ·a·nmamento· 
5", hyid.raulica: 

c) determina•r .a.s seguintes ida.d·es para a reforma compu•lsoria : 

A<nnos 

VJce-a;lmirante ...... . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Contra-alrmüante . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Capitão dé mar e guerra .. . .... . . ... . .. .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Capitão de fragata . . . . .. . ..... . .. . . . .. . . . ... . ...... . · . . . . . . 60 
Cap!t~o d'e co-rveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Caplta'O·tenente . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . . . . .. . . .... . . .. . .. , . .. . . 60 

d) regular a admissão no quadro •e preen.ch·e·r as vagas aproveitand·o os 
actuaes engenheir·o•s estagiarias:. 

Sa·la das Commissões, 8 .d.e ·n~wemhro de 1913. - Pires Fer'i"e'ir a, P;e· 
sidente. - Teff,é> Re'lator . - Gabriel Salgado. 
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JU•STIÇA M \UTAH 

A refo·rma; da organização jud:iciari·a e p.roces·s·ua\ mHitar é materia que, 
de ha muito, se impõe á attenção do· .nosso legislador. 

A insta'bilidad·e e a subo·rd.inaçã.o dos tri•bunaes mi-
Pa1•ece1· r•) •litares á autoridade administrativa; o a·l'bJ:tr.io na sua 

J . Lwiz <'ilves ·co•nstituição e na d.esi.gnação da sua séde; a. iniciativa 
do .processo confiada •á· livre vontade daque\'la autori-d·a-

de; as f·o•rmulas processuaes, draconianas umas, morosas .outras· e tanto·s 
outros de·feitos r•e·conhecidos• na pratica,!. - não pr·eci·sam ser relembrados 
como determinantes da urg-ente nec·es•sidade de uma reorganização d•a jus-
tiça müit.ar. (**) 

O Congresso vem cogitando do assumpto ha já alguns annos e a Ca-
mara d·os Deputados•, após 1ongos estudos, luminosos parecer·es· e "brHh.an-
t·es debates, oo:rpo·rificou a sua -opã•nião no projecto n. 173, de 1912, sobre 
que é chamada a di:wr ·esta Commissão- de Justiça e Legislação . 

A ten:d.encia d o •s·entimento jurid~co moderno no assumpto que. ~os 
occu:pa é conci\ia;r as: necessidades d.a disciptina mili·tar com os pn•nc1p10S 
d•e organização j.udkiaria e. processual do direito· c.ommum. 

O Senado nã·o desconhece qu·e ha mesmo uma forte corrente que, c-om 
wt'liosos argumento·~· advoga a suppressão da justiça mnitar em tempo de 
paz e o julgamento dos .c-rJmes miUtaJres pela· justica Dommum. 

:Mas, além d·e pe'ns,aTmos que aquella justiça· d.e ·excepção é uma con-
dição indispensavel á dis1Cip1ina, .que é por sua vez uma condição impresc•ri-
ptivel ·da eústencia das f.o·rças miHta·res, estamos ·em face do preceito co'nsti-
ruciona\ qU•e estatue o- fôr;o mi•litar para os crimes militares. (Const. arti-
go 77). 

Só .nos .cumpre, portanto, -organizar ·a j•ustiça milHar. d·e accôrd.o com 
a ori·entação moderna que, julgando-a nece·ssaria, procma conciliar a sua 
cxistencia oom •OS preceitos de dilreito commum, .isto é , as exigencias da 
discipHna com o.s di·reitos de ci.daid.ão ·e de homem de que .o militar nã·o póde 
ser d·espoj ado. 

A esse fim obedeceu o pro.jecto da Camara\ do qual se póde d.iz.e•r , 
como dos pl'o.j•ecvos francezes de 24 de mai·o· de 1901 ·e d.e 17 de .outubro d·e 
1902, que eUe tem por · fim "fal-Te bénéficier les accusés mHitaires des dis-
p·ositions libérales •et des gannties que Jes lo:is· ordinaires conférent aux 
autres dtoyens." (Bouniols, La s up,prle.ssio-n d!es ConséUs de Gu~rre,. pagi-
na 20). 

Com effeit.o, sã·o estes, em synthese, os pontos capitaes da r·efor:ma: 
A) Na org-ani.zação j·udiciarJa: 
1.0 'Estabel•ece a divisão territori·al indisp·eri'l>a1JV3l á boa admini:s,tração 

da justiça, o·bedecendo á mesma divisão do paiz em circumscripções mil1ita-
r·eS feita pela ·>lei de re<Yrganizaçã·o do Exe·rcito. 

2.° Crê a a ·preeústencia .e a fixidez dos tri·bunaes. (':'*'~) 

( *) .Parecer n . 2.! . 
( "1* ) ,Já ·em 1866 •di%ia o .conselhei ro Thomaz Alves .Junior: «Entre nós (·em 

ma teria ·de jus tiça militar) tudo é ·CO•ll'fu.so, tudo é ar.bitrrurio . . . Tudo •precisa 
reforma immediata.,!! (!Curso de Dir. !Mil., pag. '1'32 ). 

('"'*) O projecto Na:buco, de 14 de junho •de 18'5 0, creava o:s conselhos 'Cle 
.guerra •permamentes, embora com organização diver.sa da agora JH'O.jectada. 

Senado 

., 
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Gomo sabe o ·senado - os conselhos de i•nvestigaç:ão .podem ser ou 
não arbJtrariamente convocados pela autoridade ad.min:strativa e os conse-
lhos d·e guerra sã<o po·r e1.la constituídos arbHrariamente post factum;· como 
arbitraria é a designaçãd de sua séde. 

O citad-o Thomaz Alves pro·fligou ·e·stse arbitr:o, . escr-evendo: 

"Os conseihos de guerra . . . são tribunaes de commis•são, no-
meados para julgarem -o accusado designado; daqu.i é facil conhe-
cer quão defeituosa é a sua e~i.s:tencia e a pouca ga-rantia que elles 
offerecem, sinão na app'Hcaçã•o e .puni·ção d:o crimi•noso, no sentido 
exigido pela disdp1ina do Exercito -e bom regimen mJH.tar, ao· me-
nos ·onde o a·ccusado é o .primei·ro a .não ter a meno:r garantia de 
def·es-llj_,. obri•gado a respo•nder a•os juizes ad-hoc nomeados . . . As:sim 
como o dj;reito preexiste á lei, assim tambem o tdbunal que julga 
dev·e preexistir ao a-ccusado." (Cit. CUJ~SI. de Dir. Mil., pag. 144). 

O pro}ecto ohvi.a a esses: mil'les: - os túbunaes estão d·e a·ntemão e 
sempre organizad·os e seu func·oi•onamento e séd.e não dependem da autori-
dade admínistrativa. 

As•sim que: 
A) O wnse'!tbo de ' inv.estigação (ou tribunal de formação da culpa) em 

c11da cir·cumscripçã•o compõe-se d·e um audito·r, togado, vitalicio· e Inamovi-
vel e de dous . . officiaes tir'rudtos d·e entre •os offi-ciaes d.e terra ou mar em ser-
viço ·activo em cada uma das drcumscri.p.çõe·s, cu·}os nomes constarem de 
uma relação offerecida trimestralmente :pelos inspectores 'Permanente'S e 
pelo chefe d·o· Departamento da Guerra, superintend-ente do Pess:oa'l da A·r-
mada, command.a;nte da g.uarniçã•o·. c-ommandantes. de f!.oti'lha e força naval 
permanente, publicada •no Drlario Ofjicidl, reg:istmda -em li-vro .es•pecial e en-
viad•a ao•s respectivos ·a:u:ditor-es" (arts. 13 e 19). Só em fa'lta desses offi-
oiaes• . .s-erã.o convo·cados -os reformados d·a drcumscripção e na sua faHa os 
-oHidaes d·a oircumscr.ipção· mais proxima (art. 15) , sendo que o offi.cial 
desig·nado para ·um cons-erho de· investigação nã.o pold,er:á sel-·o· pa:ra outro-
emquanto o primeiro •não terminar a sua funcção, nem pod-ená ser t·ransfe·r·i-
do. nomead•o -ou designa:do para outra commi:ssão emquant.o o c-onselho não 
s•e encerrar (art. 14) . \ 

B) O conselho de gueTra (ou tri·bilnal de julgamento) em ·cada circum-
scripção compõe-.s·e d·e ci·nco offi'Ciaes s·orteados de entre .os ·da mesma •lista 
dos que compõem o· .conselho· de inv·e.stiga,ção- ( a·rt. 19) e só na sua falta 
se poderá recorrer aos reformados e na; fa:lta d-estes ao·s das c~asses anne-
:xoas, em Hsta -organizada pela mes>ma fórma (art. 22). Na impossi'bi.Ji.dade 
de s·er constituído o conse1ho da cin~ums·cripçã•o, o réo· s·erá ju!Jgado· na mais 
proXJima (a-rt. 22, pa:ragra.pho uni co) . O ·conselho de g-uerra sená convocado 
e .constitui d-o mensarlmente para jul·gamento dos pr:oce:s:so;;; preparad.os (ar-
tigo 23), não pod·end·o os officiaes para ·elle sorteados ser transferidos, no-
meados ou designados p-ara -outra commi·s•s·ão; nem eximir"se de compa:recer 
sem justa causa (a·rts. 21 e 24) . . 

Ao contrario do que acontece . actualmente, o auditor . não far.á parte 
dos ·conselhos de guerra, respeitad-o assim o espírito da Constit-uição, que 
estabe•lece: "os mHita!'es de terra -e mar terão fôro especial nos de·Jictos mi-
Htatres" (art. 77), o que ex.cJue a int·e'rvenção do elemento civil no res:pecti-
v.o julgamento. 

3. 0 Reqha da autoridade a-dministrativa a i·niciativa - aliás ar'bi.traria 
-- do processo, transferindo-a, pre-determinruda., ao Ministeri·o Publico Mili-
tar, que insti1!ue (a·rts. 32 a 39 e 60 a 66), como• já o propunha o inollv·i-
dav·el Nabuco. (Camara d.os Deputados, sess:ão- de 14 de junho de 1850). 

4. o Estabelece, as-si:m, a comp.!eta separação do poder judkiario mHitar 
e d-a; auto·ridade administ·rai!iva e confere,l·he a! -independencia que a doutri-
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na e a Constituição .redamam 'P·ara eHel como condiçao de b.oa administra-
ção da justiça. 

B) Na organi:l;ação pro-cessua.J, -o pmj-ecto, cercando tanto a accusação 
como a defesa das ga·rantias cornmuns , adopta quanto possível a;s normas 
p·rocessuaes do direito commurn, de accôrdo com a a-ctua1l ·ori•entação jur-í-
dica, conseguindo -cerc-ear abusos e arbitrio'S- e tornar mais celere a justiça 
rniHtar, para o -que estabelece prazo para encerrament·o d.o· conselho de in-
ves'ttgação, !<imita •o -numero d-e testemunhas da f,orrnaçiio da cul-pa, d·eter-
mina que -o j<U!lg.amento d-o c_onselho de guerra seja cont.inuo, s-em interrupção 
de 1raba'lhos, -etc., · a!caba,ndo assim -c.orn as interrninavei s; devass·as da in-
v-estigação actual e com os jul•garnentos que d·uram 60 -e mais dias, etc.!! 

A simp'les leitura da .parte processuarr do projecto (arts. 75 e seguintes) 
convence de_ que ell-e não fez mai·s -do que apropriar ao fôro rniditar o pro-
dessa criminal do fôro ·cornmu:rn . 

.Duas in novações devem ser -apontada·s: la, .a que s-upprirne a fac uldade 
que têm os officiaes de reque-rerem ·cons-e·l-ho para justificarem-se de a·c-
cusações que •lhe tenham sido feitas, facu[dade que ·não se compade-ce com 
o espírito jurídico que inspirou o pro.jecto, porque ou a falta arguida consti-
tue ·crime e a iniciativ-a do pmces-~o incumbe ao M-inis terio publico ou não 
constitue e a 4efesa da: vktima -da arguição deve ser feita perante os seus 
,sup-eriores, ·administrativ-amente; 2•, a que supprirne a funcção de orgão 
consultivo do Governo, actua1mente ,conferida ao Supremo Tribunal M·ilitar, 
porque ella abe-rra :da na·tureza constituciona'l desse tribuna•!, corno orgão 
supremo· do poder judiciario mi'li.tar. 

-Com •estes -esclarecimentos e com os -que o debate exigir, a êornrni·s-
:são ·de ·Legislação e justiça, ·convencida da urgencia da reforma da jus-
tiça rniiTi-tar e das vantagens do -proj.ecto da Cama-r a, é de parecer que seja 
subrnettido ií. discussão e approvado o projecto· n. 173 de 1912. 

Sala das Comrnissões, 11 de junho de , 1913. - f. L. Coelho e Cam;pos' 
Presidente. - João Luiz Alves, Relator. - G. Campos. - Antonio Sou.za. 

BThOf'!OSIÇÃO· DA CAM.<\RA DiOS DIDPUTA!DO:S N . 173, DIE 1012, A QUE 
S·E RIDFERE 'O :AAREOER SUPRA (• ) 

O Congresso Naciona·l d·ecreta: 

I..;IVRO PIRIMEIRO 

DO ORGANISMO J UD!C!AR!O 

Tl'l'fU([JO · PRI.MJDJJRO 

CAPITUL O UNICO 

Art. J.• O te·rri·torio dos Estados Unidos -do- Brasil , para a admiilistra-
ção da justi~-a militar, em tempo de paz, divide-se em trez-e cir-cumsc-ripçÕéS, 
formando urna ·só circumscripção para o Supremo Tribunal Mmtar . 

Art. 2." O Supremo Tribunal Mi:litar .tem por séde a Cap-ita-l da Repu-
-bl-i-ca; a 1" circumscripção compr-ehende o Es·ta-do -do Amazonas ·e o · Ter-
ritorio d'o Acre; a 2", .Pa11á ·e Arkary; .a 3", Ma-ranhão e .Piauhy; a 4", Ceará 
e _Rio Grande -do Norte; .a s•, Parahyba e Pernambuco; a 6", A1agôas e .Ser-

(*) V-ide Palvecl€\r e P1·ojectos, 19•11, \Pag. 229. ., 
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gipe; a 7•, Bahia e EspiiJ'ito Santo; a 8"; Rio de Janeiro e M'ina•s Geraes; 
a 9', o Districto Feder.a·l; a to•, S. Paulo- e Goyaz; a tt•, Paraná -e Santa 
Catharina; a 12", Rio Grande do Sul; e a 13', ·Matto·Grosso . 

. T.DTUUO tS•ElGUNDO 

CAPITULO UNICO 

Art. 3. • O poder j udiciario- militar é exer-cido: 
a) por auditores, cons.i!lhos de investigação e ·conselhos de guerra nas 

respectivas circum:scripções; 
b) peio Supremo Tribunal MiiJita:r em todo O• paiz. 
Art. 4." Hm cada circumscripção haverá um auditor, ·ex-cepto nas. 1' , 

11' e 13" -ond-e haverá dous, na 12", ·onde hav-erá tres, e ·na 9", onde haverá 
oi.to. 

Art. 5.• A•s auditorias são de tres -c'las•ses ou entrancias, sendo de prl-
me~ra ·olass·e as das 1" z· 3" 4" s· 6" 7' s· e 10" d!'cumscripções.· de 
segundaJ dasse as das' H~ -e '13•' ci;cu~~scripções e de ter-ceira .class~ as 
das g• •e 12" drcumscripções . 

.Paragrapho uni co. A primeira investidur-a dos aud)tore•s· dar"se-ha sem-
pre ·em auditoria de ·pr-imeira dasse. 

Art. 6.• A§. autoridades judicia·rias militares serão auxHiadas: 
a) pelo ministerio pubHco, composto de um procurador gera'! da jus-

tiça miJi.tar ·e de promotores da justiça militar de circumscripção; 
b) por .escri-vães; · · 
c) por officiaes de dl1igencias e porteiros; 
d) por advogados. 

':C]111JiL40 TNRCEDRO 

D.a nomeJ,a:ção dos juizes. e , compo~ição dos friblunaes 

CAPITUDO I 

Dos a~1rZitores 

Art. 7.• Os auditores de justiça mHitar serão nomeados pelo Presid~;;ure 
da Republica dentre os bachareis em direito que se habiliotarem em .concurso 
e mediante proposta do Supremo• Tribuna'! Militar, observad·as as seguin~e~ 
disposições: 

§ 1." Communkada .offic.i-a·lmente a. vaga de a[gum dos 1ugares de au-
ditor, o Presidente do Supremo Tribunal J'v'tilitar fará annuncia-r pe1o Diario 
Official e ·pelos jomaes de maior circulação da Capital da Republica e por 
despa-cho:s telegraphkos , aos Governad.ores e .Pres·identes dos Estados, ter 
sido '!I)arcado o ·prazo de 30 dias pa-ra serem apresentadas na s-ecretaria do 
Tribuna.] as petições d-os candidatos, devidamente instruídas _com documentos 
que ·comprovem os •seus serviços ·e habi-litações, .condições d.e -idoneidade, se-
rem ha•bi'litados em direito, ·com pratica de qua·tro annos, ·pe1o menos, do 
ex-erdcio da ad·vocacia ou de cargos de magist-ratura na União ou nos Es-
tados. . -- -~ ,-K ~\6~;1(1~~ 

§ 2. 0 Terminado esse praZlO, O• presidente do Tiribunal fará ler pelo 
S1e-creta.rio as petições e os· documentos -que as imstruirem, -junta·rá as in-
forma ções que houver colhido e consuJt.ará o Tribuna·! .si deve passa'!" a re-
colher os votos ou si a vo·tação deve ser adia:da par·a a ses:;;ão· segui-nte, 



§ 3.0 A propo:st.a ao Poder Executivo não ·poderá -conter mais de tres 
nomes par·a cada uma das ·Vaga·s, sendo os pro·postos classificados em 1•, 
2° e 3° 1 uga·res. · 

.S.i houver duas vagas, a: p·roposta ·Comprehenderá quatro nomes, e a 
mesma proporção se guardaná havendo mais de duas. 

§ · 4. 0 üentre <os candidato·s em iguallda.de de .condições pe'la ·votação 
o·btida .será pref·erido na dassi:flcação: 

1°, O· que :fôr ou houver sido official ·d·o Exercito ou da Armada; 
z•, o mais antigo •rio serviço· da magistratura; 
3•, o bacharel em direito que â pratica. de ll!dvocada ·reunir melhores 

títulos de habilitação ·e houver prestado ao paiz melh ores serviços. 
§ 5.0 Si no primeiro escrutinfõ para ·cada lugar na lista nenhum can-

didato ·obtiver maiori·a :d.e votos, proc·eder,se-ha a segundo escrutínio , e si 
neste houver ·empate será proposto o mais ve1ho dos candidatos. 

§ 6.0 Não sendo approvado nenhum dos candidatos· será immediata-
mente aber.to novo •Concurso . 

§ 7. 0 A proposta ao ·Poder Executivo será acompanhada dos documentos 
off.erecidos pellos candida·tos contemp'!ados na. lista. 

Art. 8." Os auditores não terão graduação militar ; :serão vitalícios e 
inamovi·veis ·dentro das respectivas circumscripções, salvo a hypo.these do 
art. 322, ·sendo-lhes, todavia, .permittida a permuta ou remoção a pedido , e, 
no ca.so de promoção, a -op ção pela permanencia no lugar em .que se a·charem. 

Art. 9.". No caso de vaga· no·s qull!d:r.os dos, audi·tores das 2" e 3" clas -
ses será ·el1a preenchida pelo mais antigo dos auditores que o requererem 
dentro de 30 dias. 

§ 1.0 A remoção será feita da .primeira c'lasse para a ·seg.und·a. e desta 
para a .tercé'ira. 

§ 2.° Findo o prazo de 30 dias, sem que haja requerimento, o Governo 
preencherá a .vaga tendo em vista o dispo•sto no paragrapho anterior. 

Art. 10. Nas suas .f.arrtas e impedimentos temporarios os auditor·es se 
substituirão reciprocamente na ·or.dem da antigui:dad·e. 

Pa.ragr_apho uni.co. Nas drcumsçripções onde houver um só a.udi.tor será 
elle substituído por um auditor interino ou ad hoc., nomeado .pelo inspector 
da região, lievendo tal ruomeação recahilr na pessoa de um bacharel em 
direito, preferindo·s e ·o que fôr miaitar, que pe!'ceberá vencimentos iguaes 
aos do substituído. Sendo inteiramente impo•ssivel ·a nomeação de um ba- . 
charel em di·rei.to para o exerc.ii.cio de taes funcções, poderá ser nomeado 
qua'lquer offidal das ·dasses armad·as, devendo , porém, ter ellle patente su-
perior ou igual á dos demais juizes militares. 

Art. 11 . O auditor nomeado tem direi·to á passagem e á aj·uda de custo 
constante da tabella a·nnexa; a titulo de primeiro estabelecimento. 

lgua:l direito !lhe assiste quando em serviço fóra da séde da .sua CÍ.l" 
cumscripção. 

CAP I T UI.O I! 
, ';"- . 

Do oo?i.seUw de inve&Ngação 

Art. 12. O conselho de inv·estigação será composto de auelito t• e dous 
officiaes de terra ou mar, de patente igull!\ ou superior á elo indi.ciado , elos 
quaes o mais graduado ou mais antigo servirá de ·presidente. 

Paragra.pho uni co. Um dos of:fici aes a que ·se refere O· presente ar tigo 
deverá pert encer •á mesma classe do indiciado. · 

Art. 13. O s offkiaes a .que s e r efere o arti go an terio r ·serão ti rados 
da r elação do art. do a·rt. 19, § 1 O, na ordem em que alli se acharem. • 
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Arr. 14. O oUicial design·ado para um conseH10 não poderá ser ôesigna'-

do para outro antes de findo o trabalho do p·rimeiro, e -caso seja transferido,' 
nomeado ou designado para qualquer outra ·commissão, essa trans~erencia, 
nomeação ou designação só se tornará effectiva depois de concluído o ·tra· 
balho do conse'lho, sa'lvo ·caso. de molestia legalmente comprovada, que de· 
termine a remoção do . . officia'l. 

Art. 15. Não sendo poss.ivel a cons-tituição do -conselho por não hav·er 
na relação· do art. 19, § ! 0

, offi'Ciaes de patente igual ou superior á do 
indi·ciado, serão convocados os reformados da circumscripção, e, na falta 
destes, serão con.vo.cados o·fficiaes da circumscrlpção mais proxima. 

Art. 16. No concurso de mais d·e um indiciado no mesmo processo 
servirá de base para a constituição do conselho a pat-ente do mais gradua•do 
delles. 

Art. 17. Quando o indicia•do fôr praça de pret, só poderão ser c~n
vocados offiCiaes de graduação de capi-tão, capitão-tenente ou menor; si fôr 
official general!, poderão ser convocados officiaes generaes, de graduação e 
antiguidade superior, igual oit inferior á do réo. 

CAPITULO III 

D'o coowellho àe guet·ra 

Art. 18. O conselho de guerra será composto de cinco juizes mili-tares 
de patente igual ou superior á do réo, e func-cionará sob a presidencia do 
mais graduado ·e, no •Caso de igualdade de postos, sob a presidenci'a do 

mais antigo, ·quer seja militar de terra, quer de mar. 
Par·agrapho uni·co. Servirá de assessor permanente do presidente do 

consel.ho de guer·ra o auditor da respectiva circumscripção que houver . fun· 
ccionado •M processo . 

Art. 19. Os j u•izes· militar·e:s serão SO'rbea·dos indistinctamente dentre os 
offici-a-es d·e te•rra ·O'U mar, em serviço ll!ctivo, .em cada uma da.s circums·cri· 
pçõesl, cujos nomes c-o-nstarem de uma•' rei-ação offerecida. trimestralment-e 
pel-os i·nspectore:s permanentes e p·e•lo chef.e do DepaTtamento da Guerra, su-
perintend·ente do pess·oa~ da Armada, commandan.te da guar.niçã-o, comman· 
dantes de flotilha e força nava.l permanente, pu'b'licada no D,üt{'~o Official, 
registrada em :livr-o especial e enviada aos res·p·ectivos audi•tores•. 
· § 1.• De pos-s·e d·essacs relações o auditor faná organiz:ar uma relaçã-o 

gera·! ·em que s·erã.o incluídos ·os: nomes constantes das .relações pa-rciaes, 
gua·rdando sempre a ordem d·os po:Stos e da ant•iguidade, sem distincçã-o da 
classe a que pertencer·em. 

§ 2.• Organizada a·ssim a -relaçã-o gera1, o arudi:t,o-r fará escrever em ce-
dulas; ·os -nomes dos o-ffi.ciaes constantes daquei\la r-elação ,! a-s .recolherá em 
uma urna, que immed;atamente será fechada com duas c-hav-es, mna das 
q:ua,es fkaná em po.der d.o auditor .'e outr·a em pod,er do escrivão. 

Art. 20. Dez dias ante:S -do que fô'r ma-rc·ado· para a s-ess·ão d-o conselho, 
r-eu.nircse-hão no Jogar -d esignado para esta o auditor, o promotor e o es· 
c.rivã.o e ·procederão ao s·or.teio d-e 15 c·ed:u·.Ja-s, pel;o auditor extrahidas da ur· 
na a que se ref<e-re o § zo do a-rtigo anlt-e.!'ior, e encerrarão a·S· oedulas sor· 
teadas em uma urna e:Special, com duas •chaV'es, das quaes uma ficará em 
poder do auditor e a outra ,em pod-e-r d·o promotor. 

Paragrapho unico. Si, dep.ois de so.rtea-do'S dous terços dos offidaes a 
qu.e se refere o· p'res,ente a-rti·go, S·e verificar que ·ell'tre eBes nã·o figu-ra um 
terço d·os ·da cl a:ss·e a que pertencer o a:cc:us·ado, o auditor, no S'Ortei·o das 
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cedulas que faltarem para ·completa.r ·o nume.ro de qui.nze, . só a·purU<rá as 
que contiver·em n.omes: de officia:es -d-a dasse do ac·cusado. 

Art. 21'. O offida'l SOTte~d:O pa•ra um conselho, caso seja tran,s ferido, 
n·o·meado ou · designado para outra oommissã·o, ·ess•a trans:f.erencia. nomeação 
ou designação só se torna:ná eff.ecüva depois -de terminados os tra·ba·lhos d·o 
conse1hQ, sal vo caso de molestia legalmente c.omprovaJda que d.etermine . a 
r·emoção do officia•I. 

:Art. 22. Não send:o ·possível a constituição do conselho por nã.o haver 
na refaçã;o a que se refer·e o art. 19, § 1", offi.ciaes d.e patente igual ou su-
p·erior á do réo, reco.rre,r;se-illa ao:s .officiaes t~ef.ormados, e, na ·fal!ta destes, 
aos of.fida·es das classes annexas·, cuja r.elação será :remettida •semestral-
mente ao a!llditor pelo ins.pe•ctor da região, chefe do Depa!"ramento da Guer-
ra, sup•erintendente do pesso·al dru Armada, commandante dle guarnição, com-
mandante de f:lotoilha e força nava•l permanente , pa.ra os. fin s do art. 19 e 
seus paragrap:hos, devendo os nomes ser reco:l hidos a uma m na su·ppJ.eme•n-
tar. 

P.aragra.pho· uni co. Si nem com o auxilio d.os reformados e do,s officiaes 
das clas•s•es annexas pud:er se,r constituído o cons·elharl o réo será julgado 
na circumscri·pÇã·o mais proxima, onde fô.r po:ssive1 sortear .o con s•e1ho . 

Art. 23. O · cons·elho de guerra sená convocado e const•ituido •uma vez 
por mez, havendo processos preparados:, e funccionará consecutivamente até 
o .julgamento de todos. 

Art. 24. O o.ff.icia;J sort.eado para a comp.osiçã:o· de um conselho e que 
fa:Jta.r ãs sessões, sem caus•a justificada, s·erá .reprehendid.o, e em caso de 
reincidencia soffre·ná a p·ena de pri·são, de .a·ccôrdo com os res-pectivos re-
gulamentos disci•plinares., provendo-se nes;te caso a sua s·ubstituiçãü por 
novo sorteio. 

Art. 25. Quando o conselho de g•uerra fôr convocado para o j u~·gamen
to ·de um só proce:ss•o, s·eTão ·excluídos do sortel·o todos os officia·es que, 
pe·la sua ·patente ·supe:rior ou inf•eriur,' não p.ossam de·~ !le fa,z.er .pa·rte. 

Art. 26. A regra ·e·stabelecida no .art. 17 para a composição do conselho 
de investigação applica-se igualmente á composição do conselho de guerra . 
toda vez ·que se tratar de o.fficiaes ge·neraes e •praças de pr·et; igual a·ppli-
cação terá ·a r·egra do art. 1·6. 

CAPITULO JV 

Do S•n1J?"erno T 'l"ibw11 a.l lJ!IiHtcw 

Art. 27. O Sup•remo T.ri•bunal Militar s-erá c.ompo.sto· de quinze JUlze·s 
vita:li cios, com a denominação de ministi'D'S) nomeado•s: pe!·o Presidente da 
Republic.a , s·endo seis ·escolhidos dentre os offkiaes generae:s reformad·os· do 
Exercito, quatr.o d:entre os officiaes generaes reformados da Armada e cinco 
dentre os audi.tores d•e 3" clUJsse. 

Art. 28. Os juizes togados serão ,esco~hido·s dentre os tres auditores 
mais antigos na 3" C'la.ss·e. 

Art. 29. A antigu:da:de dos audit-or.es: s·erá regul~da pela data da posse 
do cargo; no ca'So d:e ha:ver mruis de tres audit.ores com a mesma antiguida-
de, serão todo.s contemplados na lista enviada ao President e da RepubJi.ca. 

Art. 30. O pres·idente do Supremo Tribunal M..iJitar s:ená· ·O mini·stro mi-
litar mais graduad·o OIU o mais antigo, dada a igua'ldad·e d:e •postos· . 

. Art. 31. A secretaria do Supremo Tribunal ·Militar será or.gani·zada de 
conformidade com o seu regimento interno , devendo o Jogar de secretario ., 
ser exerci·do por um bacharel em direito, ·pref-erindo-se o .que fôr militar. 
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CAPITULO V 

Art. 32. Os promotores. da jus·tiça militar s.erão nomeados •pelo Presi-
denre da Repubiica dentre os bachareis em di'reito, dev.endo ser preferidos 
os que forem miolitares. 

:Paragrapho uni co. Os promotores da justiça militar servirão por tr.es 
annos, po:d-endÇJ ser reconduzid.os. Sua demissão, antes dess·e prazo, ·só po-
derá ter loga•r a pedido O'U por sentença judi·cial. 

Art. 33. O procurad-or geral é designado pelo Presidente da Republica, 
dentre os juizes togados do Supremo Tribunal Militar, e não terá voto deli-

. berativo nos jui·gamentos. E' o chefe do ministerio publico e o seu orgão 
perante o Supremo Tribunal Federal no processo e julgamento d1os crimes 
a que se refere o art. 57. 

Art. 34. Haverá em cada circumscripção um promotor da j'ustiça mi-
litar, excepto na.s 11 a, 12" e h3", onde haverá dous, e na g• circumscripÇão 
onde havere quatro, servindo alternativamente perante ·cada auditor. 

·Paragrapho uni co . .Em casos especiaes o Governo poderá nomear um 
promotor militar, technico, de graduação superior ou igual á do réo, para 
auxiliar o promotor effectivo nos trabalhos do conselho de guerra. 

Art. 35. Os promotores d•a justiça militar substituir-se-hão re·ciproca-
mente nos impedimentos ou faltas temporarias, podendo o inspector da Re-
gião nomear para substitu.il-os os .promotores ad hoc dentre os ba.cbareis em 
direito. 

iParagrapho uni co. O promotor ad h'pc perceberá, emquanto servir, ven-
cimentos iguaes aos do s,ubstituido. _ ,_ 

Art. 36. junto a cada auditor haverá um escrivão, que sendrá na for· 
mação da culpa ·e perante o conselho de guerra nos processos em .que hou·· 
ver funccionado. 

Art. 37. O escrivão será nomeado pelo . Presidente da Republica de 
preferencia dentre -os ·officiaes reformados de terra ou mar. 

Art. 38. Os .officiaes de diligencias e os porteiros dos auditorios e 
conselhos de guerra serão desi,gnados pelo inspector da circumscripção ou 
chefe do Estado,Maior da Armada dentre as praças e inferiores sob o seu 
command.o . ' 

.Art. 39. Todas as nomeações da competencia do Presidente da Repu-
blica para os cargos da justiça militar serão referendadas pelos ministros 
da Guerra e da Marinha. 

CAPITULO VI 

Da poooe 

Art. 40. Nenhuma autoridade judiciaria ou seu auxiliar poderá entrar 
em exerci·cio sem o preenchimento das formalidades seguintes: · 

1°, produzir o respectivo titulo de nomeação, remoção ou promoção; 
2°, tomar .o compromisso de bem servir. 

· Art. 41 . O compromisso deve ser tomado: 
a) pelos auditores, perante o presidente do Supremo Tribunal Militar; 
b) pelos promotores, perante o inspector da circums•cripção; 
c) pelos escrivães, officiaes de diJi.gencias e porteiros, perante os · au-

ditores junto aos. quaes servir·em; 
d) .pelos ministros do Supremo Tribunal .Militar, perante ·o presidente 

do mesmo. 
Art. 42. O prazo para o nomeado entrar no exerci cio será de dous 

mezes, contado da publicação da nomeação no Diario Official, sob P<\na de 
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ficar esta de nenhum effeito, salvo provando legitimo impedimento, caso 
em que o prazo poderá ser prorogado por mais 30 dias. 

Paragrapho uni co. O compromis.so de bem servir poderá ser prestado 
por pro·curado-r, mas o acto só se considera completo, para os effeitos legaes , 
depois do exerci cio. 

Art. 43. O funccionario removido ou promovido não precisa tomar 
novo compromisso, bastando communicar ao presidente do Supremo Tribunai 
Militar que entrou em exercício. 

Art. 44. A pOsse conta-se do effectivo exercido do cargo, devendo o 
funccionario empossado communicar ao presidente do Supremo Tribunal 
Militar, dentro de oito dias, a data em .que entrou em exercício. 

LIV'RJO SEGUNDO 

'DI'DUiLO PIR'lMEillRO 

Das attribuíções das auto<ridade's judiciariaJS e seus azzxiliar'es 

CAPITULO I 

Art. 45. Ao auditor compete: 
a) receber as queixas e denuncias; 
b) organizar a relação ge-ral dos. officiaes do art. 19, § t• : 
c) convocar os conselhos de investigação e de guerra , fazendo publicar 

no Diario Official da União ou nos jornaes officiaes d-os Estados a de5igna-
ção do dia, hora e logar para a reunião do s mesmos; 

d) presidir aos corpos de delicto quando nos inqueritos já se não hou-
ver procedido, exames de sanidade e demais dili2encias que julgar neces-
sarias; 

e) requisitar das autoridades civis e militares as diligencias necessarias 
para o andamento do processo e esclarecimento do facto; · 

f) forma·r, ·em conselho , a ·culpa dos indiciados, inquerindo as testemu· 
nhas; 

g) requisitar a prisão , expedir alvará de soltura, mandados de citação, 
intimação, busca e ap•prehensão; 

h) requisitar o comparecimento do indiciado quando preso ou em mena· 
gem e das testemunhas militares; 

i) rubricar todos os termos e fol has dos autos ; 
j) iniciar a acção criminal " ex-o ffido", nos cas os em .que esta fêr 

permittida; . 
k) proceder, com assistencia do promotor da justiça militar e do escri-

vão, ao sorteio dos quinze officiaes que tiverem de servir no conselho c! e 
guerra; 

t) proceder, com assistencia dos mesmos e em presença do réo e seu 
advogado, ao sorteio dos juizes que tiverem de ju!'ga·r o processo; 

m) communicar ao quartel general d as circumscripções militares e ao 
superintendente do pessoal da Armada e ·chefe do Departamento da Guerra 
os despachos d·e pronuncia ou ·não pronuncia; 

n) servir de relator no conselho de investigação, redigindo os despa-
chos de pronuncia ou não pronuncia ou quaesquer outras decisões sobre 
incidentes da causa, e servir de assessor permanente do presidente d·o eol':' 
selho de guerra; 

o) processar e julgar as justificações ·que lhe forem a-equerldas; 
p) suspender até 60 dias o es·crivão, -official de diligencias e · porteirr; 

11 
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por faltas cómmettidas e propôr a sua demissão, independentemente de 
outras penas em que houverem incorrido. 

Art. 46. Nas circumscripções onde servirem dous ou mai s auditores, 
todo o serviço , inclusive as justifi cações, será entre elles distribuído pelo 
auditor mais antigo. 

CAPITULo li 

Do conselho de im;est;,gaçüo 

Art . 47 . Ao conselho de inves tigaçã-o com pete: 
a) formar a culpa aos indiciad os; 
b) res.olver quaesquer questões de direito que fo rem levanta das na for-

mação da culpa; 
c) p-ronunciar ou não .os indiciados. 
Art. 48. Ao presidente do conselho de investigação compete: 
a) presidir as sessões do mesmo , fazendo-lhe a policia e mantendo-lhe 

a -ordem; _ 
b) qualificar e interrogar o indiciado; 
c) nomear defensor ao indiciado que o não tiver e curador a·o indiciado 

de menor id·ade; 
·d) qualificar as testemunhas e repergunt al-as .quando julgar -c-onve-

niente; 
e) mandar lavrar auto flagrante contra todo a·quelle que faltar com o 

devido res.peito ao conselho ou a qualquer dos seus membros. 
A rt. 49. Aos outros juizes : 
a) reperguntar as testemunhas quando julgar conveniente; 
b) requer·e-r as dil.igencias -que i ulgar necessarias ·para o esclarecimento 

do facto. 

CAPITULo IJI 

Do conselho 'ae gjuJ<1~-ct 

Art. 50 . Ao conselho de gue-rra compete o julgamento do réo militar, em · 
todos os crimes previ stos no Co digo Penal Nlili ta r. 

Art. 51. Feito o Eorteio dos juizes qu e -devem com pô r o ·conselho, assu-
mirá a presidencia o officia l mencionEdo no art. 19, ao qual será apresen-
tado pelo audito r o processo .que tiver de ser jul gad o. 

Art . 52. O ·conselho de guerra coahece tão só mente do facto criminoso 
e suas drcumstancias, de a·ccô!'do com o libell·o e contrariedade. 

Art. 53. Todas as questões -de direito suEdtadas perante o conselho de 
guerra, serão reduzidas a ag.gravo no auto do processo e serão julgadas pelo 
Supremo Tribunal Militar conjunctamente com a appellação. 

Art. 54. N~.o é permittido nos crimes que nào admittem menagem o : 
julgamento á revelia do réo, que se apresentará sempre acompanhado de 
advogado, por elle escolhido, ou nomea-do pelo presidente do con·selho. 

Art. 55. O conselho de guerra é soberano nas suas deliberaçõe-s, ·e os 
seus membros absolutamente inviolaveis pelo voto que derem. 

Art. 56. Nenhuma ingerencia é permittida ás autoridades militares, 
qmüqu er que seja a sua categoria, nos conselhos de investigação e de 
guerra, ai nda quando nos mesmos sejam preteri-das formalidades do pro-
cesso, competindo ao Supremo Tribunal Militar annulla-r ou reformar a 
sentença. 
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CAPl'l'U.LO 1 Y 

Do Stop1·e11~o T?"ibunal MilitCII1· 

Art. 57. Ao Supremo Tribunal Militar compete: 
a) processar e julgar os seus membros ·e os auditores nos crimes mi-

litares ·e de .respo·nsabilidade; e os juizes militares do conselho de guerra 
nos crimes de respon,abilidade; 

b) conhecer dos recursos interpos·tos dos despachos do auditor e do co n· 
selho de investigação, das sentenças do conselho de guerra; 

c) ' julgar os embangos oppostos ás suas sentenças; 
d) julgar os confli.ctos entre os tribunaes militares; 
e) mandar que sejam enviadas por cópia ao res·pectivo auditor as peças 

necessarias afim de ser fo rm ada a culpa, sempre que no julgamento de 
tJ.m processo verificar a existencia de indícios de novo crime ou de novo 
~rimi·noso não processado ; , 

f) resolv·er !'·Obre a antiguidad'e ·dos. •audHor.esl organiz·ando annualmente 
a ·respectiva Hsta e 'enviar ao Governo· a Esta trip1ice dos audito·res panll os 
e f feitos do art. 28; 

g) propôr para o cargo de auditor o candidato ou candidatos habilita-
dos em concurso; 

h) resolver s.obre a sus·peição do•s ·seus membros e sobre todas as ques-
tões i·ncidentes leva•ntadas por occasião d1a formação da culpa ou do julga-
mento; 

i) ·organizar a sua secreta'fia ·e o seu reg.i.mento interno. 
Art. 58 . As sessões do Supremo Tribuna·l M.Hitar s•erão puh1kadas, sen-

do ·permittido ao réO{, no caso a que ·Se r.efere o art. 57, lettra a, ·produzi r 
defesa ·oral por •si ou por seu ad vogad.o. 

Art. 59. Nos ·casos em que possa ser applkada a .pena .cte 30 annos de 
prisão o Supr•emo Tribunal só funccionará a.chando-se pres·entes tres juizes 
togados e seis mildta!'es•. 

CAPITULO V 

Do M iniste\rio Pub Uoo e seus auX>ilidg·es 

Art. 60. Ao ·Mini•sterio Pub~ico em gera~ inDumbe: 

a) •d·eriuncia·r -os ·crimes .e prover os termos. do respectivo ·processo; 
b) requisitar das r·epartições: e autorida:d.es ·Comp•etent.es, dos archivos e 

cartori.os as certidões, exames, diligencias e os ~cla:recimentos· necessarios 
ao exerci cio de ·s;uas funcçõ·es; 

c) accusar os ·Cr·iminosos, •promov.er a :sua prisão e a ex·ecução das sen-
tenças; ' 

d) .recorrer . para o Supremo Tribuna'! M..i:Jita:r dos des·pachos de não re-
cebimento da denuncia e d•e nã·o •pwnuncia d-o indiciado; 

·e) app.ellar para o mesmo tribunal das. sent·enças abso1utorias dos con-
selhos de guerra, quando julga:r conveniente, por terem sido preteridas ·for-
malidad•es substanciaes do respect.ivo processo; 

f) r·equerer á autoridade militar competente inquerito poHcial militar · 
para a descoberta d.e ·crimes' •e seus autores; 

g) offerec.er o libello accusatorio ou aditar o da parte queixoas. 
Art. 61. Nem o p·romotor, pem o auditor, ·nos •casos de pr.ocedimento 

ex-officio, .sã·o obrigados a arfOllar como t·estemunhas as que já tiv.erem de-
posto n.o i•nquerito poUcia1 mHitar. 

Art. 62. Ao procurador geral incumbe : ., 
a) sup•eri.ntender todo o serviço do Ministerio PubHco,1 exp~dir .ordens 
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e instrucçõe.s aos promotores para o <lesempenh.o regular e uni,forme d;e suas 
respectivas attribuições, fazer .effectiva a responsabi.J.idade dos mesrn.os •e dos 
demais ·emp·r·egados de justiça; 

b) officiar em todo.s os r.ecursos affectos ao wnheciment.o do Supremo 
Tribunal M.ilita.r •e requerer tudo quanto ju·lgar necessario para o julgamento 
da causa; 

.c) denunciar e accusar os réos ·r. os crimes •pelos quae.s devem responder 
perante o Sup·r·emo Tri'buna'l Mi'litar; 

•d) organizar a estat:stica criminal militar a·nnua:mentt:. 
Art. .63. A\).s escriv:ães em gera·! incumbe: 
a) escrever ·em fórma .J•egal os processos, officios, mandadoS!, precato-

rias, cartas de guia e mais ac:os proprios' da jurisdkção .em que servirem i 
b) passa.r procurações apud acta; 
1:) da.r indep·endentemente de ·despacho as C·ertidões vúbum ad_ verbum 

ou em relator:o, que f·OFem ·pedidas e não versarem sobre objecto d.e se· 
gredo; 

d) assistir ás audiencias, tomando em seu pr.otocol'lo o .que neL!as fõr 
requerido e despachaodo, e o mai.s que se passar; 

e) fazer citações; 
f) ·acompanhar o ·audito.r nas diligencias dos seus of.ficios; 
g) archiva.r os processos, Hvros e pa-peis para del:Jes d.a.r conta a todo 

tempo; 
h) servir perant.e o conselho d:e guerra nos processos em cuja primeira 

phas.e h-ouverem servido. 
Art. 64. Ao secretario do Supremo Tribunal Mi~loitar ·incumbe, além das 

attribuições administra.tivas que lhe f.orem assigna-das no regimento. interno 
do tribunal: 

a)· assistir ás sessões e conferencias para JaV:rar as res·pectivas actas 
e assignal·as ·cõm o pr·esidente depois de .Jidas e approvadas; 

b) lav;rar portarias, ·provisões e ord·en.s; 
c) receber e ter so:b a sua guarda e resp.onsabi:Jidad.e os . autos e .. papeis 

que forem apresentados ao tribunal, .e apresentai-os á distribuição; 
d) pas.s·ar,. independentement·e ·de- d:espacho, as ·certidões que forem pe-

ct:.das .. de ;livros., autos e docume•ntos sob sua guarda, e não versar·em s-obre 
objoectos de segredo; , · 

e) reme·tter a0 auditor respectivo os autos com a sentença de condem-
nação ou absolvição, ·1-o,g_o, q.u~ :ten))am pa•ssa.do em julgad·o . . 

·Art. 65. Aos officia.es de diligencias incumbe executar as ordens do 
audi.to.r e do presidente do conselho de justiça. 

Art. 66. Ao porteiro i•ncumbe a·pregoar a abertura e encer-ramento das 
aud!·encias e das sessões do conselho d~ jusrti.ça, apregoar e fazer a cha-
mada d·as partes e tf..stemunhas e prover ao serviço do.~ '\Uditorios. 

;::""" ... .:.... .. , ~: .. . .;.:~·, 
- F 

· '11ITULO SEGU.NIDO 
• '1. 

CAPITULO I 

D as i1WornpM i bi li.clad:es, impec~jmen-toB, s~t.Yl"'.Jeições e rec1<.sas 

Das incompatibiHd a des· 

Amr. ,57. Não. pódem .entrar em exercício do cai:gO ou officio para que 
forem nomeadas, não só as ·pe s~.o a-s que não tiveFem as c&nd,ições para a in-
ve,;t.idura, como as que ·exercerem cargo, oHicio ou e)TI·prego incQmpativel com 
a,que!J.e par.a que .foram •nomeadas. 
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Art. 68. São incompativ·eis: 
1 •, os ca-rg.os de aud·itor e mini·s>tro ·d·o Supremo Tribunal Mil-itar com 

outros quaesquer da magistratura, com os dependentes de eletção ou do ser-
viço do a'listamento e das mesas ele-itoraoes, com empregos• -pub; icos retribui-
dos, com cargos p-oliciaes, com os officios d-e justiça e com o exercicio da 
advocaci-a; 

2"< os cargos do ministerio puhlico, d·e escr-ivães e secretario d:o Supre-
mo Tribunal M-ilitar, -com cargos ·d·ep•enden>t•es de eleição1_. com o serviço de 
~list·amento e das mesas eleitoraes. com cargos poli-ciaes e com qualquer ou-
tro cargo, off.icio ou emprego publi-co federa-l, es-tadual ou municipal , e com 
qual•quer pr-ofissão liberal, commerci.al ou i·ndustri~l, salvo quanto ao.s pro-
motores, o exercício da advocac:a em qualquer ramo do di-reito qu-e não 
seja o crimina•l. 

Art. 69. O cidad:ão civ-il ou militar nomea.do para car~o , officio ou em-
prego incompatível com o que já exerce é obr-igado a optar por um de11es· 
n.o prazo de 10 dias, sob pena de ser considera'C!o como 11ão tendo acceitado 
a -nomeação. 

CAPITULO II 

Art. 70. Não pod·em ser exercidos . .simuH~ne~mente, alternativamente 
ou suppletivamente, pelo mesrtw · fttnccio•nario/ os ca-rgos e o-f fi cios cujas 
funcções forem d·eclarad-as inaccumulav·eis. 

Art. 71. Nã-o podem servir conjunctamente: 

1 ~ . .os juizes militare-s, em gera.!, com qua~quer d:os funcciónarios do mi-
nisterio publico ou funccionarios de o.fficios de justiça que seja seu ascen-
d·ent·e ou des-cendente, sogro ou genro, irmão ou cunh~do ·durante o eunha-
dio, tio .ou sobri·nho e primo co-irmão; . ·z·, ifa mesma ca.tl'sa, conselho, ·tribuna:! ou circumscr-ipÇão judiciaria os 
ascendentes ·e descend-entes, sogro •e genro, irmão e cunhàdo durante o 
cunhadio; . 

3", <qualquer juiz militar ou escrivão com ad-vogad.o que s·eja seu ascen-
dente, descendente, sogro ou genro, irmão ou cunhado dura•nte o cunhadio, 

. tio ou .sobrinho; 
4\ os. juizes •que já tiverem serv-id.o no mesmo processo. 

CAPITULO UI 

Das suspeições e ?'eottl8açoeis 

Art. 7-2. São suspeitos ·os j'tliz-es de qualquer categor-ia que: 

a) forem inimigos capitaes ou amigo,s i:nt:mos do réo; 
b) com este tiverem parentesco de consanguinidade ou affinidade até 

o s-egundo g11áo civil; 
c) por qua'quer modo forem interessados parti-cularmente na d·ecisão 

da causa· 
d) q~e, nos cinco annos anteriore.s ·á data da nomeação do conselho, fo· 

ram oueix.osos ou réos em processo crimina:! no >qual o ind-iciado ·era i•nte· 
ressado; 

e) que tiv•erem ou tiveram nos seis mezes anteriores um processo ci-vil 
com o indiciado; 

f) forem h•erdeiros presumptivos -ou -donatarios. do in'dicia-tio; 
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g) for·em d;a c.ompanhia á qual pertence o indiciado; 
h) ierviram sob as ordens do réo ou do .seu .commando, quando este fô·r 

accusado por facto· relativo ao exercido des·s;e commando; 
i) tomaram parte pessoal directamente na repressão discip.Jinar da 

inf.r,acção; 
j) CO'nheceram do facto na quaHdade de .syndkant·es ou como · membros 

de qualqu•er commissão ou tr i·buna'l; 
k) .deram participação official do crime, houverem deposto e renham 

de depôr ·como testemunha no mesmo. 
·Art: 73. Em .quaJ,quer dos casos acima os juizes deverão dar-se por 

impedidos, a inda quando não ·sejam r•ecusados. 
Art. 74. E' permittido ao ·ré o, por s-i ou s·eu advogado por .oc·cas·Ião da 

formação do ·conselho de ·guerra, fazer as s uas recusações até cinco dos 
j'oliz.es $Orteados, sem as mo·tivar. 

L'IVRO TERCEIRO 

'I\ITUiLO iPR]MIEIDRIO 

Do proc·esso em geral 

CAPITULO I 

D.as acçõ~s ex-de"f4,oto 

Art. 75. Todo deHcto miHtar dá Jogar a acção crimina)1 para imposição 
~e pena, na fórma da pr.esente :l·ei. 

1Ar·t. 76 . O proces·so crimina:l começa: 
a) ·por queixa; 
b} por denuncia; 
c) ex-officio. 
Cada qual destes modo·s: de exercício da acção pód·e ser precedido de in-

querito policial militar. 
Art. 77. A .queixa compete á parte offendida, aos as·cendentes e descen-

dentes, ao conjuge, aos irmã·os, ao tutor e curador. 
Art. 78 . A denuncia compete ao n;tinisteriio publico em todos os crimes 

militares, e a qualquer cidadão nos ·crimes de responsabil idade . 
Art. 79 . O procedimento ex-officio compete ào auditor nos cr.imes de 

responsabilidade ou, nos outros crimes militares, ·quando, esgotado o prazo 
legal, não fôr apresentada a denuncia . 

.Paragrap.ho uni co . Nas circumscripçõe·s em que ho uver mais de um 
auditor, o procedimento ex-offici'c cabe ao mais anti go. 

Art. 80. Em todos os termos da acção intentada pelo offendido ou seu 
representante, ~erá ouvido o ministerio publico; e, nos da que o fôr, em 
qualquer· dos outros cas·os do art. 76, poder·á intervir a parte offendida para 
auxiliar o promotor -ou o auditor. · 

§ 1.0 A intervenção da ·parte offendida na acção publica é meramente 
·auxiliar, não lhe sendo l'i cito produzir testemunhas além das arrol adas pelo 
accusador, ou interpô·r .qualquer dos recurs.os legaes . 

§ 2.• Ao ministerio public-o compete as•sistir, como parte integrante do 
juizo criminal militar, a todos os processos , inclusive aquelle em que haja 
ac·cusador ·particular, pertencendo-lhe tambem intervi r em todos os termos 
da accusação, add itar o libello e interpôr os recursos ·que couberem, quer 
na formaç.iio d\i cu lua, •quer no julgamen to . 

· Art. 81. A acção popula r comprehende não só a· fa culdade de denwJ-
ciar, ·como tambem a de promover os termos do respecttvo proce~so, mas 
não exclu~ a acção cumulativa e connexa do ministerio publico. 



-169-

CAPITULO II 
·~ .... 

Do jô?'O CO?njJ e tCQtte \, 

Art. 82. A competencia do fôro ratione matene e ratione lo c i. 
Paragrapho unico. Os civis, co-réos em crime militar, em tempo de paz, 

res·pondem perante o fôro commum. 
Art. 83 . Quando o réo fôr accusado de varias delictos, da mesma ou 

diversa natureza, commetüdos em Jogares differentes, mas com uma só 
intençã-o, será competente o fôro do Ioga r da prisão . .Para os delictos com-
mettidos a bordo, ·em alto mar, será competente o fôro do primeiro porto em 
que tocar ·o navio. 

Art. 84. Sempre que por drcumstancias imprevistas não fôr possível, 
em tres sessões successivas, o julgamento de algum processD pelo conselho 
originariamente competente, terá Jogar esse julgamento pelo conselho da 
circums·cripção mais visinha . 

Art. 85. Suscitando-se conflicto de jurisdicção entre duas ou mais auto-
ridades ·da j.ustiça militar, será este resolvido pelo Supremo Tribunal Militru, 
observacl·as as disposições seguintes: 

§ 1.0 A autoridade que suscitar o conflkto remetterá á secretaria do 
tribunal exposição fundamentada do · caso, acompanhada dos documentos 
que lhe parecerem necessarios. 

§ 2.0 Recebido os papeis, serão distribui·dos ao ministro a quem com-
petir; es·te, depois ·de man:dar sustar o a'!1damento do processo ouvirá o pro-
curador geral da justiça militar, apresentará o seu relatorio por escripto e 
o Supremo Tribunal discutirá a questão. 

§ 3.0 Lavrado o accórdão que conterá explicitamente os fund amentos 
da decisão , remetterá o secretario cópia. ·delle a cada uma das autoridades 
disputantes. 

§ 4. 0 .Si ambas ou mai s autoridades for em competentes, ·correrá o pro-
cesso no fôro daquella que primeiro conheceu do negocio; si forem incom-
petentes, fará o Sup!1~no Tribunal remetter o proces·su ao fôro que com-
petente fôr. 

CAPITULO III 

Da qu~ixa, da denuncia e dia p?•ooeidirni'Jntto «ex-of!iCio» 

Art . 86. A queixa ou denuncia deve conter: 
a) a narração do facto criminoso com todas as circumstancias conhe-

cidas; 
b) ·o nome do delinquente, seu posto ou emprego, os signaes ·caracterís-

ticos, si aquelles forem ignorados; 
c) as razões de ·convicção ou presumpção da autoria e cumplicidad·e; 
d) nomeação das testemunhas e informantl.es , não sendo aquellas nunca 

menos de duas. nem excedentes de cinco, e o valor provave\ do damno. 
Art. 87. Versando a .queixa ou denuncia sobre crime de I'esponsabili-

dade, deve ser acom panhad a de j us ti fi cação ou documentos que façam acre-
ditar na existencia do delicto , salvo havendo declaração conc\udentle da im-
possibilidade da producção de alguma destas provas. 

Art. 88. A aueixa ou denuncia, bem c.omo ·a nromoção dos termos 
ulterio-res do procésso, pod em ser feitas por procurador, indep·endentemente 
de licença es pecial. 

Art. 89 . A denuncia deve "er offerec.ida, si o réo estiver pr.eso, dentro 
de tres dias conta·do s do da pr.isão; se o réo não estiver p·reso, de·atro de 
cinco dias c·ontados do recebimento do inquerito ou da p,erpetração do c·rime. 

Art. 90. Para a observação destes prazos, as autoridades judiciarias•, 
., 
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;ogo que receberem os inqueritos, mandarão por despacho ao procurad'or 
geral ou ao da respectiva circumscripção, como no caso couber. 

,Paragrap·IJO uni co. O representante do ministerio publico que infringir 
os prazos do artigo anterior incorrerá em multa de 100$, além da responsa-
bilidade criminal. 

Art. 91. A queixa ou denuncia que não tiver os requisitos legaes não 
será recebida em juizo. 

Art. 92. Não se admittirão quei xas ou denuncias de pai contra o filho 
e vice-versa; de um contra o outro ·conjuge, de irmão contra· irmão, de 
inimi.go capital, do advogado contra o cli ente, pelos crimes . cujo conheci-
mento obti ver· em confidencias no e~ ercicio de sua profis,são . 

Art. 93. A acção -criminal ex-officio rerá iniciada por meio de portaria 
na qual a autoridade, expondo o facto com as suas circumstancias; mandará 
autoar .os papeis ou documentos .que lhe tiverem sido pres~ntes, para se 
proceder nos termos ulteriores do processo. 

ArJ. 94. O procedimento ex-officio só terá Jogar quand-o, esgotados os 
prazos do srt. 89 . .os commissarios não ap!'esentarem as suas denuncias . 

CAPil'ULO IV 

Da citação 

Art. 95. Re·cebida a .queixa ou denuncia ou expedida a portaria inicia-
dora do procedimento ex-officio, ~egue-se a citação do réo para se ver pro-
cessar e das testemunhas .para deporem sob~e o facto. 

•Art. 96. A citação pó de ser feit!l: 
a) por despacho na mesma queixa ou denuncia, quando houver de ser 

·effectuada no mesmo. Jogar da jurisdicção da autoridade qu~ a mandou 
fazer; 

b) por portaria, no caso de procedimento ex-offi'clo; 
c) .por precataria, quando houver de ser feita fóra do !ogsr da jurisdi-

cção da autoridade a quem fôr requerida; 
d) por editaes, qu ando o citando 'estiver ausenre no Jogar incerto. 
Art. 97. A portaria, precato ria ou edital, escripta pelo escrivão e assi-

gnada pelo auditor, deverá unicamente conter: 
1 •, designação da autoridade que faz ,citar; 
2•, o nome do citando , o posto ou emprego •e os signaes caracteristicos, 

si o nome fôr ignorado, e o do citante, quando não fôr o ministerio publico; 
3•, o objecto da citação; 
4•, o Jogar, dia e hora em que ·O citando deve comparecer. 
A precataria deve conter mai s a des ignação da autoridade á qual é 

dirigida, rogando-se-lhe que a faça cumprir. 
Art. 98. Quando houver de ser citado algum funccionario publico para 

qualquer acto do processo fóra de sua repartição, a autoridade que tiver de 
ordenar a citação r~quisitar'á do respectivo chefe .o seu comparecimento. 

Art. 99. As citações sómente de dia podem ser feitas., e sempre o serão 
com antecedencia de 24 horas, pelo menos, do a c to pa·ra que se é citado. 

:Art. 100. Na citação por precataria deve ser concedido termo razoavel, 
s·e,gundo as distancias .e facilidades de communicação; na que é feita por 
edüaes deve o termo ser de 30 dias, ou de 60 dias, quand·o se tratar do 
Acre ou iMatto Grosso. 

~Art. 101. A citação pessoal feita no começo da causa es~::nde-se a todos 
os termos della, bastando para estes a citação do procurador constituído 
em. juizo, ou simples pregão em audiencia, si o réo não tiver procurador 
ou este estiver ausente. 

Art. 102. n~eve o citando assignar recibo. da citação; não sabendo 
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fazel-o ou não .querendo, assignará por elle alguem chamado pelo official 
da diligenci a, acompanhado de duas testemunhas. 

Art. 103. A revelia do ré o solto importa para o juizo a faculdade de 
proseguir em todos os termos do processo e seu julgamento. 

Art. 104 . Este effei to da citação decorre da res.pectiva accusação em 
audiencia , excepto quando s.e tra tar de citação requerida r:•~lo ministerio 
publico ou feita por portaria, nos casos de procedimento ex-officio, que não 
depende de accusação paJa produzi r seus e f feitos. 

Art. 105 . O ré o pn~s o assistirá a todos ·Os termos ·do processo . 
Art. 106. A primeira citação é termo essencial do processo ; todavia, 

si o r.éo estiver foragido, poderá a autoridade, pend·ente o termo da citação 
edital, formar a culpa e, si o crime fôr dos que admittem menagem, proste· 
guir nos termos do julgamento. 

Art. 107 . A todo tempo que o réo compareça nos crimes que não ad-
mittem menagem, póde reque11er .qu·e se repergun tem as testemunh as inqui-
ridas em sua ausencia e offerecer a sua contrariedade ou os documentos 
que tiver em sua defesa . 

CAPITULO V 

Da p1·isão e d.a nota de cnbp a 

Art. 108. Fóra do flagran~e dalicto, a prisão, antes da culpa formada, 
sómente pó de ter Jogar quando concorrerem as condições seguintes: 

1 ", crime cuja pena fôr de quatro annos de prisão ou mais; 
2", indícios V·ehementes da criminaJi.dade imputada; 
3a, ordem escripta da autoridadte competente; 
4", quando o indiciado revela a intenção de fu.gir ou tentar destruir os 

vestígios do crime; 
5", quando o facto produz grave escandalo ou publico alarme; 
6", quando o indiciado, sem excusa legitima, deixa de acudir á citação; 
7". ouando o indiciado, durante a formação da culpa, pratica novo de!icto, 

ameaça a parte offendida ou tenta corromper ou intimidar as testemunhas. 
Art. 109. . . Para a exi'stencia legal dos indicias vehementes acima ailu-

didos é preciso que haja: 
1", decqaração de duas tes temunhas, pelo :menos, que deponham de sci-

encia propria; 
2°, prova documental authentica ou directamente attribuida ao réo; 
3•, confissão . 
Art. 110. A prisão de .que aqui se trata póde ser requi·sitada por meio 

da remes·sa da ordem escripta ou, nos casos urgentes, por via telegraphica, 
ou por qualquer modo que torne certa a existencia da mesma ordem. 

·Paragra·pho unico. A ordem de prisão será expedida ex-off'icio ou a re-
quer~rnento do ministerio publico ou do queixoso. 

Art. 111 . Não terá lugar a prisão preventiva do· indiciado si houver dec-
corrido um anno da data do crime. 

Paragrapho uni co. No:s deliotos contínuos parte-se para este ·effeito do 
u'ltimo a c to praticado pelo réo. 

Art. 112. Qualquer cidadão pó de, e os militares são obrigados, a pren-
der aquelile que for encontrado commettendo delkto militar ou tentar fugir 
persegu ido pelo clamor publico. 

Sómente nestes casos se cons.idera feita a risão em ·flagTante delicto. 
Art. 113. Effectuada a prisão em flagrante delicto, a autorida.de mi· 

litar a quem tiver sMo o preso apresentado limitar-se-ha a fazer lavrar o 
res·pe.ctivo auto, em qu~e mencio.nará o facto da prl·são, as circumstancias que 
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a acompanharem, o nome do preso e a sua graduação minita·r, si a tiver; 
mandará proceder a corpo de delicto, apprehender os -documento•s· e instru-
mentos do cri me, para o que dará as buscas necessarias e fará remetter tudo 
autoado, com o rói das •testemunhas, -dentro de 48 horas, •ao auditor mai•s 
antigo da circumscripção, que por sua vez o remeHerá a qualquer dos pro-
moto res d.a justiça militar para proceder nos termos da presente lei. 

Art. 11 4. Decretada a pronuncia, or.denará o ·conselho de inv.estigação, 
no mesmo de•spacho, que seja expedida a ordem de prisão do indiciado, salvo 
o direito de menagem . 

Art. 115. A ordem de p·risão requer para a sua 1egitimidade o col)l-
cur.so das form a lidades substanciaes s eguintes: 

·1•, que provenha de autoridade competente; 
2•, que seja ·escripta pelo escrivão e assignada pelo auditor; 
J •, que nomeie a pessoa que deve ser presa ou designe por .signaes que 

a façam conhecida do executo·r; 
4", ·que declare o motivo da prisão; 
·5", que •seja dirigida a quem for competente para executai-a . 
Art. 11 6. Preso o indiciado. a autoridade dará dentro de 24 hora·s uma 

nota por ella a·ssignada , da qua1 · fa-rá co nstar o motivo da prisão e os nomes 
do accusador e das testemunhas, hav·endo"as. 

Art. 117 . Havendo· mandado de prisão, a respectiva cópia, assignada pelo 
auditor, equivalerá á nota cte culpa. 

Art. 11 8. Na primeira occasião em que o indi ciado comparecer perante 
o auditor, far•lhe-J1a .este as seguintes pergunta·s: seu nome, fili ação, idade, 
estado , profissão, posto ou graduaçho, n aci ona·lidade, lugar do• ·nas.cimento, 
si sabe 'ler e escrever, perguntas ·eS•Slas .que, sob a denomi nação de auto de 
liJ.Ua!Hica ção, serão reduzidas a escripto juntamente cem as respostas. 

Art. 11 9. Quando o réo· estiver fóra da jurisdicção da a'lltoridade que 
dec-retar a pri•s·ão, será e·sta requisitada por precataria ao auditor da cir-
cumscripção em que o mesmo se achar. 

Art . 120. As ordens de prisão, dépois de assignadas pe1o auditor, serão 
remettidas ao ins·pector da região m ilitar ou ·á auto·ridade correspondente da 
Armada, •si se tratar de marinheiros, que designará o militar ou militares que 
dever~.o dar execução ás mesmas. 

Art. 121. Na execução da ordem de p-risão observar-se-ha o seguinte: 
§ 1.0 O executor far-se,ba conhecer e, tendo lido ao réo o mandado ou 

a precataria. 'intimai-o-ba para qué o acompanhe. 
§ 2.0 Sómente quando o réo de·sobede.cer e procurar evadi r-se poderá o 

ex;ecu tor empregar o grão de força necessario para effectuar a prisão. 
§ 3. 0 Si o ·réo resi•stir com armas, poderá o executor usar as que en ten-

der -nec·essarias á ·sua defesa e para repel!ir a opposic;ão, e , ·em t al conjun-
ctura, o ferimento ou morte do réo é justificavel, provando-se que de outra 
maneha cnrria Tisco a vida do executo r. 

§ 4.0 Esta disposi ção comprehende .qu.aesquer pe·s·soas que prestarem au-
xi~io á execução do mandado e as que prenderem alguem em f'lagrante, bem 
oomo as que aj•urlarem a resisté!~cia e quizerem tira·r o preso do poder do 
executor. 

~ 5 .0 Si o réo se metter em alguma casa, o executor intimará ao dono 
nu inquilino della para qne o entregue, most-rando-lhe a ordem ode prisão ·e 
fazendo-se conhecer; 'S·i não for im.mediatamente o-bedecido , .tomará duas· tes-
temunhas. e. s-e.ndo de dia, entrará á força, arromba-ndo as portas , si preciso 
for, e de tudo lavrará auto. 

§ 6. 0 Sendo de noite. praticado o que fica disposto para com o morador 
da ca•sa, o executor, á vista de testemunhas, .tomará todas- a•s1 s~hddas, tres 
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vezes pro clamará incommunicave.J a dita casa, e logo que amanhecer prece· 
der á na fórma do paragr aph o an terior . , 

§ 7. 0 A en trada na casa é permittida, mesmo á noite, si, tendo ne!la 
entrado o preso, de dentro se pedir soccor-ro. 

§ 8.0 O morador de uma ca•sa que se negar á entrega de um criminoso 
q·ue ·nella se occu!tar s·erá .co nduzido á pre•sença da -autoridade civH compe· 
tente para ser processado como· resistente. 

CAPITULO VI 

D a menagem 

Art. 122. ,... pn sao pr,_ ,~:mti va pó de ·ser relaxada por menagem. 
Art. 123. Nos cle.J ictos cujo maximo de pena for menor de quatro an· 

nos de prisii.o, o•SJ ré os se poderão livrar soHo·s, desde que [•hes seja conce· 
dida a menagem pela autoridade competente. 

Art. 124 . 4 menagem só póde ser concedid a pelo ·consel.ho de investiga· 
ção, cabendo recurso vo'luntar io para o Supremo· Tribunal M-ilitar, qu ando fo'f 
el1a riegada. 

Art. 125. A m enagem pó de ser co ncedida ao o,ffi'Cia·l no acampamento, 
cidade ou rr ugar em que sé acha r e lhe for designado, d·evendo o conselho de 
investigação ter em consid·eração as cir.cums•tand as do crime e os prece· 
d·entes do accusado . 

§ 1.0 A mena,gem só pod·erá ser concedida a praça de pré t ou seu a·sse· 
melhado no interior do quar tel, es·tabel•ecimento a que pertencer ou lhe for 
designado. 

§ 2.0 Ao reincide-nte não se conceder-á menagem. 
Art. 126 . O militar que tiver obtido menagem e deixar de comparecer a 

algum acto judici a1 para que seja ci tado ou não puder •ser citado por furtar· 
se á citação ou que reti rar-se do lugar que lhe for designado por menagem, 
será pr-eso e n8.o pod e-rá mais livrar-se solto , a[ém de inco·rrer nas penas de 
deserção. · 

CAPITUL O VII 

Das pt'ov as 

Art. 127. Constituem prova : 
a) o ·CQrpo de-delicto; 
b) o exame do lugar onde o d·elicto fo i commettido·; 
c) as arma·s•, inst ruJmentos e obj·ectos do delicto; 
d) a·s testemunhas; 
e) os documentos; 
f) a confissão. 

Secção I - Do corpo de deDic~o 

Art. 128 . Quando o de'l icto fô r dos que deixam vestí gios e sua v.erifi· 
cação depender do juizo ele profi ssiona·e·s·, a autoridade nomeará dous pe· 
ritos, pe·Jo .• menos, e, em fa.Jta dest•es, duas pessoas reconhecidamente de bom 
senso, e, fazendo-as presta·r o compromi•sso de be.m e fielm ente desempenha· 
'!'em cs d·eve-res do cargo, encarregall·as<h a de qesú·ever, .com todas. a-s cir· 
cumstancias, qu anto observarem. 

Art. 129 . Na nomeação do·s perito·SJ a autoridade preferirá, s alvo caso 
de urgencia: 

a ) os .medicos e ci-rur-giões do Exe!'cito e da Marinha; 
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b) os pharmaceuticos dessas corporações, na falta daquelles; 
c) na falta de uns e outros, os medi·ws e pharmaoeutkos dos estabe!e· 

cimentos publicas federaes. 
Paragrapho unico•. Os peritos, -q-ue, sem h!sto motivo, não se presta-rem, 

serão multados pela autoridade que presidir ao acto em 50$ 1!1 100$000. 
Art . 130 . O corpo de deHcto poderá ser feito em qualquer dia e hora, 

e sempre o será mais proximamente que fôr possivecr á perpetração do crime. 
Art. 131. ,conc)ui·das as observações e exames, o ·escrivão reduzirá a 

auto quanto occorrer e a·s respostas dos peritos aos quesitos da autoridade 
e da pa.rte; este auto será assignado pela autoridade, peritos e duas .teste· 
mu:>.llas, pelo menos. 

Paragrapho · unico . .Podem os peritos, si as circumstancias o exigirem, 
requerer prazo, que não· ex·cederá de tres dias, para apr·esentarem as suas 
respostas. 

Art. 132. Si a verificação do facto e ·suas circumstancias não depender 
do juizo de profissionaes, a autoridade proced•erá pessoalmente ao respectivo 
exame nos termos da secção· seguinte. 

Art. 133. Si o delicto fôr dos que não deixam vestígios ou estes tiverem 
desapparecido, 'li autoridade, na inquirição das testemunhas, as ·perguntará 
não só acerca do ·crimino•s,o, como da eristencia do d-eHcto e •suas circumstan· 
cias. ·.c·':: ·%':] 

Art. 134. O corpo de de1icto tem como· complemento outros exames, taes 
como: 

a) exame de ·sanidad·e; 
b) verificação de obito; 
~:) autopsias; 
d) exames chimicos, etc. 
Paragra.pho unko. As regras concernentes ao cor.po de de'licto são igual· 

mente applicaveis· aos outros exames. 

Secção // - Dos exames e buscas 

Art. 135. A1ém do ·COrpo d·e ·delicto, a autoridade procederá pessoalmente 
a exames e buscar no lugar do delicio ou no domicilfo dos indiciados autores 
ou cumplices, fazendo lavrar circumstanciado auto de tud.o quanto observar, 
com descripção da localidade e indicação de quaesquer objectos suspeitos; e, 
d•epois de authenticar este auto, Ja1·o·ha assignar pe'las testemunhas que, em 
numero de duas> pelo menos, houver chamado. 

Art. 136. Para que a autorid•ade possa fazer os exames domidliares de 
que trata o artigo anterior e das buscas para effectua.r prisões ou ap.prehen· 
der as armas, instrumentos e objecto·s do crime, é pr·eciso que haja indícios 
vehementes ou fundada probabiHdade da •existencia de taes cousas ou do 
criminoso• no luga·r da busca. · 

Art. 137. Podem •as autoridades p·roceder á busca pessoalmente ou por 
meio de mandados. 

Art. 138. Os mandado·s de busca devem formalmente: 
1 •, indicar a casa pelo ·proprietanio e inquilino, ou numero e situaÇão 

de lia; . 
2", descrever a cousa ou nomear a pessoa procurada; 
3", ser ·escripto pe'lo escrivão e assignado pela auto·ridade, com ordem de 

prisão ou sem e li a. 
Art. 139. O mandado de busca que não tiver 'OS requi·sitos acima não 

é exeq·uivel; e o executor que com elle proceder será punido ·com um a tres 
mezes de p-risão, si a entrada se reali'~ar de dia, ou com dous a seis mezes, 
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si á noite, sern prejulzo da·s penas em -que incoJrer pelas vio-Iencias que 
pl'art~car. , '·• ·.: ,,, !>L~ 

Art. 140. A execução dos mandados de busca compete aos gfficiaes de 
diligencia, que se farão- acompanhar de duas testemunhas que os possam 
depois abonar e depôr, si fôr preci·s•o, para justificação dos ~Qtivos que de-
termi.nara.rn ou tornaram legal a entrada ou fizeram necessario o emprego da 
força no caso de opposição ou resistencia . 

Art. 141. A' noite, em nenhuma casa se poderá entrar, salvo: 
1°, no caso de incendio _ou innundação; 
2', no de imminente ruina; 
3°, no de se ter de dentro pedido socco·rro; 
4°, n<> de se .e•star nella ·commettendo algum crime ou violencia contra 

alguem. 
Art. 142. Ant·es de entrar na casa deve o officiar1 de diligencia .Jer ao 

morador o mandado de busca, e 'intimai-o .para que abra a por~a. 
Art. 143. Nã<> sendo obedecido, pod-erá arrombai-a e entrar á força; 

e o mesmo prat-icará ·com qualquer porta interior, armaria ou outra qualquer 
ceusa, onde se possa com fundamento suppôr escondido· o ·que se procura. 

Art. 144. Finda a diligencia. 'lavra-rão os executores um auto de tudo 
quanto occorrer, no qual •lambem -descr-everão as causas, pessoas e lugares 
onde fGram achados, e o assignarão com a·s .testemunhas presenciaes. 

Art. 145. No caso d·e se não verificar o achadõ, serão comm·unicadas 
a quem tiver soffrido a busca, si o requerer, as proVla•s que houverem mo-
tivado a expedição do mandado. 

Art. 146. Os mandados de busca tambem podem ser concedidos a reque-
rimento da. ·parte com declaração das razões por que presumem acharem-se 
os object-os ou o criminoso no lugar indicado; .e, quando taes razões não 
forem logo justificadas por documen·to, ou apoiadas pela fama da visinhanq;a 
ou notoriedade publica, oú por circumstancias .taes que constituam vehe-
mentes indicias, exigir-se-ha o depo·imento de duas testemunhar&, que deverão 
dar a r·azão da sciencia ou presumpção que têm de ·que a pessoa ou cou.sa 
está no 1ugar designado. 

Art. 147. Mesmo nas busca·s ex-officid, lavrar-se-ha pr.éviamente, ou de-
pois de effectuado a dilig·encia, si o ·caso fôr urgente, auto· especial com decla-
ração dos motivos de suspeita que constarem em juizo. 

Art. 148. As armas, instrumento•s e obj·ectos do crime serão authenti-
cados pela autoridade apprehensora e conservado·s os· em juizo, para ·serem 
prese-ntes ao•s termos da formação da culpa e do julgamento. 

Os tribunaes providenciarão no sentido de •se restituírem a seus donos 
os objectos ou vanores apprehendidos aos •criminosos e os que tenham vindo 
a juizo para a prova do crime, uma vez que não haja impugnação fundada 
de terceiras pessoas e si por lei não forem perdidars para o Estado. 

Secção III - Das testemunhas 

Art. 149. As testemunhas offerecidas pelas partes ou mandadas not-i-
ficar pelo auditor são obrigada·s a comparecer no lugar e hora que lhes fo-
rem marcadas, sob pena de serem conduzidas presas, salvo molestia devida-
mente •comprovada. 

Pa·ragrap•ho uni co. Na 'reincidencia serão punidas com cinco a 15 dias 
de prisão imposta pelo respectivo conse.J:ho. 

Art. 150. As testemunhas devem declarar seus nomes, idade, residencia 
e condição, si são parentes, e em ·que grão, amigos ·inimigos ou dependentes 
de algumas das partes, e di·z·er o que 1!hes fôr perguntado sobre o processo. 

Art. 151. Não podem ser testemunhas o ascendente, o descendente, mu-
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!her, os affins até. o 2• grão civil, o .menor de 14 ·11'J1!1os, o inimigo capital 
e o amigo• in·timo. Todavia poderá o conse·lho de investigaçã-o tomar o d·e-
poimento dessas pesso-as, para dar-lhe em exame posterior o credito que me-
recer, sem que taes testemunhas sej-am computadas .no numero indkado n,o 
art. 86, '!ettr·a d. ' 1 

Art. 152. Além das •testemunhas de numero serão inquiridas, sempre que 
fôr pos-sHel, as pessoas a quem ellas, sobre ponto-s capitaes: do processo, se 
referirem em seus depoimentos. 

Art. 153. As testemunJ1as serão inquiridas- cada uma de per si, s•em que 
umas possa,m ouvir o depoimento das outras, -nem as ·r-espostas do ,a;utor 
e do réo. 

Art. 154. Nenhuma autoridade, nem as partes, pod-erão fazer pergun-
~as que não tenham rei! ação directa -com a cau·sa; e tudo quanto as .te•ste-
muntNts diss.erem de estranho· ao processo, ou que não lhes tenha sido per-
guntado, não ser-á escripto. 

Art. 155 . . Podem as partes contestar a•s testemunha-s, produzindo· as 
razões -que tiverem -contra a verdade do depoimento, bem como declarar ci-r-
cumstancia·s ou defei-tos que façam a testemunha suspeit-a de parcialidade, 
ou ·indigna de fé. 

Art. 156 . As ·t~.stemunhas que residirem fóra :da .cir·cumscripção em que 
se proceder á formação da culpa, poderão depôr por meio· de precataria com 
c i !ação das partes. 

§ J.• O -a.uditor a quem fôr dirigida a precataria, assim que a receber, 
mandará, por des-pacho, que a mes,ma ·seja cumprida e convocará dous offi-
Qi·aes dos ·oo·nstantes: da relação a .que ·se r-efere •O art. 19, t•, pa-ra, no• dia 
que .designar, procederem e.m conselho á inquirição pedida, guardando o .dis-
posto no ar-t. 12. 

§ 2.• T·ermina-da a inquirição, o auditor devolverá com a maxima presteza 
a precataria assim cumprida ao· j uiz·o deprec·ante. 

Art. 157. Si alguma das testemunhas houver de ausentar-s-e, ou pela -sua 
idade ou moles:tia pos·sa provave·lmente morrer a:ntes do termo d·a ·prova, 
poderá ser i~quirida em quanquer dia e no •lugar em que se achar. 

Art. 158. As testemunhas da formação da culpa ficam obrigadas, em-
qua·nto nã'O findar o process•o, a communicar ao auditor qualquer mudança 
de ·residencia. ' 

Paragrapho u:nico. A transferencia da testemunha militar para outra 
guarnição .só se tornará -effe•ctiva depois que houver pres tado o ·s:eu depoi-
mento -que, em caso de .serviço militar urgente e indispensavél, póde ser ~o
ma-d·o anteci.padamente, ad perpetum rei memoriam. 

Art. !59. Quando' duas ou mais testemunhas divergirem sobre pontos 
e·s:senciaes da c~msa, o conse'lho de investigação as reperguntará em face da 
outra, man,t!ando que expliquem a divergencia ou contradicção. 

Art. 160. Qu·ando houver mai.s de um indida-do e ·as testemunhas não 
. depuze rem -contra um ou outro, a respeit·o ·de quem haja vehementes indicio,s 
de criminaljdade, poderá o .~;on se.Jho de inv~stigação ex-officio, inquirir mais 
duas ou tres tes temunhas a re·speito des·se indiciado. 

Se-cção IV - Dos documentos 

Ar>t. 1·6 1. Com a queixa ou denu:ncia ou com a defesa, pod-em as partes 
juntar ·os do·cumentos -que entenderem, uma vez que: 

a) venham acomp anhados de traducção authentica, si os originaes forem 
escripto-s em lingua estrangeira; 

b) sendo. particulares, tenham a firma do signatario reconhecid-a por ta-
be1lião; 

c) não hajam si·do ·obtidos por meios criminosos. 
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Art. 162. Arguido de falso algum documento, ·si a falsidade fôr, por seus 
caracteres extrínsecos, certa e indubitavel á primeira ins.oecção, mand·ará o 
Conselho de Inve&tigação desentranhai-o dos autos; si depender de exame, 
observará o processo seguinte: 

§ 1.0 Mandará que o arguente offereça prova da falsidade no termo de 
tres dias. 

§ 2.0 .Findo ·este, te·rá a paPte contraria termo igual para contestar a 
arguição e provar sua contestação. 

§ 3.° Conclusos os autos, com ou sem a>llegações finaes, que as partes 
poderão produzir em cartorio, 6 conselho decidirá -definitiv·amente. 

§ 4. 0 Si a decisão fôr affirmativa, desentranhando o documento, mandará 
remettel-o, com o· processo havido, ao mi.nist•erio publico. 

Essa remessa terá tambem lugar quando o conselho dér logo por falso 
o documento. · 

§ 5.0 Si a fa1sidade não fôr reconhecid·a, proséguirá a cau·sa seus termos. 
Art. 163. Qualquer que Utr, porém, a ·decisão , nãC> fará caso julgado 

contra processo po·sterior de falsidade, civil ou crimina·l, .que as partes pos-
sam promov·er. 
Art. 164 . A arguição de falsidade feita, perante o Conselho de Guerra será 
processaç!a 111a fórma do art. 270. 

Secção V - Da confissão 

Art. 165. E' expressamente vedado aos j uiz.es ou ás partes procurarem 
por qualquer meio obter do réo a confissão do delicto. 

Art. 166. A confissão prova o deJ.ictC> sómente quanto feita em juiz{) 
competente, fôr expontanea e livre e conforme com as circumstancias de 
facto. 

Art. 167 . Nãó concorrendo outra prova, a confissão dC> delicto sujéi1ará 
o ·confitente á pena immediatamente menor que aquella em ·que houver in-
corrido. 

Art. 168. A confissão .toma-se por termo nos autos, assignado pelo con-
fitente ou po·r duas testemunhas, qu!llndo <el'le !llão saiba, nã.o possa ou não 
queira fazel-o . 

Art. 169 . A confissão é retrMavel e div·isivel : nem quando feita du-
rante a formação da culpa, põe termo ao processo. 

Secção VI - Das prescnipções 

Art. 170. São necessario& indicias vehementés para a p·ronuncia do 
réo. 

Art. 171. Para que as presumpções const ituam prova plena é indispen-
savel o concurso das t res condições seguintes : 

1", que o fa·cto e ·as circumstancias constitutivas do delicto estejam ple-
namente provado·s; 

2", que os indi·cios, sobre que se fund a a presumpção, sejam inequi-
~c~; - ~ 

3", que da combinação dos indicias, circumstancias e peças do processo 
resuHe tão clara e directa connexão entre {) indi·ciado e o delicto, que, ·se-
gundo o curso ordinari·o das cousas, rião seja possível imputar ·a outrem a 
autoria do mesmo. ~ 
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CAPITULO VIII 

Do inte r·r or;Cito?·i.o e da l~e/es a do intlic·iaâ-o 

Art. 172. Terminada a inquirição das testemunhas., o presid·ente d~o --~n
s.elho de invest igação p.roc-ede·ná ao interrogatorio do réo. 

Art. 173. No interrogatorio do réo1• que será sempre f-eito perante duas 
testemunhas, pelo menos, ser-lhes-hão · feitas unicamente as perguntas se-
guintes: 

1", _qual o s·eu nom-e, posto, ·emprego e corpo a que pertence; 
z•, na:turalidade; 
3", residencia e tempo della no logar designado; 
4", .quaes os seus meios de vid:a e profissão; 
5", onde estava ao tempo em que s-e diz ter sido· -comme:ttido o delicto; 
6", si conhece as pessoas que depuzeram no proces.so e desa•e quand.o; 
7", s-i tem algum motivo particular a que attr-ilbua o processo; 
8" ,; o que t·ean a dizer sobre a imputaçã-o que lhe é feita; 
9\ si tem factos ·que a•l-legar ou provas que justifiquem ou mostrem a 

sua innocencia. 
Art. 174. Escriptas as respostas, s-erão lidas ao réo, que as ·pod•erá re-

ctif.ícar; e, depois -de rubr-icadas pelo aud.:tor em tolias as folhas, será o auto 
assignado por todo.s .os membros d.o conse::ho de inv-estigação, réo e teste-
munhas. 

Paragrapho ·uni-co. Si o réo não souber, não puder ou •não quizer assi-
nar, far"s.e-ha disso declaração no dito auto. 

Art. 175. Igual processo sená observad-o no interrogatorio do ré11 pe-
rante o cons.elho d·e guer-ra, cabendo, po.rém, ao presidente rubr-icar to·d-as as 
folhas. 

Art. 176. Nenhum réo s-erá processado ou julgado sem d·efen.so-r . 
Art. 177. O pnesidente do conselho de investiga·ção ou o pres-idente d.o 

conselho de guerra, é obrigado a ·nomear d-efensor ao rég :que o não tiver. 
Art. 178. A designaçáo do d-efens.or por parte d·e qu.alque:r dos presi-

dentes dos conse~hosj não inhibe o réo d·e fazer •post·eriormen:te escolha sua, 
d-esde que recaia sobre p-essoa quailif.icada. 

Si o escolhido a:cceitar, cessará a ' intervenção do primeiro. 
Art. 179. O réo pód·e ter mais de 'um d·efensor, mas ·si forem muitos e 

a sua intervenção pude·r dar Jogar a delongas do julgamento ou da instruc-
ção, a autoridade que estiver presid.:·ndo a.o.s t-enmos ·d:o processo poderá mar-
car o numero dos ·que podem fallar, •em •cada termo d:o processo. 

·Art. 180. Toda a v·ez que a defesa fôr ohrigator.ia e o defensor nomead'o 
nã.o compar-ecer, sem justa excusa, ou abandonar o ·process:o intemp·estiva-
ment•e, ou recusar o seu patrocínio, a autorl-d•ade que o nomear, designando 
i:mmediatamente outro, multaná o prime:ro em 50$ a 100$000. 

Art. 181. Sempre que o adiamento de qual quer .acto do pro-cesso fôr 
dev.id.o á cu[pa do d-efensor, por co-nta delle correrão as d·espezas d·e retar-
damento. 

Art. 182. Ao réo ou s.eu advogado não poderão ser recusadas informa-
ções sobr-e todos os termos do pr.ocessO(. nã.o ·podendo,' entretanto, ser os au-
tos confiados aos advogados fó.ra de cartorio. · 

A.rt. 183. O réo pres-o em cas.o algum fica-rá incommunicave-1 depois de 
recebida a nota de culpa, s-endo··1lhe sempre penrnit-tldo correspond•er-se ver-
balmente ou por •esc-ripto com o .seu advog-a-do. 

Art. 184. As arguições de suspeiçã-o, incompetencia, illegit.imidad'e d-8 
autor, litis-pendencia, cous.a j .u~gada e prescr-i,pção cons1tituem 1na1-eria de de-
fesa e com .esta podem ser a•presentadas, d-evendo so·b.re e!:las se pronunciar 
o conselho de investi-gação no despacho de ·pronuncia e o Supremo Tribunal 
Mmtar, qua:ndo deste houver sido in1erp.osto recurso. 
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CAPITULO IX 

D·os p1·azos ou ,tenn~ 

Art. 185. Tod,os os termo.s ·esta'b'elecidos por -esta lei .são continuO's; e 
peremptorios. 

Art. 186. Quand.o ·O t-ermo é .fixad•o em -certo numero de dias, não se 
c-omputa nelle o dia eml q:ue s-e realiz-a o a•cto ou f·acto d-o ·qua-l começará a 
correr o mesmo tenmo; ma~s: o ul•timo dia do termo com-pu.t-a-lse ne'lle. 

IArt. 187. Quando -cahi.r em -feria.do o ul~imo .dia do termo, -estend·ef'se· 
ha -este até o dda seguinte. 

Art. 188. Qua-ndo o term-o é fixado em numero determinado d·e horas-, 
correná de monn-ento a: momento; •quando -em n-um em de mezes, conta•r-se-ha 
de data a d1at·a. 

Art. 189. A pa-rt-e em cujo favor a l•ei prefixa um tem·po~ poderá re· 
nwncia-l·Q, uma v·ez que nã-o haja prejuízo .da o-utra. 

·Art. WO. A .autorida-de nã-o concederá restituição de ~ermo si não quan-
do a pa•rte não o ·pôde -observar por a;~uma destas caus,as: 

a) sedição,. Jalta ·ou difficuQ<Iade invencível d-e t-ransporte; 
l!) fa'lta d•e not-if.icação d·o -termo nos -casos em que a lei exige. 
Art. 191. A ex cus a deve ser provada dentro de tres dias contados 

daque!le em que -ces-sar o impedime-nto, com cit-ação da: part-e contraria. 
Art. 192. !Não se conced-erá restitu-ição do termo sempre que estiver 

consummado o ~cto cujos ef-fei1os se pretende preven.i'r. 

CAPITULO X 

D a•s ?1-u llidla:cl.es 

Art. 193 . .Para ·hav•er, nu!Ji-dade é preci-so: 
a) que haja i•nobservanda <J..e alguma forma-lidade qu1e a .lei expressa· 

ment-e exija -como subs:tanciial, .sob -pena de -nu'llidade, -ou •que esta resulte 
necessariamente da natur-eza das cous.as; 

b) que da -i-nobservancia haja prejuízo de qualquer das partes; 
c) 1que nã-o 1-enha -d.a·d.o causa 1á nullid-ad·e aquelle mesmo que a argúe: 
Art. 194. Os actos nu·Hos' fi•car-ão .sanados P'e'lo silencio das partes, tra· 

tan-do-s·e d•e formaHdad-es uni•camente do inter-esse delbs. 
Art. 195. O minist-erio publico não ·poderá 1ra;,ns-igir so'hre nu-li-idade-s 

nos casos em que •lhe compete .o exerc:cio da acção criminal. 
Art. 196. A nuJ:Iídad-e pr-oveni-ente da incomp-etencia do juizo ratione 

maJet<~ae é a unica que ·póde ser p-ronu-nciada ex-of';fic'io, e quaesquer que se-
jam os t-ermos do processo. 

•Art. 197. Nenhum a·cto será decla-rado nuHo sinão quando não fôr pos-
sivel a 1s111a f'l!'peti-ção ou tlectifi-caçãio. · -

Art. 198. A nul!tidade de um acto a·carreta :a dos actos success-ivos de· 
pendentes d-aque-J:l·e. -

. Art. 199. O.s a-ctos ·d·a formação d-a culpa proces.sado:Sl perante autori· 
dade incompetente não serão, p.or isso -só, nul~os de p·leno .di:reit<l. 

1Pertence ·á •ailltoridad-e comp·eteme, ou, em c-aso de conflicto, -á autorida-
d•e que pronuncia a i-ncompetencia, deC!idir ·siJ e em que ponto·Sj, d•evem taes 
actos ser reno-vados ou compl-etado-s. 

Art. 200. !Às auto.r-idades judkiarias, o m~nist-erio pu'b.li-co, os serv-en· 
tuarios da justiça mi~ntar e os advogados pa•garão ·as despezas d-O·Sl actos que 
forem annutJlados p.or negli-gencia ~ua. 

12 ~ 
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TITU.UO :SIEG-iUIN(DlO 

CAPITULO I 

Da formação ele~ culpa 

Art. 201. F·eita a citação do réo, nos termos do capl.- liV, fHulo· 1•, li-
vro 3•, começará a formação da ·culpa para a v-eri·ficação do fa·cto crimino-so 
e desc.o·berta dos' respectivos autor-es e cumpld-ces. 

· Art. 202. Quando já se houver feito au.to de ·corpo· de delicto, ou quan-
do 'e.ste_ não puder ser feito por s·e trat!llr de crime •que ·não deixou· vestígios, 
ou est·es desa•pparecerem, passará ·logo .o -co•nselbo de inve•stigação· a proce-
d·er nos termos dos artigos seguin1·es; 'quandO\, po11ém, não houve'r auto d·e 
corpo de delicto ·e puder ser fe-it-01, mand·ará o aud~to·r antes' de tud.o que se 
proceda a ene. 

Art. 203. Lavr:ado o .auto de qua1Hicação fará o presid,ente do conse.Jho 
de invest-igação ler ao réo a •queixa, denuncia .ou: portaria iniciadora do p'ro-
cesso e o corpo de d·eUc-to ,~;i·recto ou indi·recto, 'quando houv·er, ·e pas·sará· a 
inquiri•r •a!l testemunhas -e informa-ntes qllle tiverem sid.o notificadO's>. 

Art. 204. Finda a inquirição ,fará o p.residente o Jnterrogatorio do réo, 
mandando }untar aos autos os ct.ocumentos, j>us•tificaç.õ:es e defesa ·.que eHe 
produzir. 

·Panrgrapho uni·co. Ao réo pó.de .s-er concedido o rermo de tres d'ias 
para juntar em cartorio a sua de·fesa. . 

Art. 205. Gondusos os autos e examinado pelo auditor sd h a alguma 
nul;lidade 1que possa ser sanada, ·e ach!!ifld·o-•se r·egular o proces·s,ad·o, o Con-
sel'lxl de Investigação p·ro·nunciará ou não o dnd-idado. 

Art. 206. Si .das p·eças do processo resuHar pleno· conhecimento do de-
!icto, e, pelo menos:, v·e.hementes indkios d•e quem ·seja o d:el:inquente, o con-
selho, jul·gando ·proced·ente a acção pronunciará o réo., com especificação do 
crime em que o houver como incurso. 

§ t.• No mesmo despa,cho inanda.rá 1que o nome do· réo seja lançado no 
livro dos culpadoS!, ·e -contra ·eHe se pas•se ma•nd!lldo de prisãoJ si já não es:. 
tiv·er preso. 

§ 2.0 Quando ettn autos e papeis de que tiver·em de conhec•er, os j.uizes 
descobrirem a -exis•tencia de -crime em' que ca·be d·enuncia, determina-rão ao 
1\Unisterio Publico que promova a r·esponsa·bHidade pena:! do culpado. 

Art. 207. O despacho de ·pfOinu.ncia será redd·gido e escripto pelo au-
ditor .e assi·gnado por tod·O·s os membr.os do Consel•ho de lnves~~igação. 

Art. .208. Os effeitos d·a ,pr-onuncia são: 
a) sujeita,r o pronuneiado á ac·cu,sação perante o Cons·e~ho de Guerra; 
b) sus•pendel-o do •exerci ci-o de .todas as funcções publica·s; 
c) ser preso ou .conservado ·em pri·são; 
d) int·eri·omper a prescripção da acção· crdminal. 
Art. 209. Quando o conselho não obtiver o r·esultado a .que se refere ·.a· 

art. 206, assim o de-clarará .por d.espa!cho, hav•endo por improcedente a ac. 
ção. No mesmo -d·e$pacho mandará pas-sa'r alvará em fav10r do réo, ·que se 
effe:ctuará i-nco-nt-inenti, si por a! não -estiv-er preso. . 

Art. 210. A formação da cu~pa será :sempre publi-ca, salvo quando· a 
ella •não assistir o iniciado. 

Art. 211. Salvo diff.i·culdad·e insuperav•el, que se .e-s·pecifica·rá nos• au-
tos, .o -process-o da: .formação da cu:I•pa não exced'erá do termo de oito d'ias. 

Art. 212 .. Posto •que peJ.it,s primeiras provas não obtenha o conselho in-
di·cios v·ehementes· de .quem s·eja o deHnq:uente, não :d,eixará d•e proceder con. 
t~a ~lle 9 aud-itor, em qua.lquer tempo· que seja -desco!Yerto, •emquanto não 

• ·L 
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prescrever o delicto . Outro sim,. sempre que o auditor tiver noticia da exls-
tencia de mais réos do mesmo de!ictot. poderá, ai·nda que findo o proce.ss.o 
da formação d·a culpa e -emquant<> o crime lflão prescrever, tormar nova cul-
pa contra estes 'llltimos réos, fazend-o •em tempo a convocação do novo Con-
selho de Investigação. 

CAPITULO Il 

Da accusaçã)o 

Art. 213 . Pronunciado definitivamente o réo, mandará o auditor que 
venha o auto.r com o seu Hbel'lo· no termo impr.orrogavel de 24 horas, sob 
pena d·e .ser lançado ex-offj..cio dos termos posterio:res do processo, si fôr 
particular, e de responsabJ\ida:de, si fôr o Mini·sterio Publico .. 

Paragrapho unico. Ao :Mi·nisterio Puhli·co sómente relevará desta o·bri-
gação a prova concludente de invencível a·ccumulação de serviço. Neste caso 
o auditor dar-<lhe-ha a pro rogação de mais 24 horas. 

·Art. 214. Nos processos i·niciados por queixa, o lalflçamento do autor 
parücular não perime a acção; o juiz, julgando por sentença o lançamento, 
mandará .que o promotor venha com o q[bello. 

Art. 215 . O libello deve conter o nome do réo, a exposiçã.o .arti<:ula:da 
do facto e suas circumsta,ncias; e pedid~ de condemnação nas penas de um 
crime especifdcado ·e ·em gráo, o ról das testemunhas e informante~ que po-
derão s.er .outras· altém das que depuzoeram na formação da culpa, comtan1o 
que o numero total não exceda d·e -oito. 

Art. 216. Não serão recehid<>s os libellos formulados de outra so-rt·e, •e 
o auditor, manda•nd.o"o's reformar, imp-orá aos signa:tario.s a multa de 50$ a 
100$000. 

Art. 217 . Pód·e o autor do lib'ello dar ·ao delicto olassi.ficação· di·versa da 
que tivera na pronuncia, uma vez ·que novos escla-recimentos demonstrem 
que houve err<> na primeira classificação. 

Art. 218. Offerecido .o ~ibeBo, dará o escrivão cópia delae, dos documen-
tos qu·e o instruirem e ról das testemunhas e informantes ao réo .que estiver 
preso ,, do que haverá recibo, e intimal-o-ha para vir, si quizer, dentro de 48 
horas) com a sua contrariedade. 

Art. 219. A co-ntrariedade póde •com tudo ser offerecida em qual·quer 
temp.Oj até -o acto da d•efesa pera-nte o Conselho d·e Guerra. e deve conter a 
exposição articul·a·da dos factos ·em que o réo bas:eia ,a .d·efe1sa, o pedido de 
absolvição ou desolassificação do crime imputado no \.ibeHo ou modificaçã.o 
da pena pedida, o ró.l das test·emunhas de defesa, a, indicaç.ão dos documen-
tos de que fôr acompanhado ·e d•as• diligencias .que se deverão praticar em 
bem da defesa. 

Art. 220. A falta de contraried•ade ou d·e indi<:ação de testemunhas e 
mais provas da deflesa não impede .que na sessão de julgamento o réo as 
pro·duza como lhe convier. 

Art. 221. Findo o termo da contrariedade, com ou sem ella, mandará 
o auditor que os autos sejam preparados para a primeira sessão do Conselho 
de Guerra, e logo que seja publicado o edital <!le convocação a que se refe-re 
a lettra c do art. 45, o escrivão fará intimação pessoal ao réo· preso do dia 
em que devem começar as sessões do conselho, no ti ficando-lhe outrosim, os 
nomes dos juives sorteados. 

Art. 222. Intimado ·O réo, passar-á o escrivão mandado de intimação 
das testemunhas de accusação e d·a defesa, .que não forem militares, ou fará 
a requisição da lettra h do art. 45. 

Art. 223. Em segui-da, e d·epois de ter juntado aos autos: 
1 •, recibo da cópia do li bel! o; 
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2•, contrarieda:de e documeritO·S que O reo houver -o·fferecido ; 
3•, cópia do edital da convocaç·ão ·d·o cons·elho de guerra e certidão de 

haver si-do .elJe affixado na sala das audiencias d.a auditoria; 
4•, oertidão da intimação feita ao réo e testemunhas; 
s•, certidão da requisição d·os juizes sorteados. 
fará o escrivão ·Conclusos ·O·S auto·s ao auditor, o qual, verificando que o 

proces·so está regularmente preparad·o, assim o d·eclarará por despa.cho, man-
dando ·que seja j ul.gado no dia que lhe tocar. 

'Faltando-lhe aJ.goma .formaJi.da.d·e, fará com .que seja preliminarmente 
· cumprida. · 

'lUIDUliJO TEiRICIEiliRJO 

CAPITULO I 

Art. 224. Pre.para·do o p.rocesso, o auditor, no dia e hora assignados 
para a installação do ·conselho d·e guerra, procederá ao sorteio dos juizes 
que .devem julga·r o proces•so, estando present·es o promotor da justiça mi-
litar, o ·escrivão, o réo, o seu advoga.do e os officiaes sorteados na fôrma · 
do ·art. 20 . 

Art. 225. Na d·esignaçã·o .dos processos pela ordem em que devem 
entrar em j t!ligamente, serão ·preferi·dos: 

1 •, O·S do·s ré.os ·presos; 
2•, entre estes üs de prisão mais antiga; 
3•, ·entre os de igual antiguidade de pri·s·ão os de pl"onuncia anterior; 
4•, entre os pmces•sados, estando soltos, os d.e •prioridade da pronuncia . 
.Paragrapho uni co. A f11lta de ·compmlecimento do co·11éo não impede o 

julgamento dos demais. 
Art. 226 . O accusado, á medida .que o .auditor fôr l·endo o nome de 

cada 'juiz sorteado, fará as suas recusações até cinco, sem as motivar. 
Art. 227. Havendo mais de um accusado, pqd.erão combinar as suas 

recusações, .no caso contra·rio o julgamento do primeiro recusant'e será 
adiada para o dia •seguinte. 

•Art. 228. Sorteado o conselho ,de guerra, assumirá .Jogo a presidencia 
o offi'cial a ·que s·e ref.ere o. art. 18, .que, em voz alta, 1em pé e descoberto 
proferirá ·o seguinte compromisso, que será re.petido pela formula - asiS'im 
o promeNo - pelos .demais membros do ·Conselho: 

"Comprom'etto"ll1e .a ex·aminar com a mais escrupulosa att.ençã•o ·o pro-
cesso que se me apresenta; não trahir nem os inte·resses da ·S•ociedade, nem 
os da innocenda e da humanidade, nem os da disciplina; obs·ervar a · !e'!, 
pro.ferir 'O meu voto segundo os dktames da cons·ciencia e a intima ·con-
vicção, ·Cüm a imparcialidade e firmeza de caracter •pro.prias do verdadeiro 
soldado." 

tArt. .229. Lavrado pelo esrivão e por todos a:ssigna:d·o o termo d·e com-
promis·so, f·ar-se-ha a ·chamada das testemunha:s. do processo, as .quaes serão 
recolhidas a Jogar d'e onde não possam ouvir ·os debates, e onde e conser-
varão incommuni'caveis até d·eporem, ou ainda depois are o julgamento, si 
a·ssim convier. 

Art. 230 . .Em .seguida ·procedeNi'e-ha ao interrogatorio d-o réo nos termos 
dos arts. ns. 191 a 196·, lendo depois -o es·crivão todo o processo a-té a-s 
ultimas res.postas do r·éo, inclus·ive. 

Art. 231. iFinda a leitura dos autos deduzirá ü autor a accusação, fun-
dando-se exclusivamente na prova do.s autos e abstendo-se de quaJ.quer . ·pa-
lavra que possa offender o accusado. 

Art. 232. Serã·o dlõpois introduzidas successivamente as t·est·emunhas 
da a•ccusação e inquiridas pelo autor e dépois pelo réo, bem ·como pelos 
juizes ·que o requererem. 
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Art. 233. Estes d·epoimen~os poderão ser reduzidos a •escri·pto , d al· 
guma das partes ou algum membr•o do conselho assim requerer, ou mesmo 
as t-estemu·nhas poderão E.er <iiq1eneadas de depôr si as. partes e juize>~ 
conecwdarem. 

krt. 234. Terminada a inquiriçã·o das testemunhas, o ré o ou seu advo· 
ga·do fará a r-esp-ectiva defesa, seguindo-se a inquirição d-a·s suas testemu· 
nhas, a cuj-o d'epoimento ·póde >ser applica:da a faculdade do artigo anterior. 

Art. 235. O autor e o réo, si .quizerem, d·eduzirão a repli·ca ·e a tréplica, 
podendo após cada um desses actos reinquirir as testemunhas. 

Art. 236 . Findos os debates , o presidente consultará o conselhe 5i 
con~idera a causa em 1estad·o de ser julgada ou si ·precisa de algum esCla-
recimento . · · 

!Satisfeito o conselho, retirar-se-ha para uma outra s.ala em que proce-
derá, -em -escrutínio secreto, ao julgamento da causa. 

CAPITUL O Il 

Do j n !g cvmen;to 

Art. 237 . • Para o julgamento, o presid•ente do conselho de guerra for· 
mulará por escripto, em fórma de quesitos, as q uestões relativas ao facto 
·criminoso e suas circumstancias, de accôrdo com o libe!lo e com a contra-
trariedade ou allegação oraes da de Pesa . 

Ar·t. 238. E' obrigatorio o ·quesito sobre a existencia das circumstancias 
attenuantes, devendo o co•nselho em sua res•posta mencionar as circumstan-
cias attenuantes, .que por ventura encontrar. 

Art . .Z39. Recolhido o cons-elho a uma sal a secreta. depois da necessa-
ria conferencia em vista dos autos e dos debates. votará cada juiz por es-
crutínio secreto, respondendo por sim ou por não diversos quesitos formu-
lados, a começar ·pelos da accusação·. 

'Art. 240 . Voltand·o á sala .publica , o presidente do conselho lerá as 
res·postas e pro·f·erirá immediatamente a s-entença, abs·olvendo ou con-
demnando, de conformidade com as respostas e regras estabelecidas no 
Codigo Penal Militar, sendo a sentença assignada por todos. 

•Art. 241. A pena de 30 annos de prisã•o sómente será imposta .quando 
a resposta affirmativa do conselho sobr-e ·O fa·cto principal fôr unanime; do 
contrario, impor-se-ha a pena immediatamente inferior. 

Art. 242. A cond·emnação, logo que pasee em julgado, produzirá os 
seguintes effei-~os: 

1 •, sus.pensão dos direitos 'POiiticos; 
e•, perda, em favor da Fazenda Nacional , dos instrumentos e resultados 

do crime, nos casos em .aue o offendido não tiver direito á restituição; 
3•, obri.gação \le indemnizar o d·amno. 
Art. 243 . Uma vez encetados o.s trabalhos do julgamento de alguma 

causa, não poderão, s·ob pena de nullidade, E•er interrompidos por motivo 
ailgum extra:nbo ao 'PT<>cess-o. 

Todavi,a p·oder.á o Pres·i·dente s·uspend·er a ses·são durante o temJ>o ne· 
cessa rio para reoouso •dos ·i uizes, partes e advogados. 

Art. 244. Os juizes <\o conselho, . á medida .que forem sendo acceitos 
pelas partes, s-e constituirão ·em esta d·6 de incommu nicabilidade absoluta em 
rel ação ás pessoas extranhas ao t·ribun al, sob pena .<fe null idade do processo . 

.Sómente ::o presidente é permittido -entender-s-e directamente com as 
partes ou seus representantes e com o pessoal auxiliar do tribunal. 

Art. 245. O escrivã-o do conselho lavrará circumstanciada a c ta de todos 
os actos praticados durante a sessão, para juntal-a a.os autos logo depois 
da sentença. 

Art. 246 . Esta acta será acompanhada: 
1•, de todas as peças produzidas e termos lavrados durante a sessão; 
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2°, ·certidão da chamada das partes e testemunhas; 
3°, ·certidão da incommunicabiJi.dade das testemunhas e JUizes. 
Art. 247. Nenhum officio, documento ou papel será entregue ao •con-

selho, sem que delle tenham immediato conhecimento as partes e seus 
advogados. 

CAPITULO III 

Dos 1moicLentes 

Art. 248. Todas as ·qU·estões incidentes que versarem sobre ma teria 
de ·dir.eito, serão consideradas como indeferidas, mandando o presidente que 
o es·crivão tome por termo o aggravo no auto do pwcesso para ulterior 
conhecimento do Supremo Tribunal Militar . 

Art. 249. E' permittido ás partes apresentar na occasião, por escripto, 
os fundamento·s da questão levantada e redigir o t.ermo do aggravo. 

Art. 250. Faltando uma ou mais testemunhas , o presidente consultará 
o cons·elho si <Convém no julgamento da caus·a, não obstante aquella falta; 
a resposta negativa de um só juiz basta para detenminar o adiamento. 

Art. 251. Si durante os debate·s alguma das partes ou membros d·O 
cons.elho re•querer alguma dili.gencia para esdarecimento do tribunal S·obre 
ponto substancial do ·process·o, mandará o pTesidente proceder a ella, com 
ou sem suspensãd dos trabalhos, conforme convier no caso. 

Art. 252. Si algum documento fôr arguido de falso e a falsidade tiver 
os caracteres do art. 180, o presidente pro·porá como primeiro ·quesito, na 
mesma occasião ·em ·que propuz.er os referidos no art. 255, o seguinte: 
"·Pôde o conselho julgar a causa sem attenção ao documento arguido de 
falso ?" · 

Art. 253. Si o conselho entender negativamente, deixará de respond·er 
a·os demais quesitos, e com a sua resposta se ha:verá o conselho .por dissol-
vido. 

tParagrapho unJcd. Neste ·caso os autos voltarão ás mão·s do auditor 
para ·que este proceda ria fôrma do art. 180 e seus paragraphos, findo o que 
providenciará sobre o •julgamento d·o processo. 

Art. 254. Em um e outro caso, o documento arguid•o de falso e mais 
esclar·ecimentos obtidos serão remettidos á autori·dade competente para agir 
na fórma da lei. 

Art. 255. Toda v.ez .que as·sim 'o .entender necessario, o presidente 
do Conselho de Guerra pode·Pá officiar ao auditor reclamand·o a sua pre-
sença para lhe servir de asse·ssor. 

Art. 256 . O auditor assim .requisitado é obrigado a comparecer, sen-
tando-se ao lado do pr.esidente, ao qual ministrará todas as informações e 
esclarecimentos que lhe forem pedidos. 

Art. 257. Si durante ·a ·conferencia dos membros do conseiho na sala 
secreta occorrer .entre elles alguma duvida que por si só não possam .resolver, 
poderá ser reclamado o parecer do auditor, •que, resolvido o inci-
dente, voltará immediatamente a occupar o seu Jogar na sala publica do 
conselho, ond·e aguar.daná a decisão final. 

Ti'I'U.:LIO QU AJRJ'l10 

CAPITULO I 

Dos recuTsos 

Art. 258. Contra os despa·chos ou sentenças que reputarem injustas, 
poderão as partes o·ppôr os se.guintes Temed•ios: 

~ggravos n'o auto do processo; 
:Recurso propriamente dito e appeiiação. 
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Art. 259. Dá-se aggravo no auto de proces•sil das decisões sobre ques· 
tões de direito que incidentemente surgirem na forma ção da cul·pa. . . e no 
julgamento. 

Interposto o aggravo, deve immediatamente ser tomad·o por rermo, no 
.qual resumidamente serão expostos os fundamentos da ·opposição .que o 
aggravante tiver suscitado. 

Art. 260. Dá,se recurso propriamente dito para o Supremo Tribunal 
Militar das decisões: 

d·os auditores, .que julgarem improcedente o corno ·de delicto ou que 
não receberem a aueixa ou d'enuncia; or.denarem a prisão preventiva; 

d.o ·conselho de investigação que recusarem a menagem, e qne pronun-
ciarem ou não o .• indki·ados. 

Art. 261. Os recursos voluntarios devem ser internostos por simples 
neticão, mo termo impmrogavel de tres dias, contados da intimaGão ou pu-
blicacão do desnacho, na presença das partes e seus •procuradores. 

Art . 262. Os recursos teem eHeito suspensivo .e devem s.er info-rmad·os 
pel-o auditor · no orazo de tres dias. · 

.Art. 263. Os recursos subirão ao Supremo Tribunal Militar nos pro· 
prios autos. indeoend•entemente d.e traslado. 

Art. 264. Os re·cttrsos devem ser Rpresenta·dos ao Supremo Tribunal 
Militar, sob pe·na de não conhecer delles: 

a) dentro de oito dia•s, .quanc1o interpostos de dec.isões de auditores e 
de •cons·elhos de inv.e·sti gação das 8", 9" e 1 Oa circums•cri·ncões; 

b) dentro de 15 dias, ·auando interpostos das ·decisões dos auditores e 
conselhos de investi·gação das. dem~is circums·cripcões. com exc-epção·' das 
1" e 13a, <111e deverão ser apr'esenta·dos dentro do prno de 60 dias. 

Art. 265. Não ficarão prejudicados os recursos dos accusado·s quando, 
nor cuJ.pa, erro ou omi~ sã o dos emore;!!.aclos do iui zo ·ou de outrem. nã·o 
forem apres·P.ntados ao Supremo Tribun al Mil.itar d·entro do prazo lf'gal. 

Art. 266. Decidido ·o recur~o. d'evolvem-s·e os auto·s e111 original ao au-
ditor. indenendentemente de traslad o, na-ra. <Cme c.umnra a decisãÓ . 

Art. 267. O rer11rso con tr"' o despacho de não pronuncia é sempre 
obrigatorio ·nara o ministerio ·publico. 

Art. 268. Cabe a anpellacão ryara o Sunremo Tribunal Milit~r das de-
cisões abs-oluto·ri·as ou cond emnatorias ·nroferida·s ·ryeloo conselhos de guerra, 
nos casos de n111lidade manifes-ta do processo e dn ·julgamento. 

Art. 2@. Só podem an?ellar o mini sterio oub1ico e as partes. 
Art. 270 . _A, aone1la<;-ão deve ~e r int·erp osta dentro dos cinco di as se-

guintes a·o da intimacãn ou ·publicação da sentença, estando presentes as 
partes ou ~eus oro cur~dores . 

Art. 271. A a:opellação subirá nos nroprios autos independentemente de 
trasla-d-o. salvo si houver mais d·e um riéo , e a resneito dos outros não tiver 
aind1a sido julgada a causa. Nesse caso dará o auditor toda!s as providencias 
para a extracçã o do traslado ·e sua expediçií.o. 

Art. 272. Os ·prr.zos dentro dos qua.es devem as appellações ser apre· 
~>entadas ao Supremo Tribunal Militar são os mesmos do. art. 280 . 

.Paragra.pho uni co. No caso de serem nece·ssar.ios traslados, -os prazos 
a·cima ficam accrescidos d.e mai.s 30 dias . 

Art. 273. A appellação interpõe-se ·por simples petição e os prazos do 
artigo anteri·or começarão a çorr·er do desp acho que a def.erir. 

Art. 274. Interpo·st•a a ap·pellação e recebida ·ella p·elo presidente do 
conselho de gu·erra serão os autos remettidos directamente ao Supremo 
Tribunal Milit·ar. 

Art. 275. A appellação da sen tença condemnatoria é sempre suspensiva, 
e interposta da sentença abs·olutoria nã•o imped·e •que o 11éo sei a soJt.o, salvo 
si a accusação versar sobre crime punido ·com mais d'e 20 annos de prisão 
e nãl) tiver s~do unanime a c\'ecisão do conselho d·e guerra. • 
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Art. 276. O proce·s•so das appellações no Supr.emo Tribunal Militar 
obed·ecerá áJs seguintes regras: 

§ 1.0 R•ecebido.s p·eJ.o secretario, do que lançará termo nos autos, serão 
estes distribuídos pelo pr·esidente ao ministro a quem co·uber a vez. 

§ 2.0 O sec•retario .fará 1ogo ·com vista ás partes ·que se mostrarem re-
presentada.s, pelo pra~o de d'ez dias, a ·cada uma, ·não podendo comtud•o os 
autos ser retirados da secretaria. 

§ -3.0 T.erminado es·se prazo e ouvido o commissario geral, vão üoS autos 
ao ministro reJ.Mor, que no termo de duas s.essões•, salvo si requ'erer proro-
g.ação, os r·elata:rá minudos•amente em mesa . 

§ 4.° Find-o o relatorio .poderão a•s partes, por s·eus procurad•ore!!, fazer 
obs·ervaçõe·s ora·es, comtanto que não excedam de 15 minutos para cada uma. 

§ 5.0 Discutida a materia pelo tribl.\nal., decidir,se-ha poi maioria de 
votos. O presidente não vota. 

§ 6. 0 O empate importa ldedsão favoravel ao réo. 
§ 7.0 Quando divergir·em os votos, absolvend·o uns e condemnando 

outros em crimes ou penas div·ersas, sem que alguma das opiniões tenha 
maioria, .prevalecerá a condemnação, si preponderarem os votos condemna-
toriQs, e, quanto á pena, applicar,s·e·ha -o grão que tiver maior numero· de 
votos, contando-se ·como •favoraveis á minoração da ·pena os que · forem 
pela absolvição. 

§ 8.° Conhecendo da appe!J,ação das s·entenças dü·s conselhos d·e guerra, 
não podená o tribunal entrar no merito da ques.tão, para aggravar a penali· 
dape imposta ou decretar a absolvição. 

§ ·9.0 Si annullar o proces-so, mandará submeHer o r·éo a novo julga-
mento, reforma.dos os termos invalidados. 

Art. 277. Requerendo-o algum ministro poderá a discussão suspender· 
se, para continuar na sessão s•egllinte, na •qual se votará definitivam'ente. 

Art. 278. O julgamento d·os recursos propriamente ditos será f.eito no 
Supremo Tribunal !Militar ·por uma turma de juiz·es, composta do relator e 
d·ous outros ministros revisores sorteados no momento de ser feito o rela-
torio. 

Art. 279. Para o julgamento de ta•es recurs.os não poderá s·er ex·cedido o 
p·razo d1e duas seSJS•Ões. · 

CAPITULO II ' 

Art. 280. As sentenças prof•eridas pelo Supremo Tribunal Militar em 
grão d'e ap·peJ.lação terão o cum1pra·se do auditor, em cuja circumscr.ipção 
houver sid•o julgado o process-o. 

Art. 281. Para o ·fim do artigo anterior, o s•ecretario do Supremo Tri-
bunal Militar f·ará rem(.-ssa dos. autos ao auditor, para dar ·execução. 

Art. 282. Das sentenças do Supremo Tribunal M-ilitar s·erão intimados 
os r.éos, dando o auditor competente conhecimento dellas por officio, acom- . 
panhado da cópia da sentença ao Jnspector da região ou ao chefe d·o Depar-
tamento d·a Guerra ou ao su·perintend:ente do pes1s·oal da Armada. 

·"1>·a!'agrapho uni co. No caso de absolvição, o •presid·ente do Supremo 
Tribunal ·communicará, por teleg·ramma, ao auditor competente de decisão, 
afim de qu•e este provid:encie sobre a soltura do réo. 

Art. 2S3. A pena será cumprida no· presidi o que fôr designa·do na sen-
tença do Conselho de Gu,erra. 

Art. 284. Sempre que o !'éo, além da pena de prisão, fôr condemnado 
á privação d·o s•eu ·posto ou graduação militar, esta ultima pena só produzirá 
s'eus effeitos uma v·ez a. sentença passada em julgado. 

Art. 285. O condemnado ·que se achar em estado de loucura, quer a 
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enfermidade se manifeste antes, quer depois que -estiver cumprindo o pena, 
s•erá recolhido ao hospital de aliena-dos, computando-se o tempo que alli 
estiver no da condemnação. 

Art. 28-6. O auditor de posse da sentença fará extrahir pelo escrivão 
uma guia que com o preso remetterá ao commandante ou director da prisão 
na qual tenha de ser ·cumprida a pena. 

Art. 287. A guia dev-e ·conter especi fkadamente: 
1 o, o nome e a graduação do réo; 
zo, sua nMuralida-de, filiação, idade e estad·o; 
3o, 'estatura ·e mais signaes por .que possa physicamente se ·dis·tinguir; 
4°, o teôr da sent-ença; · 
so, quaesque r declarações particulares que as circumstancias aconse-

lharem. 
Art. 288. O director da. prisão passará recibo do réo para ser junto 

aos autos, .e ·abrir-á o resp'ectivo lançamento em livro proprio. 
Art. 289. O auditor terá muito cuidado em faz,er contar o tempo do 

cumprimento da pena de cada condemnado, de fôrma que poss-a, no mesmo 
dia em -que se esgotar a pena, assim o julgar, ouvido o respectivo commis-
sario ·e passar mandato de soltura. 

'l"'TUI.JO QIUTh"J,':J'O 

CAPITULO UNICO 

Art. 290. Todo militar que no ex•ercido de s11a!S· fun.cções descobrir a 
existencia de algum crime, .cuja punição caiba aos tribunaes militares, é 
obri-gado a participaho ruo superior milita,r a quem assiste o dever de pro-
videnci-ar a res1p·eito . 

Art. 29·1. Tod-a auto·ridade militar, logo que tenha conhecimento da 
existencia de algum crime militar, ·o .communicará ao auditoT da respectiva 
circumscripção, .que providenciará para a instauração do processo, quer por 
via de denuncia do ministerio publico , qu'er ex-officio, na falta daquelle. 

Art. 292. O serviço judicial militar prefere a qual:quer outro. 
Art. 293. Os processos crimes militares serão isentos d·o s·ello e custas, 

emolumentos e portes do Correio, com ·excepção dos processos inkiados por 
queixa, que ficam sujeitos ás -custas e emolument-os adoptado·s para a jus-
tiça fede·ral. 

Art. 294, •fi.;: a abolida a faculdad-e que teem os• militares de requerer 
co.nselho de guerra, para jus•tificarem-s·e de a-ccusações que, porventura·, 
lhes sejam feit·as. 

Art. 295. Ficam igualmenre abolidas as attribuições consultivas do 
Supremo Tribunal Militar. 

Art. 296. Os mil itare-s•, quando deputado;s ou senadores, não poderão 
ser .presos .ou p.rooessad•os crimiona1mente, sem prévia li-cença de sua -Ca-
mara, s.a•lvo caso de f.la-grancia em cr.ime -cuja p.ena fôr d·e quatro annos ou 
mai1s. Nes1e caso, levado o processo até a ·pronuncia •exclusive, a autoridade 
processant-e remetterá os autos á Camara r-es•pectiva, para reso1'Ver E-obre a 
pr-ocedencia da .accusaçã-o, ·s·i o accusado não optar pelo julgamento imme-
diato. 

Art. 297. Toda vez que es·~a lei se referir a mHitares, comprehende-se ow 
trata'!' de militares de terra e mar, indistinctamente. 
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Art. 298. Os ·casos omissos serão resO'lvidos die accôrdo com o dir.e·ito 
commum. 

Art. 299. Aos ministro·s· civis e aos aud·itores serãa .ga·rantid1as as mes-
mas vantagens co•nferi-das á magistratura fed·eral, para ·OS ·eff.eitos d,a apo-
s•entadoria. 

Art. 300. Aos actuaes juizes e mais ·s•erventuario•s da justiça mi.litar são 
garantidos t.odos os di;reitos, proventos e rega.Jias assegurad·(]S pela•s• leis an-
teriores. · 

Art. 301. O Governo designará anntNt1mente até 10 offi.ciaes do Exer-
cito e da Arma!da, dentre os que o requeiram e .q·ue tenham mais de s·ehs 
annos de servico activo nas f.ileiras o·u .commls.sõ·es militares, para seguirem 
os cursos· juridkos· da União, tentl.o preferenc:ia aquelles que já tenham ini· 
ciado o curso iurid'ico. por conta pronr.ia. podend-o nor conveniencia do s·er-
v.iço, ser transfe·r.ido de uma para outra Faculdade d•e Direito. · 

Art. 302. Durant·e o curso·, .esses o.ffic;iaes servirão ·s•ob ·a·S· ord.ens do 
inspector da r.egião ·e co:ntarão o tempo para a promoção •e ref.orma. 

Art. 303. Os militares que segnirem o curso juridic·o por designação 
do Governo fi·carão isento•s• de pagar ás faculdad.es, em que cursarem, •qUa·es-
quer taxas e emolumentos. 

Art. 304. Os mHitares. bachareís em díreitoJ terão preferencia para os 
carg0s de a;udHor e commissario de justiça militar . 

·Par.a·grapho uni co. A acceitação dos cargos da jus•tiça militar importa 
em renuncia da patente. 

Art. 305. Quando o Govemo ·entend•er que i á existe um nudeo suff,i-
ciente d·e officia·es ha!bi>lítados para o exerci:cio dos ca.rgos da magistratura 
mi.litar podúá -reduzir o numer-o de desi·gnacões ·para o curso jurid.ico. 

Art. 306. Em t·empo de g.uerra os aud.ítores• acomnanharão· as unidad·es 
da sua respectiva -círcumscriocã() fica-ndo ·com a jurísdicção prorogada para 
~·ervirem jull.to ás ~randes unid-ad·es do Exercito e da Armada, que lhe forem 
desig•nados, ·s·egund.o as conveniencias· do serviço. 

Art. 307. Em t·em):\0 de guerra o Governo pod•erá crear uma junta de 
just.iça •que acomoa•nhará as forças em o•perações e fwnccionará como .tr.ibu-
nal de .s.egunda instancia, arbit·rando,1he os respectivos vencimentos. 

Art. 308. Os ministros. auditores, commí•ss.ariO"s e escrivães perceberão 
os v·encimentos .cons•tantes -da tabella ·annexa. · 

Art. 309. Aos actuaes auxiliares de auditor ficam as•slegurados o direito 
e a preferencia para as v.agas que se derem nas auditorias de 1 • class'e, 
independentemente de c·o.ncurso, respeitada a ordem de antiguidade, pos·se e 
exer·cicio d,e s.uas respectivas nomeações. 

Art. 310. Os novos Jogares dt: ministros togados do Supremo Tribunal 
Militar ·serão providos ·á medid·a que alli s'e derem vag.as. 

Art. 311. O Gov·erno, ao promulgar a presente lei, tendo em vista a 
concentração das f.orças, dividirá cada uma das 11•, 12a e 13" círcumscri-
pções em duas s.ecções de justiça e distribuirá por ellas os audHores e com-
missarias deS<sas circumscripções, ficand·o na séde da inspecção ou região 
permanente, a séde d·e uma das s.ecções . 

Art. 31·2 . Os a·ctua;es inferiores do Exercito e da Armada .que tiverem 
mais de dous annos de effectiv·o .exercici-o como escrivães· das aud.itorias 
terão preferencia para os mesmos cargos, com baixa e demissã·o do serviço . 

Art. 313. O Governo fica autorizado a abrir os creditos· necess·arios 
para a execução da presente lei. 

·Art. 314. Revogam-se as dis.posiçõ·es em contrario. 
>Camara dos Deputados, 6 de dezembro de 19'1·2.-Sabino Barroso Junior, 

Presidente.-Arzionio Simeão dos Santop Le;al, lo Sec;retario.- Raul dç Mo-
raes Veiga, zo Secretarj·o, 
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TABIEiULA GEIRAJL DPIS VIElNCI!MEiN''l10 ,S 

PRIMEIRA INSTANCIA 

Ordenado Gratificação Por anno 

Auditor de 1' class·e . .... . .. ... . 
Auditor de 2' classe ...... ....... , 
Auditor de 3a classe ........... . 
Commissar.io de justiça . .... .... . 
Escrivão ............. . ....... . 
Ajuda de custo aos auditores .... . 

Gratificação aos advogados: 

Em cada summari-o de culpa . .... 
Em ca·da def.esa perante o conse· 

lho de guerra ............ . . 

6:000$000 
8:000$000 

10:000$000 
4:000$000 
2:400$000 

SEGUNDA fNSTANCIA 

3:000$000 
4:000$000 
5:000$000 
2 :000$000 
1:200$000 

9:000$000 
12:000$000 
15:000$000 
6:000$000 
3:600$000 

400$000 

100$000 

100$000 

Ord·enado Gratificação Por anno 

Ministros civis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:500$000 
•Ministws militares, •o so!do da patente 

9:750$000 29:250$000 
7 :500$000 

Os ministros mHitar-es receberão a gratificação d·os ministros civis, per· 
dendo nesse ·caso as quotas a •que Nverem direit.o como off.iciaes reformad•os. 

Camara dos Deputados, 6 de dezembro de 1912. - Sa!Jino Barroso Ju-
nior, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos Le·ar, 1 o Secretario. -Raul 
de Moraes v;eiga, :zo Secretario. 

A req;ueriment.o do Sr . Senador João Luiz AJves, foi env.iada á Com· 
missão de Finanças a proposição -da Camaroa dos- 'neputad•os sob n. 173, do 

anno passado, que -reorganiza a justiça mHHar; para di· 
Pm•ecm• ( * ) 'l'ct- zer sobre a respectiva tahe.lla de vencimentos . 

'l.>lWes IAp•a As desp.ezas com o Supremo Tribunal M.i\itar e Au-
ditorias de Guerra ·e Ma-r.inha são actua~mente de -réis 

342:549$996 (vid·e :rubricas 3" d as ·pr.opostas de orçamento ·da Guerra e da 
Marinha para o exerci cio de 1914), não comprehendend'O 'OS vencimentos dos 
ministros mi'l.ita-res1, •que os percebem ·pelas verbas de soldos e gmti.fkações 
ou classes inactivas, ·por s·erem offic-iaes generaes -effecti'V'os ou r·e·formad.os 
d-o Exercito o·u da Ma rinha, e os do secreta.rio, que é um official superior . 

. Pela- proposição, as despezas serão •estas : 
10 minist-r.o s militares do !Supremo Tribuna1 (.gratificação), 75:000$ ; 5 

mi-nistros civis, 'llm dos ·qu.aes será procura·dor ,gera1 (a 29:250$ ), 146:250$ ; 
110 auditores de 1" class-e -(a .9:000$ ) , 90:000$; 4 ditos de .2• c.Jass·e 
;(a 12:000$ }, 48:000$; 11 ditos de 3" ·classe (a 15:000$ ), 1·65:000$ ; 19 p.ro· 
motores (a 6:000$ ) ) 114:000$; 25 escrivães (a 3:600$ ), 90:000$. Somma 
1udo 7.28:250$000. 

A •esta impmtancia, que já representa 1\lm •augmento de 385 :700$004. é 
neces,sario ad-dicioonar as despezas -com a secretaria do Túbuna•l, que, pel-os 
•artigos 31 e 57, ,lettra i será -organizada por essa el·eva da corpor-ação, de· 
vendo ser o secretario bachar-el -em direito, as ·grati·f.icações aos advogad-os 

( • ) lPar ecer n. 145. ' ., 
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1( 100$ de cada summario d·e ou1pa e 100$ de cada defesa perante .o conselc.e 
de guerra) ·e ·as ajudas d-e custo aos auditor.es. . 

E' de notar ainda que a ~ahel'la, mandando abonar aos mi·nistros mili-
tares, a1ém do sO:!do de -offkiaes reformados (o art. 27 da proposição exi-
ge que sejam of:fkiaes generaes reformado•s d'O Ex·er·cito ~ 6 - .e da Ma-
J1inha - 4 -) a grati-ficação de 7 :500$ an•nua·es, a:ccre:>oenta em nota: "Os 
ministros militares receberão a gratif.icaçã.o dos ministros civis, perdendo 
nesse cas·o as quotas a que tiV'erem •cKreito ·como ·officiaes· reformad•os", o 
•que quer diz·er •qu•e haverá ainda ahi um augmento de despeza, que ·não 
·póde ser •p•recisamente ·calcu.Jado; porque a d.iffere.nça e.ntr·e essa gratifica-
ção ·e as •quotas ·varia •Conf.orme o posto •em que •o of.fi'cial •s•e reformou e o 
·numer-o d·e annos d.e seTv•iço qu:e ·C-ontava (2 % so'bre o s·oldo •por .a:nno de 
serviço que exceder d·e 25) . 

.Ass•im~, •suppondo .que o m:•ni'stro se rei.ormou no poo·to de •general de 
divisão e -com 40 annos de serviço. as •quotas· addicionaes ·el·evam-se a Téis 
5:639$997 . . Prus•sa·ndo a teT a .gratificação d-os ministros civis, que é de réis 
9:750$, a d·Hferença será de 4:110$003. 

Calculand·o •que as despezas a .que nos referimos, ·e que ·não pódem 
se-r prév;iamente ·fixadas, s•ubam a 150:000$, teremos ·um total de 878:250$, 
ou, melhor, uma differença de despeza para mais, annualmente, d•e réis 
535:700$004. . 

Trata1s•e de ·um serviço cuja :reorganização é urgente; mas, dada a si-
tuação f;i.na·nceira .que atravessamos •e attend•endo a que a d·esrpeza é avul-
ta·da e se tor·nará ·permanente uma vez àpprovada a prop-osição, é a Com-
missão de :parecer que ·esta volte á Commissão d·e <Leg.istaçã.o •e Justiça para, 
re·cons·Id:era:ndo sobre ·o ass•umpto , d.izer si é possível, sem prejuiz·o dos in-
teresses da justiça, calcar a reforma ·em mo1des mais modestos. 

Sala, das Commissões, 9 de QUtubr.o de 1913 . - F~l:iclano Penn.a> .PTe· 
sidente. - Tavare·s de Lyra> :Relator. - F. Glyce.r:ío. - Urbano Santos. -
•João Lufa: Alves> ·pela ·oondusão. -L. de Buhhões. - Victorino Monteiro.-
SigDsmundo Gonçalve.s . 

. AMP'L'IAÇi.ÃiO A' FOR'ÇIA POUCI~·L DO DI.ST1R'ICTO F.E'DEH~L 

DO IC\OUJffiGO IPEIN AL DA .A'RI;MAIDIA 

A Commissão de Constituição e .Justiça, attendendo .que o Supremo 
Tribunal M'i.litar tem Impugnado ·e anmülado· as sentenças ·proferid·as pelos 

P t•ojecto (*) 
P ·i1·es àe Cwl'-

valho 

conselhos de guer.ra da Brigada Policia'! d•o D-istricto 
F·ederal, pe!ü fundamento de não serem a-pp.Jicaveis a 
essa corporação as disposições d.o Cod.igo Penal da Ar-
mada (decreto n. 18, de 7 de maJrço ,de 1891); ~que tam-

bem é do Ex·ercito Nacional (dec11eto n. 61o2, àe 9 de se,tembro de 1899), p-or-
que ao tPod·er Executivo faHece c·omp:etencia para. " ampliar á mesma brigada 
o iüludido c.od.igo'\, .p.or um s·imp:Jes dispositivo , alit . 1.090, d-o regulamento 
v.igente appr·ovado .pe1•o decreto n. 9. 262, de 28 de dezembro de 1911, em 
vista do p!"eceit-o constHuci-ona.l que estahele·ce "a competencia privativa do 
Congresso Nacional ·para legislar so·bre o direito ·crimin!l;l dá Repub.Ji.ca", 
(art. 34, n. 23, ConfS!titwição Federal); e 

Considerando .que o regulamento vi·gente, a.pprovado pelo d·ecreto nu-
mero 9.262, no -art. 1.090, mand,ou "am.p.Har á Br•igada P.olicial o Codigo 
Penal da Armada", sem que, entretanto, fo·sse essa resoluçã-o ~expre-s:samen-
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ftê ·Consigna-da na autori zação conferida. em termos geraes pel·o art. 3•, n. 1, 
da 'lei n. 2. 355 de 31 de dezembro ·de 1·910, como ·se •faz necessa:rio, incor-
rendo por •isso aqueHe di•s·positivo no vicio ·de nul<lidade V•isceral; assim 

Considerand•o <que essa siruação af.fecta profundamente ' a disciplina e 
serviços daquella corporação, ·imp·ed•:ndo muitas vezes a punição dos deli-
ctos commettido•s• •no seu gremio e de·f.inid·os no aJ.\udid.o Codigo !Penal da 
Armada, p·orque, sendo as sentenç:as pro·fer.idas de conformidade com os 
preceitos dessa lei, por disposição ·imperativa ·d.o regulamento citad·o, são em 
grão d:e recu11s·o ·os julgamentos annu!:lados pelo Supremo Tri-bunal •Militar 
em v.irtude da inco·nstituciona.!idade arguida ·e pro-cedente; tambem 

Oonsiderando ·que já a lei n. 1. 188, de 20 de junho de 1•904, art. 3•, 
ma·ndou a,pp:tkar .o Ood·igo Pena.\ Militar, que é o mesmo Codigo P.ena•l da 
Arma.da, "a·os process-os submettidos á j-u.risdicção dos conselhos -organiza· 
das no Corpo d·e Bombeiros", re-gendo esta corp.oraçã·o-, que tambem é mili· 
tar.izada, destinada á garantia da segurança publka ·e;, .como a Brigada Po-
licial, subordinada ao Ministerio d·a Justiça e Negocios Interiores: 

Propõe a ,Commiss.ã·o de Constituição e Justiça que seja submeti-ido ao 
es-tudo e ·approvação do Coryg.resso Nacional o seguinte pwj·ecto: 

Artígo uni·co. Fica amp1iad.o á Brigada .Po-lkia•l do <Distrkto Federal, o 
Codigo •Penal da Armada, que baixou com o decreto ·TI. 18, de 7 d·e março 
de 1891, exceptuadas,. porém, as disposições que não esti·verem d·e accôrdo 
co!Jl a l•egislação referente á mesma corporação; revogando-se as disposi-
ções em contra.fi.o. 

Sala das Commissões, 1e d·e setembro de W13. - .Cunlua Machaldo, 
Presidente. - Pires de Carvalho., Relator. - Adotpho Gor\àd. - Gumer-
ciwdo Ribas, de a·ccôrdo com a emenda <que apres·entei. - F·eNsbe.tfo Freire. 
- Henrique Valga. - Me.llo Franco, de a.ccôr-d·o com o voto em separa-do.-
Po•rto Sobrinho.> :de :accô11do ·com o voto ·do Sr. Mello Franco. - M. E:.scobar, 
de accôrdo com o voto do Sr. Mello Franco. - Jvr eira de VasconcteUos, de 
acc6rdo com o voto do Sr. Mello Franco. 

E' s·abido que di versos Estados ·da U niào, entre elles, S. Paulo, Minas 
Geraes ·e Rio Grande d•o iSul, para só citar estes, manteem arregimentadas 

V oto d o forças policiaes consideraveis, obedecendo a uma orga-
81... G-ume·rcin à o nização verda.de.iramente militar. Ora, é ·evidente .que a 

R ·l bas disci-plina •nas. fileiras dessas milícias estaduaes, que tão 
bons serviços hão já prestado e 'j)Odem ainda vir a 

prestar, :não só ao s respectiv·os• ;Esta<dos, •Como· á ordem ·e ·segurança d<o pro" 
prio paiz, difficilmente será mantida si as s,ujeitaormos ao regimen do d•i-
reito penal commum. 1Sobre este 1JOnto, se me afi.gura não ·poder existir :du-
vida alguma, tão pat-ente é a impro•priedade do Codigo· Penal para reger a 
vida das ins•tituições militares, .as •quaes só ·se .pod·em manter sob ·o im1Jerio 
da mais riga.ro.s•a disciplina, assegurada ·por .um corpo de leis es.peciaes. 
Nem ·de outro mo•do se expl.ica a existencia do Codigo Penal da Armada, 
a,ppUcavel, t.amhem, 1JOr força de lei, ao .Exer·cito :Nacio·nal. 

Assim, dada a org.anizaçào ·perfeitamente militrar, ·que apres·entam as 
forças de alguns Estados importantes da União, não seria. demais que a e!las 
se .est-endesse a medida ·p.reconizada no oprojoecto do illustre Sr. Pires de 
Carvalho, para a Briga~da ;Policial do D-istrkto Federal. 

E é •nesse sentido •que .apresento uma emenda additiva ao artigo unico 
·do ·alludid·o projecto, que ficará as·sim redigido: 

Artigo .uni-co. Fica ampli.ad·a á <Brigada Policial do iDistrkto Federal e 
á:s forças .polidaes dos Es·tados, militarmente organizadas, o Codigo Penal 
d.a .Armada, .que baixou com •O decreto n. 18, de 7 de março d·e 18!H, ·exce;,. 
ptuadas, porém, as disp•o.sições que não ·estiverem de •accôrdo com a legisl.a-
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çao referente ás alludida.s. corporações, revogand-o-se as disposições em 
contrario . 

Sala das ·Commis·sões, 19 de setembro de 1911·3.- Gumelrcindo Ribas. 

O additivo posto ao projecto pela emenda do illustre Sr. Gumercindo 
Ribas alterou-lhe profundamente o aspecto juri·dico, pois que a materia da 

emenda envolve altas questões de natureza cons.titucio-
Voto c1o na!, cuj·a solução exige a mais a•curada .e criterios·a alt-

81'. Mello F1·anco tenção. . 
Os militares de terra ·e mar, diz o art. 77 da 

Constituição Federal, terão fôro· ·es~ecial nos delictos militares. Quaes :são 
esses militares de terra e mar? !São, de certo, os do Exercito Federal e da 
Armada Nadonal, - ·o primeiro c-omposto de co·ntingentes que -os Estados e 
o Districto Federal são obrigados a fornecer, constituídos d·e conformidade 
com a lei annua de fixação de forças e a segunda com o pessoal da Escola 
Naval, das de Aprendizes Marinheiro·s e da Marinha Mer.cante, mediante 
sorteio militar (·art. 87 da Co·nstituição ·Federal) . 

Essas forças de ter-ra ·e mar, assim constituídas, ê .que são "institu.ições 
naci<onae's ·permane·ntes, destinadas á defes·a da Patria .no· exterior e á ma-
nutenção das leis ·no interio-r", cons-oante o disposto no art. 14 da Consti-
tuição Federal. 

Examinada a ·questão por ·outro aspecto, ver-se-ha o seguinte: "Incumbe 
a cada Estado pro·ver, a ex·pensas pro·prias, ás necessidades de seu governo 
·e administração (·art. s• da Constituição)", regendo-se dles pela Constitui-
ção e leis que adoptar·em, .res•peitados os ·princípios constitucionaes da União 
(art. 63). · 

Entre ·os poderes res.erv.ados aos Estados, por lhes ·não terem sido ne-
gados por clausula conti·da expressa. ou implicitamente nas clausulas ex-
pressas da Constituição Federal, •es.tá, ou não, -o de manterem exercitas or-
ganizados, ou instituições militares a estes equiparadas? 

•Penso· que tal poder não é facultad·o aos .Es•tados, p·or.que a União con-
siderou .como instituições suas ·e perma·nentes as forças de terra ·e mar, at-
tribuind-o privativamente a-o Congresso Nacional a competencia para fixar 
annualmente as ditas forças- (art. 34, n. 18, da Constituição) e para de-
terminar a organizaç.ã·o geral do Exercito (art. 87, § 1•). 

Nos Estados Unidos da America do Norte, entre os poderes r·ecusados 
aos Esta·dos, ·e·stá o de manter, sem licença do Congresso Nacional, tro·pas 
ou ·navios de guerra •em tempo .de paz ( W. Wilson, O E'stado, vol. z•, 
n. 1. 093). Lá, a policia propriamente dita ·está incluída ·entre as attribuições 
do governo puramente local, - governo este que obedece, se,gund·o as raizes 
historicas das diversas• regiões, a tres tY'pos .differ·entes: o da cidade 
(tC>W<nship), o d·o ·condado (coumty) e o terceiro·, que é um composto dos 
dous anterio·res e "colloca.d·o politicamente entr·e um ·e outro". 

Al•ém dessa poJi.cia local, ·porém, conservam ·os Estados uma milicia, de 
que é commandante em chefe cada governador, ·que, em tal qualidade, é 
obrigado a velar não sómente pa·r.a que seja repellid·a •qualquer invasão es-
trangeira, como tambem para que a ordem interiür seja igualmente asse-
gu·rada. 

A Suprema Côrte Americana, julgando um pJ.eito de Houston versws 
Moore (Decisões Cornstitucio•naes, traducção de N. Calvo, tomo 1•, 2" edição, 
pagina 193), declarou que "o poder dos diversos Estados para governar 
sua propria milicia não é derivado .ct.a Constituição. Elles o tinham antes da 
Constituição e o püssuem ainda, excepto no que foi restringido ou .cedido 
aos Estados Unidos. Emquanto as milidas se acham operando sob a juris-
ç!icção militar do !Estad-o a ·que pe.rtencem, os poderes sobre ellas são con-
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currentes entre os governos de Estados ·e o governo .nacional. O .Congresso 
tem o po'der de legislar para organizai-as, armal-as· e disciplinai-as; - e 
ess·e poder sendo illimitl!ldo, excepto nos dous detalhes de nG>mear os ·offi-
ciaes e di.sciplinal-as conforme a disciplina que o Congresso pre"Screver, -
o poder póde ser exercidü na ·extensão -que o !Congresso considerar necessa-
ria. Mas, como milícia de ,Estado, o poder dos governos dos Estados para 
legislar sobre o mesmo assumpto, tendo pre-exis·tido á formação· da Consti-
tuição ·e não tendo sido prohibido por ella, ficou reservado .aos Estados, 
subordinado não ob"Stante á suprema lei do governo geral, operando sobre o 
mesmo assumpto". 

Entre nós tem sido discutida a natureza da milícia civka ou Guarda 
Nacional, -'--- segundo a expressão equipolente do .art. 34, n. 20, da Consti-
tuição. !Esse artigo resulta de uma emenda ·substi tutiva apresentada pelo 
Deputado Adolpho Gordo ao projecto de Constituição, emenda assim con-
cebida: 

",Mobilizar e utilizar · a Guarda Nacional ou milícia cívica dos 
ESTADOS, nos casos taxados pela Constituição." 

Na occasião de ser votada essa emenda, segundo o historico feito pelo 
Dr. João Barbalho ( Commentarios, pag. 116), "um dos representantes !em· 
brou que havia sido rejeitado um additivo segundo o -qual os Estados. tinham 
o poder de .Jegislar sobre a Guarda Nacional e organizai-a, ·entendendo que 
por isso a emenda devia ser modificada pel.a eliminação da·s palavras do~ 
Estados, e accrescentava -que, sem essa mod.ificação, elle e outros re-presen-
tantes lhe negariam o voto. Não fôra, entretanto, apresentada sub-emenda 
fazendo ·essa modificação. O 1Presi-dente do .Congresso .declarou que a Com-
missão de rRedacção "podia harmonizar a emenda de accôrdo com o pensa-
mento do Congresso". 

A emenda foi posta a vo·tos tal •Como estava redigitla, com aquellas 
palavras dos E,stados, dizendo o Presidente: "fi-cando salva a redacção". 

Sustentando que, por tal processo, não ficaram •S1lpprimidas as ditas 
palavras dc-s Est.ado~, o referido commentador ainda com outros argumentos 
affirma que a Guarda Nadonal ré do .Estados respectivamente e não da 
União - tal como ella existe ·na Constituição Americana. 

-Penso {[Ue não tem razão João Barbalho, porque a natureza nacional da 
ref-erida milícia não é derivada da Constituição, mas sim da lei de 18 de 
agosto de 1831 que ,a creou e da de n. 602, de 1850, leis essas -que con-
tinuaram a vigorar por não serem explicita QU implicitamente contrarias ao 
systema de Governo firmado p·ela Constituição e aos princípios nella cansa-

. grados (:Constituição Federal, art. 83) . O fundamento desta interpretação 
é_ o mesmo .que determinou o julgado acima referido da !Suprema Côrte dos 
Estados Unidos, porque si lá os Estados já tinham ante'S d,a Constituição o 
poder de governar as .suas mi!icias, entre nós, ao contrario, a Guarda Na-
cional sempre existiu como instituição Tiaciona4, ainda que organizada por 
municípios. 

Esse caracter da instituiçã-o foi a·ccen1uado pela lei n. 1.860, de 4 de 
janeiro de 1908, que regulou o alistamento e sorteio milita•res e reorganizou 
o .Exercito, pois que pelo art. 29 da dita lei .a Guarda Nacional passou a 
constituir as forças de 3" linha, sendo-lhes app!icaveis, moufufis m•utancfi's, as 
disposições relativas ao serviço no Exercito d·e 2a linha. 

iMas -si a Guarda Nacional é uma instituição nacional, tanto que só 
póde ser mobilizada e .utilizada mediante acto legislativo -que o ordene (ar-
tigo 34, n. 20, da Constituição Federal), é claro que cad'a .Estado tem ne· 
cessidad'e de manter, tanto nas capitaes -como no interior, corpos de policia 
bem orga-nizados e disciplina,dos, visto que, pela natureza do nosso systema 
político, "nãG é :sómente direito, mas dever solemne e -obrigatorio de ca:da 
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EstadÕ, promover a segwrança., a ·felicidade e a prosperidade ·d.o seu P?VO e 
prover o seu bem estar geral, por todo e quaJ.quer acto legislativo que possa 
conduzir a taes fins , S·empre •que ·O poder ·sobre o· assumpto ·esp·ecial, ou o 
modo de exercei-o, ·não tenha s.ido ·restringido ou ·cedido". (Delc<isões Co·~ti
tucioooes, cit., vol. 2•, n. 2.409.} 

E' preciso, pois, para ·que se comprehenda bem a faculdade concedida 
aos .Estados de organização da respectiva policia, .a adopção do criterio de 
um justo meio termo: elles não podem ter em tempo a.Jgum tropas perma-
nentes nem navios de guerra (art. 112, ·n. 2, da Constituição Mexicana}, 
mas podem e devem ter corpos organizados militarmente p.ara a garantia 
da ordem, sem a qual seria· impossivel alcança·r o grande objectivo do bem 
do •Estado. 

A organização desses corpos deve ter por base a disciplina e esta não 
se pôde manter sem o emprego d.as . dispos·ições rigorosas. do direito penal 
militar aos infra·ctores que, como militares (wt mi~es}, tenham incidido na 
sancção legal estabelecida pelo referido direito. "O direito militar, dizemos, 
paraphraseando von lhering, lé uma co.ndição de existencia ·da fo rça armada 
nas sociedades actuaes, como elemento de ordem e segurança." (João Vieira 
Direito Penal do Exercito e Alrmadct~ pag. 43 . }. ' 

O Supremo Tribunal Federal, pelo acco;.dam n. 2. 773, de 30 de outubro 
de 1909, decidiu que: 

1 •, a lei estadual que ma:nda applicar â sua Força Policial jurisd~cção 
e pena do Codigo ·Penal M·ilitar, para a Armada e o Exercito, infringe a 
Constituição Federal e collide com a lei federal; 

2•, ·que as praças e os corpos policiaes respondem, pelos delictos qu•e 
commetterem, perante .a jurisprudencia commum, regulado o delicto e a 
pena pelo Codi.go Penal e leis penaes: da Republica. 

lOs fundamentos desse accordam consistem na affirmação de que as 
f.orças policiaes dos EMados., n ão sendo m'ilitares~ de que trata o art. 77 da 
Constituição .Federal, não teem ·fôro especial, "não teem a jurisdicção espe-
cial para •Os crimes previstos pela lei milita·r, ficando, conseguintemente, 
sujeitas ao processo e penaJi.dade communs .em virtude do principio geral 
d·a igualdade na distribuição da justiça." . 

Em um dos seus· co,nsideranda, entretanto, o referido accordam declara 
que "o fôro especial nos ·delictos militares, .que o art. 77 da Constituição 
determillla para os militares d·e terra e mar, não é um ' jja!Vor ou priwieEgio dJe 
uma Classe de indiv i'd uos, mas um·a nec&slsoida'de ai bem ® JisciplUna e da 
prompta e firme r~pneS<São do d etioto, oom fórma swmmaria". 

1Desse principio o •que se poderia concluir logicamente é que, a bem da 
disd pUna, nos· corpos milita•res dos Estados, ·co·nvirá ·que os militares .que os 
compõem tenham fôro militar .nos delictos fu:,ncdon·w~s, ou puramente mili-
tares, porqu•e o fôro especial "não é um favo.r ou privilegio de uma cla·sse 
de individuas, mas uma necessidade a bem da disciplina". 

O -citado acco.rdam declarou lambem, em outro ponto, que os Estados 
não podem, por lei propria, "estender a applicação do Co digo Penal Militar 
e jurisdicção militar especial aos crimes. praticados pelos que compõem a 
respectiva Força .Plolicia·l, porque isto importaria em legislar sobre o direito 
criminal, - o qual é att.ribuição privativa do Congresso Nacional". 

•Não ha como contestar essa affirmação; mas a legi·slatura dos Estados, 
ond'e houver corpos militarizados de policia, pôde crear para •eHes o fôro 
especial nos delictos puramente funccionaes ratione persorone, ou raJtione 
materire - d'elictos praU.cados por officiaes·, ·OU praças sob q:j6 bandeiras 
ou em serviço activo., desde •que uma lei do Congresso Nacional defina tae~ 
crimes como militares. 

O ar.t. 6", lettra c, do Codigo Penal, dis·poz que o dito Codigo não compre-
hende "os crimes não especificados nelle, contra a policia e economia ad>-
ministrativa dos ;Estados, os .quaes serão punidos de accôrdo com as leis 
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esp•eciaes de ·cada um". Interpretando este dispositivo com o princ1p10 co ri' 
stitucional que confere ao Congresso Nacional a competencia pr1vativa de 
Jegisla·r sobre o direito substantivo da Republica, - ·é claro que os Estados 
não podem, por a·cto exclusivo de suas legislaturas, .sinão impôr penas m'éra· 
mente dsicipNnares, mas nunca definir quaes sejam as infracções peculiar.es 
dos corpos armados, nem crear penas aos• d·elictos l}'un·ccionarois de tal na· 
turez·a. 

O illustre e eru~Íto rMinistro .do Supremo Tribunal IFed·eral, Dr. Pedro 
Lessa, cujo espírito liberal é tão reco·nhecido, foi vencicro no accordam .acima 
citado. 

Partindo da aJfirmação de que o legislad•or constituinte,que permittira 
a cada Estado crear a sua policia, não poderia ignorar as necessidades dos 
mesmos Est~dos ·e qU'e .estes não s.e poderiam limitar a ter uma guarda 
civica nas capitaes, - conclue .que si ·a policia de um Esta·do não se con· 
funde com o :Exercito Na·cional, tambem não se confunde com uma orga· 
nização civil. 

:Em seguida, pond·era ·que, si os Estados teem os seus regulamentos. dis· 
ciplinares para as pequenas infracções peculiares aos ·corpos a·rmados, e que 
si os delictos eommuns, perpetrados pelo!! offic·iaes ·e raças das. policias, são 
punidos pelo Codigo Penal, - como se·rão punid·os ·os delidto.s funccionaes, 
muitos dos· ·quaes .não teem castigo no Codigo Penal commum, como, por 
exemplo, a revolta, ou motim, capitulado no art. 93 do Codigo Pen'al Militar? 

·"O Congresso IFederal não legisla sobre esse assumpto, que 
lhe não compete . 

Qual será o poder competente para estatuir penas para os 
delictos de insubordinação e deserção, abandono d•e posto, inobser· 
vancia do dever policial, d•esafio e ameaças, publicações prohibidas 
e outros, que causam damno directo á disciplina, ao serviço, e por· 
tanto, á •existencia dos corpos armad•os de poli·cia? 

Parece indubitavel que, tendo a Constituição Federal conferido 
aos Estados· competencia para crear e organizar os seus corpos 
d:e poli·cia, 'ipso j'a!Ct'o lhes outorgou todos os poderes necessarios 
para legislar ac.erca do ·que é indispensavel para a organização 
desses corpos armados. 

IDiz.er •que o Codigo Penal é bastante para punir os delicto s dos 
.officia•es e praças de policia é esquecer o que ·é sabido, isto é, que 
o Codigo Penal não se occu·pa dos delicto s funccionaes, do s crimes 
peculiares aos co-rpos armados . 

A deserção, por exemplo, não tem castigo no Cod·igo P.enal. 
Será possível que Hque impune quando praticada por officiaes e 
praças d•e policia? Seria extinguir a policia dos Estados . 

• " . "' •••••••••••• 00 o ••• 00. o ••••• o •• o ••••••••• o •• o. o ••••••••• 

'Expulsar ou eliminar do quadro da policia o desertor não é 
· absolutamente pena admissivel. 

1Seria absurdo punir a deserção pela expulsão, sem p·rimeiro 
sujeitar o ·delinquente a outro mal , a outro castigo, visto que para 
ess•e delinquente a sua. eliminação da policia, d.e que desertou, não 
é uma pena, mas, ao. contrario, a satisfação do seu desejo." 

A revolta ou motim de soldados (argumentou ainda o Dr. Pedro Lessa) 
não é o crime de conspiração, de que trata o a·rt. 11-5 do Co digo Penal. nem 
o de se·dição, previsto no art. 118 do mesmo Co.ct.igo: - São figuras j uri· 

111 
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li 
dicas_ pedeitamente distinctas. "Gomo deixar impune a revolta ou motim 
de soldados e inferiores d-e policia?" 

A solução será, nã-o a de conferir aos Congressos Estad·oaes e c·ompe-
tencia para legislar amplamente sobr-e essa materia, mas· sim a d-e r•econhe-
cer-lhes a competencia para,. si o julgarem conveniente, dar a seus corpos de 
policia a feição militar, de modo a lhes s•erem applicaveis f!S leis penaes da 
União sobre o Exercito, ficando concedido aos militares· desses corpos .fôro 
especial para -os delictos f.u•nccionaes ou puramente militares. 

Está bem visto que esse fôro especial nos Esta·dos d.eve constitui-r-se 
dras duas instancia•s co-ns-tituc.ionaes, de que falla o § I" do art. 77 da 
Contituição Federal, podendo ser conferidas as fu ncções de tribunal militar 
de z• instancia ao tribunal •judiciario superior dos mesmos ·Estados, - como 
o fez a [.ei n. 59, d·e 5 de dezembro de 1907, do •Esta·do do .Paraná. 

Em ·Conclusão: sou de parecer que, si uma lei geral do Congresso· Na-
cional estender aos co·rp-os de policia organi zados milita-rmente nos Estad os 
(corpos estes que o art. 32 da lei de !'eorganização do Ex.ercito considerou 
auxiN,a:res das forças- de 3a linha), a applicação ·das leis e regulamentos mi-
litares da União, - as leis estadoaes que decretarem o processo dre tal 'ap-
plicação não pod-erão ser ar.guidas de inconstitucionali-dade. 

A Brigada -Policial do -Districto ·Federal, ass-im como o Corpo de Bom-
beiros, não fazem parte das "forças de !'erra .e mar" propriamente ditas; 
- entretanto, aos militares deste ultimo corpo já foi mandado applicar o 
Codigo Penal Militar, por força da lei n. 1.188, de 20 de junho de 1904, 
- lei esta contra a qual se não arguiu ainda a p:écha rde inconstitucionalid-ade. 

Acceitando o proj·ecto já assignado pe{a maioria da commiss.ão, opino 
- que s•e lhe incorpo-re ao texto a idéa •contida na emenda do Sr. Gumercindo 

Ribas, mod.ificada a redacçã-o do di·to projoec-to para que, ao envez de se 
"ampliar" a acção ·do Co-digo Penal r.Militar ás forças de po•licia dos ·Estados, 
organizadas militarmente, s•ejam ddinidos os crimes fu-n-ccion:aes de taes 
corporações. 

Não me parece •que se.ja claramente constitucional a lei que amplio'U ao 
Corpo de Bombeiros -do 1Dis tricto Federal, - a este corpo isoladamente -
o Co-digo· P.enal Militar, pois a primeira ·condição das leis é a s.ua gen!erafi-
d!adJe salvo sómente o caso do art. 34, § 3•1 da Constituição .Federal. 

Por outro· la·do, permittir em lei fe.deral expressa que os Estados, por 
acto das respectivas legislaturas, pos-sam mandar appJi.car aos seus co·rp-os 
de policia as !·eis e regulamentos militare s, será d-elegar-lhes , competencia 
federal , além de facultar-lhes l-egislarem sobre -dir-eito substantivo - isto é, . 
praticar duas inconstitucionalidades. 

-Portanto, attendendo a competencia da União pa·ra decreta-r a lei penal 
uniforme para o paiz, inclusiv•e a lei penal -especial e derogato·ria do direito 

commum, e tendo em vista o direito -dos Estados ele 
SttbstUnttiit>O darem ou não aos seus corpos de policia a feição militar, 

que os transforma em sua •natureza e os inclue entre as 
força s. auxiliar-es do Exe-rcito ·de 3• linha, proponho que 

o proj-ecto e a emend-a sejam substituídos pelo seguinte: 
Art. 1.0 São considerados cr.imes militares .e punidos com as l·eis e 

. regulamentos .militares, os -qu·e, tendo tal natureza p-elo facto e pela rquali-
da-de das. pessoas, forem -praticados por sol.dados ou · offidaes dos corpos 
militarizados de policia, da Uni ão ou dos Estados, - salvas as disposi ções 
que não estiverem de accôrdo -com a o-rganização dos ditos corpos. 

Art. 2.0 ·Revo,gam-se as. -disposições em contrario. 
. Sala das Commissões, 30 de setembro de 1913. - Afran!io de MeLto 

Franco. 
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Em 29 ·d·e maio· de 191-2, o .S.r. Presid·ente da Hepublica enviou uma 
mens-agem ao Congress·o Nacio-nal so.Ji.citando·lhe nutori'zação ·semelhante á 
Pcwe~e1, ('') ou. e The fôr?. c.onferida pelo decreto .n. 2.670 de 4 de 

do s ·r. J oão TTes- janeiro de 1911, para remo.delar ·as repar-tiçÕes do Mi-
pucio ni·sterio da Marinha, voltando ·a-o systema instituído em 

1907. 
Esta mensag.em veio -acompanhada de uma exposição de motivos pr-o-

duzida pelo ·s•audoso Allmirante Belfo·rt Vieira, .então Ministro da Marinha, e 
que nessa -época, •anterior á .enfermidade que mais tarde o acc-ommetteu, com 
vigor e brilho p'!'ocurava o re·~urgimento de nossa Armada, muito combalida 
após os do·l-owsos succe5sos de novembro e dezembro de 1910. 

Estud ando -conscienciosamente o assumpto , sem a preoccupação d·e hos-
tiliz-ar ou agradar .a quem qner que fo s.se, mas ·com des·ei o ar-dente de formar 
uma opinião acertada, apresentamos o voto que a :seguir inserimos: 

11:11IDMJOIDFJL,AÇÃ 0 ID A IMA!R JIT\TIRA 

REPARTIÇÕES DE MARIN H A 

Em me.nsage m d e 29 d-e maio ultimo, ·o Sr. Presidente da Repu>b'lica, soli-
cita do Congresso Nacional autorização semelhante á que lhe foi co·nferida 
pela lei n. 2. &70 de 4 de janeiro de 1911.._ para remod·elar as rep·a.rtiçõ-es do 
Ministerio -da Mari-nha, v.oltando ao· systema instituído em 1907. 

Acompanha a mensagem do Ex-ecutivo uma exposição do titu1ar da pasta 
da Mari·nha, fazendo o •historico do desenvolvimento de no·s:sas repartições 
navaes e das vantagens e inco.nvenientes demonsrra-dos pelas re-formas nellas 
o•peradas, 

A muitos espíritos podem c•au·sar exl'ranheza essas diversas t·entativas 
de organização naval, tacteadas no ·curto período de um q.uinquennio; mas se 
attenderrnos a que ·só em 1907 conseguimos romper ·os vetustos mondes de 
1856 na adminis-tração da Marinha, se attendermos aos ·cons.tantes progres-
sos de arte beJ.lic·a naval, ·á·s grandes mod.ificações em pe·ssoal •e material e 
emfim á fo·rça de inercia des·envolvida pela rotina para entravar o surto das 
novas instituições e a força acce!era dora com que ·os talentos de imitação 
querem transpoiT -a:s -de um ·estado de d es-envolvimento precario para o de per-
feição a que at-tingiram grandes potencias marítimas, através de seculos de 
lutas e de lentas mo·::!ifi·cações, verificaremos que o que se opera em nosso 
meio e·stá accorde, mais -ou menos, com o_ que se ·tem passado em o-utros, 
tendo-se ém vista ·a maior rapid-ez dos progress·os dos assurnpto:s cuncernentes 
ao problema naval. . 

As instituições navaes de um paiz -dependem de s uas tradições, do seu 
regimen go•vernamental e da directriz de sua políti-ca. 

Não é, pois, curial que, pelo simpl·es facto de determinada nação ter 
·attingido a um alto grão de perfectibilida·de em s.ua marinha, todas as ou-
tras copiem servilmente o:s seus intuitos, im portem os seus proces·sos e im-
plamtem, ·em :su•a ·vida intema, o s.eu modo de agir, sem levai!' em linha de 

('' ) •P a r ecer n . 10 4 A . 
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conta si tudo isso se adapta ao novo meio ou vem medrar rac'hitica e defi· 
nhadamente, como planta de estufa, ou como producto artificial, apparen· 
tando uma bel leza attrahente, mas na realidade fraco, incapaz de longa du· 
ração ou de ·esf·orço dfica'Z. 

No The Na,val An:nual by 1912, ·encontra-se um artigo do Sr. John Ley-
land, estudando o desenvolvimento do Est!tdo~aior N:ava·l, em diversas 
grandes marinhas, e sobre a organização destas a·ssim :se expressa elle: 

"A system which is appUkable to the command of the British N.avy is 
not app.Jicable to that ·o f , the Navy o f Germany, and nei·ther :system could 
'be applied to the French Navy." 

Considerando-se as instituições navaes ·da·s quatro principa.es potencia·S 
marítimas: Inglaterra, Allemanha, •Estados Unidos da America do Norte e 
França, constata-se que cada uma tem o seu systema de organizaçã"O accorde 
com ·suas tradições Jüstoricas e ·com a fórma de g·overno que a di'rige, não se 
preoccupa·nd·o com o systema florescent·e na outra, para os effeitos de im-
plrentação, mas desenvolvend·o a propria na medida aco-ns·e·Jhada pelo pro-
gres-so e peila necessidad·e de ·seu poder .naval. 

Para formar-se um juizo seguro do qvadro geral da admin.istracão da 
marinha de guerra nessas diver.sas potencias, .vamos abaixo transcrever os 
respectivos schemas: · 
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I 

O 1° LORD DO ALMIRANTADO 

Delegado da Cor&a, exercendo o Supremo Pode·r Executivo 

1° Lord do mar: 

A1lmirante superintendente ·da reserva naval, no 
-concernente a navio·s •........... . ....... 

Hydrographia .. . .. . ..... . .... . .........•... . 
Director de artilharia na.val, no que diz respeito 

·ao eXcercicio de tiro ·e torped-os e seus esta-
·belecimentos de instruc,ção .............. .. 

Disciplina. .. ...... . ........... .. ......... . 

Chefe do Estado-Maior Naval: 

Divisão e mobilização ....... . ........ . . . ... . . 
Arranjos de guerra ...... . ............... . . . . 
Divisão de operações ....................... . · 
Planos de guerra . ............ , .......... . .. . 
Divisões de informações ................ . ... . . 
Informações de guerra ...... . ... · . . ......... . 

zo Lord do mar: 

Mmirante superintendente da r·eserva na·val, no 
que -concerne ao pe•ssoaL .......... , . . .. . 

Chefe de engenharia, .quanto ao· pessoal ......• 

Cape;~f~&f~ · .A~~1·a·d·a: . ~~ . :~~- ~-i~ -~es·p·e·i~~ - ~~ -~·s- ( 
Guarmçao da esquadra ... ....... . ........... .. ! 

Pessoa~ da Armada, movi· 
mento, estado e organi· 
zação da esquadra (in· 
cluindo abastecimento de 
•carvão), e defesa ma ri· 
tima. 

Deputado do ajudante g•eral da marinha. Real. .. ,. : 

Junior Lord d·o mar: . . 
Dlrector de transportes .. .. ... . .... . .... · ... . . 
Director geral do dep·artaménto medi·co ........• 
Director dos fornecimentos .............. . ... . 
Director dos armazéns ~de carvão ............. . 
Contador geral, no concernente a certas pensões. 
Gapei'l~o ·da Armada, encarregado dos [.capeHães 

e mstructo·res navaes...... ... . . .. .. ..... j 

Controler: 

Director das ctonstrucções nnvaes . ... . ..... . .. J -
O.irector dos arsenaeJS ... . . . .... .... . ..... . .. . , 
Chefe de engenharia, no que diz respeito ao ma-

terial. ... . 
Dire~~~fal~e. ~·r_ti:haria naval, ~~-~~~~~~e.-~~. ~:a_-,~Material 
Director de depositos, exoepto •os de carvão ... • 
Contabilidade de despezas .................... J 

da ei!quadra. 



200-

Lord civil: 

Director de trabalhos ......................... j 
Contado_T gerai! , no que res·peita a questões espe-1 

ciaes a:ffect-ando o pagamento• e pensõe·s da r Trabalho.s e pessoal civil. 
esquadra ............................... I 

Director do Hospital de Greenwkh ............ .) 

Secretaria para finanças: 

Co•ntador gera:! .................. . ............ } 
Direc~or de ·contractos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanças. 
Todos os departamentos relativgs a qúestões fi-

nanceiras .............................. . 

O Almirantado Jnglez é, pois, cõnstituido pe·Jos seguinte.s· elementos: o 
pr·imeiw lord, o primeiro lord do mar, ·o segundo llord d·o mar, o junior Iord 
dü mar, o terceiro J.ord ou oeontroner e o •lord civil , assistidos pelo secretario 
financia! e parlamentar e pelo secretariü permanente. 

0 primeiro [ord é O responsave! perante a coroa ·e per-ante O• par!amen'to 
P:Dr todos os negocias do Almirantado e ·cuidadosamente commette deveres 
definid-o's aos outros lords e secretarias. 

. O primei ro, •S·egundo e junior 1ords do mar são responsavei·s para com 
o pr.i·mei'ro lord por todos os assumptos ·concernent·es ao peSSüa1 da Armada 
e •a•o movimento e existenc.ia da esquadlra, incumbencias que lhes •São com-
mettidas; o terceiro lord ou controller é, na mesma. medida, -responsavel peiTo· 
material da Armada; o se·cretari·o parlamentar, pel.a · parte financeira e .ou-
tros tra•balho•s qué lhe r,odem 's•er :clesignados; quanto ao lord civin e ao se-
cretario permanente, têm as obrigações que lhes são attribuida~ pe'lo pri-
meiro lord. 

Dentro de·ssas Jionhas acima · traçadas, a distribuição do·s· servi'ços entre 
os n·o!'ds é uma questão intima do. Almirantado, dependente da discrição do 
Ministro, que a ado·pta com pequenas variações após os debates suscita•llo·s. 

A ·cabeça ·responsavel Del·a admini s·tração da Armada é o mini·str.o da 
Mari·nha, commummente dr:signado - primeiro lord do almirantado - que, 
como membro do Governo. é o canal 'através de que a Armg.da recebe sua 
(do Governo) direcção politic•a e po-r intermedio d•e vari.os lords foTma-se ho-
mogenea e fortemente para a execucão dos de·signios da política imperial. 
Send·o r es•oonsoavel p,or todos os tr.abalho,g do A.lmiraontado , CJl!e pos•Bue con-
junctamente os poderes de i·niciativa e de "véto" e sob •sua suprema d.Jrecção 
cis negados marítimos s.ão conduzid·os. 

E' o Tep·resentante da Arma:da no parlamento e pelo preparo e sufficien-
cia della a nação exige-lhe todo o esforço. 

Na pr•atica, •como dvil, o primeiro lord depende hrgamente dos outro•s 
lo·rds. O Sr. Jorge Hamilton , que foi o primeiro Iord, isto é, ministr·o da Ma-
r inha, no period.o ode 1885 a 1892, opina •qtié a responsa·bi1idade real do mi-
nistro perante o parlamento consiste em te:r em vista. que, sob suas· •ordens, 
servem homens cap•azes e sufficientes. com deveres definido-s. \Essa responsa-
bilidade pelo a·lmirantado, diz .o mesmo ex-mi·nistro, é c·omo a do . almirante, 
commandando uma frota, por ess.a frota; no ·que diz respeito a tudo que oc-
vorrer em con.sequencia de su·as ord·ens e não ás collisões que se deem entre 
nav:ios, sem S'eT oo-r e·sse effeHo ou prw ·fa:lta de instru•cções. ' 

1Si os ·co'nselheir-os na·vaes do pTimeiro lord, no Almirantado, ·nã.o estive-
rem de accôrd·o ·com a sua · poHtica , ·com a sua gestão, devem fazer-lhe sentir 
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e si s·u&s objecções não fo-rem att·enjid.as têm .o -remedio de pmte-star ou de 
res-ignar seus carg.os. 

Porém, visto como o primeiro '].o rd e-sco lheu ou .acceitou seu-s conselhei-
ros, como sendo ·profissionaes do·s mais haheis, el\e é guiado geralmente p-or 
suas opiniões. · 

A d·is·tribuição do s serviços pelos diversos memb ros do Almirantado é 
feita de accôrdo com um regulamento alterave1 com as nec·essida:des do ser-
viço e no qual é mantido a cada lord o dir-e·ito de entender-se com o minis•tro 
sempre que isso desejar. 

Ao p.rimei<ro -lord, ·isto é, ao mi.nist•ro -da Marinha, além da direcção 
B•dminis'trativ.a e política, compete ainda fa zer as promoções, a renoVlação de 
pessoal e t•ratar de tud o que se refere a ho•nra·s e recompensas. 

Longo seria tratar separadamle·nte ·das funcções de cada um d·os lo-rds 
do A·lmira•ntado , flmc ções que vêm des·cri-ptas no Na~1al Admim:iJstraction by 
AdmLra:l Sir R. Vesey H amiJlton, e que estão resumidas no os-chema acima tra-
çado. . 

O desconhecim en to do modo de funccio nar do a!miTa-ntado inglez faz com 
que muitos, em vez , de concebel-o como um a;:parelho flexível, o tomem como 
um machini smo rígido, em que cada parte execute um determinado ser.viço e 
o todo func·ci o·ne invariavelmente. 

Ora , a excellencia da organi z.açii.o ingleza consis.te justamente na sua plas-
ticidade e na sua a-dap taçii.o ás V•ariacia•s exigencias do serviço . . 

Pela r efo-rma de Sir J ames Gra-ham, em su,as linhas geraes , prat-ic-ada 
desde 1·832 até 1869, tod as as d•e!iberações sobre a administração nava'i in-
gl·e·za eram tomad•a.s em Consel,ho do Almi-rantad-o; ni a.s nesBe ultimo anno, 
Mr. Chi'lders ins•tlt.uiu o :systema d-a r-esolução u ni, -p·~ss,oa l. 

A diversidade e a compl·exidad e dos serviços do dep artamento da Mari-
nha de guerra ingleza não permiHiam, po r-ém, o seu funccion•amento perfeito, 
sob -esse nov.o aspe·cto, contrario ás suas tr-adições e a.o regimen po'\itico da 
Inglaterra, de fórm a que, em 17 de Março de 1872, por uma o·rder in councü 
- foi reo rganizado o Almira•ntado sob as seguintes bases: 

O primeiro lord, isto é, o mini s-tro da Marinha., fica resp-onsavel perante 
Sua Majestade e p.erante o Parlamento pela adminis·t·ração n'aval, dividida em 
rre-s r.amo-s : 

a) o primeiro, o segundo e o juni-o r lor-ds . navaes são resp·onsaveis para 
com o primeiro lor-d do a-Imi·rantad.o, pelo pessoa:! e pelo movimento e effi-
cacia da Armad,a, de accôrdo com as funcções que lhe forem attribuidas pelo 
ministro: 

b) o control1er resp.o·nde pelo material da es•quadra, construcção e pro· 
jecto d e navios e tud.o ma-is que .a ·isso fô-r conce•rnen-te; 

1c) o secreta·ri.o parlamentar tem a seu ·•cargo a parte financei·r:a e outros 
serviços que lhe sejam confiados. . 

O ·l·o·rd ci·vil, o secretario permanente e o secretari-o naval desempenharão 
as incumbencias que· lhes forem comm etti-das pel·o mi-nistro. 

A 10 de março de 1882 nova modificaçã.o -soffreu o Conselho do Almiran-
tado , fi-cando cons-ti·tuido de accôrd-o com o schema acima traçado , ex-cepto na 
pa.rte 'ref·e·rente ao ·estad·o-mai·or, só definitivam ente -co.ns·tituido em 1909. 

Mas, •Mravés de t·odas as mod·ifi,cações, o system a de deliberação em 
conselho, como fôra insti tuid.o entre 1832 e 1869, não vo1tou ma·is a exe-
cutar-se. 

O primei·ro ·lo-rid administra com ·Os membros do Almira•ntado, que são 
seus cons·e'ihei!'os e inspimdo-res, ouvindo,os i·solada ou combinada-mente. · 

A-s reuniões do Conse-l ho do A1mirantado realizam-se qu-asi sempre ao 
menos uma v.ez por semana, p-orém, pa.ra o· estud-o e r-esoluçã-o das q'ue~tões 
gemes, ou das questões cu ja soluçã.o dependa da audienc·ia de v·ari-os dos 
memb!'os do almi-rantado . 



- 202 - · 

Ora, interpretando-!Se bem a orga·nização d-o Mini sterio da Marinha da 
Inglaterra, em que cada um d·os ramos tem attribuições que se tocam e que 
se entrechocam, verifica-se bem qual a utilidade d·essas de'iiberações em con· 
s·elho, p.ois 1não só eJ.l.as e1v-itam o regimen do papelo·ri.o , c·omo a ·perda de tem· 
po e a multiplicidade de des'Peza·s attinentes a um mesmo fim. 

AuLEMANHA 

O IMPERADOR 

Chefe executivo do comntando e admhtistração navaes 

Chefe da ·esquadr·a de cruzadores . 
Chefe das frotas de a'lto mar. 
l nspector da construcção. 
Commandante em chefe· do mar do Norte. 
Commandante em chefe do mar Ba'ltico. 
Chef·e d·o estado-mai·or almirante. ·Relativ.o aos serviços concernentes 

~o commando: 

Secções relativas aos planos de opera.ções, mobHizações da esquadra e 
ins·trucção naval. 

Secretar.i.a naval do Es tado, chefe do nepartamento da Ma rinha, tra-
tando de tudo ·que r espeita ao .orçamento da:s d·esp:ezas: 

IY~recção central. 
1Marinha em geral. 
Constru·cções na vaes . 
Arsena·es. 
Armas. 
Administraçõ·es. 
Serviço hydrogra·phico. 
IServ·iço d·e saude. 
Serviço de jus•tiça. 
:Serviç,o d·e informações de Rei.::hs ·Marine-Amt . -, 
Como ·comp'lemento da direcção naval germa.nica existem as seguintes 

cbmmissões esp·eciaes: 

Commissão d·e ·experiencias de grandes navios; 
Commissã.o d·e exp·eriencias de torpedeiros; 
ICommissões de artHharia para navios; 
Inspecção de ~rtHharia d·e costa e das minas; 
Ir~s·pecção de t.ar.pedos; 
Inspecção de depqsitos; 
Se·rv·iç.os sdentifkos. 

Estudemos •o qua.dro da ol'ganização allemã : 

O imperador é chefe sup.r·emo da def.eza nacio·nal ; não discute, ord·e-
na. Esta concepção de poder su·premo imperial , como hem observa Le.once 
AbeHle ( 1 )l de forma e de essencia medieva·es, exi ge um chefe permanente 
e miJi.tar. 

1Nin·guem, entretanto, póde contestar •os .progres·sos e a ·boa organização 

( 1) Leonce AbeiHe - Marinha franceza e marinhas e•strangeiras. Paris, 
1906 , 
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da marinha aHemã, o que demonstra que o seu methodo de administração é 
digno de consid·eração. 

Em rque consiste elle? 
'Ü im:perad·or mantem-se em contacto com os o.fficiaes de Marinha d·e 

todas as pa·tentes, com quem tro·ca impressões .so'bi"e .os asrsumptos navaes 
~. cercado de ·um gabinete bem e·sco!h:ido, pesa as diverS'arS' opiniões colhi-
das, Uti.liza-rSe das rque julga boas .e transmitte suas -ord·ens .em tern10S ge-
r:teiS a direct-ores de serviços investidos da necessaria autonomia para bem 
interpretar e pôr em andal!nent.o a·s ·intenções imperiaes. 

E' um method-o de commando todo especial, para cuja realização .se tor-
na mistér a existencia de chefes que saibam o que querem e que, ao par de 
uma larga amplitud·e de a•cção, tenhaJm plena responsabilidade, sendo pr-om-
ptament·e destituídos de suas funcções quand·o ·nã.o as souberem exercer; é 
um methodo em qu•e se ·formam chefes capazes de agir e dej d·entro da es-
phera precisa de acção que .lheS! traçam os regulamentos, terem iniciativa e 
impulsão profiss·ionaes para a acção e não directores de burocra.cia. 

Os command.os e ins·pecções gozam de tal autonomia que aos espíritos 
habituadors· ao regimen da papelada pareceria que deviam provocar a des-
ordem e a anarchia; estas insp·ecções e esses commandos dependem ape-
nas do ministro na parte material , para deHe obter·em os mei.os de provei-as. 

rMaiS', ser-se-ha levado a perguntar, qu~ b é ·então -o papel res·ervado ao 
ministro da Marinha? 

O ministro é responsavel pel.a frota ·em construcção, pelos serviços e s-
peciaes e pela administração da Marinha. Todos -os departamentors· de ad-
mirnistração centra•l dependem delle ·e sómente delle. 

FRANÇA 

PRESIDENTE DA PEPUBLICA 

M!nnastro da Mrarinha 
Chefe effectivo do Poder Supremo 

O.irector da marinha mercante. 
O.irector do regi·stro. 
Director da c·onta·bioHdade geral. 
Inspector geral dos tra·l;>alhos mariHmos. 
O.irector da frota armada. 
~rect<Jr da artilharia. 
Director das oonstrucções da artilhar.ia. 
Di-rector das con•s•trucções navaes. 
Chefe do Estado Mai-or da Armada.: 
lnfo~mações . 
D-efesa. d·e costars· e portos. 
;P.lanos e pr·eparação de guer:ra. 
Pr.ojectos de navios. 
Instrucção naval. 
Chefe do gabinete do ministro . 
Como ·orgãos consultivos tem a Marinha ·franceza: 
O conselho superior, provido de uma secção permanente ·e encarregada 

de elaborar ors• relat.orios pwvisori•os so'bre as questões geraes submettidas 
á deliberação do c-onselho e -os relatorios definitivos sobre as questões mais 
especiaes que ·escapam á sua a~çada: 

O con<>•elho technico, com tres secções autonoma·s: 
ta, navios dre alt.o mar (uma delegação desta secção constitue a com-

missão permanente de exper.ienci'as); ., 
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2•, f.l.otilhas de torpedeiros e submarino.s e engenhos àe à·efesa . >fixa 

(uma delegação desta secção póde a.~sistir .as esperiencias e ·ensa.ios de ma-
<·erial que .lhe d:z respeito); 

3",: mater.ial e eHectivo·s (uma delegação d.esta secção· permanente veri-
fica o consumo e os pedidos de materia:t); 

O Conse·lho de saud·e; 
A commissão hydrographica; 
A ·commissão de pharóeS' e h alisas; 
A commissão de compras; 
A çommissã.o de machlnas e ferramentas; 
:Cinco comrnissões de marinha mercante. 
A l.igaçã.o entre os dep:!rtamento1s militares é oiperada pelo conselho su-

perior de defesa e pela commissão de est.udo.s de defesa d·o littoral. 
Tomado, em seu conjtmt.o i o systema de administração naval da França 

p-arece assemelhar-'s'e ao da Al.lemanha. Ha, entretanto, uma grande diffe-
.rença: ·a descentralização e a autonorn:a ·das div·ersas secções do departa· 
me•nt.o da. mari·nha germanka não existem em França . Neste paiz impera a 
ma.i·or centralização e domina o· papel escripto. 

Em vez das ordens gerae.s a cada direcção, para que •o resp~ct·ivo titu-
lar as desenvo·lva . e se habitue á iniciativa e á acção. ha a meticulosidade 
na determinação d·e servi'ço , a clepend.enda e a •emjs.são· de pareceres. 

O estado-maior, creado c.omo orgão de preparação para a guerra, tem 
por diversas vezes· s·ido d·esviado de seu destino, transformando"se •em um 
intermediario entr.e o min'·stro e as varias dependencias do mini'sterio, em 
nm orgão de emissã-o de execução de .ordens, 

rNa a·dmi·nistração central emprega a mar·inha fra·nceza tantos officiaes 
quanto1s a ingleza o·u a allemã, ·com a di.f.ferença de que estas, preferencial-
mente, lançam mão dos ·Offic:aes superiores e generaes para chefes d·e s·er-
viço, afim de preparar home·ns de reso·lução, .pr.omptos a vencer todas as 
d-iff.iculdades ·e aqueUa O!S generaes e suba:Jtemos, de·SV·iando ·estes da sua 
funcção de instruir e aprender e não desenvolvendo os superiores pa.ra o 
:l.esempenho de suas funcçõe.s de chefe. 

ESTADOS UNIDOS DA A1M:E'RICA DO NORTE 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Miinf.stro da Marinha 

Ajudante para inspecções: 

C-onselho de inspectores. 
I nspecçã.o. 
Costa mariti'ma. 
Estações navaes, etc. , etc. 

·Ajudante para 6 material: 

·Constmcções navaes. 
Equipamento. 
Arti1haria. 
Maçhinas. 
Provisões e compras . 
Ars·enaes e diqu·es. 



Ajudante para o pessoa: : 

Secretario geral. 
Adminis tração C entral. 
Direcção da frota cons truída. 

Ajudante para operações: 
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Conse:Jho Gera·! Naval (Naval General Bo.ard). 
Co11egi.o N11val de Guerra (Nav::t.l War Co!lege). 
Serviço de informações (·l·ntei.Ji.gc·nte Offioce). 

Nos Estado·s Unidos da America do Norte a admini.stração é fe ita pelo 
Ministro da Marinha, por intermedio do:S quatro ajudantes·, que o aconse· 
lham .e transmi ttem sua s ordens. 

O a•judante para as .operações esclarece o m;nis tro conjuntamente com 
o Conselho Gera•! Naval ·sobre todos .os a•s•sum ptos relat i·vo·s á estrategia, á 
ra·cüca, á movimentação ·e disposição da esquadTa e prepara as · ordens a 
serem ex·pedidas por e.\! e no tocante a esse'S' assumptos . 

Os o·utro s a.judantes esc-larecem o mini s tro e preparam suas ord·ens em 
tudo 'que concerne aos departamentos de rque se acham incumbidos. 

O Co1!egio Na•val de Guerra não é, como seu nome póde fa zer crer,· um 
~ s tabelecime nto de ·ensi no, mas uma ·corporação ·instituída para o es tudo d:;. 
guerra em todas as suas phases - histoTica, ·est.rategica e tactica - e dos 
acontecimentos .que a ella pod•em conduz·ir e d·as possib].idades· e probabili-
dades capazes de provo·cal-a. 

O "IS·erviço de InformaÇões" encarrega-s·e do estudo das organi zações 
maritima·s ·es trangeira,s e .de tudo o qu e póde interessar á organi zação e á 
ex.istenc:a da .esquadra americana. 

Ao ·Co nselho Geral N aval •e ao CoiJ.eg.i.a Nava'l de Guerra ·cahe a g!.oria 
de ter prep·ar~do o·s planos para a guerra contra a Hespa,nha e e·ste ultimo 
es tá appa·relhad.a para fornecer ao Conse.!ho Geral O·s pl anos para qualquer 
eventualidade e conjuntamente com ell e es tabel-ecer as instrucções para o 
comma·ndo em chefe d•e uma esquadra agir em qualquer theat ro de o·pera-
ções. ( 1) 

E·stes .quat·ro s·chema•s cujo estu·do acabamos de faz er mostram quatro 
typos de admi·nistração; um, pr.oducto de :uma evolução lenta ·e firme e os 
outros, d•e fo.11mação mais :recente, que tem produzido marinhas de guerra 
fortes ·e a muitos respeitos modelares. 

Em todas e.Jlas ha uma vontade impui:Siora para manter a harmonia e 
pr·omov·er o desenvol'vimento de uma esquadra. 

Como hem pondera v Sr. Deputado Souza •e SHva uma organização 
nava·l é um systema •no qual uma a,rma - a esquadra - tem d·e ser ma-
nejada por um ·braç.o - a administração - segundo as inii·pirações de um 
cerebro _:_ a d-irecção superior - e é ,áo funccionam!ento aurtonomo d·e cada 
um desses el'ement·os, dentro da or'b lta de suas attribuições , que resulta a 
eHiciencia da mar·inha. 

O.ra, do que acima •expuz.emo·s• .se veri·fica que o maior mal que se pro-
cura extirpar na .organizaçào naval é a ·Centralização, é a i·nterdepende·ncia que 
prende entre s i os ·di.fferentes orgão·s da administraçã-o , .entrava .o seu livre 
funccionamento , diffk·ulta e protela a so:Ju i;;ão das .questões e, em lagar de 
crear chefes, crêa burocratas muito habeis ·em redigir informações ·e pare-
ceres, mas muito inhahei·s para uma resolução e para um·a acçã.a pr:ompta 
e eff.icaz. 

(1 ) Vis·cnunt, H yclthe - Na:va'l A nn.ua i b y 1912. ., 
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E.' o ma·l que os crít icos militares navaes apontam na marinha franceza, 
mas reconhecem nã·o ex.istir nas arma·das ingleza. al!emã e norte-americana. 

Um outro inconvenient•e é a especia.Jização prejudicando o espi.rito or-
ganico, o ·espírito de conj.unt(\ que tem por objectiv·o crear, appare!har e 
tornar efficiente a ·esquadra. -' 

rEm todas as marinhas acima estudadas, excepto a allemã, .o ministro é 
o orgão .superior da admini:srtração naval, é o r·esponsavel directo ·pela exis-
tencia, pelo movimento e pela effickncia da esquadra; na Al.!emanha o 
summo director dos '!legoci.os miJ.itares e militares navaes é o imperador, 
apezar da ficçiio de oqu•e ·O chanceJ.ler governa o imperio ·em seu nome . . 

A "order in councii" de 1872 acima c :tada, não só esta tu e muito clara: 
mente que,. na Inglaterra, o Priníeiro Lord .do Almirantado é o responsavel 
pera.nte a Corôa e perante o Parlamento., mas ainda fixa a d·ependencia dos 
outros membros da mesma corporação em relação a e.Jle. 

Nos Estados Unidos da America do Norte, os quatro aju:dantes que cer-
cam o ministro não teem .funcçÕ·eS executivas. aCO'J1.Se!ham-n'·o, ·e·s•clarecem-
n'(), ·preparam as ordens que devem ser por eJ.le exped idas e são os orgãos 
através d•e que ·ellas ·s·ão transmittidas. 

O que se procura em uma boa .organização naval não é escravizar o 
ministr-o aos d.iversos chefes dos departamentos navaes, nfi.o é entorpecer a 
sua acçã.o po.Jit.ica e admirli'strativ·a, mas apparelha.!-o com todos os elemen· 
tos auxHiar·es ·e consult:v.os que o a·conselhem, esclareçam, preparem e 
executem suas deli·berações ·depois destas a·ssentadas. 

Antes de outras considerações, ve:jamos qual tem sido a situação do 
no·s·so organismo administrath,o na·va·l. 

Na exposição de motivos •que ac.oinpanham a mensag.em presidencial de 
29 d·e maio ultimo, o Sr. ministr·o a a !Marinha faz, em ·l.all'gors traços, o his-
torico da nossa organização nava·J. · 

>Descreve o 1noss.o antigo Gonse1ho Naval,, mostrando sua pequena in-
fluencia no desenvolvimento da marinha de guerra e o s·eu d·edinio no re-
gimen repubJ.i.cano, em que suas decisões não eram acceitas, na :maioria dos 
caso.s nem pelo Supremo Tribuna·! M.ilitar, 111em .pelo M·ilni'süo e em que elle 
se transformou em corporação meramente informante. 

:Em 1907. o entã-o ministro da Mari·nhai almirante Alexandrino de Alen-
C11", rompeu com o-s ve lhos moldes de administração naval, reorganizando-a 
com uma feição mod·erna , dando-~he a unidade e a cohesão i.ndispensa•veis 
ao •seu bom funccioname·nto . 

O reg.imen anterior ao desta reforma caracterizava-se por uma ferrenha 
centra.Jização e por uma serie .interminavel e intrins·eca d•e informações ~ue 
retardavam e difficuHavam a s'Oiução d.os assumptos mais e.!·ementares. 

O ministerio fi.cav R i·~ olado em sua rep.a.rtição , alheiad.o ao modo pe.J.o 
qual ia s•end·o f·eito o serviço, tendo a mais insignifi·cante de suas decisões 
na depend·encia d·e todo um pr.ocesso de inf•ormação, expedição e execução, 
mor.os0 ou incomp-leto, muitas· vezes a ·ca.rgo de empregados suba·Hernos e 
sem competencia technica; .. o que annulla a acção de sua iniciativa, retarda 
a real·ização das providencias, res tringindo a uti·lidade de s•eus e.ffeitos, des-
dobra ·exces.sivamente a devo·lução da res·pons·abilidad'e tornando-·a iHusoria. 
impossibilita a fiscalização e grava os cofres pub.licos. (*) 

A reorganização do Depar tamento da Marinha tev•e por ob}ectivo obter 
no funccionamento normal do mecani smo naval o mai-or aproveitamento dos 
recursos di·s·pensaveis. supprimir delonga·s, ·assegurar a presteza da execução 
e fa·cilitar uma fiscalização tão compl•eta .quanto possível. 

( •) Ex·posiçào de motivos do •a l1111ir·am•tc A'lexandJiino de Alencar em 30 
de maio de 1907. 
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O quadro abaixo representa a estructura da nova .or.ganização: 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

.MINISTRO DA MARINHA 

AssiS>~ido por um gabitlete 

Inspectoria de Machi•nas . 
Inspectoria de Portos e Costas. 
Inspe·ctoria de Saude. 
Inspectoria de Engenharia Naval. 
Insp·ectoria de Fazenda e Fiscalização. 
Inspectoria de Mari•nha. 
Estado-Maior da Armada. 
Deposito Na•val. 
1Directoria da Bibliotheca, Museu e Archivo. 
Directoria Geral de Contabilidade. 
Directoria do Ex.pediente . 
.Orgão consultivo - O Conselho do Almirantado. 

~ _, ~._) .. ~ .. -
... ;~- ~ - "' " 

O gabinete do Ministro •e a Dir·ectoria do Expediente desti nam-se a col-
!ig:r to·dos os dement.os necessarios ao estudo e á e~ ucidação do s diversos 
assumptos da pasta da Marinha e a assegurar a acção rapida do Mini·stro 
em tod·OS os ramos de administração. 

A Direct.oria Geral de Contabilidade é o centr·o de distribuição, cont~a bi
lidade e fiscaliz,ação de .todas as quantias que ordoinar!a ou extraordinariamen-
te forem destinadas ás d espez.as, bem c·omo da receita do Ministeri.o da Ma-
rinha, com as attribuições fisca•es, ·eco·nomicas e financeiras sobre todos os 
funccionarios Mrectamente respon·saveis pel.os interesses da Fazenda Na-
ciolllal. 

A Dire-ctoria da Bibliothec•a, Museu e Archivo da Mari•nha tem por objecto: 
a) proporcion,ar me·ios de desen.vo·lver a instrucção dos officia·es, infe· 

riores e p·raças de qualquer classe da Armada, dos empregados da•s reparti· 
::;ões de Marinha .e do publico em geral; 

b) c.oT!eccionar e expô r quadros hi storicos, retratos, bustos e esta tu as de 
officitaes brazileiros e est~;ngeiro s que tenham prestado rel evantes serviç-os 
ao Brazil, mod•elos, machinas, armas, trophéo s e mai s obj ectos que interessam 
ã Marinha Na·ciona-1; 

c) guard•ar e c.on·servar t·odos os d-ocumen to s remetHdos pelas di·rectorias 
e in s·pectori1a•s .noav:aes. 

Os depositas navaes são repartições desti·nadas á arrecadação, classifi-
cação e fiscalização do material adquirid.o par•a supprimento dos: navi.o·s, cor-
J::OS .e est:abelecimentos na.vtaes; rea'lizando-se a a-cquisiçã.o por meio de en· 
commendas directamen~e feitas pelo Minis•tro ou p·or meio de preferencias 
concedidas em ·cons·elhos de ·compr·a·s, por compra·s dir.ectas, por ajustes no 
r.!ercado, ·em cas•os urgentes ou de ·pequenos supprimentos. 

O Deposito Naval do Rio de Janeiro é dir.ecta~nte subordinado ao Mi· 
nistro, os do Piará e Matto Grossü conos,tituem os .almoxarifad.os dos ar.senaes 
ele marinha desses Estado&. 

O .Est·ado•Maior da Armada é o departarne·nto encarregado da manuten· 
c;ão das forças Slavaes da 'Re·publ'ica em .e·stado de entrar ·piromptamente em 
~. cção , prepa·rando·a d·esde sua ·conce·pção mais geral até seus menores deta· 
lhe>;, e como tal é resp·onsavel pe·la cfficiencia milit:ar d1a esquadf!a prompta, 
pela irustrucção de suas guarnições e pe.la d.iscipJi.na. 

São subordinadas á j uri sdicção do Estado-Maior da Armada to.ct.às os na· ., 
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vios promptus, as esc-olas profissionaes de officiaes, inferiores e marinhei-
ws, as linhas de tiro, os corpos. d·e inf:: ntaria de rnrurin l~d e de mari nheiros 
nacionaes e as fortalezas de marinha. 

A ·lruspec:tori•a de M'arin·hn incumbe,se de executar e fazer ex·ecut1ar os 
reguktmell11os e mais dis po•sições concernntes ·á o1r ga:~ ·iz a·~ ão, ar.mament·o, des.-
armamento, effectiv.os, ec.onomia •e discip·lü1a das escolas de aprendizes mari-
nheiros, artífic-es e es·cre·venHes e estabel ecim entos navaes e navi.o·s ·que não 

estejam sob a di·re·cta superintendencia do Es tadoeMaior da Armada . 
A Ins·pectorüa de Fazenda e fiiscalizaçào exe·cuta e faz ex•ecuta<r os re-

gulamentos e mais disposições concernentes á organização, niovimento, ·econo-
mia e di.s·dplina do p•e•s s~a l d·o corpo de commi·sisa rios e d.o da class•e de fieis. 

A IniSip·ectoria d•e Engenharia Nav al auxilia o mini:!~terio no estudo das 
questões technicas relathoas a o m1aterial da Arm ada , que f.oTem affect111s á su1a 
decisão ou so'bre as .quaes e:le d esejar informar-s·e. ,A ella competirá, a'lém 
d.i sso, cumprir e faz er cumprir os regulamentos e maiis di•sposições conc·er-
nentes á org1ani~\~ Ção, di•s1ribui çãq, economia e discipLina d·o Corpo de Enge-
r..heir.os Navaes, bem como organi :z;mr pk!lnos, or ç1amentos, ba·ses pa1'a contra-
elos de obra.s e in fo!'ma ções. ou outro qua·l·quer trabalho de sua especialidade 
que lhe fôr ordenado . · 

A Insp ect'oria de S1aude Naval dir ige a .organiZlação, movimento , ec~mo
mi•a e discipl ina d.o Co rp.o de Saude da Ao:-mad a, p·hal'maceuticos alumnos pen-
sionistas, ·praticas de pharmacia, .enfermeiros navaes, ·e tu.ct.o .que d>iz res.peito 
a hos·p.itaes e e·n fermar ilrus . · 

A Inspecbor~a de Portos e G ostas tem por objecti vo a illlspecçã.o, fis·ca-
lização e sup•erintendenlc.i::t de t odos os GeriV'iços ·das capitani•as de portos , que 
lhe<s são directamente sub ordin>ado s, das prat'i·cagens, da.s oostws', barras, por-
tos, rios e .lagô as navegaveis , do !Corpo .de Patrões-mores e .da Marinha Mer-

·cante, sob o as·pecto de segunda reserva da Armada. 
A In.spect.ori a de Mach in as su·perintende o Corpo de Ma·ch ~n.i.sta·s Navaes, 

os s.ub-ajud·antes e •os ·prati·cantes ·e os fo-guistas contrata•dos e inpecci.ona 
as machin as , caldeiras e apparelJ-.os auxiliares e electrico,s dos navios da Ar-
mada, do Commando Geral das Torpedeiras, e C·Orpos de m arinha, onde existir 
eSise materi•al. 

O Almirwntado, orgão consul•tivo, é co1nstitui·do por tod10ls os offidaes 
generaes ·e ff.ectiwos da Armada e, pelos art's. 1•2 e 15, d·o regul am ento que 
baixou com o decreto n. 6 . 496 , de 5 de junho de 1907, di·s•põe-s·e que •a sua . 
audienda pôde ser levada a eff.eito sobre tod.os. o\s assumptos relaüvo:s á or-
ganiZiaçã.o, á movimen1iação e á effi ciencia da Marinha de G u'erra. 

Naturalmente, em ·tem a épo·ca de r·emode-l ação de onosso poder ·nava•l, o in-
lUito do Gov.erno , or.gani'za nd·o o AoJmiran tad o, foi formar um.a corporação em 
que to:d•os o.s chefes militares da· Annada C·oncorressem com 1a·s sws luzes, 
éom os s·eus conselhos, com a sua expe1rien-cia p1ara a reso·lução do grave pro-
blema de reconstituir po·r oe.omplet-o o 1l'O'Siso poder nruV'al. 

· Estudando"3e a org·anização de 1907, consta ta-se qu·e nella só existe um 
orgão central, o gabi·n e~e e o •séu desdobramento a- direct>oria de expediente 
que vehi•cula tod-o o serviço pam as outrr·as di.rectoTi·as. e inlspe·ctorias. 

O Muni.stro e·E~tá em conta,cto ct.irecto com tod·os o.s chefes de departa-
mento, o que fla ci'lita a rap·ida ransmi ssão de ordens. e providencias e as segura 
o- funcdoname·nto •normal de t-odo1s os serviços. 

As inspecto,r.ias oa u. tonom as e, e1nt're •s i, independentes, subordinadas di-
rectamente ao Mi1rristro dão •a a·dmi nistração com a 'elasti cidad·e ind is·pensa.vel 
á efficada de sua acção·. · 

Sobre es.tla organização •a:s1sim •S·e rrnanifestav•a, em ar tigo no jornal do 
Comme:rcio, de 15 d·e novembro d·e 1897 , bril hante offi·cial d e Marinha , hoje 
com alssento nestla Camara. 

"Não podi·a ser mai·s rad·ical nem mais re·solutamente· 'levada a effeitoo 
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?. re,forma no sysf.ema admilüsrra.tiv·o da ·Marinha pelo contra almi!1alllt-e Ale-
xandrino de . Alencar. Na admini s.tração nava1 dous males ca·pitaes entorpe-
cem 'a acção do Governo, annuHando todo1s os esforços para bôa marchoa do 
serv·iço •e torna·nd-o illusoria a efficienda da esquadm.: a confusão da parte 
udminist'ratilva com as ftrncções purame·nte miilitatres e a compli·caçào dos meios 
d .:) acção. Aquella impedia a 1apnração d1as responsabHidade:s .. 'fl3t•a retardava 
?. execução tolhendo ·a·s iniciat.iv·ats e tornando e.s tereis os res.ult 9.do s visados. 
Deprehende-se da exoposição ·de motivos que acompanhou .o pro jecto de refor· 
ma .que o Minüs tro epa um p·ri:s io·niC'iro na trama com pHcadla de um systema, 
cujos orgãos inade.quados e defeituosos se contrariavam na acçã.o commum . 

. ,_,, , . , , , .. , , , , , • •, . . . .. ,,., •; • , •I •·•,,,. ,,,,,,, , , • • , ,, ,,, , ,,,. •,,, o, o• 

As refo1rmas projeiCNtd.ats pelo Mini·stro e e·s·tuda·das por uma numerosa 
tommi ssã·o ti veriam r:·or ob·j ect•o faz·er ·ce~l:tar este ·estado de causas. Ell·a.s vis-a-
vam, em conjuncto, fortwlecer a acção do i\llin i~· tro pondo-o em contacto directo 
t:om as mai·s recond :-ta·.:; ramificações da admi ni.stmçào, f·o•rnecend•o-lhe os ele-
mentos de uma i1nformaçãó prompt•a e de rapida a-cção, e .separlar as fu,ncções 
pluramente militares das funcções a•dm ini s trativa-s . 

• • • • • • • • • • ; o • • ••• • o •••• • • o. o •••• •!• . . .. ... ... . . . ... o •• • ••••• • o • ••••••• 

E li a (a n;o,rgan iza ção nav al) veiu re j u.venescer o nosso obs·oleto orga· 
rli-smo ruaval, a·3·~·egurar.d o o melhor f.u nccionamento de t od·Os os s·erviços pel•a 
mais larga P'ar te de autonom'a outorgada :i ini ciativa i1ndividual , e a apuração 
c'a.s res·pons•abilida·des pela di scrimin:açã·o definida dos encJargos resta-beleceu 
~ indispensa·vel unidade no mando, su bo:rc\inando todas as re·p-artições a um 
poàer central, ·seguro de exef'cer promp:tamen.te a s ua ·acção a todo o momento 

e em todo o loga·r ond.e E•e to r ne ne.ce.s:sar·ia; em fim preparou o caminho ao ad· 
ve nto do.s mini s•tros civi,s." 

tEis.como foi julgada a re·organ ização de 1907. lnois.tir em suas vantagens 
seria ocioso , ·poi1s, mais não poderíamos dizer. 

A es ta reorga niztação s uc.ced.eu a r·c-forrna de 30 de no•vembr·O de 1911, 
cuj·o s chema: adiante esbo ç1a.mos.: 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

MI N ISTRO DA MARINHA ASS ISTIDO POR U .v\ GAB INETE 

Conselho do Almirantado 

Directoria Gt; ral de Con·tabilidade 

. Superintendencia de .Portos e <Costas: 
1" secção - Hydrog)faphia e navegação. 
2" secçã'o-'Bal izamento e ill um inação. 
3" se.cção----<Nla rinha meroa nte . 
Sttperintendencia do Ma•teri·a·l: 
1" secção-Engenharia naval, arsenae's ·e ·officina s . 
2" .secção-Depositas navaes, .su·pprimentos , armamentos e ex.plo-siv.os. 
Superintende•nda do p·esEoal : 
Ja secção - Organização, movimentações e conducta .do .p·essoal , em 

geral, do Corpo da Armada, Almanack d·e Marinha. Conducta de officiaes 
e praças. 

2" secção - Organização, movimento e d is·ci·plina do Corpo de Saude 
da Armada. Hygiene e inspecção de saude. ., 
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3• secção Organização, movimento e economia do corpo de enge· 

nheiros machinistas, mecanicos e artífices. 
4" secção - Idem, ldem do ·corpo de commissarios, fieis e escreventes. 
Sn secção - Justiça e disciplina militar. 
6" secção - Ensino militar naval. 
7a secção - Escripturação militar naval. 

Es·tado-<Maior da Armada: 

t• secção - Preparo para · a guerra, op·erações e planos de guerra. 
2" secção - Legislação, semaphoras, informações, signaes, cifras, disci· 

plina e ordenança. 
3a secção - Fiscalização , armamento ·e e.quipamento. 

Secretaria da ·Marinha: · 

ISub·directoria: 

4" secção - Estado11'11aior, Sup·erintend·enci·a do Pessoal e · Contabili· 
dade. 

3• secçã.o - Su•p·erintendencia do ,Mal'erial, •Portos e Cos tas . 

.Oirectoria Geral: 

2" secção - Corres pond·encia e trabalhos ele gabinete. 
ta secção - Expedient•e . 

Pelo quadro acima vê-se quaes as differentes part-es de que se compõe 
o actual mecanismo director da nossa Marinha de Guerra, a sabe-r: 

O Almirantado, orgão do Ministerio da Marinha, superintendendo a ad· 
ministração naval, sob immediata subordinação á autoridade do Ministro, 
que o dirigirá na conformidade das resoluçõ.es e ordens .que receber do Pre· 
sid•ente .da 'Hepublic·a, de accôrdo com o pTeceito cons.titucional (art. 1 o do 
regulamento que baixou -com o decreto n. 9. 169 A, ·de 30 de novembro 
de 1911). 

A Secretaria da Marinha •incumb-e-se do recebimento, preparo e expediçãq 
de todo o expediente do 'Ministerio da 1Marinha e elo Almi·rantado . · 

.O Es tado-Maior da Armada d·es tina .. s e a diri gir o alto commando naval 
e a preparação para a guerra. 

A Superintendencia do tPessoal executa e faz executar os regulamento s 
e disposições concernentes ·ao ingress.a no s-erviço naval, ao corpo de officiaes 
da Armada e •clasiSes annexas , i:nferiores, pra.ticos , praças asyladas. 

A Superintendencia do Material incumbe-se da aoqui sição, construcção, 
conS'ervação, fiscalização e dfici encia do mat-erial perten·cente ao Minist·erio 
da Marinha. 

A 1Superintendencia de Po-rtos e Costas destina-se á fiscalização, baliza-
mento, praticagem de •costas, barras, portos, r.ios •e lagôas navegaveis, dos 
das capitanias de portos e 'dos relativos á mari·nha mercant·e e pesca. 

A Directoria Geral d·e Contabilidade preside a contabilidade e fiscaliza-
ção de todas as .quantias .que, ordinaria ou ·extrao-rdinariamente, forem des-
tina.das ás despezas, bem como á receita do Ministerio da Marinha , com 
attribuições fiscaes, economicas e fina-nceiras sobre todos os funccionario.s 
directamente Tesponsaveis pelos int-eresses da Fazenda Nacional. 

Devemos agora fazer o paraHelo entre as duas organi zaçõ.es de 1907 
e 1911. 

Na primeira o Ministro , como Secretario do President-e da Republka, 
preside os destinos da Armada, .de accôrdo com os arts . 48, n. 4, e 49 da 
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Constituição Federal, está em co ntacto directo ·com todos os chefes de ser-
viço·, a .quem transmitte suas ordens no tocante ao serviço que incumbe a 
cada um que autonomamente o fôr desempenhar em sua respectiva insp·e-
ctoria ou direcção. 

E' um systema mais de accôrdo com as tendencias descentralizadoras, 
com a suppressão do papelorio, da interferencia, do grupamento symetrico 
que é muito elegante como formula, mas gerador da protelação, da delonga, 
da sequencia interminavel dos pareceres escriptos e das soluçõ·es retardadas 
e infructiferas. 

Naturalmente a brusca passagem do systema ·antigo para o de 1907 , 
adoptando processos inteiramente oppostos, devia produzi·r um certo des-
equilíbrio e desenvolver attrictos e resistencias par.a impedir o bom funccio-
namento da .nova organização. 

Dahi a reacção que désse algumas arrhas á rotina sob a apparencia de 
um maior progresso, dahi a instituição d·e um outro systema, de um chefe 
no vertice e d·e chefes ·subordinados em uma elegante progi'essão, ·cuja posi-
ção refulgisse pelo numero d·e direcções subordinadas á ·sua autoridade pela 
independencia, pela procrastinação de .papelorio. 

E assim surgiu a remodelação de 1911, elevada do ·espírito de imitação, 
sem bem attende·r ao nosso regimen e ás nossas tradições. 

De 'facto, o art. 1 o do regulamento ·que baixou com o decreto na~nero 
9.169 A, d•e 30 de novembro de 1911 , estabelece .que o almirante, autoridade 
do Mim1sterio,. superintend·e a administração naval; o art. 17 estatue os as-
sumptos que devem ser submettid·os ao Conselho do ·Almirantado ·e que são 
relativos: 

a) ,íl normas da administração da Marinha; 
b) ás p·romoções graduações , demissão do serviço, antiguid·ade, colloca-

ção na escala, reforma, licenças, r.eserva, inactividade, transferencias e re-
versões d.e officia·es e tudo o que se referir a deveres e direitos de todo o 
pessoal da Marinha; 

c) a indultos ou commutação de penas; 
d) a .pensões, premios , med·alhas de distincção de bravura ou de cam-

panha; 
e) á aposentadoria dos funcciona·rios civis e gratificações ll'ddicionaes; 
f) á ·orga•nização dos programmas navaes, planos de construcções de 

navios, fortalezas, arsenaes ·e edifkios, compra ou venda de navios, machi-
nismos, terrenos proprios nacionaes, armamento e munições; 

g) á construcção, reconstrucção ou alteração d·e na·vios, apparelhos mo-
tores, ·quarteis, arsenaes, di.ques, mortonas, pontes etc. ; 

h) ás •concurrencias para execução de obras e fornecimentos; 
i) .á proposta do orçamento da despeza do ministerio; 
j) á proposta da fi:x:ação de forças navaes; 
k) a medidas necessarias em beneficio do serviço naval; 
l) a programmas de ensino de todas as escolas; 
m) a condiçõ.es de admissão do pessoal ao sorteio, a reservas navaes. 
O art. 19 pr.escreve: Os assurnptos a que se refere o art. 17 não po-

derão ser resolvidos pelo Ministro antes de submettidos ao Conselho do 
Almirantado, exceptuados os caE.os que exijam solução immediata. 

Ainda o art. 25 determina: 
Nenhuma deliberação de qu·e se possa origi•nar des.peza será tomada 

sem ser ouvido primeiramente o director-geral de Contabilidade, ·quer a deli-
beração d·ependa do tM[nistro, do Almirantado ou de qualquer de seus de-
partamentos. 

E' tambem certo que o art. 28 estabelece: 
Quando o Ministro discordar da opinião vencedora no conselho os 

papeis 1e do·cumentos relativos ao assumljlto, ac.ompanhados dos pareceres 
respectivos, serão enviados ao gabinete .para final resolução . ., 



-212-

rOra, o n . 4 do art. 48 da Constituição Federal prescreve que ao Presi-
dente da 'R·epublica compete .privativamente a·dmi·nistrar o Exercito e a Ar-
mada .e distribuir as suas respectivas forças confo-rme as leis federaes e as 
necessidades do Governo nacional; o !l!rt. 49 dispõe .que o Presidente da 
R·epublica seja auxiliado· pelos Ministros de Estado, agentes de sua con-
f,ia,nça, ·que lhe subscrevem os actos, ·e cada um delles presidirá a um dos 
ministerios em que se dividir a administração federal. 

Assim, pois, a administração da Armada e a distribuição da força de 
mar são actos privativos do Presidente da Republica ·e subscriptos pelo seu 
Ministro da ,Ma,rinha, agente de sua confiança. 

Corno pois, em nosso regirnen instituir como preceito, .que todos os 
assurnptos a que se refere o art. 17 do regimento .que baixou com o decreto 
n. 9.169 A, de 30 de novembro de 1911, artigo acima transcripto, não pos-
sam s·er resolvidos pelo ministro antes de submettidos ao Conselho do Al-
mirantado, exceptuados os casos que exijam solução immediata? 

!Si os actos da administração naval são privativos do ,Ppesidente da Re-
publica e subscriptos pelo Ministro, chegamos á conclusão que os actos 
privativos do Presidente da Repub!ica não podem ser por este praticados 
sem audiencia do .Conselho do Almirantado, que dest'arte arvora-se em 
conselho de Estado - como orgão de consulta obrigatoria, consulta obriga-
toria a .que deve se submetter o ?·residente da Republica sem ser forçado a 
executar o que nelle fôr deliberado. 

E não só ficam os actos da admi·nistração da Armada na dependencia 
da opinião do Conselho d•o Almirantado, pois o aTt. 25 do mencionado re-
gulamento ainda, no caso de des·pezas, os collocam sob a alçada do director 
da Contabilidade. 

Estará semelhante systema no es:pirito de nosso regirnren constitucional? 
Opinamos pela .negativa. 

'Ü princi·pio acima enunciado, do Sr . Deputado Souza e !Silva, de que 
uma .organização naval é qm sy.stema em que uma arma - esquadra -
tem de ser manejada por um braço - a administração - sob as inspirações 
de um cerebro - a dir.ecção superior - funccio•nando .autonomarnent.e con-
sorcia-se com a :nossa dolitrina •constitucional, não no aspecto da reforma de 
1911, mas no da de 1907. 

De facto, nes:ta ultima a es.quadra é manejada facilmente j}ela adminis-
tração, instituída para agior ef.ficaz e celeremente e sob a ins·piração do Es-
tado Maior do Conselho do Almirantado: na primeira, a acção é entorpecida 
p·ela necessidade da reunião do Conselho, pela ·deJ.iberação 'em Conselho, 
mesmo que não existisse o absurdo constitucional acima apontado, pela expe-
dição d·e ordens ás superi·ntendencia-s por intermedio do director geral da 
secreta·ria, ·que as transmittirá atravez da directoria ou sub-directoria e secção 
!'elativa ao assumpto. 

A supeúntendencia ou direcção respectiva por su·a vez transmitti!-as-ha 
á secção que se occupar da· ma teria, afim de que esta as cumpra. 

Basta com'J)arar os dous schemas ·para :constatar a singeleza do relativo 
á reforma de 1907 e a volta ás depend:encias na d·e 1911. 

Naquella, a arma, o braço manejador e <J c.erebro que inspira são 
distinctos ; n'esta o braço e o 'cerebro c.onf.und·em•se em um 
mesmo membro que tem de manejar a arma, crea.ndo um typo teratologico 
swi geneiris. 

O Cons,elho do Almirantado na r·eor.ganização de 1907, sendo formado 
por todos os generaes em serviço activo, transforma-se .em uma a·ssembléa 
muito numerosa, o .que, ·s:egundo a f firmam, embaraça as soluções; o da -de 
1911 , formado apenas pelos superintendent•es e directores, constitue na ad-
ministração da tMa·rinha um fac1Simile -do regimen parlamentar de gabinete 
e este, a·pezar dos arts-. 48, n. 4, e 49 da Constituição Federal, que .esta: 
belece um governo presidencial, . ou de c·a.da ch'efe de serv.iço pequenQ rni-
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nistro, pede a sancção do chefe do gabi·nete, o Minist-ro da :lvlarinha, e seus 
colk~gas para os seus a•ctos . 

. 'I'·! a reforma de 1911., .mesmo es.que·cendo o ponto de vist a co;1stitucional, 
o 1Vlü1istro, -pelo art. 19 do regulamento já muitas vezes: rr,:encionado , é u·rn 
prisioneiro do Conselho do Almirantado; ou subordina-se ás suas delibera-
çõ:es, ou vive .em luct8. a-berta com ell-e, procedendo de accôrdo com o art. 29, 
mas, provo·ca:ndo os mais funestos resultados. 

:E' muito po-ssível que sejam estas •razões por que se faz a propaganda 
da nomeação de minist-ro recahindo -em ·pessoa estra·nha á marinha de 
guerra. 

Naturalment·e o ministro não esp-ecialista carece de opinião propria sobre 
os assumptos militares navaes e será •sempre guiado, dirigido e (-por .que 
não di zel-o?) habilmente governad·o pelo Conselho do Almi·rantado. 

O minis tro •es-pecialista ·ou tem opinião ·pro·pria ·e nesse caso, embora 
ouvido o -conselho de seus pares nas oocasiões em que isso fôr mi s tér, re-
solve de a·ccôr-do com o seu criterio, ou não a tem e da consulta a seus 
pares fórma a opinião que julga a melhor. 

E' verdade que lambem ind·igitam ·Como malefício provenien-te da no-
meação de um ])rofissional para ministro a formação dos gmpos e hostilidade 
dos chefes navaes entre si. 

Não me parece muito producente que a côr da roupa dos botões de 
ministro tenha grande influencia sobre ·est-es factos . 

O ministro .que não provenha d·e marinha ·de guerra terá lambem seu 
grupo, já porque a as-piração ao loga•r de titular da pasta da Marinha o fará 
tomar contaçto com elementos nava•es que o orientem, ao meno-s nos assum-
ptos especiaes, já ·porque .a ambição , .sendo profundamente humana, determi-
nará .que os candidatos ás boas commissões e aos a·ccessos rapidos vão con-
vergindo para os papavei-s em relação aos negocias da Marinha! 

Em noss.o modo d·e vêr, no regimen çonstitucional vigente, a propaganda 
sobre a cla-sse originaria do ministro nenhum valor tem . 

O ministro é agent•e de confiança do •Presidente da Republica, que o 
nomeia e demitte livremente: portanto, sua escolha é um acto pessoal do 
Presidente, que o pratica a s:eu •criterio, procurando o auxiliar que mais lhe 
convenha. 

Civil ou milita-r, pou-c•o importa, com tanto .que ·~ej a um capaz, um com-
petente, um homem de acção, .que saiba o que quer o Governo de .que faz 
parte· e execute seu pr.ogramma com firmeza, sem vacillações e s•en'l ser o 
lamentavel !itere de uma ·côrte .que, em vez de informal-o e esClarecei-o, 
o incense para poder governai-o. 

Civil ou militar, pouoo importa, eomta-nto que a nossa politica, no as-
pecto naval, tenha um caracter de constancia, um cunho brazileiro, que não 
mude com o quatriennio, que se per·petue atravez dos períodos e dos indi-
víduos com uma unica e digna directriz - garantir a defesa e o desenvolvi-
mento do Bra-sil. 

:Mas iss·o em nosso regimen não depende do ministro, mas muito prin-
cipalmente do Congresso e do Presidente da Republica, a cuja compet-encia 
são, pela Constituição Federal, attribuidos ·poderes para res.olve-r os pro-
blemas capita-es relativos ás forças armadas e á d·efesa nacional. 

Querer, ·attribuir aos minis tros culpas que não lhes cabem é não inter-
~retar convenientemente o espírito constitucional. 

Do es tudo que acabamos de fazer, resulra, para nó-s, a conviçã'o de que 
a rsorganização da Armada, pelos moldes de 1907, está mais de accôrdo com 
o espírito constitucional e -com as necessidades de nosS~a marinha de guerra. 

Comprehende,se que, nas. ma.rinhas ·cuj;os serviços e cuja proporção te-
nham attingido ao maximo de des,envolvimento, a grande descentralização 
contida na supraci~ada reforma não seria viavel, 
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Operar-se-hia nellas a differenciação nos diversos ramos de serviço parà 

após pr'oceder-se a-o agrupamen~o dos. de uma mesma esrpecie, pai1a tornar po·s-
sivel ·a administração superier. 

Na nossa, porrém, o regimen instituído pelo almir!lln~e Alexandrino de 
Alencar - e trabalho de uma numerosa ·C·ommi.ssão de officita•es da Armada -
mediante uma pequena modif.icaçã·o consistente em reunir serviços de uma 
mesma especie em uma só inspectoria, sati'Sfaz por tornar a direcção dos ne-
gocies na•vaes prompta, efficraz, homogena, dando•lhe um todo harrmonico e 
organico. 

Resta tratar do modo de ·conceber o Conselho do Almirantado. 
Parece-nos .que o Conselho do Almirantado deve ser compost•o dos chefes 

de insp·eotorias, dos d.ir•e·ctores de Secretl!Jria e doa Contabilidade e do chefe 
do Estado Maior d1a Armada. 

Suas attribuições deverão ser inlstituida·s nos arts. 1.Z, 13 e 14 do regula" 
menta que baixou com o decreto n. 6.496, de 5 de julnho de 1907. 

A eso!Jas se põde ainda ·aCc!'eS·centaor que .o •Ministro, quando no desem· 
pe.nho de su•as funcções constitucionaes tiver que determinar orden•s de s-er-
viço .que s•e relruci.onem com diveTsas insp·ectorias e direcções, fal-o-ha em 
reuniões ordilnaria.s, ou extraordinarias do conselho, conforme a urgencia do 
as.sumpto, de modo que as resoluções ·entrem logo em caminho de execução 
evitando-se as delo·ngas •e as intricadas tramas burocraticas. 

Nestes termos, julgamos que deve ser attendida pela Cam.ara a mensa-
gem presidencial de 29 de maio do corrente anmo e apresenúam~·3 á sua deli· 
beração o segui•nte proj ecto de lei." 

Parece<ffi·e que ·hoje, como ha um •anno atrás, as opi1niões emittidas nesse 
voto bastar.iam para justificar o actual pro•iecto do Senado, .autorizando o 
Executivo a remodelar a M·arinha d•e Gtterra, segundo os moldes da reor-
g.anizaçã.o de 1907, e a ellas no•s re•stringiritamos si o.s defensores da reforma 
de 1911, com habilid•ade notavel, não tivess•em des!orcado a questã·o do ponto 
em que a ha·viamos oollocado para um outro que lhe servis.s·e apparentemente 
·de broquei sob cuja guarda eHa se tornasse lirwulneravel. 

Como preliminar á .apreciação d·o merito do p·roj·ecto, fazem os seu•s an-
togonis~as duas censuras á acção do Congresso no que concerne a confecção 
de leiiS, sobl'e as·sumptos technicos militare·s-navaes: A primeira é a que o 
acoima de resolver as.sumptos technicos sem audiencia de um grande numero 
de profissi()l!llae.s especiaJ.ist.as e .a segund•a é a que põe em relevo a delegação 
ao Executivo, para resol;cer sobr:) assumptos que o aTt. 34 da ConstHuição Fe-
deral estatue como de competencia p.rivati·va do Congresso. 

No ·CJaso vertente, porém estas censuras não prevalecem. 
Si houve remodelação na·val que obedecesse a es·se p.roces·s·o plebiscita· 

rio, muit·o c{lnveniente para estabe'le,c·er a presumpção de acerto legislativo, 
mas infelizmente ainda não adaptado ger.almente em nosso processo de fa· 
zer lei·s, foi certa e unicamente a de 1907. 

Par.a prov:a!-o, l•ançamos mão do testemlllnho de profissional de notorieda-
tl . .e, a\:tualmente com a~sento nesta Camara, que em estudo pubUcado no jor-
nal do Commercro, de 15 de novembT.o de 1907, assim se pronuncia:-

" As reformra•s proj ectadas pelo Ministro e estudadas por uma numerosa 
commíssão (o gripho é nooso), ti·veram ·por objecto fazer cessar es·se estado de 
cousa-s. Elias visavam. em conjuncto fortale·cer a acção do Mini•stro, pondo"'() 
em contacto directo com as maios recondit·as ramifircações da administração, 
fornecer-lhe os elementos de uma informação prompta e de r.apida a\:ção e se-
parar . as funcções puramente militares das funcções administrati'Va'S. Iniciado 
e~se estudo em dezembro de 1906, foram ·ars reformas p-romulgadras e executa-
das em 11 de junho do corrente anno (1907)." 

Vê-se, portalnto, desse importante documento que uma numerosa com:mís-
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são de technicos, naturalmente os mais capazes, foi chamada a dar op1mao e 
a esclarecer a questão e que esta foi larga e p•acientemente estudada. 

Accresce ainda que -os dous ramo.s do Congresso Nacional, para f.acili-
tar a r·esolução nos assumptos de sua competenci1a, crearam orgãos especiaes 
de informações - •as Commissões Permanentes - a quem compete estudar 
cuictadosamente os as•sumptos e em exp'osição clara e· detalhada, mórmente em 
2ssumpto1s tech!nioos, elucid.ando todas as duvidas, submettel-a& á appreciação 
da respectiva Cas•a Congressional. 

Nada, absolutamente, imr-•ed.e, e antes tudo aconselha, ao Relator e aos 
mais membfios da Commissão de ouvir, -com attenção, qurun.tos pr-ofission.aes 
queiram e em cons·equencia desse inquer.ito mud·ar, modificar ou manter seus 
c;oncei·tos . 

Além disso, cumpre notar que o actual pr-ojecto sob esta fórma ou outra, 
está ·em debate desde 29 de maio do anno filndo, sobre elle foram fol'l11ulados 
civepsos vo-tos, publicados pela impr·enSia e até divulgados em folhetos, esta· 
belecendo-se ·assim uma discussão ampla que permittisse a franca manifesta-
ção de todos os interessados_ nos ·assumiptos miHtares navaes. 

A segunda censura tambem não cabe no presente caso. 
O projecto do Seniado não cosstitue uma declinação de competencla, uma 

autorização ampla como a •contida no decreto n. 2.670, de 4 de jan.eiro d·e 1911, 
mrus uma disposição taxativa: a reforma da administração da Mari.nha de 
Guer11a •será de accôrd-o com o.s r·egulamento•s d·e 5, 11, 15 e 17 de· junho e 1" 
de •agosto de 1907, 29 de maio de 1908, 29 de •abril de 1909, 10 de março e 
29 de s-etembro d·e 191 O, fazendo-se-lhes as modific.ações exigidas pelas ne-
cessidades actuaes ·do serviço. 

/Não s·e póde, •pois, affirmar que, c-om este projecto, o Congresso aliene 
de s·i ICOmp-ete,ncia ·proprira, poi•s, d·eterminando que a remia-delação obedece a 
cletermi•nados regulamentos de longa ex•istencia e larga .publicidade, fixa-lhe 
linhas geraes, ·contornos bem definid-os, faz, portanto, a lei sem entrar em de-
ta!hes regulamentares., sem por srua parte inVIadir attribuições do Execu1ivo. 

Os antagoni•stas. da reforma de 1907, após a .apologia da audiencia de um 
grand·e· numero de technicos; de competentes para a solução do·s problemas 
navaes, t·alvez p·or iruadvertencia, condemlnam o almirant-ado consultivo, ÍQI'" 
mado por <todos os generaes da Armada, CJ.Uer em commissões, quer em dispo-
nibilidade. 

E a!SS·evera·vam como argumento indestructivel: 
- Ninguem dirá que um orgão consultivo sobre assumptos technicos, 

composto de todos os almirantes, mesmo os ·que se a!Cham afastados do ser-
viço por f·alta de commissão, delibere com mais idoneidade, com maior respon-
sabilidade que outro, limita·do -em seu numero ·e composto .sómente dos almi-
rantes que exe-rçam a funcção de superintendente de .serviços. São estes os 
mais ido.neos porque estudam dirariamente os diverSQS as-sumptos sujeitos ã 
sua deliberação -ou informação, são estes os mais responsavds porque do 
exercício da propria funcção lhes vem a respons·abilidade de seus acros. 

P:ara o caso do Congre·sso delibe11ar sobre assumptos de reorganização 
naval, predicam o inquerito , o .grande numero de audiencias, uma ·especie de 
plebiscito em que a media das opiniões sej-a apunada e co-nstitua a base fun-
d·amental da di,s•posição legisl·ativa, ·ao pass·o que para a solução teclmioa dos 
problemas navaes: prerconisam, não mais a consult-a ao modo de ver da totali-
dade ou quasi totalidade d-os almirantes, ma·s ao d·e um numero restrkto, mi-
~:imo, encarregado eiras pequenas questões de detalhe . .que não lhes pernitte 
muitos lazeres p·ara •a continua meditação e profundo estudo dos factos de 
ordem geral. · 

Co·nstatada es'ta antithese de o·piniões sobre o mesmo as·sumpto, passemos 
[ O estudo do magno argumento, d•a pretensa clava cujo golpe formiclando nãQ. ., 
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fende rochedos como a es.pada de ·Rolando, ma·S pulveriza os defensores ·da 
organ•ização de 1907 . 

Como ponto de partida a ffirmam que, sendo as nossas instituições po-
liticas pautadas pelas da America no Norte, as navaes tambem devem ser 
as mesmas e por uma s:érie de ap ]:) roximações procuram a conclusào d·e que 
a reforma de 1911 é mais harmonica com o systema naval norte-ameri·cano 
que .a de · 1907; ou por outra, q·tre o sy.stema d a::: s upe:rifi'tende•nc·ias es ta mais 
de accôrdo com as instituições nava·es norte-amerkana,s .qu·e o das inspe-
ctorias 

·A maior mentalidade sobre assumptos navaes na America do Norte é 
incontestavelmente o captain •Mahan, a tal ponto considerado que Si r J ohn 
Leyland, no Annúat Nc;,vab by 1·912, so bre elle, assim •se exprime: 

"It is the pride of the Nava.\ War College that it was. the inst·rument 
for bringing before the wo!"ld the doctrines ·es tabli·shed by the mas ter-mindo 
of Mahan." 

... Em seu livro intitulado NaV'al A:dminiS,tratian and Warfaire (SampsDn 
Law and. C.0 London , 1908) , na pag . 62 e segui11tes, a-ssim se exprime· 
Mahan S·obre a orga•niz·ação norte-americana: 

"A observação es.s•encial ré que cada bwre·au, excepto o de arsenaes ·e di-
ques, tem urna funcção distincta e inde·pend ente em cada navio constr-uido e 
comrniss1onad·o, assim corno ·em rel ação aos processos ·que precedem sua 
ultimação. E.ste é o ca.ra-cter is tico .essencial da Administração Naval nos 
Estados Unidos, deliberado e adoptado em 1842, para assegurar effkiencia 
e responsabilidade, depois d e uma longa experiencia de um sys.tema dif-
fer•ente. 

A func ção d o Secre tari o fo i d1v·idida em dnco ·e depo•is e m oito partes. 
A sua unidàde organica foi achada , não nas suas relaçõe(s mutualS, maJs sim 
na sua sub-ordinação a elle (o gry·pho é nosso) . " 

Isto .quanto a organização da administração naval, isto é, s.ua decom-
p·osição em bureaux, mas p•rosígamos: . 

"O Secretario (Minis tro da MaTinha) terá que decidir entre varias pes· 
soas, advogando orientações diversas em assumpt·os ·que lhe são .estranhos, 
por ser um civil . O sys.tem a não lhe pr o·porciona dispôr de um conselheiro 
ou de urna orientação formulada_. 

Sob est·e accnmul·o d'e trabalho, attendendo a sua inex·periencia technka, 
um Secretario civil será forçado a recor!'er a"os •consel·hos, comi'tés de ho-
mens competentes., que discutirão o assumpto e relatarão suas conclusões. 
Tal conselho póde ser constituido pelos pnoprid,s chefes das repantições, com 
um ou dous membro'S , vtndds de fóraj, para c0111s4iluirem. (1. perfeita bctlJan:ça 
(·o grypho é nos ~·o) . " 

"Os conselhos não poderão eximir o secretario de responsabilidade al-
guma, mas, 'sim, ajudai-o grandemente, ob!;ervando os facto s e synthetisan-
do as opiniões especialistas sobre ar.gumentos pró otl contra." 

"O presente· systema de bureacr independenté es tá em fun ccio·narnento 
ha 60 annos; e·s•te f ruc to perrnitte julgar em seu favoT. AP'resenta muitas 
vantag•ens. Te in dado g·randes r·esultados, ·como urna machina . Uma machina 
é um· conjuncto de peça~>, com grandes· faculd a·des de trabalho, em certas 
co·ndições determinadas. Si o vapor falta , a machina trabalhará pouco; 
si .a mão ,que es tá no leme é f.ra-ca, ella erra cegamente . Taes· fluctnações 
ce ef.ficiencLa dependem .ct.e condições exterioTes, e são oaract,eri s ticos de 
todas as rnachinas. Ell a·s não podem ser curad,as radi·calmente pela intro-
·dtíção de novas peças; is to ni:i.o o tom ará menos uma machina do que era 
antes." 

A experi encia da guerra da Successão dá abu nd antes provas f~_voraveis 
aos bureaux compostos de chefes mutuamente in•depen•den'fe<s nato swas es-
pheras qe atvribuições e, portanto, individualmente e sómente responsavei!! 
pe'lo trabalho, que lhes é confiado . Raramente, talvez, nttnca na historia do , 
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mundo, organização naval_ alguma tenha tido a subi ta e immens.a expansão 
de trabalho, que teve entao o departamento naval. O numero d·e bare'aux 
passou de cinco a oito, mas cada um\ dos oitos chefes ficou tão indep•endentes 
no seu burooux ·como os cinco o haviam sido. EISlsa era a eS\sencia do systema. 
Não havia obstaculos pela in fer'{toS•içàJo de aJJJ~to,fjda(k dl!Jllma individual ou 
collectiva entre as repartf!içõles e o Minístro. 

"Po·der indivbdwal e resipo•n(sabtli·dade inJdividua~ são as 1tantagell!s do 
~y"tema de bureaux." 

"O co·nselho , •que se f.a·z necessario, nã·o deve ter diminui do o seu valor 
pelas mud·anças de s.ecretario (!Minis tro} ; pois a sua fu.ncção deverá ser 
apenJas corosultiva, sem autoria1:J. de executiva. Não poder'á. ter pod.eres para 
agir - mas sómente pm·a eXIprimJr o·ptinião.- Sobretl.[!do será co·n:tinuo n'a 
sua a:Cf!iviáade, mantendo a fradição 1p ei~a sua continu!.idlade, prefservando da 
estagnação pela mudança, periO'dEcamente, de selu'S membro1s, miaS nunêa si· 
mutianeamente." 

Compa.re·se o que di z JVloahan cnm a organização de 1907, e verific.ar·se· 
ha clara e insophlsmavelmente .que esta s.e inspirou no espkito naval norte· 
americano. 

Dirão: - Ma.s na D'rganização naval de guerra dos Estados Unidos não 
exis.te o conselho do.s chefes de bureaux, como predica Mahan. 

Sim, em vez ·de crear·se este conselho dos chefes de bureaux, creou·se os 
quatro aids (ajudantes}. 

Os ajudantes foram creados em data recente, pelo então ministro Slr 
Meyer e como diz Si r J ohn ISevyland na ·obra •e pa.gs. já citadas: - it was 
with the idea of creatin.g a means through which ·effect migth be given to 
policy. . 

"The aid for operations is eooncerned with the work which iso analogous 
to that falling withiú the province of the Briti s.h First ISea Lord but the latter 
is a responsible officer, acting in pra·ctice as Commander·in·Chief of the 
Navy, whele the aid for operations is merely an assi s·tant of the cévili an 
Secretary o f the Navy and in no s•ense contrais the Naval General Board. 
The same is true of the functions .of the others A·lds whodeal with matters 
concerning personnels, material, works, etc." 

A proposito d.a ·inexi's·t·emda de um co.nselho. como predicava e da crea· 
ção do.s aids, se manifesta M~han no já referido trabalho : 

- Eu não formulo a minha opinião sobre esta suggestão (a creação dos 
cdds}, mas confino-me em .observar que a falta .no •sy·stema ex·iste e que, qual· 
quer que seja o remedio, deve obedecer á cuidadosa observancia do se· 
guint'e: 1 •, ·conselho ou o conselheiro deve S·er isento de autoridade adminis· 
trativa; 2•, deve ser um poder consultivo no rigor da palavra, sem força que 
affecte á responsabilidade ministerial ·e individual de decisão.. Esta deve 
ser p1es•ervada, ·q·ual quer qu~ seja o meio a empregar, não só qua·nto aos 
privilegies como ás obrigações. 

E' susceptível de provocar &dmiração o não estabelecimento ·do conselho 
dos chefes de burea11:x, paranymphado pela maior autoridade em assumptos 
navaes nos Estados Unidos; mas o facto explica-se pela desconfiança .que 
o Congresso· desse paiz nutre S·obre estes productos de organização impor· 
ta dos de fóra, e .que não estejam · no espírito de suas tradições e de seu 
systema político. 

Neste ponto de · vista, não só o conselho, mas a propria palavra - Es· 
lado-Maior, - para a Armada, não teem merecid·o os favores do Congresso 
Norte·America•no. 

A semelhança de forma engana muita gente, levando-a a suppor que 
eHa traz como consequencia a 1-d enti dad·e de e.s•sencia. E' um phenomeno 
semelhante ao da mirf!Jg,em, que faz nascer no animo do -viajor sedento e 
ex)lausto a esperança de breve alcançar o .oasis bem,~!lito cuja lympha clara e 
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serena lhe desaltere a seccura que o devora e cuja sombra r·ef.ri'gerante lhe 
permitta o descanso dos membros. entorpecidos pelo extremo cansaço .. 

Acontece d·esta fórma com os. -defensores da remodelação de 1911. 
Vêem a fórma geral: Ministro, ·quatro Aids e buriJ,aux, no systema norte-
americano; ·Mini stro, chefe de Es.tadb-maior, tres superintendentes e secções, 
n·o syst.ema brazileiro, e concluem dahi a igualdade das organizações. 

Desfaçamos a illusão. 
Na organização militar-naval dos Estados-Unidos da America do Norte, 

a Secretario (:Mini s-tro da Marinha·) é quem dirige e administra os negocios 
navaes. Os. A'icâs constituem o seu gabinete, são os seus •conselheiros 
( advisers) prepa,ram. as ·o:rdenos que de.vem -re·ceber sua a.ssig.natur.a, mas não 
te em autolriJCDaxle execufivh;, nem C'Ommamdo de quaEqwer dspeC'ie. 

•E na. organiz·ação de 1911 o mesmo se constata? Não, absolutamente 
não. 

No re2ulamento que baixou com o decreto n. 9. 169, de 30 de novembro 
de 1911, lê-se: -

"Art. 1.o O almirantado é o o·r·gão -do Ministerio da Marinha que sup·e-
ri.n>pende a adm~n~stm.ção naval, subordinado á autoridade do Ministro, que o 
dirigirá na conformidade d•as resoluções e ordens que receber do Presid.ente 
da Republica, de accôrdo com o preceito constitucional. 

Art. 17. Ao conselho do almi·rantado serão submettidos todos os as-
sumptos relativos: 

a) á normas da administração da 'Marinha; 
b) a promoções, graduações, demissões d·o serviço, antiguidade, colloca-

çã.o na escala,. reforma, licenças, reserva inactividade, transfe-rencias e re-
versões de officiaes e tudo o .que se referi·r a deveres e direitos de todo o 
pessoal de marinha; -

c) a indultos ou commutação de penas; 
d) a pem:ões, premios, medalhas de distincção, de bravura ou de cam-

panha; 
e) á a·posentadoria dos funccionarios civis e gratificações addicionaes; 
f) á or.ganização dos programmas navaes, planos de construcção de 

navios, fortalezas, a·rsenaes ·e edHicio•s. Compra ou v·en.da de navi.o.s, ma-
chinismos, terrenos p-ro·prios nadonaes, •armamento e munições; 

g) á construcção,. reconstrucção ou alteração de navios, apparelhos, mo-
tores, ·quarteis, ars·enaes, diques, mortona:s, pontes etc.; 

h) as concurrencias para execução de obras e fornecimentos; 
i) á proposta do orçamento de despeza do •Ministerio; 
j) á proposta da fixação de fo·rças navaes; 
k) a medidas •necessarias em beneficio do serviço naval; 
l) a programmas de ensino de todas as escolas; 
m) a condições de admissão do pessoal ao sorteio, a reservas navaes. 
Art. 18. Cumpre tambem ao conselho: 
a) inspeccionar, por si .ou por seus delegados, os navios, reparti ções, 

forças, estabelecimentos, etc. ; 
b) designar os officiaes superiores que devam servir em com missão ou 

cargos cujas nomeações não dependem de portaria ou decreto. 
'"Art.. 19. Os assumptos a •que se refere o art. 17 não poderão ser re-

solvidos pelo Ministro antes d.e submettidos ao conselho do almirantado, 
exceptüando os casos que exijam solução immediata." 

Art. 25. Nenhuma deliberação de que se possa originar despez será 
tomad•a ~em ser ouvido primeiramente o director geral de Contabilidade, 
quer .a deliberação dependa do Ministro ou do Conselho, quer de um dos 
departamentos do Almirantado. . 

Comlparem-se estes a rtigos c-om .o que ficou dit.o das· funcçõ·es· dos esids, 
no systema naval norte-americano, e, de animo sereno, sem obsecação; se 
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pod·erá affirmar que os systemas, est·e e o brazileiro, são os mesmos? Não; 
a differença entre elles é <:apitai. 

Fazendo, porém, o parallelo entre a organização rnaval de 1907 e a or-
ganização da maTlnha dos Estados Uni·d·os ·da Amer1ca cl.o Norte como des-
creve M:aham e como existe actualmente, vêcse que a seme·lhança entre ellas 
é irref•utavel. 

O estudo cortstitucio•nal das organizações navaes de 1907 e 1911 e seu 
parallelo já foram feitos no ·voto ·formul ado em 24 de outubro de 1912 e aci-
ma ins•eridos; por este motivo não voltaremos aqui a esse assumpt.o. 

Ainda com -o esco.po de concentrarem sua d·ef·esa em um u:ltimo reducto, 
os part:·darios ·da r·emodelação de 1911 appel!am para .o systema francez mo-
dificado pelo decreto de 7 de setembro do corrent•e anno. 

Convém, entretanto, recordar ·sobre a organização fr.anceza o que aci-
ma já dissemos: 

"Nella o ministro é o responsavel pela dir·ecção geral do departamento; 
é o .centro de onde promanam as deci sões e as intervenções superiores, de 
ac·côrdo com a orientação d.o Governo. O min lstro da marinha dirige, com-
manda a corporação. De'•ega .pod.eres ao estado-maior e ás outras repartições, 
mas mantem a responsabiJ.idad·e superior; a sua influencia preva.lece tanto 
mais qua•nto mais accentuadas f.orem as suas .qualidad•es individuaes de 
chefe. 

10 mi.nistro dá contas ao Parlamento como membro do conselho de mi-
nistros." 

Os a·dversarios da organização de 1907 já transcreveram a exposição de 
motiv.os e o decreto cread·or do Conseil d' Amirauté; é, pois, inutil reprodu-
zil-o aqui. , . . 

,pe·la ·exposição . de motivos verifka-s·e que o presente decreto é o com-
plemento d·o de 6 de março de 1912, ·que creou as di-recções milita·res na ad-
ministração central do Min:sterio da Marinha. co.ordenando seus· esforços 
para os ·estudos complexos concernentes ao pessoal e ao material navaes. 

A .nova creação tem por fim reunir junto ao mi·nistro um grupo de offi-
ciaes gene-raes experimentados, prudentes no conselho, mas aptos, antes de 
tudo, para a .acção e tomando em commum uma parte quotidiana na dir·ec-
ção geral do d·epartamento. 

E o esp lrito desta nova instituiçã.o é ·claramente definido pelos arts. 1 o 

e 3° do referido decr·eto. 
O art. 1° .p.receitúa: "li est · institué aup:r.es du Ministre de la ma\ri:ne 

un Consei! d' Amira·uté chargé de l' éclairer et de seconder aux points de vue 
miUtaire et technique dans l'administration gé.nérale de son département. 

O art. 3o p·rescreve: 

"Le Consei! d' Amirauté se réunit sur la convocation qui en est f ai te par 
!e Ministre qui peut, s'il le juge utile , appeler à ass is ter à une ou p·lusieurs 
séances tout officier général ou supéri·eur. tout fonctionnaire de la marine 
et, en généra-1,, toute personne susceptib'e d'éclairer le Consei1 sur les ques-
ticms à l'étud·e." 

Infere-se, ·po·is, nitida e positivamente q ue lá se trata, {\Ue o decreto 
crêa, uma modificação do antigo Conselho Superior de Marinha com o fim 
de esclarecer e secund·ar o mi·ni stro nos pontos de vista milHar e technico e 
não de crear, como se fez aqui , uma gai·ola doura-da onde se aprisione o Mi-
nistro, fazendo-o dependent-e :até do chefe da Contabilid,ade, com desr·espeito 
flagrante da Constituição de 24 de fevereiro e da índole do noss-o · regimen 
poli ti-co. 

O illustre ministl'o Baudi:n é o primeiro a decl!arar em sua exposição de 
motivos, e a imprensa francez•a tambem o procl·ama, que· nãoQ se trata de uma 
imitação do Alm•ir·antado inglez, tão infeliz e inopportunamente parodiado en-
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trenós, pel~a remodelação de 1911, em uma época em que se teve, em um ac· 
cesso de angl-ophilia immode·md.o, até ·a peregrina idéta de confiar o comman-
do da nossa es·quadra e dos nossos nav.ios ·a missioni·stas inglezes. 

A recente modificação da administração naval franceza, mesmo que fi1iada 
estivesse á ingleza, me·smo que tivesse traços de homologia .c-om a nossa de 
1911, em que, poderia, para o caso do projecto do Senado que estamos estu-
d·ando, servir como argumento concludente?· 

As org,anizações navaes estrangeiras constituem, como estud-o, um im-
portant-e subsidio para della8 se tirarem as lkções de experiencia que forem 
~daptwveis ao nosso caso, mas não para serem quasi servilmente oopoiada·s. 

A organização naval alilemã tem dado excellentes fructos, mas segue-se 
dahi qu·e ella possa ser adoptadta entre nós? 

Não, como t>ambem não a ingleza ou a franceza. 
Tratand-o de instituições -nacioona·es, temos que attender ao nosso regimen 

e á nossa fe,ição constitucional. 
Uma wdminist'fação naval de um pa-iz filia·do á mesma escoa a -política que 

póde, entretanto, não nos servir porque os princípios 'consagrados em 
nossa Con&tituição não coinci·dlam com os dã desse pa,iz. 

Resta emfiml encarar um ultimo pont•o de visúa, o ponto de vista finan-
ceiro. 

Com a organização da .admi·nistração naval instituid·a em 1907, gastava-se: 

Gabinete do Mi·nisúro e Directori•a do Expediente ........ . 
Almirantado . .. .................... 1 ••••••••• • •••••••••• 

Estado·M,aior .......................................... . 
Inspectori-as ...... .. ................................. . 
Directoria de Contabilidade ........ , .............. .. . . .. . 
Superi,ntendenda de Navegação ................. .. ...... . 

Toúal. ......... . ... ....... • ................... . 

Com a de 1911 gas1a-se: 

Gabinete do' Ministro e Secretaria de· Marinha . . ......... . 
Superi·ntendenda de -Engenharia Naval ................... . 
Estado-Maior ............. , ... .... . ....... · ............. . 
Superi·ntendenda do PessoaL .......................... . 
Superintendenda do Material ........................... . 
Directoria de Cont-abilidade ............................ . 
Superintendencia de Port•os e Costas ......... . ...... .... . 

Tot·al. ...........•...........•.. · · .. 1 ••••••• 

245:555$000 
20:440$000 
7:200$000 

44:300$000 
344 :500$000 
241 :201$020 

i 

903 : 196t020 

432:384$000 
27:000$000 

8:600$000 
25:200$000 

7:800$000 
376: 100$000 
335 : 180$000 

1.212:264$000 

ou mais que a de 1907-309:067$980, que poderão ser economizados em todo 
ou em parte voltando á organiz•ação naval de 1907. 

Em conclusão, p.ara evitar demas.iad·o alongamento -nesta apreciação, . a 
volta á organivação navaa de 1907 impõe~s·e por estar ella den!To das normas 
de nossa esc·ola políti-ca; por ser itntei.ramente conforme .ao nosso regimen 
constitucional; por ser perfeit·amenúe exequivel, tendo presidido ao resurgi-
mento d,a noss·a Marinha, ao passo que a de 1911 nunca pôde ser inteiramente 
pl'atkadil- por inadaptavel e inconsotitucional; por não distrahir a offidalidade 
subaherna de su,as funcções de aprendizado e instrucção; por destruir a 
centr.alíz·ação e reduzir .ao mínimo o papel·orio burocratico; em fim, por convir 
mais aos interesses .financeiros da· Nação , 
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Por tudo qua·nto f.i·ca exposto, somos de opl·fi!ao qu.e ·o p.rojecto do Se· 
nado deve, sem reservas, merecer a plena approv.ação da Camara. 

Sal-a d.as Commis,;ões, 30 de outubro de 1913.- João Vesp-ucio de Abreu 
c Silva, Vice,Presidente e Rel ator .. - Augusto do Amaral, com restricções -
Mario Hermes, com restricções. - F. Paolielo, com restricções. - Antonio 
Nogueira, com o voto em sepamdo. 

A Commissão de Marinha e Guena é chamada a dar parecer •sobre o pro· 
jecto, approv!ado na outra Casa do Cong·resso, que autoriza o Poder Executi· 

vo a remodel ar novam ente a adminis tração da Marinha. 
'Voto d.o 81•. A . Si é verd;ade que os moldes, em que essa remodela· 

Nogueira ção tem de ser vasada, acham-se descriptos no pr-ojecto, 
verdade é tambem, que nelle .se permitte ·a introducção de 

modifi·cações que as cond·ições a·ctu.aes do s•erviço exijam, e p.ara facilida.de 
maior da acção executiv!a, c·onsente·se que, dentro do total do orçamento vi· 
gente, possa haver estorno de verbas. 

Não se trata, ·pois, de volt ar a um det.ermi.nado regimen de administra· 
ção; que a ll'ratica haja sanccionado como mais conven iente aos interesses 
nacionaes, ao mesmo tempo •que a ·experiencia tenha convencido, p·ela 
execução d·o p1ano que o ·substituira, que este é inadaptave.J a.o no·sso ml!io 
e incapaz d·e r·eger os destinos da Marinha . 

As modi·ficações que o proj ecto permitte sejam feitas .nos regulamentos 
especialmente citados ·e a faculdade ·do estorno das verba·s redundarão, tal· 
vez, ·em uma outra .reorganização de serviços, que, por seu turno ensaiada, 
traga como resultado em um futuro proximo, um novo pedido d.e revisão, .a 
que o Congresso se não negará ·certarm ente. 

For e·sta falta de wntinuidade nas administrações d·a Marinha, tão n.o-
civa ao serv:ço pub.lico j é responsavel u.nko o Congresso Nacional, que 
autoriza ·O Pod·er Executi·vo a legislar sobre organizaçã.o da Armada, quando 
pela Constituição, (art. 34 § 18) essa atiribuição lhe compete priv·ativa· 
mente. 

'E não se diga que haja ·qualquer difficuldade em cumprir o Congresso 
o ·seu dever. A propria Commissão de ,Mari·nha e Guerra, ou outra qua·l•quer 
especialmente nomead a, poderia ouvir em se ssões publicas o maior numero 
possivel de ·opiniões techn icas sobre o momentoso as-sumpto de uma organi· 
zação definitiva para a Armada Nacional , e -de accôrdo com o Poder Executi-
vo, cuja audiencia se torn aria indispensavel, proporia a.o Congresso a.s medi-
das discutidas e acceitas -nessas re.uniões, .em que 11ão haveria ·vontade pre· 
ponderante, mas, sim, accôrdo de idéas ou idéas v:ctoriosas pelo numero dos 
votos que a suffragassem. 

E' -claro qu e si o Gongres·so quiz·esse tentar a realiz·ação deste deside-
ratum, ·ertco·ntrari a da parte d.os officiaes da Marinha o maior desejo em 
prestarem um a co 1.I aboração intell igente e por fim pro-fícua, da qual resul· 
taria uma organização duradoura, p.o rq·ue exprim,iria, si não a unanimidade, 
a grande mai.oria d•e votos dos competentes. E nem só os technico·s correriam 
a auxUiar a Commissão, que tivess.e aos hombros o emprehendimento de 
apresentar o · projecto de uma organização naval; os homens estudiosos, que 
acomp anh am o evoluir das marinhas estrangeiras, prestariam tamb em o con· 
cur·so de suas opi.niões, e de ·Uma discussão am pla na altura do assumpto em 
debate, sahiria alguma cousa di gna da consideraçã.o do Congresso, que da-
ria fórma definitiva ao principio victorioso n.o seio da Commissão. 

Raro é o dia em que nas discussões tra-va·das na Camara, não M a.Jiuda 
á . America do Norte, que tem sempre um ex·emp·!.o a nos fornecer do modo 
pelo qual deveriamos praticar .o regimen republicano. Pois bem, a America 
•sobre o assumpto de que nos occupamos, procede como quizeramos que aqui 
se; procedesse, -e cqega a:o extremo de ~ fa~r fal)~r o G0verno em ultimo lo~ 
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gar, para que o conhecimento da sua opm1ao não embarace a Hberdade com 
que os officiaes t·enharrn d.e se exprimir. 

E' o que se lê no Moni&ur de la Plotte, que n!oticiando o· .que •se passa 
nas marinhas e·s,trangeiras, ·assim se expressa na secção refer·ente aos Es-
tados Unidos: 

"La commission de la marine de la Chambre va entreprendre, 
une fois de plus, l'étud·e du project de loi sur !e personnel, pendant 
depuis Iongvemps devant !e ·Par.!ement. 

•Cette ét.ude débutera par l'audition de soixante trois officiers 
de marine que vi.endr.ont donner leur avis á. ce sujet et do.nt plu-
•si.eurs déve!opperont leurs projets personnels. Une liberté comple-
te leur sera .accordée, et pour ne p.as J.es inf.luencer .iJ a été dedd'é 
<que les aides du secrétaire ne déposeront pas d;evant la commission. 
Le secrétaire n'a pas encare fait connaitr.e son avi·s; o.n ·espere que 
les dépositions .seront faites à temps pour qu'il pluiss·e -indi·quer ses 
pr.opositions dans son rapport annuel." 

Imitemos, pois, os Es•t.ad.os Unido·s, e embora no caso seja de antemã·9 
conhedda a opinião do Pod•er ExecuHvo, ouçamo·s os technicos, que nada te-
rãoo a receiar da contrariedade aos intuitos do Governo, que saberá S•e con-
duzir ·de modo a respeitar a livre manifesitação do pensamento de cada um. 

Infelizmente, tudo faz acred:tar que o processo indicado em boa hora 
post.o em ·pratica na grande Repubiica do Norte, ·não terá defensores entre 
nós, onde as reformas se fazem ao sabor de opiniões individuaes, ;e onde o 
voto consciencioso e responsavel do legislador chega ás vezes a ser acoimado 
de um pr.oposito mesquinho de crear embaraços por .espírito de opposição ou 
ctissentimento pessoal . 

Uma vez, .por.tanto, que o Senado já approvou o proj ecto sobre que versa 
este parecer; uma v.ez que é marcado um praz.o d·entro do qual a Commis·são 
tem de emitür a sua .opinião; uma vez que .a assumpto exige estud.a demo-
rado , que não poderá ser feito no aperto . de disposições ·regimentaes; uma 
vez que o processo hab:.J e profundamente republicano de legi·s1!ar sobre as-
s·umptos teehnkos : ouvindo os techn;c.os, não mer.ece as sympathias do Con-
gPesso, ao relator só re·s,ta o dever ele não demorar em suas mãos os papeis 
e·nviados do Senado e esperar que a Camara so·bre .eJles se pronuncie, como 
melhor convier aos interesses da Nação. 

Seja licito, porém, ao ·Relator esclarecer alguns pontos <que se conservam 
obscuros, mesmo áque.Jles que ora defendem o projecto do Senado. 

·Pensam os apo·logistas da reforma de 1907 que o almiranta:do composto 
de todos os almirantes, quer exerçam eUes a chefi<a de inspec:toria•s ou ou-
tros empreg.os, quer se achem sem commissão, é •um tribunal mais respon-
savel, mais idoneo. mai:s independente, mais republicano. Dizem até que a 
organização d•e 1907 se fi.!ia á organizaÇão naval .americana; e p.erguntam: 
"Ora, si formos buscar á Amerka do Norte a norma da nossa Constituição, 
por que importarmos da Ing1•aterra os processos. mo.narchicos que regem a 
·sua Marinha?" 

:Ha um la11'1entavel equivoco da parte de quem te'.'e a incumbencia de de-
fender o projecto, s·ujeito a ·este I:geiro estudo. Ninguem dirá que um orgão 
c.ansultivo sobre assumptos technico·B, comp.osto d.e todos ns almirantes, mes-
mo os que se aéham .affastados do serviço por falta de ·commissão, delibere 
coni mais idoneidade, com maior resp.ons·abilidad·e, que outro , limitado em 
seu ·numero e ·composto sóment.e dos almirantes que ·exerçam a ·funcção de 
superintendente de serviços. São estes os mais ídoneo·s·, porque estudam 
diariamente os d iversos assumptos sujeitos. á sua d·eliberação ou informação, 
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são estes os mais respo.nsavei:s , porqne do exercido da:s proprias funcções 
ihes vem a responsabi·lida·de dos seus acto:s. 

E serão, por acaso, menos ind·ependentes? E' ·claro que não; p•orquanto, 
sr fosse possível recear .que um a-lmirante não soubesse usar da liberdade de 
opiniã-o nas ·questões que lhe são affectas, pela possibilidade de uma demk;-
sã.o, independentes poderiam não s·er tambem -os .que se acham sem •commis· 
sã·o, pela possibilidade da offerta do emprego va·ntajosamente remunerado. 

·Mas, independentes :s.ão todos; i'doneos sel -o-hão t ambem . O que não 
par~e admitti-r duvi·da, ·entret-anto, é que dessa idoneidade estará mais fran· 
camente rev·estido o a.!mirante que exercer a actividade de uma funcção. 

Não s·e apercebe ·o Re1ator do mot:vo por ·que será mais repubiicano .o 
a-lmirantado com todos os almirantes que o almirantado limitado em sua 
composição. 1Si é pelo facto de ser ouvido mai.or numero de t.echnicos, em 
cada assumpto q4e se relacio.ne com a administração d-a Marinha, então, de 
accôrdo estão -os defensores do ·projecto com .o -Re latorio que entende ser mais 
republicana e •conveniente, si não fosse ·Consti-tucionalmente obrigatoria, a or-
ganização feita pelo Congresso, d.epois de ouvidos os competentes e os que 
se Interessam pela prosperidade da Armada nacional. 

No caso, porém, tanto é republicano um como outro almirantado, por 
isso que, emb.ora limitado em :s;eu numero, o de 1911 perrnitte que ás suas 
sessões compareça qualquer chefe de serviço ou profissional de qualquer ca-
tegoria pa•r.a tomar parte no estudo das questões •que alli ·se de·baterem. 

Ond•e os defensores da reforma de 1907 se equivocam de modo lamen· 
tavel é na declaração formal de que a .orga;nização por ella estabelecida se 
filia á o(Jrganização na vai americana. 

E' justamente ·a reforma de 1911, que s·e deseja revogar, que :s.e appro-
xima de perto daquella organização. Facilmente se demons·trará o acerto da 
proposição acima compuisando-se .os pareceres ·dos illustrad-os Deputados· 
Vespudo de Abreu e Souza ·e Si·lva sobre a mensagem que, em 29 de maio 
do anno passado,, o Sr. Presidente da ·Republica dirigiu ao Co.ngresso soli-
citando aut-orização para remodelar a administração da Marinha. 

Nos Estados Unidos, o .Ministro da Marinha. é assi•stid·o na gestão na-
val, por quatr-o ajudantes, a:s.sim de·nomi.nados: 

ajudante para as -inspecções, ao 'qual incumbe, entre outros encargos, o 
serviço da Gosta Marítima erue, no systema da reforma de 1911, pertence ao 
superintendente de Portos e Costa•s'; 

ajudante para o material, ao qual .estão affectas as •questões de cons-
. trucção ·nav.al, ma-chinas; provisões, compras, arsenaes e di,ques, que, no sys-
tema de 1911, estão •subordinados a-o superintendente do materia-l; 

ajudanfe para o pess.oal, que tem sob as suas ordens a administração 
central, a direcção da frota construída, dentro d.a qual estão, naturalment-e 
comprehendidas, a organização e movimentação do pessoal dos diversos q·ua-
dro:s., tarefa affecta ao superintend.ente do Pessoal, .no systema de 1911; 

•ajudante para as operações, •que tem a seu cargo- ·os assumptos relati-
vos á ·est·rat·egia, á tactica, á movimentação e disposição da esqua-dra, que 
corresponde ao chefe do .E:s1tad•o ·Maior da Armada, n.o referido systema de 
1911. 

São quatro os chefes de serviços da administração nava·l na Republica 
Ameri-cana; são quatro tambem os chefes na organização 1que se procura re-
formar, e .os deveres que lá incumbem -a ca·da um são com pequena variante 
os mesmos que cabem aos tres superint•endentes e .ao chefe do- Estado Maior, 
que, com o Minis•tro e os dous ·funcc :onarios civis, ·constituem o Conselho do 
Almirantado Brazileiro. · 

Como af.firmar, pois, que importámos da lng:!aterra os PT·Ocessos mo-
narchico:s, que regem a sua Marinha, deixando de lado o eX!emplo da Ameri-
ca1 ·mais proprio de ·~e.r imitado? " 



-224-
A verdade é uma só: a organização d.e 1911 approxima-se. quasi a com 

ella confu·ndi-r-s-e, .da -orga nização americana, que os d-efensores do reg ;men 
de 1907 indicam como a ·mais -digna de acceitação entre .nós. 

Si ha na feitura do nosso aJmirantado ponto.s de semelhança c.om a or-
ganização ing·leza, elles chegaram até .nós através a or-ganização amer;·cana, 
que na·da mais é que o "resultado de uma amalgama do que fôra encontrado 
d~ melho.r nas marinhas i-rigleza, -franceza, all-emã e japoneza ", .na phrase 
do Ministro •que a p!anej.ou, ha cerca de quatro anno•s'. 

ü que se deve inferir dos argumentos f-acilmente refutaveis com que se 
tem pretendid-o demonstrar a superioriçlad.e da reforma de 1907 sobre a or-
g.anização de 1911 é que esta, .até hoje, ' não foi executada nem os incumbidos 
d·é s-ua execução quizeram c.omp.rehendel-a. 

, E a prova póde -ser da-da, irnmedi,atamente, .só com o ·affirmar-se que não 
estão -confecci-onados o.s .regimentos internos que teem de pres•idir Os tra-
balhos dos divers•os departament.os da administração e o do propri-o Conse-
lho do Almirantado, ·com flagrante de·5-obedieneia á determinação t-axativa da 
q4e se pro-cura revogar. 

Do estudo comparati·vo que se faça entre os. dou.s sy-stemas 're-saHarão as 
vantagens d-o segundo s-obre o primeiro que, .não ha n eg-ar, foi o começo de 
uma organização mais de accôrdo com a•s necessi-d.ades da M.ariqha, mas 
cujos resultados não -corresponderam ás espera-nças que nelle foram. deposi-
tadas. 

A' -primeira vi·sta pareceu a toda gente que a d•ivi-são dos serviços por uma 
serie de ins·pe-ct-orias autonomas, sob a •i·w~mediata dire-cção do ministro, era 
um meio pratico de descentralização do trabalho. Esta, porém, j•ámais foi uma 
realid-ade e só e·stabeleceu a absorpção de .todas as funcçõ.G~s pe-lo Ministro, 
e nem sel-o-ha de futuro, porquant-o são os proprios interes-sados na volta C:o 
regimen de 1907 que .aff·irmam, na enumeração das suas vantagens, que entre 
ellas está o de poder o Ministro infiwir dtrectamente com o seu prestigio de 
memd;ro do Governo sob-re esta on aqu-e'li'a imspector.ia . 

A •lea•l decla-ração que se -contém nesta ph-rase ; -que corre impressa nas 
publicações de p-ropagan-da ·em favor da acce'itação do projecto do Senado, 
evi-dencia ·que nem ha deS'centralização, . porque o ,NJ.i·nistro toma parte em to· 
das as deliberações das· inspectori-as, confenenciando di·rectamente com o se11 
re.sp.eeí'ivo chefe, ;nem ha aut-o-n·omia desses inspect-ores, por isso que sobre 
elles o Ministro i-nf'lue com o presd!igio de membro do Governo. 

E a orga'nização de l!Hl creando o Conselho do Almirantado, composto 
do-s tres superintendentes, do chefe do Estado '1\ll.aior, do dire-ctor da secre-
taria, que represent-a a rep.artição mantenedora da tradição a-drriinist-raNv.a da 
Marinha, do director da Contabilidade, •semp:re conhecedor da -situação dó or-
l;:r.mento, ~-ob a presidencia do Minist-ro, e determina-nd·o que a este conselho 
se-rão submetNdos t-odos -os a·ssumptos relativos a di·versas que!ltões que a lei 
enumer·a fez ces•s·ar -a anomalia de serem res-olvidos problemas complexos, 
principalmente de natureza technica por um só homem, que, ·competente em-
bora, pôde ter preferencias que prejudi-quem o·s i;nteresses da Nação. 

1Este modo intelligente de administ-rar, ,accordando as soluções entre os 
responsaveis ·por sua execuçã-o; •a autonomia de que rea-lmente gosam -os su-
perintendentes dos •serviços; a prohibição taxativ-a de que nenhuma resol'tlção 
s-obre des·peza .será tomada sem ser üuvido, ·primeiramente, o director da Con-
tabilidade, que co-nhe-ce o estado da verba; -a · incumbencia dada ao director 
da secre·tari-a de distribuir os p·f~pefs aos departamentos ·que tenham de dizer 
a respeito dos assumptos de que -elles tratam, antes de remettel-os ao Con-
se·lho do Almirantado evitando delongas, são em s-umma vantagens que resul-
tam de uma primeira leitura do Regulamento do Alrnir.antado B·razileiro. 

As deliberações do Conselho do Almirantado serão porve-ntur~ infl'ingen-
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tes da autoridade do Ministro? Não, porque ess·a autoridade não fica nem 
pod·eria fica·r anm!IJJ,ada e o regulamento dispõe expressamente no a rt. 21 : 

"O 1M·inistro da Marinha tem o direito de iniciativa de - pro-
posição do·s assumptos que devam ser submettidos ao Conselho do 
Almirantado, por ·não dependerem de sua ex0!usiva reso•lução, e o 
de resolução deJinitiva sopre q'llalque•r deliberação do mesmo con-
-s~l·ho." 

A lei não tem proposiM·s desarrazo·ados. O que ella quiz foi auxoi!iar a 
administração naval obrigando-a a ouvir o conselho dos technico·s l!lO's assum-
ptos de caracter te•chnico e fazer ·resaltar a re·sponsabi!idade da au-
toridade, toda a vez que esse ·conselho fosse desprezado para prevalecer 
a opinião exclus,i•v,a do titular da p-asta. O que el!a consigna, de modo· inillu-
divel, é a ·continuidade das administrações, que não podem alterar program-
mas navaes, nem planos de construcção de naviüs e arsenaes, nem comprar 
c-u vender unida-des de comhate, nem .alterar programmas de ensino, sem 
audier;1eia dos ~!mirantes que no momento tenham a res-ponsabilidade de uma 
funcção importante, como seja a de super-intendente de qualquer do·3 tres 
ramos em que se divide a organização na'.'al e a de chefe do Estado M<tior 
da Atmad-a. 

A despeito destas consid-erações a reforma de 1911 tem lacunas e ex-
cessos sensi•vei·s. Poi-s b-em, ql!e se a execute lea~mente para que os defeito·s 
sejam postos em l!'e!evo, que sej,a ell:a a ba·se par:a .o Congres•so legisla-r de-
finitivamente s-obre ·a organização da Armada, ouv~ndo prêviamente os• teclmi-
cos, ·como sabe fazel-o a America do No!'te, e obedecendo 'á Constituição, 
que lhe attribue taxativ.amente ess-e dever. 

Do inq:uerito que então houvesse d·e f,azer, o Congresso viria a co-nhecer 
que o Conselho do Almirantado, aqui consid-erado des-necessario e anarchi-
zador, ·começou a ter vida na Republica Franceza, no dia 7 de ·setembro do 
corrente anno. 

Transcrevemos a exposição de motivos que Perrier·e Baudin apresentou 
a ·Poincaré, e o decreto por este as•signa·do, para que se comprehenda a ne-
CC"S'Sid.ad-e de dar ao Ministro da Marinha aux·iliares que o escl.areçam, e para 
que se veja que a organização ilo Cons·elho do A!mi·rantado francez guarda 
c.om a or~anização do nosso actu:al ·pontos da mais perfeita semelhança. 

Rappo·rt au Prêsident - Paris, !e 7 Septembre 1913. 
Monsieur !e Président - Le fQnctionnement des diTection-s mi-

;Jitai.res créês dans l'Administration Central'e du Ministere de la 
Marine pa·r décret du 6 Mars 1912 a permis de mesurer les imp,or-
tants services .qu'on pouvait attendre de cette -réforme, qui av-ait eu 
surtout p:our but rle mieux coordener les éfforts dans les études 
complexes concetmant !e persomne.J et le matériel na·vals. 

Le moment me p·arait venu de compléter 'l'reuvre de mon predé-
ces·s-eur en groupant plu·s étro-Hement encoTe aupres du M~nistre les 
services d'action, ·e-n vue ·d'une co.Jiab.oration .quotidienne dont la 
M:aritne tirera certainement de grands bénéfices. 

o o o o o O o o o o ••• o o''''' o o o o o o o o o o O o o o o, · , o o l o • o o o o o o o o o o o o 0 0 o o o o o oo o 0 o ooo ooo o 

M-ais ce ne sont pas les comités consultifs qui font defaut ·à la 
M·ari'ne. I! n'est donc pas questi-on d'en ·créer un nouveau. 11 im-
por-te avant tout -de grouper autour du Ministre une réunioo d'offi-
ciers ~eneraux expérimentés, sages dans !e conseil, maitS :aptes par ., 
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.dessus tout à J'.acbion et pren·ant en commu·n une part quotidienne à 
la directio1n générale du Departement. 

Le Canse H d' Amirauté, . te! qu'il apparait actuellement néces-
saire, doit dane être compos·é Ides chefs de service ayant déjà, de 
par ]eurs fonctions, une p•a·rt prépondérante dans la ge·st ion des af-
faires maritimes. B ne semble nullement néces·saire d'introdtüre des 
eléments nouveaux, mai.s plutôt de rendre les !iaisons plu8 i·nt!imes 
•e·ntre ceux qui existent dêja et d'ac•croltre par cela même da.ns de 
notables proportions !e rendement du trav•ai1, ·sous la haute impul-
sion du Ministre. 

Signé: Pierre Baudin. ( ~Décret.) 
Le Pré.s•i.dent de la Rep•ublique - Vu le déc!'et du 18 Décembre 

1909 portant réorganisation des services administratifs du Ministere 
de la M·aTine; 

Vu !e décret du 6 Mars 1912 portant créaüon de deux emploi.s 
de directeur miolitaire . au Ministere de la Madne; · 

Sur !e rap·port du Ministre de la Ma•rine - Décrete: 
Article I. 11 est institué aupres du Ministre de la M·arine un 

Cansei! d' Amirauté chargé de l'éclairer et de !e seconder, aux 
point·s de vue milit:aire et technique, dans l'administratio•n générale 
de son Département. 

AT·ti·cle I!. Le Cansei! d' Amirauté est co mp·osé de cinq mem-
bres; •!e Ministre de la Marine, président; !e chef d'Etat-M·ajeur Gé-
néral de la M.arine; !e directeur mHitaire des S·eorvices de la flotte; !e 
directeu·r mi.litai·re d·es ~ervices de tra•vaux; !e chef du Gabinet du 
Ministre. 

Article III. Le Cansei! d' Ami.rauté se reunit sur la convocation 
qui en est faite !e Mi•nistre qui peut, ·s'il !e juge ut•ile, appeler à as-
sister à une ou plusieurs .séances tout officier .généml ou superieur, 
1out fo·nctionnaire de la Marine et, en gén:éral, totlte personne sus-
cep·t!ible d'éclai.rer !e Co•nseil sur l·es •gue'S t·iüns à ) ' étclde. 

Artide IV. Le Ministre, désigne comme sécrétaire du Conseil 
d' Amirauté un offkier ou fonctionnaire du Cabinet o.u de !'Adminis-
trabion Centra·le qui dr·ess-e Joes pmces-v.erbaux des séanc·es et tient 
!e registore des déJi.bérations . 

. Mticle V. L'arti<cle 36 du décret du 18 Décembre 1909, insti-
tuant une con~éren:ce des •services d'a-ction, est et demeure abrogé 

Article 6. - Le Ministre de !·a JVlarine est chargé ' de •l'exécution 
du présent décret. 

Baris, !e 7 se lembre !913. - Signé: Poincaré. 
Será preciso dizer mais:? O Relator pensa q11e está em boa companhi·a 

Bcceitando o que em questão 'Sobre marinha resolva a França, ond·e de pre-
ferencia ,os nossos officia·es me:lhor aperfeiçoam o seu estudo, mais conheci-
:nentlos te.chni:co& adquirem quando na Europa f.azem, com proveito propl'io e 
para a Patria, estações de pouca ou muita duração. 

E' imp,rescindive\, . porém, que a Camara saiba, e e·sta declaraçã·o fal -a 
o -Relator com verdad·eira rnagua, que o projecto do Senado remodela reparti-
ções, cuida da burocracia da Ma•rinha, mas não cogita de at,senal fundado 
em porto mHitannen.te defendido, nem de sorteio, uni·co meio de resolver o 
problema do pessoal. 

A Camara, já agora orientada pelos pareceres dos Srs. Vespucio de ' 
Abreu e Souza e Si.Jva e pelo voto do Senado, deliber.ará corno julgar mais 
conveniente. 

Sala das Comrnissões, 23 de outubno de 1913. - Antonio Nogueira, Re-
lator. 



No ptojecto do Senado que temos sob a:s vistas autoriza,s•e o Poder 
Ex·ecutivo "a r-emodelar a Admini stração da Mari nha, de accôrdo com os 

regul-amentos de 5, 11, 15 e 17 de junho e 1 de agosto 
Pm·ecm• do 8 1•. de 1907 ; 29 de a bri'! de 1909 ; 1 de março e 20 de 
O. JJfangabei·l'a de setembro de 19·10, fazendo as modifi.c·ações exi-' 

gidas pelas necessidades actuaes do .serviço, dentro das 
verbas do orçamento vigente, cujo estorno poderá .fazer". 

A Commissão de Marinha e Guerra, ·ouvida, ·em primeiro rr.ugar, sobre 
este assumpto, resolv-eu, por maioria, adaptar o ·projecto do Senado, que 
analysou •convenientemente, sobretudo pel·o aspecto de sua competencia es-
peciai. Compete agora á Commissã.o de Finanças, .a quem foi, logo em se· 
guida, encaminhado o projecto, faz-er-lhe o devido ·ex.ame, sob o ponto de 
vista financeiro . ' 

Como accentúa no seu relatorio· a nobre Commissão de Marinha e Guer-
ra, não :se cogita de augmento, si não até de reducção de despeza. Tor-
nou-se, todavia, impresci'ndivel a audiencia da Commissão de •Finanças, por· 
que, ·embora se prescreva que a remode'lação se fará "dentro das verbas 
do orçamento vigente", torna,s·e tambem expresso que ao Governo será dado 
realizar o "·est·orno" de taes verbas. 

A 1Commissão não póde ·conc-ordar, como effectivamente não concorda, 
com a autorização para o estorno que vem ·consignado no •projecto, e que 
attenta, de modo f,Ja:grante , contra o exercício da attribuição, por assim 
dizer primor-dia>1, do Poder Legislativo . Estando, como se acha., em elabora· 
ção no Pa-rlamento o projecto que fixa a despez·a p:rura o M.inisterio da Ma· 
rinha no exercício -vindouro, nada impede certamente que, uma vez ado· 
ptada pela tCamara a propo·siçã-o que já teve o apoio do 'Senado, se •f·açam 
discriminar no referido· orçame·nto as differente·s consignações, de "Pessoal" 
e de "Material", que ·a "remode·lação" determina, _pa:ra: que sejam desta 
arte ·s.ubm.etüdas ao exame, ·á discussão e ao vot-o consequente do Con· 
gresso. 

Occorre, então, a Commissão de Finanças propô r o !S·eguinf.e: a1vitre 
que importará em uma emenda. ao art. 1". Não se diga, como está, "den· 
tro das verbas do orçamento vigente, cujo estorno poderá f·az·er"; dispo· 
nha-se, de prefer-encia, nestes •termos: "observadas as consignaçõe·s esta· 
be1ecidas pelo orçamento votado p·a:ra 1914". 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1913. - Home11o Baptista, Vice-
Presidente. - Oeltavio M'a.~abeira, Relator. - Joaquim Pi!rf!!s. - Raul 

'Fernandes. - Galeão Carvabhal. - Antonio Carlos. - J. Simplicio. -
Caetano de Albuquerque. ("') 

O Congresso Nacional reso1ve: 
Art . 1.° Fica o Poder -Executivo autorizaodo a remodelar a Admini·stra· 

ção -da M·arinha de Guerra, de accôrdo -com os regulamentos de 5, . 11. e 17 
de junho ·e 1 de 1907 ; 29 de maio de 1908; 29 de 

Pt•ojecto do abril de 1909, 10 de março e 29 <!e setembro de 1910; 
Senado fazendo as modificações exigidas pelas necesskla-des 

.actuaes do serv.iço, dentro das verbas do orçamento vi· 
gente, •CUj o historko poderá fazer. 

Art. 2.0 Revogam-se as dispo•sições em c-ontrario. 
Sen·ado Federal, 2 de outubro de 1913. - ]o.sé Gomes Plnhéiro Ma· 

chado, Presidente . - Joaquim Ferreira Chaves, 1° Secretario, - Pedro Au-
gusto Borges, zo Secretario. 

(*) V!.d~ «Pareceres e P rojectos, 191 2>1, v c•to elo 'Sr .. Souza e S.iQva. 
)li 



C amara 

FUNCCIONALISMO PUBLICO 

ESTATtUT'O <DO FUNrCOIONA<Riü PUBLICO 

Organizd, o es~'{:lfufo doJS fiuncC'ioroarios publzicos 

CAPITULO I 

JMPORTANCJA E UTILIDADE DO PROJECTO 

Ha mais de meio seculo que legisladores e sociologos, entre os povos 
-cultos, dis·cutem, . com vivo ardor, a questão importantíssima da regulariza-

Pt•ojecto (*) 
li'Ium:iz Sodt•é 

ção, por .via negis•lativa, da situação jurídica dos fun-
ccionarios do Estado, •apontando-a -como uma necessi·-
dade ind·ec1inavel que se impõe a todo o paiz, onde as 
cl!ass-es dirigentes vélem sinceramente pelos altos· in-

teresses da nação, regendo--se, na administração, pe•los princípios da mo-
ralidade e -as c-onveniencias do serviço publico•. Por isso, em Fra·nça, já 
dizia .Dufraure, perante á Camara dos Deputados, em 1844: 

"Le flonctionnaire ·public a des devoirs importants à remplir: i! consacre 
-à l'á.·ccompliss.ement de ce·s: devoi-rs tout :son temprs, -son travail, s:a ·vie. 
De là nai.ssent ces deux con'séquences: l>e.s fonctio·ns ,publiques ne p'e'uvent 
être conférées qu'à celui qui présen~e das garanrtie's szzffis<anfes d'aptitudles 
et de lumiere; chaque fonol!ionnclire doit co•n:sáver l''eiSrpérance dJe gagner, 

· en remplt".ssant ·se:s devo•irs) par son zêiÇe et son tabent, une pd.s'ition !J}lll!s ho-
norée et plus lucrative. 11 e·s't dane UTILE ET JUSTE POlJR L',ETAT de rég:ler 
les condiüons de -fadmission et de l'avancement roans les fonctions pzzbli· 
ques." 

E. Labou!aye, um ·anno antes, affirmava, com ·este vigor de· linguagem 
que traduz itão doquentemente a firmeza das suas c-onvi-cçõe-s: 

"Le jour o,u une lo·i déclarera que !e travai,J et Ia moralité sont l·eS 
seules ·c·onditions -d'admission au servic·e de l'Etat, ·et qué toute p.Jace l a,p-
partient de droit à 1'homme le plus . instrui! et !e pl·us naborieux, !e jour 
oü une hiérarchie sagement -calculéé permettra au mérite modeste de pré· 
tendre. et d'·atteindre aux plus ·hautes ,fonctions de l'admini-stration, ce jour 

' ]à se sera faite en France une révoluüon non moins importante et non moins 
. fécdnde que aa Révolution de JuiJ.let. La premiere a fait de 'la Constituti.Dn 

J.e patrimoine de la nation tout -entiere; la second·e · assurera ;Je triomplie 
de 'la démocratie sage et pacifique, en donnant ·au travail la premiere place 
et !e premier rôl·e dans l'administration." -Esta revolução .. diz linhas depois: 
"inaugurerà une ere nouvelle, e'lle donnera au Gouvernement le contre-poids 
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dont íl a bésoín pour rnaintenir dans un juste é4.11ilibre l'ornnlpoteílce pa!1ia-
mentaire. En rangeant l'opi·nion publiqu·e du ·coté de la scíence et du ta-
l·ent, .elle donnera à l'admi!nistration la force dont ~lle a besoin pour ré-
si:ster à l'action de la presse et pour mener et diriger 'le pays. Enfín elUe 
rétabllra la síncerité du gouvernement representatif en écartant ·ce.s influ· 
ences dangereuses, ces invasio·ns d·es députés dans 'l'administration qui ne 
laissent au míni·stre occu·pé de se defendre contre tant d 'ambitions en rnou-
vement, ni la Iiberté d'·esprit, ni ;la pui·ssance nécessaire pour prendre sé-
rieusement en main les íntérêts du pays et faire prévaloir un .systeme po-
litique." E elle accrescenta, e isto ha \setenta annos, convém observar: 
"Une telle réf:orme, as·~'urénvent, est bien digne de préoccuper tou.s ceux qui 
se sou'Cient encare 'de La granàeur de la patrie, Cet,te réforme e!st m.úr,e au· 
jourd'hui. Depuí;s vingt ans elle a été préparée, defendue, proposée par 
les homme,s Z.e'S plus éminents, sarrls dts.ancf'ion d' o;pin,ion ni dle partf: 
Cuvier, de Bara·nte, Rossi, Macarel, St. Marc Gírardin, Béranger, notre 
poete national, cet .homme d·e tant d'esprit et de sens, Deveyrier, Emile de 
Girardin, de Gasparin, V.ivien, \'folawski; l'opinion publique !'a favorable-
ment accuei!Ji.e; les journaux .Jes plus importa·nts, les Débats, la Presse, 
!e Siecle ['ont formellement d·emandée et à plusieurs repr.ises; la Commis-
sion du budget s'est prononcée ·plusieurs fois dans !e même sens. L'ex•emple 
de .J'Al'lemagne est !à pour prouv·er qu'une pareille amélioratio·n •est non 
seulement s.ans danger, mais bo.nne, mais excellente, mais féconde en ré-
sultats inespérés." (L'Enseignement et le novi!ciat admJinistr.att'fs en Alle-
magnc. Revue Ctivique de Droit et de ]urisprudence. 1843.) 

De facto esta reforma "é bem digna, certamente, de preoccupar todos 
aquelles que cuidam ainda da grandeza da patria", porque em verdade, 
quem, d·es.!igando-se de conveniencias pessoa•es e preconceitos subalt11rnos, 
encare, sob es,se a·sp·ecto superior, esta, questã·o de natureza ess·encialmente 
política e social, logo verá e ha de convencer-se d·e que na·da influe mais 
effkaz e beneficamente para o desenvolvimento e progresso de uma nação 
do que a boa o·rganização dos serviços públicos, que, sem graves prejuizos, 
não podem permanecer ao sabor de interesses individuaes e caprichos ephe-
meros, nem sujeitos ao arbitrio dos Governos e ás graças do poder. E' 
mister que se acabe com este regimen corruptor e depriment·e do f·avori· 
üsmo, segundo o qual os cargos publkos não :se adquirem pelo merito pes-
soal, nem são o premio dos que dão provas de idoneidade moraq, de intel-
!i·g·encía ~ de a·ctividade, mas ·cabem aos que Cünseguem a protecção do 
Governo, não raro, após térem feito, como ·dizia Steeg, "o gr·acioso orna-
mento das ante-camaras ministeriaes", ·onde perdem, muitas vezes, os me-
lindres do brio, habituando-se ãs misérias da adulação, a.os manejos da in-
triga ou ~-s per.!idias da calumnia, como mei·o de afastar competidores· e con-
$eguir o .triumpho d·as suas pretenções. Dahi a corrupção geral. "Ceux qui 
ont quelque ambition legitime, pergunta Steeg, em um dis-curso que se tor-
nou notavel, que fonHis1? Ils se disent que l'es•senciel n'est pas de tra-
vailler mais d'avoir d'avantageuses rélations. Qui arriV'e-t-il alors? C'est 
que cert ains caracteres s'abaissent, ·alors que d'autres caracteres s'aigris-
sent." (Sessão de 8 de maio de 1907; vide ]oun:zal Officiel.) . . ..... ,,-.,., ., . -:--:-·:<·','1",•:·~1 

Por isso observa Demartial, com esse >esipirito ·analyHco que lhe é 
p·eculiar, em uma o•bra, sobre o ass·umpto, reputada classi·ca, apezar de re-
cente: 

Nous faisons des largesses avec nes f·oncHons publiques comme l'·an-
cien régime en ;faisait ·avec des prébende·s et des pénsions, ce qui est aus.si 
déehonnête mais plu!! hypocrite. Autrefoi-s i1 fallait pour obtenir une charge 
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de la naissance ou de la fortune, ce qui à la rigu·er pouvait passer u-ne 
garantie d'honneur ou d'indépendance; aujou·rd 'huj H fauf flatter Pierre ou 

· Paul, •ce qui n'-est qu'une garantie de bassesse. Nous prétendons êltre les apô-
tre~ de Ia justice et du droit, et nous érigeons la fav·eur et !'·intrigue eiJl 
systeme de governement." (Le stafut des Fonctionatres, pag. 23, novembro 
1908 o) 

. ·ne fa-cto, quem não comprehende facilmente o quanto ha de desvan-
ta}oso para a boa marcha dos nego-cios publicas nesse regimen do arbítrio 
que permitte profund-as, brus-cas ·e continuas mo-dificações no pesso·ai admi-
niostra,tivo, cujas nomeações e promoções se faz•em sempre por favor, sem 
que haja na ·escol•ha outro criteri·o que não seja o da ·protecção ·aos• -candi-
datos? Mas os males, ent-re nós, não ficam só cir·cumscriptos ás nomeações 
e a·os ·accessos. As demissões, o que é muito- mais grave, são •tambem feitas 
a;o .sabor d·as paixões politicas e interesse•s partidarios, sem outro intuito 
sinão o .de pers•eguir advers-arios ou abrir claros ou vagas para satisfazerem 
s·e as exigencias do filhotisn}'O e a cubiça insaciavel dos exploradores do Go· 
verno. Dahi a dispensa, em globo, por v.ezes, ·de funcdo·narios que, ainda 
mesmo incompetentes a-o serem nomeados, já haviam, no •emtanto, adqui-
rido provavelmente as necessarias habilitações -com o traquejo de uma pra· 
tica dia-ria, para serem e11es s.ubstituidos por uma avala,nche de individuo·s 
inteiramente inhabeis ·e ·cegos para o serviço e que, -algum tempo depois, 
quando affeitos ás -exigencias do officio, não tardarão a ter. a mesma sorte, 
perdend-o 'OS ,resp-ectivos lugares , afim de ser satisfeita ·e accommodada a nova 
chusma -de protegido-s ineptos que, com a •sua ma·nifesta incapaci-dad·e e cüm· 
pleta inexperi·en:cia, vã-o desservir ·o Estado, graças s-implesmente aos effeitos 
da influencia, nefasta ·e criminosa dos poderos os do dia. 

"As grand-es e constantes mudança,s no pessoal admi·nist·rativo, reco-
nhece João Barbal.bo, são prejudici-aes aos .serviços publicas. Elias pri-
vam-nos de •empregados experimentados, que na pratica têm avigorado a·s 
suas aptidões. E introduzem grande numero de novos em inferiores cond i' 
ções. Isto compromette a correcção, a reguiT aridade na expedição dos nego-
cios e impede o espírito· de continuidade e methodo, tão necessarios á admi-
nistração na gra.nde variedade d·e seus serviços ." ( Commenta'rios á Con'r>ti· 
tuição Federal Brcisileira, pag. 188.) · 

A" votação, pois, d·e uma :J.ei sobre o ·estado dos funccionarios, eSitabeJ.e· 
cendo regra,s que regulem as nome•ações, demissões e accessos, defend·endo·o·s 
contra os abusos do arbítrio, amparando-os., em todas as phas-es da sua car-
reira, com preceitos .equitativo·s ·e tutelares que lhe garantam os direitos, lhes 
definam os deveres, não é simplesmen:t.e uma medi-da u-til a uma dasse, aliás· 
numerosa, d·os nossos ·concidadãüs. Garantindo a in.dependencia, ·elevando o 
nív-el ' moral e intellectual dos que occupam os cargos publico ~ , colhe o paiz 

·desde aogo as vantag·ens de-correntes de uma boa organização dos seus ser-
viços, desenpenhados pelos que rev·e'l-am necessaria e real aptídão concre-
Hzada no amor ao trabalho, competenai·a no exercício das respectivas :fun-
cções e exacta comprehensão do·s seus deveras. "La fonctíon publique, pon-
dera Busquet, est dans l'intérêt de tous: i! est donc bon da·ns l'i•ntérêt gé-
némt que -des g<trantíes sérieuses et stab1es, ne pouv•ant résulter que -de 'la 
!oi, empêchent les emploi-s publ-ics de ·subir I'atteint·e de l'arbitraire. 11 pa-
ra·it just-e et conforme à Ia bonne gestion des affaires de l'Etat d'acco-rder U·!\ 
securité de sa ·sitúation · et de permettre !e legitime espoir d'une récompense 
certaine aO> fonctio·nnai-pe de carriêr-e qui remplit corréctement ses devoirs ." 

· (L'es Fonct,ionnaires et la lucte pour ~e Drolt, pag. 9; Paris, 1910.) 
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Estas palavras tra·duzem uma ver.dade hoje ~riumphante e de ·evidencia 
irrefragavel . !Por isso, ·estudando o assumpto, escreveu Duguit, o mais no-
tavel dos constitucionali-stas fra.ncez-es: 

"Alors- est née cette idée éminemment jus te que !e meilleur moyen d'as-
sur·er un bon fonctionnement des services publks, c'est de. conférer légale-
ment au fonctionnaire une situation stable ·au point de vue de tous les ·avan-
tages se ratbachant à la fonction, de 1'affranchir complement du fa.voriti.sme 
et des influenc-e·s po!itiques, d·e ·!ui assurer un avancement régu!ier et d·e !e 
garantir contre tout danger de révocation, même d·e déplacement et de 
rétrogradation arbitraires." 

E conclúe: "TeHe ·est Fidée á laquelle rép·ond !e statut des fo!lJCtion-
naires. Ce n'est a s dans l'intérét d<irect et immédiait du fonctionnaire qu'il 
est établi, c'·est dans l'intérêt du service publique. Indirectement, i! profite 
au fonctionna·ir-e. On peut di r e qwe U'intérêt du servioe di celui d.u fonofi.-
onrtaire stont sdlidaire•s . -D'une part, si !e fonctionnaire a une situation sure 
et stable, i! s'attachera au s·ervice et i! travaillera d'autant mieux et d'autant 
plus ·que s1a situation .sera plus solidement assuPée. Et d'autre ·par.t, si la 
situatio·n du fonct ionnai·re est protégée légalement, !e législateur peut légiti-
mement en retour !ui imposer une E.érie d'obliga-tions tendant à éviter toute 
interruption dans !e service et d'une maniere générale à en assurer !e meil-
leur fonctionnement possiblie." (vraitê. de Droit Constt'tu-cio·rmel, tome 1", 
pags. 486-487; Paris, 1911.) 

Eis ahi . O estatuto dos funcdonarios não se impõe, pois, ao nosso pa-
trio1ismo simplesmente como uma medida legislativa .que beneficia uma 
grande classe social; exig·em-no tambem, e principa-lmente, as necessidades 
superiores do serviço publico, as conveniencias da administração, -os in-
t·eresses vitaes do Estado e o saneamento dos costumes políticos, .que tanta 
influencia exercem sobre o senso moral dos indivíduos . 

"fi est facilement saisissable tout d'.abord .que des employés - e-t nous 
prenon !e mot au sens !e plus large - .qui apres de longues années de 
s·ervice, se sentent exposés, eux et leur famille, à des décisions pouvant les 
priver du jour au lendemain (pour des ·raisons de mesquine politique ou de 
simple bon plaisir, à cause de l'incompr.éhension ou de la mauvaise volonté 
d'un chef) du benéfice d'un avancement légitime, ou même de la totalité 
des ressources de leur si-tuation - ne peuvent fournir qu'une collaboration 
découragée et un se·rvice inférieur. De plus, J.e recrutemente et l'avance-
ment, en se faisant à la faveur, ou même par la simple possibilité d'être 
falts à la faveur, introduisent ·un esprit déplorable dan SJ l'admi•nistration. 

Non seulement en effet la faveur a pour resultat direct d·e ·faire &ntrer, 
dans les rangs des fonctionnaires de carriere, des personnes n'ayant la plupart 
du temps que !e mérite de l'amitié d'un grarid homme politique - véritable 
bienfaH des dieux administratifs; mais encore la faveur fait du même coup 
entrer d-ans l'administraotion l'esprit d'intrigue et la croyance justifiée qu'on 
n'aboutit à rien -que par !e "-piston" . (•Busquet, Les Fonctionnaire's e.f la Iutte 
pour le Droit, cit., pag. 11 . ) 

•E não é tudo ainda. A concessão de um estatuto, por isso mesmo .que 
faria depender a escolha ou nomeação do funccionario simplesmente do 
merito e demais .qualidades pessoaes do ·candidato, apuradas regularmente 
med•iante um processo de ante-mão estabelecido, de modo a prevenir o 
arbítrio, teria ai•nda a vantagem de libertar os ministros e o Chefe do Estado 
dessa verdadeira praga que pésa sobre e!les, atormentados pelas supp!icas 
e pedidos de empr-ego que, ás centenas, recebem a to.do ins1ante, e por uma 
chusma de pretendentes -que os assediam e os· assaltam, não só lhes rou-
bando um tempo precioso que -poderia ser app!i-cado ao estudo e solução 
dos mais ser.ios problemas da administração, como tambem forçando-os fre-



quentemente, por motivos Je conveniencia poHtica, a pôrem á custa do paiz 
uma infi•nidade de empregados que lhe consomem as rendas , não lhe prestam 
serviços e d·esmoralizam o governo . . Contra isso pedia .Labaulaye, na cita-
ção que fizemos, um remedio efficaz; a este mal alludia Gambetta, trinta e 
oito annos depois, quando elle dizia .que reclamava "a independencia da 
!(dministração'", por.que o gov·erno "deve estar livre d•e todas as solicitações, 
~e todas as coalições", e exclamava: "Nous sommes da·ns une d·émocratie, 
et non da•ns un r.égime .de faveur; !lons avons 11ne clémo·crat.ie élective, e·t 
non !e .gouvernement d'une maison privilégiée qui voit pulluler les créatures 
autou.r d'ell e". (•Di scu•rso pronunciado em rBelleville, em 12 de agosto de 
1881; vid·e Discour.s et Pba:ldoye!ljs chotsis -de Léon O.ambeftia, pag. 379' ; 
Paris, 1903 . ) 
. A este facto ref-eriu-se ha pouco Brian<.l, quando .Presidente do Conse-
lho, em França, no ·celebre discurso proferido em Saint•Chamond, em 10 
de abril de 1910: 

"Ainsi, citoyens, par un large statut, .que la Chambre prochaine éta-
blka, les· fonctionnaires se trouveront libérés de l'influence des hommes 
politioques, et les hommes politiques se trouveront à leur tour libérés des 
solicitations des fonctionnai·res . Chacun ira à sa besogne, persO'nne n'es-
s·alera d.'us·er de sa situation personelle ne la fai sant peser sur son voisin 
et je suis convaincu qu'ainsi les choses n'en iront que mieux." 

Unco!n d.izia, um mez depois de assumir o governo, ".que elle muito 
desejava occupar-se com a .questão do Sul, mas que os catadores· de em-
prego lhe tomavam todo o tem no." (Ostrogarski, La D émolcrafie et les Partis 
Pofitique..s, pa·g . 546; ·Paris, 19l2.) 

Ainda mais. Essa s.ituação deploravel em que, sem impecilhos legaes, 
póde o govefno, além de uma série interminavel de mil outras injustiças, 
fazer absurdas nomeações, acintosa·s demissões e irritoant;es preterições, 
constitu·e inilludivelmente um perigo constante, uma ameaça permanente 
contra a ordem publica e .quiçá a orga•nização social. E' da psychologia hu-
mana trans.formaram-se em revoltados os ·que se se·ntem victimas de injus-
tiças contra as quaes não encontram na lei uma protecção efficaz. Tambem 
é um fado de frequente observação na historia da evolução humana ·que 
quando uma classe de homens., prjncipalmente si ella se sente forte e nu-
merosa, é ferida em seus maiores interesses, se vê flagellada por persegui-
ções odiosas, que não encontram na lei correctivos nem paradeiro, é levada 
naturalmente a reagir, por processos quasi sempre mais ou menos violentos, 
contra esse estado .de facto s .que desampara os seus ' di rei·tos, ta!lto mais 
respeitaveis quanto elles se referem ás co·nd·ições moraes e materiaes da sua 
propria existencia. E, neste estado de luta contra uma situação existente, 
em busca de outra mais favoravel, .quem póde imp·edir não sejam postos em 
acção meios extra-1egaes e. anti-jurídicos .que tragam graves perturbações 
sociaes e sérios embaraços á administração do p:tiz? E o simples recurso da 
greve, para não fallar em out·ros meios. já não seria. por si só, de graves 
consequencias para a ordem social, não traria, com a paralysação brusca e 
geral dos serviços pub!.icos .fundas perturbações á propria organização do 
Estado? Demais, esse re,gimen do arbítrio, rlando lagar ao abuso consuravel 
e frequentemente observado entre nós de demissões a rôdo, -que produzem 
de chofre o desarranjo ou a miseria de centenas de famílias:, não ha de deter· 
minar uma fatal repercussão no seio social, acarretando consequencias im-
previstas no tragico desdobramento das suas manif.es·tações? O brusco des-
equilíbrio economico das familias, levando-as ao desespero da ind.ignação 
e da fome, não e transformaria ·em um factor poderoso de crimi•nalidade e 
não adubaria o terreno p·reparando-o para a proliferação e desenvolv.imento 
~estas· id.éas sinistras do collectivismo e da anarchia, .qu.e tanto vão convul-
sionando as nações da velha EUTopa? ·.Por is.so Raoul de La Granerie, um 
dos mais profundos sociologos , do seculo actual, arguto sempre nas suas 
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observações philosophicas, escrevia , no ultimo mez do mmo que findou , em 
um excellente es·tudo .que ainda não ·concluiu sobre o estatuto dos funccio-
narios: 

"Sans doute, l'intérêt est un puissant mot·eur, surtout lorsqu'il s'agit 
d'une interêt vital. tCependant, et i! y a peut-être !à un phénomi'me sionguLier, 
ce .qui excite davantage, c'est le s.entiment d·e l'injustke subie, l'indi.gnation. 
On veut bien encore souffrir avec d'autr.es, autant qu'eux, •ne pas se plain-
dre, s'ils ne se plaignent pas, mais si, au contrai11e, d'autres, sans plus de 
raison ·que soi, r·eçoivent les faveurs tandis qu'on reste dans sa position 
misêrab!.e ou même medíocre, si on les voit monter par grandes enjambées 
au pinade tandis qu'on d·emeure tout en bas, si même ce n'est pas un s·eul 
qui a ce privilege, mais plusi.eurs, mais beaucoup, l'indignation s'a,Uume 
plus encore que la faim, la situation devient insupportabl·e, em ne recule plu!s 
deva1n1 aucun moyen et le mcldontentemeni de,sorma~s va se ahanger en re-
voZ.te. Enfin, si l'injustke augmente davantage, s'il faut se tenir sur la de-
fensiv·e, si le pauvr•e fonctionnaire, qui n'est pas a-rriviste ·et qui se conten-
te·rait peu-être de rester en son humbJ.e place,. est menacé d'en être d~us
qu.é, si on veut !ui tirer ses demieres ressources, si dans ce but on !e· sur-
veille sans cesse, si on •exerce l'inquisJ.tion jus·que chez !ui, .si l'ori pénetre 
dans son for intérieur, dans sa conscience, voulant étouff.er la liberté que 
tous possedent, et ne !ui laisser manger s.on maiogre pain qu'à force de com-
promissions, alors, atteint dans ses d·ernieres fibres, le fonctionnai.re s·e re-
volte et, dilt-il s'allier à ses ennemis ord·inaires, i! ne recherchera plus qu'à 
secouer un joug odi·eux." (Revwe GéroêraJle du Draít, de la Legishi!tion et de 
la ]url»<prudence, n. novembre-d.écembre, 1912, pags. 548-549). 

Inda mais. Esta fac.ilidade com que se fazem demissões numerosas, 
tornando , por cons.equencia, tambem muito fad! o accesso aos cargos pu-
blicos, fomenta e desenvolve essa tendencia, natural em násso povo, a só 
vêr nos empregos burocra.ticos o melhor ou unico meio d·e existencia, aJ.imen-
tando sempre a id.éa fixa de s.er funccionario, o .que constitue na valiosa 
opinião de Edmond nemo!ins, um 5.ymptoma de inferioridade da raça latina, 
para quem "!'ideal de ·tous les gens avisés est de vivre du bud.get". (A quoi 
tient la su;périorité des Angl'()•Sa.xoTljS, pag. 177; P!aris.) Concepção .esta que 
mata a iniciativa e a independencia e nos leva á inercia e á incapacidade. 

Podemos, pois, affirmar que uma lei visa·ndo amparar os funcconarios 
contra as vinganças do odio e as injustiças do arbítrio é tambem imposta 
ainda por este outro motivo de or·d.em superior: o socego pub!.ico e paz so-
cial. "De quelque côté, .observa Chatelier, qu'on se 1ourne, en ·quelque sens 
qu'on interroge l'horizon politiden, on en r•evient toujours ·au même dilemme: 
la lo.i, et une !oi adaptée à l'état social pr.ésent, 1ni celui d'un passé fini, 
n'i çelui d'un avenir incertain, unre 4ofi ré)publiJd.aine par co•nséqu:ent1, ou la re-
volwtion. L'administration ne fait pas exc·eption à la re.gle générale; elle a !e 
choix entre !e respet de la !oi, et pas la sienne propre, mais celle de la 
Nation, de la Republique, ou la formi.dable pous~.ée d·es révoltes, des ecceure-
ments, et !e coup de balai consécutif. (Réforme Rre,publiôaine; artigo - Le 
statut des fonctionnJairl'!rs, pag. 148; Paris, 191 t.) 

rMas, além de todas essas razões positivas de inter·esse g.eral, existe, 
110mo muito bem nota Bus•quet, outro motivo de natureza moral, em favor 
da d:ecretação desta lei: - a razão da equidade. "I! est inju'Ste) a•ccentúa 
elle, qu'un fonctionnaire qui a dépens·é toute sa vie au service de l'admi·nis-
tration n'acquiere aucune espece de droit à la conservation de sa situation 
et à l'amélioration réguliere de celle,ci quand i! est sans reproche. I! est 
injuS'te et ina·dmissible que le bon plaisir de ses chefs ou leur pusilanimité 
vis,à-vis d'hommes influents, le laisse à la merci d·e décisions capricieuses 
oú l'intérêt général n'a rien à voir et que servent uniquement des cupidites, 
d.es ambitions ou · des vengeances particulieres." (Lés Fondtionm-aires et la 
lutte pour le Droit, cit., pag. Hj.) · - ., 
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!Não é só injusto; é tambem immoral e deshumano .que exista uma 
organização social onde, á sombra da l•ei, dentro <la ordem legal, o despeito 
e o odio, a vingança e a cubiça possam s.atisfazer as suas ·coleras e saciar os 
seus appetites, levando a desgraça, a miser·ia, quiçá a fome, ao lar de cen-
tenares d•e mulheres, de v·elhos ·e crianças simplesmente porque o chefe da 
familia perdeu as graças do Governo ou carece, junto aos representantes 
da administração superior, de uma protecção ·efficaz, e isto muitas vezes 
pO'I'·que se mantém estranho ás lutas da política partidaria, ou não .quiz 
apoiar idéas que lhe repugnavam aos dictames da propria consciencia _ 

·Eis ahi; no momento act.ua'l, .nas socie.d·ades bem organizadas em que se 
procure subs1ituir o regimen do arbítrio pelo imperio <la lei , não são mais 
possíveis duvidas a respeito do modo por que devemos resolver este proble-
ma. 

"De toutes les réformes qui nous so llicitent, affirma Reinach, em im-
portante discurso p• oferi<lo na Camara Franceza, H .n'y en a p·as beaucoup 
dont la répercussion puisse être aussi considé rrub:le sur Pensemble de notre 
vie ·politique, ·s·ur n.os finances, sur nos institutions, sur nos mamrs publi-
qu.es elles-mêmes, que .Ja réforme <les abus synthétis·és par l·e fonctionnaris-
me." (Sessão de 13 <le dezembro de 1906.) 

"Le terme "fonctionnarisme", explica Busquet (nó:s pod•eri.amos ta!v.ez 
traduzil-o por "pa·rasitismo" .ou "favoritismo"),! exprime ·chez .nous la faute 
socia\.e et p:oliti:que certaine qui a consisté e1 consiste encare à mu.Jtiplier l•es 
emp.lois publics au-de\.à <lu .nécessaire, généraoJement dans !e but d'y placer 
des créatu11es." (Op. cit., pag. 32.) 

Conforme Demartial, é uma "maladie don1 .souffre u.n pays ou .les. fon-
ctions publiques, n'étant pas protégées contre l'arbHrake du po·uvoir et les 
appetites de sa clientele, sont ma.! exercées e trop nombreuses." ( Op. cit., 
pag. 23 . ) 

Qual, porém, o meio <le nos li-bertarmos desta chaga social? Varias al-
vitres teem sido apontados. O primeiro seria "·reduzir o numero das func-
ç(}es de ·nomeação do Governo, confiando a empreza:s privadas .a maior p·arte 
possível dos serviços p.ublicos". Pe::rsa-o assim o economista Mo.linari, sus-
tentan<lo que "quasi todos, até a policia. p·oderi·am .ser concedidos ·a parti-
culares". 

Dema'!'tial accr.escenta ( op. cit., pag. 24) : "Le remêde ne seraH pas nou-
v·eaux. S·ous .J'ancienne monarchie la vénalité ·d·es charges, que n'était pas 
autre chose .que la concessi•on de fonctions publiques à des. particuliers, 
n'avait pas été instituée seulement dans un hut fiscal, mais parce que ma'l-
g!'é, •qu'.on la jugeât contraíre à .Ja rai son et au droit, eU.e parais·s.ait encare 
préférable "aux abus inévitabJ.es qui se commettaient en la distri'bution des 
charges par la vo·lo·nté des rois, .en ce qu'·elles dé pendrai•ent de la faveur et 
d·e J'artifice de ceux qui se trouveraíent plus puis.sants aupre d'eux". (Tes-
tament politique, <le Richelieu.) 

:Esse processo, porém, nem póde ser hoje o'bjecto siquer de di5cussão, 
porque, como nota Demartial , wrna nação que se resp·eita não poderia con-
fe·ssar "i.ncapable de faire ses affaires e!.Je-même, accept er cette situation 
humilHante et onéreuse de recourir pour gérer ses services à d.es intermé-
diaires". (Op . dt. , pag. 24.) Preferível a entregar os serviços publicos á 
exploração de .emprezas pa-rticulares ·s.eria, por certo, recorrer-se ao porote-
ct.or·ado ·estrangeiro, supp.Ji cando-s.e a uma nação poderosa a graça de uma 
tutela que supprisse a incapacidade desse pa:z, cujos pode-res publicos con-
fessam não se S·entirem .em condições d.e administra'l-o. Somo·s dos que pen-
sam que o Estado, em vez de procurar restring/r sempTe a 'SUa 1cção·,, deve, 
ao contrari-o, por um p·rincipi.o .ct.e sol·idariedade humana, estendeha, em cer-
to·s casos, ao d·ominio economico e social, afim de melhor poder velar pela 
integridade de todos os d•ireit.os individuaes e colleotivos e promov•er o pro-
gresso geral e a felicidade publica. 
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Sendo assim, como admittirmos vá eHe alienar p:rerogativas que lhe são 
intrinseca·s ·e es·senciaes e constituem as ·pDincipaes razões da sua propria 
existencia? 

ü segundo alvitre s•eria o da escolha, feita pelo corpo eleitora:!, dos 
princip.aes funccionarios, que tel'iam ·então o ,dire:to de nomear os seus col-
laboradores e auxi-liares. EE•te é, por certo,' theoricamente, o mais bello d:e 
todos os systemas, maximé em uma verdadeira democracia republicana re-
presentafva, porq·ue s:eria •a escolha dos administradores, feita pelo·s· pro-
prios administrados. Omnis po-tesl!as a pap-al'o. Ma;s, um pouco que reflicta-
mos, logo ver·emos que ·elle seria uma .seductora chimera d.e um sonhador, 
praticamente de tod·o inacceítarel, não só porque é de um proces·s.o de diffi-
cil execução, como po11qu.e seria de pessimas .consequencias para a gestão 
dos negocias publicas .. Que o di·gam os E:s.tlld-os da America do Norte, que 
adaptaram um systema semelhante. "L'exemple des États-Unis montre 
qu'une administraüon élue n'est que .l'instrument d:es comités électO"raux, qui 
la tiennent dans leurs mains .et qu'elle administre,: non pour !e pays, ma·is 
pour eux. EJ.le est ·partial•e, c.orrompue, incompetente." ( Demartial, op. cit., 
pag. 27; vê de segui.ntes.) 

Isto mesmo reconhece Goodnow, que combate esse systema de investi-
dura, usando em sua patria: "O.e'puis 1850, i! s'est p.roduit une sorte de ré-
ati·on en faveur de la méthode p·rim itive de noméation par l'éxécutif: la rcii-
.son c'est que la mérfihode éMc.tive n'a pas áonné les bons resu~tat,s. que fon 
esp~rait". (Les principe,s de d!roit admini-.strialif c/Jes E 'tdts-Uriis, trad. ·de Gas-
ton Jéze, pag. 260, .Paris, 1907.) 

Eis ahi; além de cem -outras razões,' que fôra demasi•ado longo aqui es-
miuçar, es·s.e processo teria ainda a desvantagem maior de tornar mai·s ·viva 
e intensa essa intervenção funestissima da poliüca pa•rt idaria nos serviços da 
administração. Daria tambem pessimo-s fruct.os semp·re que se trMasse da in-
vestidura para cargos que exigissem competencia especial e technica. Além 
disso es·se syst•ema não pôde ser para nós objecto de cogHação, porque é in-
compatível com .o espirito e a lettra da nossa Constituição, art. 48, § s•. 

O terceir-o systema co·nsistiria ·em organizar.em-:s.e os funccionario.s em 
syndlcato·s, aos quaes se conferiria a facu!.dade d·e, ell:es mesmos, preenche-
rem as vagas abertas no pessoal administrativo, regular.em as condições de 
accesso com os respectivO's .quadros de prornDÇã'O, ex·ercerem a acção d·isci-
plinar e resolverem, emfim, t.odas as questões r·eferente·s· aos interesses da 
classe. 

"Certes,\ pondera Busquet, -on pourraít croire a pripri qu'il y aurait !à 
!e meil!eur systeme car ce procédé parait d'a'bord !e plus apt.e à opérer u'ne 
'Séparation radicale entre !e pouvoir politi:que ·et l'admi·nistration. Mais pour 
peu que l'·on réfléchisse on .aperçoi·t as.sez vite !e défaut de ce moyen. On 
peut ·en eff.et se rendre fa·ci lement comp·te de ce qui arriverait, si l'ün lais-
sa·it ainsi, en leur accordant cette entiere autonomie, ce constituer de grands 
corps de fonctionnaires. L'hi·stoire des par.!·ements, sous l'ancien régime, 
donne à cet égard de preci.e.uses indications. Ces assemblées judidaires en # 
étaient venues, alors que ce n'était nullement 1eur rôle, à constittter de vé-
ritaoble'S c.orps politiques. I.! f.aut accorder à la situaHon de·s fonctionnair·es, 
les garanties juridiques nécessaire.s; mais i! ne faut pas, sans couleur de 
protéger les fonc:!ionnaires . contre les abus. d'autorité des pouvoirs politiques, 
leur pe-rmettre. en Je·ur donnant une véritable autonomie,i de s'ériger eux-
mêmes dans l'État en pouvoirs poli tiques nouV'eaux. Le danger en effet se-
rait tout aussi grand." (Op. cit. , pags. 190 ·e 1'91.) 

Além deste perigo real de ·s.e crear n.o Estado uma esp.ecie de •qu!lrto 
poder, representado por essas asso·ciações a.utonomas, •que haveri!lm logo de 
querer impô•r,se aos demais poderes do paiz, .f.azendo·s.e valer comD eferrien-
to eleitoral· e , poli ti co de incontestavel e !ormidavel p-restigio, outros mDtivos 

\ ·, .. 
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exi~tem, do maior alcance, contra esse systema ·s.ocialista de organização syn-
d ical dos funccionarios do Estado. Não di.scutiremos aqui a doutrina que lhe 
l!lerve de base, apo.ntand.o-lhe todos. o·SJ ·erros e as suas i.Jiusões. Oblservare-
mos, .apenas, que o regimen syndical é tão insustentavel como o actua.J sys-
tema; arbitrado e injusto, dos r.egulàmen<tos, ·s.egundo o qual os serviços pu-
bli-cos se regem pelos decretos d.o tPoder Executivo, instaveis e precarios, por-
que são revogaveis pela vontade soberana do·s· 1\Enistros. Este regimen se 
assenta no fal.so presupposto de q·ue os cargos publicas são p.ropriedades d.os 
gov•ernantes, o outro importaTia em admittir-se o absurdo, não menor, de que 
os cargos publi•cos ·são pro·pri·eda·de dos funccionarios. A verdade é que os 
funccio.narios nem .são senhores abs·olutos dos seus carg.os, nem escravos 
inconscientes do Governo; elles são os servidores leaes da Nação. E, por 

~ iss.o, doutrina Dernartial: "C'es·t ,Ja na!'ion qui doit régier l'organis.ation des 
~ S·ervices publks, par qu'ils app.artier.nent non aux gouvernants ou aux fon-

ctionnaires, mais à eHe-même". _ 
Fôra sahir-s•e da noção antiga do Estado soberano, despotico e a·bsor-

vente no. principio absoluto de suprema e ii·Iimitada autoridade; para cahir-se 
na ·concepção dissolvente e anarchizadora d·e d·outrinas que nos arrastariam, 
pela logica dos factos, á suppressão do poder ·publico e destruição d.o proprio 
Estado. 

".Si vous supprimiez la .fonction publique, declara ·Lefas, si vous per-
mittiez, p•ar exemple, au foncü onnaire de s'ap·proprier la fonction, d'en faire 
sa ch.o·s.e privée, sa cho.se "de droit commum ", comrne ·cela e:>Cistait au Moyen 
Age, vous n'aborliri•ez peut-être pas théoriquement la notion d'État. Mais 
pratiquement, vous privez I'État de ses organes ,1 et vous po·uvez !e mettre 
dans l'impossibilité de se fai.re s.ervir. I! devient quelque chose comrne une 
â:me sans cor.ps; san royaume n'est -plus de ce monde." (L'État et -ses Fon-
otidnnr:iires, pags>. X e XI, Paris, 1913. ) 

De facto, a vidoria da doutrina .syndkalista, como observa Al·exandre 
Lefas, importaria no ·ani.quilamento de " ·tud·o quanto co.nstitue o Estado, no 
sentido juri•dico e ·actual desta palavra"; mas, desapparecido o Estado, sup-
pre:ssos os .seus orgã.os e funcções, é •evident.e que com •elle desapparece-
riarn tambem os p.raprios funccionari·os publkos. 

"Le syndfcaHsme, qui prétend supprimer l'Btat, doit logiquement abou-
ti.p à ·la supp.ress :on de·s f.oncHonnaires. C'est quenee de sa ·doct:rine: "Le·s· 
assodaüons de fonctionnaires r·ejoigna·nt l'organization syndkale, .ou 
conç.olt que!Ie devra être la transformati·on qu'en subir·ont les administra-
tions publiques; e!les ne pourront s'unir à 'ces syndicats qu'en prenant leu r 
méthode de travail. Mais prendre ces méthod·es, c'est disparaitre, tant leurs 
caracteres régaliens sont tdiamétralement opposés à ce federalisme a'lltarchi-
qu~." (Op. ciL , pag. LVI.) e Lefas accrescenta : "Sans l'État, sans l.oi , pas 
de fonctions publiques, pas de fonctionnaires. Que ces derniers veuillent 
bilen y réfléchir •encare: ébraroter les p.ili!ers du temple équivaU'dtla1t pour 

. eux à la volonté de s' e1tsevel.ir san;s, ses débris. (Idem, p·a;g. UGIX.) 
O unko meio, pois, facil , raz·oavel e .c·erto de combatermos a chaga do 

para,sitismo, ou o 'cancro do filhotismo .que suga e envenena toda a s·eiva do 
paiz, está na votação da lei basica do·s funccionari·os, na decretação, por via 
legislativa, do Bstatu(o, que é , como define Lefas: "la !oi qui assurera :tu 

~ fonctionnaire un état, au sens ou nos aieux du ~iir~é~atf ·ent·endaient ce mot: r c'est-à'-cUre une. condition Sltable ~ en écartant l'arbitraire, que cet arbitraire 
~ soit hostil e ou bienv i.ellant; en fixant les droits et J.es devoirs de chacun. 
(L't~at e.t .!~s Fonctionnairl!!s, c:it. , pag. 95, Paris, 1913.) 

· "Ce ·p·robleme, escreve Luiz Salaum, comporte trais ·~.o·luüons entre les-
queHes i! faut néc·essairement se prononcer: ou la sol•ution monarchique, 
c::'est"à,dire !e maintien des fonctionnaires á la dis·crétion du pauvoir executif 
par !e régime, plus au moins amendé, des decrets; ou Ia salution soc1aliste, 
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conseq.uence à abarrdonner aux fonctionnaires eux-mêmes _le soin de gérer 
des fonctions q·ue l'executif se serait revelé impuissant a o-rganizer sans 
favo.ritisme et sans arbitraire; ou enfin la solution républicaine, revenant à 
organiZ:e r - par la méthode qui en démocratie a le plus d'autorité ·et or-
fre !e p-lus. de garanties,l. par la !oi, - !e personnel investi des .fon-
.:-tion~ publiques." (Essa.i :sur ."orga.nization des fonctionnaires civUs; Re-
vue Politique et Parlamerrltaire, Janeiro, 1908.) 

A primeira d.as soluções referi•das, que Sa:laum denominou mon~rch.ia, 
naturalmente porque ella é uma manifestação d-o des1poti·smo e se msp!ra 
nos principio•s antHiberaes deste reg1me·•l, é exaotamente o· syst.ema que vi-
gora e d.omi-n:a entéfe nós, systema do arbitri·o .e do abuso em que a regula-
mentação dos .serviços publicas s·e faz pelas decretos do Governo, instaveis e 
pr.ecarios, rev·oga:v·ei•s pela vontade so·ber·ana dos Ministros . 

.Este systema d·e decretos é realmente incompatível com qualquer r~gi
men p.olitko de ga·ra:ntias individuaes e liberdades publica•s, porque elle é 
nma verda:deira sobrevivencia do direito antigo , n ;gimen da arbitrariedade, "ad 
bon plaiS;ir", como di'Z' Demartial em que o ·poder social se revelava sob as 
fórmas de ordenações do rei, quand.6 hoje elle se impõe, nos p:aizes cultos, 
sob ;a fórma de leis votadas pe-los dei tes do povo, representantes da nação. 
Ora, o phenomeno mais notav·el da evolução polii•tioa, no seio das soc·iedades 
modernas, é a substituição d·a·s ord.enaçõ·es, 1que exprimiam apenas a vol).t·a-
de individual d·o Chefe do Estado, pela lei, -que t·raduz a v.ontade conectiva 
d.a Nação. 

. A legi·sl:açã•o s-obre os funoci.onario•s não pass'Ou ainda por esta evolução 
e continúa submeHido ao regimen anachromico do decreto. 

"L'evolution que s'est produite dans les rap.ports du pouvoir social avec 
!e cit·oy.en, i! faut qu'·elle se pr.oduise ·aussi dans ses ra•pports .av.ec les fon-
ctionnali-res: la loi d•oit remphucer !e décret." ( Demartial , L e Sta:/Jut des Fpn-
otionnaires, cit., pag. 35 . ) 

Garantias .que não sej-am conferidas por •lei são eng-odo e uma burla Por 
isso observa Busrquet: 

"·Le statut résultant d'un simple decret .ou arrêté ne saur.ait être un 
statut: .i! S·e presenterait seus J,a forme d'un ond.oiement perP'étuel, le ca-
price des ministres ou des grands chefs hiérarchiques éffaçant !e Jend·emain 
les régles· tr.acées la veille." 

.Jsto· mesmo reconhece Hauriou: ":La !oi est la garanti e de la situation 
de·:!'> citoyens -ordi-naires, i! est natt:re>l qu'.elle ·sait aussi !·a ga-rantie de la 
srituaüon des foncti.onnai'res. Ainsi, !e premier élement de l'état des f.cmcti-
onnair~>"s c'est que leur statut soit réglé par une !oi." (Pré eis de Droit Admi-
nistratif et de Droit Pubtic, pa·g. 629, 7• ed., 1911.) 

A so,lução socialista origina-se da doutrina synddlcalist·a que, como vi-
mos, n-os leV'ari•a á a:narchia, á diss.olução d-o Estado. 

A terceira hyp.othese, portanto, que constitue a solução republicana, é 
a unica a·cceit·avel e compatível com o nosso regimen po!Hic-o: regula·rização, 
pela o!ei, da situação ju-rídica dos funccionarios publi·cos. 

Esta verdade reconheceu Bri•and; então p1'e.s1dente do ·con·selho de Mi· 
nistros, em 1910: "B laut que demain toute équivoque cesse, les foncclon-
naires, grâce à un statut et ·precis, connaissent exaotement l'·étendue de lour 
droits et ceHe ·de·leur -dev.airs." (Discurso, cit •. ) 
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CAP!ITULO II 

QUE E' FUNCCIONARIO, QUAL A NATUREZA DO LAÇO QUE O UNE AO ESTADO? 

Demonstrada a importancia e utilidade do projecto em questão, estude· 
mos agora a ma teria de que e1le se compõe. 

,Para ·a so.Jução me:thodka .e clara .compr.ehenção d·os multiplus prohle· 
mas que dizem respeito com a organização do pessoal :administrativo e res· 
pectivas funcções, torna,se indi.spensavel estabeleçamos desd·e logo· o que é 
que devemos entender por funccionario publico, em •que consiste esta qua· 
!idade e, •em rapidos traços, qual a natureza do vi•ncuij.o que o une :ao Es· 
t'ado. 

O co.nceit·o sobre o funccionario publrico a:ind.a é hoje muito controver· 
tido na sdenda jurídica e por iss·o dHfoici.l seria c.ertamente, ante a diver· 
gencia da•s ·op.iniões a res•pei.to, d•armos uma definição completa s:ob o seu 
a·specto· geral. 

"H y a deux >sortes d·e fonctonnaires !PUb.Jic.s. Les uns, en droit ou en 
fait, ne s;ont· nomrnlés qu.'à temps, tels un maire·, un juge au tribunal de 
('Ommerce, t•els. les cons·eillers munidp·aux et généraux, deputés et sénateurs, 
tels les ministres. Les autres, nommés. sa•ns limitati.o•n d·e dt111ée tels un 
préf.et, un •institueur, un empl>oyé de mini•stre, u:n gardien de bureau com· 
h1·i·ssionné, un facteur, un ingénieur, un co:nsul. D'ou cette difference capi· 
tal e: la f.onction des pr.emi•ers, f.onction t.empo.rai!fe, ne co·nstitue pas leur 
prof.es:sion, leur moyen d'exi•stence; la f.on•ction des seconds, fonction per-
manente, ·constitue leur prof.ession, leur moyen d'existence." _(Dema-rtial. 
Op. cit., Introduction.) 

Esta distincção, que ·á primeir.a v;ista póde parecer exa•cta, não é, com-
tudo, satisfactor.ia nem rigo1'osamente preci.sa. Fu>nccion:ario·s ha que, não 
tendo recebido uma i:nrvesvi·dura ·a praz.o fixo mas, a.o contrario, sendo no-
mead·os po.r temp.o indeterminado, não exercem no emtanto funcções per-
manentes nem o seu cargo constitue um meio de vid.a ou uma profissão. 
11aes são, entre · nó.s, os MJ.nis:tros d.e Estado, os seus se•cretaTÍ·Os e officia·es 
de gabinete, ·Os que co:nstitu·em certa.s commissões sdentific·as e technicas, 
d.e caracter proviso:rio, em geral quas.i todos os que occupam cargo·s adminis-
trativos, ·commummente considerados d•e confianç.a. A esta classe pertencem 
os funcdonarios a que na .f.nglat•erra se denominam políticos, p·ara di·stin-
guil·o·s dos "membros p.e·nmanentes do . serviço civil". (A. Todd, Le Gou-
vernement Pa11Imrt.entaBr.e en A nglBte'r>re, trad. de Spencer Wal)p:o~e, tome 1 o, 
j:ag. 261; Pariz, 1900) . 

,Entretanto, si ·em materia tão altamente .contro\'ertida ha um ponto em 
que se póde affirmar eXIiste qu·asi .que geral a>ccôrdo e mais ou menos .com-
pleta wnifonm.idade de vistas, é no .que d'i'z res•peito á C·oncepção que se 
deve ter de funcdonario p~ra ns effeit.o.s da lei que lhe si·rva de estatutQs. 
Dua,s condi ções são neces•sarias á sua qua'Ji.dad·e: 

1°, que eolle seja titular de um carg.o de naturez·a permanente, por ser 
parte integ.rante e no,rmal dos ·quadros r.egular.es: da administração publica; 

z•, que haj'a ·então entre elle e outros funccionarios uma certa de· 
pendencia ou re·lação de hierarchia e di.sci'plina. Esta segunda condição está 
·aliás, impJi.cit<amente contida na primeir.a, é desta uma conseq,uencia natu-
ral .e logirca: "La constituti:on de l',Etat, observa Lefas, centralise en de 
certai.nes mains le de,põt de la puissance publique: d'ou la néeessité pour 
tous 1es agents, revêtus d'un caractere publ1que, de se rattacher, par une 
échelle .graduée, à cette centraU.sa'tion des püuvoill's, á cette unité de l'Etat." 
_(Op. cit., pag. 22). Duguit wssim define o f:unccjonario: "est ta,nt agent qui 



p·arti·cipe d'un:e maniere permanente et normale au fonctionnement d'un -
s.erVJice public." ( Op., cit., -pag. 930), e nemart-ial declara: "·est fonction-
naire toute personne nommée, à titre pe-rma•nent, dams u.n service public." 
(Op. cit., pag., 103.) (De accôrdo com esse conceito: Projecto Bergé, a:rt. 1°, 
apresentado em 1-893, C.amara d•a Be.Jgic·a; proje·cto Buisson art. 1°, apre-
sentado á Camara dos Deputado•s na f •rança, em !90S; projecto B:riand,· 30 
de junho de 1910.) E·ste•s pwje·ctos exigem ai:nd·a, além, outro elemento: se-
rem os cargos remunerados por vencimentos mens•aes ou annuaes. Esse tam-
bem é um coroll.ario natural do .princip1.o de qu-e só é func-cionarió publico 
quem exerce um emp:rego pertencente aos quadms .regulares e permànentes 
<ia admini·stração do Estado. A ca•rgos politicos ou de commissão, · a cargos 

temporariq.s ou .accidentalmente creados de accôrdo com as necessidades de 
occasião, podem ser fixadas retribuições, cujo pagamento se faça mensa·l-
ment.e, por quinzenas ou semanas. Ma·s a·quelles cargo•s de caraocte.r p·erma-
nente, que f•az·em parte. integrante da prop•ria organi·zação .admini•strativ.a, cujo 

mente os seus :respectivos vencimentos prefixados por lei e pagos mensal-
exercício constitue uma verdadeira ·profissão e meio de vida, teem geral-
mente. No emtanto, ·não julgamos razo.avel fazer-se d·a e xistend a de ven-

cimentos um ele~e·nto essencial á quaHdade de funcdonario. Como bem pon-
dera Duguit "la · qualité de fonctionnaire, impJi.quant q·uelque chose de per-

r..1anent, implique, ·par !:a même, qualque chose de pmfe·ssionnel. 
Cependant l·etrai-tement n'este p;as une cond·i ~ion. ind•ispensable de la qua-
lité de ~onctionnai:re." ( Op. cit., pag. 431.) na mesma fôrma pens·am Lefas, 
(op., cit., pag. 19), Lahand, (Le Droit Public de femp,ire A~lemand, trad. 
Grandi.Jho:n revi1sta pelo autor tomo zo, pag. 108, PaJriz, 1901) e outros. 
Tambem não é .acceitavel a dist•incção entre funccionario:s de awtoridade e 
fuiJJcciona,rios de geSitão, post•a em fóco por Berthél·émy, ( Traité élémentaire 
de Droit AdmtniJstra~if1 pag. 50 e segs., 5• ed., 1908), e tão geralmente co-
r.hecida, segundo a qual O•s primeiros sã·o todo•s aqueaes. que dispõem de 
.J.ma pa;opceJ.la qualquer do poder pubJi.co, os outros são os• que effe·ctuam, 
em proveito· do Esta·~o .operações mate:ri.aes ou act•os juridico.s est-ranho·s ao 
poder de ord·e•nar e coagir, inteiramente semelhantes aos que praticam os 
empregados do commercio ou os o-p·e·ra:rios da,s indwstrias. Os primeiros são 
c.8 que p:ra'ricam "·actos de autoridade", actos que não po:d·emo·s conceber 
sej,am rea'lizados si não por a•!gum deP'o·sitario do poder publko; os segundos 
são os q:ue . praticam "actos d•e gestão", ructos que .concebemos possam ser 
feitos por qualquer paortieular . 

.Es-sa doutrina algum tempo em vóga cahiu hoje em descredito, comba-
tida vivamente pelos mais notaveis e mod·ernos publicistas. "Cetre dd·stin-
ction, a f firma Haurion, ne' Ait pas soutenable l 

1 o, parce ·qu'il est tr~s diffidle d'opérer !e t:riage d·es !onctdonnaires 
qui ont une délég•ation .de la p1üss.ance publique et de ceux qui n'au:raient 
qu.e des foncüo.ns t·ech1üques; 

zo, p·a,rce que la nature des fo.nctio·ns dont sont chargés de.s agents• n'a 
pas nécessakement une inf.lue.nce sur leuif situation pe·psonneHe." (Pré eis 
de Droit Administratif et de Droi•t PubN:c, ci., pag>s._ 61,6 e 617.) De .accôrdo: 
BuSiquet, o·p., cit., pag. 132; Laband, o•p. , pag. 109 e segs.; Duguit, op., 
cit., p·ags. 629 e 630; DemarHal, op., cit., pag. 9; E•sme'in, Elements de Droit 
Cons~i;twtionnel, 5" ed. , 1909, pag. 639 e 635; Orland·o, Princi:pii 'di Dlritto 
Admiroistra.tivo, pag. 54, 4" d., Firenze, 1910; La•rnande, Revue Penitenciai-
re, junho 1906' etc., etc. 

Do que ahi fica dito ·pod·emo.s, pois, concluir que funccionario pubüco 
é todo aquelle que occupa, no quadro normal da aàm,imisf.ração publica, um 
cm.prcgo permamenr!J.e, sujeito a hierarchia e discipl!ina. E' este tambem o con-
çeito d·e Lef.as, qua.ndo diz, citando as palavras de J os•é Delp,ech ( Conrs 
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ptojessé à la FacWlté ~e Droit de Dijon, sur le statut dles fonotvoannaircrs, 
année 1910-1911) que funccionario,s pubHcos são "des agents hiémrchis•és 

Desta definição estão, portanto, excluídos todos os que occupam cargos 
políticos, .geralmente ·electivos, os cargos de commissão e essencialmente de 
~onf.iança. os quaes são sempre de •caracter temporario; ella ·não comprehend,e 
tambem "os empregados assalariados que não fazem parte de um serviço 
publico sinão auxilia•res temporarios .e em condições ·que ex-cluem toda idéa 

. de carreira regula·r e gradativa". O nosso proj.ecto, pois, d·e accôrdo com 
a sua definição, só se r·efere aos funccionarios ditos de carreira, aos funccio· 
nar.ios profissionaes. Mas, como essa definição abrangeria tambem os mi· 
lita•res, .que são, s·em duvida, funccionarios profissionaes, julgamos conve· 
niente esclarecer no pro.jecto que as suas disposições não se applicam sinão 
aos funccionarios civis. Os militares ainda constituem uma classe .distincta. 
slij1eita a uma legis:lação es•pecial; não podériamos, por isso, incluil-a erri 
nosso Es·boço, até por·que, como ensina o emine·nte mestre Clovis Bevilacqua, 
"·as classes armadas, sendo o sorgãos de defesa do corpo social, necessiatm 
de normas especiaes, que as tornem mais aptas para o exercício da sua 
funcção, ·para a realização de sua finalidade". (Expd,Siição de motivo:s que 
acompanham o sw proj,ecto de Codigo Penal Mimar.) 

Em um bem elaborado estudo, ainda não concluído, sobre o assumpto, 
La Grassefi.e divide as funcções publicas e, portanto, os funccionarios, em 
tr,es ··categorias: funcções de simp.les gestão; funcções que fazem particular 
dp poder ·OU autoridade puj,)lica; funcções de poder ou acção politica. Esta 
ultima ca·tegoria se subdivide ·em dous grupos: funcções electivas e funcções 

·não ·electivas. Conforme este notavel escriptor o estatuto dos funccionarios 
só deve abranger as duas primeiras categorias, ficando delle ·excluídos os 
funccionarios politicos el·ectivos ou não . E' exactamente esta a opinião que 
h a pouco externámos. "On a contesté; observa elle, cette distinction d'abord 
mise en vedette , entre !e fonctionnaire de puissance publi·que et celui d•e 
gestion. Elle .est cependant três réelle, seulement les limites sont flottantes 
et i! est .difficile d'en tenir compte dans l'application, aussi est elle aban· 
donée. Pour nous qui trouvons que !e statut est app!icable à tous, sauf à 
ceux de derniere class.e, nous la négligeons volonüers . " (Revue Générale du 
Dnait, de la Legl,slathon et de la ]uris•prwdence; Mars - Avril, 1913, pa•gina 
120.) 

Mas, outra questão aqui se impõe: deve o estatuto dos funccionarr'os 
abranger, eritre nós, a tod·os os que exercem cargos civis permanentes, isto 
é, não só aos funccionarios propriamente administra•tivos, como aos funccio· 
na;ios pertencentes á magistratura, ao magisterio e ao corpo diplomatico? 

· Affirmativamente res·pondem ·quasi todos os es:criptores que· .se occupam do 
assumpto. Nós, porém, seguimos, no E'6boço,. cr.iterio divers:o; declaramos 
que as suas disposições não se applicam aos magistrados, aos professores 
e aos agentes diplomMicos e consulares. Não se applicam· aos magistrados 
e aos prof·essores: 

t•, porque elles já goMm, ·como tambem o~ militares, de uma lei que 
lhes garante os direitos, e define os deveres, pondo-os a salvo do regimen do 
arbítrio ·e da injustiça; 

2°, porque a tendencia moderna, que se vae notando, sobre o assumpto, 
é que cada classe distincta de funccio)larios deve ter o seu estatuto especial 
para que possam os seus preceitos, adaptando-s·e bem á natureza das resp.e· 
ctivas funcções, attender melhor ás necessid·ades dos serviços .que tanto se 
diversificam, consoante o fim a que se destinam. "I! semble difficile, pon· 
dera Roger Bonnard , qu'u·ne !oi unique régle avec assez de precision la 
situation de tous les fonctionnaires. Notre organisation administrative est, 

Proj~eto n . 15·3, ~1. 2 . · 
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en dfect, trop compJ.exe et trop disparate . " ( Chroniqu·e AàmiJni.s!fraliive; 
Revue du Droit Publique, 1907, pag. 481.) 

'E Lefas, no seu moderníssimo livro, accentúa: "·La realité, .que tous 
1es pays étrangers ont reconnue, ·c'est .qu'il existe, parmi les !onctionnair.es, 
di verses catégories, comportant des statuts dHferents. En Franc.e, nous en 
sommes r.estés jusqu'ici à la conception unitaire du fonctionnair.e, parce que 
la condition de ce dern ier demeurait vague et indéterminée . Aujoud'hui, 
s'il faut précis.er, on s'apercevra •qu'il y a li eu de des·tinguir: qu'il ~ a 
fonctio,nnaires 'et fonctionna.ires, les agents, leSl ~wtre s. sous-agents, les 
autres ouvriers . " (Op. cit. pag. 22.) ,, 

A exclusão .que o Esboço tambem faz .dos agentes diploma-ticos e con-
sulares se justifica por ·estas mesmas razões de manifesta conveni·encia que 
ha em se d1a·r a: ·cada classe distincta de funccionarios um estatuto especial. 
Esses agentes .são orgãos da nossa política externa, ex.ercem funcções tão 
melindrosas que a nossa Constituição julgou d.e bom alvitr·e faz·er dei>en-
dente do voto do Senado a nomeação dos ministros .diplomaticos (art. 48 
§ 12); é cu ria! e logico, porta·nto, ·que elles f.i.quem sujeitos a preceitos es-
pecirues e proprios, compativ·eis com a natur·eza da mis·são a que são desti-
na.das. 

iE devemos a.qui accentuar que exa·ctamente porque á existem, entre 
nós, funccionarios que gosam das regalias de um estatuto é que se torna 
.ainda mais evidente o quanto ha de ne·cessario e de justo em dotarmos os 
outros com essa lei protectora. "'11 y a eu d'abord un •petit nombre de fon-
·ctionnaires, escreve Haurion, dous·és d'un état et ces fonctionnaires, com-
parés aux nutres, apparaissaient comme des privilegiés ils joissaient de la 
stabilité de leur situation et de l'independance qu'elle donne, tandis que 
les nutres, sans garanties ·contre les caprices de l'Administration et surtou.t 
contre les exigences des hommes politiques, treblaient dans une dépendan-ce 
continuene. C'est une !oi historique, da·ns les periodes ·d'amélioration so-
ciales, que les pr.ivileges des uns deviennent !e type selon le·quel se modele 
J.e droH de tous, et c'·est une autre !oi que de l'·ex.ces du ma'! nait !e reméde. 
A la suíte de divers incidents et g!"â·ce à un mouvement d'opinion caracté-
risé, on peut aujourd'hui considérer !e pro}ect dt'une loi sur le statut et sur 
l'état des fonctionnaires com me entré dans la pé ri ode de réa'lisation." 
(Préc11s de Dmit Adm:inistr.ai'if et de Dm-it Pu!Jilic, dt., pags . 634-635 . ) 

Mas; estabelecido, como ahi está o que devemos entender por funccio-
nario publico , muito ·conviria ·talvez determinassemos aqui ·qual a natureza 
das re1ações de direito que existem entre elle e o Estado. · Fôra, porém, dar 
a este nosso trabalho um desenvolvimento que não está nos moldes, nem no 
intuito desta des:pretenciosa exposição de motivos. Basta desde logo accen-
tuemos que, .qualquer que se'j a a doutrina ou theoria que a ceei temos sob.re 
o assumpto, a necessidad·e do estatuto se impõe, ·de modo evidente e ind.is-
cutivel, no .. momento actual. Indi·caremos apenas ·as doutrinas principae::;, 
deixando para outra occasião mais opportuna entrarmos na sua . analyse 
·critica e apre·ciação detalhada. Busque! (Op. cit. , paginas 173 e 181) divide 
todas ess,as theorias sobre o laç,o juridi·co existente .entre o funccionario e o 
Estado em dous grupos principaes: theO'ri~s do Direito Privado e theorias do 
Dweito Publico. 

As theorias do Direito Privado são de modalidades diversas e podem ser 
classificadas em dous grupos distinctos: theorias do direz1!o re'al .e theon'a'S de 
obrigação pes'Sroal. 

As theorias do di·reito real comprehendem: 
o systema do precarium, contracto existente no Direito romano, pelo 

qual alguem ·concede gratuitamente o uso ou posse de uma causa ·que lhe 
pertence a outra pessoa, sob condição desta restituil:a logo que lhe peça; 

a doutrina da doação, segundo a qual a nomeação para um cargo im-



portante em uma es•pecie de doàção sub-modo gratuito e irrevo gavel , salvo 
por ingratidão ou não c umprimento dos respectivos deveres; e 

a tiheoria do ai•ugu·e.z de causas, .que é uma remi niscencia do systema, que 
no antigo regimen se us ava na Europa , de concess ões do s empregos me-
d.iante o pagamento de uma renda, que entã o se es ti pulava . 

As theorias de obrigação pessoal se podem reduzir a tres typos prin-
cipaes: gestão de negocias, mlarndaJllo e locaçã·o de . s.e·rviçols . A relação entre 
administração e o funcdonario seria equiparada a uma dessas relações de 
Direito Civil, quasi contractual ou contra·ctuaes. 

As theorias do Direito Publico veem no laço que une o funccionario ao. 
Estado ou uma reEação wntra!c~wC/Jl de Dêre'ito Publico ou unva relação unilla· 
teral r.esultante de um acto d·e autoridade legal 'OU regulamentar. A primeira 
"consiste em tomar uma theoria ·contractual do Direito Privado, o mandato, 
a locação de serviço por exemplo e em explicar as dif.ferenças reaes que 
existem entr·e as relações juridkas que nascem dos contractos privados e as 
relações juridkas que unem a administração aos funccionarios, pelo facto 
d'e .que a intervenção do grupo, ·orgão do s i·nteresses geraes ·e parte no con· 
tracto, transforma este contra·cto, em contracto de !Direito Publico, is·to é, 
em convenção s.ui generis. 

A theoria, da. relaçã:r.J unila!terat, distingue-se das outras a que temos allu· 
dido, exactamente porque todas estas, quer pertençam ao grupo das do di· 
reito publico, .quer sejam das doutrinas do direito privado, teem sempre por 
fundamento a idéa do contracto. A theoria do r~gimen Eegai u-nilateral nega 
d·OS funccionarios com o Estado resuJ.tam apenas de um acto de autoridade 
a ·existencia deste vinculo bilateral contractual, sustentando que as relações 
legal ou regulamentar. 

Ha uma ter·ceira doutrina de direito publico que Busquet considera 
resultante da fusão ou -combinação da theoria do contracto de direito pu-
blico com a do direito unilateral de autoridade, a doutrina ·que se poderia 
C·hamar de v'aSSialagem de Laland . E' ·esta incontestavelmente a mais in-
teressante e notavel, entre todas, pelo seu engenho e originalidade. Tambem 
cremos que ella nos dá uma noção exacta da natureza da funcção publica 
e uma explicação, sinão impeccavel, ao menos razoavel da relação jurid.jca 
que prende o funccionario ao Es·tado. Não ·resistimos·, pois, á tentação do 
desejo de expol-a aqui , embora a traços ra;pidos, mas de modo a dar sobre 
eila U11!,a idéa precisa e quiçá completa . 

Laband parte do principio de que "não é a funcção que é a caracte-
rística essencial á noção de funccionario", porque não só ha "funccionarios 
que não exercem fu.ncção", taes as que estão em d-isponibilidade ou em 
licença, como tambem ha "·pes-soas -que exercem funcções publicas e não são 
funccionarias", tal como um jurado: a qualidade de funccionario depende da 
natureza da funcção e relação j-urídica do serviço prestado ao Estado . A 
obrigação de prestar taes serviços "póde ter uma tríplice base de direi·to". 
Póde resultar de um ·contracto "analogo ao contracto de lo·cação de serviço 
do direito privado, e no qual os contractantes apparecem como gosando de 
direitos iguaes e independentes um do outro. Neste caso não ha subordina-
ção do ·que presta serviços áquelle para quem são elles executados; não h a 
outro direito, entre os contractantes, sinão o de exigir a prestação dos ser-
viços promettidos e o direito reciproco de exigir o salario convencionado". 
O abjecto de um tal contracto "não é necessariamente de direito privado; o 
encargo de praticar a·ctos autorfôarios, póde lambem ser conferid·o, med.iante 
um salario, s·ob fórma de ·cont·racto de locação de serviÇos de direito pri-
vado , por exemplo, o encargo de cobrar ou arrecadar impostos" . A obri-
gação de p_restar serviços póde tambem as•sentar-se em uma relação 
de direi1o publico "que não pr.ovém de uma decisã·o livre dos interessadns 
existindo independente disso". "No domínio do direito privado, o exemp J.~ 
mais caracteris.tko, é o patrio poder e o direit.IJ 'que eHe implica para o pae 
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de exJ,gJr dos filhos serviços domesticas ou technicos. Da mesma fórma a 
soberania do Estado sobre os s.eus nacionaes crêa, para .o Estado, o direito 
de pedir serviços e, para os nacionaes, ·o dever de os •executar. Mas o fa.cto 
de cumprir estes deveres de s.ubdito ou de cidadão não confere a qualidade de 
funcci.onarios", neste caso estão os tutores, os jumdos .e os que satis.fazem 
a obrigação do serviço militar. "Mas existe uma terceira cla·sse de relações 
de serviço, que reunem os traços característicos das duas .classes já es.tuda-
das; isto é, que, de um 'lado el!as tem por ba:s.e uma ·convenção livre e vo-
lunta:ria e que, de outro lado pelo seu .c.onteúdo,! são rela.çõ.es de direi•to pu-
bli-co". "A historia do direito privado oHerece-nos um exemplo classico de 
uma relação deste genero na vassalag.em -ou ·enfeudação. 

A commendação do direito da idade média era um contracto, ma·s. não 
um ·contra.cto de dire:to de obrigação; ·entre .senhor ·e vassalo, ·suzerano e 
feudiHario .existia uma relação de natureza moral, .assentando-se ·Sobre um 
dever de fidelidade e de dedicação particular 'e creava um dever de serviço 
particular. A commendaçâo nã.o fundava uma re lação de contr.acto, mas uma 
relação de autoridade e de subordinação, uma "potesta". Vio·lar ·seu dever de 
serviço não era, para o vassal·o, não cumprir uma obrigação, era um delicto, 
uma felonia; os direit.os de suzerano, não •eram direitos de ·credor,. mas di-
r·eitos de. soberanos. O que elle tinha .em •compensação, era essenCialmente 
a protecção. A concessã-o de um beneficium não· era indispensavel, ainda 
que fosse habituaL A relação entre vassalo e suzerano não era formada p.or 
um dare facere prae;stare apa:ri!ere, reciproco, mas. ·por mundeburdium (·d·e-
fensio) e f ides. A relação d.e serviço .que une o funcdonari·o do Estado ao 
Estad.o é do mesmo genero, com a dif.ferenç.a de 'que é de direito publico e 
não •de direito privado. Esta re!ação suppõe um contracto que a •esta·belece, 
isto é, um consentimento especial para ·cada .ca;s,o. E' preciso que o Estado 
declare sua vontad·e de tomar a ·pessoa, individualmente determinada, a seu 
serviço,) e que o funcc:.onario consinta em entrar para o S·erviço. Mas este 
i::ontracto .não é um ocontracto de d\'l·eito das obrigações.; d!e .crêa uma re-
lação de direit-o publico, um dev•er parti.cular de serviço, de obediencia, de 
fide :idade do funccionar :o, ·e, de outra parte, .o dever, para o Estado , de pro-
tegei-o e conceder-lhe a remuneração fixada pelos seus serviços". Assim, 
pois, os serviço:s prestad-os pe.Jo funccionario decorrem de um act.o volun-
tarioJ de um ·contracto; elles s·e disti.nguem dos p!'estados pelo cidadão, na 
qualidade de subdito, porque ·estes devem seT executado:s: ind·ependentemen-
te da sua v.ontade, .como um dever que lhe impõe o Estado·; e se distingu.em 
dos serviços prestados por ruqueHes qu.e a isto se obrigaram por um con-
tracto particular de J.ocação poTque a s.ituação jurídica d•estes ind ivíduos em 
face do Estado é a de -contractantes com direitos iguaes aos seus . 

. E Laband conclue 'que a re lação juridi.ca que .existe entre o funcciona-
rio publico ·e o Estado "repousa em um -contracto p·eJ.o qual, exactamente 
como na ant iga commenda:ção, o func·cionario· se vota ao Estado, contracta 
um dever particular d'e serviç.o ·e de fid.elidade, ·s.e o·briga a uma dedicação 
particular, a uma obediencia particular, e pela qual o Estado accej_ta esta 
promessa e lhe assegura, em compensação, protecção ·e geralmente sustento". 

E esclarece: "mas a ·entrada para o serviço do Es•tado differe da com-
mendação do direito feudal e de outr.os contractos ana·logos do dir.eito pri-
vado pela determinação e pe!o fim dos serviços ·promettidos. O funcciona-
rio não promette serviços no i·nt•eres·s.e particular de um s.enhor .qualquer e 
em .fav.or das suas vantagens individuaes; eUe vota os seus serviços ao cum-
primento de encargo·s: peculiares ao Estado, 'e para o bem gera·! do Estado". 
(Le Dro(t Pu-blic dJe l'Em,pire Aillemand~ cit., tome 2°, pags. 102 a 120.) 

·Ahi \!St~. Não entrar-emos aq:Ui nà critica desta theoria, nem em expla-
nações sobr·e f!.S outras a·cima enumeradas, que nos levariam a longas dis-
sertações que não estariam ·nos moldes deste traba·lho 1 pel~ razão a que j.á 
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nos referimos, isto é, que .seja .qual fôr a doutrina que acoeitemo.s pa11a a 
explicação da natureza do laço j·uridico que une o f.unccio.nario pu·blico· ao 
Estado, -seja um vinculo contractual ou uma simples re·lação unilateral, a 
conclusão a que chegam os puiblicistas e os homens de governo·, patriotas e 
estadista-s, é sempre a mesma: -urge seja dada -aos funcc ionarios publicas a 
ld basica da ·s:ua organização. 

Assim é que Hauriou, não .obstante ser vigoroso e intransigente adver-
sario das doutrinas -contractualistas, sobre o as.sumptoi. proc.Jama formalmen-
te, no emtanto, ser indispensav-el a decretação desta lei: "Si les conoeptions 
du ra·pport de servke et du contract de s·ervice public ,doivent être écartée·s, 
et si, même, .on doit ·éviter de dire .que .h~ fonctionn1aire soit lié à 1' Adminis-
tration comme une parüe à une autre pa·rtie, pour •la bo·nne raison que fon-
ctionnaire et Administration ne font qu'un, -il ne resve qu!une solU'tion juri-
dique po,s,sible, à savm~r que .le fonctiannaire sro'i't un c..z'boyen sipi!<cial muni 
d'un statut légal et ré15JteTI!entaire ,particwDie~r ou :investi -d'.une qualité par-
ticuliere. A:insi, sa 'situati.on ,lui s·era faite p.ar la législa-tion ·et e.Jle se pré- · 
sentera comme un ·s.tatut". (üp. cit., pag. 618.) 

Du.gu:t, affirmand·o tambem .que "dans la nomination des fonctionnai-
res il y a concours de vo lontés,! mais H .n'y :a -pa-s -contrat, parce que l'acte de 
volonté du fonctionnaire •qui accepte, mais seulement par la nécessi·té d'as-
•s,urer le fonctionnement du service public"; confessa tambem que hoje, em 
que a concepção do Estado s-oberano vae perdendo sua p-reponder.ancia, "est 
n6e -cette idée éminentement jus-te que le me:Heur moyen d'assurer un bon 
fonctionnement des s·ervices publics, -c' est de 'conférer .Jégalement au fon-
cti-onnaire une situation ·s.table ou point de vue de -tous les avantages ,se 
rattachant à -la fonction, d-e l'affranchir .completement du favoritisme et des 
i·nfluenoes poliüques". (Op. cit., pags. 470 e 486.) 

Aliás, o proprio Duguit já havia :a.ffi,rmado perempto-riamente que "le 
caractere juridique de la situation du fonctionnaire est tout à fait indépen-
dant du caractere contractuel ou non .contractu-el d·e l'acte de nominati·on". 
(Op. cit., pag. 469.) 

Isso mesmo declara Zanardelli na b-rilhante ·ex:posição de motivos' que, 
so:bre um p:roj ecto desta naturetz-a, apresentou ao- Senad10 ·italiano, em 6 de 
junho d·e 1903,1• affi\Mnand.o que seria "absolutamente ocioso examinar, 
nroqueJ.l.e momento, essa ·questão tão dis,cutida pelos theorkos do direito pu-
blico", porque .não só "os partidarios da theoria contra-ctual nã.o podem ne-
gar que, embo-ra haja cont-racto, esre c·ontracto não inter-essa por isso me-
nos a ord-em publica e que, p.or co-nseguint-e, é precis'o determinar os direi-
tos e deveres proprios ao individuo encarregadG da execução de um serviço 
publi-co", .como lambem "os autores que .não veem entre o· Estad.o e o .func-
cionario sinão um actG de autoridad-e, não podem tambem nega-r a nec-essi-
dade ·de reconhecer no cidadão, que -ent,ra livremente -para o serviço· pu.b.Jico, 
uma ·es.phera d·e direitos e de dev-eres que não sómen1e podem, mas d-evem 
ser determinados pela lei". (Atti pmjamentari; Senad·o) (2" s·essão, 1902-
1903.) 

Eis ah i . O estatuto dos funccionarios não é, pois, '11m a questã-o- de dou-
1rina. E'lle c.onstitue hoje uma idéa triumphante, entre as nações: cultas, 
.que ve·em a necessidad-e ·insophismavel de, em •benefido do paiz, pôr os 
funccionarios ao a·brigo ·das perseguições ·do governo, quando desvairadG pe-
las paixões: s-empre cegas do partidarismo poHtico, p.orque el•les, -como affir-
ma ZanaDdelli, "não pod-em ter as qualidad-es d•e ·integridade, auto-ridade e 
intelligencia necessaria ·ás suas' funcções,' si não estão defendid.os contra 
toda p-oss-i-bi-lidade ·d·e arbi-trio, de favoritismo e de injustiça". (I-dem.) 

Terminemos, p.ois, com ·Esmein: 
"Mais il est nécess.aire d'assurer vraimente à •ces employ.és la sécurité 

.~t la jus1ice. C'est un devoir •qui s'impose -actuellement aux pouvoirs pu-
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b\i.cs et qu'ils ·senrent parfaitement. C'est ce qu'on appelle chez nous i.e 
Statut des fonctionnaims: établir legalement ou réglementaireme·nt l·es re-
gles des nominations et de l'avancement, et dcnner aux fonct ionnaires dcs 
garanti·es contre les rév.ocations a·rbitr.aires." (Elements de Droit Constitutio-
ne.t, pag. 642; 5" ·ed., Paris, 1909.) 

CA.P:ITULO lU 
• ..J • • 

DAS NOMEAÇÕES 

tPodemos deduzir a qutro typos princip·aes os e:.ystemas ou processos 
Jlara o preenchimento dos ·cargos publicas. 

O primeiro é o systema em vigor entre nós: systema do arbítrio pelo 
qual as nomeações da grande maioria dos funccionarios publicas são filhas 
exclusivamente da vontade capr.ichosa do ·Governo, ou das autoridades su-
periores a quem cabe effe·ctual-as, obedecendo apenas a ·certas condições 
regulamentares, geraes e incompletas, imprecisas e vagas, e facilmente re-
vogaveis .ou reformaveis ao sabor dos desejos dos Ministros. Este é o 
sys•tema doos decreros, definitivamente, universalmente condemnado, contra 
·cujas inconveniencias de ordem política, social e moral se leva.nta, como 
vimos, o clamor gera-l das co·nsciencias honestas, regimen para cujos abusos 
a clarividencia e o senso prati·co dos espíritos bem intencionados e patriotas 
só encontram rernedi os efficazes e reaes no estatuto dos funccionarios, 
estabelecido por lei. 

O segundo sy.stema é o da nomeação ou escolha feita por via da eleição 
popular. Já alludimos ás multiplas desvantagens deste systema, ·conclemna-
d.o pela experiencia colhido entre povos· da mais elevada cultura política, 
social e moral. Entre nós este systema não póde constituir objecto de de-
liberação no seio do nosso Parlamento, emquanto não se revogue o § 5° do 
art. 48 da nossa Constituição, que o veda expressamente: 

"Com>pe1Je pnvaJtiiJv•(J)ment)e ao Pr~e·side•n!te rd!a Rep•uUioa --ipwver ois cargos 
civis e milirl!arets de cwracteir •feder )at, salrJAals ws res~lricçõets expr·es·sas na Con-
s.Utwição." Estas restricções encontram-se nos arts. 18, paragrapho uni co, in 
jline; 48, §§ 11 e 12; 58, prl:nc. e §§ 1" e 2° ; 89, paragrapho uni co. 

'Si pela Constituição compete privativamente ao Presidente da Repu-
p\i.ca prover os cargos .civis fed·eraes, é claro que a lei ordinaria não póde 
retirar-lhe esta fa·culdade para transferil-a ao corpo .ele.itoral. 

O terceiro systema é o socialista, a que já nos referimos, e consiste em 
transferir-s·e aos syndicatos de funcciona.rios, reunidos ·em taes associações, 
a faculdade de elles mesmos •preencherem as vagas abertas no pessoal · ad-
ministrativo. Este systema que La Grass·erie denomina awto•nomlismo é, como 
já accentuamos, inteiramente insustentav·el, a menos que não se tenha em 
vista a dissolução do proprio Estado tal como nós actualmente o ·con-
cebemo>s. 

O quarto sys·tema é o da investidura por meio do concurso que se me A 
afi.gura, como diz Busquet "·o a.br.igo verdadeiramente sério contra o arbi- li 
trio". Pensamos como rLuiz ~Carpenter .quando declara no .seu bem elaborado 
artigo ·stobre o assumpto: "O concurso ·será o meio mais adequado para a 
exe·cução do preceito da Constituição Republicana, que diz: ( a.rt. 73) "os ~ 
·cargos publ.icos são accessiveis a •todos os brazi!eiros, observadas as condi- 1'1 
ções de capacidade especial que a lei .estatuir". (Vide RevD.Sta de Direito, 
vol. XXII, novembro, 1911 , ·pag. 264) . 

E' verdadeiro que o ·concurso tem tido os .seus adversuios e contra elle 
se thão levantado varias objecções; algumas dellas, ·não contesto, um tanto 
razoave.is e ·que demonstram plenamente não s·er es.te um systema verdadei-
ramente impeccavel e perfei·to, um criterio infallivel para. a apreciação e 
julgamento das reaes a·ptidões d·os .que .se submettem ás suas provas , E' 
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pos1sivel mesmo ·que, em certos casos, nos dê e!le uma impressão falsa ou 
incompleta das habilitações do examinando, mas afifrmamos ·que é elle in-
·contestavelmente O melhor dentre todos OS' meios de que dispomos para uma 
boa escolha dos f).mccionarios, porque é o menos fa lho e o mais seguro de 
todos os processos .at·é hoje ·conhecidos de que ·podemos lançar mão para 
uma ·exacta -e ·conscienciosa avaliação da capacidade dos ·candidatos ou do 
valor dos ·pre·tendentes, rnaxime si ajuntarmos a elle a exigencia de um 
estagio anteri·or ou -subsequente . 

1 "iLe systeme du concours, pondera Duguit, est parfois tres vivement 
R criüqué. Assu11ément , •com me toutes les ·choses humaines, i! a ses défaut; 
~ mais nous estirnons que c'-est encere !e mains mauvais mode de recrute-

I mente d•es fonctions pub!.i.ques et celui par le-que! on a plus, de chance 
d'écarter !e favoritisme ·et les influences poli ti-ques." ( Trta.ité de Dmit Con-
sütutionnet, cit. pag. 473 . ) •E Bu.s-quet observa: "•De cette breve revue de la 
lé.gislation, on des tentaüves de le·gislations étrangeres, que nous venons 4_.e 
faire, •peuvent résulter déjà qualques ·cons.iderations . La premiere est, à 
coup, sur, que !e concours apparait comme l'un des moye·ns préconi.sés 

I présentant !e maximum de sureté en matiere de recrutement: garanties de 
~ non favo ritisme, garanties également de bonne administration. Ce n'est pas 

faire sérieusement la critique du .concours que de d.ire qu'il ne suffit pas 
g à juger un homme . Le p·rocéd·é du concours n'•est par •parfait, c'es·t entend·u: 
~ mais ·c'est !e moins imparfait. D'ailleurs, i! s.e combine adm irablement avec 

d'obligation complementaire d'un stage ·et devlent avec •cet auxiliaire un 
procédé excellent à tous points de vue . " (Le1s fon•C/t'io'lmaiT<es et la lutte pour 
le Drait, cit. pag. 70.) 

Não é outra tambem a opinião de La Grasserie, •quando a f firma: "Si 
la commission de concours. es•t bien ·composée, i! a l'avantage d'écarter com-

• plétement l'arbit-raire et .!e :f,avol'ictisme." (Rievwe cit., m.ai--juin, :1913, 
~ pag. 237). 

Esta ligeira exposição de motivos não nos• dá -ensanchas para discutir-
mos esse assumpto com a largueza que merece tão importante ma teria . 

Observaremos, porém, .que ·o concurso offerece uma vantagem sobre 
,i todas a:s ou•tras-, de valor i·negave1: é que elle tem a virtude de afastar, 
~ desde logo, os abs.olutamente incapazes . E não é tudo. Pensa Demartial 

.que: "iLe premier avantage du concour:s, et !e plus grand, c'est un avan-
tage poli tique. 1L'adopter comme base incontestée et uniforme de l'admis-
sion dans !e s.ervke public •ce serai·t, pour une fois, a•ppliquer strktement la 

~.·. déclaration des Droit de l'Homme, •qui a proclamé que tous !e dtoyens so·nt 
~ admissibles à tous les amplois, que !e mieux apparenté et !e plus recom-

(
~ mendé n'a pas plus de titres .à être, nommé que !e plusobscur, et .qu'il·s ne i dolvent être disti.ngués que d•'apres leu r apütude. C e serait aussi restituer 

au Gouvernement son indépendence, que !ui .enlevent toutes les solicitations · 
11 do·nt on l'assaille, et sa tranquillité, •car, si tous les emp-lois étaien1 donnés 
'Í au concours, on .ne pourrait plus !ui reprocher, •comme aujourd'hui, 1antôt 
~ de rrop faire pour ses amis ·et tantôt de ne pas falre a•s·sez. Ge serait, 
·l enfin, moraliser la poHiique, on trop de gens ne voient •qu'une chasse a.ux 
<} places.. Le second avantage des concours c'est le prestige, c'est l'attrai•t 

qu'ils exercent ·sur la jeunesse studieuse. N'est-ce pas la diffkulté même 
des •co·ncours dr'entr-ée .qui attire l'éHte de nos !ycées vers les servlces -des 
ponts et chaussées e•t des mines ou vers les situations élevées du profes-
sora!, et .qui produit une selectio·n d'hommes presque toujours remarqua-
bles? Pourquois ne convi-erait-on pa.s cette éHte à di.riger aussi ses efforts 
et ses -ambitions vers la justice ou l'a:dminirstra<tion? Le j'Our oú oh pourra 
y faire son •Cihemin à la s-eule force du mérHe, el!es seront assi reche·rchées 
par !e talent que les autres carrieres, et !e Gouvernement s era !e premie-r · 
à y gagner." (IÜp. cit., pag. 131.) l , 'P accresrcenta as seguintes e concludentes palavras: "Le concours est 
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donc une ins,tituition néces.sake, et s·'il n'existait pas i1 faudrait l'inventer. ·~ 
De même que l'ele·ction est la source de notre personnel politique, de même 
le .concours doit être la source de notre pers·onnel administratif et judiciaire. 
Election on concours, il ne peut pas y avoir d'autre à o·ccuper une fon-
ctio:n publique ·chez un peu!.Jl'e moderne." (Op. cit., .pag. 132.) 

O nosso proj ec1o, poi s, acceitando estas idéas .estabelece o principio 
geral do ~co·ncurso para a primeira nomeação do s funccionarios de carreira, 
combLnado •COm O estagio· probatorio .que é "la preparation 'j)ra.tique et pro- a 
fessionnelle des ·candi·dats à la fonction publique", como diz Léon Caen. 
( Conunum1ca~ion 'SUr le st•atut de·s fonct~o·rmaire\s e\J'! AlWem~agne; vide BuiZe-
vin M.efl'Su~el de la Société de LégtbRation Com,parée, fevere·iro, 1912, pag. 
137.) 

"-En effet, affirma Lefas, si les foncüons administratives. doivent rester 
une carriere, si elles ga·rdent un .caractere profi.ssion.nel et technique, il 
faut admettre ·qu'·elles offrent des le debut ·ce caractere, et que, par suíte, 
on n'y peut acc6der qu'à la ·condition de remplir .certaines conditions d'ordre 
technique et profissionnelle." (L'E·tat et te.s Fonationrvaireis, dt., pag. 102.) 

Estabel.ecida ass.im completa .garantia para uma bôa es-colha dos func- ~ 
cionarios, é cla.ro que a primeira nomeação só pôde e s ó deve ser feita 'Para 
o cargo- menos elevado de cada •Categoria, devendo a asce·nção ·aos logares 
superiores dar-se pela passagem suc·cessiva po.r cada um dos diversos grãos ~ 
da escala administra,tiva. 

"S'H .en éta.it autrement, declara Demartial, il n'y am·ait plus ni hiérar-
chie, ni sys,teme possible de promotions., ni droit. Cette regle revele du 
simple bon sens·, elle constitue un v·eritable axiome administra-tif, n'a pas 
besoin d'être demontrée." · (Op. cit., ·pag. 122.) 

•De outra fôrma, realmente, ser.ia perpetuar o reino 'do arbítrio e da .~ 
injustiça, que tanto desmoralisa a administração ·e •corrompe o funcciona- ~ 
lismo. Seria lançar em todas as suas •Class.es o germen da 'desordem e do 
desanimo, desenvolvendo o sentimento de rivalidade, que, no regimen ·con-
demnavel do favoritismo, não se manifesta pela emulação no cumprime·nto \ 
do dever, ma·s, pelas machinações da intriga e as perfidi•as da calumnia ~ 
postas a.o serviço de interesseira e baixa adulação. Si o re·crutamento do 
pessoal administrativo se faz por processo ·que garante a sua capacidade 
intellectual e moral, por que preteril-o com nomeações. de estranhos para 
cargos que pertencem ao 'qua,dro normal dos serviços publi·cos e -constituem, 
Qelos a;ccessos regulares, as estadias naturaes ·da sua carreira? 

"Quand on nomme à un emploi supérieur dans un corps une .p·ersonne 
étrangere à .ce corps, escreve Demartial, de deux chos·es, une: au c'est à 
cause de l'inca.padté du personnel de carriere, ·ce qui indiqui.rait que le 
Gouver:nement ne sait ·pas l•e recruter, ou c'es:t pour •caser une créature, -ce 
qui s'a•pp·elle exploiter le pouvok au ·profit d·'interêts •particuliers." ( Op. 
cit., pag . 129.) 

O argumento de que o G-overno, por ·isso que é •o· res·ponsavel directn 
pela boa marcha dos serviços. publicas. deve ter plena l.iberdade na •escolha ~ 
dos funocionarios de .categoria superior, não nos •parece um argumento ·1 
sério- e convincente. ·Por que razão a lei de ·organização militar não lhe dá 
o direito de nomear generaes pes~.oas ontra·s ·QUe não ·sejam coroneis elo 
Exer·cito, nem promover a almirante sinão o.s officiaes de Marinha que per-
tencem á classe immediwtamente inferior, nã·o obsta:nte ser o Presid·ente da 
Republica o chefe supremo das forç as arma·das e o principal e immediato 
res;po·nsav·el pela defesa da Pat.ria? !Será, '!)orv·entura, por que os serviços 
da Marinha ou do Exercito sã-o menos importantes do que eis pe-culiares aos 
outros -cargos, de modo a não imporem a necessi-dade de se recrutar em 
outra classe social ·quem ])ara prestal-os possua melhores títulos de compe-
tenda ou d·e maior capacid~de? Fôra irrisorio affirmal-o, como •seria abs!lr-
do suppôr-s:e que, para o exepcicio dos cargos de categorai elevada no quadro 
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da administração publka, não seja necessaria a compdencia especial e technica 
verdadeiramente pTofissional, que só se adquire mais fa<Cilmente. na continua 
e~perie11c.ia de ·uma praüca do .serviço mais ou menos longa, obtida por um 
tirocínio regular ·e methodico, pela passagem regular por todos os estadios 
da carreira, maxilT!_é si a primeira nomeação, para os Jogares menos eleva-
dos da es·cala bu rocratica, é feiM por pTo.ceE•SO•S que só admHtem a entrada 
dos ·que revelarem as aptidões necessarias. Só ·comprehendemos o pleno 
arbHrio do Governo na escolha dos Htula·res daquelles cargos, pertencentes 
á a·dministração, mas de "funcções politicas", para ·Cuja investidura é ded-
siva a ·questão pessoal de confiança que sobrepuja ou . prevalece sobr·e as 
condições pessoaes de compe1encia profiss•ional e tedmka . Tambem as 
nomeações para tae.s Jogares não estão .su•jeitas ás dis•poisções esti·puladas 
no Esboço, porque, como vimos, os séus titulares não estão comprehendidos 
na definição de funccionarios, estabelecida no .seu art. 1 o. 

CAPITULO IV 

DAS PROMOÇÕES 

,Mas não ba·sta que o es•tatuto véde ou limite o arbitri'o S·Ó nos casos de 
nomeação o·u recrutamento. E' mistér que ponha tambem os fu·nccionarios, 
quanto ás promoções ou accessos, a salvo dos ca·pf.i.chos do Governo, res-
tringindo-lhe esse poder dis•cricionario que o arrasta, por motivos estranhos 
aos interesses do se·rviço publico, a >preterições iníquas e es·candalosas pro-
tecções, em •consequencia das quaes indivíduos h a que mourej am indefinida-
me·nte, em um eterno .esquecimento, •presos a cargos subaJ.ternos, sem a·char 
recompensa aos s•eus ·esforços, ao passo que outros, bafejados pela fortu·na, 
ascendem rapidamente, obtendo pre•coces e succes·s•ivos a"'cessos, graças 
simplesmente aos favores do filhoDismo politko . O direito aos a•cces·sos 
deve ser dficazmente garantido na lei ao funccionario, "sendo as vagas 
preenchidas •como diz V·iveiros de Ca·stro, mediante proposta de uma ·Cum-
mis•são que func.cionaTia em <todos os m~.nisterio.s. ·civis, como a de promo-
[;Ões do Ex·ercito". (·Tratado de Sdenda de Administração e Düeito Admi-
nis·trat.ivo, 2• ed., 1912; pag. 536.) 

E' esta hoje uma o•pinião trlumphante. 
"!L'idéal des fonctionnaires, diz Lefas, serait que 'i'avancement fut 

donné exclus•iv·ement à l'ancienneté. Ainsi serait éca·r·té tout soupçon de 
favoritisme ou de note arbitra•ire, étrangere ou fonctionnement du service. 
Nous co.nc·evenons ave ceux qu'il est désid·erable, tout abord, d'assurer la 
régularité et !e contrôle public des. avancements par l'institution, dans 
cha•que branCJhe de service, d'un tableau d'avancement, comme ceiwi · dont 
les I ois .d·e 1831 ont doté l'a·rmée et la marine." (Op. cH . , pag. 107.) 

~ •Dev.e servir de base '\)ara o a•ccesso a antigui da.de ou o meredmento. 
Cremos. porém, que nenhum delles pôde servir de •criteTio exdustivo ou 
u•ni<co. Elles se devem combi•nar em um systema em qu·e o arbítrio do Go-
verno só ·te.nha poT J.imite os i·nteresses· do serviço publico. Si, consoante, 
pensa Busquet, "l'ava·Íl·cement périodique à l'andenneté est celui qui est !e 
plus sür garant contre les décisions ·capricieustes d•e l'autorité, ( op. dt. , 
pag. 142) e confo·rme declara Lefas, "l'avancement au clair, au !ieux d'être 
une oPime au mérite, devient une p11ime à ]'intrigue" (op. cit., pag. 110), é 
tambem certo, como aliás, reconhecem ambo,s. que a promoção por mered-
mento se impõe em muitos casos., principalmente quando s·e trata da pas-
sagem oara cargos que já não são subalternos, mas co·nstituem os grãos g mais ·elevados da hierarchia adminis.t;rativa. cujas funcções de maior im-

~ portanoia exigem ·qualidades e~peciae,s de intelligencia. perspkacia inicia-
ill Nva. espírito organizador e capaddade de direcção. "Nous reconn'a·isso·ns, 

confessa o proprio •Lefas, que J'administration peut invo·quer, d~tn$ certains 



\ 

-249-
cas, la ne•ce.ssité de rnaintenir un avancement au choix: ne füt,ce que pour 
perrnettr·e à des hornmes enco.re j eunes d'arriver à la tê te d-es services, et 
de pouvoir déployer dans la direction et dans la réforme de ces services, 
une a·ctivité que l'on trouve rar.ernent chez des hornmes charg•és d'années". 
(Op. cit., pag. 109.) 

!São de Dernartial as .seguintes ponderações : 
"'.C'-est un fait constant -que, plus !e recrutern e:nt d'un corp•s de fon-

ctionnaires es:t s·évere, plus se fah grand•e la part de l'ancienneté dans les 
prornotions. En Prusse oú les •condiction•s d'acces des fonctions publiques 
sont r.igides, les promotion.s O'nt li eu pres:que uniquement à l'anci enneté; il 
en est d·e rnême dans !e Civil IService anglais, et ·en France dans les corp•s 
d'élite -cornme ceux de l'ins.pection des finances ou des ponts;·et-chau.ssés." 
(Op. dt., pag. 199.) 

!Entretanto, convém repetir , ·e .sobre este ponto, aliás, estão todos d·e 
accôrdo, .que, pa·ra a promoção, não basta sempr·e que o fu.nccionario seja 
Q mais antigo da sua classe d-evemos tarnbern ter em vista o seu valor, as 
suas .qualidad•es pessoaes de merito. O -cr·iterio uni co da antiguidade nos 
levaria a um regimen cego_, v·e!1dadeiramente rnecanico , sempre autornatico 
e, p-or isso·, frequentement.e injusto e prejudicial. "H faut tenir ·compete de ~ 
l'ancienneté, pond·era Dernartiat, qui suppos.e une ph1s grande expérience, ~ 
constitue une presompti.on de supér.ioriré; il faut tenir compete de la valeur ) 
parce -que précis·ement elle su.pplée au nornbr·e des anné·es:." ( Op. cit., 
pag. 197.) 

•M-al'\ o processo pratico para se regularem os access:os, pela corn'bina-
ção dos dous elementos de antiguid·ade •e de merito, ·constitue rnateria de-
Hcada e difficil, a respeito da qual reina ainda muita diverg·encia. De-
marHal preconiza e recornrnend•a o systerna das blonificaçõels (majomfions), '1. 
que "·consiste ·em inscrever os funccionarios em um qua-dro de promoções 
na ordem r•esultante ao mesmo tempo da sua antiguidad·e e.ffectiva e das i 
bonificações de antiguidade que lhe s•eriarn conferidas em razão do seu · 
valor." Essas bonifi.cações "só seriam concedidas -com extrema res•erva", e 
em pr·ernio "ao merito, só ao rnerito"; mas não seriam d·adas em "recom-
pensa ao zelo e ao bom pro•ced.imento", porque s:i esta•s' ultimas qualida·d·es 
faltam a um funcéionario, elle dev-e ser punido, si, porém, as possue, não 
faz por is-so jus a urna "promoção excepcional". As bonificações devem ser 
de um an.no no rninimo, pod-endo e\evar"s'e até dou.s anno s "em caso de ser· 
viços partku\arrnent•e notavei s " . Só com a d.emonstração evidente da sua ~. 
sup·erioridad•e é que se deve "dar a um funccionario um anno de avanço ll\ 
sobre os seus collegas." (Vid. o-p. dt., pags. 197 e s:eguint.es . ) · 

Es.t·e sys1erna, incontestavelmente engenhoso, não nos -parece acceitavel. 
Na prati-ca cja:ria rnarg•ern, pri,ncipa\mente, ·entre nós, a abuso s: constantes, 
que burlariam inteiramente o seu fim. 

As bonif,icações se tornariam gera·es e prod·igalizadas a quasi todos ; 
praticamente seria como ·s•i não existis5•ern. Apenas os des·protegidos soffr-e-
r-iarn as consequencias de um constante atraz.o rel•ativo . Cremos que o 
melhor systerna é o preconizado po:r Bus·quet aliás já ma-is ou menos pra-
ticado nas cla-s•s•es armadas: 

"I\ •consiste dans \'éta'bliss.ement d'une tableau ·d'avancement au rné-
rite par ctes conseils de fonctionnaires oú les intéressés' sont largernent re-
pres·entés, ce qui -est nour eux une grande garanti e contre la faveur . La 
violaüon du droit à l'avancement d'un fonctionnair-e inseri! au tableau, 
donnerait lieu ensuite à son profit à une action devant J.es i•uri•sdictions 
cornp'étentes en annu\ation de la d·écision qui \ui fera-it grief. 11 y a \à une 
proc•édur·e três acceptabl·e pour déterrniner l'avancement au choix." (tOp. 
cit., pag. 143.) 

O nosso esboço amolda-se, mais ou menos, a estes pre·ceit.o·s'. Todavia 
deixamos ao G<>verno, conforme aconselha :D-ernartial, a faculdade de esco· 
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l lher, -entr.e os funccionarios de cat·egoria immed-iatamente inferior. inde-pen-
dente d.o quadro das promoçõ·e·s•, os titulares do cargo mais elevado de cada 

· serviço. "Les empois en question, -es•creve elle, étant tres importants, étant 
des emp.Jois d·e chef de service, la va-leur seule des candidat doi être pris1e 
en consideration, l'ancienneté ne compte plus. N'au.tre part, i! n'y a pas 
d'i:nconv-eni·ent à lais·ser !e mini.stre pourvoir J.ibl'ement à ces ,emplois .. Au-
tant i! e·s•t dans l'impossibilité de fair-e des. choix raisonnés quand on lui 
demande de pourvoir à une fou!e de f.onctions dont !e contrôle lui écha.ppe 
forcement et ele la mauvais·e g.estion des.quelles il n'•a pa.s directement à 
souffrir, autant il lu·i sera loisible de s'éclairer personnellement quand i1' 
s'ag.ira des nommer d-es chefs de service et il ne marquera pas de le faire, 
puis•qu'il s sont desrinés à être ses collaborateurs immédiats." (üp. cit., 
pags. 154 e 155.) 

Eis ahi ; j·ulgamos qu e d essa forma, e cem taes preceitos legaes, ficará 
limitado o a,rbitrio do Governo em benefiCIÍ'O do paiz. 

CAPITULO V 

CONSELHOS DE AD/Vl!NISTRAÇXO E CONSELHO SUPERIOR DE DISCIPLINA 

Um estatuto de funccionarios que nã-o co-nsagras·se em seu texto a insti-
t uição de conselhos de admini.stração e ele disciplina não teria .colimado o 
seu fim , porq·ue se·ria uma lei illusoria ·em todos os p'!'e·ceitos e regras com 
que procurasse .re-stringi-r -effkazmemte o reg.imen do .a-rbitri.o e do favori-
tismo. 

O noss'O esboço, á seme·Jha·nça do que se vê em .quaosi todas as leis e 
projectos sobre o assumpto, ·c·rêa 'OS co.n:se.Jhos de :a,dministração e o conse-
lho -su-p·eriot de discip-lina. Duas questões imp-o·rta:ntes, porém, se levan.tam 
neste partic ular. 

a) como deve s.e.r feita ,a compos•ição des·tes conselhos? 
b) qual -o papel que e'l-les exercem no S'eio da a•dministração, isto é, 

q.ua·es são as suas attribuições? 

A - Composição dos conselhos 

Relativamente á p·rimei.ra questão é claro que .estes cons•e]hos devem 
ser o-rga,ni·zados de modo a lhe·s -s·er garantida .a maio-r s'Omma de indepen-
denoia pos:sivel. Do co-ntrario ser-ia um ·enxerto inut-i'l, uma ve·rdadeira es-
crescenda que ·logo se transforma-ria ·em um trambolho n-o m ecani8mo geral 
d·a administraçã·o. "Pour .que l'auto-r.ité soit consei.Jlée ·s1ncerement, ob-
se•rva Demartial, il ne faut pas qu'el!e nomme ·ses ·Co·ns-eiHer:s elle meme. 
Un homme que f.ut ministre sous: Louis Phi!ippe et -p.résident du Conseil 
d'.Etat, et qui .n'.a .rien pa-r conséquent d'un ·l'évolutionar.re, Viv·ien, a é'crit 
dans ses Etudes a:LfmViniSifrati-v,es: "1La va-l·eur des avhs doi! se mesurer â la 
posiüon de .ceux qui les donnent . . Qua:nd -les ·!ois ou les reglements veulent 
-que l'adminis t<ration .active -soit éclairée da·ns sa marche·, il.s entendent ::j'Ue 
ceux à qui il sera donné de lui procure·r de.s lwmrieres ne subiront pas. d'au-
tre -inf.Juence que cel!e de leur conscience. Pem1ettre au gouverneme·nt de 
comp.oser, s eu! et S'ans condi~ions, d•es co-rps qui onot été institués pour le 
guider ou pour !ui fournk l es documents dont il a besoin c'est l'·ex poser à 
faire d es choix dktés seulement par ·le dé sir d'eviter toute contradiction, et 
quand l'administr.a:ti.on compose elle même ses consei1s, le pub!-ilc a que•lque 
pein·e à lewr accorder toute sa confiance." (Op. c-it., pag. 107.) 

rExaminemo:s, para mel·hor Ipethod-o, por pa-rtes, a ques tão, tratando em · 
primeiro Jogar d-os conselhos da a·ctmi·nistração ·e depoi.s d·o conselho su· 
perior cte disciplina. . 



1.0 O Esboço orea um conselho d·e administ<ração! junto a cada minis· 
terio. Um unico conselho pareceu-nos que não exercia satisfa•ctoriamente 
::s suas funcções, j:á devi·do a·o :a11~cumdo de t.rab.alho, o que seria inevi· 

tavel, j•á porque 'lhe seria impossível obter um conhecimento ex;a:cto, preciso 
e minud·oso das multiplas •e differente:s nec·essidades de todo o •serviço pu-
blico, bem como da situaçã·o e condições intel.Jectuaes e mooraes do pes-
soal. 

•Mas de .qu·e e'lemento·s se constituirão esses ·conse1ho.s? Não h a accôrdo 
{;ntre ·OS competentes s•obre o meio pratico de res'Olv•ermos e·ste problem,a . 
Entret<~:nto, preferível a tod os os outros julgamos o •alv·itre de Demartial, se-
gundo o qual metade do c·o•nselho deve comp.o.r-se "d·o·s mais elevados func-
C"ionarios na hierarchia, começando pelos mais antigos", e a .outra met.ade 
"d·e funccionarios eleitos por seus coHegas e repa•rüdo.s entre as differen-
tes cla·sses de tal mod·o que o co·njuncto do pess:oal seja rep·resentado o 

mais equitativamente po.ssivel." Os que constHuem a primeira metade, ex-
pEca Demart~al, havend·o al·cançado "o ve.rti·c·e ·da sua carreira e gosando as-
sim de uma certa independencia, tendo ou devendo ter a ex;periencia dos 
homens ·e .das cous·as do s·e.rviço, estão inteiramente indicad·os para o papel 
de ·conselheiros; mas:, p·recis.amente p,orque el'les já chegaram ao termo da 
sua carreira, não s·e ·intere·ssam geralmente s inão muito de longe ou, pelo 
menos, muito por alto, da·s ques.tõ·es de ord·em p.rofissiona,J'', e, por isso, 
convém juntar-lhe "um e•lemento mais joven e mais activo", escolhido "por 
eleição". E esle ap•pel'lo á eleição, pa.ra a ·escolha dessa outra metad·e, De-
maTtial assim just-if.i·ca: "C'est un principe de justice •que cha·cun doit pou-
voir défend.re ses i·ntérêts. Le systeme elective, sur ·leque.) repose toute notre 
organisation po.Jiti.que et sociale, est fo•ndé sur ce plfincipe. Plus un peuple 
est libre, plus •!'é1e·ction tient d·e place d·ans. sa vie." (Op. cit., pg. 108.) · 

E accre.scenta: ":D'aiJ.leur5 le .systeme é lective e·st usité depuis lo.ngtemps 
dans !e d.épartement de l'instruction pubJi.que pour la formation du wnseil 
supérieur, des. ·conseils d'uni·versité, des conseils ,aca.demiques et des conseils 
,départementeaux, qui ont en matiere de pers.onnel des attri'butions importan-
tes, •et il a été tout !'lécemment adop;té pour ta nomi nation de ·certains mem~ 
bre·s ·des conseils d·e di scip·H•ne d·ans l'admi·nistration des P.ost·es et dans les 
régies financieres. La ju.stesse du príncipe est ainsi reconnue par l'autorité 
elle-même.". (Op. 'Cit. pags. 109-110.). 

'Ü nosso Esboço, ,assentando · nestes princípios a composição dos conse-
l-hos adm:i.nistrativos, faz, 'no entanto, uma ligeina .alteração. ·Conforme o 
plano de Dema•rtia1, seria presidente d·estes conse:lho•s, que elle denomina 
de conselho's profission.aes, ·o mais antigo dos seus membros de direito; . 
pelo nosso E.sboç:o o presidente ·sepá nomeado pelo ministro e terá voto de 
qualidad·e. Essa modificação se justifica porque, no nosso Esboço , estes çon-
selhos •não exercem, -c·om:o no pro i ecto Dema:rti.al, simples funcções con-
su-ltivas. Ao contrrurio, t·eem. funcções deliberativas, que cerceiam a esphera 
de acção dó Governo, send·o, por isso, conveniente dar-se a este uma com-
pensação ne,cessaria. 

2.0 Quanto ,a·o conse•l·ho superio·r de discipl:ina di•vergem tambem as o·pi-
niões n:l•ativame.nte ao modu da sua compo·siçã.o. Demartial, que dá a este 
conselho o nome de Tribu·na:l Disciolina.r, propõe seja elle constituido por 

dous senadores ·dous conselheiros da Côrte de Cassação, dous conselheiros de 
Estado, elei·tos por seU's collegas sendo o presidente es-colhido entre os membros 
parlamentare, tendo voto preponderante. Não se no:s .afHgura . fehz este alvi-
tre. 11al organização, .além d·e· apresentar uma 'série de diffkuldades para o 
funccionamento regular do conselho, não esbá vasada em moldes que possam 
garantir P'lena e·quidade n.os seus j.ulgamentos ou nas suas deJ.iberações. A 
pr·epond·e.randa, no conselho, do s n1embros d·o parlamento tiraria ás suas 
·decisõ·es o ca.ra·cter de ~mparcia)idade, porque as questões não seriam sem-
pre julgadas com a indispensave'l isenção de espkito, mas, a·o contrario, nas 
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sua!s resoluções inf.lu·iriam, não raro, os interesses de partido. Não teríamos 
ll.ssim um Tribunal de Justiça; o conselho se transformal'ia em um Tribunal 
PoHtico. 

IPelo p1ano do nos-so Esboço o cons·elho será compo·sto -de -dous membros 
do Supremo Tribunal Federal, e·sco•Ihidos ·por seus par·e.s, dous memhro.s do 
Tribunal de Oontas, tar:nbem eleitos por seus collegas, -dous jui'zes federa·es, 
rom séde na Ca.pital da Rep.ublica, indkado um .pelo p.reside.nte do Suprem<J 
Tribunal ·e o outro pe•lo presidente do Tribunal de Go·:llas, e t!'es funccio-
P.arios, chef.e·s de serviço, esco•lhidos por S'Drte-i.o. O presid-ente será o mais 
velho dentre o.s dous membros oriundos do Supremo Tribunal. O sorteio 
áo.s t·res membr.os representantes d·os funccionarios, será feito peJ.o presi-
dente do -conselho dous mezes a·ntes de te•Pminar o mandato do·s que estão 
em exerci•oio. 

O mandato de membro•s que.r d·o Cons·e1ho de Administração, quer d'O 
Cons·elho de D-isciplina, durará dous annos, e, em caso de falta, a substitui-
ç·ão será feita pelo prazo nece.ssario a completar esse pe•riod·o. No momento 
de s.ortearem-se o·s tres membros, s·ei.s o·utms tambem deverão ser sortea-
dos para supplentes. Quando a falta ou impedimento fôr dü.s outros mem-
bros do wnse'!.ho. o Tribunal Federal ou o de Co·nt.as, logo indicará substi-
tuto. Est·e o syst.eina que melhor si nos affigura para, em o nosso paiz, e, de 
accô·rd.o •com a nossa legislação em vigo·r, ga·rantir a independencia e capa-
cid·ade indis·pe.nsavei·s a este conselho, em cujas mãos esta-rá entregu·e a 
sorte dos funccionaúos e o.5 i·nteresses v.itaes do s·erviço publico. 

B - Alt~ri<bouições dos conselho~ 

Estabelecidos os princípios regu!a.dores. da composição destes conse· 
lho•s, vejamo·s, agora quaes as suas attribuições: 

I . 

I - CONSELHOS ADMINISTRATIVOS 

As deliberações ct..e um cons·el-ho desta natureza podem revest.ir •aspecto:s 
dífferentes. Elias são obf.igatorias üU facultativas, conforme cabe ou não 
ao Governo .a -obrigação d·e provocai-as. ISão im•penlitivas ou consultivas, con-
f.oTme o Governo tem ou não o d-ever de resp·eita.J-as. Quand9 uma corpo-
ração qualquer só tem attribuições para tomar deli>berações facultativas, é 
claro que a sua influencia será mínima .e a sua .a·cção· i:nutil. "Si rien ne 
forçaít ~·autorité à ·consulter !e cansei! du personnel, pond·er.a Demartial, 
elle ·ne le consult·erait que lorS'qu'elle serait -certaine d'en .obtenir un avís 
conforme à 'S·es inten:tions et pour p1us de sureté ne le réunira:it ja,ma:i·s. 
L'.experienc.e pr-ouve que les conseils dont le rôle est purement facultatif 

· ont un rôle nul; ;Jeur -existence •ne se révéle guere que dans les annuai-res. " 
(Op. cit. , pag. 110.) 

Entretanto, Demartial, que :a•ssim pensa, dá a estes conselho·s admi-
nistrativos ou profissionaes attribuicÕ·es de ooder pu-ramente consultativo, 
porque, diz e1J.e: "a fôrma imperativa subst·ituiria o arbitri·o do Miní-stro, 
pelo arbitri·o do conselho." M'as ·não tem razão- o i.Jlustre .escriptor. ·Substi· 
tuir ') arbítrio do Governo pelo arbítrio da justiça é o mais bello j.deal de 
todos os povos, po·rque é este o unico meio de ser r-espeitada a integridade 
dos nossos direitos. O arbítrio da justiça, isto é, a sua força, a SU!J. i.nâe· 
pendencia .a sua omnipotenda, será a mais bella conquista da evoluçã·o hu-
mana e a eondição precípua do progresso social. 

O arbítrio do Gov·erno leva-no.s sempre ao despotismo, porque é pro· 
prio .da política a cegueira das paixões; mas o arbítr-io da justiça é semp•re 

Pro}ecto n. 153, fi. 8. 
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posto ao serviço da equidade, porque não se ·comprehende justiça que não 
tenha por bas-e a intransigencia de absoluto amor pelo di·reito. Só devemos, 
pois, temer o arbitrio dos conselhos, quando etn·es não são conse·lho.s de 
justiça, tud·o está, portanto, no modo razoavel e pratico da sua organização, 
e no valor cultural •e moral dos que o compõem. 

"Le depositaire de l'autorité, diz Demartial, conserverait le droi~ de 
décision, mais la Joi et Jes reg.Jements !ui feraient une obligation de prendre 
préalabJ.ement, dans te;! et te! cas, .Pavis de ·co•ns;ei.J." Mas que vale prati-
cament·e tor.nar obrigatorio o appeUo á opinião do conselho, ·si o seu vo·to é 
méramente consultativ·o? "on !'e.mpecherait, explica .eJle, ai•nsi de p-écher par 
ignorani::e, et ·comme i·l pourrait ne pas suivre cef avis, Jes responsabi.Jités 
de chacun serai-ent défenies." (Op. cit., pag. 111.) 

Mas que vaJ.e definirem-se es.tas responsabilidades, si é o propri·o De-
ma~tiaQ quem, .em capitulo anterior entra em larga •e convinc~te diss·er-
tação que demonstra plenamente que é uma ridícula .e absur.da il!usão admit-
tir-se que os M'ini,stros, ou o Gov·er.no, .t·enham d·e ·facto e _praticamente qual-
quer respo•nsabHidade pelos abusos que ·commettem na admini·stração do 
paiz? Tra,nscreverei aqui, por muito elucidativas as seguintes palavras, ·ande 
e:Jl.e .eJoquentemente demonstra essa verdade: 

"Re·sponsables, les ministres? Les s·ervices .d'un défartement minis,té-
riel ne marchent p·as aux ·frais du ministre. \S'il nomme un danseur [à 
ou i1 faut un calcu!ateur, comme disait B·eauma·rchais, i1 n'.en touchera pas 
un sou de traitement en mains. Si .Ja marche des. -affaires en souffre, H 
est trop haut pilacé pour ·en êtr.e perso·nnellement gêné; souvent, d'ail:J.eur.s, 
ne sera plus là quand Qes consequenc·es de cette nomination se feront sent·ir. 
I! n'·est donc pas resp.o•ns:able comme le serait ·le chef d'une ·entreprise pre-
vée, qui peut se ruiner, ni même l·es admi.ni·strateurs des grandes. sociétés 
anonymes, qu-i, semb[abJ.es aux ministres à certains égards·, en different sur 
ce point imporitant qu'ils sont remunerés pro·portionnellement aux bénéfkes, 
ni même ·comme un monarque, ·donf. les fautes retomben.t sur sa dy:na,stie. 
Un ministre ·est-i-1 responsable civi!erríent? Pas d.avantage. On •n'a pas encare 
vu un ministre condemné à oayer des dommages intérêts à un foncti.onnaire 
auquel i1 aurait porté un préjudice dans l'exercice de ses fonctions. Je con-
nais un monctionnai.re qui veut tent·er !'·aventure; ma·is .Jes juristes .J'.en dis-
suadenit, ·bien que reconnaissant qu'H a rai·s·on ·en fait, bien que les com-
missions des pétitions du ISénat et de ~a Chambre aient proclamé son bo·n 
droit. Reste donc la respo·nsabilité pohtique. l'a fameuse resoonsabilhé 
des ministre.s devant les Chambres . cléde voute du regime oarlementair·e. 
Vaiei ce qu'e.n pénsait i1 y a d.éjtà soixante ans un homme qui prédsément 
av.ait été ministre, Vivien: Imaginez 1m débat s'engag·eant sur une nomi" 
nation qui sera critiquée par l 'opposhion. La majorité dédaigne cette mes-
ouine att·aque, defend de prononcer 'des noms propres, et n'a, pour s'é-
claire~. que la par.ole a mie d'un ministre que'·elfe s'outient. Admettons pour-
tant que, dans une drconstance s·péciale, .J.e •SCB.nda:!e ait été assez gra:nd pour 
deoo•ncerter le oarti du g·OlJvernement, ·ponr braver J.es scrupules de la tri-
hu.ne, pour exdure toute dénél!~tion , ne demeurerait-i1 pas encore impuni? 
Même quand de·s arrêts de la Cour des Comntes ou du Conseil d'Etat éta-
bHssent J'.ilégalité f:lagrante de certain es nomin::tt.i•ons, même alo·rs le mi-
rüstre reste nersonellement indemne. Ainsi J.es décisio,ns par ~esqu.elles un 
mi·nistre nomme. av?nce, révoque UTJ. foncti-onnaire . ne sont oa's suscepti-
bJ.es. à mo.i•ns d'un événement tout il faH extraordinaire. de mettre eff.e•cti-
vement en j·eu .sa resoonsabi.Jité, P!Jisqu ' elles nP. hti font courir aucun ri·s-
ane. J'ajoute que ce serait tout ~ fait 'iniuste d.e .J'e·n d-éclarer resoonsabJ.e. 
No·us ·sav·ons tons qu'un ministre aur8h de la n·eine. en u·n mois, à se ren-
dre compte personneHement de la va.Jeur des dédsions qu'H signe en une 
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soirée, et que, si c'est 'lui qui les signe, c'.est rarement !ui qui les prend. 
Quanct donc on prétend que !e ministre doi! êtr.e libre d-e nommer, avancer 
et révoquer discrétionnairement les fonctionnaire·s parce qu'il est r·espon-
:Sil!b1-e de leu r maniere de s•ervir, j.e repo•nds: pu r sophisme, et Je devrais 
dire: pur·e fo.Iie. Non, le minis·tre n'-est pa:s ·responsable des nomínations 
qu'il signe, d'.abo·rd parce qu'i.J est dans l'impossibilité matériel·l:e, ahsolue, 
de se faire une idée personneUe de51 titres de ses milliers de subordonnés à 
tene ou telle fonction, en suíte parce que si ces nominations .so·nt mauvaises, 
il n'en supporte pas Ies co•nsequences." (üp. cit., pags. 48 e 49.) 

Depois disso par-ece-me até ironia que seja o proprio Demartial quem 
nos venha fallar na convenienci.a de se definirem as responsabilidades do•s 
governantes. 

Os -conselhos administrativos .ou profissionaes do proj.ecto• Demartial, sem 
nenhuma alteração acceit-os pelo projecto- Buisson, apr·es:ent.ado á Camara 
Franceza, ·em 30 de janeiro d,e 1908, apeza-r de obedecerem, na sua compo-

sição a princípios garantidores e .preceitos •salutares, não poderiam ·cort:ar 
abusos lament•aveis, desde quando são consultati.v.a•s, e, por is·so, p.latonicas 
as suas deliberaçõ-es-. No nosso Esboço o·s -conselhos admini•strativ·os- têm 
attribuições para tomar deliberações, quer elucidativas, quer imperativas. A 

eJ.a·boração do quadro· de promoçõe•s é da .sua comp·etencia, com r·ecurso pa.ra 
o Conselho >Superi-or de Disd·plina. Si nesta ma teria ·eJ.l.es apenas tiv.es-
sem voto opinativü, cabendo a·o Governo, Mi-nistr-os ou chefies de serviço, o 
direito irrecorrível de organizar definitivamente as listas para os •a-ccessos por 
antiguidad.e ·e merecimento, na-da s·e teria f•eito, contra o regimen do arbítrio, 
em um dos assumptos de maior interes·s.e na ·carreir;a dos funcciünarios. 

Compete tambem, a estes •conse1hos, julgar :em ultima instancia, após 
recurso dos int·eressado·s, nos processos a·dmini•strativos para a applicação das 
pena·s discipHnar-es dos paragraphos. 

Cabe-;lhe tambem o direito de julgar, em primeira instancia, com mcurso 
p-ar•a o Conselho Superior de Disciplina, os prooessos para a a·pplicação das 
penas. 

I! - CONSELHO SUPERIOR DE DISCIPLINA 

Quanto ás attribuições deste conselho, e!! as são d·e natureza judicjaria; 
e!le julga definitivamente o·s r·ecursos relativos aos quadros d-e promoção, e, 
tambem, -em uHima instancia, todos os processos que têm por fim ap:plicar 
as penas discip)jnar·es que import-em em privar os funccionarios do seu em-
prego t.emporaria ou d-efinitivamente. Resolve tambem, mediante recurso, as 
questões relativas á aposent•adoria e ás licenças. 

CAPITULO VI 

ACÇÃO DISCIPLINAR 
~~:......--- ------ --

-A neces•sidade da acção dis·ciplinar é de intuitiva ·evid•encia e fôra ocioso 
insistir em demonstra·r a sua 'legitimidade, .aliás, por ninguem contestada. Os 
funccionarios ·nã-o têm sómente direitos. têm deveres tambem a cumprir. Os 
cargos não lhes são dados para o gos-o da sua 'exis.tencia, mas para elles pr-es-
tarem serviços uteis ao paiz, necessarios ás 'condições existenciaes do· pro-
prio Estado. Quanto maiores sejam as garanti·as com qtie .Jhes beneficie a lei, 
tanto mais rigorosa deve s•er ella na sua repressão das suas ,faltas e punições 
dos seus crimes. Est.es• ultimo•s. não faz·em ohj-ecto do ·estn.tuto·.· porque não 
se deve confundir as i·nfraccões pen.aes· com as infra-cções discipli'nares; eUes 
estão previstos no Codigo Criminal. Realmente, não ha quem não saiba que 
o direito crJminal diff.ere profundamente do direHo disciplinar, nã-o só quanto 
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ás penas ·e infracçõe·s .como tambem quanto •a·O· pTocesso e direito d·e .acção pelo 
qual es applioam as medidas repressivas aos factos d·elictuosos. A pena crimi-
nal tt!m um •car.a•cter de funcção defensiva ou preserv:lido.r.a da sociedade, e tem 
por f.im principal defender o organismo social dos ataques feitos pelos delin-
quentes, mais ou menos temi v eis, ás condições normaes da s•ua exis.tencia. 
(Moniz- Sodré, As tres escotas penaes, pags. 239 e segs., Bahi·a, 1907.) A 

repressão disciplinar tem por fim exclusivo c·onigi.r o culpado e salvaguardar 
a dignidade da corporação a que elle pertence, obtendo o cumprimento dos 
deveres profissiorva·es d·e todos o"s seus membros. Sobre ess·e assumpto ·eS<tão 
de a·ccôrdü· os mais nota veis criminalistas, independentemente de escolas. 
Mas, ·exactamente, porque o· di.reito criminal se distíngue do direito disciplinar 
é que no Esboço pão fizemos ·a enumeração das faltas resul•tantes da viol·ação 
do dever profiss.ional. 

De ·certo, seria para desejar podessemos fazer uma cata·logaçãü· exa·cra 
das infracções disciplinares, mas, reputamos essa enumeração, além de di f-
fi.cil , quiçá impossivel, muito perigosa, porquanto essas faltas di sciplinares 
são de diversas modalidad•e·s e de ·contornos, por vezes, imprecisos e vago.s. 

"Si la !oi, observa co:m muita razão O.emaTtina.J, énumérait 1es fautes sus-
ceptibles d'entra~ner une peine disdplinaire, cette enumémtion serait Jimita-
tiv·e en même temps qu'impéra;tive. Les tribunaux disciplinaires n'auraient, 
comme les tribunaux de répressi·on, qUl'•à apréder s·i te! acte tombe sous 
!e .coup de la !oi (nullla pene si!ne lege). Or la loi ne sau.ra.it avoh' la 
prétention doe prévoü tous les cas ou un fonctionnaire peut manquer à s·es 
obligations profis•sionnelles et toutes les manieres dont p·eut se produ·i.re oe 
manquement. Il •se ·produirai.t fa1•aJment des circomstan,ce•s• 'OU un four 
ctionaire commetrait des .a:etes répréhen:sibles non prévus •par la loi , et 
ou l'•autorité serait dans l'·alternative ou de 'les laisser impunis ou .de violer 
la :Joi. I! ne faut pas demander à la lo i plus qu'eHe ne peu1 donner." ( Op. 
cit., pag . 183.) 

.Mas, •s[ não é 1J.o·s•siv.el conter a ·enumeração de todas as .falta•s, o es-
tatuto deve, porém, ·estabelecer po•sitivamente a lista compJ.eta das penas 
disc'ipl.inares ·e a sua gradação. Estas· penas podem dividir-se em dous 
grupos dist.inctos: as que ·não· p:rivam o funccionario do exerci cio do cargo, 
e as que Ih e trazem a perda tempomria ou definitiva do emprego. Ess·as 
penas, porque se distinguem p.ela sua g!'avidade, ·exigem um processo ou 
regimen ·diff.erente plllra a sua applicaçãü. As mais leves seorão infligidas 
pel-o depositar·io dá autoridade .competenite, a.pós ter ouvido o inc<ulp :J.do·. 
As outras de gravidade maior serão applkadas pelo conselho administrativo, 
com .recurso para o ·conselho superior de discip.Jina. A applicação destas 
penas se fará mediante um pmcesso regular, ·onde se facultarão ao ·accusado 
amplas garantias de defesa, inclusive a nome·ação de advogado. 

CONCLUSÃO 

Ahi fica a exp.Jic·ação ·e justificação do Esbor;o para um nrojecto de 
Estatuto dos ftr.nccionarios da Repnblica. 'Pol i e .imDorta na "solução do 
grande problema, cujo estudo se impõe, como diz Le Henaff. ·com uma força 
cada dia mais imperiosa, á attencão ·de todos ·O'S gove.rnos." (É.tude sur te 
~tatu# des foncfionnairBs en Italie), (Bu1Uef!ín de Leg. Comp, cH., :anno 
de 1911, pag. 118) . 
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Es.ta lei basica da .a-dministração constitue, podemos aff<irmar, uma as-

piração univers·al que s·e vai realizando .em toda a arte ond.e a democracia 
se assenta em pri-ncipias d.e justiça, ou de -onde a da•riv.jd,encia dos governos 
honestos vê_ na independenci<a e capacidad•e dos funccionarios a condição 
ess·encial á boa gestã-o dos negados pubJ.iws·. 

"Les aspira:tions vers J.e statut sont :auss·i andennes que la conc·e·ption 
et que •!'ame dtt f.onctionnaire. Des tentatives -ont été faites dan.s tous !e 
pay.s pour .obtenir u,n. Elle·s ont abouti en Allemagne, en Anglet.er.Pe, aux 
Éta·ts-Unis, en Italie. En ·France !e mouvement •Commencé rv·ers 1840, subit 
plusieurs éche•cs. I·l y .a été repris récemment, á la suite des abus qui ont 
stimulé I'o-rga.nisation •corpo·rative des fonctionnaires." (Lef.as, .op. cit., 
pag. 96.) 

De fa,cto. A ne·ces,sidad'e des.ta. lei se impõe a todos· os o·lhos. Po~ 
is·so t:x·clamava Demartia:: 

"!Ja République n',est pas un but, •elle est ' un moyen. Le fait d'êt11e !e 
gouv.ernement de .J a majorité ne Jui confere aucune vertu p'l"opre, J.a fo11ce 
du nombr·e n'est ]}as -en. :soi plus légitime qu,e n'impo:r.t'e queU.e autre force. 
Ce qui re-rid un gouvernement Iégitime, c'·est de gouverner conformément à 
la conscienc·e ,humaine •et au droit. Un gouv•ernement est tou.jours la force, 
mais un bon g·ouvernement, c'est "•Ia f.orc•e mise au, servic·e du droit." 

"O r, u·n gouv-ernement ne pent pas dire qu'il met sa force au s·ervke du 
droit, quand i! Iiw·e les fonct·i-o,ns publiques à l•a faveur. S•o:us Loud·s-Phí-
Iip·pe, M1. de Gasparin, so·ut•en.ant devant la Ghamhr·e, s:a .p.r-op-osition de loi 
sur I'admi·ssion et I'a.vancement dans Ies services publks, s'écriaH: "De 
tous les crimes que peut commett<re la ·classe qui gouverne, !e plus impar-
donnabl·e, 'l·e seu! qu'on ne pa<rdonne j•amais, . 'C'est d'exp.Joiter à son pro·fit 
!e gou vernement." "Sous I'Empi.re un ·ingenieur en chef des mines, M. 
Lamé-Fleury, depuis inspecteur fenérale et conseiller d'.E'tat, considérant l'e 
mode ·de recrutement de notre administration publique écrivait: "Je mets . au 
premi·er Tang des ·crimes. que peut commettre un gouvernemen:t celui de 
livrer àes carriéres publiqlues aux .protégés dire-cts ou indire.cts. des .se:s 
rep•résentants. " 

C'·est pour que ·Ce crime cesse d'être commis sou.s :Ia Ré.pubJi.que que 
naus demandons une a·oi sur l'état des -fonc·Honnaires. (L e Staituf} de•s .Fo·n-
tionnaíres, cit., .pag. 42.) 

E<is ruhi: esta lei é uma lei de interesse publico, de honestidade poli-
tica ·e de ordem ·social. 

A Itali.a, apezar de monapchka e não s·er o mais helio modelo em 
questão de liberd·ades, já tem a •sllla [,ei desde 1908. A Allemanha, onde o 
prinCipio de liberdade se sente refreiad.o pelo autoritarismo de um forte e, 
p-or vezes, intolerante -regimen mi·IH·ar, já .dotou o Imperio·, d·es·de 1873, com 
esta lei sa:Jutar e patr·io-ti.cf!,. A Be~gica, a França, di.s:putam-n'a .com va-
loroso ·enthusi•asmo. Imitemos a Ingl•a·terra, cujos -co'Stumes de moral admi-
nistrativa constituem o orgulho -d-os seus filhos, que ·proclamam com ufania 
que ·O·s funccio-na~rios public-os. " ;São· cons·ide.ra.dos c·omo tendo o direito d-e 
ficarem ·em posse pacifica dos• seus lugares tanto •t-empo quanto eHes ·se 
d1;sempenham c-onveni·entemente de suas funcções, principio este tão univ·er-
salmente a-dmittid.o ·que não ba hoje exempno d·e d·emissão de uma pessoa 
que occupe um lugar d·e caracter permanente ;si não fô.r por motiv.o de má 
conduota." (Todd. Op. cit., p·ags. 261-262.) -

E não sómente quanto ás demiss.ões: .Já tamhem a ·politka nenhuma 
influencia ex·erce nas nomeações e nos a·ccesso-s,. DiJ,o. franc<amente LoweU 
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quando declJara que "não sómente a influencia política -quasi que deixou 
compJ.etamei)te d·e -agir sobre as nomeações, .como desappareceu, póde-se 
dizer, -em ma teria de promoções_" (Le Gouvernement. de l' Angleterre, tra. 
flranceza de Nerinck. Paris, 1910, tomo ! 0

, pag. 207.) 
Não -continuemos nest!e regimen corruptor -e miseravel dos d'espojds rf,o•s 

~enaidds intlroduz.i.do· nos Estados Unidos pelo espírito rúd·e ·e odiento de 
J ackson e que po.r dezena·s de annos tanto deshonr.ou a hi-storia poUüca da 
America do Norte. Lembr-emos-nos que Washington só f.ez nove demissões 
durante oito armas d.e governo· e tod•a·s por motivos superiores de interesse 
publico, •conforme declara B•ry-ce, e que J ohn Adams se vangloriava d.e que 
das unicas nove -demissões que f.ez durante todo- o seu quatiriennio nenhuma 
deUas foi det·enminada ·por mo'tiv-o .político. 

"Le s.poil's system, -observa ·Lefas, a régné soixante ·ans aux États-
Uni·s. On a pu juger l'arbre á ses fruits . .O.'une enquéte -ordonnée par le 
Congres en 1866, il cr-es•sort non seulement que 1a majorH-é des emploi~ 
publícs était alors occup>ée par -les inca•pables, mais "qui! y avait tant de 
vo!eurs dans les servkes publics que l'honnéteté était l'ex•ception." (üp . 
cH . , pag. 76 . ) 

Os Estad-os Unido·s vieram a, ·pagar car•O esse peri_od-o de Jaucu.ra admi-
nistrativa, ·synthetizad·o na celebre p'hrase de Marcy, .p.ro.ferida •no .Senado 
de Nova York em 1832 - to the v,ic~ors Mlong the spoils. O presidente 
Oarfi.eld foi a victima d·este .regimen •odioso, d·eshumano e revoltante, suc-
cumbindo, após muitos dias de cruei·s. soffrime·ntos, á pis·t-ola de Guitean, 
cujo 'temperamento de mattoide poHtico, -conforme ·O dassifica Lombroso, 
exp!od·io_ sob os impulsos da c-olera que •lhe produzi-o ou -o accinte de uma 
demissão que soffrera ou o logro de não obter uma nomeação cubiçada. O 
aissasinato de Garfield, •em -julho de 1881, foi a razão que mais ·poderosa-
mente influio para a votação _da lei de 19 d·e janeiro -de 1883, ·que poz 
cobro ás vergonhas do irritante -regimen das denrubadas continuas dos ad-
versoarios pol'iticos. Qu·e nos apr-oveHe ·esta dolorosa 11ição e não continuemos 
neste tri ste ·egoísmo de uma i-ndifferença criminosa, a 'explorarmos uma si-
tuação que deshonra os nossos costumes até que o desespero de ·algum al-
lucinado arraste o paiz ao luto d-e ·Uma. tragedia da qua·l, -em rigor, teríamos 
sido •cumplices, 1po-rque não- q·uizemos ·em tempo evitai-a, SiliPPir'Ímindo a 
causa -que poderia determina;r •o :111age!lo de&ta desigraça ·com a votação de 
uma Joei que nos é a'conselhada pelas Quzes da ex·perienda alheia, os senti-
mentos do noss·o prop.rio .patriotismo e o-s princípio-s mai·s co :n esinhos da 
moral administrativa e da p·rudencia política. - MoniZI Sodré. 

ESBOQO 

CAPiliULO 

DISPOSI ÇÕES GERAES 

Art. 1.° Cons-ider•a-se funcciona,ri-o· publi-co, pam os effeitos· da pre-
sente lei, todo aqu-elle qu-e ·occupa, n·o quadro normal -da a-dministração pu-
b1ica. um ·empreg-o p·e·rmane-nte, suj ei·t-p á hi·0rarc:hia e discipli-na. 

Pa·ragrapho unico. Não se applicam as di s·p·osi ções desta lei: 
1°, .aos miHtares de terra e mar; 

2°, aos membros da magi:sttratura e do magistyrio; 



3°, aos membro,s do corpo d'ipl'omatico e a·gentes consulares. 
Art. 2.0 Dentro d'O prazo de tres mez·es, a contar da data da promulga· 

ção desta ld, o Governo baixará os -regulamentos da administração· publica, 
organizando os <differe·nte.s corpüs de fu.nccionariüs e demais d·isposiçõ·es ne· 
cessari-as á fiel execução d'O·s pr·eceitos e reg.ras aqui estabel·ecido:s. 

C.A!PU.ULO H 

NOMEAÇÕES E ACCESSOS 

Art. 3.° Compete privati·v:cment·e ao Pod·er Executivo prov·er os cargos 
pubJi.cos federaes, salv:as as re:stfi.cções exp,ressa·s na Constituição. 

Art. 4.0 Para ser alguem admHtido no qua·dro regula-r dos funccionarios 
da administraçã:o publica, por via de primeira nomeação, é preciso dar pro· 
vas da sua capaaidade inicial necessaria. · 

§ 1.0 Esta capacidade inicia'l do . candidato se prova: 
1 o, por um co·ncur.so de admi.ssã·o; 
zo, por um estagio probato·rio, seguido de um exame p.rat•ico. 
§ 2.0 Uma indemnização, que não pod•e.rá exceder de dous terços dos 

vencimentos .fixad·os par.a o titular effectivo do cargo, será concedida ao es· 
tagiario. 

Art. 5.0 A primeira nomeação •só podePá ser feita para o cargo menos 
elevado de cada categor·ia de funcções. 

Art. 6.0 Nenhum, f.uncciona.f'io pod·e·11á ter acces.so para o cargo supe· 
rioT si -o seu nome não f.igur.a·r no quadro de promoção e el:le não tiver do:1s 
annos de servJço ·no 'Cargo que occupa. 

Art. 7.0 Os q·uadros de promoção ~serão organizados tendo-se em vista 
a antiguidade do fu.nccionario ou o seu merecimento. 

Art. 8.0 Os ruccessos para os C1!'rgos de superior categopia se fazem na 
razão de met,ad·e po-r antiguidade, metade ·poT merecimento; no•s outros ·casos 
a p'romoção se dá na razão de .dous terços por antigui.dade. 

Art. 9. 0 Os -regulamentos d·a. administração determunarão, para cada es· 
pecie d·e· s·e·Pviço, ·quaes o,s cargos, para os effeit.o;s da promoção, reputados 
de ·superior categoria. 

Art. 10. O accesso ao grá'O mais elevado de cada serv,iço faz-se indepen· 
dentemenote do quadro· de promoção, ma·s a es·colha não póde rec·ahir sinão 
sobre um fu.nccionaorio de c:ategoria immed,iatamente inferior. 

CAP:ITU!JO III 

PERMUTAS, REMO'ÇÕES E DISPONIBILIDADE 

Art. 11. Os caso.s d·e permuta serão regu:lados pelos res·p·ectivos regu· 
famentos; fóra dos casos p:revistos e condições neHes estipuladas, é nulla 
qualquer permuta, de pleno direito. · 

Para.grapho uni·CO. Em caso al.gum será pe11miHida a permuta que tra·ga 
um p-rejuízo ao direHo de promoção de qualquer outro funcci.onario. 

Art. 12. NenqJlm funccionari.a será removido a não ser por medida dis· 
cip\tina·r, po·r pedido, por modifi·cação o-perada no·s quadros, ou por necessi· 
dade do s:er·viço, devtid:amente verHicada. 

P'aragrapho u.nico. Neste·s dou8 ultimas casos, as custas d.a viagem se· 
rão pa-ga:s p.elo Estado, no lagar de onde o funcdonario foi removido.' 

Alft. 13. Um funccionari·o sómente poderá ser posto em disponibilidade 
ou por p.edido ou em caso d.e suppressão· do ·emprego. 

Paragrapho u.nJ·co. O funocionario, que foi posto em disponibilidade a 
pedido, não tem direito a vencimento algum; no· outro -caso, continuará a 
p·ercebe.r integra,lmente os s·eus vencimentos. 
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CAPI'fiULO IV 

LICENÇAS E APOS ENTADORIAS 

Acr-t. 14. Aos fu.nccionarios poderá se·r concedida licença até o prazo ma-
:dmo d.e dou.s annos. 

§ f.• As licenças por mais d.e seis mezes serão sempr.e· conced i cJ[~ S com 
uma perd:a de UJm terço dos ve.ncime•nto·s. 

§ 2." As Hcenças •por mais de um an.no serão s.empre sem vencimentos. 
Art. 15. O f,unç·cionario •que se invalidar no serviço da Nação se·rá apo-

sentado cmn as seguinte•s va·ntagens: 
1 •, si contar menos de 30 ann.os de serviço, com vencimentos p.ropor-

cionaes ao tempo; 
2•, si contar mais d·e 30 annos com vencimentos integraes. 
Art. 16. O funccio·nari-o .que -se inutiliza.r em acto de s·e-rviço ou por 

desastre .ou accidente, occorrido no desempenho das fu.ncções do s.eu cargo, 
será á'posentado, com todos os vencimento•s, qua•lquer qu e· seja o tempo de 
serviçd. 

C.AiPITU:LO V 

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 17. }unto a cada M:i·nisterio f•uncciona•rá um consel'ho de admini stra· 
ção, ·que representar.á os interesses dos fu·nc cionarios. 

§ t.• Cll!d:a cons,elho se comporá de sete membros; tres membros s ahi-
rão da classe dos funccionarios pr.of•issionaes de mais e.Jevada categoria, 
tendo .preferencia os mais anti-gos ; outros tres membros serão eleitos pelos 
se,us coHega-s, de modo que s·e dê ·a rep·resentação equitativa de .tod as as 
dass·es; o pre·si dente ·-será nomeado pelo res·pectivo M·ini stro. 

§ 2." Estes co·nstjJ·hos exercem as attribuições que lhes são confe ridas 
pela presente 'lei •e lhes forem dad.a.s pelos regulamento s organicos. 

§ 3. G A .e:5'1es ·conselhos •compete: 
1 •, organi za r annualmente o quadro de promoção dos respectivos fun c-

cio.narios; " 
z•, resolver sobre as reclamações, no prazo d.e 15 d:ia:s, que , ~::!entro de 

40 dias, :a contar da pubHcação do res·pectiv·o quad.ro, podem ser fe itas pelos 
interessados; 

3 .. , julgar em u!\tima instancia, após re.cusa dos i·nteres•sados, · no·s pro-
cessos admini strativos para a app.Jicação das' p·enas disC'iplinares dos nume-
ras 2, 3 e 4 do art. 26; 

4•, julgar, em primeira in:st,ancia, com recurso . para o Co•n<Se! ho Superior 
de · Discip1ina, os process.os para a appl icação das penas de ns. 5 e 6 do 
referido art. 26. 

5°, emittir opiniões sobre todas as questões que interessem o pessoal 
QU o funccionamento do serviço publico. 

Art. 1.S. Estes ·conselhos se reunem pef'iodicamente em épocas deter· 
minada·s; o Ministro poder·á convocai-o extraordinar.iament·e, em casos de ne-
ces-sidade o ' ' 

Art. 19. Ao fim de cada anno o presidente apresenta11á ~o ·respectivo 
ministro um relatorio a respeito dos ·t·raba1!bos do comelho, o qual deve rá 
ser publicado no Diari:o Official. 

CAP·ITULO VI 

CONSELHO SUPERIOR DE DISCIPLINA 

Art. 20. Haverá um Cons·e.Iho Superior de Disciplina, compos to de dou'9 
membros. do Sll'pr·emo Tribunal, esc olhidos por s·e·Us pares;, dous m embros do ~ 

J.7 
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Tribunal de Contas, tambem eleitos por seus collegas; dous duizes. federaes, 
com s-éde nest.a Capital, lndi·cado um pelo ·Presidente do Supremo Tribu· 
na! Federal, e o ·outro •pelo ·President·e do Tribuna,! de Contas, e tres func· 
·cfonar•ios, chefes de ·Se•rviço, escolhidos por sorteio. 

Art. .21. O presidente se1'1á o mais velho dentre os dous membros oriun· 
dos do Supremo TribunaL 

Art. 23. O sorteio dos tres membros representantes dos funccionar)os, 
será . feito pelo Presidente do Conselho, dons mezes antes de terminar o man· 
dato dos que estão em ex.ercicio. . 

Art. 24. O mandato de membros, quer do Conselho de Adminisi.ração, 
quer do Conselho de Disciplina, durará d·ous a•nnos, e, em C·aso de fa:lta, a 
substituição· s·e11á feita pelo prazo necessario á completar este perlod.o. 

§ 1." No momento d1e sortearem-se os tres nJembros, representantes dos 
funccionarios, seis outros deverão tambem ser sorteados p,ara supp'lentes. 

§ 2.• Quando a falta ou impedimento ·fôr dos outros membros do con· 
s·elho, o Trihunal lFederal ou o de Contas, ·conforme, o ·ca·so, •logo i'ndi·cará 
o subStituto. 

Art. 25. Compete ao Conselho Superior de disciplina: 
1 •, julgar d·efinitivamente os recursos relativos aos quadros de pro· 

moção; z·, julgar, tambem em Ulltima inst:ancia, todos os processos que teem 
por fim ap•plicar as pena·s dos ns. 5 e 6, do artigo infra; 

3", resolver, ainda mediante recurso, as questões relativas á aposen· 
tadoria, e ás licenQ.a:s dos ~unc·ci·o·narlos. 

CAPITULO VII 

ACçÃO DISCIPLINAR 

Art. 26. As penas d•iosdplinares são: 
1 •, censura ·paot·ricular o·u publí•ca, verbal ou escri•pta; 
2•, remoção; 
3•, multas, que não poderão execeder à o·itava parte dos seus ve·nci· 

·mentos; 
4•, ·eliminação do quadro de promoção, por um ou dous annos; 
5•, susp•ensã.o do exercici.o do cargo, com perda parcial dos vencimento~ 

e perda tota·l do tempo, não pod·endo exoeder a seis mezes salvo ca•so de 
reincidenci~a; 

6•, dOOl!issão . 
P.a•ragrrupho unko. As penas dos ns. 1, 2, 3 e 4 serão app!icadas pelos 

ministros ou chefes de s·erv:iço, com recurso, nos casos de remoção·, elimi· 
nação do,s quadro·s, ou multas, para o respectivo Conselho Administr:ativo; 
as penas de ns. 5 ou 6 serão applica:das pelo Conselho Administrativo, com 
recurso para o Conselho Sup·erior de Disciplina. 

Art. 27. As decisões destes conselhos serão proferidas após um pro-
cesso re·gular escripto, onde se gara·nta ·ao accusado plena e completa de· 
fesa, inclusive citação de testemunhas e nomeação de advogado. 

· § 1.° Cada ministro nomeará um seu repres•entant·e, que exerça as fun· 
cções do Ministerio PuhUco. 

S 2.• O recurso pôde ser intentado pelo accus•ado ou pelo representant~ 
do Ministerio Publico . · 
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MONT8PIO 

Considerando que a instituição de montepio, nos moldes por que esta 
Ca·sa do Co.ngress·o a•p.provcm o projecto n. 31.6 - C, de 1912, tomará a fei· 

P1•ojeúto (•) 
Netto Oam.peno 

ção das sociedades de seguros de vida com optima ga-
rantia, dad·a pelo Governo; 

Considerando que nestas condições, si o instituto 
do montepio alargar as suas operações concedendo a 

empregad.o de q•ualquer categoria a faculdade d·e elevar a sun pensão, será 
evidente e crescente lucro que disto resul·ta, po·rque o funccionai"io que, na 
sua mocidarde, ass·im o fi'z>er e tiver long·a exi.sotencia, concorrer>á com uma 
grande quota para o· fundo da me•sma instituição, pa·gando ·por muito tempo 
aquillo q•ue, no ca•s-o contra·rio, só faria po·s·teriorment·e, em curto pe·riodo; 

Considerando que nenhuma desv:antagem advirá para o instituto com 
es-sa concessão, uma vez que o funccionario pagará a joia .e as contribui-
ções correspondente•s a vencimentos que elole figurará percebendo fi-cticia-
mente, po.rquanto receberá aquelle ins•tituto e que lhe seria devido, na hy-
pothese de ter promoção ou melhoria de V·encimentos o respectivo funccion:a-
rio, unico onerado em grande parte .destes com .o e'levad-o pagame·nto de 
j oi a e co·ntribuições; mas 

Considerando que, send·o fa.cultativa essa concessão· só s·eria util·isada 
pelo func-cio·n:ario que p·retender elevar a pensão p-or amor á familia, o que 
nunca se lhe deverá p11ohibir; 

Considerando que a d·ivisão em tres classes para pagamento de joia, 
corres•pondente á pensão a instituir, rem por base estabelecer meios que f..a-
ci!Hem p:a•rcelladamente o a.ugmento desta por parte de quem a quizer fazer; 

Considerando que com o instituto servirá de garant·ia das operações 
o rec·ebimento do que lhe fôr devido, deduzido do pagamento a se effectuar 
ao funccionario; além disso 

Consid•erando que, no caso de se aproveitar o funccionario da concessão 
f·eita, será elle obrigado a elevar a quo.ta da co·ntribuição mensal -até ao 
respectivo limite maximo, si o obtiver posteriormente, vencimentos supe-
riores aos que figurou perceber, quando augmentou a pensão a deixar; 
portanto, 

Considerando que não existe nenhum inconveniente em ·s:e permittir 
ao inSitituidor elevar a pensão em .qualquer época, uma v·ez .que elle se su-
jeite ao onus de pagar as contribuições atrazadas desde a data da nomeação 
ou promoção anterior até á em que o prevend.a fazer; porquanto, 

Considerando que ·s:eria cons·entanea essa permissão, uma vez que o 
funccionario, que se tenha inscripto, como .contribuinte, para -o montepio, 
não fi•cava privado d·e promover o augmento da pensão nas proximidades d·e 
attingir a edade d·e 50 a•nnos, limite maximo estabelecido para a inscripção 
e, consequentemente, para a promoção; 

Considerand•o que não está ·esclarecido no referido projecto 316"C que, 
os herdeiros, si o pa·gamento d'a joia não tiver logar em certo e determinado 
tempo, gosarão ou não a pensã-o, ·O que é necessario; porque 

Considerando que o art. 40 do d·ecreto n . 942 A, de 31 de outubro de 
1890, firmou direito ao recebimento d·a pensão imrnediatamente após . o fal-
lecimento do contribuinte, de·sde que por ·este houvesse s·ido recolhida adean-
tadamente e de uma só vez a joia; e qu·e 

Considerando que é negado aos herdeiros de contribuinte, no caso de 
ser eff.e·ctuado parcelladamente o desconto, d·esde .que tenha fallecido esse 
contribuinte antes de completar o reco-lhimento da j.oia; a·s:sim 

( •) Proj eoto n. 108 . 

Camnm 



Considerando que, pelo alludi,do projecto n. 316 C, se vê que a joia a 
se pagar é ele vada e poucos. poderão, adeantadament·e, recolhel-a, para que 
possam garantir á sua família o direito ao recebimento da pensão, urna vez 
que não é revogada a lei anter.ior ·nesta parte; 

Consi.d·erando .que o art. 5• do infra proj ecto de lei vem salvaguardar os 
direitos futuros dos her.d·eiros dos funcci_Ç):Ilarios, que fallecerem antes de 
completarem o pagamento da j oi a, o que é de int·eira justiça; 

Considerando que privar os ac.tuaes contribuintes, que contarem mais 
de 50 .annos ao tempo da publicação desta lei, de promoverem a pensão, 
será uma med.ida odiosa, contra a .qual se revolta o direito já adquirido 
por elles; mas 

Considera·nrdo que, com o fim de suavizar tal medida, fi.ca estabelecido 
um curto prazo para aquelles que quizerem aproveitar das medidas aJlon-
tadas : 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• O funccio·nario o·u empregado federal de qualquer categoria, 

contando aind:a mesmo a idade d·e 18 annos, poderá fixar a pens:ão que 
quizer deixar aos seus hel'deiros, comtan.to que a joia, ca.loulada sobre a 
diff.erença da pens·ão institui-da e a que pretender instituir, seja paga: 

a) na razão .da idade de 30 annos , para o que quiz·er elevar a pensão 
a 2:400$ annua·es; 

b) na de 40 annos , para a de 3:600$ annua·es; 
c) na d·e 50 annos, para a de 4:800$ annuaes. 
Paragrapho uni·co. Todo aquelle, que se quiz·er aproveitar da disposição 

deste artigo, pagará a joia correspondente ao maximo da idade de cada 
limite dos tres es1abelecidos. ·conforme a p·ensão a instituir, si não houver 
attingido ao mesmo· limite e a j oi a, r·elativa á i·dade que ·contar, si tiver 
excedido dos dous primeiros lim ites. Del! e será descontada a contribuição 
pro !}orcdona·l a vencimentos., corres·pond·ente á pensão instituída. 

Art. 2.• O ins.ti.tuidor, qu.e se achar nas cond•ições do artigo anterior, 
quando fôr promovido a cargo em que o ordenado seja superior ao duplo 
da pensão instituída, ficará obrigado dahi em deante ao desconto da contri-
buição, de conformidad·e com os novos vencimentos que passar a perceber, 
s.alv•o o que já houver elevado ao maximo a pensão estabelecida na \.ettra c, 
cuja contribuição men s al não pod.erá exceder de 60$000. 

Art . 3.• Em qualquer época poderá s·er e\.evada a pensão, desde qU!! 
sej am p.agas as contribuições res·pectivas, l'elativas ao period.o de tempo de-
·corrido entre a promoção ou nomeação ·dbtid•a pelo funccionario e a data 
em .que preten.der elevai-a. 

Art. 4.• Da dis·po·stição do art. t• ficam ex·cluidos os funccionarios que 
forem promovidos em emprego ou tiverem augmento de ordenado concedido 
por lei , os qua.es pagarão a joia sobre a differença da pensão a instituir, 
de accôrdo com a ·idade qu econtarem nessa época, salvo si a quizerem 
elevar. 

Art. 5.0 Não perdem direit oá pensão os herdeiros -do contribuinte 
qtuan t'.'J es·te houver fallecido sem ter ·pago a joia. Neste .caso será feita a 
devida •carga para ser inde mni zada pela quinta parte da pnesão a rece-
berem os herdeiros do mesmo contribuinte. 

Art . 6.• Os actuaes contribuintes, que con11llr·em mais, de 50 annos, 
poderão el·evar a pensão insti:tui•da aos s·eus herdeiros, desde que o declarem 
no prazo de 30 dias, contados da publicação desta lei nas capita·es onde 
chegar o D'i.ari'O Officict.L, 'Pagando a joia relat.iva á idade de 50 annos. 

Art . 7.• O contribuinte, que houver instituído para os seus herdeiros 
pensão superior á conrrespondente ao seu ordenado e quizer voltar a ·con-
tribuir com a quota relativa ao s.eu emprego, pod·erá fazel-o, mas perderá 
direi.to ao que houver recolhido. Si em qualquer tempo pretend·er novamente 
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eleval-a, fará disso uma d·eclaração, pagand,o, então, a differença entre o 
que d·es·contava e o que pass·ar a d~s,contar. 

Art. 8. • Revogam-<se as dis•posições· em contrar.io. 
6ala das sessões, 8 d·e outubro de 19<1 3 .--Ne~o Campello. 

IAPÜ'SENTADORIA 

A .aposentaJdoria dos funcdonarios publicas CIVIS da União é regulada, 
de modo geral, pela lei n. 117,, •d·e 4 de •novembro de 1892, que estabelece: 

1•, que 'O funccionario que contar 30 annos de ser- . · 
Parecc•t• (•) cl.o viço t·erá direito á ·aposenta:d.oria c-om .o ord·enado por in- · 

81·. Tavct- teiro do ·Cargo que estiver exercend-o ha dou:s- annos e, 
1•es de Lyrt~ na hypothese •contraria, ·com ·O ordenado d.o cargo an-

terior; 
2•, que o empr-egado .que tiver me·nos d·e 10 annos de serviço não tem 

direito á .a.posentad.oria, mas o .que ti ver mai·s de 1 O annos ·e menos de 30 
ap·osentar-se-ha :com o ordena·d.o propo.rcional ao tempo ·que lhe corresponda 
na -raziiio de 1\30 por anno; 

3•, .que .o que tiver mais de 30 annos de •Serviç-o tem ·direi·to ao res·pecti-
vo ordenado e mais 5 % da gratifi·cação, ·por anno, .que ·e~ceder dos 30; 

4•, ·que não ficam incluídos ·nas disposições citadas os m i·Jit.ares, os ma-
gi,strados~ os professores e tod.os os funcdonarios exceptuados por 'leis es-
p·cdaes. 

Tanta·s eram as exc·epções que, em 1911, um Hlustre representante do 
Rio Grande do No.rte na Camara ·dos Deputados houve por bem sy.stematizar 
a materia em um proj·ecto que, preced.ido de consider.andos, submetteu .ao ·exa-
me de ;;.eus c.,olle.gas, na ses•são de 29 de julho •d:aquelle anno. 

Eil-o: 

·•con·sid·erando. que a Constituição da Republica, em seu art. 75, ga-
:rante aos funccionarios publicas .o ·direito de aposentadoria, em caso de in-
V·a!lidez .no se-rviço da Nação; 

_. Considerando que, ainda por preceito ·constitucional (art. 72, § 2•), esse 
direito • deve ·s·er Igual para ·todos; 

Considerand.o .que nenhuma razãoi de ord·em politica ou •social, póde jus-
tifi.car a permanencia do criteri·o da maior desigualdad.e ,até .ag·ora observada, 
quer em relação ao tempo de serviços prestados ·pelos fu·ncc~onarios, quer 
quanto á .natureza dess·es s·erviço·s; 

<Considerand-o que esta desigualdade é f·lagrante e notoria, desde que ha 
funcéíonarios ,que podem aposentar-se ·com todos os vencimentos do ·cargo, 
contando ape-nas 20, 25 ·e ·30 anno's de serviços, ao pass<> que de outros se 
exigem 40, 50 e mais annos de ·exe·rcicio; 

Consid·erando que os ma'.s favore·cidos com a 1curteza de tempo são 
ainda os .que maiores venciment.os percebem dos cofres publico,s, o que tor-
na mais clamo.rosa a i·njustiça d•a ·desigual,dad·e; 

Considerando que podem apose:Jtar-se: 
I - ·Com 20 a.nnos de ·s·erviç.os: 
a) os ministros do Supremo Tribunal Feder:al; 
b) os ju:z·es de s·e·cção. 

( *) Parecer n. 2·2 O . 
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H - Com 25 annos: 
a) os ·offidaes de terra e mar; 
b) os empregados do Correi·o; 
c) os funccionario'S d·o Hospital Centr·al do Exercito. 
IH - Com 30 annos: 
a) os desembargad.ores da Côrte ·d·e AppeHaçã·o, juizes e mais funccio· 

narios vital idos da justiça l·o·cal, no Distrkto F·ederai; 
b) os funccionarios da justiça do Territorio do Acre; 
c) os empr.egados da Estrada de Ferro Central do B:razil; 
d) .os direct.ores do Tribunal de Contas e do Thesouro Nacional; 
IV - Com 30 annos de exercic:o effectivo, ·ou .36 de serviços g·eraes, os 

lentes, substitutos, adjuntos ·e mestres da 'Escola . Naval; 
V - Com 30 •a•nnos de ·serviço effectivo, ou 40 de serviços gera·e·s·, os 

lentes, substitutos ·OU professore·s dos e.stabelecimento•s de ensino superio'f 
e s·ecunda.rio; 

·Considera.nd.o .que os demais funccionario•s publico.s, que se invalidarem 
no serviço da Naçã·o, sómente teem direito á .a•p"Osentaidoria com o ordena-
do do ·cargo, ·quando contarem mais de 30 annos de effectivo serviç.o, o que 
os •col•l-oca em s i.tuação ·evident-emente inf.eriür aos ·que, com m.eno.s tempo ou 
c.om tempo igual, obteem a ·S'tla aposentadoria •CQm todos .os vencimento.s do 
Jogar que exercem, accrescidos, na maioria dos casos, d.e gratificações cte 
antiguidade e outras vant-agens addicionaes; 

Considerando .que, ·para a ma•ioria d·os ·empreg·a·dos publicos alcançar o 
a:bono dos venciment.o.s t·otaes do cargü· pelo addidonamento da gratificação 
de 5 o/o sobre o orde•nad.o por ann-o que ex·ceder d·e 30, é preciso permanece· 
rem no trabalho eff.e·ctivo 45, 50 e mais annos; ' 

Oonsider·ando •que, além de tãü .odiosa .excepção,. resulta de tão longa 
permanencia do funccionari·o •no emprego - que é .quasi uma vida inteira-
evidente prejuízo para o serviço pub!i.co, pelo accumulo nas repartições pu· 
blicas de velho.s .e alque-brados servidores, physi.camente imp.ossibilitados de 
attender ás ·exigenci.as do traba•lho, que ·c·ad.a .dia mais se d·esenvo'lve ·e· se 
avoluma, Teclama·nd·o mais pnompta e effi.caz actividade, -o que só se póde 
cunseguir com a renovação dos quaJws em periüd.o.s não muito dilatados; 

Consi·derando ·que essa renovaçã-o, d·e accô.rdo com os s.entimentos J.e 
humanidade, só se póde operar pela aposentadoria d·os empregados inva-
lido•s; · 

ü Congresso rNacional decreta: 

Art. 1. 0 Todos os funccionarios CIVIS da União, que se invalidarem no 
serviço ·da Nação, terão direit-o á apoisentadoria. 

Art. 2.0 1Será apose·ntado com todos os vencimentos d·o cargo, que es· 
tiver exercendo effectivament-e o· funccionario que c.ontar 30 ou mais annos 
de serviços. . 

§ 1. 0 O funcdonario que s·e inuti'lizaT em acto de serviço, na defesa do.s 
interes•ses da União, ou ·em consequencia de desastre ou acdde.nte, occorrido 
no desempenho da funcção de seu carg·o, terá direito á a.posentad'oria com 
todos ·os vencimentos, ·qua•lquer que seja o tempo de serviço. 

§ 2.0 O funccionario ·que contar mais de 1 O annos d·e serviço ·e .l)'lenos de 
30 terá di.reito á apo•sentadoria, 'Percebendo tanws 30 avos dos vencimentos 
totaes quant-os f.o-r.em -os anno·s de serviço. 

§ 3.0 A invalidez será provada por inspecção d·e saude. 
Art. 3. 0 Não será •concedida a apos·enta:doria a.os funccionarios que tive-

rem menos de 10 a·nno•s de effectivo serviço publico, 'Salvo o disposto no § lo 
do art. zo. · 
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Art. 4.• São contad.os para a aposentadoria os serviços que o tunccio-
na.rio houver, em qu.a·lquer tempo, prestado: 

1 •,. no exerci cio d·e cargos g.eraes ou federaes, estipendia·do·s pelo The-
souro N acionai; 

.2•, no Exel'cito ·e .na Armada! como offidal ·OU .p•raça de pret, •si não 
tiver sido já induido o respe·ctivo tempo em reforma mimar; 

3", ·em quaesquer repa·rtições fed·emes, como diaris·ta, auxilia-r de escri-
pta, conferente, praticante extrao·rdinario, . es·cripturario provisorio, aprendiz 
e ·como addido. 

Paragrapho unico. Tambem serão contad·os i·ntegralmente, para ef.f.eito 
d·a aposentadoria, os serviços que ·o funcdonario houver prestado até a data 
da promulgação da Constituição Federal, nas antigas secretarias das ·pr·e·si-
dencias de pr·ovincias~ nas repartições de Faz·enda das• ex-provindas, bem 
como nas hoj.e estaduaes e mun:cipaes, e na Garoara •M·unicipal d.a ex•Côrte. 

Art. 5." Na liquidação do tempo de serviços .se observará o seguinte: 
J.• Quanto aos prestados em repartições geraes ou ·federaes não s·e de·s-

contará o tempo de interrupções: 
a) pelo exercició de quaesquer outr.as funcções pubHcas em virtude de 

nomeação d·o Gover-no; 
b) pelo ex·ercido de cargos el•ectivos, f.ederaes ou estaduaes; 
c) pelo desempenho de serviço ·g·ratuito e ohrigatorio por lei; 
d) por sus•pensã:o judidal, si -o funcciona·rio fôr julgado innocente; 
e) por férias; 
f) por licenças ou faHas por molestia, não excedentes d·e 90 dias em 

cada anno. 
2.• Dos serviços prestados nas .re·partições provinciaes, est·aduaes e mu-

nicipaes de .que trata o parag-rapho unko do artigo anteced·ent·e sómente s·e 
conta-rá o tempo de exer·cicio effectivo, excluídas quaesque·r interrupções, li-
cenças ou faltas'. 

3." A . liquidação dos serviços no Exercito e na •Marinha far-se-ha de 
accôrdo com a legislação militar. 

·Art . 6.• O funccionario aposentado considera-s•e incompativeq para qual-
quer empreg·o publico ·e, ·quando acceite cargo ou commissão estadual ou mu-
nicipal, remuner·ados, •sedhe-hão suspens·os os v·encimentos da a.posentado-
·ria, durante o exerci cio das respectivas funcções. 

Art. 7." Os funccionarios já aposentados de accôrdo com as leis ante-
riores não teem direito ás va:ntagens· consignadas nesta. 

Art. 8.• São excluídos das disposições desta lei os magistrados e os mi-
litares de t·erra e marj cujaS' a·posentadorias ·continuarão a ser regulad·as poT 
leis especia·es. 

Art. 9." Revogam-se as disposições em ·c·ontrario". 
Depois de .ouvidas sobre o as.sumpto as Commissões de Constituição ·e 

Justiça .e de Finanças da~quelJ.a Casa do Congress·o, este p.rojoecto foi in-
cluído na ord·em do dia dos trabalhos parlamentares, •sendo longamente d·e-
batido e tendo recebido um grande numer.o d·e emendas e m segunda ·e ter-
ceira discnssões. E só nos uHimos dias da •sessão passada foi, finalmente, 
appr·ovado e enviado ao Senado. Constitue a proposiçã-o sob .n. 174, de 1912, 
.ora sujoe:t.a ao exame d·esta Commi·S'são, e que ficou assim r·edigida: 

O Congresso Nacional resolve : . 

'Art. 1." Será aposentado ·com todos os vencimentos do ·cargo que estiver 
exercendo effectivamente o funccionario publico que contar trinta 'OU mais 
annos de s·erviço. 

S 1 ." O funccionario que ·Contar meno·s' d·e 30 terá direito á ap·osentado-
ría, ·percebendo tant-os 30 avos dos venciment.os tota·es quantos forem os 
annos de serviço, 
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§ 2.• O funcdonario que se inutilizar, em a,cto d·e s ...• .,u , na defesa dos 
interesses da União, ou em consequenci-a de desastre o·u acciden~e. occorri·, 
do no desempenho da funcção -d-e seu cargo, t·erá direito á a-posentadoria com 
todos os vencimentos, qualquer que seja o temp-o d·e serviço. 

Art. 2. • São contados para apos·entadori.a os serviços que -o funcci-ona· 
rio houver em qualquer t•empo preS>tado: 

1 •, no exercido d-e ,cargos geraes ou f·ederaes, esüpendiados pelo The-
souro Nacional; 

2•, no Exercito e na Armada, como officia1 ou praça de pret, si não tl-
v·er sido já inclui-do -o res-pectivo tempo em reforma mHita·r; 

3•, em quaesquer repartições federaes, como diarista, auxiliar de es•cri· 
pta, -conferente, praücant-~ extrao!'dinario, escripturario provisorio, aprendiz, 
addido e op.erario. , 

Paragrapho uni co. O ·t·empo de exercido em comm,issões sci-entificas 
será c.ont·ado, para eff.eitos de jub:Jação •e apos•entad,o-ria, aos prof·essores das 
escolas superiores da Repub!ica. 

Art. 3.• Na Ji.quidação do tempo d·e serviç-o s·e observará o seguinte: 
1.• Quanto aos prestad-os ·em r·epartições• gerae.s ou federaes não se des-

contará o tempo de interrupção: 
a) pelo · ex•ercicio de qua·es,quer outras funcções pubJi.cas erri virtude de 

nomeação do Governo; 
b) ·pelo ex·erc:cio de cargos ·e'ecth'·OS, f.ed-eraes ou estaduaes, equiparado a 

Estado o Dis,tri-cto Fed·eral; 
c) pel-o d·esempenho de serviço gratuito e obrigatorio por lei; 
d) por suspensão judicial, si o funcci>onario fôr julgado innoccnte; 
e) por férias; 
f) por •Ji.cença ou faltas por mo!estia, não ex•cedentes a 90 di.as em cada 

anno. 
Paragrapho uni co. A 1iqui,dação dos s-erviços no Exercito e na Marinha 

será feita de accôrd-o com a legislação militar. 
Art. 4.• T·erão d·ireito ·á a-posentadoria, independentemente d·e int·ersti· 

do e com vencimentos integr.a-es d-os ca·rgos que exercerem, os funccionarios 
publicos federaes S'eptuagenarios que se invalidarem c.o11tando mais de 25 
annos d·e ·empr-ego publico. 

Art. 5." O ministro do Supremo Tribunal Fe:cter-aq que se invalidar con· 
tando 20 annos -de eff.ectivo exercício ness-e cargo poderá a-posentar-:se com 
todos os vencimentos. 

Art. 6." A invalid·ez no s;erviço da Naçã-o, imprescind-ível par.a a coüces-
~ão da aposenta-d-oria, será provada por inspe'cção de saude a que s·e p.r-o-
cederá por duas v-ez·es, -com int•erv·allo de tres mezes entre uma e outra, ser-
vindo na segunda junta, medicos -que nã.o tenham feito parte da primeira. 

Pa.ragrapho uni co. Perante as juntas· s·ervirá o procurador fi sc :1l da 
Fazenda Federal , que poderá recorrer da perícia medica para a D:.rcctoria 
Gera-l de Saude P ubHca. 

Art. 7. 0 O v-encimento de aposentação d-os •enviados extraordi narios e 
ministr.os pleni·potenciarios, att ingido o tempo maximo d·e serviço preEcripto 
no art. 2", s·erá o •constituído pel'o ord-enad-o e gratifi·c.ação de seus cargos1. 

•Par·agrapho unico. Os enviados extra-ordina.rios e ministros pleni·poten· 
ciarios que já c.ontarem nesta data tempo de s·erviço que lhes a~·segure a 
?POSentação -com o vencimento em o d·ecreto legislativo d-e 20 de dezembro 
ele 1910 (24 contos de .réis annuaes) não s-erã·o .a-ttingi-dos pela presen~e ~ei, 
para el!es continuando em vigor o referido decreto d-e 2ü de d•ezembro de 
191·0. : 

Art. 8.• ü funccionario e empregado apo~'ent-ado fica inhibid·o d-e a,ccei· 
tar emprego ·ou comm:ssào federal, estadual ou municipal, com direito á 
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percepção de vencimentos; pena de perda immediata das v.a·nta~ens da apo-
sentadoria ou j·ubilação. 

Pamgrapho unko. Não se considera commissão o mandato legis:lativo; 
é, porém, vedad-o a·ccumular durante as s1essões as vantagens da aposenta-
d.llria ·com o subsidi·o. 
· Art. 9." Para o calculo do,s vencimentos d·O aposentad9 não serão leva-

das em conta as gratificações ad·dicionaes, resalvad·os. os1 dãrreitos garantidos 
por leis anteriores a.os actuaes funccionario·s,, que já rece'bem gratificações 
addidonaes. 

Art. Cll1 O. O funcdonari'o já apos,entad·o JC!e ruccôrdo com as leis anterio-
res ·não tem direito ás vantagens consignadas nesta. ,' 

Art. 11. Durante o processo da .aposenta,d.oria não será interrompida 
paTa o funccionari-o a per·eepção dos r·espectivos venc:mentos•. 

Art. 112. ·Fica marcado -o p.razo maximo d·e tre,s mezes para a liqui·dação 
final da aposentad-oria e ·ex·pedição do· respectivo titu lo. 

Art. 13. Ficam exdui•dos .das disposições desta lei os' militares, cuja re-
forma, porém, não pod·erá ser .concedid·a ·com vencimentos mai-ores do que os 
percebidos na -effectivi•dad·e do .post.o da refurma. 

Art. 14_. Rev·ogam-se asr di sposições em contrario." 
Antes de dizer, como lhe rcumpre, s-obre a proposição da Gamara dos 

Deputrudos, a Commissão de Finanças dreve rec.ord-ar aqui que o assumpto 
de .que ena trata já foi, na sess,ão do anno pas·sad-o, o'bi·e·cto de suas cogita-
ções, ·quand-o teve de inte r-pôr pare·cer sobre um pr.oj-ecto submettido á con-
sideraçã-o do Senado, pelo ·então representante do Ri-o Gra·nd·e dtO Su l, Dr. 
Cassiano do :Nascimento. Esse projecto era concebido nos ·s•eguintes termos: 

"O Congr·esso Nacional resolve : 

Art. 1. 0 Os funccionarios publicas,• CIVIS ou militares·, ·qLt.and.o passarem 
á inactividade, não !}Od·erão perceber v.encimentos maiores que os que lhes 
eram abonados quando ·em effectivo exer·cido do post.o ou cargo no qual ha-
i am .sido apos•entados, .reformados •ou i ubil a,dos. 

Art. 2.0 R·evogam-•se as dis•posições em contrar:.o ." 
Enviado á Gommissão de Justiça e Legislação, esta ·S'e mq.nifestou assim 

(parecer n. 356): 
"O projecto n. 17, de 1912, offerecid·o á c·onsid·eraçã·o do Senado pelo 

Sr. Cassian.o do Nascimento, 'determina que os funcc i·onari•os publi-cos, dvi s 
ou militar·e&, quando passarem á inactividade, não poderão per·cebér v·enci-
mentos mai-ores ·que •os ·qu·e lhes e.ram abon a.d.os quando em e-ffectivo exerci-
cio no cargo ou post.o no qual hajam s.l·do apo~·entados, jubilad·os ou .refor-
mados. 

Motiva a apresentaçã-o el-o pmj e c to a situação creada por actos· l egisla-
tivos que, s·em preverem malefí-cios ·e a situação d.o Thesouro ,1 sobrecarr·egam 
a ve:t1ba da classe dos inactiv-os d-esmesu radame nte e des p·erta ao funcc io na-
!ismo publico, muitas vez·es, pelo desejo de mai-o.r s•omma de proventos, o 
uso immoderado da aposentadoria, ela jubilação e da reforma. 

O honrado Senado,r pelo Rio Grande d·o· Sul, na srtta fundamentaçã-o do 
projecto, com razão affirma: "Ganhar mai s na in actividad·e do que no exer-
cido effectivo dos -cargos é absurdo, é anormal e crei.o não se •pratica em 
povo nenhum do mundo". 

De fa·cto, desd·e que foi ·expedido o :regulam ento reformando a Repar-
tição dos Correios ·e sancci.onada a lei n. 2.290, d•e 13 de dezembro de 1910, 
que no seu artig-o .di spõe: "Os -o-ffici a.es do Ex.ercito que ·s•e reformarem 
depo is dessa l-ei perceberão tanta:s vigesim as quintas ·part·es do soldo quan-
tos• forem .os annos ·ct·e serviços e mn.is 2 % s-obre o ·res•pectivo soldo annual 
por ca·cla anno de serviço acc.rescido depois de 25 annos,·, s·em direito ás gra-
tificações de que t·ratam os decretos 108 A, de 30 ele d-ezem bro de 1889, e 



-268-

193 A, de 30 de janeiro d·e 1890, como tambem as constantes desta lei", ou· 
tra·s clas·s<es a<cüv.as, que continuavam a p-re<star bo•ris e uteis serviços á Na-
ção, r·eso,lveram d·esemba!'açadamente ·obter da fraqueza dos legisladores 
iguaes vanta·gens para as d·erna:is 'Classes de funccionarios, ·s<endo que desse 
movimento logo resultou a autorização para a ·refo·rma da -Estrada de Ferro . 
Central d.o Brazil, com iguaes defeitos e igualmente attenta.toria das boas: 
prati·cas de administração. 

O regulamento d·essa estrada de f•er:ro, appr.ovado pelo .decreto n. 8.610,·· 
de 15 d'e março d·e 191 q além de estipular no art. , 63, que os empregados ti-
tulados ou jornaleiros perceberão, a'léttn de seus vencimentos .ou sala.rios, 
uma g!'atificação addidonal, relativa ao tempo de ·effectivo exercido na ·eS• 
trada, grati·ficação que se:rá co·nsiderada, para todüs os effeitos, como parte 
integrante dos mesrn·os vencimentos ou saJa,rios:, isto é, mais d·e 10 annos, 
10 % ; d·e 20 annos, 20 %; de 25 a-nnos, 30 %; 'e d·e 30 a•nnos,l 40 %, dispõe 
ainda que "é a.p.pli·cav·e.J aos ·empregados da Estrada de Ferr.o Central do 
Brazi'l a lei n. 117, de 4 de novembro <de 1892, que regula as aposentadorias 
do·s funccio•nari·os oubJi.cos federaces com as modificações constant•es do .pr·e-
sente r·egulamento". 

O art. 88 do citado regulament.o dispõe mai:s: "Par.a os effeitos' d·a apo-
sentadoria., será contado o tempo de ·serviço pulb!ico, de .conformidade com 
o dis·posto no art. 64". 

ü mesmo occorr·e em re•lação á Repartição ·d:os Correios, d·e fórma que 
os funccionarios ·civis<, além de a·d·quirirem as vantagens resulta·ntes do ac-
crescimo d'e ve:ncimentos, na p:roporção de 10 a 40 o/o no limHe e:ntre 10 e 
30 annos de s·erviço, gosam, no caso de a<posentadoria,' do·s favores cons,tan-
tes do art. 5° do decreto .n. 117, de 4 d<e novembro de 1892, que estabelece: 
"O funcriona<rio que c-ontar mais d·e 30 a·nnos d·e effectivo exercido tem di-
reito ao respectivo -ordenado e mais 5 o/o de gratificação po•r anno, que ex-
ceder daquelle tempo". 

' E' ·evidente. poart.anto, que o ·pro}ecto contém ·sa.Juta.r pr·ovid·encia, mere-
ced•ora de acolhida por parte do Senado Federal. 

1E' -certo que na Camara dos <Deputados S·e dkcute agora o projecto nu-
mero 94 G, de 1911, regulando a apos•entadoria de todos os funccionarios 
publkos civis da União, que se invalidarem no serviço da Nação; no em-
tanto.' não parece inopportu.no que o Senado promova a soluçã·o do caso, .que 
se ·estende tambem a.os militares d·e terra e mar, maxi:m.é attendendo-se a 
que ·O prindpa·l e uni·CO objectivo do proojecto é evita·r que O funccionariü na 
i·na•ctivid.a;de perceba maiores vencimentos qu<e na actividade . 

rQ oarecer de 2 de dezembro de 1911, do qual foi Relator o illustrado 
Deputad·o mineiro Sr. Antonio ·Carlos, deve me11ecer a attenção do Senado, 
pois mostra ·em muitos cas•os, p.or calcu1o preciso, que func.ciona.rios milita-
res percebem na inactividade maiores venciment·os que na. actividade. 

<Do exposto s·e v·erifica, · pois, que constituem funda-mento para seme-
lhante anomalia: · 

a) garantir aos funccionarios civis' da Repartição d~Js Correios e da Es-
trada de Ferr-o Central d·o Hrazil as vantagens da lei n. 117, de 4 de no-
vembro de 1892, além de outras vantagens creadas pelo regu1.amento; 

b} garanti·r aos militares 2 o/o !'obre o res,pectivQ soldo annual p.or cada 
anno de serviço accreslcido depois de 25 annos, além do direit·o de reforma 
no . posto immediatamente superi.ar. 

A' vista do exposto j é a Commi•ssão de parecer que ~eja approvado o 
seguinte substitutivo ao oroj-ecto n. 356: 

Art. t.o Aos funcci·onar.ios publicas, civis ou militares .que se invali-
dar~m •no serviço da Nação, será assegurado o direito á aposentadoria, jubi-
laçao -ou reforma, nas seguintes condições: 
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·a) si •contarem mais de 10 annos de serviço, com ,t~ntas vigesima .quin· 
tas partes do ordenado quantos forem os annos de serviço; 

b) si ·Contarem 25 annos:, com o ordenado; 
c) si mais d·e 25 annos, com o ordenado e mais 2 o/o correspondentes a 

cada anno .que exceder a 25, até o .limite maximo de vencimentos recebidos 
na ·actividade, desconta.das as gratificações addiconaes. 

Art. -2." A aposentadoria, jubilação ou reforma só poderá· ter Jogar no 
mesmo cargo ou posto •que ex·erça ou occupe o funccionario ha mais de 
dous annos. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario." 
O parecer da Commis•são de Finanças (n. 402, de 1912) é este: 
"A Comntissão de :Finanças, attendendo, por um lado, a que é indi~

pensavel acabar, .quanto •antes, com o abuso, que nada jus:tifi.ca, de existi· 
rem pela legislação em vigor, funccionarios que na inactividade p·ercebem 
mais do que no exercício effectivo de seus cargos. e, por outro, a qu.e o 
substi.tutivo offerecido pela Commissão de !Legislação ·e Jus.tiça ao projecto 
n. 17, d·este anno, a·presentado pelo illustr·e brazileiro Sr. Cassiano do 
Nas·cimento, de saudosiss•ima memoria, regula de modo uniforme e •conve· 
niente a materia, ·é de parecer que o mesmo subtsitutivo entre na ordem do 
dia dos trabalhos do :Senado e seja oor elle approvado." 

Ao · tempo em que eram emittidos os pareceres que acabam de ser 
ttans:criptos, ·ultimava-se na Camara dos Deputados a discussão do proj ecto 
de qu·e fallámos , razão pela .qual a IMesa do Senado julgou acertado não 
incluir na ·Ordem do dia o que fôra formulado pelo Dr. Cassiano do Nasci-
mento. aguardando, sem duvida, o ensejo, ·que ora se depara, de serem os 
dous d•ebat·idos conjuntamente. 

Expostos estes antec·ed•entes·, passa a Commissão a estudar a proposi· 
ção da Camara, referindo-se no correr desse estudo ao luminoso parecer .que, 
sob n. 108, do corr·ente anno, fc·mulou a Commissão de Legislação e jus-
tiça . o elo ·s.eu Relator, o 1Sr . Senador Antonio de Souza, e lembrando algumas 
modificações que, a s:eu ver, são convenient.es, caso o Senado, em sua alta 
sabed:oria. resolva dar-lhe o seu assentimento. 

·Pela 'lei .n. 117, de 4 de novembro de 1892, só pó de aposentar-s·e o func-
cionario que contar mais de lO annos de servi co; e o art. lo do proj ecto 
primitivo. insp.irando-se, aliás·, no texto do ar.t. 75 da Constituição Fed·eral, 
fazia independer da condição de tempo esse direito , embora, contradictor.ia-
mente, mantivesse a mesma exigencia no § 2° do art. zo, quando dispunha: 
O fwncdo·nario que 'c'O•ntar m-ailsi de 1 O a1r.nol> de l>e·nviço e m•enos d·e 30 ..• 
Esse oara~rapho foi modificado pela Camara. que sup'Primiu as palavras 
mai!s de 10 an:nos e, ficando redigido deste modo: O funcôionario que contar 
menos de 30 an•no's de ,serviço . .. 

Harmonizados assim os· dous dispositivos, surgiu uma nova duvida. 
O art. to estabelecia: .to&àis ols funccioniariots ciVIi:s da Uniào , que se in-

val,itdarem no IS'e'I' I-'ÍÇ'O ·da Naçâlo, terão diirei'io á apdsenfadolria e a muitos se 
afigurou que a disposicão vis.ava conceder esse direito áouelles ·que, oela 
legislação em vigor, d·elle não gosam. Dahi a emenda do Sr. Bulhões· Mar-
cial, mandando suoprimil-o. ·emenda oue foi approvada , de accôrdo com o 
seguinte parecer da Commissão de Finanças: 

·"Convém a aporovação da emenda . O d.i.s posto no art. I o, por excessi-
vamente ampl·o. teria de originar duvidas e controv,ersias. e oneraria, por 
demais. sem detido exame prévio, o Thesouro. Em outras leis e regulamentos 
teem sido fixadas .quaes as dasses de funccionarios ou d,e funccionarias a 
que compete a aposentadoria . .Q disposto no projecto generaliza e amplia 
a todos os funccionarios: publicos. a aposentadoria, medida que ficaria me-
lhor em outros proj ectos, tnão ness·e, cujo fim é regular a fórma e estabele-
cer os reqúisHos para a concessão do fav·or." 

Apezar de bem ac'Centuado, pela approvação da emenda do Sr. Bulhões 
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Marci&.., o intúito com que f·oi s.upprimido o ar.t. 1• do projecto primitivo, 
não ha inconveniente em r-ecordar as considerações .que, incidentemente, fez, 
sobre este ponto, a Commis.são de :Legislação e Justiça do Senado ao justi-
fi.car a emenda (e for considerado invaDido, noo• termais do art. 6•) -que offe-
receu ao art. 1 • d•a proposição. (Será a'p'asemtado com .to'das os ve,ncimoento•s 
do oargo que e~tiv•er exercendo effectiv·amoe~nte o funoâoonario• pub[iico qu·e 
contar trinrtla ou m'iaiJs annors de s•e1rv·iço. ) 

Diz a mesma Com missão: 
"•Si, ao cabo de trinta annos de effeétivo s-erviço, -o funcdo•nario fôr 

julgado incapaz de continuar o exercício da funcção, poder-lhe-ha ser con-
cedida a aposentadoria com os vendme·ntos do cargo que estiver exercendo; 
d·e onde s-e deve inferir .que, não sendo reconhecida aquella i:ncapacid·acle, 
que a Constituição exige, e que deve ser rigows,amente verificada p·or in-
specção de saoude, a possibilidade d-e receber o favor fi·cará adiada. apezar do 
t-empo de serviço. Seria, pois, convenie-nte que aos termos de art. 1 •. -de-
masiado taxativos, e parecendo crear um direito que tó o tempo não dá, se 
accrescenta·sse: - e fôr considerado invali-do, nos termos do art. 6•. 

IE refer•indo incid·e:ntemente os !·ermos empr-ega-dos pela proposição -
"terá direito" - al-iás já usados pela lei de 1892, nãG seria ta·lvez sem 
utilidade lembrar .que, pela Constituição, não ha entre nós o dirdiito á a.po-
sentadoria, pela -simples·· prestação de serviços durante um certo tempo, mas 
um favor que o po-der publico poderá •conce-der ao funccionar.io que se inva-
lid:ar no s-erviço da Naçã-o. "A aposentadoria, diz o art. 7-5, só poderá ser 
dada aos funccionarios publicas em caso de invalidez no serviço da Nação". 
E' uma permiss•ão que a lei fundamental concede, restringindo-a d-emais a 
um caso uni co . Ainda .no caso da invalidez, perfeitamente justificavel, ella 
só seria propriamente um direito do funccionario, si a Co-nsti.tuição deter-
minass-e - a aposentadoria s~rá dad1a - ,com os termos: imperativos de que 
usa em outros artigos. 

Alli. porém, a intenção de permittir um simples favor é evidente -
"poderá" - si o poder competente o julgar necessario e merecido, e, ain-da 
assim, em uma circumstancia unica, a incapacidad-e d·e continuar a servir. 

Ao contrario do -que se dá em -outros paizes, ·como na All'ema:nha, onde 
o simples ex erci-cio da funcção publica. durante -certo período, dá dir-eito a 
uma pensão pela noss-a lei só a invalidez obtem ou deve obter o favor da 
aposenta·d-01da. 

E' ·o caso d·a legislação suis-s,a, onde a pensãG, aiiás restricta aos em-
pregados -dos Correios e Te!egraphos, ·só póde ser dada por occurrencia d·e 
acci-dente no .exerci-cio das funcçõe!l e que occasione enfermidade grave. 
(Carpentier) et -Frer-ejouan - ".Reper-t. d·u Droit 1Français", vol. 30, pagina 
388.) 

Nos pahes em ·que existe a instituição de pens,ões, com o caracter de 
obrigatorieda-de para a Nação, e lia é, parcialment-e ao menos, compensa-da 
pela obrigação que tem o funccio·nario de -co;ntrib'uir, durante ·O exercício, 
com certa porc-entagem dos seus vencimentos, directamente p-ercebida pelo 
tb.esouro publico, como succede no nosso montepio, para attenuar a despeza 
que lhe cumpre. E' o -que s·e dá na Inglaterra, na França, Austria, Pruss:ia, 
Belgica e em outros paizes. E •cumpre observar, para -compa>ação, que, ainda 
no caso de inva·lid·ez no serviço, em nenhum paiz a liberalidade chega ao 
ponto de dar ao inactivo os v-encimentos integraes do exercício, apezar da 
contr-ibuição do funccionario. 

Na França, cuja minuciosa regulamentação administrativa pó de servir 
de modelo, pondo -de parte o excessivo regimen burocratico, tão -caracter-ístico, 
a pensão de i:nac-tividade é fixada em 1[60 dos vencimentos méd•ios dos 
ultimos. ,s•eis annos de exercício por 'ca-da anno de serviço civil, e o funccio-
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nario só adquire direito a -ella, por antiguidade, aos 60 annos de idade e 
depois d·e 30 annos completos de serviço, pod•endo apenas, qua·nd9 se trate 
do exercício de algum dos cargos da ·classe .que a.Jli .chamam activa, .ser 
obüda depois. ·de 25 anncp, com o accrescimo e 1\50 por cada anno· de ser-
viço que exced-er. Além disso, a pensão não pod-erá em caso à!gum ex·ceder 
a. tres quartos dos vencimentos. médios, e nem a certos !:imites de uma ta-
bella ·especial, onde são fixada sas médias ·dos vencimentos para cada cate-
goria de funcção publica. E~ assim -que aos -embaixadores:, por exémplo, 
pod·erá ser dada a pensão maxima de 1•2. 000 francos, aos magistrados e 
professores, 6.000 francos, aos •empregados dos Correios e Te!egraphos 
4.000 francos, aos d·as administrações -centraes, ministerios, etc., 6. 000 
francos, ·O .que, sobretud-o tendo· em vista a receita dos dou.s paiz·es, é um 
pouco menos do que nós pagamôs. 

Na Inglaterra •a pensão varia entre tres ·e oito duodecimos dos ultimas 
vencimentos . percebidos pelo funccionar.io durant·e tres an.nos, isto é, um 
quarto a d·ous terços, -conforme o tempo de serviço, e este -deve ser de dez 
annos para aquelle mínimo ·e de qu.arerzta e cin1co annos para o maximo. 

Na !Prussia a .quota da pensão comprehende-se entre 2\8 e 6\8 dos 
ultimo.s vencimen.tos, podendo o mínimo ser obtido '<lepois de 15 annos 
de serviço, e ·9 max•imo d-epois d·e óincoenlta annos. (IDalloz, " -Rapert de J u-
ris.prud. ", vo!. 3·5, 11ag. 745.) :Ess:es numeras tambem ficam longe do s 
nossos vencimentos integraes depois de 30 e até de 20 annos de trabalho , 
como a pensão dos embaixadores franc-ez-es se di·s•tancia da que aos nosso s 
plenipotenciarios •concedeu o decreto de 20 de novembro de 1910 . 

Tod•avia póde ser lembrado, em favor -da largueza nacional ,que na-
quenes paizes a pensão póde ser dada por simples antiguida·de, em-quanto 
no Brazil a a.posentadoria s:ó póde ser ·Concedi-da legalmente quando o fun c-
cionario se acha im:p·os,sibilitado ·de .trabalhar." 

.Isto posto, examinemos cuidadosamente o art. 1 • da proposição-, a 
saber: 

"Será a,po"S•en'tadJo com 1!01dois os velncim,enfoiS do cargo que e'S ti-
ver exe<rce·nodo eff,ecti;!lamerute o fnn-ccion!a~io pnblico que co•ntar 
tr'inta ou ma~ am~os de S•er.viço." 

Este dispositivo -decompõe"se •em .tres partes: 
1•, não fixa tempo mínimo de_ serviço para que o funccionario tenha 

direito á aposentadoria; 
2•, uniformiza o pra-zo -para que .todo o funccional-ismo civil po ::sa gosar 

das vantagens -d1a inactividade. 
3", marca o limite de 30 annos para a aposentadoria com vencimel).tos 

integra·es. 
Sobre a primeira, de perfeito accôrdo, por.que a Constituição apenas 

exige uma condçião - a invalidez - para que a aposentadoria possa ser 
concedida. 

Relativamente á ·segunda-, deve obs·ervar-se .que esta.tue uma regra 
geral, a que a propria proposição, em outros Jogares, abre excepções, -que 
serão objecto d•e estudo quando trataTmos de cada uma del!as. 

Quanto á terceira, é necessario attender, por um lado , a que se d·eve 
ter muito em vista os interesses do Thesouro, e, por outro, a .que a conces-
são a fazer não póde ir ao ponto de justificar, futuramen te, novas reclama-
ções. 
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Em 1909, as despezas com as classes inactivas, de accôrdo com a lei 
11 · 2 . 050, de .3-1 de .dezembro de 1908, eram estas: 

OrçameniJo do Interior 

FuncciQinarios do Senado dispensados do s·erviço ... . ... . 
Idem da Camara . .... .. ... .. . . .... . ... ... .... .... .. . 
Reformados da Força Policial . . . ...... . . .. . .. . . . . ... . . 
Reformados do Corpo de Bombeiros . . ...... .. .... ... . . 
M•agistrados em di srp)onibjlidade .... . ... ., ....... . . . .. . 
Serventuarios <lo Culto Catholico . . ... . . . . . . . ....... .. . . 

Orçamento do ExteJrior 
Empregados em disponibilidade . . . . . . ..... . ... .. . . .. . . 

Q,çame.nto da Marinha 
Classes inac tivas. •• t • •• • • ••• o •• •• • o ••••• • •• • •• 0 / 0 o • • 

Orçame:nto dia Gueirm 

17 :860$000 
36:700$000 

223:270$000 
124:857$280 
300 :000$000 
!25:000$000 

100; 000$000 

936:472$921 

Class·es inactivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 995:322$356 
Or?'am ento da Fazenda 

Pensionis.tas e aposentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.892: 185$785 

1·6. 7 5 I :668$342 

Foi nesse anno que começaram a generalizar-se, em leis e regulament·oS, 
as grandes vantagens e os excepcionaes favores que são hoje assegurados 
a var.ias classes de funccionarios, muitos dos quaes percebem mais na in-
actividade do ·que no exercício effectivo de seus respectivos cargos. A con-
sequencia desse estimulQ á ociosidade não se fez esperar: as deSlpezas com 
a·posentados e pensionistas de toda ordem crescem a cada dia •que passa, em 
uma progressão assombrosa. Ja !!la lei de orçamento em vigor (lei n. 2.738, 
de 4 de janeiro ) as verbas votadas para o seu custeio são as seguintes : 

Orçamento do IntenitJr 
Funccionarios do Senado di spensados ·do serviço ... . . . . . 
Idem d·a Camara . . ... . .. . .. . .. . .. . ..... . .... . .. .. . . . 
Reformados da Força Policial ..... .. . - . ... . . ... .. .. .. . 
Reformados do Corpo de Bombeiros .... . . .. . .... . ... . . 
Magistrados em disponibilidade . . . ... ... . . . .. . .. . .... . 
Serventuario s do Culto Cathol ico .. .. . . .... . .. . . . . . . . .. . 

Orçamenito do Exte.rjior 
Empregados em disponibilidade .. . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . 

Orç•amenta da Marinha 
Calsses inactivas. 

Orçamento da Guei-ra 
Classes inactivas. .. ......... . . .. . . ..... ./, .... .... . 

Orçamen:to d'a Fazen;da 

42:552$000 
82:904$800 

543:686$353 
288:603$279 
209 :·600$000 
100:000$000 

100:000$000 

2·. 293 :823$515 

9. 152 :572$090 

Pensionistas e aposentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 7·92: 185$785 

26.605:927$822 
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Em quatro annos, de 1909 a 1913, a differença de despezas para mais 
com as classes inactivas é, pois, de 9.854:259$480; e isto sem fallar nos 
cr·editos supplementares que terão de ser abertos no correr d·o exercido, 
sendo, como é, raro o despacho collectivo do Minis.terio em que não são 
assignados .innumeros decretos d·e aposentadoria. 

Para 1914 o calculo da despeza, pela proposta do Governo, é de cerca 
de 32 . 000:000$000. 

Nenhum argumento mais sugg·estivo do .que o que o fferecem estes 
algarismos para levar ao espírito de todos os representantes dcos poderes 
publicos e convicção de que é neces:sario .corrigir, ·quanto antes, a prodigali-
dade de nossas leis, acabando, ao mesmo tempo, com a irr·itante desigual-
dade .com que ~ão tratados alguma;S clas·ses de funccionarios , que só a·os , 
50 annos de serviço podem alcançar as vantagens ·com ·que outras são favo- '• 
recidas quando contam 20, 25 ou 30. 

A pro·posição da Camara, que corta incontestavelmente alguns abusos 
da legis•lação vigente, ·consegue, ·porventura, .esse desideratum, fixando em 
30 annos o tempo para a aposentad-oria com os vencimentos integraes do 
funccionalismo civil? 

Absolutamente não. E, para prova, nada mais é preciso do que com-
parai-a com a lei n. 2 . 2·90, de 13 de dezembro de 1910, que a .todos os 
momentos e a qualquer proposito é citada como exemplo de noss·a liberali-
dade. Por ·essa lei, os militares .que se r•eformarem com ma•is· de 25 annos 
d·e serviço terão direito ao soldo por inteiro e a 2 o/o addicionaes• de cada 
anno que exceder dos 25. Não fos·se ter sido mantido o direito á reforma 
no posto immediatamente superior para aquelles que contassem mais de 35 
annos de effectivo .exercício na carr·eira das armas, e o favor della constante 
limitar-se-ia, neste particular, a uma reducção de 5 annos s•obre o tempo 
exigid•o dos civis pela mais rigorosa ~e nossas leis a res·peito .de aposenta-
dori·a - a d·e 4 de novembro de 1892 - que permitte aos 30 annos de 
serviço a 'illlactividade dos funccionarios com o ordenado, que correspond·e 
exactamente ao s·oldo do militar. 

O que a proposiç.ão •consigna vae muito além. Vejamos, exemp.Jificando. 
Um capitão tem actualmente 500$ de soldo e 250$ de gratificação. Ao 

todo, 750$, .quanto p·ercebe lambem um chefe de secção de qualquer das 
sub-directorias do Correio. Supponhamos que ambos contam 30 annos de 
serviço . . Reformando-se, pela lei de 1910, o capitão terá direito ao soldo 
(500$) e mais 2 o/o de cada anno que excede d•e 25 (50$) ou sejam 550$. 
O chefe de secção do !Correio, adoptado o art. 1 o da proposição, teria direito 
aos vencimentos integraes 750$000. 

IObjectar-se-ha que, de ·presente, elle tem direito ao·s• mesmos 750$ e 
mais 30 o/o addicionaes, que se ·encorporam aos vencimentos· para a aposen-
tadoria, ou sejam 975$. Não ha duvida ·que ass·im é; mas· justamente por 
isto é que se procura remodelar li legislação em vigor. E, ao fazel-o, não 
devemos dar a umas clas•ses mais do que a·quillo que, mer-ecendo reparos e 
cond·emnação por parte de muitos, foi assegurado a outras. 

1Para .corrigir os inconvenientes e defeitos do art. 1 o da proposição, a 
Commissão formula um substitutivo ao mesmo e aos seus do-us paragraphos, 
assim red1gid·o: 

Os func-cionarios que se invalidarem no serviço da Nação serão apo-
sentados, quando a esse favor tenham direito, com as s-eguintes vantagens: 

'·Si contarem menos de 25 annos de serviço, com tantas viges.imas 
quintas partes do ordenado, ·quantos forem os annos de serviço; 

si contarem 25 annos, com o ordenado; 
·si c01ntarem mais de 25 annos e menos de 35, com o ordena·do e mais 

2 o/o addkcionaes, correspondentes a cada anno que exced'er de 25; 
si · contarem mais de , .3.5, com os vencimentos integraes; 
Paragrapho uni co. iQ funccionario que se inutilizar, em acto de serviÇo, 
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na defesa dos interesses da União, ou em cons·equencia de desastre ou acci-
uenl'e, oc·corrido no desempenho da funcção de seu cargo, terá t1ireito á 
aposentadoria com todos os vencimentos, ·qualquer que seja o tempo de 
serviço_ 

Examinado este substitutivo, verifica-se: 
a) que estabelece como condição indispensavel para a ·concessão da 

aposentadoria a invalidez, nos termos do dispositivo consfituc.ional; 
b) que só dá o direito á aposentadoria, como favor que é, áquelles· a 

quem ella tenha sido as·segura.da pelas !·eis e regulamentos em vigor, ao 
tempo em que tiver de ser .requerida; 

c) que torna extensivas aos funccionarios civis, igualando-as, as van-
tagens em cujo goso se acham os militares, p·elo art. 13, da lei n . 2. 290, 
de 13 de dezembro de 19<10, ·quando contam menos de 35 annos de serviço; 

d) que assegura aos que tiverem 35 annos de serviços os vencimento·s 
integraes, caso si invalidem, como ficará tambem suecedendo aos militares, 
um_a vez approvado o art. 13 da propos•ição, com a emenda d·a Commissão 
de Legislação e Justiça; 

e) que não permittirá que se dê •a hypo.these de 11m funccionario in-
Rctivo fi·car percebendo mais do que ·no exercício effectivo do cargo (a pro-
pos içã o tambem nã·o permiotte); 

f) que mantem, ·no paragrapho unico, ·que é reproducção do § zo, do 
art. I o, da pro·posição, uma excepção j·ustif[.cavel ·para os que se inutiliza·rern 
~;;m a•cto de serviço, excepção, ali,ás, }á em ·vi·gor para os emprega.dos do 
Correio (·decreto n. 7'_ 653, de 11 de •novembro de 1909, art. 489); para os 
empregados do HospHa•l Central do Exerc:ito (decreto n. 8_647, de 31 de 
março de 1911, art. J.65), para os. em1Jregados da 'E<strada de Ferro Central 
do Brazi<l (decreto n . 8.610, de 15 de ma·rço de 1911, art. 81, aHnea 2") e 

para os command,antes, s arge.ntos e praças da fa.rça dos guardas e o pessoal 
das embarcações elos servi ços das AI fandegas (Nova ConsoHdação da s Leis 
da·s AHandegas e Mesas de R·endas•, art. 72, a1inea 2") _ 

O art. 2" da proposição dis·põe: 
S ão contados, para a apas.entado·ria, os serviços que o fu·nccia.na.rio hou-

ver em qualquer tempo pres·tado: 
1", no exercício de cargos. geraes ou federaes, estipendiado·s pelo The-

souro Nacional; 
2", no Ex·erci•to e na Armada, como offi.cial ou praça de pret, si não ti-

ver sido j·á incluído o respectivo tempo em reforma militar; 
3", em quaesquer repartições federaes, como diarista, auxiliar de es-

cripta, -conferente, ·pratica·nte, ex.traordinario, escriptura•rio proviso,rio, ,aprelr-
di·z, addido e operari·o. 

Paragra·pho uni co. O tempo de ex ercido em commiss·Ões scie·nüficas 
será •contado, para effeitos de jubHaçã·o e aposentadoria, •aos p,ro!essorcs das 
escolas su•periores. da Repub!i.ca." 

ü art. 24 do de.creto n. 4.153, d·e 6 de abri'! de 1868, estabelecia: 
"Serão considerado·s como .serviços u teis ·para aposentadori•a os que o 

empregado ho·uver, em qual·quer tempo pres.ta·do: 
1.· No e"ercici6 de emp;• egos publicas de nomeação do Governo e esti-

pendiados pelo 1'hesouro Nacional; 
2.0 .... - .... • . -- ................ . ........ . .... .. .....•.. . - .....• -
3.0 No Exer_cito ou na Marinha, na qualidade de offi·cial ou praça de pret, 

::i não tiver sido j1á inC'!uido o r.espectivo tempo em reforma milHar; 
4." :Gomo addido a qualquer re·partição." 
Ampliado por leis e regu•lamentos pos·terio·res, o disposoi:tivo não f1!z mais 

do qu.e ma·nter a legis.lação vigente. 
No art: 4" do pmjecto primitivo, apresentado á Ca;mara, havia um para· 

~.rapho d·ispondo que "tambem serão con:tadcs, integralmente, para effciio da 
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apo.senta.doria, os ser-viços que o funccionar,io houver prestado até a data da 
promulgação da Co:niS!tituição Federal, nas aratiga,s r,secretani:as das presiden-
cias de p.rorvincias, nas repartições de Fazenda das ex-províncias, bem como 
nas hoje estaduaes e 'murz,icipa•eos, e na Camaira Munic<ipal da ex-Côrte." 

Es•te parag.rapho i·nspirava-se em leis e regulamentos do passado e do 
Rctua•l regimen; e a Commissão .de jus.Hça, interpondo parecer sobre a p.ro-
posição da Camara, entendeu .acertado restabelecei-o, modifi.cado, offere-
rendo-o como emenda, sob n. 4, á mesma proposição. 

Eil-a: 
"AG art. 2": N. 4 - Os serviçüs prestados ás• a·ntigas províncias e ao!à 

Esta·dos antes da r:espéctiva organização serão contados integralmente e os 
posteriores na proporção de um terço dos prestado·s á União." 

Justificando o seu modo de pensar, disse aqueJ.lll Commissão: 
"A P'roposição apenas leva .em conta os serviços estipendiados pelo 

D Thesouro Na·cional, .ainda os mais insignificante·s e passageiros, sem con-
siderar os •que tenham .sido presta:dos aos Esrados ou municípios, ainda os 
de catego·ria mais .elevada, ~orno os da magis•tr·atura e do magisterio. O cri-
terio d,a contagem do tempo fica, portanto, reduzido ao do co.fre pelo qual 
o funccionario é p,ago, ·sem consideração á natureza e importancia dos ser-
viços . .E' o extremo opposto ao art. 95, da lei da despeza para 1911, que man-
dava ·contar "o tempo integraQ dos serviços prestados em ~argos locaes, pro-
vinciaes ou estaduaes, geraes .ou .federaes indistinctamente". 

Seria talvez· mais justo não despre·zar por comp·leto os serviços esta-
émaes, anteriores ou posterior.es á organização repubJi.c,ana, desde que fossem 
já incluidos em aposentadoria, jubilação ou reforma locaes. O funccionario 
que serve a um Estado em cargo de mrug.is:trat.ura, de minist~riiJ publico, de 
magisterio, •par·ece prestar ,ao paiz, do qual os Estados são membros, s.erviços 
mais consideraveis que os de um "p<raticante e~trao·rdinario", de um "escri-
rtur.ario p-roviso·rio", de um "auxiliar de escripta", ou de qualquer outro 
dessa legião d·e supra·numerarios, mais ve·zes providos por conveni·encias po-
líticas do ·que .por nece·ssid,ade da administração publi-ca. 

Quando se discutia na Camara dos Deputados o pro·j-ecto, foi apresen-
tada, entre outra·s, uma emenda sobre contagem de tempo, estab.ele·cendo um 
meio termo: ".Será contado . para a .aposentadoria o tempo de serviço pr·estado 
aos Estado·s ou aos municípios, nãú podendCJ, porém, o funccwnario cont~r 
mais tempo de S·erviço .estadual do que federal". E·ssa emenda, parece tanto 
mais razuavel qu.anto a pil"Oposição, acceita a contagem do tempo de exerci-
cio de cargos electivos estaduaes e a não ser pelo ex·ces·sivo respeito con-
sagrado theoricamente ao systema representatiV'o, não s.e póde admitür que 
os ·serviços. de um membro de qualquer Congres•so estadual, serviços mui-
tas vezes de simples poli.tica partid,aria, tenham mais va•!or que os de um 
membro de tribunal d·e justina, de um juiz de direito, ou de um prof.e:ssor de 
qualquer estabelecimento de .ensino local. 

Ao •ser executado o disposto ·pelo ar.t. 95 da lei da despeza para 1911 
appareceram ·censuras a·o abuso d,as aposentadorias concedidas a funcdo-
nados que a muito ·poucos annos de ·serviço federal juntaram os da.quelles 
que haviam prestado a Estados ou municípios. Nesse caso, porém, como em 
muitos outros, o abuso tanto não .está na d·isposição da lei como no modo por 
que ella é applkada. Seja qual fôr o ·crite,rio da contagem do tempo, sempre 
que .se tiver em vi&t!l simpltsmentt uw determinado numero de annos de 
serviços, mais ou menos va.J:ios.os, sem attender á condição essencia•l da in· 
valide·z, deante da qu.al aquella é um mero .accesso-rio, ou del'la fazendo uma 
simples formalidade - haverá abuso. Por isso é que, não só depois. da re· 
ferida lei de 19-11, como ante•s d·ella, sob o regimen da de 4 de · novembro de 
1892,. foram aposentados i.ndividuos va>lidos, ca•p.azes de .trabalhar ainda por 
longos anno·s, o que é tanto mais fa'Cil de evide·nciar quan~'o ·~ sabrdo que ~ 
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muitos, uma vez conseguida a aposentadori.a, •se dedicam a outra·s profissões 
que nãÓ raro exig·em até mais activida<de, como ·o commer.cio o·u a advoca·cia. 

O exame das normas seguida~ no lmperio e, ainda depois delle, n.a vi· 
gencia da lei de 1892, mostra que o temlJO de serviço prestado . em reparti-
ções estadua.es foi sempre contad-o, quer i.ntegralme·nte, quer, pelo menos, 
em parte, para a ,aposentadoria nos cargos geraes o ti. · federaes. 

E' a·ssim que o deore:to n. 2.343, de 29 de janeiro de 1859, estatue: 
"Na aposentadoria dos empr•egados de Fazenda poderá -o Governo levar em 
conta os •serviços que os mesmos tenham prestados nas repartições de Fa-
zendas provincia·es, ·comta·nto •que o tempo de .taes serviços não exceda a um 
terço dos prestados na rep,artiçã-o geral." (art. 40) . 

O deoreto n. 4. 157, de 6 de abril de 1868, reorgan-i'zando o Thesnuro 
Na.cional e as ·Tbesourarias, estabele·oe no art. 24: "Serão considerados como 
serviços utei.s para apo.sentadori;a os que o f.unocio·nario houver em qua'lquer 
tempo prestado: 2•. na C amara Municipal da Côrte e repartições de Fazenda 
provinciaes, ·em ;1-o.gares ·retribuídos, contando-se, .porém, unicamente um 
terço do serviço geral." 

A ord·em d·o Thesouro, n. 391, de 28 de .novembro de 1871, manda contar 
:ntegralment-e para a a·po·sentadoria de um funccior.ario o tempo em que ser-
viu como amanuense e escripturario na Secreta·ria da ·Presid·encia da pro-
·,incia do Mar.anhão. 

Sob o regimen republicano, a circular d-o Minis:terio da Fazenda n. 6, de 
26 de jane.iro de 1894, determina que, para o computo de tempo necessario 
á aposent-ado.ri.a, "sejam l·evados em conta integra·lmente os ·serviços pre·s-
tados nas antigll!s Seoretarias das Presidencias diô Província, e até um terço 
do t-otal .Uquido daquelàes q1ue o houverem sido nas repartiçõ·es federaes 
<is .prestados nas outr'ora provinci.aes, bem ·Como nas hoje estadua·es ou mu-
o.icipaes, por.qull!nto a lei .n. 117, d.e 4 de d.ezembro de 1-892, não revogou 
expressa ou tacitamente os. arts. 40 do decreto n. 2. 343, de 29 de j-aneiro 
de 1859, e 24, n. 2, do decreto n. 4 . 153, d·e 6 de ,abri1l de 1868". 

O decreto n . 2.409, de 23 de de·z.embro de 1896, que deu regulamento 
ao Tribunal de .Contas, manda igualmente, no art. 57, contar para a apo-
sentadoria os serviços p·restado•s nas repartições de Fazenda d;as antigas 
Províncias e na Camara Munici.pal da ex"Côrte até um terço do serviço 
gera·!. · · 

Para a aposen~adorla dos magistrados federaes •O d.ecreto n. 1. 420 D, 
de 21 de feverei;ro de 1891, manda contar pe•l'a mletade o t·empo de s·erviço em 
outros cargos, e o decreto n. 113, de 21 de ·outubro ·de 189·2, e:sclar.ec·e que nesse 
tempo de ".outros cargos" não se inclue o dos serviços á magi·stratura es-
tadual e semelhantes, prestados até a or.g,anização dos Estados, o qual será 
computado integralmente. E de accôrdo com essas normas já variós magis-
trados federaes teem sido aposentad·os com a contagem integral d.aquelles 
serviços . 

.Em vista desses precedentes, fundados em razões de equid·ade, não- pa-
rece justo o exclusivismo da pro·posiçã•o. Serviços prestados ao lmp·eri-o ou á 
União, á•s Províncias ou a-os Estados· são sempre serviços á Nação;, todav~ca, 
para não sobr:e·canega·r ainda mais o Thesouro, facilitando as aposentadorias, 
seria equitativo .adaptar, si não a medida da eme·nda a que acima se fe·z 
referencia, p·elo menos ·a contagem do tempo de serviços prestados antes 
da ·organização dos ·Estados, de accôrdo com o art. 95 da lei de 31 de dezem-
bro de 1910, e .quanto aos posteriores áq:ueNa organização na proporção de 
um terço dos prest;ados em cargos federa·es. 

Incidentemente póde,se consignar que nem todos os Estados reconhe-
cem o chamado direito ·á aposentador.ia ou simpfesmente a po•ssibilidade 
de o·btel-a. Uma rapida vista sobre as respectivas constituições não deixa 
d·e aprese•n1ar interess.e para o assumpto . 
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, :~·uitas dellas, como as do Ama·z:onas, Piauhy, .Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, S. Paulo, Paraná (emquanto não .fôr estabelecido o montepio) e 
Santa Catharina, permittind·o a apos-entadoria, determinam exp·ressamente 
~orno a da União, que ella só poderá ·ser concedida por invwlidez, depoi·s d~ 
um período de serviço variavel de umas pa·ra outras. Algumas, como as d·o 
,\1ara-nhão, Ceará, P.àr,ahyba e Bahia, admittindo a concessão, conferem á 
lei o.rdinaria a .incumbencia de l·he regular o modo e as. condições. As do 
Espírito Santo, Goy,az e Rio Grande do Su'l •silenciam s-obre o assumpto. 
As do Pará e Rio de Janeiro não reconhecem aposentadorias, mas resal· 
vam os direitos porventura adquirido·s pelos fu·nccionarios antes de· sua pro· 
mulgação. Fina:lmente, as do Rio Grande do Nort-e, .Minas Geraes e Matto 
Grosso nã"o admi:ttem -esse favor e e·stabelecem o montepio obtigatorio, tam-
bem consignado em outras di·sposições d,as do Ama~onas, Pará, Bahia, Rio 
de Janeiro, Paraná e Santa Cathari'na. 

Ora, considerando que um funccionario estadual .póde ser chamado a 
éxercer cargo federal p,ar.a o qual a sua competencia o ind.ique, não S·eria 
razoavel que, sahindo de um daquelles .onde o favor poderia ser obtido, fi· 
casse_ privado da contagem, ao menos parcial, dos serviços anteriores para a 
aposen~adoria que porventura ·pudesse posteriormente obter." 

A questão de contagem de tempo de serviço prestado nas antigas Pro· 
vi·n'Cias e nos actuaes Estados vem, de muito, preoccu.p·ando os nossos legis-
ladores ·e, em 1908, a Commissão de Justiça do Senado formulou um pro-
jecto que bem merece ser re·produzido aqui . 

. E' este: 
"A Commissão de Justiça e Legislação do Senado: 
Considerando que o •Congresso Nacional tem sempre deferido aos func-

C'io·narios federaes •que lhe teem s.oli.citado, para o effeito da apose·ntadoria 
por invalide·z, a contagem do tempo consumido em empre·go ou commis· 
são remunerada, geral ou provincia:J, durante o lmperio, e estadual ou mu-
nicip,al, apó.s a Repubilica, segundo se verifica, entre outro•s muito-s, do-s de-
c-retos ns. 855, de 7 de agosto, e 909, de 14 de novembro de 1902, n. 1. 735, 
de 26 de setembro, e n. 928, de 28 de setembro de 1907; 

Considerando -que esse modo de proceder do Co·ngresso Nacio·nal, é não 
só justo como se conforma -com o espírito e· a lettra da Constituição da Re-
pulYHca, desde que, declarand•o esta só se poder conceder a aposentadoria por 
invalidez no serviço da Nação (art. 75), implicitamente reconheceu o direito 
á aposentadoria verifi·cada a drcumstancia estabelecida, e nem uma distin-
cção ou exclusão ·fez quanto á natureza e o·rigem dos serviço-s publicas 
prestados, devendo, pois, sómente .attender-se á condição actu,al de facto 
exigida,· isto_ é, a inva;!idez no serviço publico; 

Considerando ,que assim se ·ente·nde e .se pratica nos lllemais E.stados, 
onde o direito de aposentadoria ou descanço com pensã-o (retr(J)ite avec pen-
sion) é reconhecido ao-s funccionario.s, conforme se vê, p,ara nã-o citar sinão 
um só exemplo, e este ti-rado de uma Federação, ali·ás de ·Esta-dos sobe•ranos, 
da lei aiJlemã, de 27 de jan.eiro de 1877, art. 130, que manda -contar como 
tempo de serviço até o de lagares que entr·e ·nós se -diria inadmissível; e, 
com effeito, o refe~ido ar.t. 130 dispõe: "Na contagem do tempo de serviço 
se ·incluirá o prestado em emprego do Imperio, E-stado ou município d-e qual-
quer dos Estados da Federação, assim -como o de procura-dor .federal, ad-
vogado, ta·belHão, jui'z patrimonial ou professor de direito de alguma uni-
versidade aHemã"; 

Considerando que, si é certo que ;:t disposição transcripta da lei alie-
má se re·fere aos magi'stra-do:s fe-dera-es, tambem é certo que a sua razão de 
ser é evidentemente proc\)d·ente quanto aos d-emais funcciona·rio•s, no ponto 
de vista de que se tr-ata e consoante ás leis especiaes indicadas do Congresso ~ 
Nacional Brazileiro, de que não se deve distinguir entre serviço-s pre-stados 
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aqui OIU -alli, neste ou naquell e -Jogar .ou emprego, den tro da mesma Nação, 
rara .o fim d·a aposen<ta:d·ori·a, por Invalidez no sen•·iço pu blico, pois qne tal 
distincção não e:üste na Constituição: 

.Considerando, de mais o mais, .que é de justiça distributiva conce-
der -a todos o q-ue .se tem -concedido a cada individuo ·em •casüs particulares, 
po·r leis ·especiaes•, conforme se tem f.eito entre -nós, i.ndica-do ficou e é 
notorio; convin do, antes e po•r isso me·smo. dar á d-eliberaçã-o legislativa o 
cunho e cara.:t-er que lhe ·&ão propri-os de impr-_1;so-aAdade e gene'raüda.úc:, 
abrangendo e regulando •todos o.s oa·s•os semelhantes, sem ·laivo.s de pri-
vilegies individu·aes ou d·e class•es, tão avess-os a-o regimen ·republicano; 

Cons·ide•r.ando, por outro l·a-do, q•ue nenhum serviço sobreleva em im· 
po·rtancia e valor ao prestado em virtude do m andato 1e~isl.a1tivo; e 1-a:nto 
a•s·sim qu e a-os ·off'icia-es do Exercito •e da Armada, como aos membros. do 
ma.giste.rio, já é co-ntado para tod-o,s os eff.eHos leg•aes. o tempo do .referido 
manda·to (lei n . 1.388 de 21 de fev-e-reiro de 1891, art. 1° ; lei n. 34 de 12 
de janeiro -de 1892, artigo uni·co; Codigo do Ensino, art. 34 n. 7); 

Conside-rando·, pois, ·que é consequente, d-e jttstiça e c-o·nforme a índole 
do regimen político vigente, que a pro·tecção da lei, afast-ando-se da feição 
estreita e odi-osa •do privil egio -de .classes, s·e estenda po·r igu;\1, neste p-ar-
ticular, a todos indi stinctamente em identica circumstancia; 

Conside·ra ndo, além diss·o -e finalmente, que é d-e grande alcance e d-e 
toda convenie·ncia firmar uma ·só disposição impessoa-l -e generica que Te-
·gule a materia de qu.e se brata e d-ispens-e o Congr-esso Nado-na.\ de apreciar 
e discutir casos individuaes dos pr-etend ent-es, como •tem fei-to até qui; 

P·ropõe a mesma Commissão ao exame e d'elibéraçã-o do Senado o 
seguin•te proj.ecto de lei: 

N. 9- 1908 

O Congre-sso Nacional d•ecreta: 
Art·igo u.ni co . Para a .aposentadoria po1r motivo d-e inv-alidez, n.os• ter-

mos do art. 75 da Con&tituiçã·o da Republi ca , dos magis-trad·os e mais fun-
cci-onarios federaes, •contar1s•e·ha integralme nte o tempo· d-e serviço que os 
mesín·os tenham em qu·al quer -ca1rgo ou commissão publica dos Governos 
Federa.\, es•tadoal e municip-al, inclusive o d•o mandato legislativo . Nesta dis-
posi ção comprehendem-s-e igualm ente os cargos ou commis·sões- g·eraes, pro-
vinci aes ou municipaes, exerci-das ao tempo do Imperio; :revogad&s as dls-
posicões -em contrario. 

Sala das Commis.sões, 20 d-e junho de 1908. - OUve-ira Figueiredo, 
Presidente. - F. de A. Meira e Sá, Relator. - M:artvnho Giarcez. - ]. M. 
Mete:Uo. 

Este pro-jecto não lo-g rou ser ap-nro vado, apezar ·do esforç•o feito em sua 
d·efesa pelo então Senado.r Miei r a e Sá, um dos. mai·s lucidos e . brilhantes es-
pirit·os que têm pass·ado -p-or es-ta Ca-sa; mas. d-ous annos- d•epois, a Je i 
n . 2 .290 de 13 de dezembro de 1910 (-art. 35), quanto ao's manda•to·s- le-
gisl.ativo·s, e a de n. 2.356 de 31 do mesmo mez e anno· (art. 95) relativa-
mente a todos os serviços pres·tado s -em cargos ·lo-caes, pr-ovinciaes ou es-
tadoaes , ger·aes ou federaes, indis-tinctamente , additavarrí á noss-a ·legisla-
cão os dispos-itivo'S nelle consignad os . .E, quando foi clebatido o projecto que 
é hoje a proposição que estudamos, a Camara os ma-ntinha nest-es termos: 

"Artigo un i co. Será co ntado , integralmene, para o-s e f fei-os da aposen-
tadoria dos funcci-onarios publicas civis, o temp;o de se.rviços -pre-stados no 
exercício de cargos nas s-ecretaria-s da·s p·resi•dencias, re partições de Fazenda 
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e de Policia , &e•cret~i. a·s .ct.as Assemb léas Legislativas, inspecto-rias de in-
stmcção ·publica e magisteri•o publi·co das an tigas pro'fincias, do 1Vlunicipio 
Neutr.o ·e dos Estados rel ~ a data da•s suas ·respectivas organizações consti-
tuciona e-s; revogadas as .cti·sposições em ·contrario·." 

Tendo, ·entretanto, o outro pamo do Pod-er Legislativo de-staca<lo esta 
dispo·sição paTa -constituir ·proj ec~·o á parte (proposição n. 227, do anno pas-
sa:do), a Commbsão de Finanças sente,se impos sibilitada nos termos do 
art. 127 do Regimento, pa1ra dizer, d·eS'de }á, sobre ella , aguardando-se para 
fazel-o o.ppo-rfunamente. E' de notar que •só por inadvertencia a Commissão 
de Legislação e Justiça offereceu a emenda ·citada. 

No art. .3" a propos·ição regul·a. a liquidação do •tempo de serviço d·os 
funcciona.rios deste mo.do: 

"Na liquidação do tempo d·e serviço· se observará o s•eguinte: 
1 o, quanto aos prestado•s, em r e·parti ções ge·raes ou federaes, não se 

descon tará o tempo de in1errupção: 
a) pe-lo exercício de qu&e'S'quer outras funcções puhlicas em virrude de 

nomeação do Governo; 
b) pelo· ex·e·rcicio de cargos electivos, feder·aes ou estadoaes, equ,iparado 

a Esota,d:o o Distriocto F·ederal; 
c) pelo des·empenho ele serviço gratuito ·e obrigatorio por lei; 
d) por sus·pensão judici al, 's'i o funccionario fôr juJg.ado· innocente; 
e) por férias; 
f) -por licença ou faltas por mo,Jestia, não ex-cedentes a 90 días em ca:da 

anno. 
Paragrapho uni co. A liquidação dos serviços no Exetcito e na Ma-

rinha será feit·a de a•ccôrdo com a l'egi·s·lação militar." 

A red.acr.ão do artigo é defeituo·s•a: ha nelle um n. 1°, que é unico . O 
facto tem ·exp licação. Ta.nto no pwjecto primitivo, como na proposição da 

Camara mand·av am-se contar certo1s e determinados serviços prestados .pe.,•s 
funccionarios ás ex-Provindas; e aos ES't!J)do•s'; e dahi ·a necessidade de re-
,gulaT a c·on.tagem de tempo desse·s s·erviçoS'. Era o que fazia o n. 2o do 
'artig.o. Destac·a·do, p·orém, este numero em virtude de res·ól'tlção da Camara, 
para consti·tuir proj ecto diffe·rente . . era indi·spensavel co1rrigir a redacçii. o da 
popo·sição, o· que se não fez. A Com missão de Finanças proporá emenda a 
respeito. 

As lettras a, c, d e e consignam disposições qu·e ningu em impugna. 
Qua-nto á Jett·ra b têm ·a.pparecid·o cens·tllras, mais ou menos as·peras, e 

que, -ás vezes, demonstram, ·por p.arte d·aquelles que as· faz·em. desconheci-
mento completo d~. ,J.egislação· vigente. 

Não se trata de dis.poshivo novo. .I á em 1868 o art. 25 do decreto 
n. 4.153 de 6 de abril es tabelecia: 

"Na liquidaçÍÍ'o do tempo de serviço se ohserv·a,rá o seguinte: 
1 ". quanto ao serviço pre~ tado em reparti ções geraes, não se descontará 

o ·tempo de · ~~errupções pelo exercid o de quaesquer ü'lltras funcções pu-
bliocas em v.irtu::!e de nomeação do Go:verno, de eileição popuVar ou de pre--
ceito .de lei." 

E desde ·essa époc.a o tempo de exercido de mandatos eledivos foi 
contado aos f'tlnccio narios para o effeito d.a aposentadoria. 

Na Republica, .abrindo-se excepções ao vrincipio . que devia ·ser g.eral. 
determinou-se, pelo decreto n. 1. 388 de 21 de fevereiro· de 1891; lei n. 34 
de 12 de janeiro de 1892, e decreto· n. 3.890 de 1 de janeiro de 1901 , que 

., 
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aos mi~it·ares e aos membros d.o magisterio nã.o fas·se descontado o tempo 
deco,r>rido no desempenho de mam:la·tos legislativos, fe·d.eraes ou est·ad.oaes. 
Ficou, pois, rest·ricto a um pequeno nume•ro o favo·r que . anteriormente apro-
veitava a todos os funccionarios; e, reconhecendo o odioso des>sa desigual-
dade, foi que o Congresso v·ot0\1 o a.rt. 35 da lei n. 2.290 de 13 de dezembro 
de 1910, di•spondo que " ·aS v.ant•agens pa'ra a cont•a!::•em de tempo ·e outras 
que ·têm os milHares em exercício de carg.os el·e·ctivo:s serão extensivas aos 
funccionafi.os civis." · . ' . ~·.-· ·! 

A propo.~ição na•da mais fez do que .r·eproduzir o que já é lei, e isto 
com maior precisão e mais acceitav·el criterio· legislativo. De bcto. como está 
redigido .o art. 35 da ,Jei n. 2.290, que ocitámos, fi.ca-se em duvida ·sobre si 
quem exerc·eu mandatos e-J.ectivos, vind-o a ser posteriormente funccionari.:J pu-
blico, c•onta ou não o tempo· de exercício desses ma·ndatos, ao pa·sso que, 
pelo dis·positivo da proposição, claro está que se não descontará ao funccio-
nario .o tempo de int.errztpção para O· ·ex·el'cido de cargos de eleição, o que 
quer dizer que se exige para que o referido tempo sei·a contado que aquelle 
que d·esempen'ha o manda·to já seja funccionario. Nã.o se conta para qual-
quer; •Conta-iS·e para o funcciona:r.io q·ue interrompeu o exercido· de suas 
fu:ncções. E' •causa differente. E, si , com a amp.JHud·e d·a lei de 1910, a 
dispo·sição nada tinha de immoraL mttito menos passível de critica se afi-
gura nos termos em que se acha. Injusto seria o co·ntrario disto: punir com 
a reducção· de seu tempo de serviço o funccionario que, em u:m regimen de 
opinião ·e cu.jos poderes politkos decor·rem da esco·lha popular, aceitasse 
ma•nda-tos electi.vos. · 

Referindo-se ao que foi consignado na lettra f do artigo de que viemos 
tratando, isto· é, que na liquidação do •tempo de serviço não se de.>conthrá 
a interrupção de ·exercício oor licença ou faltas por molestia não e~cedente·s 
de 90 dias em cada anno, disse a Commissão de ·Legislação e Juõ>tiça: 

'"O art. ·5o da lei de 1892 dispõe que, "!para .os effe.1tos d·a aoosenta-
doria não se considera •tempo• de exe.rcicio o• de licenças e de enfermidades 
q·ue se prol·ongu-em por mais de seis mezes", ·sem ·QUe ficasse bem claro 
si esse período senia des·contav·e! d.e todo o tempo de serviço ou de cada 
Rnno . E. comquanto· a segunda hypothese oareça absurda, po-is que tanto 
importaria ·reduzir á metade o tempo de effectivo serviço necessario para 
permittir, verifi.cada a invalidez. a concessão da aposentadoria, houve inter- -
pretação que lhe era favoravel. Pelo menos. o Tribunal de Contas. em 
decisão de 21 de dezembro d·e 1900, o.retendendo fixar a inteHigenda desse 
artigo, decla·rou que os seis mezes da lei de 1892 dev.iam ser confaaos annual-
mente. . . O Presidente do Tribunal. em voto vencido, opinou com su.perior 
criterio que os t aes seios mezes d·eviam ser -en•tendid.os "dentro de todo o 
per.iodo necessario á apo's·ent·adori.a". pois entende q11e si o· fossem em cad·a 
anno equivaleria, como fi·cou dito, a - reduzir á metade o tempo· de exercício 
exigido pela lei. 

Agora o art. 3° da proposição permitte a co·ntagem de tre<> rnezes em. 
cada arrzmo; e si aqueHes dou~ modos de atteqder á ·lei de 1892 foram: ex-
1·rema·do•s, um por demasiado benevo1o, outro oor demasiado rigoroso . não 
é menos certo que a proposição ainda manifesta um excesso de toJ.erancia, 
mandando cont·ar t-res mezes de licença por anno, o que tanto. v-ale dizer 
que red•uz a tres ·quartos o já reduzido .temp·o de serviço que exige pa.ra a 
concessã-o d-e f-avor tão avantaJa-do ouanto o do seu art. 1°. 

Como, oorém, sj os e~cessos de to1eranda re.lax-a'm. é fó.ra de duvid.a 
.que oE de rigor são ~apenas de·stinados ::~: fi,car na lattra da lei, ·sujeitos aos 
.·cem modos que facilmente se encontram de os illudir, seria mais 
ntil fix•ar uma conces•são média, mas que fos·se ex.actamente cumpriri a. 
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Um g·rande numero de funcciona.rios pôde realmente precisar de certo 
tempo de licença periodica, tanto mais quanto ha muitos que, regulamentar· 
mente não teem férias, ou as teem insignificantes; mas, como pela nova 
iei regulando a concessão da·s Uicenças não é pos·sivel que tenham tres mezes 
em cada anno, sendo necess.ario ·que e·ste ultimo p·eriodo se interponha á ter-
minação de uma e ao começo de out·ra, seria bastante que lhes fosse con-
tado o tempo de li·cença na proporção de dous mezes por c,ada anno de effe· 
ctivo· exercido." 

A Commissão de Finanças nada tem a op·pôr a estas considerações in-
teiramente procedentes. De 60 dias em cada anno era o prazo que o d·e· 
ereto n. 4.153, de 6 d·e abril de 1868 (n. 1 do a.r·t. 25), m;andava que não 
fosse descontado aos funccio·flarios em consequencia de falta·s por molesda, 
na apuração de seu tempo de serviço; e a lei n. 1 . 178, de 16 d·e janeiro de 
1904 ( creando os Jogares de contador e procura:d·or fiscal na:s delegacias e 
dando outras providencias), estabelece de modo claro ·e positivo, no § 11, do 
!:'eu art. 1 o: 

"Na: ·contagem do tempo para a a·posentado.ria não serão descontad·a•s 
llS faltas justificadas por molestia ou licença até 60 di:as em cada anno." 

o .art. 4" (terão direito á aposentadoria, independentemente de exer-
cício e com vencimen•to..s integraes 'dos cargos qwe exerce'rem, os funccionarios 
pubLicas federaes septnagenarios que se inval:'idarem. contando mais de 25 
annos de em,prego publico) é abso~u.tamente justo. 

Dis.põe o art. 5o: "O mini·stro do Sup·remo Tribunal F·ederaoJ que se in· 
validar contando 20 annos de effectivo exeT·cicio nesse cargo poderá aposen-
tar-se com todos os vencimentos". 

Preliminarmente, declara o Relator que entende dev.erem as ap·osentado· 
rias dos magistrados ser reguladas por leis es·peciaes. M:as, si vencer a d·ou-
trina da proposição, é indispensavel mo·dificar esta disposição. 

Esta•bel·ecendo no ar·t. to, d·e modo geral, qua1! o tempo e em que condi· 
cõe·s . ser·á concedida a aposentadoria .aos funccionari·os publicos, a Camara 
dos .O.eputados julgou tambem a·certado votar, a exemp·lo do que havia feito 
no art. 4° quanto aos septua.genarios, um dispositivo espedal sobre os minis-
tros do Sup,remo Tri·bunal Federal. O seu intui.to foi, ev-id.entemente, dar aos 
ministros q.ue tives·sem 20 anno·s de exer·cido eff.ectivo, sem tempo· algum 
~nterior a ser contado, o d:i·reito á aposentadoria com as mesmas vantag:ens 
com que se podiam aposentar os d·emai·s que contassem 30 annos de ser-
viço publico, computado o tempo de exercício em outros c.argos. A Commis· 
são de Finanças daquella Casa do Congresso disse, em •seu parecer, qua~ a ra· 
zão justificativa de excepção: "Restricta aos ministros do Supremo Tribu· 
na! e com a co.ndicção d·e .eff.e•ctivo exercido ne·SISe cargo du·ra.nt·e 20 annos, 
e não tambem em outros cargos, a excepção poderia explicar-se pelo facto 
rara a qual é lici·ta a designação de pessoas que nunca hajam exercido 
cm·gOis pubHcos." 

H a ,a consid•erar, portaMo, dous casos -d.istinei!os: .em um, tra.ta•se 
·do minis.tro que conta 30 annos de servic.o, apurados em varias cargos, de 
a·ccôrdo com os arts. 2" e 3°; no outro, do ministro que só conta 20 annos 
c!e serviço, mas todos eHes de effectivo ex.ercicio no Supremo Tribunal. 

A coex:istencia dos dous dispos.itivos, .pód·e d·ar Jogar a duvidas em sua 
lnter.p-retação: não f.altará quem pense q·ue, <lesde que ·sobre os ministros do 
Supremo Tribunal exíste um artigo especial, só este - consti.tuindo uma 
excepção á regra do art. 1 o - deve ser obserV'ado em relação áquelles ma· 
gistrados. E', poi•s, de bom aviso deixar ex·pressa s·em dubiedades a intenção 
do legislador. i· 

A materia do art. 6°, na parte que regula o modo pratico de verificar-
se a invaHdez do funccionario - cond·ição indis:pensav-e1 pa-ra que possa ser 
aposentado - requer maior desenvolvimento e ficaria melhor collocada em 
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regulamento. Não havendo, ent;·eta·nto, incon.veni.ente em ·ser mantida, a 
Commi<ssão abstem-se de apresen•tar emenda. O Governo completal-a-ha ao 
regulamentar a lei. 

Diz o art . 7°: "·O vencimento d.e a.posentação do<s enviados cxtraordina-
rios e minis.t·ros plenipoten.ci,arios, attingi.cto o tempo maximo de ·serviço pre-
scrip.to ·no art. 2", será o constituído pelo ordenado e gratificação dos seus 
cargo1s." . 

. Em primeiro ~ogar, occorre ponderar que a refe;-.encia que se nota ao 
art. zo deve ser alterada, dizendo-se no art . 1 ". E' nes te que são regula·das 
as vantagens da aposentadoria pr·oporcionalmente ao .t.:õmf:ü de serviço. Em 
segundo Jogar, é preciso attender a que não são sómente os enviados extra-
ordinarios e ministro'S plenipotenciarios que teem os seus vencimentos divi-
didos em tres partes: ordenado, gra.ti fi cação e representação . No mesmo 
cnso estão os embai xadores e os mini-stros r.esidentes, sendo necessario am· 
p!iar para todos o dispositivo. 

A <Commissão .offereceu emendas: sobre estes dous pontos. 
Em ·seu paragrapho uni co, d is põe ainda o art. 7° : "Os enviados extra-

OI'dinarios e ministros plenipotenciarios que já contarem nesta data tempo 
de s·erviço que lhes as·segure a aposentação com -o vencimento (<falta no au· 
tof$'apho uma pdl1avra - fixado) em o decreto· Legi.slativo .de 20 de dezem-
bro de 1910 (24:000$ annuaes) não serão attingidos .pela p.r·esente lei, pa.ra 
elles ·continuando em vigo·r o ref.er:do de·creto de 20 d·e dezembro de 1910." 

Só duas razões poderiam justificar esta ·excepção: ou a necess,idade de 
evitar que alguns ministros se afastassem da carreira, •onde os ·S<eus serviços 
são uteis e proveitosos, ou a ·conven ienda de não estimu'laJ,os< a pedir, desde 
logo, a sua aposentadori·a, ·sobrecarreg.and·o os onus que -já pesam sobre o 
Thewuro com o pagamento de pens,ões d·e inactivos. 

A ambas se poderia oppôr a consideraçã•o de que sem a i·nva!idez não 
é legalmente possível c·onceder a aposentadoria e que, consequent·emente, .a 
permanencia desses min:stros< no exercício de seus cargos s•eria forçada, na 
hypothese de se acharem validos, a não ser qut quizessem pedir exoneração 
delles, sem vantagem aqguma pess<o·al. 

Em todo ·caso, ·co·nheci.da como é a facilidade com que entre nós os 
funccionarios conseguem obter o laudo de inva!idez, será acertad.o resalvar, 
para os que já teem o tempo necessario para .a apos<entad-oria com todos os 
vencimentos, a possibilidade de obter ess·e f~.v.or em qualquer momento qu·e 
passem á inactividade. 

Esta providencia conterá a 'Precipitação de muitos. Deve ser, po·rém, 
gera1 •e fürmulada em art:go additivo . A Commis·.!>ão propõe a ·suppressão do 
paragra.pho. 

Prescreve o artigo 8°: "O funcci.onario e empregad·o aposentado fica 
inhibido de acceitar emprego ou commissão federal, estadual ou municipal, 
com direito á percepçã·o. de venc'me;l!os; pena de perda immediata das van-
tagens da aposentadoria ou jubi,!ação. 

'Paragrapho uni co: Não se consj.dera commi·ssã·o o mandato .Jegis;Jativo; 
é, porém, vedado a·ccumular durante as ses·sÕes as vantagens da apos·entado-
ria com ·o .subs<idio." 

!Est·e artigo envolv·e a ques tão das accumu1ações remuneradas, quel na 
ses-são do ánno passado, fo! obj ecto de largo debate nas duas Ga·S'as d·o Con-
gr.esso, pendendo ainda de solução o veto que á resolução legislativa oppoz 
o Sr. Presidente da Republica. 

Em J.onga ·expos·içãQ .que então escreveu, parecer n. 336, o re1ator deste 
parecer estudou-a sob todos os seus a·spectos , mostrando qual era o seu mod.o 
de ver sobre o assumpto, que, em verdade, não é facil res10lver, dada a exis-
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tencia de varias leis anteriores e a inter pretaçã.o do texto constitucional', tal 
como o entende o Supremo Tribunal FederaL 

A lei n. 117, ele 4 de novembro de 1892, .c\is·põe em seu art. 7° : " O 
funccionario ap·osentado considera-se incompatível pa.ra qualquer ·emprego 
publico, e, quando acceite empreg-o ou commiss·ão estadual ou municipal com 
vencimentos, perderá ipso facto o vencimento· da aposentadoria." 

Comparados est·e e o dispositivo da proposição, verifica-se que o ultimo 
nada mais faz do que ampl iar o pr :mei ro e d-ar sancção· ao preceito legal: ... _ 
a perda immediata das vantagens· da aposentadoria ou julbilaçã.o. 

Em nossa o-pinião, elle consagra a doutrina ver.dadeira. A Constituição 
diz que a apos·entadorla poderá s-er concedida aos . que ·se invalidarem, exi-
gindo que essa inva:idez seja absoluta para qua.lquer serviço publico, porque 
não a restringe ao exercício das funcções que o inactivo o·ccupava, mas em-
prega a exp ressf,o no serviço da Na ção. Ora , o que es·tá na inactividade e 
acceita um novo cargo dá incontestavelmente a pr.o va - sem intervenç!o de 
quem quer que s•ej a - de que não -estava invali-do. Consequ·entemente, não 

.d.eve g•osar das vantagens de uma inactividade que não existe . 
. E' facto , entretanto, que d·esta interpretação afasta-se a juris prudenda 

do Supremo Tribunal Federal , firmand·o: 
a) que a accumulação pr.ohlbkla presup·põe o exercício de dou.s cargos 

fe.deraes, remunerados e o recebimento dos dous vencimentos ao mesmo 
tempo: 

b) que, tratand·o-se de cargo federal e d.e ·Cargo estaduaí ou municipal, 
não se deve considerar o c a~.o incluído na prohibição· constitucional, visto 
como não compete aos poderes fe·deraes fiscalizarem ou darem regras sobre 
a nomeação e remuneraçã•o do·s• em pr-egados estaduaes; 

c) que a disposiçã-o p.rohibitiva da Constituição não· póde ser entend-id-a 
de modo rigoroso (odiosa restringenda ), devendo-se entender que a invalidez 
do funccioona.rio é relativa ,e não C!b·soluta para qualquer funcção, porquanto 
um individu.o, irwdlido para dado emprego, póde , não .ohstante, ser va1ido 
para outro. 

Vota-d o o artigo como está redig ',do, podemo·s. ter, antecipadamente, a 
certeza -de que está co·ndemnado a não ter execução. Virão as reclamações, 
que serão ampara·das pe'.os tribunaes, annullando-o em seus dfeitos, c-omo 
já succedeu com a lei de 1892, aliá~· menos rigorosa. 

Si queremos fazer obra pratica e effkaz, cuiod-ado·sa e reflecüda, é pre-
ctso conto.rnar a diHicu'ldade , que, certo, não existiria si o Poder Executivo, 
de accôrdo c.om o preceito constituci·onal, não nom easse· os inactivos para 
cargos ou commis-sõ·es remuneradas. 

COi!Tio conseguil-o? Parece que estabelecendo que a acceitação desses 
cargos ou commissões impo·rtará na perda das vantagens da ina-ctividade. A 
lei póde, sem d-uvida, prescrever condições para que qualquer pessoa exerça 
funcções publicas. 

Não .o:briga a ac·ceital-as. Declara, porém,. que acceitand-o, taes ou quaes 
serão as consequencias do acto que,. vo1untariamente, pTatica. 

Neste sentido, a Commiss•ão formulará emenda s ubstitutiva que consti-
tuirá a regra, a que é necessar:o aohrir a excepção do paragrapho· unic.o, mo-
dificad.o em seus termos. 

A razão da excepção é que, sem e.Jla , creariamo.s uma restricção, que 
não está na Cons-tituição aos direitos po!iticos dos cidadão·s ·brazile\ros, J!lOr· 
que a invalidez não implica, forç-os amente, a incapac\dad·e physica ou moral, 
caso em que, constitucionalmente; susp·endem-·se os direitos políticos. 

Quanto ao art. 9°, isto é, "para o calculo dos' vencimentos de aposen· 
tand.o não serão levadas em conta as gTatificações ad-didonaes, resalvados 

~ 



os direitos garantidos por leis ant·erioresr aos actuaes funccionarios, que já 
recebem gratificaçõ~ addicí.onaes, a Commissão limita-se a propôr uma 
emend.a: 

Depois das palavras: .. . Zevadas em conta as gratificações addicionaes, 
accres·cente: nem as abonadas a titulo de repr~sentação. O mais como está. 

O art. 10 - "o funcciona·rio já aposentado de accôrdo com as leis :tn· 
terior·es não tem direito ás vantagens consignadas nesta lei" - é reproduc· 
ção do art. 8" da lei n. 117,, de 4 de novemhr.o de 1892, e 7° do proj-ecto 
primitivo. Em rigor, podia ser dispensado; mas não h a inconveniente em ser 
mantido para deixar bem claro o pensamento do legislador. 

Attendendo á demora que quasi sempre se dá, no Thesouro, por occa· 
s ião de serem proces•sadas as aposentadorias dos funcc [onarios, a Camara, 
por proposta da Commissão de Constituição, Legislação e Jus.tiça, votou a 
disposição do art. 11 , a saber: "Durante o pr·ocesso da aposentadoria não 
será interr·omp:da para o funccionario a percepção dos resrpectivos venci-
mentos" . 

·Na pratica , ella trará embaraços: em primeiro logar, porque presuppõe 
que os que requerem sua aposentadoria teem sempre direito á percepção de 
vencimentos integraes e d·epois po-rque presume que na sub-consignação 
para novas aposentadorias do orçamento da Fazenda, existe, em qua '•quer 
tempo que sejam requer:das , .o sald·o necessario· pa·ra cusrtear a despeza. 
Como, entretanto, ha para o primeiro inconveniente o ·recurso da restituição 
e pa•ra o segundo o da elevação daquella sub-•consignação , que é actualmen· 
te d.e 100:000$000, a Commissão não prQ'porá emendas. 

Art. 12 - "fica marcado o prazo maxirmo de tres mezes para a -liquida· 
ção .final da apo•sentadoria, e ex·pedição do respectivo titulo" - é comple· 
mento do anterior. Precisa :ser emendado p,ara .que se diga de quando se co· 
meça a ·contar o prazo e bem assim .p·ara da·r sancção ao dispositivo que, do 
contrario, ficará ·sendo lettra morta. 

No art. 13, a pro.posição manda excluir das disposições da lei os milita· 
res , cu ja reforma não poderá, porém, ser ·concedid·a com vencimentos maiores 
do que os percebidos na ·effectividade do posto da ref.orma. Sabido rque os 
militares, ·contando 35 annos de s·erviço, .se reformam no posto immediata-
mente superior, .o dispositivo permittiria que se s·uscitassem duvidas em sua 
applícação. Dahi o offici·o enviad-o pelo 1 o Secretario da C amara, em to de 
dezembro do anno pa.ssado, ao 1 o Secretar: o do Senado, concebido ·nos se· 
guintes termos·: . · ·r'f'l~ l~f:'i\\1,'~ 

"Communi-co-vos, para que vos digneis de levar ao conhecimento do 
Senado. que a intenção da Camara dos Deputados, approvand·o a emenda que 
<>e transformou na d.isposiçã.o do art. 13 da proposição regulando a aposen· 
ta.doria dos funccionarlos publicas civis da União; fo·i que os militares, quan-
do reformados, não percebessem maiores v·enciment.os do que os que tinham 
no momento da reforma." 
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De accôrdo com esta communicação, a Commissão ~\e Legislação ·e Jus-
tiça apresent.ou a emenda que se segue: 

"Ao art. 13, in fin-e- Em vez de "do posto da reforma", diga-se: "d;o 
pos1o que occuparem no momento do pedido da reforma". 

A mesma Commissão fechou o seu parecer com as seguintes ·consi-
d•erações: 

"Cumpre observar que, permanecendo a l·egislação anterior para a 
reforma dos militares, f.icarão alguns des1es em cond•ições ·menos favoraveis, 
continuando a existir, deslocada uma certa desigualdade. Como é nsbido, o 
art. 13 da lei n. 2.290, d·e 13 de dezembro . de 1910, estabelece: "Os offi-
ciaes .que es reformarem depois desta lei perceberão tantas vigesimas quin-
tas partes do soldo .quantos forem os a-nonos de serviço até 25, e mais 2 % 
sobre o res•p·ectivo soldo annual por anno de serviço accresddo .. . " Ora, 
sendo Q soldo, pelo art. 1" da mesma lei, correspondente a dous terços dos 
vencimentos, como o ordenado dos civis, ·e sendo necessarios• 25 annos 
para ·que os 2 % de augmento annual corr·espondam á metade desse soldo, 
equivalente á gratifi·cação, vê-.se que, só com 50 annos de s•erviço, poderá 
o oficial ser reformado ·com todos os vencimentos. 

-Essa desigualdade, porém, só attinge os que contarem menos de 35 
annos de s•erviço, pois .que sendo maior o tempo, conforme a antiga legisla-
ção em vigor, a reforma será dada com a effectividade do posto superior e 
o soldo deste, com a porcentagem dos annos accrescidos , poderá exceder o 
total dos vencimentos· ·que tinha o o'ffidal ·em serviço, o que é justamente a 
anomal.ia que o art. 13 da proposição pretende extinguir . 

Seria possível harmonizar as disposições da legislação militar com a 
proposição estabelecendo .que aos officiaes .que contass•em 30 a 35 annos 
de serviços poderia ser concedida a reforma com os vencimentos da act.ivi-
dade, como se propõe conceder a aposentadoria aos funccionarios civis; e 
os que contassem mais de 35 annos poderiam ser reformados, segundo a 
legislação· vigente, na effectividade do posto s·uperior, com o soldo deste, 
mas sómente com a parte da gratificação bastante para a equivalencia dos 
vencimentos da actividade." 

A Commissão deixa de attender a estas considerações, porque, appro· 
v a do o seu subs-titutivo, e lias não subsistirão: a igualdade será perfeita. 

No intuito de afastar possíveis e provaveis reclamações por parte de 
funccionarios .que, no interior ou no estrangeiro, não tenham conhecimento 
da novà lei a tempo de requererem a inactiv·idade a ·que, porventura, se ' jul-
guem com direito, na ·Conformidade da legislação vigent·e, a Commissão 
pro-põe um additivo, ·estabelecendo que ella entrará em pleno vigor tres 
mezes depois d·e publicada no Dlario Official . 

E, para impedoir .que, de chofre, se procurem aposentar, desde já, todos 
a·quelles que, contando o tempo de serviço neste momento exigido, possam 
encontrar facilidades na obtenção do laudo de invalidez, formula tambem 
um paragrapho unico a esse additivo, acons•elhado como medida de caute· 
los a prud·encia. E' a providencia a que se refer.iu, quando tratou do dispo-
sitivo d·o art. 7°. 

Assim, é a Commissão de parecer que seja a·pprovadá a proposição da 
Camara com as seguintes·: 

EMENDAS 

N, 1 - Ao art. 1": Substitua-se pelo seguinte: 

Os funccionarios que se invalidarem no serviço da Nação serão apo· 
sentados, quando a esse favor tenham direito, com as seguintes vantagens: 

Si contarem menos de 25 annos de serviço, com tantas vigesimas quin· 
tas partes do ordenado quantos forem os annos de serviço; 

Si contarem 25, com o ordenado; 
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Si contarem mais de 25 annos e menos de 35, com ·ordena·do e m'ai·s 
2 o/o addicionaes correspondent~s a cada anno que exced.er de 25; 

Si contarem mais· de 35, com os vencimentos iHtegraes. 
•Paragra·pho uni co. O funccionario ·que se utilizar, em acto de serviço, 

na defesa dos interesses da União, ou em ·Conse·quencia de desastre ou 
a·ccidente, occorrido no desempenho ela funcção de seu cargo, terâ direito á 
aposentadoria com todos os· vencimentos, qual·quer que seja o tempo de 
serviço." 

N. 2 - Art. 3.• tDiga-se: 
"Na liquidação do tempo ·de s·erviço ·não se descontará o tempo de in-

terrupção: 
a) pelo exercício... (IÜ mais como está, modificando-se apenas a 

Iettra f na parte em .que diz "90 d·ias em cada anno" para se diz.er "dous 
mezes çada anno de eff.ectivo exercício". 

N. 3 - Ao art. 5.0 ISubtsitua-se pelo seguinte: 
"A aposentadoria dos magistra·dos federaes continúa a ser regulada por 

leis especiaets. " 

N. 4- Ao mesmo art. 5" e para a hypothes·e de ser rejeitada a de n. 3. 
Substitua-se pelo seguinte: 

"Além do caso previs,to no art. t•, lambem terá direito á apose,ntadoria 
com todos os vencimentos o ministro do Supremo Tribunal Federal que 
contar 20 annos de exerci cio -effectivo ness·e carg·o." 

N. 5 - Ao art. 7.• Onde se diz : "attingido o tempo maximo de serviço 
prescdpto no art. 2•", à,iga-se: "attingido o tempo maximo de serviço prescri-
pto no art. J•". 

N. 6 -Ao mesmo -art. 7.• Onde se diz: "o vencimento de apos·entados dos 
enviados extraordinarios e ministros plenipotenciarios", diga-se: "o venci-
mento de aposentação dos embaixadores, enviados extraordinarios ·e minis-
tros p!enipotenciar.ios e ministros residentes ... " (tO mais como está.) 

N. 7 - Ao mesmo art. 7•: Supprima-se o paragrapho uni co. 

N. 8 - Ao art. 8• : Substitua-se: 
"A acceitação de emprego ou commis·sãQ federal , estadual ou municipal, 

com direito á percepção de v·encimentos, por parte de funccionario ou em-
pregado aposentado importará na perda immediata das vantagens . decor-
rentes da inactividade". 

N. 9 - Ao paragrapho uni co do mesmo art. s•: Substitua-se por este: 
"Não se considera ·commissão o mandato el·ectivo, entendedo-se, porém, 

que aquelles' qu.e os· acceitarem, depois desta lei, renunciam ás vantagens 
da aposentadoria ou jubilação: si o mandato fôr de 'Presidente ou Vice-
Presidente da .Republica, durante o quatriennio; ~j fôr de Senador ou Depu-
tado federal, ·durante as sessões legislativas; si fôr estadual ou municipal, 
durante o exerci cio effectivo." 

N. 10 - Ao art. g•: Depois das palavras "levadas em conta as gratifica-
ções addidonaes", accrecsente-se: "nem abonadas a titulo de representação". 
(0 mais ·como está.) 

·N. 11 - Ao art. 12: Depois das palavras ... "o prazo maximo d·e tres 
mezes ", accrescenta·se: ·"a ·contar ·da publicação do decreto de ap05enta-
doria". 



N. 12- Ao mesmo art. 1.Z : Onde se diz "liquidação fina lda aposenta-
- daria", diga-se: "liquidação fin al da mesma". 

N. 13- Ao mesmo art. 1.Z: Depois das palavras "respectivo titulo", ac-
crescente-se: "incorrido em pena de responsabil-idade todo aquelle funccio-
nario -que contribuir, voluntariamente, para que esse prazo seja excedido". 

N. 14 - Ao art. 13: .Depois das palavras. . . "desta lei os militares", 
accrescente-se: "inrlu~ive os officiaes da Força ·Policial e Corpo de Bom-
beiros". 

N. 15 - Ao mesmo art. 13. in fines em vez de .... "do posto da refor-
ma", diga-se: "do posto que occuparern no momento do pedido de reforma". 

N. 16 - Artigo additivo (da Commis.são de Legislação e Justiça): 
"Art. Os vencimentos da ap osentadoria só poderão ser os de cargo 

que o funccionario esteja exercendo d-esde dous annos pelo menos. No 
caso contrario, s·erão os do cargo anterior. Igual disposição se observará 
quando haja augmento de venc-imentos por tabella posterior á nomeação". 

N. 1~/ - Artigo additivo: 
"Esta lei entrará em pl·eno vigor tres mezes depois de publicada no 

Diwio Offiq~al, na Capital Federal. 
Paragrapho uni co. Os funccionar.ios que actualmente já contarem o 

tempo necessario para a aposentad oria com to-dos os vencimentos, nos 
te·rmos do art. 9-q da lei n. 2. 356, de 31 de dez-embro de 19·10, poderão 
requerel-a com as mesmas vantagen sem qualquer época, uma vez compro-
vad-a a -sua invalidez". - 1kiivares de Lyra~ Relator. 

'Impresso para estudos , est-e pa recer foi longamente debatido, em varias 
sessões, no ·seio da Commis·são de Finanças, que, ·pelo voto da maioria de 
seus membros, res-olveu aconselhar ao !Senado a approvação da proposição 
da Camara dos Deputados , com as emendas que, a s-eguir, são, a largos 
traços jus·tificadas. 

A emenda n. 1 é subst-itutiva do art. 1 • e seus paragraphos e está r e-
d·igida nestes termos: 

Art. 1.• Os funccionarios publicas que se invalidarem no ser-
viço da Nação poderão ser apresentados, quando a esse favor 
tenham direito, na ss·eguintes ·condições:· 

a) s-i contarem mais de 10 e menos de 30 annos de serviço, 
com tantas trigesim as partes do ordenado, ,quantos forem os annos 
de serviço; 

b) s·i ·contarem 30 annos, com o ordenado; 
c) si contarem mais de 30, com o ordenado e ma:is 4 o/o do 

mesmo ordena-do, corres-pondentes a cada anno .que exceder de 30, 
não podendo, porém, ser a p-ensão de inactividade superior aos 
vencimentos recebidos no exercício effectivo do cargo, descontadas 
as gratificações addicionaes, abonadas a qualquer titulo, as quaes, 
·em hypothese alguma, se .incorporarão ã,quella p-ensão. 

§ 1." Para os effeitos desta lei , os vencinientos dos funccio-
narios que percebem ordenado, gratificação e reprecentação serão 
constituídos s·ómente pelo . ordenado e gratificação. 

§ 2." Os vencimentos dos funccionarios do Corpo Diplomat-ico, 
observado o disposto no § 1 o, serão calculados e pagos em mo-eda 
·elo paiz, feita a conversão ao cambio do dia. Quanto aos demais 
funccionarios que tambem os percebem em ouro, o mesmo calculo @f' 
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pagamento serão feitos como si os referidos v·encimentos fossem 
fixados em papel; 

i§ 30° O funccionario que se inutilizar em consequencia de 
desastre ou accidénte occorrido no desempenho da funcção de seu 
·car.go poderá ser aposentado com todos os vencimentos, -qualquer 
que seja o tempo ct·e serviço o 

Estudando o art o 1°, da proposição da C amara dos Deputados, o Re-
lator deu as razões pelas .quaes pensava dever ser o mesmo modificado o 
A Commissão concordou, em parte, com essas razões, preferindo, porém, 
dar ao substitutivo a redacção cantante da emenda, porque: 

Estabelece como condição indispensavel para a concessão da aposen-
tadoria a invalidez, nos termos do dispositivo constituci.onal; 

·SÓ permitte a a-posentadoria, como favor ·que é, á:quelles a quem ella 
tenha sido assegurada pela legislação em v.igor, ao tempo em que tiver 
de ser requerida; 

de·clara o tempo mínimo de serviço a exigir do funccionario, mesmo 
que se tenha invalidado; 

mantém o prazo de 30 annos, de accôrdo -com a lei no 117 de 4 de no-
vembro de 1892, para .que a pens·ão possa corresponder ao ordenado do 
funccionario; 

dá o addicional de 4 % do ordenad-o (8 % da gratificação), por anno 
de serviço ·que exced·er de 30, porque, si désse mais, o funccionario civil aos 
34 annos· de serv,iço teria vantagens superiores aos militares; 

retira as gratificações add.icionaes da pensão de inactividade, porque 
esta.s são estimulo para os funccionarios qu11ndo em exercício, nada justi-
ficando que as recebam .quando afastados desse ex·ercicio; · 

fixa nos vencimentos integraes o limite maximo das vantagens da 
aposentadoria e evita .que se dê a hypothes·e absurda doe um funccionario 
aposentado perceber ma.is ·do que trabalhando, o que seria premiar a ociosi-
dade, á custa do Thesouro; 

•prohibe .que aos funccionarios cujos vencimentos são divididos· em 
ordenad·o, gratificação e representação se abone esta ultima, quando in-
activos; 

attende á situação especial em que se deparam os funccionarios do 
Corpo -Diplomatico, cujos vencimentos maximos são de 1 O :000$, para não 
deixai-os ·em irritante desigualdade ·Comparados com o resto do funcciona-
lismo, e não abre tambem ·excepção para os . demais funcCionarios no estran-
geiro, porque estes, por isto mesmo que não teem verba para representação, 
gosam de v"'-ncimentos mais elevados; 

conserva, finalmente, para os .que se inutilizarem em des·astre ou acci-
dente occorrido no desempenho da funcção de seu cargo, um favor exce-
pcional, de accôrdo com leis e regulamentos em vigor, mas torna mais pre-
cisa a redacção do paragrapho, afim de evitar a repetição de muitos abusos 
que se teem d·ado o 

A emenda no 2, é substitutiva do no 3 do art o zo. O dispositivo, tal 
como se acha consignado na pro·posição, é amplo de mais, homologando, em 
alguns casos, a facilidade com que, muitas vezes, são nomeados auxiliares 
de escripta, escripturarios provisorios e extraordinarios, etc o, sem lei s que o 
permittam e sem verba propria para o seu pagamento o 

Ma·ntendo a contagem do tempo de serviço dos diaristas e operarias, 
a emenda restringe esse favor aos que constam dos .quadros legaes para 
comprehender apenas aquelles .que, como os serventes, estão contempla.dos 
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nas ' tabellas orçamentar.ias, ou qne, como operarias, figuram especificada· 
mente nas mesmas ta bel! as . 

A emenda n. 3 manda supprimir o paragrapho uni co do art. zo. 
Dada _a actual organização do ensino, entende a maioria d·a .Commissão 

que não ha razões para justificar uma ex.cepção, em favor dos len'tes e pro· 
fessores, para a contagem do tempo de serviço em commissões scientif.icas. 

A emenda n. 4 corrige defeitos de redacção, de accôrdg com o parecer 
do Relator, impresso para es tud•os·. 

A emenda n. 5 manda supprimir a lettra b do art. 3", isto é, niÜJ s e de'.s· 
contará o t empo de ~ntenwpçá'o pâ o exercício de C'argo!&- ele'ctiVOIS j ederaes ou 
e~taduae~~ eq wiparado a Elstav:lo o Dfstricto F edc<ral. . 

Segundo o parecer da maioria da Commissão, a honra dos mand atos 
electivos e as vantagens delles decorrentes são compens-ação bastante para 
os funccionarios -que se desempenham, não ·se devendo , portanto, contar 
para a aposentadoria o tempo d·e seu exerci cio. 

A emenda n. 6 tem por fim deixar bem claro o pensam ento do legis-
lador. 

A emenda n. 7 é -da Commissão •de Legislação e justiça, que a funda-
mentou largamente em seu parecer. 

A Commissão de Finanças acceitou·a. 

A emenda n. 8 é suppressiva do paragrapho uni co do art. 3", que diz : 
a liquidação dois .SJeiJ'VIiçms 110 Ex ercido e na Marinha será f eNJa .de accôrdo 
com a legislação mi•Ntar. . 

A Commissão julga dispensavel ·este paragrapho; a liquidação desse 
tempo d•e serviço será feita ·pelas leis que estiverem em vigor. 

A emenda n. 9 manda su•pprimir o art. 4° . A Commissão entende que 
a idade mais · ou menos avançada do funccionario não póde nem deye re· 
guiar as vantagens da inactividade. 

A emenda n. 10, supprimindo o art. so da propostçao, obedece ao pen· 
samento da ma-ioria da Commissão, de evitar, tanto quanto possivel, dispo· 
sições especiaes ·para esta ou a.quella classe de funccionarios. 

, 
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A emenda n. 11 abrang-e e regula melhor o ·que está disposto nos 
arts. 6", 11 e 12 ~obre inspecção de .saude e •proce,sso .de aposentadoria, 
corrigindo, ao mesmo tempo, algumas falhas que nelles se notam. · 

As emendas ·ns. 12 e 13 são suppresivas do art. 7• .e s·eu ·pa~agrapho, 
cuja materia está ·comprehendida nos §§ 1" e 2• da emenda substitutiva 
do art. 1• . 

As emendas ns. 14 e 15 são substitutivas do art. 8" e seu paragra·pho . 
. O l~elu.tor justificou-as no parecer impresso para estudos, que vae tran-
scri pto neste. 

A emenda n. Hl manda s·uppnm1r o art. 9", a respeito de cujo con-
. texto ficou providencir,do na emenda substitutiva do art. 1 •. 

As emendas ns . . 17 e 18 são conseauencia da emenda n. 11. Os artigos 
que ellas mandam supprimir condgnani disposições· sobre ·processo de apo-
sentadori a, que ficaram regulados pela citada emenda, sob n. 11. 

' 

A emenda n. 19 accresce nta um paragrapho unico ao art. 13, ·que, na 
conformidade do officio que o 1" Secretario da Camara dos Deputados en-
viou ao Senado em 10 de dezembro do· anno· passado, deve ser assim 
red·igido: 

"Ficam ·excl•uidos das disposições desta lei .os milita,res, cuja 
reforma, porém, não .poderá ser .concedida com vencimentos maiores 
do que os percebidos na dfe;:;üviclade do ·posto que occuparem no 
momento da reforma." · · 

O intuito da .camara foi não dar' aos reformados mais d'O que percebem 
na effectividade; mas, podendo a red àcção do dispositivo, como ficou, pres-
tar-se a .duvidas, apressou-se em communicar ao Senado o seu •pensamento, 
fazendo a correcção. 

E' a esse artigo, redigido de accôrdo com o vencido ·na outra Casa do 
C ongre.sso, que a Commissão offerece uma emenda para d·efinir a situação 
dos officiaes da ·Policia e do Corpo de Bombeiros, equlp,.ra.dos ao, lilili-
tares pela le i de 13 de dezembro de 1910: 

A emenda n. 20 é um additivo da Commissão de Legislação e Justiça, 
H ceei to pe.la de Finanças. Re·procl uz uma disposição da lei n. 117, de 4 de 
novembro di 18912. 

Isto pos to, é -a Commissão de parecer .qu·e seja approvada a proposição 
d:c Camara dos Deputados, com as seguintes emendas : 

N 1 - Substitutivo ao art. 1" e seus paragraphos: 
Art. L" Os funccinarios publicas que se ·invalidarem no ser-

viço da :Nação poderão ser aposentados, ·quando a esw favor te-
nham direito, nas seguintes condições: ' 

a) si contarem mais de 10 e menos de 30 annos de serviço, 
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com tantas trigeoimas partes elo ordenado quantos for.,.n os annos 
de serviço; . >:-.... I 

b) SI contarem 30 annos, com o ordenado; 
c) si con tar·em mais de 30 annos, com o ordenado e mais 4 % 

do mesmo ordenado, correspondente a cada anno 'que exceder d·e 
30, não podendo , porém, ser a pensão de inactividade superior aos 
vencimentos recebidos no exercício effectivo do cargo, descontadas 
as gratificações addicionaes, abonadas a ·qualquer titulo, as quaes, 
em hypothese alguma, s·e incorporarão áquella pessoa. 

§ J.• Para .as effeitos desta lei, os vencimentos dos· funccio-
narios .que percebem orc\.enado, gratificação e rerpesentação serão 
constituidüs sómente pelo ordenado e gratificação. 

§ 20" Os vencimentos dos funccionarios do Corp-o Dipls>matico, 
observado o ·disposto no § 1 •, serão calculados e ·pagos em moeda 
do paiz, feita a conversão ao cambio do dia o Quanto aos demais 
funccio.narios ·que tambem os percebem em ouro, o mesmo calculo 
e pagamento s·erão f'eitos como si os referidos vencimentos fossem 
fixados em pape[ o 

§ 3o• O funcci.anario que se inutilizar em consequencia de 
desastre ou accidente occorrido no desempenho da funcção de seu 
cargo poderá .ser aposentado com todos os vencimentos, quaJ.c,~:::;r 
que seja o tempo de serviço. 

N. 2- Art. z•, n. 3- rSubstitua-sc ·pelo ~eguinte: 
"em quaesqu er reparti ções ·OU serviços fcdera cs, como diari sta, 

e nas officinas ou arsenaes da União, como operaria, desde .que em 
um e outro caso pertençam aos respectivos quadros·." 

N. 3 - Ao art. z•, paragrapho unko - Supprima-se. 

N. 4 - Ao art. 3• - tDiga-se assi.m: 

Na Ji.quidação do tempo de serviço não se descontará o ·tempo 
de interrupção: 

a) pelo· ·exerci cio de quaesquer outras funcções ·publicas em 
virtude de nomeação do Governo o 

N. 5 - Ao mesmo art o a•, lettra b - Supprima-se. 

N. 6 - Ao mesmo art o 3•: lettra c - Redija-se deste modo: 
"c) pelo desempenho de :. erviço obrigatorio por lei, a saber: 

elitoral, do jury e da guarda nacional, qu ando mobilizada o" 

No 7 - Ao mesmo art o 3•, lettra f - Diga~se assim: 
"f) por lkença ou faltas por molestia, não ·excedentes de 60 

dias em cada anno de ef.fectivo exerci cio." 

N. 8 - Ao mesmo art. 3•, paragrapho unico - Supprima·se. 

N. 9- Ao art. 4" - Supprima-se. 

No 10 - ·Ao. art. s• - Supprima-se. 

N. 11 --,- Ao art. 6° e paragrapho uni co - Substitua-se pelo .seguinte: 

Art. N'o processo de aposentadoria dos. funccionarios pu-
blicas observàr-s·e-ha o seguinte: 

1 •, a invalidez no serviço da Nação, imprescindivel para que 
el!a seja conéedida, será provad•a por inspecção de sande, a que ., 

lt 
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se procederá por ct ... as vezes, com intervalo.! d·e tres mezes entre 
uma e outra, servindo na segunda junta medicas que não tenham 
feito parte da primeira; 

2", o Poder Executivo determinará a quem compete nomear 
essas juntas nos !Estados e no Districto Feed>ral, devendo servir 
·perante ellas ·os procuradores da Republica ou os procuradores 
fiscaes da Fazenda Nacional, a .quem ·cabe, si necessario, recorrer 
da ·perícia medica; 

3•, no caso de haver recurso da per.icia medica, é da compe-
tencia d·o Ministro que ter;í de referendar o decreto da aposentado-
ria do fu.nccionario designar um ou mais profissionaes· de sua 
inteira confiança para proeeder a novo exame, .que deverá realizar-
se dentro do prazo de sessenta dias, d•epois da·quelle de .que se 

· d·eu o recurso; 
4•, a inspecção de saude só poderá effectuar-se no· Jogar da 

séde da repartição a que pertence o funccioniario, na capital do 
Estado onde ella funcciona ou perante a Directoria Geral de 
Saud·e Publica, na Capital da Republica; 

S•, durante O intervallo das duas inspe·CÇÕes, aSS·im •Como na 
hypothese de ter havido recurso da perícia medica, o funccionario 
·é considerado licenciado, com direito apenas á percepção do respe-
ctivo ordenado, até que .seja dad•a solução ao seu pedido de apo-
sentadoria; 

6•, antes de .ser decretada a aposentadoria do funccionario, 
será enviado o processo ao Tribunal de Contas, para proceder á 
conta•gem d·o tempo de serviço, de modo que, no d·ecreto, possam 
ser declarados quaes os vencimentos que o mesmo funccionario 
terá de perceber na inactividade; 

7", o Tribunal de Contas é obrigado, sob pena de responsabili-
dade, a devolver o processo dentro d·o prazo maximo de 30 dias · á 
Secretaria de Estado que O· houver enviado; 

s•, ao funcc!onario, uma vez assignado o decreto de s.ua apo-
sentadoria, serão pagos desd-e logo os venciment·os a que tiver di- ' ' 
reito, nos termos do mesmo decreto. 

N. 12 - Aio art. 7" - Supp:rima•se. 

N • . 13 - Ao mesmo art. 7", pa•ragrapho unico - SuQprima-ISte. 

N. 14 - Ao art. 8"- Sub:.S·titua·se pelo seguinte: 

Art. A acceitação de emp11ego ou commissão federal,; esta-
dual ou munidpal, com direito á percepção de v·encimentos, por par-
te de funcci·onario .ou empregado aposentado importará na perda im-
medíata das vantagens decorr·entes da inactividade. · 

N. 15 - Ao me·smo art. s•, .paragrapho unico ~ Substitua-se p·elo se-
guinte: 

Não se considera comm1ssao o mandato electivo, entendendo-
se, ·J:.orém, que aquenes que o acceit·arem, desta J.ei , renunciam as 
vantagens da aposentadoria ou jubilação: si o mandato fôr de Pre-
sidente ou Y.ice-·Pres•idente ,da Repu.blica, durante o quatriennio; sí 
fôr ·de Senador ou D-eputado Federal; durante as sessões legislati-
vas; si fôr estadual ou municipal, durante o exerci cio· effectiv·o. 

N. 16 -A(} ~rt. 9•- Supprima..1se. 



N. J. 7 - Ao art. 11 - Supprima-se. 

N. l8 -Ao art. 1·2- Su•pprima->s.e. 

.... .. ,.. ' . 

N. 19 - Ao art. 13 cuja redacção, d~ <tccôrdo como o que foi votado 
pela C amara e consta de um officio do 1 • Sccr.eta.rio <iaquella Casa do Con-
gre·sso ao Senado, é esta: "Ficam ·excluídos <las disposições desta lei os mi-
litares, cuja •ref.orma, porém, não poderá ·s.er c.oncedida com os vencimentos 
maio.res do que os percebidos na dfe·ctividade do posto que occuparem no 
momento da refor·rha". 

Accrescente-se .o seguinte paragrapho uni co: 

"O que dispõe este artigo é extensivo aos officiae.s da Policia e 
Corpo de Bombeiros: da Capital f .ederal, que ·como os militares tie 
terra e .mar, não poderão ·tambem perceber na inactividade venci-
mentos mai.ore·s do' que aquelles que recebiam antes de ser assigna• 
do o decreto de reforma." 

N. 20 - Artigo additiv·o, onde convier: 

"Art. Os vencimentos da aposentadoria só poderão ser os do 
carg.o ·que o funcciona'fi.o esteja ·exercendo desd.e rdous annos •pelo 
menos. No caso contrario, serão os do cargo anterior. •Igual dispo-
sição se observará quando haja augmento de vencimentos p.or ta· 
-bella posterior á nomeaçã·o." 

Sala das ·Commissõe·s, 13 de novembro de 1913. - Feliciano Penna, Pre-
sid·ente. - Tavares ck Lyra, Relator, (com restricções). - Urbano Sanf.oJs. 
-F. Glycerio.- Francisco Sá, (com restricções).- Victorino Monteiro.-
Sigôsmundo Gonçalves. - LeoP{Jldo de Bulhõe451, (com restricções). -João 
Luiz Ah1es, (com restricções). 

PROPOSIÇÃ·O DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A QUE SE REFERE O PARECER dUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

·Art. t.• Se.rá aposentado com todos os vencimentos do cargo que estiver 
exercendo effectivamente o funccionario :publico .que co·ntar trinta ou mais 
annos de serviço. · 

§ t.• O funccionario ·que co·ntar menos de 30 terá direito á aposentado-
ria, percebendo tantos 30 avos d.os vencimentos totaes ·quantos forem os an-
nos de s·erviço. 

S 2.• O funccionario que se inutilizar, .em acto de serviço, na defesa dos 
inferesses da União, ou ·em consequencia de desastre ou accidente, oc·corri· 
d.o no desempenho da funcção de seu ·cargo, terá dir.eito á a·posentadoria com 
tod·os os ve·nc:mentos, •qualquer que seja o tempo de serviço. 

Art. 2.• São contados para a aposentadoria os serviços que o furiccio-
nari.o houver ·em qua1quer tempo prestado: 

1 •, no ,exercido de carg·as geraes ou federaes,l estipendiad·os pelo The-
souro Nacional; 

2•, na Exercito e na Am1ada, como •official ou praça de pret, .si não ti· 
ver s·id.o já incluído o respectivo tempo em reforma militar; 

3•, em quaesquer repartições federaes, como diarista, auxiliar de escrípta, ~ 
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conferente; prati"canfe extraordinario, ·escripturario provisorio, aprendiz,. add·i-
do e operaria. 

Para-grapho uni·co . O tempo de exerci ci-o ·em commissões scientifkas 
.será conta,do, para effeitos de jubilação· e apos·entadoria, aos professore·s da$ 
escolas .superiores da Repub1ica. 

Art. 3. ~- Na :liquidação d.o tempo de serviço· se -observará -o ·seguinte: . 

1. 0 Qua·nto aos prestados em repartiçõ·esr geraes ou federaes não se des-
contará o tempo de interrupção: 

a) pelo exercido de quaes·quer outras funcções publicas ·em virtude de 
nomeação d.o Governo; 

b) pelo ·exerci cio de cargos relectivos, federaes ou estaduaes, &quipara-
do a Estado o Dis·trkto Federal; 

c) pelo d esempenho de serviço· gratuito e .abrigatorio por 1ei; 
id) ·por sus·pensão judicial, si o funccionario fôr julgado innocente; 
e) por férias; 
f) por licença ou faltas por mol es tia, nã.o excedentes a 90 dias em 

-cada anno. 

1Paragrapho unico. A liquidaçã·o dos .s·erviços no Ex·ercito . e na Marinha 
será feita de .accô;rdo -com a legis1ação militar. 

rArt. 4. 0 Terão direit.o á aposent.adoria, independentement·e de intersti·cio 
e com vencimentos integ.raes dos ·cargos que ex·ercerem, os . funccionari.os p.u-
blicos federaes ·S·eptuagenarios que se invalidarem -contand•o mais de 25 an-
nos de ·emp.rego publico. 

•Art. 5. 0 O ministro d-o Supremo Trj.bunal Federal que· se invalidar con-
tando 20 .anno.s de effectivo exercício nes·se ·cargo ·poderá aposentar-se com 
to:dos •OS vencimentos . 

Art. 6.0 A invaHdez no s•erviço da Nação,) impresci·ndi·vel para a conces-
são da aposentadoria, será .p·rovad.a po.r inspecção d·e saude a .que ·Se pwce· 
derá po,r duas vez,es, ·com intervallo de tres mezes •entre uma ·e outra, ser-
vindo na segunda junta medicas que n ã.o tenham f.eit o parte da primeira. 

Paragrapho unico. ,Perante ·as•. juntas se·rvi.rá o ·procura,dor fiscal da Fa-
zenda Federal, .que poderá recorrer da p.ericia me-d,i·ca paTa a Directoria Ge-
pl de Saude ·Publica. 

. Art. 7:0 O vencimento de apo·sent ação d·os ·enviados extrao.rdinari.os e 
ministros pleni~potenciario.s, attingindo o tempo maximo de serviço prescri-
pto no art. 2°, será .o ·constituído po.r ordenad·o e gratificação d·e seus cargos•. 

Paragmpho unico. Os •enviado:s extraordinarios e ministros p1enipo·ten-
ciarios que já contarem nesta data tempo de serviço .que lhes ass·egure a 
apos·entação com o vencimento e mo d ecreto legi slativ.J de ' 20 de dezembro 
de 1910 (24 ·Contos ·de ré is annuaes) não serã.o attingidos pela presente lei•, 
para eUes• continuand·o em vigor o referido decreto de 20 de d·ezembro 
de J.910. 

Art. 8. 0 O funcci-onari.o e empregado apos·entado fica inhibido de .accei-
tar empreg-o ou -commissão fed·eral, estadua1 ou municipal, •com d ireito á per-
cepção de vencimentos; •p·ena de perda immediata das vantagens da aposen-
tad·oria ou jubilação. 

Paragrapho unico. Não s·e considera commissão o mandato legislativo; 
é, porém, ved·ado accumular durante as sessões as vantagens da aposentado-
ria ·com .o subsidio. . 

Art. 9.0 Para o ca1 cu1o do.s vencimento.s do apos·e·ntado nã.o .s,erã.o leva-
das em conta as .gratificações addicionaes, resal·vados os direitos garantidos 
p.o.r lei·s anteriores, aos actuaes funccionarios, que já r ecebem gratificações 
addicionaes. 
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Art. 10. O funccwnario já aposentado de accôrdÕ com as· leis anteriores 
não tem direito· ás vantagens consignadas nesta. 

Art. 11 . . Durante o processo dlJ. . apos·entadoria :nã-o ·será interromp~da 
para o funccionario a per-cepção dos respectivos vencimentos. 

Art. 12. Fica marcado o prazo maximo de tres mez·es para .a Hquidaçã.o 
final ·da aposentad·oria e expedição do respectivo titulo. 

Art. 13. Ficam excluídos ·das dispos·ições desta lei os militares, cuja re-
forma, porém, não poderá ser concedida com vencimentos maior-es do que 
os perceb:dos na effectividade do posto da reforma. 

Art. 14. Revogam-se as di.sposições• em contrario. 
C amara dos De·puta.dos, 6 de novembr.o de 1913. - Sabino Barroso, 

Presid·ente. - ATl!to·nio Simeão do-s Santos Leal, 1° Secretario. - Raul de 
Moraes Veiga, 2° Secretario. - A imprimir. 

A necessidade de regular a conces·são da apo.sentad•oria dos funcci.ona· 
rios publicas, sem rigores excessivos que geralmente só aos p·equeno.s ·pre-

judicam, mas tambem S·em demasiadas facilidades e be-
Pcwece1' ('') do nevo!·encias que, nã-o menos geralmente, só aos mais al-

Sj•. Anto- tos apr.oveitam, levou a Camara dos Deputados a appro-
nio oo Souza var o projecto •que ora se .submette ao· estudo desta Com-

mis·são. 
Varios trabalhos dessa natureza, posteri-ores á lei de 1'892, teem s·empre 

encontrado obstacul.os mais ou meno.s insuperaveis, quer pela .propria natu-
reza do as·sumpto, que não é facil resolver a contento de todos, quer da pou-
ca solicitude .e da insuffidente attenção que algumas vezes se ·dispensam aos 
mais importantes -a:ssumpt.os da admi·nis,tração publica, inclusive os que po-
dem ·onerar •O thesouro da Nação. 

Nessa importante materia, como em varias outras que ao ·Poder Legis-
lativ-o incumbe resolver e .regular, o mal de muitas das nos·sas leis é o dese-
jo de attingir, ·conforme as idéas ou •O sentimentalismo de momento , um 
desses · dous .extremos - ou a ex·cessiva liberalidade, a d·emas~ada largueza, 
como foi o ·caso do art. 95 da lei da despeza 1para. 1911, ou o radic:alismo 
opposto, como naquella recente, dispondo sob-r-e accumulações' remuneradas, 
que, ·oor esse defeito, mereceu o veto do Poder Executivo. 

A pr.opo·sição da C.amara, votada ·d·epois de longos e consciencioso.s ·es-
tudos, procurou cons,eguir o desejado meio termo,: attenden-cl·o ao mesmo 
tempo aos inte·resses do:s funccionarios e a.os do Thesour·o·. Parece, todavia, 
que· ainda os daquelles foram mais largamente co.ntemplad,os . que os· deste. 

O art. 1 • diz que "será aposentado com todas ols venclime'ntos do ·cargo, 
que estiver exercendo ·eHe·ctivamente, o funccionario publico· que ·contar tri·n-
ta ou mais annos d·e serviçio-". 

A lei de 4 d-e novembr-o de 1892 estabelece no art. 4° que ao funcdo.na-
ri-o com es.se tempo de serviço apenas compete o ord·enado por intei·ro-, e no 
art . 5° que lhe c a hem mais 5 o/o de gratificação por cad·a anno e~ced•ente 
daquel!e ·períod-o, o que quer dizer que o· funccionario só poderia ser aposen-
tado com todos os V·encimentos, ordenado .e grs.tifkação, d-epois .de 50 annos 
de s1erviço. 

Aqui, portanto, a nova d-is·o.osição é mais favoravel ao funccionario . Si, 
porém, antes da consideração ·d·o tempo, se tem em vista a da invalidez, cri-
terio ·essencial ·e ·condição indispensavel para a concessão des1se favor, aquel-
la diminuição parece admi·ssivel. Si, ao cabo de ·trinta annos de effectivo 
;;erviç·o, o funcdonario fôr jnlgad·o incapaz de continuar -o ex·ercicio da func-
ção; poder-lhe-.á S•er concedida a aposentad•ori-a com o·s vencimento·s; do caTgo 
que ·estiver· exercendo; de onde se d·éve inferir .que, não sendo reconhecida 
aquella i-nca·paddad·e, ·que a .Constituição· exige; e que deve ser rigorosamente 

( •) P.a!"ecer .n. 1 0•8 . 
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.,~rificada por ins·pecção de saude, a po,ssibilid•ade de r·eceber o favor iicará 
adiada, apezár do tempo de •s<erviço .. Seria, •pois, conveniente que aos termos 
do art. 1 o, d·emasiado taxativos, e ·parec·endo· ·crear um .direito que só o tem-
po não dá, se accrescentrusse: - e ·fôr considerado invaHd•o, nos termos do 
art. 6°. 

E referi.ndo incidentemente os termos empregados pela propos.ição -
"t·erá direito" - aJi.ás já usados pela lei de 1892, não seria ta·lvez sem uti-
!id·ade lembrar ·que, ,pela Constituição,! nã·o ha entre nós o direito á aposen-
tado•ria, pela simple·s ·p:res·tação de ·serviços durante um ·certo tempo, mas um 
favor que o pod•er publico ,poderá conceder ao funcci.onario que se invalidar 
no serviço da Nação. "A aposentadoria, ·diz o· art. 75, só poderá ser dada aos 
funccionari.os publico·s em caso de invalidez no serviço da Naçã·o". E' uma 
permi·s·s.ão que a lei fundamental rconcede, restringind·o-a d·emais a um caso 
unico. Ainda no •caso da invalidez, perfeitamente justificavel, ella só seria 
propriamente um direito do funccionario, si a Constituição determinas·se -
a •aposentad-oria será dada - com o•s termos imperativo·sl de que usa em ou-
tros a•rtigos. · 

Alli, porém, a intenção d·e ·permitür um simples favor é ·evident·e -
"poderá" - •Si ·O pod·er competente o julgar necessario ·e merecido,, e, ainda 
assim, em uma drcums.tancia unica, a incapacidade d·e CQntinuar a servir. 

1Ao contrari.o do que se dá ·em outros :paizes, ·como na Allemanha, onde 
o simples exrercicio da funcção publica, durante cert·o período, dá direito a 
uma pensão, pela nossa lei só a invalid·ez obtem ou deve ·obter o favor da 
aposentadoria. 

1E' o ·ca•so da legis·lação •sui'ssa, onde a pensã·o, ali.á•s .restricta aos em-
pregados dos Correios e T•elegraphos, só póde ser dad·a por occorrencia de 
accid·ente no exercicio das funcções e que .occasione enfermidade grave. 
(Carpentier et Frérejouan - "'Repert. du Droit F:rançais", vol. 30; ·pagi-
·na 388). 

INos p·aizes em que exis~e a instituição d'é pensões, •com o caracter de 
obrigato·riedade para a Nação, e!la ·é, parcialmente ao menos, compensada 
pela obrigaçã.o que 'tem o funcdonario de contribuir, durante ü eX'ercicio, com 
certa porcentagem dos seus vencimento•s, directamente percebida pelo the-
souro publico, como succede no nosso montepio. para attenuar a despes.a que 
lhe cumpre. 'E' o 1que ·S•e dá na Ing.Jaterra, na França,i Austria, •Prussia, ~el
giç:a e em .outros paizes. 1E cumpre ·observar, para comparação, que, ainda ·no 
caso de invalidez no serviço. •em •nenhum paiz a liberalidade chega ao ponto de 
dar ao ·inactivo o•s vencimentos integrae·s do ·exerci-cio, apeza'l" da co·ntribuição 
do funccionari.o. 

Na França, ·cuja minuciosa .regulamentação administrativa pôde servir 
d·e modelo, ,p-ondo d.e parte o excessivo regimen burocratico, tão c!lracteriosti· 
co, a pensão de inactivi·dad·e é fixada em 1160 d.os vencimentos médios• 'dos 
ultimos sei•s annos de exercício ·po'l" cada anno de serviço civil, e o funcdo-
nario só adquir·e di·reito a ellaJ po.r a·ntiguid·ade, aos 60 annos de id·ade ·e de-
pois de, . 30 annos .completo·s• de serviço; podendo apenas, quando se trate · do 
exercício de al.gum dos ca.rgos da cla•sse que alli chamam activa, ·ser obtida 
depois de, 25 annos, com o accresdmo de liSO por cada anno de serviço que 
exceder. Além dissro, a pens•ão não poderá em c-aso algum exced-er a tres 
qua·rtos dos ,:vencimentos médios, e nem a certos 1imites de uma tabella es-
pecial. onde são fixadas as médias dosr vencimentos JTara ca-da categoria de 
funcção publica. E' assim que aos embaixadores, por .exemplo , poderá ser 
dada a ·pensão max!ma de 12 .000 francos, ao,s magistrado·sf e professores 
6. 000 francos, aos empregados dos Correios e T·e1,egraphos 4 . 000 francos, 
aos das administrações centrae·s, ministerios, etc; 6. 000 f.rancos, o •que, so. 
bretudo ten:do ·em vista a rec'eit~ dos c1.ois paizes, é um poüco men~ da que 
nós ,pagamO'S. 



Na Inglaterra a ;p-ensão varia entre tres e oito· duodecimo·s dos ultimos 
vencimentos percebidos pelo funccionari.o durante tres annos, isto é, um 
quarto a dous terços, conforme. o tempo de ·serviço, e este deve 'sir d·e dez 
annos para aquelle mínimo e d-e quarent'a e cinco ann.os ·para o maximo. 

Na Prussia a quota da pensão comp.rehende,se -entre 2~ e {)18 dos ui· 
timos vencimentos, podendo o mínimo ser obtido dep.ois de 15 annos de ser-
viço, .e o max-imo depois de cincoema annos. ('Laltoz, "Re.pert. ju.risprud. ", 
v.ol. 35, pag. 745.) Esses numeras tambem fi.cain long-e dos nossos vencimen· 
tos integraes depois de 30 e .até de 20 annos de trabalho, como a ·pensão dos 
embaixadores francezes se distancia da que aos nossos plenipotenciarios con-
cedeu .o decreto de 20 de novembro de 1910. 

Todavia;· pôde ser lembrado, em favor da largueza nacional, que naquel-
les p·àizes a pensão cabe por sdmples antiguidade, emquanto no Brazil a apo-
sentadoria só pôde ser concedida legalment.e ·quando o funccionario ·se a·cha 
imp.ossibilitado de trabalhar. 

O art. 2° da proposiçã-o dispõe so·bre a contagem do tempo para ,a a·po· 
sentadoria, mandando incluir o-s, serviços que o funccionaTii() houver em qual~ 
quer tempo prestado: 

"1°, no exercício de cargos .ger.aes -ou federaes -estipendiados pelo The· 
sour.o Nacional; 

·2°, .no Ex·ercito e na Armad.a, ·como .off.icia1 ou praç;a de pret, si já 
não tiver sido . o respe.ctivo tempo inclui'do em reforma militar; 

3°, em quaesquer repartições federaes como -cLi:arista, auxiliar de es-
cripta, conferente, p·rat1cante extraordinario, escri•pturario provisori-o-, apren· 
diz, addido e operari-a. " 

Assim, a proposição ·apenas leva em conta os :serv:iços estipendiados pelo. 
Thesouro Nacional, ainda o·s mais insignifica-ntes e passageiros, sem conside" 
r~r os que .tenham sido presta-dos aos E-stados ·ou municípios, ainda os de ca· 
!egoria mais •elevada, como os da ma-gistratura e do magisterio. O criteri-o d.a 
contagem dó tempo fica, portanto, ·reduzido ao do cofre pelo qua·l o funccio· 
nario -é pago, sem consideração ·á natu-reza e impor-tancia dos serviço•s. E' o 
extremo opp-osto ao do ar.t. 95, da lei -4a despeza pa·ra 1911 , que mandava 
contar "o tempo integra:! dos ·serviços pr-estados em cargos !ocaes, provinciaes 
ou estaduaes, g-eraes ou federae!' in.distin•ctamente." 

Seria talvez mai•s justo nã·o desp-rezar por ·compl·eto o·s servi"os ~!' .t? ·d11a~~. 
rcnte-ri·ores ou posteriores á organização republicana desde -que não fossem 
Já incluídos em aposentadoria, jubi·lação ou reforma locae-s. O funccionario que 
·serve a um Estado .em cargo -de magi•stratura ou ministerio publico, de ma-
gisterio, p-arece prestar ao p-ai'z, do qual os iEstad·os são membros, serviços 
mais con:side-ra'Veis .que os de um "praticant-e extra.ordinario",. de um "·e·s-
cripturario provisorio", de um ":auxHiar de escripta", ou de qu-alquer outro 
cl·essa legião de supranumerarios, mais -vezes p·ro·vi-dos por conveniencia-s p-o· 
liticas do que por necessidade da admini-str-ação publi-ca. 

Quando se discutia na Camara dos Deputa.dos o pro-jecto, foi apres·ent.a-. 
da, entre outras, uma emend-a sobre ·contagem de tempo , e~.ta·be!ecendo um 
meio termo: . "Será contado para a ap-osentadoria o tempo de serviço· pres-
tado ao•s >Estado-s ou aos municípios não podendo, pol"ém. o funccionario con· 
"ta r mais tempo de serriço estadual do que federa'!". Essa emenda parece 
.tanto mais raz·oavel quanto a proposição ·acceita -a contagem do tempo ·d·e 
exercício de carg·os e'le~tivos estaduaes e a ·não ser pelo- ex·cessivo .respeito 
consagrado theoricament<e ao systema representativo, não se pôde admittir 
c.:ue os serviços de um membro de quasquer Congresso . estadual, serviços mui· 
tas vezes d-e simp1es poHHca par:tidaria, tenh:am mais valor que os de um 
membro de tribuna-l d·e Justiça, de um jui·z de direito, ou de um professor de 
cgüt!quer e·sta·be1e-cimento de ensino local. 

Ao ser 'executado t dis;p<Jsto _pelo ~l't· 9ó da lei da de'spesg para 1911 ., 
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appareceram ce!l:sur.as ao abuso das aposentadorias .wncedidars a funccionarios 
que a muito poucos annos de serv.iço federa'! juntavam os daquelles que ha-
viam presta,d-o a Estados -ou municípios. Ness·e ca:so, porém, como em muitos 
o;utros, o .abuso tanto não está na dispo'siçã·o· da lei como no modo ·por que 
er!a ·é . . appHcada. Seja qual fôr o ·criterio da contagem do tempo, sempre 
que se ti.ver. em vista simpl•esmente um ·determinado nlumero de annos de ser-
viços, mais ou menos valios-os, sem attender á co-nd·ição essencial da in~ali
dez, deante da .qual aquella é um mero a•ccessorio, ou deiia fazend·o uma 
simples formalidade - haverá a·buso. Por isso é •que, não só depois da re-
ferida 1ei de 1911, como antes d.eNa, sob o regimen da de 4 de novembro 
de 1892, foram aposentados indivíduos validos, ca•paz·es de trabalhar ainda p0r 
longos annos, o que é tanto mais facil de evidenciar quanto é 'Sabido que 
·inuitos, uma ve·z conseguida a aposentadoria, se de·çlicam a outras profissões 
que não raro exigem até mai•s actividade, como -o commercio ou a advoc,acia. 

O exame das normas s·eguidas no Imperio e, ainda depois deiie, na virgen-
cia da lei de 1892, mostra que o tempo de serviço prestado •em rep·artições 
estaduaes fo sempre contado, quer integralmente, ·quer, pelo menos, em parte, 
para a apose1,1tadoria n.os c.argos geraes ou federaes. 

E' assim que o d1ecreto n. 2.343, de 29 de 'ja·neiro d·e ·1859, estatue: "Na 
apo!'?entadoria :do•s emprega9o.s de Fazenda poderrá -o Goverl)o levar em conta 
os serviços que o•s mesmos .tenham prestado nas re·partições de Fazenda pro-
vincia·es, •co'mMnto .que o temp-o de tae·s serviços nãG ex·ceda a um terço d0s 
p!'estados na repartiçã0 gerar!." (art. 40) . 

. O decreto n. 4 . 153, de 6 d·e abri:J de 1868, reor,ga·nizando o Thesouro N·a-
ciona1 ·e ars Thesourarias, estabel·ece '11'0 art. 24: "Serã.o co.nsideFados como 
serviço•s uteis para apesentadoria os que o funt::cionado houver em qualquer 
tempo prestacdo: ... 2•, na Camara Munkipal da Côrt·e e repartições de Fa-
7,enda ·provinciaes, elll Jogares retribuídos, contand-o-se, p-o•rém, .unicamente um 
terço do serviço ger:a1." 

. A ordem do T·hesouro, n. 391, de 28 de novembro de 1871, manda co 1~tar 
i·ntegra4mente par::: a aposenta.cl-oria de um fuhcdonario o tempo em que ser-
viu como amanuense e escrip.tura·rio .na Se-cretaria da Pres·idenda da provín-
cia do Maranhão. 

Sob o regimen repub!ican·o, a c;iPcular do ·Ministerio da Fazenda, n. 6, 
de 26 de janeiro de 1894, determina q1ue, para o computo de tempo necessario 
:'i apos·enta•doria, "sejam levados em conta integralmente os serviços presta-
dos nas antigas Secretarias das Presfdencias de província, e até um terço 
ç!o totarl Hquido daqueiles rque o houverem sido na·s repart·ições federaes os 
prestados nas outr'ora provinciaes, bem cem o nas hoje estadiuaes ou muni-
çipaes, porquanto a lei n. 117, de 4 de dezembro de 1892 não revogou expres.sa 
pu tacitamente os arts. 40 do d·ec~eto n. 2. 343, de 29 de j:aneir.o de 1859 e 
24, n. 2, do decreto n. 4.a53, de 6 d,e abril de 1868". 

O decreto n. 2. 409, de· 23 de dezembro de 1896, que deu regu.J.amento 
a(} Tri·bunal de Contas, manlda igualmc:mte, no art. 57, contar para a apo-
senta·d·oria es serviços .prestados nas repartições de Fazenda das antigas Pro-
vincias e na C amara ·Munkipa·l da ex-Côrte, até um terço do serviço . geral. 

.Para a aposentadoria dos magistr;ado•s federaes o decrete n. 1 . 420 D, 
de 21 de fevereiro d,e 1·891, manda contar pela mJ.etade o .tempo de serviço em 
outros ca.rgors, e o decreto rn. 113, de 21 de outubro d·e 1892, esilarece que nes· 
,:;·e. tempo· de "outros cargos" não se inclue o dos serviços á magistratura es· 
tadual e seme·lh:antes, prestad-os a.t·é a -organizaçã·o dos .Estados, o qual será 
comp!Jtado integralm(!)nte. E de accôrdo com essas normas j·á varias magistra-
dos :l'ederaes teem. 'Sido aposentados ·com a contagem integral daqueHes ser-
viços. 

rEm V·ista desses pre,cedentes, fundados em razões de equidade, não p:a· 
rece just-o ·o exçlursivi·smo · da proposição. Serviços. prestados ao Imperio ou á 
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União, ás P.rovincia<s ou aos Esta·dos são sempre serviços á nação .. ; tódav·ia, 
para não sobrecarregar ainda mais o Thesouro, f.acilitando as ap·osentad·orias, 
seria .equi.tativo ado.ptar, ·si não ·a med·ida da emenda a que a cima se fez refe-
rencia, pelo men·os a contagem do tempo de serviços prestados antes da or-
ganizacão dos Es.t2,dos, ·de a·ccôrdo com o a rt . 45, da. lei de 31 de dezembro 
de 1910, e .quanto· aos posterio·res áquella organização, na proporção de um 
terço dos prestados em cargos federaes. 

In-cidentemente póde-se ·consignar que nem to·dos os Estados r econhecem 
o chamado dir.eito á aposentad·ori a ou, simp:lesm.ente a possibi:Uda·de de oh-
tel-a. Uma rapida vista sobre a·s respectiva•s •constituições não deixa de· apre-
sentar interes·s.e para o a•ssump:to. 

Muitas deJ:las, como as do Amazonas, ·Piauhy , Pern:ambuco, Alagoas, 
Sergipe, S. Paulo, Paraná (em quanto não fôr est,abelecido o montepio) 
e Santa Catharina, permitünd<o .a aposentad oria, d·eterminam ·expressamente, 
como a da União, que ella só poder·á ser conc·edida por i·nvalide z, depois d.e 
t)m p_eriodo. d<: serviço variavel de _umas p~r~ ouüas . .Algum!ls , como as do_ Ma: 
nmhao, Ceara, Parahyb.a e Bah1a, adm rttmdo a concessao, conferem a le1 
ordinaria a incumbencia de lhe regular o mo·do e as condições. As· do E:s-
~irito Santo·, Goya·z e Rio· Grande ·do Sul siri e·nciam ·Sobre o assumpto. As. do 
Rará e Rio de Janeiro não re.conhecem aposentadorias, mas resalvam os di-
reitos porventura adquiridos pelos funccionarios ante sua promulgação. Fi-
·nalment·e, as do Rio Grande do N.orte, Minas Geraes e Matto Owsso não ad-
Jp i.ttem esse favor, ·e estabelecem o mm1tepio obrigato•rio, tambem consignado 
noutras dis·posições das do Amazonas, Pará, Bahia, Rio de Janeir-o , Para:n<á 
e Santa Ca·tharina . 
/ Ora, ·consider·ando· .que urn funccion ario estadual póde ser chamado a 
lexercer ·cargo federal, para o qual a sua competenda o indique, não seria 
lrazoavel que, sahindo de um da.que]i]es onde O· favor poderia ser obtido, fi -
/casse pr ivado da contagem, ao menos parcia:!, dos servi ços anteriores para a 
apos·entadoria que porventura pudes·se posteriormente obter. 

Quanto ao mod·o da liqui·dação do· t.em<po a contar, o artigo 3°, da propo-
sição, que o regula, a•pezar de mintl'~ims·o, ·é incomoleto. Ha, pelo menos ali 
um n. 1 o que, P'rovavelme·nte po·r defei to de r.ed.acção, ficou sendo unico, por-
lquanto, referindo-~e aos serviços prestados nas repartições geraes ou f.ederae;s, 
não é seguido de outro ·numero no qual se· considerassem os ·serviços nas que o 
não fossem. 

I. .Oi'z o art. 3o: "Na liquidação do tempo de s erviç.o se observa•rá o se-
1 guinte: 1 o, quanto aos presvrodos ·nas repartições ge'raes on f edera;eS', não se 
1 descontará o tempo de interrupção: 

a) pelo exercido .cte quaesquer outras funcções publicas, em ·virtude de 
nomeação do Governo; 

b) pelo exer·cicio de ·cargos el'ectivo•s fed.eraes ou esta.ctuaes, equiparado 
a Estado o Districto Federal; 

c) pelo desempenho de serviço gratuito e o·brigatorio por lei; 
~) por suspensão judici al si o ftmccionario fôr julgado innocente; 
e ) po·r férias;· 
f) por licença ou faltas por molesti a, não exced·entes de 90 dia•s em cada 

anno." 
A esse .n. 1 s.egue-se um paragrapho unko sobre a liquidação dos ser-

Y•iÇO·S no Exercito ·e na Marinha, que será feito de accôrdo com ;a legislação 
rniHtar. 

Sem voltar á p•rohibição da contagem de tempo dos serviços estaduaee, 
medida de rigor, á qual j1á se fi'zeram referencias, cumpre considerar nesse a'r-

. tlgo a disposição, essa demasiado· benevo]a, sobFe a contagem das licenças e 
·faltas por molest.ia. 
.. O ;art. 6°,' da [ei de 1892, dispõe que "par a ··os effeito's da aposentadoria 
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não se considera tempo de exerdcio o de nc.enças e de enfermidades que se 
prolonguem po:r mais de ·seis mez·es", sem que fi.casse bem c;Jaro si esse pe-
ríodo s·eri.a des•con.tavel de ;todü o tempo de .serviço ou de cada anno. E, com~ 
quanto a segunda hypothese par.eça absurda po·is que tanto importari.a re-
duzir á metade o tempo de eff.ectivo serviço, necess.ario para petmitti'r, veri-
ficada a invalidez, a concessão da a·posent~doTia, houv·e interpTetáção que lhe 
era favoravel. Pelo menos o Tribu·nal de Contas, em decisão de 21 de de-
zembro de 1900, pretendendo fixar a inte!Hgencia d·e·sse artigo, declaroti que 
os seis mezes da dei de 1892 deviam ser contados .annua•lmente ... ·O presi-
dente do Tribunal, em voto vencid0, opinou, com superior -criteri,o, que os 
taes seis me·zes d·eviam ser entendidos "dentro de todo o período· necessari·o 
á apose·ntadoria", poi·s entende que si o fossem em cada anno equivaleria, 
como ficou dito, a reduzir á metade o tempo de exercício exigido pela lei. 

Agora o .art. 3° d.a prop-osição permitte a ·contagem de tres mez·es em 
cada anno; e si aquelles dous modos de attender á lei de 1892 fo·ram extrema-
dos, um por demasiado benevo!1o, outro por demasiado rigoroso, não é mençs · 
certo que a pro·posição ainda manffesta um excesso de tol·erancia, m.andandq 
.:ontar tres mezes .d·e licença por anno, o 'que tanto vale di'Zer que reduz (a 
tres quartos o hí. reduzido tempo de serviço· que exige para a concessão de 
favor tão avantajado qua·nto ·o od seu art. 1°. 

Como, porém, si os excessos de tolerancia relaxam, é fóra de duvida q e 
os de rigor são apen;as destinados a ficar ·na !ettra da lei, sujeitos aos cem 
modos gue f~c.ilmente se encontram de os illudir, ~eria mais u.til fixaT umf. 
concessao media, mas que fosse exactamente cumpnd.a. [ 

Um grand·e numero de funccionarios póde realmente p•recisar de certo 
tempo de licença periodica, tanto mais quanto ha muitos que, regularmente, 
não teem férias, o uas teem insi·gnificantes; mas- como, pela nova -lei regur 
!ando a concessão das licenças, nã•o é possível que ·tenham tr·es me·zes ~ 
cada anno, sendo necessa·rio que este ultimo período se i·nterponha entre a terf 
m·inaçã·o de uma e o começo de outra, seria bastante que lhe fosse contado o 
tempo de licença na ·proporção de dous mezes ·por cad·a anno de effectiv~ 
exercido. ,] 

Os arts. 4° .e 5o parecem justo·s. A •conces,são da ap-osentadoria ao septua 1 genario que é j'ulga·do invalido depo·is de 25 arinos de serviço•s, mais rigorosa 
aHás que a da lei franceza, quanto ao Emite dai d·ade, é de simples humani 
dade, pois é sabido que, sob o nosso cl}ma, bem poucos serão ·OS maiores de 
70 annos que, seja qual fôr a pro.f.i.ssão, nã·o estejam fra·ncamente inhabi!ita· 

' dos para o tTabrulho. I•gua'l consideraçã·o póde ser feita em ·relação ao minis-
tro do Sti.premo Tri-bunal Federal, -que se invalidar após 20 annos de serviço 
nes~e cargo, não só pelo que e.ssa eJ.evada funcção tem d'e exhau·stiva como 
porque geralmente o cidadão distinguid•o com a investidura dessa funcção 
já não pó de mals estar na primei·ra mocidade . 

. Além do que, .no· que se refere ao p·eriodo de 25 annos, cumpre notar que 
em algumas das variadas disposições .sobre aposentad.oria, existentes na le-
gi·slaçã·o de divers•os ramos de serviço pubHco, ·esse periodo ··já S·e .acha fixa-. 
do para a co•nces•são do favor com todos os l'encimientois. Como é . sabido, o 
regulamento dos Correios, por exemplo, ·expedido com o decreto n. 7. 653, 
de 11 de novembro de 1909, determinou no art. 489, ·que "os empregados do 
Correio poderão ser aposentad.os com to·dos •os. vencimentos, quando· com· 
pletarem 25 annos de serviço postal, de accôrdo com o art. 75, da Constitui-
ção, ou ·quando s·e invalidarem, na funcção de seu cargo, po·r molesti.a in· 
curl!.vel ou em consequenci_a de desastre ou accidente que os torne incapaz~ 
para o s·erviço". 

O art. Ô0
, d.ispondo· sobre o modo de ve·rific.ar a invalidez, mediante duas 

i.nspecções de saude, feitas por medicos dJfferentes e com i·ntervallo de tres 
roezes, de uma para QUtra, parece .. exceJ.lente. E' ·sobretudo na Seriied.ad·e dessas. 
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inspecções que está a garantia de que o favo1r da lei não se·rá concedido por 
simples addição de tempo, como ta·ntas vezes tem succedid'o. Sem incapacidade 
de tr.abalhar não· ha aposentadoria, se}a ·qual fôr o numero de annos de 
serviço, tal é a propria leHra da lei. . 

O art. 7°, estabelecendo os vencimentos a que terão direito, por .apo:sen· 
tadoria, os enviados extraordinarios e mi•nistros 'Plenipotenciarios, resalva no 
paragrapho unico a excepção, que é necessario res-peitar, em virtude <fe di· 
rei·tos adquiridos na vigencia de um,a lei anteTior. 

O paragrapho uni-co do art. 8° declara que não se considera commissão, 
para o effeito da perda d•as vantagens da aposentadoria, o mandato legisla· 
tivo, mas prohibe ·que, durante as sessões, .se accumulem essas vantagens 
com o subs·idio. Etn face da dtisposição constitucional, que é generica e 
não faz ·distincções, faltando portanto -comp·etencia a alguem para fazel·as, 
o paragrapho é perfeitamente logico. 

Tão sómente, -não 'pare·ce justo •que s·ó aos funccionarios civis seja 
vedada es·sa accumulação, .quando pelo art. 17 do decreto n. 2. 290, de 13 
de d·ezembro de 1·910, "os o.fficiaes do ·Exercito, Armada e classes annexas 
terão sempre direito ao soldo inherente ás respectivas patentes, quaes-quer 
que s.ej am as -commissões militares e administrativas e as funcções ele· 
ctivas, federaes ou estaduaes, que forem chama·dos a exercer". ü militar 
ref-ormado, a pedido o.u compulsoriamente, passa a s·er um cidadão como 
qualquer outro, sem ma-is haver ·necessidade de -ordem pubHca -para a per· 
manencia das regalias especiaes de que a lei o cerca em exercício, sómente 
pela naturez-a particular das suas funcções. E si o reformado, uma vez 
escolhido para exercer funcção electiva, tem direito d·e accumular soldd e 
subsidio, ·O que J;lão é occasião de discutir .e. está ·expresso •em lei, p-or •que 
nã-o terá igual direito o funccionario aposentado, cujas vantag·ens são ge· 
ralmente menores? 

A Commissão nada tem a oppôr ás disposições dos arts. ·9o e 12. 
O art. 13, de accôrdo com a legislação anterior, exclue os militares 

das ·prescripções do pro.j ecto, accrescentando, porém que a reforma destes 
"não poderá ser concedida -c-om vencimentos maiores do que os percebidos 
na effectividade do pGsto da reforma". E como essa reda-cção não pare· 
c·esse ·exprimir bem o pensamento ·da C amara, o. respectivo 1 o Secretario, em 
officio de 10 de dezembro de 1912, posteri-or á remessa da proposição alli 
appt:ovada, explica que "a intenção da . Camara ·dos Deputados approvando 
a emenda •que se tra-nsforma na dispos;ição do art. 13 foi que os militares, 
quando reformados, não perc·ebess·em mai·ores vencimentos do :que os que 
tinham Tio 17VOTT!Ienlt'o do pedixJ,o de reforTT!Ia". A ·disposição, com esse esdar~
cimento, é perfeitamente justa e irá acabar a anomalia resultante da lei 
de 1910, ·contra a qual varias reclamações se levantaram. 

Cumpre, todavia, observar que, permanecendo·. a Jegisbçã-o> anted·or 
para a .reforma dos militares, ficarão alguns destes em condições menos 
favoraveis, continuando a existir, deslocada, uma certa d-esigualdade. Como 
é sabido, o art. 13 da lei h. 2.290, de 13 de dezembro de 19>10, estabelece: 
' 'Os offkiaes ·que s-e reformarem depois desta lei perceberão tantas vigesi· 
mas quintas partes do soldG •quantos forem os annos de serviço até 25. e 
mais 2 % sobre o respectivo soldo annual por anno de serviço accresci· 
do ... " Ora, sendo ·O soldo, pelo art. 1 o da mesma lei, correspondente a 
dous terços ·dos vencimentos, como o ordenado dos civis, e sendo necessa· 
rios .25 annos para .que os 2 o/o de augmento annual correspondam á metade 
desse sold-o, equivalente á gratificação, vê-se .que só com 50 annos de 
serviço poderia o official ser reformado com to·dos os vencimentos. 

Essa des-igualdade, porém, só attinge os que contarem menos de 35 
an.nos de .serviço, pois ·que, send:o mai-or o tempo, conforme a antig'a legis· 
!ação em vig·or, a reforma será dada com a effectividade- do posto superior 
e o sotdo deste, com a porcenta.~em dei~ aonos accrescidos, poderá exced>er 
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o total dos vencimentos ·que tinha o offici al em serviço, o que é justamente 
a anomal·ia que o art. 13 da proposição pretend-e extinguir. 

!Seria possível harmonizar as disposições da legislação militar com 
a proposiçãó estabelecendo que aos officiaes que contassem 30 a 35 annos 
de serviços poderia ser concedida a reforma com os vencimentos da a·ctivi-
dade, como s·e propõe conceder a a posentadoria aos funccionados civis; e 
os que co-ntassem mais de 35 annos poderiam ser reformados , s.egundo a -
legislação vigente, na effectividade do posto super-ior, com o soldü deste, 
mas 'sómente •Com a parte da grat'ificaçãb bastante para a equivalencia dos 
vencimentos da a·ctividade. 

Em summa, a Commissão de Jus ti ça e Legislação é de parecer -que seja 
approvada a proposição da Camara dos De•putados regulando a aposentado-
ria dos funccionarios civis da União, com as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. lo - Depois das palavras "30 ou mais an nos de serviço", 
,accrescente-se: "e fôr consi·derado invalido nos termos· do art. 6"". 
. Ao art. 2° - "N. 4. Os serviços prestados ás antigas Províncias e aos 
Estados antes da respectiva organização s-erão contados integralmente e os 
posteriores na proporção de um terço dos prestados á União." 

Ao art. ;3°, lettra f - Em vez de "90 dias em -cada anno", d-iga-se: 
"dous mezes por cada anno ·de effectivo exercício". 

Ao art. 13, in fin·e - Em vez de "do posto da reforma", ·diga-se: "do 
posto que occuparem no momento do pedido de reforma". 

Art. Os vencimentos da ap-osentadoria só poderão ser os ·do cargo 
.que o fu.nccionario esteja exercendo desd·e dous an.nos pelo menos; no ·caso 
contrar-io, serão o-s do ·cargo anterior . Igual d-isposição s·e observará quando 
haja augmento de vencimentos por tabe!la posterior á nomeação. 

!Sala das Commissões, julho de 1913.-.f. L. Co•eNw e CalmJp!o/s; Presi-
dente, com rest'ricções .- Ant!o·nio de Souza; .Relator.- ]oâlo Luiz Allv·e;s, co111 
restricções ·e com a seguinte emenda: 

"Ao art. so - Accrescente-se: "a mesma di'sposição se applicará aos 
dir·ectores do Tribunal de Contas" . -;-Gzli~helrme Can:qpos, com restricções--
José Euzebio. 



VARIOS ASSUMPTOS 

CONT:R'ACTIÜ DA<S OiPERAÇõES A PHll\60 SOBRE M<EHCADOIR·IAS 

s.ou contrario ao projecto n. 476, de 1912, apresentado pelo Sr. Car-
valho Chaves, bem como discordo do substitutivo elaborado pelo illustre 
Parece1• (*) elo Sr. Adolpho Go.rdo, ins-pirando-me, para assim proce-

der, em alguns dos fundamentos -do voto em separado 
Melf~'- li'~~nco ·do Sr. Carlos Maximiliano. 

<Opiniões das mais autol'izadas teem sustentado que 
a instituição official e ·privilegiada dos corretores de fundos publicos fere 
de frente -o art. 72, §. 24, da Constituição Federal, ·cujo d.isp·ositivo, garan-
tind·o o livre exercício de qualquer p.rofissão industrial, assegura ipso facto 
o principio da liberdade de ·corretagem. 

Essa liberdade, e-ntretanto, não é incompatível com disposições le•gisla-
tivas "reguladoras da posição e da responsabilidade dos c-orretores nas 
transacções ·e negocios em .que interferirem. A lei deve regular . tudo isto 
por meio de normas -especiaes e estabelecer a sancção para o -casü de abuso, 
ou melhor, deve prover sobre o· contracto de m<edktção ou de corlretagem e não 
sobre os c"Orre!forets". (Carvalho de Mendonça, "Tratado de <Direito Com-
mercial Brazileiro".) 

Do voto em separa·do do 'Sr. Carlos ,JIIl.aximiliano consta o resumo da 
o·pi.nião fundamentada do citado commercialista patrio sobre esta impor-
tante ma teria, mas vale a pena reproduzil-a: . 

"Perante a Constitu-ição Federal - diz o autor cita·do ...:... que garante 
o l·ivre exercício de qualquer profissão industrial (art. 72, § 24), não passa 
incolumP. o s.ytsema de tutela do Esta-do. 

Em pura doutrina é ene tambem insustentavel. O trafico moderno dev_e 
ser livre em toda a expansão e em suas exigencias. A mediação pri-velegiada 
contracth· o prnicipio da livre c-oncurrencia, ·prejud.i·ca-ndo os interesses. do 
commerciD; attenta contra a liberdade do trabalho. A liberdade de contra-
ctar não se comprehende sem a l-iberdade de escolher os mediadores para 
o -contracto .. 

Em um -paiz ·que admitte a liberdade do commercio, escr-eveu -o egregio 
professor Bolaff.io, é absurdo não a·dmittir a da mediação. <O commerciante 
é um intermediaria que especula, e igualmente intermediaria -que es.pecula 
é -o corretor. :Entre -os dous h a uma s-ó differença: o commerciante -con-
tracta , o corretor faz ·contractar; um e outro, porém, se intromettem com o 
fim de especular entre a offerta e a procura, um para realizar o encontro, 
o outro para o auxiliar. 

E' engano acre~itar que a exigencia legal de uns tantos r-equisitos ba·ste 
para apresentar um corretor capaz, honesto e garantido. 

na honestidade niio se póde dar •prova documental , nem está na missão 
do Estado c.onf.erior patentes de probidade a certo numero de individuo~ 
para exercerem uma industria mercantil. 

A fiscalização por parte 'das juntas commerciaes e das camaras synd-i-

\ *) Pa reeer ~1. 142. 

C amara 

., 
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caes, a caução, as prof.libições e outra,s medidas, quea lei estabelece com 
o fito d·e garantir o corretor, são palliativos; a pratica mostra o que valem. 

'São passados os tempos das corporações de officios, que não teriam 
justificação nos tempos presentes, nem sob o pretexto de purificar e sanear 
moralmenle os homens. · 

Si entr·e os corretores é facil o abuso, o correctivo está na' <:oncurreh-
cia filha da liberdade da corretagem e nas leis pena·es. ·um 'bom systema 
de falle·ncias amparará os . des,vios dos corretores. O commercio honesto 
saberá fazer a devida selecção, aproveitando para de·positarios da sua con-
fiança · os que lhe offerecerem garantias seguras de capacidade moral e 
intel!ectual, de ex•periencia e actividad·e. 

A liberdade commercial etsá implanta-dá em nossos costumes; é ana-
chronismo, ·co usa incomprehensivel no estado actual da sciencia j uridica, a 
co.rretagem officia! 

Com Grunhut pod·emos dizer que no mundo commercial moderno não 
ha Jogar para a instituiçãQ hermaphrodita de uma pessoa intermedia d'e 
cáracter official, obrigada ao mesmo tempo a assumir as vestes de ne-
gociante. O corretor official manifesta-se imprestavel na pratica moderna, 
faltando-lhe a necessaria liberdade de movimento. Não h a, portanto, outro 
remedio para sanar a difficuldade e os seus lamentaveis inconvenientes, 
~inão abolir totalmente o instituto da corretagem official. 

Não retrogrademos. 
Ha quas_i cem annos o espírito e a tend·encia do nosso direito em for-

mação re-pel!iam o monopo!io da corretagem a pretexto de offender a pros-
peridade publica ·e prejudicar . a liberdade e franqueza do commercio; h a 
trinta annos passados o Conselho de Estado da Monarchia, pelas vozes 
autorizadas de Nabuco, J aguary e Nitheroy, apontava-nos o ex·emplo da 
Inglaterra, da B-e!gica, na lei de 1867, ·e da Italia, -sob Cavour. 

Com o desenvolvimento do trafico, o corretor náo se póde limitar ao 
papel de simples mediador; dev·e ter ·plenos poderes para contratar ·em 
nome e -por conta dos clientes, seja com quem fôr; deve garantir a solvencia 
do contractante; deve ·pagar e receber por conta dos clientes. 

Os corretores matriculados, erigid•os em orgãos inuteis no apparelho da 
circulação ,commercial, officiaes publicos, manietados, tornam-se; succum-
bern, necessariamente, na luta com os. ·corretores livres, .que ·operam, muitas 
vezes, por conta pro-pria, ·se gozam de credito·, com .grande vanta•gem para 
os clientes, os quaes acham immediatamente a mercadoria que procuram e 
ao preço .que lhes agrada, sem correrem o risco de insolvencia de. urna 
pessoa desconhecida, nem temerem a execução incompleta das suas ordens. 
Nessas condições, o corretor livre torna-se um especulador, com o cuidado 
de se cobrir .quando as ·Cricumstancia·s acons·elham, fazendo operação seme-
lhante inversa. Nisso está a fonte principal dos seus lucros, sendo apenas 
pecessarios os requisitos de prudencia, criterio ·e habilidade. 

<Collocar o corretor livre a par do matriculado ou o.fficial é tornar im-
possível a existencia des.te, .qlu·e não .póde su-pportar o pesado onus da 
fiança , as porhibições e as restricções legaes, contando exclus.ivamente ·com 
os serviços que as leis e os regulamentos lhes reservam. " · 

Ao lado da o·pinião do Sr. Carvalho d·e Mendonça, inscreve-se tambem 
a d,o Sr. João Barbalho, •que tem sid·o cons.iderado um dos mais abalisados 
interpretes da Constituição Federal. Discutindo no Senado o projecto, con-
vertido depois na lei n. 354, de 16 de dezembro de 1895, diz elle: 

"A creação dos corretores ·de fundos publicos, constituindo uma classe 
espe·cial, -parece-me tambem uma co usa inteiramente extranha: os corre-
tores são agentes commerciaes que dependem, no ex·ercicio de suas fun-
cções, da confiança dos seus ··mandatarios e esta nomeação feita pefo Go-
verno difficilmentc s·e poderi a explica:-. Além diss o, penso que a Consti-
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tuição impossibilita a 'dopção desta providertcia, desde .que se refere ao 
exercício de uma liberdade garantida pela Gons.tituição, que não pôde s·er 
limitada ou regulada arbitrariamente pelo Congresso. 

Vamos fazer entre os differentes agentes .que auxi_liam o desenvolvi-
me.nto e ·O exercício ·das .operações ·commerciaes uma classe á parte, com 
caracter offi.cial ·C superior ás contingencias da's outras operações, sem 
que possamos á vista da Constituição legislar, limitando a liberdade com-
mercial e .industrial, e sem .que haja realmente uma vantagem que possa 
servir de justificação para esta class·e exclusiva e privilegiada. 

Torna-se um officio publico, á maneira do tabellião, nomeado pelo Pre-
sidente da Republica, para o Di·stricto Federal, este emprego de simples 
agente do commercio. 

A importancia que assim parece ter este cargo, a ponto de se confiar 
ao Chefe do <Poder Executivo o cuid,ado de fazer esta nomeação, contrasta 
c·om a .natureza destets agentes do ·commercio, vivendo das relações com-
merciaes e dependendo da confiança de simples pa·rticulares. 

Que necessi.dade ha que venha ·o Pod·er Ex·ecutivo, ·que já tem tanto em 
que cogitar, em que empregar o seu tempo e a sua attenção, que necessi· 
dade ha que elle venha occupar-se mais da nomeação dotS corretores de 
fundos? 

Dir-se-ha ·que é porque pelas mãos desses agentes passam os documen-
tos ·officiaes, os ti tu los da divida publica, etc.; mas estas operações que - se 
fazem de transferencias ·ou quaes·quer outras nego·ciações de títulos desta 
natureza, s.ão na sua essencia, operações commercia,es como quaes.quer 
outras e que não dependem ·da creação de funccionar.ios ·esp·eciaes incum-
bidos da ·compra, venda, transferencias, negociações destes títulos, os quaes 
são effeitos ·commerciaes, qualquer que seja a sua origem. 

O ~rojecto me parece inconstitucional, porque o systema a do·ptar-se 
seria a li·berdade plena e compelia para ·os agentes de commercio que se 
occupem desses negocias, inclusive os fundos publicas; porque . qualquer 
qúe .seja a importancia delles ·em relação ao ·commercio , são evidentemente 
títulos commerciaes, obj ecto de operações de commercio, como quaesquer 
O·l!tros. 

O pens.amento da nqssa Constituição, estabelecendo a liberdade com-
mercial ·e industrial, deve ser desenvolvido praticamente, para que essa 
liberdad·e se torne effectiva e real, e não estejamos a ·cada momento, por 
meio de regulamentos, fazendo restricções a essa grande conquista da 
Constituição". 

Na Belgica, a lei de 30 de dezembro de 1867 supprimiu o monopolio 
·, dos ·corretor·es, proclamànd·o o. principio da livre concurrencia, - o que não 

exclue a necessidade d-a applicação de regras adequada ao honesto exercício 
da profissão, no ,sentido de garantir o dierito dos clientes e do commercio em 
geral. 

Na Inglaterra , a lei de 9 de agosto de 1870, arts. 33 e 34, lambem 
tornou inteiramente livre o exerci cio da mediação ou corretagem. Na Alle-
manha. é igualmente livre o menci.onado exercício., salvo algumas restricções 
P.ara o.s intermed•iarios, que prefiram a uma liberdade completa o ,direito de 
cooperar com a direcção das bolsas na fixação official dos preços das mer-
cadorias e títulos (Kuromakler), sendo esse regimen institui-do pela lei de 
22 de junho de 1896, §§ 30 e 34. 

O Codigo hungaro, §S 534 e 538, adopta tambem o regimen da liber-
d~de. · 

Das legislações ainda orientadas no sentido do monopolio, a franceza 
(Codigo de Commercio, arts. 71 e 90) já se modificou profundamente no 

11entido liberal com as . leis de 2 de julho de 1862 e 25 de março de 18651 
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sobre •transacções a termo e com a lei de 18 de julho de 1866 que reconhe· 
ceu a liberdade de ·exercício da corretagem de mercadorias (.não ·da de exer-
cício da corr·etagem nos negoci-as de seguros, de fretamentos ·e de valores) . 

•Poucos são os que hoje combatem o regimen da liberdade e est.es 
mesmos ·SÓ o fazem, em regra, para excluir .d•o regimen da livre concurren-
cia os negocias sobre titulo<> da divida publica, - r·eceiando-se que "cres-
cessem com o augmento do numero de intermediarias os jogos de bolsa e 
as artificiosas ·osiCillações daquelles valores". (Cesar.e Vivante, vol. 1", 
pagina n. 322, 3• edição. ) 

1E', ·porém, ·certo que todas as legislações ·caminham para o regimen da 
Hherd•ade, "sendo pensamento dominante em todo sos trabalhos preparato-
rios do s.ystema vigente .que o melhor remedio contra os abus{)S deveria 
a·poi.ar-se na Jiberdad·e, q.ue tem na concurrencia ·O seu freio natural. Este 
p.roposito de reforma radical foi um tanto temperado nas suas applicações 
para tutelar mais efficazmente a finança publica nos tempos difficeis que 

· atravessava; mas a previsão ·commum fo-i •que o s.ystema I]lixto, vigente da 
Italia, não· pod·erá mar-car sinão uma breve tregoa no caminho da liberdad•e" 
- (Vivante, lo c. cit., pag. n. 323. )· 

O artigo 45 do nosso Codigo Commercial contraria abertamente, con-
soante a opinião do Dr. Inglez de Souza, a liberdad·e industrial decretada 
pela nossa Constituição. Do mesmo· modo, as disposições dos. decretos 
.ns. 882, de 18 de outubro, ·e 1.026, de 14 de nov•embro de 1890, assim 
como as dispos.içõe•s do decreto n. 1. 359, de 20 de abril de 189·3; arts. 27 
e 28, são incompatíveis com o texto citado da Constituição Federal. 

·Mais recentemente, foi exp-edido ·pelo Governo Federal o Regulamento 
das Bolsas de Mercad-orias, approvado pelo decreto n. 8. 249, de 22 de 
setembro de HHO, cujo art. ·90 mantém ainda o velho privilegio instituide 
em França pela ordenança de 1305, de Felippe, o Bello, e, em Portugal, 
pelo alvará d:e ·22 de novembro de 1-684. Isto •confirma •plenamente o conceito 
do Dr. Ing.\ez d·e .Souza, segundo o qual "não é raro vermos nesses a·ctos; 
governamentaes, •expedidos com o nome de regulamentos para a ·corretagem 
e v·enda de mercadorias, as mais monstruo,sas invasões do ·direito substan-
tivo da Constituição da Republica, de todo o nosso D-i.reito Commercial, do 
Direito Civil, - causa •que, como tod•os sabem, es·capa á acção governa-
mental". 

E ·esse mal parece ·que não é \ ,sómente brazileiro, pois· que o citado 
Vivante, em sua obra supra-mencionada, tambem observa o seguinte: "Os 
regulamentos de bolsa, publicados pelas Camaras d·e Commercio, que man-
teem algumas daquel!a:s prohibiçõe~ sob a influencia de um systema con-
demna·do, ·são i\legitimos, .quer porque o.ffendem a liberdade d•e mediação, 
que ·é o conceito fundamental dess·e· instituto, quer por·que excedem o seu 
Poder Legislativo, que é limitado ao · .que concerne á organização das 
Bolsas". 

No momento em que escrevo estas rapidas razões de voto, a Junta dos 
Corretor·es promove a alte.ração dos regulamentos em vigor .e attinentes a· 
essa corporação e á ·Bolsa de Mercadorias, dev.endo a questão ser em breve 
submettida á decisão do Ministro da Agricul tura . 

ü jornal do Commerâo, em diversos artigos de redacção publicados na 
Gazetilha sob o titulo Bo~ de Me•rcadlo-ri'a.s, tem esclarecido perfeitamente 
o assumpto, sustentando, além da liberdade de corr·etagem, o verdadeiro 
principio de que as Caixas de Liquidação devem ser "estabelecimentos par-
ticulares sem privilegio, nem excepção de especie alguma, sujeitos á con-
currencia de quantos congre·sso.s· se fundarem, sem outra razão para se 
impor.em á preferencia .dos cilentes além da confiança que inspirarem, esta-
bele'cimento.s ·cuja missão é r·e·ceber os depositas iniciaes qt:e se lhes leva· 
rem, tornando-se desta fórma, perante ambas as partes, garantes da respe-
ctiva operação: exigir em con<sequencia dessa investidura, a ent·ra'da dos 



3o7 
r.dorços que occo-rrerem; ir sobre a parte que faltar ao cumprimento d:o 
contra;cto, o qual, ·porém, .prevalece até final p·erante a outra parte, porque 
a caixa toma ·O logar da que faltou ao compromisso assumido, para dar a 
este inteira e opportilna satisfação". 

Com estes fundamentos, aqui · ·esboçados na premencia de tempo, sou 
contrario ao proj·ecto do Sr . Carvalho Chaves e ao substitutivo d'O Sr. 
Adolpho Go·rdo. 
I 

O Sr. Carlos Maximi!.iano a·presentou, por sua vez, um substitutivo, 
cujo art. 1· dispõe: 

"São validos os contract.os de compra e venda a praz-o, sobre 
mercadorias, ainda mesmo que a respectiva liquidação se dê por 
meio do pagamento de um premio simples ou :reciproco, ou da 
diff.erença ·entre o preço estipulado e a cotação do dia do· venci-
mento." 

O autor do substitutivo teve em vista, no art. 1 o citado, dar existencia 
legal aos contracto•s de negocio a termo, liquidaveis por differença. 

Não é preciso, porém, ·cogitar novamente desta materia, em face dos 
arts. 9°, 10 e 11 da lei n. 354, de 16 de dezembro de 189·5, os quaes 
dislpõem: 

"Art. 9.0 As liqui·dações das operações de bolsa ·poderão ser realiza-
das pela effectiva entrega dos títulos e pagamento do preço ou pela pres-
tação da differença •entre a cotação da data do contrac:to e a da época da 
liquidaÇão. 

§ 1.0 São exceptuadas desta dis•posição as -operações sobre lettras de 
cambio e moeda metallica, .que sómente serão liquidaveis pela entr·ega effe-
ctiva dos titulas. 

§ 2.0 O regulamento que o Poder Executivo expedir fixará o maximo 
de tempo · pa·ra a liquidação dos .negocias a prazo. 

Art. 10. As op·erações a prazo, excepção feita das de lettras de cam-
bio, podem ser feit<as com a faculdade de desistencia por parte do commit-
tente, med,iante o abono de uma .quantia convencionada para o premio da 
indemnização pela rescisão do contra·cto. 

Art. 1,1. Nas o•perações a prazo é licito ao comprador ·exigir, mediante 
desconto, a ·entre•ga dos. va.I.o·res negociados· antes da época fixada para a 
execução da transacção. Esta disposição não se applü:a ás ·operações de 
réport e ás lettras ·de cambio ou moed•a metallica." 

Ainda .que esta lei se refira ·especialmente a contractos sobre valores, 
sobre titulas, é evidente que ella se applica igualmente aos contractos sobre 
mercadorias, visto que a natureza da operação é a mesma, além de que 
a mercadoria tambem r·epresenta valor . · 

.Existente, pois, em nosso mecanismo legal a liquidação de negocias por 
differença, o que se d·eve é "consagrar definitivamente nas Bolsas e Caixas 
de Liquid•ação a obrigação do deposito inicial ·e seus reforços para garantia 
das operações a prazo. O que não pó de prevalecer, . nem deve se.r tolerado, 
é o regimen facultativo que resulta das actuaes disposições dos regulamen-
tos e em cuja vigencia ninguem, certamente, se abalançaria a fundar nesta 
praça uma Caixa de Liquidação destinada a ficar ás mo•scas, sem movi-
mento, á mercê da benevolencia do syndico , dos ·Corre·tores e do s commit-
tentes, toda V·ez que um ou outro, ou todos conjuntamente, entendessem 
ser .caso de dispen·sar-se o deposito, erigindo em regra geral o .que nem 
como excepção deve er admitti:do." ( Oazetilha do ]orrval do d.ommercio, de 
15 d'e setembro do corrente anno.) 

·Para obviar os perigos que podem resultar da massa ·crescente dos ne-
~ ., 
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gocios .a prazo, - perigos esses que não a.ffectam sóment.e os contra-
ctantes, mas se alastram muitas vezes, pela pro··p.ria natureza da operações 
de bolsa, envolvendo ·em ·sua rêde numerosas pessoas .que não foram parte 
na O'peração, - o remedio unico consite na prestação de garantias positivas 
e reforços proporcionaes á!S '!'esponsabilidades 'que os contractantes assu-
mem ·entre si. · 

Do estudo que vem fazendo d1o assumpto o ]or11!al do Comm:e•rcilo, ex-
trahimos os seguintes •conceitos; 

"Nas bols-as em geral se estabelece, ao lado da corrente de negocias 
que se referem directa e ·concretamente aos artigos a que ellas se applicam 
nominalmente, -outra co·rrente de operações que só indirectamente e de 
modo abstracto se ref·erem a ·esses. mesmos artigos. Emquanto a·quelles se 
Ji.quidam ordinariamente pela transmissão do artigo negociad•o, ·estas ter-
minam sómente pelo ajuste de conta·s, ·em uma re·posição da differença 
entre ·O preço tratado ·e a cotação em vigor. Não é, porta·nto, um desacerto 
dizer-se ·que na primeira dessas corr.entes se negocia realmente -o artigo, 
em quanto na s·egunda el!e intervem apenas de modo ficticio .e f.iguracio. 
Esta se desenvolve e avulta tanto mais quanto é limitada tão sómente pela 
vontade e 1Jela ca·pacidad·e financeira das que neUa o·peram; a·quella tem, 
allém disso, limites naturalmente restrictos á ·o.fferta do artigo, que não pôde 
exceder o supprimento existente, e á procura que, por sua vez, tem d•e ci'l'-
cumscrever-s·e ás nec·es<s·ida·des reaes do consumo e aos recurs-os a ess·e 
fim destina•dos pelos consumidores. 

E' ev.idente, nestes termos, ·que a corrente de interesses cujo objecto, 
nas bolsas, -consiste especialmente ·nas •cotações cios artigos, tem proporções 
para expressar-se em ·valor muito maior do que a cuja base são os pro1Jrios 
artigo·S; porquanto á•s razões citadas ·accresce <que esta obriga, desde o inicio 
da .transa·cção, ao emprego de ca•pital correspond-ente ao valor total ·do artigo, 
emquanto a•quella ·só exige -o deposito das margens .inicia•es ·e seus :reforços, 
ou nada exige quando ·estes não .sejam obrigatorios. ·A<s operações desta im-
portam, para serem liquidadas, na movimentação de um ·capital, em dinheiro, 
corres·pondente ao valor total do artigo n'egociado; ao passo que ·<ts da.quel.J.e 
só observam a som ma •expressa na di fferença · •que uma das partes tem de 
·pagar. 

Quanto menos •se obrigarem os , .que operam nas Bolsas· em negocias a 
prazo, ao depo·sito de garantias e ref.orços attinentes ás responsabilida-des 
que assumem, mais tenderá ·a ·crescer ,o vulto dessas responsabilid,ad·es, cujo 
limite então já não será de modo algum drcumscri·pto e proporcionado aos 
recur•sos financeiros dos ·co·ntractantes, mas ao cr.iterio, á ·prudencia e á 
boa fé, .ou á leviandade, á temeridade e aos máos intuitos que .porventura os 
animem na campanha em que, além disso, ninguem •pôde inteiramente res-
ponder pela calma absoluta ·e pela perfeita 'Clareza de raciocinio dos •con-
tendores. 

Si ainda assim os prejuizos decorrentes da falta de cumprimento dos 
contractos ·só attingissem os que por mutua ·confiança nelles se ligaram 
unicamente baseados ria garantia moral do compromisso assumido, nada 
haveria a objectar. Cada .qual é livre de arriscar e perder o que ·possue, 
como bem lhe aprouver, d•esde •que no ·em tanto não custe damno· a terceiros. 

Nesta condicional, ·porém, é que exa.ctamente S'e apoia a ·conveni·encia, 
universalmente re·conhecida ·e posta ·em vigor de obri•gar os •que operam dessa 
fórma a depositar fundo, ·que positivamente ass·egurem a não intercorrencia 
da hypothese. 

•Da falta :de cumprimento· dos ·contractos :relativos a negocias a prazo 
teem muitas vezes derivado, nos grandes mercacdos mundiaes, ·crises de ·cre-
dito, sus•pensões, •que affectam de modo geral toda a collectiv1dade. 

Os negocias de Bolsa, como r•efere Os·car Bloch, cream pela sua grand·e 
mo·bilidad•e1 uma ·especie de cadeia sem fim, uma verdadeira e extensa soJi. 
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dariedade entre os que nella operam; cada um <lelles está em risco de ser pre-
judicado pelas faltas de pessoas que :nã.o conheoe e com as quaes não contra-
ctou, ma;s q1.1'e, por phenomeno reflexo, ·podem abalar a solvabilidade de 
pessoas •que elle conhece e com as quaes contractou. 

Não tanto, pois, a bem d:os .interesses dos que confiantemente se ·con-
t-entam, em transacções cl·essa especie, com o simples vinculo da palavra de 
honra, como principalmente a bem dos interesses rhais ·extensos de todos 
quanto·S ·operam nas Bolsas, e, ainda mais , a bem dos interesses geraes das 
praças ·em .que funccionam ess·es apparelhos, é preciso, é forçoso, é inclus-
pensavel o deposito de garantias reaes como de ·f.órma alguma se póde prescin-
dir da creação de caixas de liquidação, desde que se consente em instituir 
como normal ·e co.rrente a Hquidação po r differença. 

A recusar·se consagrar definitivamente, na organização d·a Bolsa de 
M-ercadorias, a obrigação do deposito inicial e seuSI reforço:S ·para garantia 
das operações a prazo, é preferível então supprimir summariamente do re-
gulamento essa faculdade e estatuir que esse.s negocias .só possam resolver-
se pela entrega da mercadoria. " 

Em uma representação do commercio desta Capital ao Governo •Federal, 
foi proposto .qu·e "o depo·sito de margens em garantia dos negocias a prazo 
deixas:se de rs·er facultativo e se tornç geral e obrigatorio, de accôrdo com a 
tabella ·que deverá ser organizada pela Junta, submettida á assembléa geral 
düs corretores e af.fixada na sala da Bolsa. 

' rDe conformidade com esse ponto de vista a representação· do commer-
cio indica que se modifi.que a redacção dos arts. 28, 29, 30 e 32, ·no sentido 
de tornar effectiva a dispos.ição do art. 27, de tornar necessaria e efficaz 
a creação de caixas de liqui·dação, de assegt11'ar a boa li-quidação das trans-
acções a prazo pelo reforço dos depositas inici aes sempre que se verifiquem 
mudanças de cotação, de garantir em summa, tanto q uanto possível, os que 
operam na Bolsa e a praça ·em geral, contra a emergencia de ·desas tres •que 
poderiam ter como consequencia uma crise commercial e bancaria. 

Nos termos da pro·posta do commercio, o deposito inicial ·e o s·eu reforço 
sempre que occonam mudanças de cotações., só serão dispensados quando 
ao contracto ·se juntar certidão ·de ter sido a .mercaclo.ria .entregue á guarda 
de arrnaz·ens geraes legalmente autorizados, e do exame d•a mesma por dous 
peritos que lhe attestem a .qualidade." 

A rnai·or parte da mateó a de que trata a alludida representação do com-
mercio é de natureza pro·pTiamente regulamentar. 

Talvez conviess.e, entretanto, que ü ·ponto referente aos negocias a ter-
mo fosse obj.ecto de dispos-ição leg·islativa. Neste presupposto· e acceitando 
integralmente id·éas e fó.rmas constantes da mencionada .repre•s.entação, :p.r.o-
ponho ao estudo da Camara o seguinte substitutivo : 

Art. 1.0 As liquidações das ·operações de mercadorias vendida•s. em Bol-
sa serão realizadas pela effectiva entrega das mercadorias e pagamento do 
preço nas condições ajustada•s .. 

§ 1. 0 Nos •casos permitüdos p·ela lei, pode·rão, entretanto,; realizar-se 
mediante •o pagamento da diffe.rença entre a cotação do registro do co·ntra-
cto ·e a do ·dia anteri-or ao da liquidação, desde que, ao iniciar-se a operaçãü, 
tenha :s-ido oprevista e'Sta hypothese entre as condições do •contracto, ou i·n-
tervenha inte i.ro aprazimento das partes. 

§ 2. 0 ·Para as negociações realizadas fóra da Bo.Jsa não é obrigatoria a 
c.ommunicação á Camara Syndical, mas o syndico nomeará mensalmente uma 
commissão de -cinco corretore-s. das diversas mercad-orias, .os quaes se reuni-
rão ·d:ariamente para determinar as cotações dos diversos generos. e deverão 
mencionar nas respectivas notas os ·preç.o's. maximo -e mínimo de cada mer-
cadoria. 

Art. 2.• As Ca!ixCIJS dJe Liquidação &e organizarão livremente, observadas 
as disposiçõe-s, legaes relativas ao ty?o· d·e ·sociedade mercantil que adaptar-em. 

~ 
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Art . 3.0 Nos contractos de transacções a p.raz.o, só se.rão dispensados o 

·deposito inicial .e o reforço co.rres,pondente á mudança d·e .cotações, quando 
ao dito contracto se juntar certidã.o de ter sido a mercadoria entregue á guar-
da de armazens geraes legalmente autorizados,' e do exame da mesma mer-
cadoria ·por dous peritos que lhe attestem a qualidade. 

Art. 4.0 Poderão as Caixas de Liquidação reter •os depo•s.itos iniciaes e 
as margens para garantia das op·erações, de •que se incumbirem, bem como 
o reforço exigido por insufficiencia daqueHas coberturas. 

Art. S.• Nos loga:res .onde hou.ver Bo.!<sa de M.er·cadorias ou Ca:mara Syn-
dical de Corretores, as cotações por estas publicadas se.rvirão de base para 
as liquidaçõ·es das caixas, si estas ·em seus Tegulamentos nada estipularem 
a respeito. 

Art. 6.0 Revogam-se as 'disposições em contrario. 
:Sala das Commissões, 23 de •setembro de 1913. -Cunha Machado, Pre-

sidente, de accôrd.o com o additivo do Sr. Felis·bello Freire. - Afranio de 
lVIello Franco, Relator. - FélisbeDlo Freire, com um additivo. - Meira dle 
VdSconceUCYs, •C·Om o additivo do Sr . Felisbello Freir·e.- Henrique Valga, de 
accôrdo com o v.oto do Sr. Mello Franco e additivo do Sr . Felisbello Freire. 

Gumercindo Ribas, de accô·rdo com •o additivo. 

Tendo pedido 
Car.valho Chaves, 
t!ditivo do 81• . 
F6lisõello 
Fre·ire 

tiv.o: 

vista dos. papeis que acompanham o projecto Ido Deputad.o 
sobr·e os •contr&ctos das operações ·a prazo das mercado-

rias, pr.ocedi so·bre elles um acurado estudo que me le· 
vou a suhs.crever o parecer do eminente De.putado Afra-
nio de Mello F·ranco ·e o substitutiv·o com que o termina, 
accrescentando ao mesmo substitutivo o seguinte addi-

Art. 1.• Ficam sujeitos ao sello proporcional na relação de 1$ para 
1 :000$, ou fracção de ·Conto, os contractos das. operações a prazo de que 
trata esta lei. 

·Paragrapho unico. Ficam sujeitos ao mesmo imp.osto os documentos par-
ticulares confirmando operações ou compras e .vendas de mercadorias a prazo. 

Deixo aqui de justificar e·ste ad·ditivo, para fazel-o no ·pl·enari.o. 
Sala das Commissões, 10 de outub,ro d·e 1913. - Fel~bef.lo Frei'f'le. 

O projecto n. 476, do corrente anno, dis.pondo so·bre .os contractos de 
venda de mercadorias a termo, determina no art . 1 •, que taes contractos se-
P a.?·ecm· ( '') do rão ·considerados valid.os sómente quando· registrad·os na 

& ·. "'l c"loLpho Bolsa d.e Corretores de Mercadorias, creada pelo decre-
Go?·do to n. 8.249, de 22 de setembro de 1910, no art. 2•, que 

o corretor de mercadoria•s inutilizará com a sua assigna-
tura um s·elJ.o do valor de 1$, em cada um desses ·contractos•j e no art. 3•, que 
os documentos particulares, ·confirmando o·peraçõ.es, ou compra e venda de 
mercadorias á prazo, quando não forem registradas na Bolsa de Conetor.e·s 
de Mercad.orias, ficarão sujeitos ao sello proporcional ao valor das opera-
ções 'que os mesmos repres,entarem. 

Chama-s·e venda a termo aquella pela qual um vendedor e um compra-
dor obrigam-se reciprocamente o primeiro a entregar uma d·eterminada cousa 
e em determinada data, e o segundo a recebeha e a: pagar o preço ajustado. 
Quand.o no acto do contracto, nem o vendedor é possuidor d·a cousa que :ven. 
d.e e ·nem o c-omprador da importancia ·do p.reço, a venda chama-se a tM:SiCo-
berto. 

~ •) IPwrecer de '1912 : 
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Os contractos :de venda a ·ter:rno podem ser reaes ou differenci:ae's: os 
primeiros se liquidam com a entrega da ·cousa e com o .pagamen1o do preço. 
e os segundos. com o pagamento de uma diff.erença de preços .. 

Os contra·ctos differenciaes são indirectos ou directos. Indirecto quando 
antes .ou no acto da liquidação, o vendedor torna a comprar ·e o comprador a 
revender-lhe a mesma cousa que faz o·bjecto da -operação. A differença en-
tre o preço estipulado no primitivo contracto e o do segundo representa o 
1 ucr.o ou o prej uizo final. 

Directo é o contracto que tem .oor . fim 1 exclusi.vamente, o pagamento da 
differenc;a entre duas cotações: a da data ·da estipulação do· cont.racto e !la 
sua liquidação. 

"Em face dos p.rincipios geraes do direit.o, o ·contracto differencial, mór-
mente o indirecto, nada tem de iUicito. Nelle ·concorrem tod·os os elementos 
que a lei ·exige ·para a validade do·s contractos; trata-se, apenas, de uma com-
pra e venda liquidavel pel.o simpl·es pagamento de uma diff.erença ou de uma 
compra ·e venda a termo, á qual está ligada urna Tevenda ou uma nova com-
pra ao .preço incerto :do dia ·em que findar o mesmo termo·; nesta data ha 
uma inversão de situações, em que o vendedo.r passa a como-r ar e vlcewersa." 

Ruy E~ Ubrich. D-a B.olsa ·e sua:s operaçÕ·es. 

O grande numero de contractos differenciaes di.rectos, feitos com o in-
tuito unico de especulação sobre as fluctuações ·do mercado ·e muitas vezes 
por p·essoas ·que nem dispõem de recursos 1que p.ossam garantir a sua 1'iqui-
dação, desenvolvendo uma grande jogatina e influindo dkectamente sobre as 
cotações das mercadorias, causa profundas :pe.rturbações e ·por isso· mesmo 
gravi•s,simos prejuiz.os. Haja vista a que S•e dá. com as vendas do café, nas 
nossas praças ·commerciae.s. 

"Quand on considere; diz Lafarge, que ·ce ne sont pas seulement les 
conrs des valeurs rnobiliere'S, mais ceux ·des denPées de prerniêre necessité 
qui sont l'enjeu de ces manceuvres, on •en vient à s·e demand·er comment o:n 
~- pu pendant tant d'années tolerer des ·pratiques aussi manifestement con-
traíre à l'intérêt · génér.al." 

"S'il est. en dfet, dangereux pour l'épargne et l'intérêt géné·ral que les 
cou.rs des va:teurs mobilieres ·et des affets .publics soient livr·és à l'agiotage 
par i·nsuffisance de negociations boursiere'S regulieres, combien ce peril 
n'est-il pas plus cons.iderable lorsqu'il s'agit ·de marchandises propérnent 
dHes." H. P.edellat, de'S Faux •Marchés à Terme. 

'Para evitar as profundas e bruscas perturbações na cotação das merca-
dor;as ·produzidas ·pelo jogo e Ds grandes ·prejuízos 'que dellaos decorrem, é 
ir.dispensavel ·que o Esta·do .regulamente as vendas a termo, estabelecendo 
umas tantas providencias especiaes restrktivas, que lhes permittam realizar 
plenamente a sua funcção econornica. 

Dar validade ·exclusivamente ás operações que sejam reaes e sinceras 
e, ao rriesmo temp.o , garanti-r a sua ·boa execução~ devem ser os intuitos prin-
cipaes do regulamento. 

O proj ecto n. 47•6, formulado pelo S.r. Carvalho Chaves, parece inaccei-
tavel, já porque se refere exclusivamente ás operações que se effectuarem 
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na praça do Rio d·e Janeiro, já porque, dep.ois de só 'co·nside·rar v.alid·os, no 
a:rt. 1 o, ·os contracto.s de compra e venda a termo, que forem :registra:dos na 
Bolsa de ·Corretores d·e Merca,dorias, tambem considera valid.os,\ no art. 3°, 
os que, não tendo s ido regis'tr:ados, tiverem o sello proporcional ao val.o.r da 
operação. Além :disso, o •proj ec l.o é rr.anifestamente .deficiente. 

A Commissão de .Consti·tuição e justiça submette á consideração da Ca-
mara um substitutivo com as disposições seguintes: 

Só se•rão consi·derad.os valido•s os contractos ·de comora e venda de mer-
cadorias a termo na praça do Rio de Janeiro ·e nas ·dos Esta.dos em que 
funccionavem bolsas de merc::~ dorias, officiaes, quando lavrados pelo•s cor-
reto.res de mercador:as e registrad·os na bolsa; nos Estados, em que, além 
Ja·s bolsas de mercadorias, houveT caixas de liquidaçã.o, taes operações de-
pendem, para a sua val·idade de registro lambem na ·caixa, que fôr designa-
da pelo Governo do Estadoi, . ficando as partes contractantes sujeitas ás con· 
dições do respectivo regulamento; as liquidações das o•perações p.oderão ser 
realizadas •pela .effectiva .entrega das mercad-o-rias e pagamento do preço 
ajustad,o, ou ·pelo p·agamento· da differença, entre a cotação do registro do 
contracto e a do momento da liquidação, nos . ·Casos ·permitüd.os em lei ou 
por accôrdo das partes; para garantia da .effectividad·e da Hquidação dos 
contractos, deverão as partes fazeT, de accôrdo com tabellas 'préviamente or-
ganizadas, um ·deposito inicial e posteriormente reforçai-o, sempre que haja 
modificações na cotação das merc:.dorias vendidas; o·s Es.tados p.oderão 
crear as bolsas de mercado.rias, ou bolsas especiaes ·para certa ·e dete·rminada 
mercadoria .. 

Eis o substitutivo, que a Commissão modificará, si n.o correr do debate 
forem offer~ddas quaesquer emendas que lhe pareçam convenientes. 

O Congres:;o Nacional decreta: 

Art. Lo Os contractos' ·de comp.ra e venda de merca•dorias a termo só 
serã.o vaJi.dos na praça do Rio de Janeiro .e nos Es.ta·dos onde funccionarem 

bo1sas de mercadorias ófficiaes, quando lavrados por 
S·ttbstitut-ivo A. ·Correto·res de m~rcadorias e registrados na bolsa. 

Go•rdo Art. 2. 0 Nos Estados ·em que,J além das bolsas de 
mercado.rias, houve.r ·caixas de Hquid açã.o, 1aes operações 

dependem, para a sua validade, de reg-i'stro tambem na •caixa que fôr designa-
da pelo Governo do Estado. ficando as partes contractantes sujeitas ás dis-
posições d o nespectivo regulamento. 

Art. 3. 0 As liquidações das operações de mercadorias regi'stradas na 
b.o lsa ·pod·erão ser reaHz.adas pela ·effectiva entrega das mercadorias e pa· 
gamento do preço ajustado ou •pelo pagamento da differença entre a impor-
tancia desse preço e a da cotação ' no momento da liquidação, no·s cas.os per-
mittidos em lei ou por a·c·côrdo das partes. 

Art. 4. 0 No caso da liquidação ·ser feita por differença, servirã.o de base 
as cotações das juntas ou camams synd·ica·es de co.r.retores. 

Art. 5.0 Para garant:a da effectivida.de da liquidação dos contractos de 
compra· e venda de mercado.rias a termo, ·deverão as partes fazer, de accôrd.o 
com tabellas p·réviam ente organizadas, um deposito inicial ·e posteriormente 
reforçai-o, :sempre que haja modificação na cotação das mercad.orias ven-
didas. 

Art. 6.0 Os Esta.dos poderão crear bolsas de mercadorias ,; ou 1bolsas es-
peciaes pa.ra certa e d·eterminada mercadoria. 

Art. 7. 0 Revogam-se as di·s·posições em contrario. 
Sala das sessões da ,commissão, 22 de novembro de 1912. - A'dolpho 

Gordo, ~Relator. 
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O p.rojecto apresentado pelo· illustre Deputado ·Carvalh.o Chaves consi-
dera valido·s. s.ómente ·os contractos de operações a prazo, .sobre mercadorias 
Par·ecer ('*) do -que fo.rem registradas na Bolsa de Corret.ores d-e Mer-

s~·. Ca?·los cadorias, e ainda isenta ·estes do .sello proporcional, 1que 
manda -cobrar apenas pelos contractos não regis·trados. Maximiliano O tom draconiano do ·projecto revela claramente o 

intui·to do seu autor: foi outorgar, a todo transe, a 20 -indivíduos, o monopolio 
da corretagem no Rio de Janeiro. 

·Para que sellar contractos ·nullos de pleno di-reito? 
Onde se viu decretar o imposto ·confo.rme a ·posicão do contribuinte? 

O corret.o.r A paga •se.Ho fixo; o B es.tá obriga,do ao sel1o proporcional; por-
, que A conseguiu um oofficio publico e B não o obteve. 

Confiado, pela Commissão de Constituição e Justiça, -o estudo d.o pro-
jecto á .reco-nhecida competencia .do Sr. Adol·pho Gordo, concluiu este ·o· seu 
relatorio por um substituti-vo em que •cria mais um monopolio: •confirmou a 
nu!Ji.dade dos contractos não regi·strados na Bo-lsa 1de Mercadorias e accres-
centou que; nos Estad-os onde houvesse Caixas de Liquidação, seriam nullas 
as v-endas a prazo cujo contra.cto não foss·e .registrado na caixa de;signada 
pelo Gov.erno do Eistado! 

Ora, nas bolsas tSÓ penetram para fazer registros os c-orretores -res•pe-
ctivos (regulamento que baixou com o decreto n. 8. 249, 1de 22 de setembro 
de 1910, arts. zo e 1-3), e as Caixas d-e Liquidação .registram oas contractos 
que lhes foram confiad-os para liquidar, portanto, a exigencia do registro im-
porta no monopolio da corretagem e da liquidação. 

O substit-utivo instaura em cada praça do Brazil o monopolio que o 
p-rojecto visava crear apenas em uma - no fRio· de Janeiro, e a·inda ad-

icciona -outro - .o d aliquldação das vendas a praz·o, isto é, da quasi una-
nimidade das vendas reaes e das simuJ.ada•s, .que sã·o méros •jogos de bolsa. 

Chama-se ·wnrract·o a prazo (ou a termo) aquelle .que é exigível por 
inteir-o em um 1empo p·osterior 1á sua •conclusão: assim o definiu Vidari. 

Como oscill.am de· modo sensível os preços das mercador-ias, prestam-
se os contpactos ·a praz-o· á mais larga ·e· •ás ve7Jes perigosa especulação. 

Indivíduos vendem mercad-orias ·que não possuem a >Oompr.adore•s que 
offe·recem uma somma de ·que não dispõem. Verificado um -ou outro caso, 
ou os dous simultaneamente, :isto é, d·e nã'o te.r um o genero, nem o outro 
o dinheiro, o contra-cto se diz a descoberto. 

A's vezes ·O productor receia a •ba·ixa futura e fecha o ·negocio· a:J)enas 
pana aproveita-r ~ bom preço do moment, obriga-se a ·entregar uma quan-
tidade fixa, de •cereaes, por exemplo, e a receber uma somma determinada; 
c a venda firme. 

Nesse caso ·o vendedor se livra da baixa; p·or·ém, o . ·comprador ex-
põe-se a um ri•sco formidavel. Inventou-se origi·nal pro·cesso para reparar 
f:s-se tinco.nveniente; ado·ptaram-se as vendas a p-remio: vencido o Prazo, 
o ·comprado-r paga o preçoo· esti·pula•do 10U deixa de r·eceber a mercadoria e 
d•á ao vendedor uma indemniz.ação conv-encio•nada. T·anto um ·como- o outro 
perdem, com a ba-ixa; porém, o -p-rejuízo do comprador é limitado, e o do 
vendedor é reduzido: aque.Jl.e perde o premio, este compensa ·com o re-
cebimento d-o premio a dif,ferença de preços entr-e a épo·ca do •contracto e ·a 
da sua execuçã'O·. 

Por ·esse pTocesso, havendo alta , só o· ·comprador lucr.ar.ia. Cr.ea:ram-se 
os premios Teciprocos, i'sto é, wqueHe a quem •convier não cumprir o con-

(*) Parecer de 191-2. 
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tra·cto pag·a!'á só uma· somma predeterminada. Assim, tno c,aso -d·e aHa, o 
comprador lucratiá -o premi•a e o vendedor a differença entre 'O preço con· 
vencionado e o do momento, menos a impoortanda d-o· premio a pagar; 
verifi.cada a b'aixa, um Perde só o premio e o outro a differença de preç-os, 
menos o premio recebido. 

1Desta engenhosa e utiHssima combinação. resultou o jogo. 
Não pretende A vender, nem B ·Comprar café; ·Celebram, pol'ém, um 

contracto a premi·o. Vencido o prazo, si houve alta, A p.aga o premi·o; si 
se deu a baixa, é B que paga ·e A que ·recebe. . 

Foi-se mais longe; inventaram1se os contracto . differen:ciaes,j isto é, 
findo o p·razo, ao comprador é fa·cultado r·eceber a mercadoria ou pagar 
a differença entre o preço do contracto e a cotação do dia, pod•endo tam-
bem o vendedor entregar o p-rodu-cto agrícola ou o excesso entre O· preço 
convencio·nado e o cota1do na ép·o-ca do vencimento da obrigação. 

<Deu-se mais um passo e cahiu-se no jogo puro: convenciona-se apenas 
que o comprador pague a differen ça para menos, e o vended.or para mais, 
entre as cotações do dia do contmcto e do vencimento; é o -contracto diffe-
rencial direcrto. 

No directo -o j-ogo é disfarçado; h a uma revenda apparente, da parte 
do primitivo comprador para o vendedor de outr'ora, ·com economia e nu· 
merario; ·conven-cionam que a revenda se da-rá, se .a qualquer das Partes con· · 
vier pa·gar apenas a diff.erença entre o preço do contra·cto e a ·cotação do 
dia do vencimento . 

. E' de notar tambem que, não raro, a revenda s·e dá ou se convenciona 
depois do primitivo contracto, e para evitar prejuízos avultados; por exem· 
pio, A vende mil saccas d·e c,afé, que não po•ssue, e obriga-se .a entregai-as 
em p·r.a·z-o determinado e por preço fixo·; receando·, com fundamentos uma 
a.Jta, trata de cobrir-se, isto é, compra outras mil sa•ccas, no dia em que devé 
entregar as que vendeu . 

Como ·se vê, operações dessa natureza se tornam avultadas•; quatro e 
mais vezes do· que o valor de uma tsafra as mesmas mil saccas poderiam 
servir tanto para a compra como para a venda acima descripta; e, quando h a 
liquid'ação a·penas por differença, nenhum grã·o de .caf<é é movido· para se 
tornar effectivo o negocio· .que se visou realizar. 

Operações tão var.iadas ·e volurposas deram origem a engenhoso inst·i· 
tuto, genuinamente commercial - ;as ,Caixas de Liquidação. 

Teem estas por objoecto limitar os riscos por meio de depo,sito de s•om-
mas em relação •com as -osci1!ações d·O· me·r.cado, regularizar as vadações 
de preço e· afastar os es•peculadores desprovidos de sufficientes recursos pe· 
cuniarios. (Méliot - Dic~ionnaire Financie r, 191e.). 

Fech.aodo o contra·cto a termo, o corretor que serviu de inter:mediario 
no .negocio recebe dos interessados o .que se chama um deposito original, 
isto é, uma certa snmma .a titulo de garantia especiwl para a op!eTação e 
cuj•a taxa vari.a segundo o ·genero e a importancia da mesma operação. 

Atquelle contracto é 'levado· á Ca·ixa de Liq·uidação, que, ao- registral-o, 
exige a margem, isto é, uma quantia par.a cobril"o ·co:ntra toda va·riação, e 
guarda tambem <> deposito origDnal. Si as· duas contribuições parecem 
insufficioentes, redama ainda um reforço, 

A caixa liquida <> negocio e presta conta aos interessaldos. 
Quando um negociante comprou e vendeu a prazo a mesma mer-

cadoria, a ·caixa lhe offerece a vantagem . de liquidar <> negocio e de faze I-o 
receber o .Jucro .ou 1paga·r o prejuizo sem esperar o vencimento normal da 
oper,ação. 

A c'aixa •garante igualmente as transa·cçõe>s a premio·, as liqu·idações Jlo·r 
differença, ·recebendo uma commissã-o fixada peilo· respectivo re~ulamento. 
(Dany. - Manuel Pratique des Operatbons Commerciales.) 
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Dany, pr~daro director da Escola Superior de Commercio do Ha.vre, 
e Meliot, autor do mais moderno diocionario financeiro francez, asseve· 
ram que as Caixas de Hquidação são meros institutos commerciaes, nunca 
officiaes, nem f.inrunceiros siquer. 

}á se vê que não tem fundamento o substitutivo do ·competente Sr. 
Adolpho Gordo; não póde o Govemo do Estado impor ao publico a pre· 
fer·encia por um estabelecimento commercial. 

Vale a pena traduzir o ensinamento de Cosack (Lehrbuch des Han-
-- delsrechts, 1903, pag. 336) : 

"Em muitas praça·s ha ars ·cham.adas Caixas de U.quidação, por 
exemplo, em Hamburgo, para o café (desde 1887), em Madebur· 
•go, para o assucar ( des·de 1889). A maior parte dos negocias .a 
termo liquid·am-se ,por m eio· destas caixas, que são oTganizadas 
·como rsociedJades anonym.as, de sorte que o comprador sempre 
rcompra dellas, o vendedor sempre a e !las vende. Assim é centr.a-
li'zado devems o negocio ·a teTmo e geralmente facilitado o en· 
contra da obrigaçã·o de entrega'!' com a de recebe'!' a mesma mer-
ca.doria." 

Ora, se todos os negocias a termo .tendem a ser feitos pelas Caixas 
de Liquidação·, sendo raríssimas as vendas rá vista, segue..se que permittir 
.a um 

1
Go·v·erno que designe uma caixa unka para to·rnar validas a5 opera-

ções .a teTmo, .equivale a conceder ao poder publico .estadual o direito de 
outorgar o monopolio de todo o c·ommercio de ca~é ; e .aind.a das trans· 
acções mais avultadas do •que o valor da safra, a que esse commercio dá 
ioga r. 

R,efrçando o parecer de Cosack, parece opportu.no transcrever o que 
ensina, em obra recentíssima, notavel escriptor italiano (Tonelli - La spe· 
cula-tione di Borsa, 1912-1913, pag. 1•25:. 

"São as Caixas de Uquidação sociJedades anonymas que to-
mam a si, não ~ó -o regulamento dos negocias e o serviço de caixa 
a eUes inherente, mas tambem ·a ~arantb.a dos negocl'Os registra· 
dJos" . 

.Em nota á mesma pagina, accrescenta o autorizado tratadista: 

"Na •França, se propoz, ha pouco, a instituição de Caixas 
de rUquidação para os negocias a termo so·bre mercadorias, afim 
de substituir a reiSponsaliiJ!.vdadJe dos conrtrahentes pela da caixa." 

Trata-se, ,port•anto, de um instituto parti·cular, com avultado capital, e 
wjei.to a a•ssumir formid·aveis respons·abilidades. E' j'usto que se deixe ao 
publico a liberdade de diTigi·r·se á quem mereça mais confiança. 

Demais, se o Governo ·Conferir o monopolio a uma caixa e esto dér 
prejuízos de milhares de contos de Téis, não· fkará o p.oder publico obri-
gado a indem.nizar o d,amno a que deu .causa com u:ma designação infeliz? 

Porque expôr a taes riscos a responsabilidade do Estado? 
O digno presidente da Ass.ociação Commercial de rSantos lembrou, em 

officio , que, ·em vez de se designar uma caixa unica, s·e exigisse o registro 
dO's contractos de operações a termo na Bolsa de M·ercadorias e a Ji.quidação 
sómente em •caixas cujos estatutos fossem. .approvados pelo Governo do 
Estado. 

tGomo se vae dar a um Governo estadJUal o direito de approvar ou :repro· 
var o regulamento interon de um estabelecimento mercantil? 
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Violar-se-hia duas vezes a Constituição; regulamentando o que não póde 
ser regulamentado, e co-nfiando aos Estados que, se fosse objecto de J.ei, 
estaria na esphera de acção do poder federal. 

A prerogativa de approvar regulamentos seria uma violação capcio·sa do 
texto que prohibe regulamentar. 

São, de facto, inconstitucionaes, tanto o proJecto· ·como -o substitutivo. 
Como bem ponderou Barbalho, commentando o art. 72, § 24, de nossa lei 
basica, "prohibida está a regulamentação das profissões, bem como matriculas, 
registr;as, inspecção por agentes do Governo ou corporaç.ões prepqstas ao 
exerci cio e direcção das mesmas . " 

Ora, exactamente o projecto torna exigível que, para se -effectuarem 
operaçõ·es a termo, se empregue uma corporação official - a dos corretores 
da Bolsa dre Mercadorias, e o substitutivo torna obrigatorio o registro em 
uma caixa designada ou approvada pelo Governo do Estado. 

H. ;M. Inglez de Souza, na Intro.ducção ao seu Proifecto de Codigo Com-
me~cial, pag. 28, assim doutri·na: 

"A Constituição não permitte dar o caracter de funcção privilegiada ao 
ofLicio de corretor ou leiloeiro. " 

Elle apenas acha justo rque se regulem as cotações officiaes da Bolsa 
de Fundos Publicas e de Mercadoria-s. 

Completo e decisivo é o ensinamento de nossa mais alta autoridade no · 
assumpto - J. X. Carvalho de Mendonça (T:nata.do de Direito Commercial 
Br.aziiJeiro, vol. !li , pag. 301): 

".Perante a Constituição Federal, que garante o livre exercício de . qual-
quer profissão industrial, não passa .incolume o systema da tutela do Estado. 

Em pura doutrina é elle tambem insustentavel. O trafico moderno deve 
ser livre em toda a expansão e em suas exigencias. A mediação privilegiada 
contradiz o principio da livre concurrencia, prejudicando os interesses do 
commercio; attenta contra a liberdade do trabalho. A liberdade de contractar 
não se comprehende sem a liberdade de escolher os mediadores para o ·con-
tracto. 

·Em um paiz que admitte a liberdade do commercio, escreveu Bolaffio, 
é absurdo não admittir a da mediação. O -commerciante ·é um intermediaria 
que especula, ·e igualmente intermediaria que especula é o corretor." (Que 
diremos da Caixa de Li-quidação, a .qual é um intermediaria que com o seu 
proprio ca•pital garante as operações •que registra, cobrindo-se, apenas em 
parte, com o rdepó,sito ini:cfial e a margem?) 

"Entre os dous ( commerciante e corretor) h a uma só differença: o com-
merciante contracta, o ·corretor faz contractar; um e outro, porém, se intro-
mettem com o fim de ·especular entre · a offerta e a procura, um para realizar 
o encontro, o -outro para o auxiliar. 

São passados os tempos das corporações de officio.s, rque não teriam jus-
tifi-cação nos tempos presentes, nem .s·ob o pretexto de purificar e sanear 
moralmente -ils homens. 

E' engario acred-itar que a exigencia legal de uns tantos requisitos baste 
para apresentar um corretor capaz, honesto e garantido. 

Da honestidade não se póde dar prova documental, nem está na missão 
do Estado conferir patentes de probidade a certo numero de .individuas para 
exerce.rem uma industria mercantil. · 

A fiscalização por parte das juntas commerciaes e das camaras syndi-
caes, a caução, as prohibições e outras medidas -que a lei estabelece com o 
fito de garantir o corretor, são pa!iiativos; a pratica mostra o •que valem. 

Contra o inju:stificavel lflOno-poJi.o ha, em geral, na-tural indis-posição, ·e 
revolta-se a necessidade das cousas sempre superior a .quaes-quer providencias 
legislativas. Eis porque é impossível evitar -que junto aos corretores officiaes 
e privilegiados vegetem os zangõeiS, ·parasitas desconhecidos no regimen da 
liberdade. 
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Temos entre nós frisante·s exemplos da impotenda da lei quando se não 
contém em justos limites. 

O presidente da Junta dos Corretore·s da Côrte, em 1873, clamava contra 
os abusos dos zangões. " 

Iguaes clamores aponta o mestre em documentos officiaes de 1875, 1894, 
1896, e 1898, 1900 e 1904; Bédarride ·e Boulang·er, na •França, de onde im-
portámos a epidemia do.s monopolios, proclamam .que ainda não houve pre-
cauções, nem severidades ·que fizessem recuar os zangões . 

Nos codigos mod erno·s, .inclusive o da Allemanha -conservadora e divi-
dida em castas, triumphou o principio da liberdade da mediação. 

Alli r·eclamou Grünhut ·que no mundo commercial contemporaneo não 
ha logar para a instituição hermaphrodita de uma pessoa intermedia de 
caracter official, obrigada ao mesmo tempq a assumir as vestes d·e com-
merciante. 

IBarbalho, em discurso no Senado, na sessão de 4 de d·ezembro de 1895, 
declarava contrario á Constituição até a creação de corretores officiaes para 
a Bolsa de Fundos 1Publico.s :· 

"Os corretores são sJgentes commerciaes que d·ependem, no exerci.cio de 
suas funcções, da confiança dos seu.s mandatarios, e esta nomeação feita 
pelo Governo difficilmente se poderia .explicar. Além disso, penso que a 
Constituição impossibilita ·a · adopção de.sta providencia, desde que se refere 
ao ·exercício de uma liberda·d·e garantida pela Constituição, .que não póde 
ser limita:da ou regulada arbitrariamente pelo Congresso." 

Offerecer ·combate decisivo ao jogo, que perturba a regularidade das 
trasacções licitas., provoca altas e baixas artificiaes e causa .enormes prej·ui-
zos ao commercio serio, foi a justificação allega·da para se crearem -os dous 
monop.o1ios comprehendidos no substitutivo. 

O espírito do projecto é, nes s·e caso, retrogrado e, levado ás suas ul-
timas e natura.es consequencias, causaria a suppressão das bolsas, em geral, 
e dos ·contractos a termo, em particular . Entretanto é claro que se pretende, 
com o substitutivo, legalizar e de fe nder o.s contractos a prazo com liquidação 
por differença. 

. . De facto, horrorisados com os effeitos da jogatina, dous grandes eco-
nomistas, ·quiçá os maiores do seu tempo, A . .Smith e J. B. Say, pediam a 
suppressão das bolsas. 

As leis e a jurisprudencia francezas declaravam nullas, porque se consi-
deravam jogo, as vend•as a prazo em que se permittia ao comprador pagar 
apenas a differença entre o preço do contracto e o da cotação do dia do 
vencimento. (Combat- MCI!nuel ode-s Operdtions de Bourse, 1912, pag. 155). 

A lei de 28 de março de 1885 supprimiu a excepção de jogo para as ven-
das a termo. 

tl...yon-Caen et Renault (Trlaité de Dro1it Commenciall, tomo 4°, pag . '779, 
nota 4) , combatendo a jurisprudencia que ainda admitte -casos de excepção 
de jogo depois da lei de 1-885, emitte ·este sabio conceito: 

"Nós cremos que a melhor maneira de afastar do jogo não é offerecer 
ao ·que perde o meio de escapar ao pagamento da, sua divida." 

E' um erro em que incorre o substitutivo: crêa mais um caso de nulli-
dade (a falta de registro na Bolsa ou na caixa official), nullidade que só 
invocaria o que perdesse. 

O espírito do substitutivo é, pois, co·ntrario: legalize o•s contractos diffe-
rencia:es, porque a excepção de jogo attrae os ímprobos ante a possibilidade de 
não pagar o ·que perder, e ao mesmo tem po dá aos tratantes novo fundamento 
para inutilizar uma convenção valiosa. 

O que preoccupa o honrado autor .do substitutivo é ·que especuladores , 
de parcos recursos pecuniarios, realizam altas negociações, depois espalham 
boatos, empregam os mil processos da es·peculação para forçar o que lhes ., 
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convenha - a alta ou a baixa; se lucram, muitos são os prejudicad10S, ·e, se 
perdem, não pagam a ninguem. 

O correctivo está na liberdad·e. Cabe a cada um não negociar smao 
mediante a entrada d-os dB,pasi<tos iT11idaes e chs margrmJs. Quem é bastante 
ingenuo para negociar, em grosso, com um pobretão 1sem exigir garantias, 
sei-o-ba tambem para não exigir a legalização do ·contracto por meio do 
registro. 

Aliás os precedentes não autorizam a tornar obrigatorio o uso d1as caixaJs 
de liquidação. 

A regra de Jefferson é não se obrigar po·r meio de lei áquillo que a 
iniciativa privada vae conseguindo suavemente. 

Ora, as caixas de li·quidação, de origem recente, espalharam-se logó 
por todo o universo. 

Existem desses institutos em Roubaix (para lã card,ada), no H'avre 
(a mais antiga, de 1882), em Antuerpia (modelo da·s brazilé,ir.as), em 
Hamburgo (para ;ilgodão e café), em lVlagdeburgo (para assuc.ar), em Rot-
terdam, Trieste e Alexandria. 

1Em Santos, no Brazil, já funccionam, tomando como typo as caixas de 
liquidação de Antuerpia, ,a Companh:ia Reg'is:tradom, a Companhia lnterme-
ãiar.ia, a Companhia Auxiliar do .Commeroto e o Bla:nco Agrícola c/Je São 
Paulo; e está prestes a instaillar-se mais uma, a Co.mpanhta União d!o Re-
gistro de Café. 

TodaJS pTosper.am: basta lembrar que a lnteormediada, fundaoda em 1909, 
um ,anno depois elevou o seu capital de 150 a ·300 :000$000. 

tSe o povo expo•ntaneamente se dirige ás caixas, por-que obrigai-o a isto, 
·e, o que é peor, tirar-lhe a liberda·de de escolher aquella que. lhe convier? 

Porque matar com um monopolio, directo ou di;s,farçado, ini·ciativas 
t~o beHa:s e tão promissoras? 

Em parte •alguma do mundo as Caixas de Liquidação assumem o ca-
r.a·cter de institutos -officiaes. 

Q1;1anto aos corretores, ainda é mais inju·sto não. deixar Hvre a sua 
escolha, confol'me a confiança das par.tes. 

Como póde .o estado- exigi:r .que transacções de centenas de contos de 
-réis, como são as do •as·sucar e do café, se façam ·por int·ermedio de um 
homem cuja fiança é 5:000$ apenas? 

A pr·o•pria França, que outorgou a certos indivíduos a corretagem de 
fu·nd·os publicas, deixou livre a de ' mercadorias. (Lyon Caen et Renault, 
vol. cit., pag. 823). 

Na Ingl,aterra a propria Stock·Exchange é uma ·companhia particular com 
um capital de 250, 000 libras. (Combat, opus cit., pag. 365.). 

1Na Ita<lia a léi não ·exige a intervençã-o de mediadores para a validade 
do contracto differencial ( Vidari - .Corso di Dlirojtto Commerciiale, v-oi. 3°, 
n. 2.906.) 

Na Allemanha toda espede de ·corretagem é livre. 
iNos Estad0s Unildos, cujas instituições püliticas -o Brazil . adoptou, 

não ha lei a•lguma regulando a profissão de corretor; não existe bolsa 
officiaL 

Retrogradaremos, pois, .se, por meio doa comminação da pena de nulli-
dade, forçarmos o commercio a servir-se de corretores e liquidadores, não 
da sua confiança, e .sim da confiança do Governo do Estado. 

E' de notar ·que o simples instituto da Bolsa de ·Mercado.rias, com ca-
racter -offidal, foi mal recebido pelo publico. O mais autorizado orgão 
da nossa imprensa bateu-se contra a lei .que creou o anachronico o.fficio 
pubHco de correto'!' de mercador.ias. 

A defesa consi'Stiu sempre em .affinma.r que a liberdade da esco•lha Per-
duraria. Não· decorreu um anno o regulamento baixou -com •o· decreto nu· 



mero 9 .264, de 28 de dez.embro de 1911, e j1á se tenta crear, á sombra d·o 
institut·o retrogrado, ·dous mono•polios : de corretagem e de Hquidação de 
vendas a prazo. 

Permittir, como pretende ,a Associação ·Commerdal de Santo·s, que só 
funccione validamente .a caixa cujos estatutos o Governo do Estado ap· 
provar importa igualmente na intromissão do poder publico no que lhe não 
compete, e ainda no· perigo rde se restringir a ex}llüração de uma industria 
mercantil aos. amigos da situação lo.caL 

Demais as Caix.as de· Liquidação, quando seguem a regra geral de ga· 
rantir as operações que registram, precisam reter em seu Proprio poder 
os depositas in:iciaes e as margens que as cobrem contra p·rejuizo total. 

Assim é que enthesour.am sommas fabulosas, nas praças movimentadas. 
Póde o Governo do Est.ado achar bons exa·ctamente os estatutos das 

caixas mais fracas. Não sendo estes institutos officiaes, quem indemniz.ará 
os prejuízos avultad·os no caso de fal.Jir a sociedade anonyma ou fugirem 
os d·irectores ineptos ou culpo!os? 

justo parece render-se homenagem á bôa intenção com que foi redi· 
gido o ·substitutivo·: nasceu ~lle do horr-or aos damnos e ruínas que o jogo 
provoca actua1mente em Santo·s. 

oO·e lá mesmo, porém, partiu logo o grito d·e .p.rotesto contra o mono· 
palio suggerido e a regulamentação .lembrada. 

O ·jogo pune o jügador, ·elimina-se IJOr si; não ha lei que o attinja. 
Em .geral, •quando se tenta eliminal·o soffrem os inno·centes e os mãos 

exultam. 
Fo·i o que s·emprre succedeu com as leis que vedavam os contra·ctos dif· 

ferenci,a-es.; o honesto, que a taes operações recorria apenas para se co-
brir contra prej.ui·zos, si perdia, pagava o p;remio ou a diHerença; o 
s·imples traficante recebia os lucros, e, .quando eram s erias os prejuízos, 
invocava desfaçadamente a excepção de jogo, annullava o contracto. 

Al.Jeg.a-se ainda •que ·o bolsista pobre, nada tenrdo a }lerder, espalha boa-
tos, mente, emprega todos os meios para pro·vocar· ·a alta ou a. baixa, 
conforme lhe convém; torna-se, 'POrtanto, obrigatori·o o uso das Caixas de 
Uquidação, afim de excluir do mercado os que não dispõem · de nume-
raria p·ara os depositais iniciaes e as margens. 

Si eUes acham h(}je com quem co.ntra.ctar, qu·ando não o·ffe·recerem 
garantia .alguma e ainda d·ispõem da excepção· de j.og·o para annullar a 
obrigação, como impedir, no futuTo substituindo apenas uma nullidade por 
outra (o jogo pela falta de registro). , que os ingenuos continuem a cahir 
na armadilha dos expert-os invencíveis? 

Aliás, ·essa grita, contra os ·especuladores sem escrupulos, não é no va·; 
quand-o se :generaliza; dá margem .a 1\oei·s dr.a.conianas, que são semp·re revo-
gadas depois de ·causarem os maiores damnos á:quel.Jes que visaram pro-
teger aos honestos, c·redul-os e bem intencionados. 

Não é demais repetir, todavia, que, em geral, o clamor termina pelo 
pedido p,ara supp.rimir as vendas a termo e pela gue-rra á especulação. 

Aconteceu isto nos Estados Unidos e na Allemanha, ·no decennio de 
1880 a 1890. Entretant(), não foi a lei que resolveu a crise: esta cessou 
quando rebentaram os corners, falliram os exploradores audadssimos, 
quando, emfim, o jogo puniu os 1ogadores. 

Ainda este ·anno, em Fr.ança, subindo muito o preço dos cereaes em 
consequencia da producçã·o ·escassa e tambem do proteccionismo., reboaram 
no Parlamento vozes irritad•as exigindo a p.ana•céa das leis, tão cara aos 
l.atinos. 

Na ses·são de 6 de fevereiro PUchon concluía: "O mal não póde provir 
si·não da espeoula·ção!" Aparteava Ducros: "O c~~:rcere para os espe·culado-

J;"es!" (Tonelli, opus cit., p•ag. 217) . 
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\ Naquelle mesmo recinto, porém, a venda·de fallava pela voz ct·e· Pas-
.::alis: "A especulação consiste a·penas em esforçar"se p,ara prever, e tri-
u.mpha ou rraufrag•a con-forme correspo-nde ou não á situação do mercado". 

O bo•lsista lu cra ponque prevê ,a alta, e não porque seja capaz de a 
provocar. 

Não querend·o diminuir os impostos protec·cionistas, o governo par-
lamenta-r aproveitoucse do erro da op-inião e atirou poeira . a.as olhos desta, 
no dizer de Tonelli. Tendo, na Lei das Finanças para 191·2, approvada em 
23 de dezembro de Wll, prohibido as vendas de mer-cadorias a termo con-
tra-ctadas dire~tamente, sem a intervençã-o de corretor ou commissari·o, pro-
paz, a 23 de mai-o de 191·2, que os inteTmediar-ios ·não pude·ssem revender 
os generos que foram incumbido-s de comprar, nem tão pouco interessar-se, 
directa ou indirectamente, em seu nome ou por meio de interposta pessoa 
nas operações de que foss.em enc,arregados. 

Commentando esse projecto, -oriundo de uma interpellação parlamen-
tar, escreveu, no ]ounval des E' conomlvstes, d·e junho d-o anno co·r-rente, o 
habil Boverat: 

"Cremos que ser-ia melhor deixar a liberdade compcreta a todos . Mas 
ha uma cous.a da qual é precis-o . bem se ·compenetrar; é que o projecto, 
não mais do que qualquer outro, não impedirá a alta nem a baixa das 
mer-cadorias; a especulação póde, algumas vezes e momentaneamente, ac- · 
centuar um mD'vimento, mas não o cJ1ia; ell-a impede, ,ao contrario, si o 
mercado é vasto e livre, o·s. exag.geros qu-e uma reg-ulam'entação estreita e 
embaraçado·ra tornaria mais freqzzen:t!es e mxl'is acce,ntua:dos." 

O que Boverat escreveu para .a França de 19·12, bem se appfica ao 
BrazH da mesma época: não é com uma ·l·ei estr.eita ·e tracasiére que se 
põe termo aos abusos dos bolsistas improbos. 

O substitutivo contém, entretanto, uma idéa excellente: a de incorporar 
os contra-ctos diffeTenciaes no d>i-reito ·comme-r·cia.) br-azileiro. 

Como bem observa Vidar-i· (o·pus. 'Cit., pag. 2.918), a J.ei prohibe ape-
nas o·s jogos de azar. Na Bolsa triumpha o que é sério, inspira confia.nça, 
conhec-e •o mercado, ·compulsa estatisticas, calcula colheitas, ·estuda e prevê. 

A pratica demonstra que são mai-ores -os males resultantes da falta de 
cunho l·ega.J, para as. o·perações ,a teTmo, do •que do ingresso- de todas ellas 

no ambito do direito ·positiv-o. A incerteza da validade dos compromissos só 
apr-oveita aos tratantes. 

As operações a premio e as differenciaes são perfeitamente licitas, 
pondera Beaumont (Les opéraiion:s de Bo•urse, 1910, -p-ag. 66). A per-
cepção do premio ou da dHferença é o -preço do ri·sco contra o 'qual se cobriu 
o neg-ociador. 

Semelha um seguro contna a a-lta ou contra a baixa. 
·As leis prohibitivas. não acab-am com os contractos; salvam os desho-

nestos. 
Já o ·conde de Mollien -observava a Bonaparte que, nã-o tendo dimi-

nui-do, com ,as prohibições, os contractos a termo, era de se perguntar si em 
lagar daquelles contra-ctos não se deveria accusar as leis que os vedavam. 

'Lero-y Beau.J.ieu doutrina com a costumada dareza inimit.avel ( Traité 
d'E'conom'ie PoWique, vol. 4°, pa'g. 62): 

"As operações -a termo ·não te em nada de de!ictuos·o nem de immoral 
em •si; são o ins-trumento essencial da especúlação. 

Est•a ~ã-o se pó de ex·ercer sem eJ.Ias; cessaria entã-o de ser es-peculaçã-o, 
ist,o é, um conjunto de v-ist.as e de projecto'S· sobre o futuro. 

rA -questã-o se reduz, pois, a esta: a especulação·, t-endo- em conta a to-
tali<d-ade de sua acção e de seus effei-tos, é util ou prejudicial á s-ociedade? 
A resposta é certa: a especulaçã.o, feita toda a compe·nsação- dos seus ma-
les e dos seus beneficios, de suas v,ant!l!g·e·ns e dos seus inconvenientes, ~ 
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uma das forças indispensaveis ao· progres•so 'humano; ella é, ao mesmo tempo, 
impulsiva para o melhor e regulad·ora. E' ella que presente as necessidades e 
os recursos d·o· futuro, que os caJ.c·ula, que p·wporcion,a estes ·áquellas, que 
'presta o inaprecia·vel serviço de faz·er poupar os recursos quando elles são 
insuffidentes. tE' ·ella tambem que suscita as pesquizas, os aprovisionamentos, 
que revolve -o orbe para chegar a satisfazer as necessidades do homem. E' a 
obreira mais activa, mais :sagaz, mais subti.J que ha. Sem ella o mundo seria 
triste; vivendo de alguma sorte au jour le jour, elle se deixari,a constantemen-
te surp•rehe,nder por dlefiaits de colheita ou malbaratar.ia· uma :abundancia 
momentanea." 

Jl>dea·nte co.Jl.oca uma phrase •que pare•ce escriPta p:ara o caso, trazido 
ao estud-o da Cama r a: "Pó de-se dizer que a agiotagem é o parasita da . es-
peculação·; mas. á força de querer .arrancar i> parasita, poder·se-hia matar 
tambem a·quella que se pretende aJHv.iar. Sem negar de !nodo algum os ex-
cessos aos .quaes dão Jogar a·lgumas vezes as coa!içõ.es: e as especulações:, 
affirmamos, entret:anto, que e!:Jes nos parecem muito menos perigosos do 
que a regulamentação destinada a prevenil-o·s. "· 

O remedio para os males apontados pelo grande economista e para 
os que a.ffligem algumas praç.as commerdaes do Bra:zil não está no mo-
nopoli·o, que na sua patria, a França, não evitou o.s desregramentos da 
Coulisse, nem a alluvião dos c.ontractos· prohibidos por lei. 

AppeUemo.s antes para a liberdade, p:ara a concurrencia ampla, lega-
liza•nd·o, outrosim, as co.nvenções a prazo, ;prendendo nas malhas de um 
contracto· simp1es os negociadores de o·perações liquidaveis por differença, 
sup·primindo a excepção d·e jogo, só invocada pe·los proprios j o·gadores, 
pondo termo a nuUid,ades anachronicas e a privilegias incompatíveis com 
os princi.pios constitucionaes vigentes no. Brazil. 

tPor essa illuminada trilha, enveredou a Italia, seguiu a França, entrou 
a Allemanha. Quizeram recuar os Estados Unidos; porém, logo, em Nova 
York, foi i!lludida a l·ei contr.aria ás vendas a termo: pagava-se á vista, e 
ficava-se devend·o aos bancos, fornece.dores de numerario. (Tonelfi, pa-
gina 227.) 

E' o que succederia, entre nós, com a obrigatoriedade •legal das mar-
gens : em vez da Caixa de Uquidação· ou ·conju:ntamente com ell:a, soffre-
riam os bancos os prejuízos do jogo; variariam os nomes ou numero- das vi-
climas; ·porém, o mal, para cad:a p.raça, havia de ser, no con1unto, o 
mesmo. 

tDem:ais, sobre este ponto se chama a criteriosa attenção da Camara: 
a tendencia do direito moderno é para guerrear o formalismo , simplificar 
tudo, sup.primir casos de nullida,d·e, e não crear novos, exigir registros, re-
gulamen~ar a torto e a direito, embaraçando, cerceando·, tolhendo a louva-
vel e fecunda i.tt.ici!ativ:a individual. 

!Bastà, para o momento, encor,Porar no d·ireito brazileiro os contractos 
diHerente e dar valor ilegal ás oper~çõ·es das Caixas de Liquidação. 

·Legislar sobre co·ntm-ctos, institutos de credito e sociedades anony-
mas é d:a competencia d·o Congresso Nacional. 

Quant·o ·ás obrig·ações a termo, a pratica e a theoria aconselham que 
se as acceite com a mais ampla Uberdad·e. 

a) assim como ao compr:a·dor se outorga a faculdade de receber a 
rner.cado.ria ou pa-gar um p:remio preest·abe:Jecido, ou a differença entre o 
preço. mencionado no contra:cto e a cotação do dia do vencimento, nada 
imped.e que igual diTeito se reserve ao vendedor, isto é, o de nã:o entre-
gar o que vendeu, e p:agar o premio ou a dHferença de cotação (Vidari, 
n. 2.894); ~1 j~i ~ll'lll 

b) é inutil consigmar a ·repuls·a pelos contractos differenciaes directos; 
isto é, po·r aquelles em que a·bert·amente se estipula, ~ão uma vend,a1 e sim, - ------· ., 
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àpenas, o pagamento das differenças. Os ·que nã·o quizessem comprar nem 
vender cousa :alguma celebrariam contra•c·t·os differencia•es ind~rectos; fi-
caria a cada um a fa·cul.d.ade, e não o deVfer, de pagar a differença em vez 
de receber ou entregar a mercadoria, (Lyon Caen & Renau.!>t, vol. 4°, pa-
gina 776), e fariam uso dessa facwldade, sempre, systematicamente; 

c) nã·o se deve leg.isl•ar, tendo em vista o jogo·; porque o jogo constitue 
excepção, e não se legisla para a excepção (Tonelli; pag. 143); 

d) a Pratica euro·péa (e ultimamente tambem a hr·azileira) convence 
de que a excepção de jogo só é inV'ocada, par:a .a!Jinullar o·s oontractos, pelos 
proprios jogadores, quando infelizes e sem escrupuloiS. (Lyon Caen, nota 4 á 
pag. 779, voi. dt.) O dis·p•osit·ivo ser·ia inutil para os homens de bem: estes 
àffi.rmari.am sempre que celebraram .um contracto com o intuito de vend·a 
ou compra effectiv•a; si perdessem, p.agari.am silenciosamente; 

e) justo parece que .. se aufor.ize a exigencia costumada de dJepositos 
iniciaes, margens, reforço, etc. Entenda-se bem - au-tori'ze-se, afim de que 
não acoimem de nullas .as estipulações. de cobertu!'as feitas peJ.os corre-
tores e pelas CaiX:as de Liquidação. Nã!o seria logoico tornar imperativa a 
reclamação das nvaJrgens, ·corno Iembra•ram, de Santos: não. se pôde obrigar 
ninguem a pedir ga11antias para os seus contractos. Pr·eferive.! é o systema 
francez - da .autori'z:açã'O. (rDe•creto de 7 de outubro· de 1890, apud Lyon 
Caen, vol. dt., pagina 755.) 

Ma·is não se deve exig·ir, ernqu·anto as nossas Bolsas de Mercadorias 
não forem, como deviam ser, meros institutos de registro d·e tra·nsacções 
e de cotações do mer.e:ado e não· um apparelho destim~do .a insinuar· o mo· 
nopoJ.io inconstitudona-1 da corretagem, mixto de Bolsa e d-e Ca·ixa de Li-
quidação. 

Ao projecto do Sr. Carvalho Chaves, emendado e desenvolvido pelo 
Sr . .Adolpho Gordo, proponho á · considera·ção da Camana o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

Art. 1.• São v.a-lidos os contractos de comp·ra e venda a p·razo, so·bre 
vaJ.ore•s ou mercadorias, ainda mesmo que a respectiva liquidação se dê por 

meio do pagamento de um premio simpl-es ou reciproco, 
Substitutivo ou da differença entre o preço estipulad-o e a cotação 

O. Maximiliano do dia do vencimento. 
Art. 2. 0 A·s ;Ca:ixas de Li-quidação funccio•narão com 

inteira li-berdade, o.bservada•s as disp-o.s•içõ·es legaes que regem o typo de 
~ocieda!de commer.cial que ad-op·tarem. · 

Art. 3. o Poderã'O essas c.aixas reter os ~epositos iniciaes e as margem 
para :garantia das op.erações de que se incumbirem, bem como ex1gir re-
forço quando aqueJ;las coberturas lhes parecerem insuffidentes. 

Art. 4. 0 Nos Iogares onde houver Bo-lsa de Mercad-orias ou Camara 
Syndic.al de Corretpres, as cotações por estas publicadas servirão de ha;se 
para .as Jiquidaç_ões das caixas, si estas em seus regulamento·s nada esti-
pul-arem a respeito. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões. - Carlos MaJ3imiliano. - Pires de Carv'Cllho. 

ARüHNO JUIDICIIARW 
Cons-iderando que, no intuito de · evitar •que S·e extraviassem os proces-

sos findos e os livros de registrbs de notas, com p11ejuizo da fortuna paT-
ticular, a lei n, 187, de 27 de setembro de 1893, dete.r-

Projecto (*) minou que, decorrido um certo -numero de annos, fossem 
Walt1·ião Leal .recolhidos ao Ar·chivo Publico, onde, convenientemente 

cons·ervados e chts.sifica,dos, pudessem ser, quando ne-
. cessario, consultados;· 

.(*) P.roj~to n. 20. 



Considerando que essa disposição da lei, reproduzida no regulamento 
que baixo-u com o decreto n . 1.580, de 31 de outubro de 1893, ·foi mantida 
nos re·gulamentos annexos aos decretos ns. 9. 197 -e 9 .-263; de 1911 (reorga-
nização do Archivo Publico e da justiça do tDistricto Federal); _ . 

Considerando 1que, a par da melhor conservação desses .à-o-cumento·s, o 
dispositivo legal -creou uma f.onte de -r-enda para o Archivo; em consequen-
cia do ·pagamento de emolumentos p-rovenientes das buscas e certidões que 
são constantemente requeridas pelos interessados; 

Considerando que essa .. fonte de .renda tende a crescer, pois .o numero 
de livros e processos annualment-e .recolhi-dos ao referido Archivo é sempre 
maior; mas, { 

Cons.idera•ndo .tambem .que si, po-r. um lad.o., o augmento de numero de 
certidões e buscas •requerida'S ·traz maiores .. rendas, por outro acarreta au-
gmento çie despezas com a classificação , cata1ogação e co-nservação dos li-
vros e pr.ocessos archivado·s; 

·Considerando ainda que o desenvolvimento provavel desse ·serviço tra-
rá, forçosamente, perturbações ao se.rviço do Archivo, ·pois a milhares subi-
rá em brev.-e o numer.o de documentos dessa natureza ; .e 

Considerando afinal •que, tpara afas-tar ·esse inconveniente, é preferível 
crear-se Qesde já o Archivo J udic iario ;. que não pe·sa.rá sobre o Thesouro, 
{)arque a sua renda será provavelmente muito superior á sua despeza n-or-
mal; 

O Cong-resso Nacional :resolve: 

Art. t.• Fica creado, na Capital da Republica, o Archivo Judiciario Na-
cional , com o pessoal e vendment.os coiTstantes da tabella A. 

Art. 2." A esse archivo serão recolhidos os processos findos de ·todos os 
··juizos e tribunaes federaes e bem as sim .os livros do r-egistro civil, a que se 
referem os ns. V e VII do art. 2• do decreto n. 9. 197, de dezembro de 1911 
e art. 335 do decreto n. '9. 263, de 28 do mesmo mez e anno. 

Art. 3." Dos autos e livros archivados serão dadas cer·tidões a quem as 
s.o!icitar, pagos os emolumentos em sei! os, de accôrdo· com a tabella B . 

Art. 4.• O Governo regulamentará e·sta lei e providenciará do melhor 
modo para a installação ·d-o novo archivo, podendo para is-to a·brir creditas 
até á imr.ortanc:a de ... 

Art. 5." .Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 14 de outubro de 1913. - Walfredo Leal. - José 

Mz~rtinho., - Mendes de Almeida. - O!live'ir'a VaUadão. - Rayrnundjo de. 
Miranda. 

TABELLA A, A QUE SE REFERE O ART. 1° DESTA LEI 

·Pessoal 

1 director . . . . . ................. . 
1 o ffi.ci a! . . . . . ..... . ............ . 
3 amanuenses ................... . 
1 porteiro . . . . . ................. . 
2 c.ontlnuos - serventes ........ . 

Ordenado Gratificação 

8:000$000 
4:000$000 
3:000$000 . 
2:000$000 
1:200$000 

4:000$000 
.2:000$000 
1:500$000 
1:000$000 

600$000 

TABELLA B, A QUE SE REFERE O ART. 3•, DESTA LEI 

Total 

12 :000$000 
6:000$000 
4:500$000 
3:000$000 
1 :800$000 

Bus-ca , até um anno . . . . . ............................•....... 3$000 
2$000 Busca, de mais um anno, até cinco .. .. ............ . ............ . 

Busca de cada anno. 
,, 21 ., 



Dahi para cima mais mil réis por anno, até o maximo de 30$, seja qual 
fôr o numero de annos que exceder. 

N.ota: não sendo achado o pa-pel ou documento, o calçulo far-se-ha pela 
quinta parte. 

Da cert•idão, seja negativa, seja ·de teô,r; cobrar-se-•ha uma 'quantia qu• 
corresponda á raza, de accôrdo com o regimento de custas em vigor para 
a justiça local do Districto Federal. 

Da renda ammal do Archivo Judiciario, 16 ·o/o serão dividid.os ·em quotas 
para -gratificações ao pessoal, assim distribuídas: 

Qwotas 

Ao düector ............................ '" . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Ao official . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 20 
Aos amarmenses (dez a cada um) .... . ...... .. .... . ........ ... . , 30 
Ao porteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Aos ·c.ontinuos (duas e meia a cada um) .. ...... . ...... ,._. ... .. .. 5 

Total.......................................... 100 

Sala das sessões, 14 de outubro .de 1913. - Walfredo Leal. - jo..sé 
M.Ui.rtin.ho. - JV.i'en .. qs de Almeida:. - OWv-eira VaUaa\io. - R:aymu:lldo dil 
Miranda.- A impúm:r. 

CRJ,fVliE O:E RE6PONSIA..SIL•IOAüE 1DOS fVliNI·STROS .00 SUPrRIEfVlO 
T R· I BIU!NA L FEIDIERA L 

Define o·s crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
de,ral e regula o -respectivo processo e julgamento 

O ·Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO 

DISPOS IÇÕES' PREL!MDNARES 

Art. 1." Nos crimes de responsabilidade, os . ministr.os do Supremo Tri-
bunal Federal serão j ulgado·s pelo Senado, de conformidade com esta lei. 

,.., (Constituição, arts. 33 e 57, § zo.) 
P ·rojecto ('*) · Art. 2." Em caso de condemnação, a unica pena que 

J. Luiz Alves .lhes póde ser imposta pel.o Senado é a de perda do car-
go{ com incapacidade d~ ·exercer qualquer outro, sem 

prejuízo, po.rém, da acção .da justiça ordinaria contra o condemnado. (Consti-
tuição, art. 33, § 3•.) 

CAPITULO II 

DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE 

Art. 3.° Constituem crimes de resp.onsabilidade dos ministros do Su-
premo Tribunal Federal: 

I. julgar contra disposição litteral da Constituição da Republica ou da!! 
l·eis e decretos cuja constitucionalidade já tenha sido reconhecida, de modo 

( •) .'Projecto n. 20. 
(•) Pro.jecto n. 19 - 1911. 

• . ... .......... t - -
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expresso e n.o ponto em questão, por sentença definitiva do Supremo Tribu· 
nal Federal. 

11. Exceder os prazos estabelecidos em lei e no regimento do Tribunal 
para relatorio, revisão ou parecer so·bre qualque.r f.eito. 

III. Alterar por qualquer fôrma, except.o por via ·de r·ecurso, decisão ou 
voto já proferido, em sessão do Tribunal. 

IV. Proferir julgamento ou emittir parecer em causas em que ·por lei 
seja suspeito . 

V. Recusar a concessão ou retardar a decisão de pedid.o de habeas-
cor,pus legal e regularmente requerido. 

VI. Acceitar, dí.recta ou indirectamente, dinhei·ro, qualquer retribuição, 
dadiva ou promessa, para praticar ou deixar de praticar qualquer acto d·e 
seu cargo, embora ·de ·Conf.ormidade com a lei . 

VII. Deixar->se corromper, por influencia ou ·suggestão de alguem, para 
praticar, deixar de praticar, retardar ou omitt ~r um acto, violando os d·eve· 
res do seu cargo. 

VIU . Pr.oferlr sentença, voto ou pa-recer, ainda que justo, por peita ou 
suborno. 

>IX. Exercer o commercio ou .qualquer outra profissão1 funcção ou com· 
missão estranha ou dive.rsa da do ·seu ca,rgo. 

X. Ac.onselhar qualquer parte em li·tigio pendente de seu voto ou pa-
rece·r. 

XI. Exceder os limites da funcção j udicia.ria, proferindo dec:são voto 
ou sobre questões meramente políticas e di·screcionarias. 

Como taes se entendem: 

1.0 O reconhecimento de poderes d.os orgãos electivos da União, dos 
Estados e do·s municípios. 

2. 0 A verificação de poderes de representantes de paizes estrangeiros. 
3." A declaração de guerra e a celebração de paz. 
4. 0 A celebração, rescisã.o ou denuncia de tratados e convenções· inter· 

naclonaes e de accôrdos inter·estad uaes. 
5. 0 .O .reconhecimento da independencia, soberania e ,governo de ou-

tros paizes. 
16. 0 A fixação de limites do B-raz-i! com os paizes vi·sinhos. 
7." O regimen ·do c.ommerc:o internacional e a decretação de medidas 

proteccionistas. 
8.0 A administração, commanclo e distribuição das forças do Exercito 

e da Armad·a e a mobilização e utilizaçã.o da guarda nacional e milícias ci· 
vicas. 

9. 0 O reconhecimento da legitimidade ele govern.os tws Estados e nos 
municípios, quando disputados entre duas ou mais parcialidades . 

10. A ap.r·eciação da existencia da fôrma republicana federativa exigida 
pela Constituição, nos governos dos Estado·s. 

11. O regimen tributaria. 
12. A admissã.o de Estados na União. 
13. A distribuição da despeza publica. 
14. A decretação do es tado de sit io, o res tabel ecimento da ordem e a 

reconstrucção do regimen federal, em Estados insurgentes. 
15. O provimento de cargos publicas, salvo o disposto no art. 58 da 

Constituição. 
16. O exerci cio do direito de sancção ou de véto·, sobre a.s resoluções 

do Congresso Nacional. 
17. A convocação extraordinaria do Congresso Na·cional. 
18. O processo e fôrma da discussão e votação das leis pelo Congresso 

Nacional. · 
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.Art. 4.• Os crimes previstos nos ns. I a V d,o artigo anterior só <:ão 

passíveis d,e pena, quando commettidos por affeição, odio, contemplação, ne-
gligencia ou para promover interesse pes.soal seu. 

CAPITULO Ili 

DO PROCESSO E JULGAMENTO 

SECÇÃ'O I 

Da dJtmu,nci'a e dá sua proc!ede1ncia ou improceJdJenda 

Art. 5.• E' permittido a qualquer pessoa offerecer denuncia pelos 
crimes previstos nesta lei. (•Constituição, art. 72, § go.) 

Art. 6.• A denuncia só poderá .ser recebida emquanto o denunciado não 
tiver, por ,qualquer causa deixado ddinitivamente o seu cargo. 

Art. 7.• A denuncia, assignada pelo denunciante e com ·a firma reconhe-
cida, deve ser acompanhada dos documentos que façam acreditar na existen-
cia do crime ou de uma d,eclaração concludente da impossibilidade de apre-
sentai-os . Nos crimes que dependam de prova tes temunhal, a denuncia de-
verá conter o rol das testemunhas, em numero de cinco, no mini mo. 

Art . 8. 0 Recebida a denunc.ia pela 1Mesa do Senado, esta: mandará !el-a 
em sessão e procederá immediatamente ao sorteio de uma commissão de 
cinco membros, tirados entre os Senadores promptos para os trabalhos le-
gislativos. 

Art. 9. 0 A commissão sorteada reunir·o,e-ha com brevidade e, depois de 
eleger o seu presidente e relator, emittirá parecer dentro do prazo de dez 
dias sobre si a denuncia deve ser ou não j u!gada obj ect,o de deliberação . 
Dentro do referido prazo poderá a commissão proceder ás de!igencias ,que 
julgar necessarias. 

Art. 10. O parecer será publicado, com a denuncia e documentos que a 
in s truirem, no Diario do Congrdsso, e depois ·de distribuído em avulsos pelos 
Senadores, com antecedencia mínima de 24 horas, será dado para ordem 
do dia. 

Art. 11 . 'Ü parecer será submettido a uma só discussão e considerar-se-
ha approvado por simples maioria de votos, em votação nominal. 

Art. 12. Si o Senado entend,e1· ,que a denuncia não é objecto de delibera-
ção, serão os papeis archivados. • 

Art. 13. Si decidir que é obj e c to de deliberação, a Mesa remetterá cópia 
de tudo ao denunciado, para responder no prazo de 15 dias , que poderá ser 
prorogado pel a Mesa por mais cinco dias , a re·querimento do denunciado. 

Art. 14. Si o denunciado estiver fóra da Capital Federal , a cópia lhe 
será entregue pelo juiz da secção do Estado em que se achar . !Si estiver fóra 
do paiz ou em logar incerto e . não sabido, o .que será verificado pelo 1 • 
Secretario do Senado, será intimado a vir defender-se, por convocação publi-
cada no Diario do C:ongr:eiSISIO, com o prazo de 60 dias , a qu,e accrescerá, com-
parecendo, o prazo do art. 13. 

Art. 15. ,findo o prazo para a resposta do denunciado, voltarão os pa-
peis, com ou sem ella, á commissão, que, depois de empregar todos os meios 
que lhe parecerem necessarios ao esclarecimento da verdade interporá parecer 
sobre a procedencia ou improcedencia da accusação. 

'Art. 16. Perante a commissão o denunciante e o denunciado poderão 
comparecer por si ou por procurador, assistir a todos os actos e diligencias 
por ella praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemunhas e requerer a 
sua acareação. !Para esse effeito, a commissão, por aviso publicado no Diario 
do Congre.sso, dará conhe·cime.nto aos int,eressados d·as suas reuniões e das 
diligencias a que vae proceder, com designação de Jogar, dia e hora. 
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Art. 17. ·Findas as diligencias e lavr ado o parecer de qu e trata o art. 15, 
será elle publicad-o e distribuído com todas as peças que o instruirem e dado 
para ordem do dia 48 horas, no mini mo, depois da distribuição. 

Art. 18. Esse parecer soffrerá uma só discussão e será votado por sim-
ples , maioria, nominalmente . 

Art. 19. Si o ·senado entender .que não procede a accusação, serão os 
papeis archivados . Si resolver que procede, a Mesa dará immediato conheci-
mento ao Supremo Tribunal Federal, ao Presid·ente da Republica, ao ·denun-
ciante e ao denunciado, do· voto do Senado. 

Art. 20. Si qualquer das· partes não estiver na Capital ·Federal, o co-
nhecimento da decisão de procedencia da accusação lhe será dado, á requisi-
ção da Mesa, p·elo juiz da secção do Estado em -qu e se achar. 

Si estiver fóra do paiz ou em logar incerto e não sabido , o que será 
v e ri ficado pelo 1 o !Secre tario do Senado, a intimação se fará pelo Dt1ario do 
Cong.f'lesso ·com o prazo de 60 dias para comparecimento . 

Art. 21. A decretação de procedencia ·da accusação produz, desde a data 
da sua intimação, os seguintes e ffeitos contra o accu sado: 

1?, ficar suspenso do exerci ci-o das funcções até sentença final; 
2°, ficar su·j eito á accusação criminal; 
3°, perder a gratificação ( 113 dos vencimentos) até sentença final. 
No caso de absolvição, s·erão restituídos os vencimentos não percebidos . 

IS'ECÇÃ'O II 

Da alccu.saçãOi, da ~~JJje'Sa e do julgam ento 

Art. 22. Feitas as intimações da deci são de procedencia da accusação 
(arts . 19 e 20) , o denunciante ou seu procurador terá vista dos pa:peis na 
secretaria do Senado, para offerecer libello accus atorio e o rol das testemu-
nhas, no prazo de 48 horas. Em seguida o denunciado terá identica vista 
para offerecer a sua contrariedade e rol de testemunhas. 

Art. 23. Findos ·esses prazos, com o libello e a contrariedade ou sem 
elles , serão os auto·s remettidos em original ao presidente do Supremo Tri-
bunal Federal ou ao seu substituto legal, -quando seja elle o d·enunciado, 
communicando-se-lhe o dia desi gnado par a julgamento e convid a ndo-s e-o a vir 
presidil-o. ( Const. , art . 33, § 1 o . 

'Art. 24. As partes serão notificadas pela forma prescripta nos arts. 19 
e 20, para comparecimento no ·dia design ado para o julgamento e as teste-
munhas serão intimadas por qualquer juiz, á requisição da Mesa . 

Entre a notificação e o julgamento medeiará o prazo minimo de 10 dias. 
Art. 25 . No dia designado para o julgamento, o Senado reunir-se-ha sob 

a presidencia do presidente do !Supremo Tribunal Federal ou do seu substi-
tuto legal, ao meio dia. Verificada a presença de numero legal de Senadores 
(metade e mais um) será aberta a sessão feita a chamada das partes, accusa-
dor e accusado, que poderão comparecer por .s i ou por procurador . 

Art. 26. A revelia do accusador não importará ·em adiamento do julga-
mento, nem em perempção· da accu~ ação. 

A revelia do accusado determinará o adiament-o do julgamento, para o 
qual o presidente designará novo dia, nomea nd o um advogado para defender 
o rev·el. 

Ao advogado nomeado será facultado o exame de todas as peças do 
processo. 

Art. 27. No di a definitivamente aprasado para o julgamento, Verificado 
o numero legal de Senadores, será ab erta a sessão e facultado o ingresso 
ás partes ou seus procuradores . 

Serão juizes todos os Senadores presentes. Ex.ceptua-se: 
1. o O .que fôr parent-e do accusador ou -do accus8Jdo em linha recta ., 
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as·cende.nte ou descendente ou fôr de qualquer delle sogro, genro, irmão, 
tio ou cunhado, ·durante o ctmhadio. 

-2. 0 .o que tiver deposto no processo como testemunha de sciencia propria. 
3.0 O .que fôr denunciante. 
Art. 28. Os impedimentos do artigo anterior poderão ser · o·ppostos pelo 

accusador ou pelo accusado e invocado pelo proprio Senador .que nenes 
incorra. 

Art. 29. Constituído o Senado em tribunal de julgamento, excluídos os 
Sena.dores ·impedidos, o presidente mandará ler o processo e, em seguida, 
inquirirá publicamente as testemunhas, fóra da presença umas das outras. 

Art. 30. As partes poderão reinquirir as testemunhas, contestai-as sem 
.interrompel-as e requerer a sua acareação. Qualquer Senador poderá re-
querer .que se lhes façam as perguntas que julgar necessarias. 

Art. 31. ;finda a ingu.irição, ha.verá debate oral, facultada a replica e 
!replica, entre o accusador e o accusado. 

Encerrado o debate, retirar,se-hão as partes do recinto da sessão e abrir-
~e-ha uma discussão unica ·entre os Senadores, sobre o objecto da accusação. 

Art. 32. Encerrada a discussão, fará o presidente um relatorio resumido 
do.s fundamentos da accusação e da defesa e das respectivas provas, oub-
mettendo em seguida o caso a julgamento. 

'. 
ISECÇÃ'O ltlil 

flia sentença 

Art. 3·3. O julgamento será feito por votação nominal dos Senadores 
desimpedidos (art. 27), ·que responderão - siJm ou não - á seguinte ques-
tão, annunciada pelo presidente: "o accusado F . commetteu o crime de que 
é argui·do e deve S·er ·condemnado á perda do seu cargo, com incapacidade 
de exercer outro?" 

Art. 34. Sómente consid·erar-se-ha condemna.cto o accusado, si a resposta 
affirmativa obtiver, pelo menos, dous terços dos voto.s dos · Senadores pre-
sentes. (Const., art . 33, § 2° .) 

Art. 35. De accôrdo ·Com o voto do Senado, o presidente lavrará nos 
autos a sentença, que será as:signa·da por ·elle e pelos Senadores ·que tiverem 
tomado parte no julgamento e transcripta na a c ta. 

Art. 36. Da sentença dar-se-h a immediato conhecimento ao Supremo 
Tribunal <Federal, ao· 1Presi·dente -da Republica e ao accusado . 

Art. 37. rSi ella fôr absolutoria, produzirá a immediata rehabilitação do 
accusado, :que voltará ao exercício ·do seu cargo, com o direito ·que lhe asse-
gura a ultima parte do: art. 21. 

· No caso de .condemnação, fica desde logo o accusado destituído do seu 
cargo. 

CArPITULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 38. Para regular os trabalhos do processo será observado o Regi-
mento Interno do Senado em tud·o ·em que não for contrario a esta lei. 

Art. 39. No processo, desde o seu ·inicio, perante a commissão até final, 
escreverá um official da ·secretaria do Senado, designado ·pela respectiva 
M-esa. · 

Art. 40. As sessões de julgamento ~·erã o. tantas quantas forem necessa-
rias para final decisão e durante até cinco horas da tarde, podendo ser esta 
hora prorogada a requerimento de ·qualquer Senador. 

Art. 41. Quando, no dia do encerramento do Congresso Nacional, não 
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se achar concluído o proceEso ou o julgamento, serão as sessões do Senado 
pro rogadas até á conclusão o 

Art. 420 Revogam-se as disposições em contrario o 
Sala das sessões, 8 de ago sto de 1911.-.J]oão Luiz Alve<so 

·Foi presente á Commissão de !Constituição e Diplomacia o projecto no 19, 
de 1911, subscripto e apresentado pelo Sr o Senador João Luiz Alves, defi-

nindo os crimes de responsabilidade dos ministros do 
!Supremo Tribunal Fed<:ral e regulando o respectivo pro-
ces<o e julgamento o 

Pcwece1• e) ao 
81•. Jlf. encles àe 
Ahneiila. A Constitui ção Federal determi·nou que o Congresso 

Nacional defini sse em lei especial quaes os de\ictos de responsabilidade em 
que pudesse incidir o Presidente da Republica, os membros do Supremo Tri-
bunal Federal e os demais funccionario s fe deraes na mesma Constituição 
designados, todos de julgamento privativo do !Senado. sendo em outra lei 
regulada a accusação, o processo e o julgamento desses delictos (Co nstitui-
ção, arts o 33, §§' 1 •, 2• e 3•; 53, 54 c 57 ) o 

Já definidos esses assumptos em relação aos demais funccionarios fede-
raes, cujo julgamento compete ao Senado, faltava apenas a definição ·e regu-
lamento dos delictos de responsabilidade e do processo de que seriam passí-
veis os membros do Supremo Tribunal Federal. 

A' Commissão não pareceu que, no seu conjuncto, o pwjecto apresen-
tado fosse inconstitucional , porque, nas ·suas linhas geraes, vem satisfazer 
o preceito imperativo da mesma lei fundamental; mas oh a disposições que 
não se ·coadunam com esta, nem com o espírito geral da Constituição da 
Republica, incidindo assim na censura da Commissão e merecendo- modifica-
ção ou .suppressãoo 

O capitulo I - Disposições preliminares traz meras ·citações da Consti-
tuição que parecem dispensaveis e que nada obrigava a serem nelle incluídas, 
porque as disposições constitucionaes não depend·em de confirmação em leis 
ordinarias o 

.Q ·capitulo 11 -Sim o Es·te é o escopo do projecto e como tal devera ser 
o I, convenientemente redigido o art o 3• o 

Neste capitulo os crimes indicados merecem algumas restricções o 
Os do no 11 exigem uma condicional; aliá,s, todos os membros do Su-

premo Tribunal, como todos os juizes federaes, seriam excluídos de suas 
funcções, porque bem raros são os casos em .que essa hypothese se não dê: 

•Os -do no IX não podem ·subsistir, sem uma limitação nessa generalidade, 
porque ser commanditario de casa commercial ou accionista de sociedade 
anonyma é um direito que tem qualquer cidadão para auferiT rendas de suas 
economias e isso não implica a ingerencia das administrações, nem a pro-
fissão habitual de commercio; 

·Os dos nso 8, 9, 15 e 18 do no XI tambem devem ser modificados; 8, 
nas palavras "•Guarda Nacional e milícias cívicas", porque a Constituição diz 
"Guarda Nacional ou milicia cívica" ,- não reconhecendo outras milícias; 
9, 1•5 e 18, porque determinando a mesma Co·nstituição a competencia do 
Supremo TTibunal Federal sobre ·questões e duvidas sobre a validade de leis 
ou actos dos governos dos Estados, em face da Constituição ou leis federaes, 
essa competencia não pôde ser restringida por lei ordinaTia o Como poderá o 
Supremo Tribunal conhecer da validade de uma lei estadual si elle não 
puder emittir votos sobre a legitimidade de um Governo, sobre o cumpri-
mento das regras constitucionaes para a promulgação de um acto· impugnad·O? 

Não h a constitucionalista que acceite essa restricçãoo ,Punir o juiz .que in-
daga si uma lei, sujeita ao seu estudo como justificativa de um acto considera-
do delicto, está ou não revestida das formalidades Jegaes, fôra de tal fôrma 

( •) Parecer n , 115 . 
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offend·er os princJpiOs normaes, que ninguem o admittiria. Nem suppõe a 
Commissão .que tal fosse o pens-amento do autor do projecto, ·que, eminente 
jurista, consigna a formula como repressiva dos abusos que, no exercício 
dessa competencia, praticassem os juizes, invadindo a esphera da competen-
cia legislativa e em vez de se limitarem ao exame simples das condições 
essenciaes da obrigatoriedade da lei impugnada, quizessem ir, além da veri-
ficação do cumprimento das formulas, perscrutar a .situação política dos 
corpos deliberantes do Poder ·Legislativo, contrariando as suas decisões no 
tocante ao reconhecimento po!itico dos seus componentes; os juizes teem 
~penas a verificar o respeito e o cumpTimento das d.isposições dos -arts. 36 
e 40, da Constituição, para que se não dê a desobediencia ás fórmas consti-
tucionaes. 

Quanto aos capitulas .Jt!I e IV entende a Commissão de Constituição e 
Diplomacia que á respeitavel Commissão de :Legislação e Justiça caberá dar 
a sua opinião, tratando-s·e de formulas processuaes ·que não estão inguinadas 
de inconstitucionalidad·e; mas exceptua de suas disposiçõe.s o art. 21, que 
no § 3° insere uma determinação manifestamente contraria á imperativa do 
§ 2° do art. 57 da Constituição Federal , que prohibe a diminuição nos venci-
mentos do s juizes federaes , sem a menor restricção ou resalva. 

Admlttindo para di scutir que fos·se licito reduzir, durante o tempo 
do processo, os· vencimentos ·dos juizes, isto seria equiparado a uma pena 
tambem prohi•bida pela Constituiçã.o Federal, que Test.rin.ge á perda do em-
prego e á incapacidade para exercer outro as ·penas a applicar ao juiz con-
demnado. Portanto ,, até o momento de passar em julgado a sentença condem-
nat.oria, o juiz accusado ·tem direito a todos os seus vencimentos. 

No § 1° do referido art. 21, o projecto faz suspender o juiz accusado 
desde a pronuncia creada pelo art. 19, até a ·sentença definitiva. 

Este paragrapho suscitou na imprensa reclamações e protestos, a!le-
gando os reclamantes , principalmente, •que a c.ondição de vitaliciedade de 
que gozam os juizes fede.raes ·só permittia a perda das funcções quando a 
condemnação ás penas constitucionaes passada em julgado lhes tirasse a 
qualidade,. em virtude da qual , elles gozavam daquene privilegio. 

Ma•s, não é assim. Os membros do Supremo Tribunal Federal, quand.o 
pronunc'ados por crimes communs, não estão por lei,, excluídos da regra 
commum .dos demais cidadãos sujeitos a.o processo fed·eral no mesmo tribu-
nal (art. 82, § 4°, lettras a e c, do ·Reg. do Sup. Trib. IFed., de 8 de• agosto 
de 1891); de modo que não incide o parag.rapho ao vêr da Commissão, na 
pecha alludida; p.o11quanto se a vitaliciedade fosse ·obstaculo pa•ra a salutar 
provj.d1encia do paragrapho incriminado , 1ambem o deverá s·er ·para a dispo-
sição identica do Regimento do Supremo Tribunal Federal e com o qual se 
teem conformado .os respectivos membros. 

Houve tambem ·quem .reclamasse ·contra a competencia do Congresso 
para a elaboração deste projecto de lei, por ser de exclusiva competencia do 
Senad.o a organização do processo que é todo de sua alçada. Mas o Senado 
comprehende que, ·sendo a determinação cons'titucional imperativa, "em lei 
do Congresso"· irregularissima seria a attitude do Senado, se quizesse limi-
tar-se a deliberar ·ex-pt'Oprio Marte em assumpto que só por lei do Congresr 
s.o Nacional ·poderia ser resolvido. 

Nestes termos. a ·.Commissão é de ,pm"ece·r que o proj ecto n. 19, de 
1911, seja app rovado com ·as seguintes 

EMENDAS 

Supprimam-se as dispo5içÕ'es• pre'liminares, reduzidos ' a tres os capítu-
los, respectivamente pass.ando o II a I, o IH a II, e .o IV a 'IH; e redigido o 
art. 3° assim: 

"Art. Lo Para execução dos arts. 33 e 57 da Constituição Federal são 



-331-

definidos crimes de responsabilidade dos membros do Supremo Tribunàl 
Federal, ·para o processo e o julgamento que competem ao Senado:" 

A numeração dos artigos s·eguirá a o.rdem natu·ra.J, dada ao art. 4• a 
numeração do 2" e assim até fi.nal. 

Ao n. Il, do art. 3" do pfOij ecto, accrescente-se: "quando não tenha s•ido 
peJ.o juiz responsavel pedida e obtida licença para exceder o prazo, ou jus-
tificado, por ·occasião do accórdão ou sentença, caso de força maior que 
motivou o excesso". 

Ao n. .JX, a·cc.rescente-se: "não se c.ons,iderando a qualidade de com-
manditario ou simples accionista". E intercalada a palavra "publica", entre 
"commissão" .e "estranha". 
- Ao n. 8 do mesmo n. XI, substituam-\Sie as, palavra;s: "e milícias cívi-
cas" por "-ou mJicia cívica". 

Ao n. 9, do mesmo n. XI, accrescente-se "logo que esteja publicada de-
liberação do Poder Legis ' ativo, ou acto do Poder Executivo, submettendo o 
caso á res.olução des;\·e". 
l:vr~·::r: 

Reunam..;se os ns. 10, 15 e 18, distribuídos em lettras a), b) e c) do 
n. 1 OJ que será assim redigido: 

10. Entrar na apreciação: 

a) da cxistencia da fórma republ:cana federativa exigida pela Consti-
tuição nos governos dos .Estados; 

b) do provimento dos carg.os publicos; 
c) do processo ·e fórma da .discussão e votação das leis federaes, si não 

para de·clarar que o caso ojUjei·to ao seu exame está ou nã.o de accôrdo com 
a Constituição e !eis vigentes, ou na hypothese do art. 58 da lei fundamental. 

·Supprima-se -o § 3•, do art. 21. 
Rio, 18 de setembro de 1913. - F. Mendes de Almeida, Presidente e 

Relatór. - Alencar Guimarães. - José Euzebio. 

O pr.ojecto n. 19, d·e 1911, do S.r. Senador João Luiz .Mves, define os 
crimes de responsaobilidad·e dos ministros do Supremo Tribunal Federal e .re-

gula o respectivo processo e julgamento. 
PaJ·ece1· ('') ao . Os arts. l • e 2•, cap. 1 ", dispond-o .que nos crimes. 

St•. A. Gm·do ·de resp.onsabilidade, os m ini·stros do Supremo Tribunal 
Federal serão julgados ·pelo Senado e que, em caso de 

condemnação, a unica pena que lhes póde s:er imposta é a de perda do cargo 
com incapacidade de exercer qualquer outro, sem prejuízo, porémJ da acção 
da justiça .ordinaria, teem .o seu fundamento nos arts. 33, 33 § 3• e 57 § 2• 
da Constituição Politica. 

O art. 3•, cap. 2", define os crimes de responsatbilidade, mas as sruas 
dispo•sições são - umas inconstituciona-es, outras: inconvenientes e outras 
inuteis. 

Com effeito: 

Constitue crime de responsabilidade , d iz .o n. 1 - "julgar contra diS'po-
sição litteral da Cons!tituição da R elpublica on dat.s leis e decretos cuja consti-
tucionciJidade já tenha o,Ydo reconhecida de modo ex p•rJe'S>So e no ponto em 
questão por' sentença definitiv:a do Supremo Triburva.l Federal" . 

Competindo, pelo actual regimen, um papel importantíssimo á justiça 
federal; :pois que lhe cabe velar pela Const. iP.bl., com autoridade supr·ema 
na interpretação de seus textos, decidindo, nos ca·s.os concretos submettid.os 
ao seu julgamento - si determinadas leis ou decretos ·governamentaes são 

( • ) Pa1·ecer n. ·2 2·6 . 
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constituciortaes e app!icavei·s o':u inC<lnstitucionaes e inapplicaveis' -, dar 
ao Senado o direito de processar e punir os membros d~ Supremo Tribunal 
Federal por terem ju ~ gado contra a !itteral disposiçã.o da Constituição - dess•e 
tribunal que, na phrase dos :J)Ub!ici'stas americanos é -o "orgão vivo da Consti-
tuição" - the living vocie o f the Co,ns.fitzlition - é annullar, p.or completo, o 
regimen, -constituindo o Senado em terceira instancia para aqluella interpre-
tação. i ·: ··q ····~::-":~,:~;~~ 

E tambem cons.iderar crime o julgamento contra leis e decretos cuja 
constftuci.onalidad-e já tenha sido reconsiderada por sentença definitiva do 
Supremo Tribunal é impedir que os mini·stros, depo1is ·de estudos mais ·pro-
fundos do assoumpto, possam corrigir o erro anterior, mantendo uma decisão 
que1 em sua consciencia, contém uma interpretação •errada da Constituição. 

•E' ·crime de res ponsa·bilidade, diz o n. 2: exceder os prazcto!. estabeleci-
dos em ~ei e no Regim,ento do TT'iibuna! pCIII'a (r~ld.,toáo., revisâ~ ou pa•recer 
sobre qualquer feito . 

Só deverá ser arrastado perante o Senado, afim de ser processa-do e jul-
gado por crime de responsabilidade, o mini·stro ·que exceder, por algumas ho-. 
ras o p.razo estabelecido na lei para um parecer, poderá! dar-s-e a hypothese• 
d.o Supremo Tribun al não poder mais funccionar. 

"Todos .os membros -d o S'upremu Tribunal, diz a Commissão de Consti-
tuição e D-iplomacia, como todo·s os juizes federaes, .seriam excluid.os de suas . 
funcções , porque bem raros serão os casos -em q.ue essa hypothese se não -dê." 

'Esta disposição ·só servirá para faciHtar accusações c.ontra os j uize!l,. 
sem proVIeito de ordem alguma. 

E' crime de responsab.ilidade, diz o ·n. 3: alter.ar por qualquer fôrma, 
excepto ,p,or via de recurs··o, decisão ou !lo·t'o. profd,rido em sessão do tribunal. 

!Mas a alteração de uma decisão, sem ser ·por •via de recurso, legitima-
mente interposto •e proc-essad-o, dá l.ogar a embargos e si, por este meio, pôde' 
ser restabelecido o julgamento anterior, por que cons:iderar os ministros, que· 
podem r·estabelecel-o, passíveis d-e uma- p.ena? 

Pro·ferir julgamento .ou emittir parecer em causas em ·que por le i seja 
suspeito; recusar a concessão o·u retardar a decisã-o de pedido de habeas-
corpu-s, legal e regula.rmente requerido; acceitar d-irecta ou indirectamente 
dinheiro, qualquer retr:buição, dadiva ou promes'Sá, para praticar ou deixar 
de praticar qualquer act.o de .s-e.u cargo, embora de conformid-a-de com a lei; 
deixar-se corromper, por :infllllencia ou suggestão de al.guem, para, praticar, 
deixar de praticar, retardar ·ou .omittir um acto, ·vio-lando os deveres do seu 
cargo ; proferir sentença, voto .ou parecer, ainda que justo, por peita ou slu-
borno; aconselhar qua:quer partle em litígio pendente do .seu voto ou pare-
cer e exercer o commercio ou ·qualquer .outra profi·ssão, funcção c\u commis' 
s ão estranha ou -ct :v-ersa do s:eu ·cargo - fa-ctos previstos nos ns. 4 a 10, como' 
constitutivos de crimes d·e respom·abilidade, taes factos ·já \estão considera-
dos criminos-os pelos arts . 207 §§ 2•, s• e 11, 213, 214, 216 ·e 233 do Codigo 
Penal. 

Tamhem constitue cdme de responsabilidad-e, diz o n. 11: "excede-r os 
limites da funcção ju·diciaria, proferind.o decisão ou voto sobre questões me-
ramente politicas e d is·cricionar.ias". 

Como taes se entendem: 

1.• O reconhecimento de poderes dos orgãos electivos da União, dos Es· 
tados e d.os m uni.cipios. 

2.• A verificação de pod1eres de representantes de pa!izes es·trangeiros . 
3.0 A declaração de, guerra e a celebraçã-o de paz. 
4.0 A ·cel·ebração ,l rescisão ou denuncia de tratados e convenções inter-

nacionaes e de a·ccôrdo·s inter-estaduaes . 
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5." .Q reconhecimento da ·ind·ependencia, soberania e g.Qverno de ·outros'. 
paizes. : .. _ .. ~ ,, ,\i:i~•~t. .~ 

6.• A fixação de ·iimites do Brazil com os paizes visinhos. 
7." O regimen do commercio internacional e a decretação de medidas 

proteccionistas. 
8." A admin:stração, c.ommando e di·stribuição das forças do Exercito e 

da Armada e a mobilização e utilização da guarda nacional e milícias cívicas . 
.9." O reconhecimento da legi timidade de governos nos Estados e nos 

municipjos, quando disputados •entre duas ou mais .Parcialidade·s. 
10. A apreciaçã.o da exis tencia da fó rma republicana federativa exigida 

pela Constituição nos governos dos Estados . 
11 . O regimen tributario . 
12. A admissão de Estados na União. 
13. A distribuição da despeza publica. 
14. A d·ecretação do estado de sit.io , o resta:belecimento da ordem ·e a 

reconstrucção do regimen federal, em Estados insurgentes. 
15 . O provimento de cargos• publicos, ·salvo o disposto no art. 58 da 

Constituição. 
16. O ·exercic:o de direito d•e sancção ou de v·mo·, sobre as res.oluções 

do Congresso Nacional. 
17 . A convocação extrao.rd·inaria do Congress.o Nacional. 
18. O processo e fórma ·da di scussã:o e vot•ação das· leis pelo Congr.es· 

so Nacional . 
Certo, a justiça federal nã.o póde imm1scmir-se em qluestões políticas. 
Poder político, e:x:erce, entretanto,: a sua missão circumslcr·evendo a sua 

acção a uma e·sphera de düeitos individuaes, d•e interesses priva•dos, resol-
vendo caso·s concretos e decidindo se determinadas l·eis federaes são ou não 
applicaveis a taes casos, por constitucionae·s ou inconstituciona•es . 

. Entretanto, para que possa bem exercer as funcçõ es q.ue lhe compete 
pelos arts. 59 ·e 60 da Constituição, nã·o póde, mu.Has vez·es , o Sup11emo Tri· 
bun.al Federal deixar de tomar conhecimento de certos factos previstos no 
projecto, como de natureza politi<ca. 

Accresce que; ·em relação ao proviment.o d·e cargos publi·cos, póde o Su· 
premo Tribunal Federal declarar nullos certos actos do governo. 

Ainda mais: ·Como é possível que esse Tribunal profira um julgamento 
sobre "a verificação de poderes de re.p.resentantes de juize.s' estrangeiros•", 
- so·bre "a ,deCila.ração de guerra~ e a .aelebr'ação da paz",- sobre o· "reco-
nheo.imento da inà.ependencia, so-b.ercmia e governos de outros paize:s", •sobre 
"o regimen do commercio in·~ernaciona~ e a dec.retaçâp de me·dida:s pr!>teccio-
nis.tas", - sobre "a admi•nistração,, commando e ditStrlibuição de. for'ça:s do 
Exercito e da Annada e a mobilisação e ·uti'l't,s:ação da Guarda NMi.onal e mi· 
li:cia:s civicas ", - so·bre "a di,stribuição da de.spe.za .publica", etc., etc. ! 

Que hyp.otheses podem dar .. se de modo a ser possível um julgamento do 
Supremo Tribiunal Federal s.obre taes assumptos?! 

!Mas si, porventura, o fizer? Não é preciso prescrever para hypothese 
que a competencia e o simples bom senso dos ministros repell•em em absoluto. 

De resto , o juiz .que excede as func ções que lhe são assignaladas pela lei, 
commette o crime de excie(s\So de podt.er já previsto e definido no art. 226 do 
Codigo Penal. 

A Constituição <Política não manda definir em lei ordinaria os crimes 
de responsabilid·ade, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas regula 
a accusação, o processo e o julgamento. Taes crimes estão definidos no 
Codigo Penal . 

Em face da Constituiçã~ Política dos Estado s Unidos da America do 
Norte, os membros da Suprema Côrte só podem ser submettidos a processo 

~ 
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nos casos ou de alta trahíção ou de cJoncms\São ou de outros crimes . gra~•es 
( Ar.t. 2•, secção 4") . 

Nem todo o crime ·passível de urna pena é grave e, entretanto, o legis-
lador americano, até hoje, não definiu, em lei ordinaria, .quaes são aqueU.es 
crimes grave·s. ;Por ·que? Por desneces·sario, diz Story - a unica regra é o 
di'feito cornrnurn que é a garantia ao mesmo tempo dos direitos privados e 
das liberdades publicas: deve recorrer-se á grande bas·e da jurisprudencia 
americana. (Commentario"S). 

Até agora, no espaço de mais de um seculo, um unico membro da Su-
prema Côrte foi processado: foi S. Chase, aliás absolvi do . 

"Uimpeachment ne peut être rnotivé ·que par la haute trahison, la con-
cussion et autres grands crimes et delits. C'est à dire, seJ.on Burgers· (,Po-
lítica! Science II pag. 323) qu'un fonctionnaire ne peut être décrété d'acusa-
tion .que si on •peut !ui reprocher d'avoir connu un des actes que !e droit 
r,outurnier .qualifie d'indictalte ~ffen"Ses et •qu'il rende pa·ssible du jugernent 
par un juTy. Burgers observe que ·celle interpretation restrictive s'irnpose si 
l'on ne veut pa·s livrer la magi st rature à l ' arbitraire du pouvoir politique. 
Son unJ.que sanccion d'ailleurs reside dans l'opinion publique ... La doctrine 
qu'indique Bourgers sernble ressortir netternent des débats sur l'impeach-
ment dú juge Chase". (NerinCik. L':Organisation Jud. aux Etats-Unis pa-
gina 27 . ) 

As disposições dos arts . 5" a 42, reguando o processo e o julgamento 
dos crimes de responsabilidade, merecem approvação, com ligeiras modifica-
ç~es de fórma cons.tantes de emendas que, no correr do debate, serão apre-
sentadas. 

rEm vista do exposto, a .Cornrnissão de Legislação e Justiça é de parecer 
que seja approvado o projecto, eliminiaid'os OISi arts. 3" e 4". 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1913.-]oão Luiz Al!ves, Presidente 
com um voto em separado.- Alddlpho GordxJ, Relator . -Guilherme Camipios, 
Cunha Pe.cfJrosa, ·COm restricções .-Antonio de Souza. · 

Desde o anno de 1-905 que o meu espmto , provocado por um parecer da 
Cornrnissão de Justiça e LegislaÇão 'do .Senado, se preoccupou com a necessi-

da.de de ser decretada a lei complementar do art. 57, 
1loto cl.o S•J•. J. § 2" da Constituição. 

Luiz A l·ves O assumpto é de natureza grave, exigia estudo e 
meditação. 

Entreguei-me ao seu estudo, com o desejo de acertar, sem parti prirs e 
l:lem preconceitos politicos, até que nas féria9' parlamentares de 1910-1911 , 
em rMinas, pude formular o projecto ora submettido ao estudo d·esta Com-
missão. 

Antes de apTesental-o, dei delle conhecimento a magistrados, j-uriscon-
sultos e parlarnentar·es . 

De nenhum tecebi critica ás .suas disposições; na intimidade, porém, 
alguns me ponderaram :que se lhes afigurava inopportuno agitar a questão. 

Não me demoveu essa consideração, apeza r das injustas e violentas 
aggressões de que fui alvo. 

Estas menos me demoveriam. 
ApTesentei assim o projecto em 1911, mas não propugnei pelo seu anda-

mento, porque si podi a decidir da opportuni.dade de um acto meu, qual o da 
apres entação, não devia influir sobre a opportunidade do andamento do refe-
rido pro1ecto, confiado, para estudo, á douta 'Commissão de Constituição e 
Diplomacia. 

Só em setembro deste anno, esta Comrnissão deu a respeito o seu pare-
cer, opinando tambern pela audiencia da Cornrnissão de Legislação e Justiça. 
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Como presidente desta Com missão designei para relator o 6r. ~enador 
Adolpho Gordo, cuja competencia não pó de ser posta em duvida. 

O seu parecer, ·embora a divergencia com alguns ·preceitos do projecto, 
demonstra que é necessario dar vida a um texto constitucional até hoje 
morto, procurando· regulamentai-o com todas as garantias de que ·são care-
cedores os membros do Supremo Tribunal Federal, ·qua ndo tenham de ser 
submettidos a processo perante o Senado. 

Este é o ligeiro historico do eHudo actual do proj ecto que define os 
crimes de responsabilidade dos ministro s do Supremo Tribunal Federal e 
regula o respec.tivo processo e julgamento. 

Pessoalmente e preliminarmente devo ·declarar .que ninguem mais do 
que eu zela a independencia e harmonia dos ·poderes políticos da nação. 

No .q.ue toca no Poder Judiciario, mais do que outros posso invocar a 
minha acção legislativa. 

Assim é que deferi a competencia do Supremo Tribunal Federal para 
crear os empregado", de sua s.ecretaria e fixar-lhes o vencimentos; para a 
concessão de licença aos respectivos ministros e aos juizes federaes, etc. 

Assim é que tambem t~nho negado com pe.tencia ao Legislativo para 
apreciar de m·erJti's as sentenças do Poder Judiciario, e s t•stentad o que ·qu ando 
ellas se resolvem por uma indemni zação só nos cabe di zer sobre a oppor-
tunidade da abertma dos. necessarios creditas. 

•Por isso mesmo .que quero a independencia dos tres poderes constitucio-
naes, quero a sua effectiva responsabilidade nos termo·s da Constituição. 

rO regimen, já tem sido dito, é "de poderes definidos e de responsabili-
dade effectiva". 

Ora, si o Poder Executivo já tem a sua responsabilidade definida, de 
accôrdo com a lei n. 30, de 8 de janeiro de 1892 , em execução do preceito 
do art. E/3 da Constitui ção; si os memb:·os do IPoder Legis lativo teem a sua 
responsabi!i.dade regulada pela lei commum, observado o art. 20, da mesma 
Constituição; EÍ os juizes federaes de primeira instancia teem a sua respon-
sabilid'ade prescripta pelo Codigo !Penal ·e pelas leis processuaes, assim 
como pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, força é definir 
a dos membros deste tribunal, unicos até hoje, 24 annos de regimen repu-
blicano, absolutamente inesponsaveis apezar do s dispositivos dos arts. 33 
e 5.7, § zo da Constituição. 

Dahi a razão deste projecto, cuja urgencia já era demonstrada em 1905 . 
Para justificai-o, acompanharemos os pareceres dados pela Commissão de 
Constitui ção e Diplomacia e pelo honrado .Sr. Senador Adolpho Gordo. 

Ambos os pareceres estudaram o proj e c to po r capítulos. 

CAPITULO I 

O parecer da Commissão da Constituição e Diplomacia diverge do voto 
do ·sr. Senador Adolpho 'Gordo. 

Aquella commissão propõe a suppressão do capitulo -1°, por-que "traz 
meras citações da ;Constituição, .que parecem dispens aveis. . . por-
·que as disposições constitucionaes não d·ependem de confirmação 
eni leis ordinarias." 

O Sr. Sena-dor A. Gordo opina e com razão pela conservação do ca-
pitulo 1°. 

Não se trata. de confirma-r a Constituição em leis: ordinarias , mas de 
fazer uma lei methodica e clara: - a preliminar da lei explica a sua razão 
de ser, reproduzindo um texto constitucional. 

Pod'eriamos citar centenares d·e exemplos da nossa e da legislação es-
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trangeira em .que textos conMitucionaes são reproduzidos por motivo de me-
thodo e de clareza . 

!Para não alonga'r este parecer, citaremos apenas a lei eleitoral n. 1. 269, 
de 15 de novembro de 1904, cuj.o ·Capitulo 1° ·é reproducção do texto consti-
tucional. 

·Penso, pois, que o capitulo 1 o deve ser mantido , do que não advirá 
prejuízo, senão clareza no d!eS>emvolvímento do texto da Constituição visado 
pelo projecto. 

CAIFIITULO J.I 

Este, para muitos, · é o capitulo mais relevante do projecto, pelo menos· 
é ·o unico que -tem sido objecto de mais acurado estudo no seio das commis-
sões e da acerba critica extra-parlamentar. 

A questão ·que elle s.uscita é, em snm ma, esta: - deve o legislador de-
finir em lei especial os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo 
Tribunal 1Federa! ou deve limitar-se a prescrever o processo do s.eu julga-
mento, applicando-lhes os principias communs do Codigo Penal quando de-
fine os crimes funccionaes? 

A Commissão de Constituição e Diplomacia opina pela definição em lei 
especial, uma vez •que acceita o cat)itulo 2° do projecto, com as emendas 
que apresenta. 

O Sr. Senador Adolpho Gordo propõe a suppressão do capitulo 2° por 
entender .que os crimes de responsabilidade es.tão definidos no Codigo Penal. 

O meu ponto de vista foi este: - os ·crimes de responsabilidade dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal, para os effeitos d·o írrr.peachm.erit, não 
p?dem ser identieoos aos dos funccionarios publicas. 

A:quelles são os mais altos repre ~ entantes de um poder político - o j udi-
ciario; estes sã·o simples agent es de outro poder - o Executivo. 

Assim como em lei especial foram definidos os crimes de responsabili-
dade do ?·residente da Republica, assim tambem, pensavamos, deviam ser 
definidos os dos membros do Supremo Tribunal Federal, todos sujeitos ao 
impeachmtMIJ: per julgamento do Senado. 

Não importa -que para o Presidente da Republica já a Constituição ti-
vesse d·eclarado quaes os fact os que poderiam caracterizar a sua responsa-
bili.dade (Constituição, art. 24) , mandando, aliás, que lei especial definisse 
os delictos (art. 54, § 1) • 

Todos sabem os motivos determinantes da especificação . 
Si ella não foi feita em relação aos membros do Sup remo Tribunal Fe-

deral , a lei ordinaria pode e deve, constiiucioncilmente, fazel-o. 
Considerar como delictos de responsabilidade daquelles magistrados os 

que estão definidos no Codigo 1Penal para todos os funccionarios - é não 
só nivel ai-os ao funccionalismo , qu ando são membros de um poder político, 
mas ainda abrir ao poder julgador, o Senado, tribunal político, um grande 
arbítrio. 

Meu intuito foi evitar esse arbitTio, por uma restricta e precisa enume-
ração dos factos susceptíveis de determinar o im•peachment dos mi nistros 
do Supremo Tribunal Federal . 

•Podemos estar em erro, mas a nossa intenção foia mais liberal, sem 
offensa ao voto do honrado Sr. Senador· Adolpho Gordo. 

Com effeito: - P·elo parecer do Sr. Adolpho Gordo serão crimes de 
respons abilidade dos juizes do .Supremo Tribunal Federal todos os definidos 
no Codigo Penal, arts. 207 e 238. 

Não ass im pelo proj ecto. Si não vejamos, cotejando-o com os citados 
arts.: 

I) O n . 1 do art. 207 que prescreve "julgar ou proceder contra dispo-
sição litteral de lei" é delimitado pelo projecto (art. 3°, n. 1). 
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Claro é que o preceito commum se presta a maiores arbítrios do .que o 

que propuz. 
Si procedesse a argumentação do Sr. Senador Adolpho Gordo, é evi-

dente que - a [01•tiori prevaleceria contra o art. 207, § 1°, do Codigo 
Penal, que elle, entretanto, mantém. 

· H) O n. I! do art. 207 é mantido pelo projecto sem a subordinação 
aos moveis da affeição, odio, etc. (art. 3°, n. X) . 

IH) O n. IH foi SU'ppr imido pelo projecto por inapplicavel aos minis-
tros do Supremo Tribunal F·eedral. 

IV) O n . IV foi tambem supprimido porque para o caso basta o pre-
ceito do art. 3°, n. li, do proj ecto . 

V) O n. V do art. 2D7 foi mantido (art. 3°, n. I,J) . 
O Sr . Senador Adolpho Gordo e a Commissão de Constituição e Diplo-

macia manifestam-se contra o projecto, mas: 
a) o Sr. iSenador Gordo o mantém desde .que mantém as disposições 

do Codigo Penal; 
b) a referida Commissão offerece emenda que acceitamos; 
c) não procede o receio de ·que "si deverá ser arrastado perante o Se-

nado, afim de .ser julgado por -crimt de respon sabilidade, o ministro que 
exceder de algumas horas o praz·o estabelecido na lei P?ra um parecer, 
poderá dar-s.e a hypothese de o Supremo Tribunal não poder funccionar" , 
por·que o excesso de prazo só é crime quando determinado por affeição, 
adio, etc., segundo o art. 4° do projecto, ao qual of.ferecemos emenda sup-
primindo a palavra negligencia; ao passo que, segundo o voto do Sr. :Sena-
dor Gordo, que mantém o Codigo Penal , será lambem crime quando resul-
tado de "frouxidão, indolencia , negli ge::::i a ou omis~ão" . ( ~Cadigo, artigo 
210). 

VI) Os ns. VI e VH do art. 207 do codigo são sttpprimidos pelo 
proj ecto. 

VII) O n . VIII é manti•do (projecto, art. 3°, n. IV). 
IX) Os ns. IX e X foram .supprimidos. 
X) O n. X'I foi mantido ( proj ecto, art. 30, n. V) . 
XI) Os ns. 12 a 17 foram supprimidos. 
XH) O art. 208, segundo o p;-oj cctc, nüo será applicavel aos ministros 

do Supremo Tribunal Federal. 
XH) Os arts. 2 10 e 211, que punem os delictos funccionaes por negli-

gencia, frouxidão, etc., não são mantidos pelo proj ecto . 
XIII) Os arts . 214 e 216 são mantidos pelo proj ecto no que é appli-

cavel á hypothe-s·e por elle regulada. (:Proj ecto, art. 3°, ns. VI a V !li) ( 1). 
XIV) Os arts . 219 e 220 (concussão). 221 e 223 (peculato), 224, 225, 

227 a 232, 234 e 237 ( exces5·o ou abuso de autorid ade) não foram mantidos 
pelo projecto por inapplicavel ao caso. 

XV) O art. 226 foi mantido pelo projecto, que restringe a sua am-
plitude. 

Com effeito, o Codigo prescreve: "exceder os limites da funcção pro-
pria do emprego". 

O proj ecto estabelece: 
"XI - Exceder os limites da funcção judiciaria ,proferindo decisão ou 

voto ·sobre questões meramente políticas e discrecionari as . 
Como taes entendem: 
1) O reconhecimento de podere·s dos orgãos electivos da União, dos 

Estados e dos municípios. 
2) A verificação de poderes de representantes de paizes estrangeiros. 
3) A declaração de guerra e a celebração de paz. · 

(-1) ü s arts. 2 o.g, 21-2 e 21'3 n ãio t e em appJi.cação aos mi<n1<>tro,s d o S·:.~·premo 

'DribunaJ. ·--· ___ [ 
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4) A celebração, rescisão ou denuncia de tratados e convenções inter-
nacionaes e de accôrdos inter-estaduaes . 

5) O reconhecimento da independencia, soberania e governo de outros 
paizes. 

6) A fixação de limites do Brazil com os paizes vizinhos. 
7) O regimen do commercio internacional e a decretação de medidas 

proteccionistas. 
8) A administração, commando e distribuição das forças ·do Exercito 

e da Armada e a mobilização e utili zação da !Guarda Nacional e milícias 
cívicas. 

9) O reconhecimento da legitimidade de governos nos Estados e nos 
municípios, quando disputados entre duas ou mai s parcialidades. 

10) A apreciação da exis tencia da fórm a republicana federativa exigida 
pela Constituição nos governos dos Estados. 

11) O regimen tributaria. 
12) A admi-ssão de Estados na União. 
13) A distribuição da despeza pUblica . 
14) A decretação do estado de si tio. o restabelecimento da ordem e a 

reconstrucção do regimen federal em Estados insurgentes . 
15) O provimento de caTgos publicas, salvo o di sposto no art. 58 da 

Constituição. 
16) O exercício do direito de san cção ou de véo sobre as resoluções do 

Congresso Nacional . -
17) A con vocação extraordinaria do Congresso Nacional. 
18) O processo e fórma da di scussão e votação d·as leis pelo Con- · 

gresso Nacional." 
Claro é que esta enumeração só teve o elevado intuito de restringir o 

a•rbitrio do poder julgador, determinando em lei o que são questões mera-
mente políticas. 

<Fiz a enumeração de accôrdo com os melhores ensinamentos da dou-
trina e pratica americana-s . (Ru y _Barbosa) , O cfi r ef<' o do Am<azonals ao Acre 
St!,ptenf.riona~ , pag. 163 do 1 o v oi. , Amaro Cavalcanti , Regimen Federativo, 
pag . 244, nota 58 a ) . 

•Si é certo que alguns dos casos mencionados não darão jamais oppor-
tunidade para o voto do Tribunal, não é menos exacto que eliminai-os ·seria 
toTnar · a enumeração incompleta. 

E' doutrina paci fica que o Poder Judiciario não póde decidir de casos 
meramente polí ticos. Si o fizer excede de suas funcções - o que é crime 
de responsabilidade dos mais caracteristkos. 

Ao en vez, porém, de mantermos a disposição synthetica do art. 226 do 
Codigo Penal, como propõe o Sr. S enador Adolpho Gordo, disposição em que 
o poder julgador póde enquadrar não só os casos a que s e refere o projecto, 
mas outros que no seu entender consti tuam excesso de autoridade, prefe-
rim.os restringir aquella di sposi ção. 

S i erram os, promanou o nosso erro do desejo de não deixar ao poder 
julgador, que não devemos esquecer, é um t-ribunal poli ti co de cuja decisão 
não ·abe recu rso o arbítrio de decidir si o voto em certo caso constitue o 
"excesso de funcções proprias do emprego" , segundo a phrase do Codigo 
Penal. 

XVI) Finalmente o proj ec to não mantém o art. 238 do Codigo. Penal 
(irregularidade de conducta) . 

Foi precisamente por concordar com a opini.ão de Burgess, acceita por 
Nerincx, que affirma ser ella a vencedora nos debates sobre o imp.eachment 
do juiz Chase (op. cit. pelo Sr. Senador Adolpho Gordo) , que não inclui-
mos entre os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal , o definido no art. 238 do Codigo Penal. 

<Pelo exposto se verifica que o Cap. 11 do projecto foi inspirado pelo 
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intuito de deixar bem delimi tados 00 crimes de res·ponsabilidade daquell es 
ministros, . evitando o arbítrio do poder julgador no applicar as disposições 
syntheticas do Codigo Pe:::o:l. 

!Si, porém, o Senado entender que o Cap. I! deve ser supprimido para 
o fim de ser applicado o Codigo Penal nos casos de responsabilidade dos 
juizes do Supenno TribunBl, como propõe o Sr. Senador A·dolpho Gordo , a 
estructura do projecto nada s·offrerá em essencia, ficando apenas ampli ada 
a enumeração dos delictos, como creio haver demonstrado. 

No voto do honrado Senador hdolpho Gordo ha uma censura ao pre-
ceito do n. !t!I do art. 3" que considera crime "alterar por qualquer fórma 
excepto por via de recurso, decisão ao voto já proferido em sessão do 
tribunal". 

Pergunta o illustmdo Senador: "a alteração de uma decisão, ôem ser 
por via de recu r~o, dá lagar a embargos e si por es te meio póde ~er resta-
beleciclo o. julgamento anteri or por que considerar os mini s tros , que podçm 
restabelecei-o, passíveis de uma pena?" 

Não é er, sa a hypothes·e. E' possível que a minha redacção não fosse 
muito clara e me ·pwporei a corrigil-a, si o Senado não acceitar o parecer 
do honra:do Senador quando propõe a suppressão do capitulo II. 

A hy·pothese que o pro.jecto tinha em vista e que já foi aventada no 
proprio Senado é a da alteração de voto ou decisão já lançado e assignado, 
alteração material. 

Aguardarei o debate para offerecer emenda, desde que a disposição 
póde se prestar a duvidas, como a seggerida pelo honrado Senador. · 

CAiPITULO HI 

.Posso dizer que este é o capitulo substancial do projecto. Trata da 
fórma do processo e do julgamento. 

Procurei organizar uma lei processual garantidora da de fesa e da im·-
parciaildade do julgamento. · 

Neste ponto o projecto mereceu a a'pprovação do Sr. Senador Adolpho 
Gordo, que se propõe a offerecer no debate emenda de simples modificação 
de fórma, sobre as -quaes então direi. 

A Commis,são de Constituição ·e Diplomacia se limitou a pedir a audi-
encia da de Legislação e justiça s·obre 1este capitulo, offerecendo emenda 
supp.ressiva do n. 3 do. art. 21, com a .qual ·estamos de accôrdo. 

No debate procurarei justificar mais amplamente o me.:u ~rabalho, que 
tem ao menos .o merito de p.rovocar a regulamentação, já retar.dada, de um 
preceito constitucional que s1em ella será ·sempre lettra mi>rta, creando para 
os membros de um dos poderes po\.iticos o privilegio de absoluta irresp(J11-
sabiHdade, incompatível com o regimen democratico. 

·-Sala das Commissões, 18 de .novembro de 1913. __: João Lu:i.z Alv~s~ 
Presidente. 

S'EPIVIi':' 'OS DE RADIOTIELEGP!APHIA 

Art. 1.• O serviço· d·e radiotelegraphia ( telegraphia sem fio) no territo-
rio . e nas aguas territoriaes brazHeiras é d:e exclusiva compe-tencia do Go-

verno FederaL 
P 1•ojecto (*) Paragrapho uni co. N.o serviço de radiotelegraphla 

.ctugusto ele. Lin~a está comprehendido .o de radiotelephonia ( telephonia sem 
.fii>). 

Art. 2.• O estabelecimento e a exploração das estações radii>telegraphi-

. ('' ) P.voj.eto !f· 19 O>. 

., 
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ca,,, de accôrdo com o proj.ecto que bai~ou ·com o decreto n. 10.090, de 19 
de fevereiro de 1913, ·comp:ete ao J\!linisterio da Viação e Obras Publicas, no 
.que diz respeito ás applicações de caracter civil, e aos M.inisterios da Guerra 
e · da ·Marinha, no que se refere ás~ applicações destinadas á defesa nacional 
e ao serviço do Exercito e da Armada. 

·Paragrapho uni co . Os tres :Ministerios acima mencionados entrarão em 
accôrdo a respeito das JocaJ :dades em que d·evam s·er estabelecida·s as esta· 
ções necessarias ao commercio, á navegaçã-o e á defesa do territorio naciona1. 

Art. 3.• O Governo podérá conceder. permis.são a t•erceiro, ·s.em privile· 
gio a!.gumi .pa·ra installar e trafegar .uma ou mais estações ul1ra·potentes em 
pontos apropriados do littoral, nos termos do regulamento internaci.onal so-
bre o ·serviço radioteloegraphico (revi·são de Londres)~ e bem assim n.os do 
vigente regulamento para a execução do mesmo .serviço no Brazil, com .o 
fim exc!'usivo de estabelecer ·communicações · inter.oc•eanicas c.om estações 
congeneres montadas em outros paize.s . 

Art. 4.• Ao·s Estados é permittido explo·ra.r est1e serviço por sua conta 
propria nas regiõ·es do s-eu territori.o onde não houver serviço telcgraphico 
federal com ou sem fio. 

Art. s.• As companhias nadonaes de navegação cujos vapores tenham 
lotação ·para mais d·e dncoenta pas·sa-geiro.s e curso super.i.or a 150 milhas, a 
partir do porto de origem dos navios e s·éde da companhia, são obrigadas a 
installar a bord-o d.os referidos vapores uma estação ra:diotelegraphica d•e ai· 
cance de cem milhas nauticas, no mínimo, servida por um radiotelegraphista 
portador de certificado de habilitação passado pela .Repartição Geral dos 
Telegraphos. 

As installações d·e bordo serã.o providas de apparelhos ·e baterias de re· 
serva que permitiam continuar o ·serviço no caso de falhar o s.upprimento de 
energia ,eJectrica pelos geradores que d•ependem da installação corrente. 

Art. 6." Aos navios ·estrangeiros será permittid.o >Se utnizarem de suas 
estações .ra,diotelegraphkas, montadas a bord·o, d·entro ou fóra de aguas ter-
r:toriaes brazileiras para correspond•encia com as estações costeiras monta· 
das pelo Ministeri.o da Viaçiio e Obras Publicas, precedendo autorização do 
mesmo Ministerio ou da repartição para esse fim designada, observada.s as 
prescripções regulamentares concernentes ao mesmo serviço. 

Paragrapho uni co. Aos navios de guerra estrang.eiros será es·sa licença 
dada p•ela r4utoridad·e que fôr designada pelo Ministerio da Marinha. 

Art. 7,• Do 'estabelecimento e da exploração das estações radiotelegra· 
ph:ca•s. 'Cost.eira.s e outras de caracter civil no interior do paiz, será encarre-
gada a Repartição Geral dos Telegraphos,, á qual incumbe tambem a super· 

. intendencia . e a execução de ·tod.o.s os serviços de fiscalização com relação 
· ao emprego dos systemas telegraph:cos dessa especie pelo·s: Estados e pelas 
companhias nacionaes d•e navegação, tanto .em terra como n.o mar, a execução 
dos actos adminiMrativos, a promu!gação da .data da abertura, o alcance e a 
categoria do .serviço de •cada estação ·e a instauraçã.o dos processos relativos 
a delictos commettidos ·que d.izem res•peito a ·esse ramo -de serviço. 

Paragrapho uni co. A referida repartição creará uma s·ecçãG especial a 
· que se.rã:o attribuid·os esses serviç.os e bem russ.im uma escola para formar 

radiotelegraphis.tas, ·podendo contractar, dentro ou fóra do paiz, profissional 
habilitado a ministrar a parte pratica -do ensino·. 

Só s-er~o admittidos a guarnecer quaesquer estações radi.otelegraphicas 
telegraphistas com certificad-o de habilitação passado pela escola acima 

. mencio.nada. 
Art. 8." Todas a-s estações radiotelegraphicas que for·em estabeleciqas 

no ·tl!rritorio •braziloeiro ·e a herdo de navios nacio.naes, e as ·de bordo de na-
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vl;s estrange\.rvs, emquanto elles navcgàrem ou permane~ere_ITI em aguas ter-
ritoriaes brazileiras e pretenderem estabelecer commumcaçao com as esta-
çõ.es 'braziieira.s para esse fim autoi"lzadas, es.tão suj·eitas ás disposições do 
regulamento de serviço , revisão de Londres ·de 5 de julho d-e 1912, annexo 
li Convenção Radiotelegraphica Internacional. 

Art. 9. 0 E' c(utorizada a correspondencia radiotelegraphka entre Gavios 
da marinha mercante nacional, .tanto entre si como com os navios estrangei-
r.os .que pos·suam estaçõ.es rad.i-otelegraphica-s: a ·bordo e bem assim entr·e os 
referidos navios e as estações costeiras brazileira-s: dependentes do Minist-e· 
rio da Viação e Obras Publi-cas. 

Art. 10. Qualquer concessão para o esta\lelecim.ento de um s·erviço ra-
diotelegraphico por particulares e qualquer autorização dada para a utiliza-
çã,o dos respectivos apparelhos installados a bordo de um navio estrangeiro 
poderá .ser revogada si não forem cumpridas as disposições reg:ulamentares 
ou si os Minis.terios da Mar.inha e da Guerra o julgarem necessario á segu· 
rança do ·paiz e á sua defesa. 

Art. 11. Quando as autoridades federaes civi.s ou militares, dependen-
t-e·s do Ministerio de que trata o art. zo, tiverem de fazer experiencias scien-
tifi.cas <>U technicas em materia de radiotelegraphia, darão disso conhecimen-
to aos Mini·sterios: de que dependam, e •quando se trate de experiencias por 
parte de f:unccionarios de outros Ministeri.os, do caso deve ter conhecimento 
o Ministerio da Viaçã-o e Obras .Publicas. 

Art. 12. Exc·epto as autor.idad·es federaes, não podem outras ou .particula-
res fazer exp·eriencias ou estabelece-r estações experimentaes radiotelegra-
phicas sem prévia permissão do Minis1terio ·da Viação e Obras Publicas, que 
poderá dal-a com as restricções necessar.ias a acautelar a .segurança e a effi-
cacia do trafego das es:taçõ·es offkiaes . 

Art. 13. Ficam extensivas ao serviço radiotelegraphico todas as dispo-
sições constantes do regulamento da Repartição Ge·ral d.os Te!egraphos, .que 
baixou com .o decreto n. 9.148, de 27 de novembro de 1912,i q:uanto ao sigi!lo 
dos telegrammas, e aos damnos causad.os ás· estações e ao seu material. 

·Art. 14. O Governo .procederá nos termos da legislação em vigor contra 
aquelles que, sem permi·ssão, explorarem o serviço radiotelegraphic.o, quer 
publ icamente, que.r clandestinamente, e, em tempo de perturbação da ordem 
pubJi.ca <>U de guerra externa, serão ·estes de!ictos classificados ·e punidos, no 
primei-ro caso ,. c.omo a·cto ·de resistencia á aiutoridade constituída ·e, no ultimo 
caso, como acto de ·espionagem. 

Art. 15 . Fi·cam abertas á correspondencia ·publica as estações radiotele· 
graphicas costeiras, dependentes do Ministerio da Viação e Obras Publicas, 
que não forem destinadas a fins ·especiaes. 

'Parag.raph.o unico. Não se acce'íta responsabilidad.e para o serviço ·ra-
diotelegraphico, ·pr~·cedend<>-'Se, em caso de erro de serviço ou falta de en-
trega dos telegrammas, nos termos do art. XLI do regulamento revisto em 
Londres . 

.Ar.t. 16 . Qualquer estaçã,o -radiotelegraphica brazileira, civil ou militar, 
terrestre ou naval, é obrigada a attender de preferencia aos ·Chama·dos de 
soc.corro, que forem ·pelas mesmas !'ecebidos. 

Art. 17. Em todas as estações radiotelegraphicas terá o serviço publico 
preferencia ao particu lar, salvo os cas<>s de f.orça maior, (a·ccidentes e pedi-
dos de so.ccorro) . 

Art. 18. Seja c~ual fôr o obj ectiv.o da insta!lação radiotelegraphica, será 
o respectivo serviço organizado de fórma a nã.a ·causar perturbação ás outr as ., 
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estações da mesma categoria, adaptando os respectivos mini&terios providen• 
cias e regras neces.sarias a e ~<S•e fim em ·cada cas·o es.pecial, 

Art. 19. Os radiotelegrammas: proceà·entes de ·um navio, que arv-ore ·O 
pavilhão de um paiz não adherente á Convenção e ao r-egulamento de Lon-
d.res sobre radiotelegraphia, e bem assim os dirigidos a navi<>s de ta·es paizes, 
sé serão trans.ínittid.os pelas estações 'brazileiras no ·caso em que o _respectivo 
paiz tenha préviamente d·eclarado conformar,se com as disposições do refe-
rid<> regulamento, quanto ao a:j uste de contas. _ 

Art. 20 . Quando os Miríisterios da Viação e Obras .P·ublicas, da Ma:rinha 
e da Glu·er.ra, tiverem d.e estabelecer estações radi-otelegraphicas, quer para o 
syrviço publico, que.r em pontos estrategicos; em praças fortificadas terres-
tres ou marítimas, pr·ecederá accôrdo entre os mesmqs ministerios, quanto á 
escolha ·do local e <> modo d·e e~ecução do s•erviço, afim de não se prejudi-
carem mutuamente . 

Estas .estações poderão ser trafegadas ·em t·empo de pªz por .teleg"raphis-
tas da administração civil, ·e em tempo de guerra por telegraphistas da .admi-
nistração mil i t!Vr. 

Emquanto os funcci<marios civis guarnecerém a·s estações estabelecidas 
em praças estrat((gicas ou fortificadas serão s!ujeitos ao regimen militar. 

Art. 21. A;s estações ra·d·iotelegraph ic.as costeiras trafegadas pela Re• 
partição Gera\ dos Telegrap ho·s inctanbe a recepção e a tran·smiss.ão de ob-
servações meteorologicas, devendo ser munida uma ou mais estações das 
installações e apparelhos necess.ario•s á transmissão do -signal da hora, de 
·accôrdo COJ:ll o ·estabelecido. pela c•onferencia da hora, reunida em Paris, em 
outubro de 1912. 

Paragrapho unico. Os navios nacio:naes munidos de npp.arelhos de te-
!egraphia sem fio devem, e os navios estrangeiros nas mesmas condições 
podem, assignalar ás estações. ·costeiras, quando estiverem a•o .alcance das 
mesmas, ,as ohse_rvações acerca .do tempo , q.ue serão communicadas ao Ob-
servatorio• Me.teprologico do .Rio de Janeiro; aos navios, por outro lq.do, 
serão ·communkadas as observaçõe~ do mesmo observatorio. 

Allt. . 22. -A:0 serviço radi;otelegraphico bra·zUeiro são .ap,plicave.i:s a Gon-
ve<nção R<adi_Q.telegraphka . Lnternacio:nal CQn.cluida em- Londres, em 5 de julho 
de 1912, e o regulame·nto do· s·erviço anne~o á mesma, e bem assim o regu-
lamento que baiX:ou com o decreto h. 8. 542, de 1 de fevereiro de 19 H . 

Art. 23 .' o' ajuste de · oontas será feito semestr.almente entre a Repar-
tição Geral dos Telegmphos e as agencias· das companhias de vapores na-
·cionà.es o.u estr.a:ngeiras, ·que as represe•ntem no Brazi l e, em .sua falta, com 
as admi:ni.straçõ.es d,e que d-e.p.endem taes navios, de accôrdo· com o esta.bele-
cido pelo art. XLII do regulamento internacional (revisão de Londres). 

Art. 24 . Os indicati\nos de chamad·a das estações d'e bordo de navios na-
cionaes de !g•Herra e mercantes serão distribuídos p.ela Repartição .Ger.al dos 
Telegraphos, de ·accôrdo com .a séri·e de indi·cativo·s reservada áo Brazil. 

Art. 25 . As estações radiotel egraphicas no interior do paiz· serão es-
tabel ecidas é tr.afegadas pela Repartição Geral do.s Telegraphos, constituindo 
distrk~os radioteJ.egraphicos proprios nas regiões em que não houver, con-
comittantemente·, serviço telegr,aphico por meio de conductores, e fazendo 
.Parte .dos districtos te!egraphico:s onde houver estações com serviço tele-
grap·hi-co parallelo por meio de -conductores. 

Art. 26. Revogam-se as disposições em contrario. 
·S'aia ·das sessões, 25 de dezembro de J913.- Augzzsto de L.ima. ~Celso earma... . 
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REGIST<RO OIVIL 

O Congresso- Nacional decreta: · 
Art. 1.0 Serão admittidos a reg\str.o sem multa, d entro d-o prazo de um 

anno, to-dos os nascimentos até o presente não registrados. 

P1•ojeato (*) 
.ri. de Lima 

Art. 2. 0 São compete:ntes para lavrar o termo de re-
·gistro de que se tt:üa os- escrivães de paz dos districtos 
em que se a-charem o•s interessados. 

Art. 3.0 Para o fim d•os artigos precedentes haverá, 
em -cada cartorio de pa·z, um livro especial aberto, rubricado e encerrado 
pelo ju-iz competente, a quem incumbe tambem provêr em correição ou por 
via de instrucçõe·s sobre a regularidade des-te serviço. 

Art. 4.0 O p·razo- para ·o registro dos nascimentos verificarlos após a pu-
blicação desta lei será de 30 dias. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposiçõe-s em contrario. 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1913. - Augusto de Urna. 

du(pho Magalhães. - Jayn~e G01mes. - F. PaoUelo. - Prado Lopes. 
Lan-

Em 30 de julho de 1912, diversos moradores da cidade de Uberabinha, 
Estado de Minas•Geraes, clir!giram ao Co-ngresso Nacional uma petição na 

qual sol!dt.avam que "fosse concedido um prazo mmca 
Pm·ece1• do 81'· menor de seis meus, pa·ra dentro delle, serem registra· 

Pi1·es de Owl'- dos sem mut'la os nascimtentos occorrid•os depois' de 1 de 
vatho laneáo de 1890, quando entrou em exe-cução o decretQ 

. n. 9.886, de 7 de março de 1888". 
Em 11 dedezembro de 1912, pelo M.inisterio da Agricultura, foi ·endere-

çada á Camara dos Deputados um.a me-nsagem do Presidente da Republica 
acompanhancl•o a expos·ição anresentada pelos Ministros da Agricultura e da 
Justiça "sobre a necessidade de ser dada nova fá r ma á execução do s-erlviço 
do registro divil" . 

!'ara base dos estudos e deliberação do Congresso Nacional sobre tão 
importante e complexo assu.mpto, que é o regi·stro civil, estabelecido para 
certificar os tres factos: - o nascimento, o casamJrmto e a morte-, o Go-
verno enviou o trabalho do illustra-do Dr. Manoel Coelho Rodri-gues, a quem 
incumbira de organizar um pmjecto de lei sobre aquella instituição federal. 

Em outubro do corrente anno nova petição dos moradores de Uberabinba 
foi d-irigida ao Congresso Nacional inSisti:ndO sobre a necessidade da medida 
sotidtada no anno anterior, Í'sto é, a suspensão por um- prazo mais ou menos 
longo das n~uZ:~as cO'mmiJnadas na negaslação 11if5'l!'nte para os r•egís-tros . dos 
nascimento•s occorridos depois da exec11ção do decreto n. 9. 886, de 7 de março 
de 1888, e ainda não effectuados. 

Tendo si·d:o enviiada a segunda :p,e,tição a est.a CommiEsão em 25 
de outubro ultimo, foi apresent<ado a 28 desse mesmo mez o projecto n. 134, 
qt; e dispõe que "sejam admWi:dos a regístro, s'em multa, dentro do pra.zo ri 
um arwo, toda·., os nascimentos até o presente não registrados". 

Incontestav-elmente é urgentf'! e necessarla a reforma ·do re-gis.tro ç!vil, 
que, ·te facto, com a sua organi·1.a-ção actual, ainda oriunda das leis ns. 1.829, 
de 1870,' e 3.316, de 1887, não póde éorresponder ás necessidades reaes da-
quelle importante serviço publico, cujos resultados- bem orientados e syste: 



-344-

mati"Z.ados constituirão o mais elevado expoente da gra·nd.eza e vi.gor do nosso 
povo no concerto das nações fo'rtes e civHi:uadas. 

1Entr-etanto, ainda quanld·o se possa organizar uma lei do registro- civil, 
instituição federal para ser executada com resultados praticos e obrigatoir.a-
mente .por funccionarios munkipaes, sob a fiscalização dos exactores das ren-
das federaes em to-do o territorio nacional, sem despezas avultadaJ,s para o 
er.arto publico, como se a·cha praticado na Republica Argentina desde 1884, 
concorr-endo assim, como ihes cumpre, os Municíp-ios e os Estados para o 
interesse collectivo àa Nação, de que são partes, consoante o preceito do ar-
tigo 68, da Constituição Federal; todavia a Commis-são de Constituição e 
Justiça reconhece que seria imprudente e inopportuna sua e-laboração a·ntes 
de ultimad-a a do Codigo Civil, cu1,as disposições j·á approvadas em ambas 
a·s camaras JegislaH\"as ampliam as funcções e o ohjectivo- do registro civil, 
determinando que sejam inscriptos no re·gistro publico: 

I. Os nascimentos, casamentos e o1bitos. 
I I. A em.ancipação por concess.ão do p.ae ou da mãe; ou por sentença 

do juiz. 
III. A interdicção dos loucos e dos prodigos. 
'IV. A sentença declarator-ia d·a ausencia. 
(Projecto Godigo Civil, art. 12, parte geraL) 
E' preciso, porém, consignar que si a Commissão de Justiça p-retendes-

se acceitar para a base de reforma do registro civi-l o trabalho confeccionado 
por ordem do Ministerio da Agricultura ·e enviado -á Cama·ra do-s De·putados 
com a mensagem de 11 de dezembro ultimo, mereceria de certo justos re-
paros, quiçá censur~ da opinião publica, porque, adoptando a creação de 
juizes e escrivães privativos do re~Mtro cwil rem•uneradois e-m todos o;s dis-
trliotos de paz ou p.arochiaes em que s-e divide o nosso· vasto territorio, one-
raria com avultada despeza p-ermanente o erariro publko, cuja•s condições 
prementes no actual momento impõem como supremo manifestação de pa-
triotismo o ·córte ou diminuição das despezas existentes e a denegação ab-
soluta d·e quaesquer noV'as e improductivas. 

-Dadas est.as ligeiras expli-cações nas qÚaes s-e justifica a demora da 
apre:s·entação da reforma da actual legislacão sobre o registro civil, assum-· 
pto 'que tem merecido· a attenção e o ,estudo da Commissão de Constituição 
e Justiça, propõe· ella, como medidá transitoria e de necessidade immediata, 
que seja attendida a representação dos morad-ores da cidade de Uberabi-
nha, submettendo, como su-bst-itutivo do projecto n. 1·34, mantido•s os eleva-
dos intuitos dos seus conspícuos autores, mas f,acilitada sua execução e 
ad-optando-o ás exigencias do nosso direito vigente·, o seguinte projecto 

Artigo unico. A pessoa nascida no Br~rzil de 1 de janeiro de 1890, até 
a' data desta lei, de :quem não se tenha feito o i'egistro de nascimento, po-

Sus bstitutivo 
lJ'i,•es àe Ca1·· 

valho 

derá fazel·o, sem multa , d-entro de um anno, requerendo 
por si , ou por seus repre-sent:antes le-gae:s, ou. pelos in-
teressados, de accôrdo com a 'legislação vigente e le-
vando as devidas declarações ao official do registro do 

Jogar d·o nascimento ou o do dom:dlio d'o requerente, que as ins·creverá nos 
livros em and amento c;om as devidas annotações; revoga~as as di sposi ções em 
contrario . · 

Sala das· Cemmissões, 18 de novembro de 1913. -Cunha Machado, Pre-
sidente. - Pires m~ Canvalho, :Rel11tor. - Mello Franco. - A,[varo de Car-
valho. - Felisl:Jello Freire. - Cunha Vasconcellos. - O.umercin4o Ribas. ,_,____ 
Ocirlds M ctibnilla,no. · · ,.. ,,, 
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COMMI&SÃIÜ RON!DON 

Exposição f-eita peJ.o Sr. coroneq_ Roridon perante a Commi'S'são de Finanças 
da Ca1mara dos Deputados, em 14 de nov·e>mbro de 1913 . (~·enographada 
por Eu11ico Jacy Monte.tro de Obiveõra.) 

O Sr. coronel Rondon - Meus senhores: 
O fim da minh-a prese)lça aqui é simplesmente explicar á digna Com· _ 

mi•ssão de Finanças o: estado em que se acham os trabalhos da co.nstrucção da 
linha telegraphica a meu cargo. Esta mesma Commissão, 

Exposição elo 81·. o anno passad·o, p.or um dos seus distinctos membros, teve 
Ronàon ocoasião de ouvir informações sobre o assumpto; foram 

·então da-do•s esclarecimentos precisos a respeito da mac 
teria, e fkou ex-plicado que seriam neces•sarios d·ous annos para a conclusão 
dos trabalhos; quer isso dizer que a nossa ·commiss.ão, •destes incumbida, en· 
tregaria tod.a a co.nstrucção, - da linha, tronco e ramaes approvados, - com· 
pletamente prompta, -de S. Luiz de Caceres á cidade de Mat!!o Gr.osso, de 
Cuyabá a Santo Antonio do Madeira e de Sa·nto Antonio do Madeira ,até 
Guajará·mirim, incl·uindo tres pontos do limite boliviano: - Abuná, Beni e 
Mamoré - em um percurso de cerca de 2.000 kilometros, que é j·ustamente 
a extensão de toda a linha no territorio· Matto-grossense não fal!ando na par-
te relati·va ao Ac-re e ao Amazonas, que .não sei ·si será leva-da em conside-
ração. 

A porção relativa a Matto Grosso está quasi terminada, faltando ape· 
nas 250 kilometros para que se encontrem as duas ultimas secções e se faça 
a ligação da Hnha. O serviço foi ini·ciado em :S. Luiz de Caceres e em Cuya· 
bá e, no seu terceiro anno, depois de co.ncluido o reconhecimento geral, ata· 
cado por Santo ,Antonio do Madeira, em direcção a Cuyabá, de modo que fi· 
caram tres secções em actividade. A primeira, até á cidad·e de Matto Grosso, 
concluiu seus trabalhos; .::;s outras duas estão no serviço de construcção 
até agora, a·chando·se uma acampada no -Alto Gy-paraná e outra no Alto Rio 
J amary. O trecho entre estes dous pontos, com 250 kilometros, approxima· 
damente, é o que te!"á de ser terminado dentro do anno proximo futuro, em 
seis •ou oito mezes . 

Nestas condições, a commissão es.pera entregar o serviço prompto, isto é, 
repito, cerca de 2.000 kilometros de linha, com a estrada e as obras de arte 
necessaria.s, até outubro de 1914, de modo que a 15 de novembro· estará o 
trabalho conclui·do inteiramente . 

.Para isto, porém, é necessaria a verba, aliáls, reduzida, nas condições. 
que expu:z o anno passado. A commissão, depois da d.iminuição que soffreu 
em 1'911, fa:z annualmente um dispendio· de pouco mais de 200 contos; é o 
nosso gatsto. O preço médio do kilometro de linha anda em p.ouco m:ais de 
1 :000$, em plena floresta amazonica! 

Ago-ra, a commissão fi·cou com o encarg•o, por demais pesado e ·que o 
Governo não ·qu\z, de modo algum, attenuar, de conservar a linha, que v.ae 
construindo. I·sto se acha a.f.fecto á commissão e a,s,sim, de Guyabá até o Alto 
Gy-paraná, temos cerca de 1. ·100 ki\ometros de linha, construída e conservada 
pela commissão que cüst-eia e mantém, nesse percurso, pessoal não pe-
queno. 

E' o motivo P'Or que a muitos se a:f.figura elevada a despez.a, Quando se 
votam 400 contos par·a a cmmn!ssão, muita gente suppõe que se vã{) empre·. 
gar os 400 contos na construcção, mas isso não é real; a con-strucção pro· 
priamente a)Jsorv·e metade, ou pouco mai'3 . el a metade cl.essa quantia e :tt 
r~.st? ,~ , ::;t~ppll'c;at~q A 'c~nservaç~p . da lin,l)a,. ~. :qu~ sacrifica , a acdministração da 
co~1J}t!sss,;o, .c:c>nsttt_iJ.e uma baga~e'm p~adtss~a. e pertUrba . .<:t marcha da.,. 
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- "lstrucção. Teríamos feito muitíssimo ma-i-s, si não tivessemos de conservar 
a linha, de collocar aqui e alli um, dous, tres eng-enheiros, de manter inspe• 
ctores, telegraphistas, turma·s ambulan~es de trabalhadores para conserva· 
c;ão da estrr,da. Fic:ulam o·s com o orçamento muito menos sobrecarregado e 
com maior liberdade de movimentos. 

Isto foi o que não ficou perfeitamente esclarecido até hoje: póde se 
dizer que 'ni·nguem sa·be que a commissão- não só constróe, como conserva tudo 
quanto constróe. 

Esta ultima parte competio á Repartição Geral dos Telegraphos, mas 
o facto é que ella não ·se quiz incumbir do .serviço, recebendo a linha. Devo 
dizer, entretanto, que não dei xei d·e ficar satisfeito com isto, porque a campa· 
nha que moviam contra a commissão era justamente .neste sentido: "trata· 
va-se de uma linha i·nut il, de oo-ns trucção pesada e de conservação aind.a mais 
onerosa". Ora, eu, dentro de quatro ou cinco anno·s de tr&balho, qui'Z mo·s· 
trar que a linha es taria perfeitamente conoervada, tal como se acha pr·esen-
temente. 

Agora mesmo, O Sr. Roosevelt vae viajar por aquella linha, per·correr 
a estrada a•berta pela commi-ssã·o, ap-reciar os tra•balhos feitos e ver o que é 
o brazileiro, Sl!ljeitando-<:>e ás intemperies, aos maiores sacrifícios, para cum· 
prir o seu dever; elle vae ter occasião de avaliar si aqueHa obra é ou não 
a de uma raça forte e digna. 

Senhores, nós estamos penetrando em uma grande parte do Brazif, 
quasi um quinto d•o territorio , a qual se con ~ervara occulta até agora , sepul-
ta·da em completo esquecim ento, ·relegada ao abandono durant·e seculos. 

·Pois bem, a commissão da linha telegraphica entro·u pf'lo sertão, ras· 
gou·o, desbravou-o, descobriu as ri·quezas naturaes, que 1-á jaziam, rique-
zas florestaes, riquezas rnineraes , dentre as .quaes urna mina de ouro, cujo 
valor não sei .a quanto póde montar, pois já se enco·ntraram 90 kilometroos 
de largura e .ainda não está terminado ·O estudo, que devo concluir agora. 

E tudo isto, o·s estudos geogra·phicos, mineralogicos, botanico.s, geolo· 
5icos, é custea-do pela cornrnissão, é servi ço fei~o por ella, que não perde seu 
tempo, e cujos offici aes são ·especialistas nest·es div"ersos assumptos. 

O meu relato-rio não pôde ser até hoje publicado, por circumsta.ncias que 
não depend·em de mi·nha vontade: acha•se no pre-lo h a annos, e nunca ap· 
pareceu, é uma especie de "obra de Santa Engracia" . .. 

O primeiro v-olume, basta.nte exten-so, <leve, em todo caso , sahir a lume 
ninda antes de eu me ir embora; foi auto·rizada a publicação pela Repartição 
Geral dos Telegrap·hos. 

O trabalho cartographlco da commlssão é consideravel, igual ou maior 
do que o -do Estado de S. P.aulo; a nossa missão é complexa, não consi ste 
~implesmente em fincar pos tes telegraphicos e esticar fio. 

Dirão os senhores: "então, estão fazendo o que não devem, o que não 
lhes compete". Não; estamos aproveitando o tempo. achamo-nos no local e 
tratamos de realizar todo o trabalho que a occasião nos permitte, e isto 
patrioticamente, desinteressadamente, porque a commissão não gas ta com 
esses serviços um vintem a mais, aproveitando o tempo, applicamos a nossa 
actlvida-de a explorar os rios, a fi xar a posição das montanhas, a desvendar 
as riquezas do territorio, ·e tudo isto é trabalho que será relatad1o em uns 
10 volullJeS, que dentro de poucos -dias, espero, virão especificar os serviços 
que · a commissão tem ·realizado.. . 
' · ·Pensam que a commíssão emprega inutilmente a sua 3Ctivida.de, nem 
tem faltado quem me accuse, por não querer ter o trabalho de procurar 
ver de perto a questão; entretanto, o meu e~ criptorio é a! li perto, na Praia 
Vermelha, e quem quizesse podia ter ido lá colher todos os dados e informa· 
çõ·cs :;obre o serviço. . . . . 

Um -trabalho- dea ta natureza não póde :ser feito em ci!-11a da perna1 
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depende de reflexão, de estudo, de meditação, porque é um trabalho de 
res·ponsabilidade, scintifico. 

Temos feito estudos importantíssimos, extraordinarios, de historia na-
tural, nos reino animal, como no vegetal e no mineral, estudos esses levados 
a cabo por naturalistas , por ~ci en tistas d,e nome, brazileiros todos, estudos 
que serão pt:.blicados dcnt1 o ern bi·eve. 

Ha ainda a parte technica, propri amente, que diz respeito á Commis-
são, o conhecimento geral do terreno, o trabalho topographico, astronomico, 
o de cartographia, como disse, e tudo vae reverter em facto real, material, 
que fica no terreno, e só quem fôr a Matto Grosso poderá verificar com 
segurança o .que vale a obra :que alli está sendo levada a termo. 

Felizmente, um homem de caracter nobre, uma individualidade notavel , 
vae percorrer a linha, e el!e ha de dizer o que vir nesse sertão brazileiro, 
percorrendo a estrada que foi recentemente rasgada no territorio secular-
mente fechado . (Muito bem.) 

Eis ahi, Srs., a questão. O trabalho está quasi no fim, faltam, digo 
mais uma vez, apenas 250 kilometros, para que a construcção esteja termi-
nada, não incluindo, está visto, o serviço de conservação. E venho justa-
mente, perante a honrada Commissão de Finanças, explanar o assumpto, 
esclarecei-o, para que el!a, no seu alto saber, fique habilitada a resolver, 
com perfeito conhecimento de ·causa, como julgar mais pat·riotico e con-
v-eniente os inter.esses nacionaes. 

Penso que não se pôde deixar de concluir essa obra. Em janeiro. o 
Sr. :Roosevelt alli estará e grande seria o meu prazer si lhe tivesse de dizer: 
"A construcção não foi terminada, V. Ex. vae ver o trabalho que já fôra 
feito, porém não encontrará o serviço em andamento , para ser completado, 
e apenas achará a defunta Commissão da linha telegraphica!" 

O Sr. ·Ribeiro Junqueira - O Governo possue estes esclarecimentos 
tod·os? 

O Sr. corone·l :Rondon - Penso que ·sim. 
'Ü Sr. Ribeiro Junqueira - Faço a pergunta, por·que a Commissão de 

Finanças não tomou a iniciativa de supprimir a verba destinada á constru-
cção da linha telegraphica de Matto Grosso; foi o Governo que não propoz 
essa verba. 

O Sr. coronel Rondon - Chamado a esta Capital pelo Governo, eu 
me apresentei h ontem ao Sr. <Ministro da Viação, afim de receber ordens, 
e na occasião disse a S. Ex. : "ISr. Ministro, nós devemos para o anno 
inaugurar toda a linha circular. ,e eu desejava saber de V. Ex. em que 
pé se acha o credito para isto." E S. Ex. me respondeu que infelizmente 
não chegou a tempo meu pedido, ·que depois veio da Repartição dos Tele-
graphos a solicitação, mas que S. Ex. achou que d.evia_ ser, agora, apre-
sentad·o mais tarde. 

•Foi a informação que meu deu o Sr . Ministro , e então ponderei que 
isso não devia ser deixado para a ultima hora, por·que a Commissão tem 
de tomar, com antecedencia, uma se ri e de compromissos; e. contando com 
o patriotismo do Governo, suppondo que a Commissão não poderia ser 
supprimida, tomei providencias, em tempo, .para que os trabalhos prose-
guissem, Fiquei surprehendido quando, ao chegar ao ·~io de Janeiro, so1,1_be 
que absolutamente não fôra incluído no orçamento verba para -o sery_iço 
em q.ue~tão. _ , _ · _ . . 

O Sr. Dr . . Mavignier, digno representante de Matto _Grosso, que· se 
Interessa por estes trabalhos, no 1Brazi!. e ,especialmente . no referido Es-
tado, com tão alto saber apre.sentou ulteriormente emenda; mas S. Ex. 
não estava, no momento, bem ao corrente do assumpto, de modo que 
pr.gP.07; ape_nas ~00 con.\OS, par" a. ~q~strucç~p •. , qua\l?o, cqmo j~ . infpllll~j, 
a Gon1m1;;do tem a seu cargo rambem a ·éon'S·ervaçao. O cred1to pre~s'a 
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ser de 400 contos, s.endo approximadamente, 220 c:ur:tos para a construcção 
e 180 contos para a conservação. 

Quanto ao Governo, já expliquei .. que deixou de s'O!icitar o credito. 
porque o pedido só veio da Repartição depois de -enviada á Camara a pro-
.posta de orçamento, pret·endendo o Sr. Ministro, conforme teve ensejo de 
me dizer, fazer pro·por a emenda á ultima hora. Achando eu, porém, que 
isto põde ser prejudicial ao andamento dos trabalhos da Commissão, apres-
sei"me em vir aqui, fazer a presente exp"Osição e appellar para o patriotismo 
dos ISrs. Deputados, afim de que não deixem de amparar a Commissão,porque 
o anno passado fi.cou assentado que a construcção se concluiria em 1914, 
e para ella, propriamente, são ne-cessarios cerca de 220 contos. 

A verba tem sido votada em gl·obo, e depois a Repartição . dos Tele-
graphos faz a distribuição; dados os 400 contos, serão discriminados, para 
a construcção e conservação, -como já deixei dito. 

O Sr. Octavio Mangabeira - Quantos kilometros de linha estão con-
struidos? 

O Sr. coronel Rondon - Temos 301 kilometros de Caceres a Matto 
Grosso, 945 de Cuyabá ao Alto Gyparaná e - não poss'O precisar este 
algarismo - mais de 200 ki!ometros da secção do Norte; ao todo cerca de 
1.450 kilumetros. Faltam os 250 kilometros, a que já alludi, para fechar 
a linha; é, está, claro, um calculo approximado, porque, como sé sabe, 
ás V·ezes é preciso, para evitar um trecho difficil adoptar uma variante, 
alongando o percurso, ao passo que em outros pontos é possível encurtai-o. 
H a ainda o ramal da fronteira, o de Santo Antonio a Guaj ará-!JVJ..irim, ser-
viço ·que vae ser feito em d'Ous ou tres mez-es, com dispendio muito pe-
queno, porque se r-eduz a estender o fio sobre a posteação da Madeira-
Mamoré; o estudo foi feito por rnim, pessoalmente. 

Não possa deixar de accentuar ainda, Srs .. além dos serviços a .que 
me referi precedentemente, o de conhecimento da fronteka, que vae sendo 
realizado, ficando o levantamento feito, as tabellas de distancias estabele-
cidas, o que constitue uma somma de dados prati-cas importantíssimos para 
o Governo ·e especialmente para o que se refere ao Exercito. 

Além do mais, o trabalho da commissão ,prepara o terreno para o po-
voamento, porque cada uma das estações telegraphicas - e não são poucas 
as que se acham abertas - é um nucleo de povoação indígena; temos 
estabelecid-os esses nucleos, como fundámos es·colas, em quatro das esta-
ções, com funccionamento perfeito. -

·Devo declarar que essas escolas não são custeadas pela commissão, 
mas pelo Serviço de Protecção aos Indios; estão, entretanto, sob a nossa 
fiscalização, porque são professores os telegraphistas, professoras as se-
nhoras destes. Percebem os homens uma pequena gratifi.cação por parte 
do Serviço de Protecção, a qual é de 100$ IIlensaes, para ensinarem aos 
índios; a gratificação das senhoras é de 40$ a 50$, conforme o numero 
de índias, ás quaes ·ensinam o necessario para uma moça, a ler, a escrever, 
a costurar, a cozinhar, a faz.er os serviços de casa. . 

·Esses nucleos de ,população, . como disse, são constituídos pelos indí-
genas, pel·os trabalhadores nossos que por alli podemos conse.guir, pelos 
soldados que dão baixa e muitas vezes querem ficar lá; e h a essas povoa-
ções, devidamente preparadas, de 100, 200 almas, ·em s-ertão até hoqtem 
virgem! Isto em cerca de 1 . 600 knometros, na distancia de Cuyabá a 
Santo A·ntonio do Madeira. Hoje uma pessoa monta a cavai!o e111 Cuyabá 
e te-m meio de vir até Manáos, como acabei de fazer, vindo ao Gy-<Paraná, 
tomando- ahi uma canõa, chegando a Cala!fla, no Madeira, embarcando no 
vapor e vind oa J'Aanáos donde parti para o Rlo. IE é este caminho o que o 
Sr . Roosevelt vae percorrer. 

, E' J~col1Jpa~.llYr] , ~- .serviço, ge9~aphjco .teali~a~g, pelá .: c~miRissãq, ~em 
-um '1ntem , de ;dl'f!'endi9. a }llalO; , So. i.úna eXip'l'çraçaQ j;j'ue flz , wt~ .1909;< ~-
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fdsse paga ao preço comrnurn, custaria 
verar, pelo orçamento ·de execução, que 
apenas cento e poucos conto5 , isto é , 
teria de gastar. 

1 . 800 :000$ ; pois bem, posso asse-
o Governo despendeu neste serviço 
quasi uma vigesirna parte do que 

Senhores, já fui nomeado chefe de urna comrnissão de estudos de 
es trada de ferro e me foi estipul a·do 1 :000$ por kilornetro de exploração; 
declarei que não acceitava isso porque não trabalhava particularmente, e 
quem me offerecia ·o serviço, erguendo o sobr'olho, fitou-me, sem poder 
entender . . . ;E~pliquei que trabalharia si o Governo me mandasse e que a 
despeza seria quasi nenhuma. 

Tratava-se da Noroeste do Brazil; fui dep·oi s nomea do chefe · da com-
missão, tive ensejo de recus ar a offer ta de 1 :000$ por kilornetro de estudos, 
e afinal desisti do encargo porque o Dr. Affonso Penna queria que tornasse 
a corninissã·o da linha telegraphic'a, fazendo questão disto, e eu achei então 
que devia exercer sórnente urna das commiSsões, .esta ultima. 

rPois bem, o numero de kilometros estudados pela nossa cornrnissão ê 
extraordinario; vae ser feita publicaçã·o a respeito, e por ahi s·e verá que 
sobe talvez a mais de 10 .000, o que, ao preço de 1:000$, daria, só para 
o trabalho de reconhecimento, a cifra de 10.000:000$ ; e isto em sertão de 
índios, onde aliás não ha engenheiro que se queira incumbir de estudos a 
1 :000$ por kilornetro. 

Qs Srs. r-epresentant·es sã'O intelligentes e patriotas, hão de reconhecer 
que a cornrnissão tem cumprido o seu dever. Os que a compõem não te em 
ambições, sinão a de bem servir o seu paiz, a de effe·ctuar um trabalho 
que fique para o Brazil de amanhã, perrnittindo ao nacional, ao estran-
geiro palmilhar essas estradas• ·que ora são abertas, approxirnar-se do in-
dia, que é nosso auxiliar, que entra em rel ações cornnosco. Calculo em 
mais de 50.000 os que acham nessas condições, corno os Nharnbiquaras, 
que devem s·er 20.000, com quarenta e tantas tribus, os Parecis, com 
quatro tribus, a Nação dos Maraopanans, com mais de dez tribus, e outras 
que lá existem, corno os pauhatés, os bicotuape, os capitery-hua·pe, uátu· 
urnbó, xarárnaen, ururnis, ariquemes, caritiana , caripunás, etc., índios que 
estão ao nosso lado prestando serviços prompti ficando-s•e a .conduzir o 
engenheiro, a dar informações, a nos fornecer milho, mandioca, a nos ven-
der aqui li o de que precisamos. 

Só este facto de conseguirmos trazer a nós o indio, de viv·errnos em 
paz firmada, tem valor extraordinario , é um serviço social de alta monta, 
que todo o mundo devidamente póde apreciar. 

Assim, o trabalho da cornrnissão é, além de technico, politico, militar, 
social, industrial. 

O SR. MAVIGNIER - Não tem havido casos de S·er o trabalho destruido 
pelos indi·os? _ 

O SR. CORONL RoNDON - Absolutamente não. E tenho prazer em corn-
municar á Comrnissão de Finanças o s·eguinte : 

A nossa com missão não deixou · de ser taxada de inutil , diz·endo-se que 
o trabalho por ella realizado não pod·eria ser conservado, por diversos mo-
tivos: 1", porque era feito em região · infestada por índios ; zo, porque a 
mesma região era insalubre; 3°, porque e lia era florestal. · 

<Desde o começo, d·ernonstrei ao Sr . Presidente Penna que nada disto 
tinha valor, nada tinha irnportancia, e que, si se attendesse sempre a taes 
ponderações, o homem cousa nenhuma faria na terr a . 

Qt,t-~nto ao• índio, disse logo que· en.e só pratica represalias, e é o facto. 
O índio é bom, como todos os homens em geral: é, apenas , um ' guerreiro, 
mas guerreiro nobre, e não nos faz guerra sem ser prov oc!J;do . A questão, . 
po;rtanto, era a mais simples de S•e resolver no terreno . • 

, ,Quanto .á _Ln~~lpbrj~ape , 0 seu - ~fastament_o cts:g~nd~ria, a~.e~,a.~ d~ !e 
pen~t'r-t:r o t.err1t<mo, p orque, em .regr!i, e11~· s·o ·eXIste eJiP;, t erra. mêlt1tah e, ,. 
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desde que esta é de'sbravada, vae se saneand'o. E' o que se tem dado em 
varias pontos do Brazil, e agora se acaba de verificar na Madeira-iMamoré. 
Nestas condições, a molestia, que no começo dos trabalhos fazia quasi 
hecatombe,s, hoje pouco estrago produz . 

Senhores, sezões existem em todo o Brazil: não ha ponto de nosso 
paiz á margem dos rios em que todo o anno ella.s não appareçam, geral-
mente benignas. 

-E·stes àous casos, portanto, seriam facilmente resolvi·dos; e, quanto á 
florest·a, era uma ·questão de trabalho, de dous ou tres annos, era tornar a 
picada constantemente gramada como nós fazemos, e conseguimos que 
dentro de pouco tempo a vegetação grande não cresça ahi. 

Com o trabalho que está sendo feito, a .conducção do gado para o 
Mad·eira será em breve uma realidade, porquanto abrimos a estrada, gra-
mamol-a, estabelecemos invernadas, ·que lá estão para ·quem quizer ver . 
Nosso intuito é precisamente favorecer, atrav·és dessa estmda, o commer-
cio·, sobretudo o do gado, que os cria·dores do centro do pãiz poderão desta 
fórma mandar para o Amazonas, barateando a vida no norte . 

A .questão da conservação das estações telegraphicas era, talvez, o 
problema de resolução menos facil, porque era natural que o.s telegraphistas 
não quizessem ficar alli, onde lhes falta por ora certo conforto a que estão 
habituados. 

·Pois bem, isto mesmo estou resolvendo, formando os telegraphistas 
na propria floresta, fazendo com que os índios, que apr.enderam a ler e a 
escrever, aprendam tambem a manipulação . Trouxe commigo dous índios 
para os fazer aprender em uma escola profissional; são os primeiros tele-
graphistas que aqui veem, e o Sr. Director dos Te!egmphos me garantiu 
.que vae abi'ir uma excepção e os fazer ensinar aqui mesmo. Daqui a 
pouco tempo, serão dous patrícios, de nosso sertão, trabalhando como te .. 
legraphista.s e dis·postos a ficar nas estações; outros seguirão .e;: te exemplo, 
e o pro·blema ficará perfeitamente resolvido . 

Eram estes factos, senhores, que eu precisava expôr á digna co.mmis-
são, em cujo esclarecido patriotismo .confio, para que não se deixe de 
ultimar um .serviço de grande alcance e incontestavel utilidade. 

O SR. RrBE·IRO JuNQUEIRA - !Em nome da Commissão de Finanças, 
agradeço ao Sr. Coronel Rondon os valiosos esclarecimentos que á mesma 
acaba de prestar. - \ 

EXERCIGIO DA PROFIS8l;O DE CONDU'CTO'R DE V·EHICULÓS-AUTOMOVEIS 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar.t. 1.0 Ninguem poderá exercer a profissão de .conductor de vehiculos-
automoveis de qualquer especie sem satisfazer préviamente as condições d·e 

idade , moralidade e capacidade que forem ·determinadas 
P ·rojecto (*) A. nas postura.s municipa·es do l.ogar. 
llfetlo F1•anco § 1. 0 Aos que t iverem satisfeito taes condições será 

conce-dida pela autoridade municipal a licença para .a 
con<Lucção dos men·cionados vehiculos e o respectivo certificado deverá s·er 
exhibid.o pelo conductor sempre que a 'autoridade .policial o exigir. 

- '·§ ·z:o :Aquélle cjue fôr encontrado ·em acto de ·:conduzir um veh!c:ulo-au-
tom.ov.ef sem ter Qbtido a ·necessaria licença, será punld·o com a l'e·na de 
multa de 50$ a 500$, convertivel em p:risão cellular na fórma do arL 59 do 
Codigi:> P·enaL .. 

(•) '?roj~ 4<ú; - t:9u. 
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§ 3.0 Os proprietarios áe aut·omoveiJS e o:> ger·entes de eml>•--~-s ou so· 

ciedades destinadas á exploração da industria de transporte de pessoas ou 
de carga de qualquer especie, que empregarem scientemente algum condu· 
ctor não habilitado' na fórma do § 1 ", incorrem na pena de multa de 100$ a 
1 :000$, co.nvertive1 em prisão cell·ular na fórma do citado artigo 59 do Co-
digo Penal. 

Art. 2.0 Em quaesquer reguíament.os ou post'.ura~ para o fim de reguíar 
a circulação dos automoveis, a velocidade de vehicuios, quer particular·es, 
quer de uso .pub'lico, será marcada ele modo a não exceder de 12 kil9metros 
por hora, nos l.ogares de maior movimento, nos centros· urbanos, nem de 40 
kilometros em campo aberto. 

§ 1.0 Dentro dos lim:tes acima, a velocidade dos vehk'ulos-automoveis 
será regulada p·elas posturas munkipa·es, devendo ser moderada conforme 
as circumstancias. 

§ 2. 0 O excesso de velo·cidade constituirá contravenção,. punível com a 
pena de 20$ a 200$, independente de qual(j:Uer accident.e que desse excesso 
tenha resultade. 

§ 3.0 Essa contravenção se verifica e se ·compr·ova pela simpl·es intima-
ção da autoridade competente aos conductores. 

Art. 3. 0 O ·conductor de q:ualquer vehicul.o-automovel que, por impru-
dencia, negligencia ou imperícia, ou por inobservanvia de alguma dispo·sição 
regulamentar, commetter, ou fôr causa inv.oluntaria, di,r.ecta ou indirecta· 
mente, de alguma iesão corporal, será pun:do com a pena de prisão cellular 
por 15 dias a seis mez·es. 

Paragrapho unico. Si' da lesão res'ultar a morte d·e alguem, o culpado 
será .punido c.om a pena de prisão ·cell ular por dous mezes a d·ous annos. 

Art. 4.0 O conductor de quaiquer vehiculo-automovel, que, sabendo que 
o referido y,ehicu1o acabo'.u de causar, ou determinar um accidente, não se 
detiver immediatamente, mas tentar fugi.r ou escapar á responsabilidade pe-
nal ou civil em que p.ossa ter incorrido, será punido com a pena de 19 dias 
a dous mezes .de prisão e ·COm a multa de 100$ a 500$, sem prejuízo das pe-
nas para outros crimes que tiver commettido. 

Art. 5. 0 Todo accidente ou damno material, occasionado pel.o facto de 
um vehicílllo-automovel circular na via pu'blica, dá logar, em p.rov.eito da vi-
~tima ou de s.eus representantes legaes, a uma indemnização do prejuízo 
causad<>. 

§ 1.0 Essa indemnização fica a cargo do p:roprietario do vehiculo, sem 
que seja necessario demonstrar que elle tenha -commettido qual·quer culpa. 

§ 2.0 O proprietario do vehiculo-a.utomovel póde, p{J>r-ém, subtrahir-se ao 
.pagl!-mento total .ou par.cial da indemnização, provando que o accidente ou 
n d'amno foi provocado ou aggravado por culpa grave da victima. 

§ 3.0 No caso em .que terceiros sejam os autores responsaveis do acci-
dente ou do damn.o, o proprietario tem contra elles acção regressiva, segun-
do as regras de d\reito commum. 

§ 4.0 Si o accidente houver occorrido, estando o vehiculo-a,utomovel alu-
gado p.or temp<J determinado a um terceiro 1 o p.roprietario póde exercer con-
tra este a acçào .regressiva, no caso ·em que o automovel, no momento do acci-
dente, fosse conduzido pelo propri.o locatario ou por preposto seu. 

,Neste caso a culpa tambem se .presume por pa,rte do locatario .e a seu 
cargo ·fica o . o nus da prova na acção regressiva intentada pelo proprietario. 

Art. 6. o O pro.prietario, locatario ou .ocC:upante qualquer de um vehiculo-
automovel que tenha occasi.onado um accid-ente, é obri.gado a fazer a respe-
ctiva declaração dentro de 24 horas á autoridade policial mais proxima do 
local do accidente ou da cas,a ou estabelecimento a que pertencer o vehiculo, 
sob pena de multa de 100$ a 500$000. · 

Art. 7.0 O caso de força maior exclue a responsabilidad·e criminal do 
proprietario e do conducto.r, mas não ·se considera como tal a -_ f:r"actura oi4 ., 
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. desarranjo de .qualquer peça do automovel nem qualquer outro •caso fortuito 

inherente ao uso de vehkulos de m.otor mecanico. 
P.rt. 8.• No Districto Federal as contravenções definidas na p1resente lei 

serão processadas e julgadas de co·nformidade com o art . 6• da lei n. 628, 
de 28 d·e out1ubro de 1899, com appe!lação para .os juizes de direito das Va· 
r as Criminaes. 

Art. 9.• As multa•s arrecadadas no .Dis·tricto Federal ·em virtude dess·a lei 
serão applica.das á consti.tuição da Caixa de Assistencia aos operarias inha· 
bi litados ao serviço por V·elhice .ou pelos infortunios d.o trabalho. 

Art. 10. Em caso de infracção desta lei ou de {jUaesquer regulamentos 
c posturas applicaveis em mater:a de ci•rculação por vehiculos -iutomoveis, 
o culpada, além das demais penas, póde ser privad.o do direito de ·conduzir 
qualquer automavel .durante um ·prazo de dez dias a t.res mezes e, neste caso, 
a respectiva licença: e certificada d·e capacidade ficarão dep·osi·ta.dos na re· 
partição ,de policia de vehiculos, durante o praza da interdicçãa. 

Art. 11 . A presente lei entrará em .execuçã.o logo deppis de j:(ublicado .o 
respectivo regulamento, que deverá ser ex·pedido dentro do prazo de tres me· 

. ;~;es, a contar da promulgação desta. 
Art. 12 . Revogam-se as disposições em contrario .. 
!Sala das sessões, outubro d·e 1912. - Mello Franco. 

O Congr·ess·o N acionai decreta: 

Art . L• Ninguem poderá ex·ercer a profissão de conductor de vehiculos· 
autamoveis de qualquer especie sem satisfazer ·préviamente as condições d·e 

p 1·ojecto ( * ) idade, moralidade e càpaCidade technica e physica, ·que 
SubstNtuti v o da for em determinadas rtas posturas municipaes do Jogar. 

§ L • Aos que tiverem satisfeito taes condições será 
concedida pela autoridade municipal a licença para a 

cond:ucção dos mencionados vehiculos e o respectivo certificada deverá ser 
exhibid.o pelo conductor sempre que a autoridade policia:! ·O exigir. 

§ 2.• Aquelle q.ue fôr encontrado em acto de conduzir um vehiculo-au· 
tomov•el sem ter obtido a -necessaria licença, será punid·o com a pena de 

· multa de 50$ a 500$, convertivel em prisão cellular na fôrma do art. 59 do 
Codi.go Penal. 

Oo1wrnissão 

§ 3.• Os proprieta.rios de a utomoveis e os gerentes de; em prezas ou so· 
ciedades destinadas á exploração- dà industria de transp.orte de jlessoas ou 
de carga de qualquer especie, que empregarem scientemente. algum condu· 
ctor não habilitado na fórma do § 1•, incor•r·em na pena d·e multa de 100$ a 
1 :000$, convertivel e m prisão ceHular na fórma do citad.o artigo 59 do Co· 
diga Penal. 

Ar!'. 2.• Em quaesquer regulamentos ou posturas para o fim de regular 
a circulação d·os automoveis , •a velocidade de vehiculos, quer officiaes, quer 
particula·res, quer de uso publico,' S·erá marca·da de modo a nã.o exceder de 12 
kilometros por hora, nos logar.es de maior movimento, nos centros 1.1rbanos, 
nem de 40 kilometros em campo aberto. 

§ L• Dentro dos limites acima, a velocidade dos vehidulos·automoveis 
será re.gulada p·elas posturas: munidpaes, devendo ser moderada conforme 

- as circumstancias. 
§ 2.• O excesso de velocidade constituirá contravenção,, ·punível com a 

pena de 20$ a 200$, independente d·e qualquer accidente que desse excesso 
tenha .resultado. 

§ 3.• Essa contravenção se verifica e se ·comprova pela simples intima· 
ção ·da autorida.de competente aos conducto.res. 

( •) 'Pr~':tec.to 12 2 . 
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Art. 3. 0 O conductor de q'ua!quer vehiculo-automovel que, por impru· 
dencia, negligencia ou imperícia, ou por inobservanvia de .alguma disposição 
regulamentar, commetter, ou fôr causa inv.oJ.untaria, dir•ecta ou indirecta· 
mente, .de alguma lesão corporal, será punido· c-om as seguintes penas de 
prisão cel!ular: 

a) de um a tres mezes, si a les,ão corp.oral produzir sómente dôr, sem 
outras cons.equencias, sem derr amamento de sangue; 

b) de tres mezes a um anno, si produzir incommodo de saude, que in· 
habilite o pac'ente de s.erviço act ivo por mais de 30 dias; 

c) de dous a .quatro ann.os, si da lesão corporal resultar mutilação ou 
amputação, .deformidade o:u privação. p·ermanente do uso ·de um orgão ou 
membro , ou qualquer enfermidade incuravel e que prive para sempre o of-
fendido de p.oder exercer o seu trabalho; 

d) de tres a: seis annos, sã da lesão corporal resultar a morte do offen· 
dido. 

Art. 4. 0 A [ança não será concedida ao conductor que, tendo commetti· 
d.o ou sido causa inv.oluntaria de aJg:um dos factos previstos nas lettras: a e 

. b, do artigo anterior, não se detiver immediatamente, mas ,fugir, procurando 
escapar á responsabi 1idade penal ou civil em que possa ter incorrido. 

§ 1. 0 No.s casos de que trata a disposi ção antecedente, a parada imme-
diata do vehiculo-automovel e a d·eclaração do accidente, teita, 1ogo ou dentro 
do prazo de 24 ho ras~ á •autoridade policial competente e mais proxima, tor· 
uam afiançaveis os delictos previstos nas mencionadas lettras a e b, do ar-
tigo 3°, e serão consideradas como circumstancias . atten'uantes da responsa· 
bi\i.dade do réo. 

§ 2. 0 O· proprietario, loc·atario ou occupante qualquer de um vehiculo· 
automovel que tenha occasionado um accidente é obrigado a fazer a respe-
ctiva declaração, dentro de 24 horas, á autoridade po-licial mais proxima do 
local do acc:dente ou da casa ou estabelecimento a q:ue pertencer o veh!culo, 
sob pena de multa de 100$ a 500$000. 

Art. 5.0 Todo accident~ de que resulte damno material, occasionado por 
qualqu~r fact o de vehiculo-automovel em circulação. na via publica, d·á 
Jogar, em proveito da victima, ou de s·eus representantes legaes, a uma in· · 
demni·zação do prejuízo c!l!usado. 

§ 1.0 Esta indemnização incumbe ao proprietario do vehiculo, que ·só 
poderá declinar da responsabilidade civil e su<btrahir-se ao pagamento, pro· 
v ando algum do.s factos seguinte: 

a) que o ,:tccid·ente ou damno foi provo·cado ou aggravado por culpa 
grave da victima; 

b) que o automovel era conduzido, o·u manejado, no momento do acci· 
d•en te, pela propria victima, ou preposto desta; 

c) que o automovel tenha sido posto em circu-lação por terceiro, sem 
sciencia ou conhecimento do proprietario. 

§ 2." O terceiro que ·se servir do automovel, sem s-ciencia ou conheci· 
mento do proprietario, é responsavel pelo damno causado, como se fôra pro-
prietario. 

§ 3." Aquelle a quem o pro·pri·etario co.ncedeu o gozo do automovel, para 
fazel -o circular por sua propria conta, mediante pagamento ou não, respon· 
derá pelo damno como si o proprietario fôra, no ·caso em que, pelo tempo 
e condições do contr.acto ou ooncessão, o po-s-suidor ou detentor tenha o di· 
reito de escolher o conductor, ou em que tenha entregue o automovel para 
ser conduzido por um co.nductor, que não seja preposto ou empregado do 
proprietario. 

§ 4.0 Nos accidentes occasionado·s por automovel posto permanentemente 
ao serviço dos funocionarios ou autoridades que, 'por sua categoria, tive· 

· rern direito a tal conducção por conta dos cofres publicas - a indemnização 
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do damno incumbe ao funccionario ou autoridade a cujo serviço perma.nente 
estiver o autoomvel, ou •sob cuja r>:!SponsabiHdade o mesmo circular. 

A1't. 6.0 O caso de força múor exclue a responsabilidade criminal do 
conductor, mas não s.e considera como tal ·O acontecimento advindo de Ul\1 
defeito de construcção do automovel; da fractura ou desarranjo de qualquer 
peça, nem de outro qual.quer facto imprevisto, peculiar ao uso dos vehiculos 
de motor mecanico. · 

Art. 7. 0 No Districto Federal, as ·contravenções definidas na presente [ei 
serão proceEsadas e julgadas de conformidade com o art. 6° da lei n. 628, 
de 28 de outubro de 1899, com app·ellação para a Camara Criminal da Côrte 
de Appellação. 

§ 1. o Os delictos de .que trata .a .art. 3°, ~etti'as a) e b), serão pro-
cessaqos e jul gado·s pelos pretores ·Criminaes, na fórma l do al't. :?..62 e seus 
paragraphos do decreto n. 9. 263, de 28 de dezembro de Wl1 . 

'§ 2. 0 Os delictos de que trata o citado art. 3°, lettras c) e d), ·serão 
processados ·e julgados. pelos juizes de direito do crime, na fórma dos arti-
go•s 265 e 266 do mencionado decreto n. 9. 263, de 1911 . 

Art. 8. 0 As multas arreca·dadas no Districto Federal em virtude desta 
lei serãa applicadas á co.nstituição da caixa de as·sistencia aos operarias inha-
bilitados ao serviço por velhice ou pelo-s infortunios do trabalho. 

Art.· 9.0 Em caso de infracção desta lei ou de queasqu·er regulamentos e 
posturas applicaveis em materia de cir·culação por vehiculos automoveis, o 
culpa·do, além das demais penas, será privado do direito de COI).duzir qualquer 
automovel durante um prazo de dez dia•s a tre.s mezes e, neste caso, .a res-
pectiva licença certificado de capacidade ficarão depositados. na repartição 
de policia de vehiculos, durante o prazo da interdicção. 

·P:aragrapho unioo. No caso de reincidencia em qualquer de ·crimes pre-
visto·s no art. 3°, lettras· c) e d), da presente lei, será o conductor privado 
definitivamente da licença de conduzir. 

Art. 10. Perde o direito a indemnização o interessa·do que não noticiar 
o damno ao .responsavel dentro d·e um mez, a partir do dia do a·cddente. 

Art. 11. A acção para haver a indemnização do prejui'2;o resultante de 
qua'lquer acddente o·ccasionado por automovel em circulação na via . pubJi.ca, 
prescreve em dous annos, a partir do dia em que teve Jogar o facto. 

Art. 12. A presente .lei ~;ntrará em execução logo depois de publicado o 
respectivo regulamento, qu·e dever·á ser expedido dentro do prazo de trcs 
mezes a contar da promulgação desta. 

Art. 13. Revogam-se as dis,posiç'õos em contrario. 
Sala das Commissões, 21 de outubro de 1913. - Cunha Macluldo. -

Afranio de Mello Franco, Relator desig.nado. - Porto Sobrinho, com restri-
cções de accôrdo ·com o parecer em seopara<do. - Henrique Valga. - Gu-
meroindo R•ibas, vencido. - Pires de Carvalho. 

O projecto n. 405 regulando o exercício da profis·sã·o de conductor de 
automoveis, confeccionado pelo eminente Deputado Mello Franco, cuja bri-

.lhante competencia de jurista está consagrada pelos no· 
Voto elo Sr. taveis trabalhos com que tem eHe enriquecido o's Annaes 

Pm·to Sob'l'inho do nosso Parlamento, despertando a admiração dos mais 
a uto ri'zado·s cultores do direito, quasi prescindia de qual-

quer justi fi caçeo sobre a necessi·dade da's medidas que ei!e corporifica nos 
diversos dispcsiiivos que formam o seu conjuncto. 

Sobre protegei-o a autoridade do seu autor, elle acóde aos re.clamos con-
stantes e justíssimos da opi·nião publica, que insistentemente clama, por seus 
orgãos mais autorizados, pela decretação de provi·dencias energicas no senti-
do de attenuar, pelo menos, a frequencia dos aocidentes de automoveis, que 
em um crescente ass!;,stador, ameaçam a vida dos transeuntes nos centros 
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mais movimentado·s desta Capital e dr etodo o ·paiz, quasi ·S'e podendo affirmar 
que um dia ·.não se deco-rre sem que tenhamo.s de registr.ar no nosso obitua-
rio uma ou mais victimas da inpcia, ou da desídia dos chauffeur.s·, os quaes, 
na vertiginosidade criminosa da carreira d·e sens vehicu!os, surdo·s ás pre-
venções políticas, vão atropeHando impunemente os .que se lhe deparam 
no caminho, sa·crificano mulheres , velho·s, crianças e até mesmo adultos, 
que, a despeito de tod as as cautelas, não logram escapar ao delírio de v·elo-
cidade que .g.e apossa dos conductores ed automoveis. 

Compenetrado da necessidade de uma legi•slação a respeito, já o operoso 
Deputado Frederico Borges, que tanto brilho emprestou a esta Commissão 
como seu digno pre·sidente, havia elaborado com a pmficiencia que todos lhe 
reconhecemos, um substancioso projecto, •submettendo-o. ao estudo de· seus 
collegas, que foram unanimes. nos a·pplausos' 'ás acertada·s medidas nelle con-
sagrada·s. 

tEs·se projecto, entretanto, por motivo que não descubro, deixou de vir 
á tono da discussão, parecendo que teve o destino de tantos outros, que 
apenas serviram par,a revelar o esfo-rço do seu autor - o es·quecimento no 
archivo da Camara. 

Convém, po·rtanto, que não tenha a mesma sorte a·quelle que vae ser 
entregue ao e•studo da Commissão, e que corres p·onde a uma necessidade 
premente e indeclin:av·el da nossa legiS"lação civil e criminal - inefficaz, sob 
este ponto de vista, para p-roteger o puhlico contra os exce•s.sos da automobi-
lismo, como impotentes teem sido e serão os regulamento•s promulgados so-
bre a circulação de automoveis, sem medidas complementares do Po-der Le-
gisiativo. · 

Assim tem revelad'o a nos·sa, como a experiencia dos demais povos, em 
que a industria dos ,automo.veis se desenvolve. 

Certo, ninguem ousa co.ntestar o- benefico e·ffeito operado sobre a in-
dustria do trans·porte pe1o wso dos automoveis, que, encurtando as distan-
cia•s, accelera o progresso commercial, mas tambem é verdad·e que O· automo· 

. bi1ismo, como se exercita, longe de constituir um progresso, bem ponderou 
Strosser no Rdchst.ag Allemão, desenvolve os intuitos de selvageria e cruel-
dade. 

Si é digno de amparo o interesse dos a·utomobi.U.stas, maior protecção 
deve merecer do poder publico a vida do·s cidadãos, que não póde continuar 
entregue ao 5 exce.ssos do automobilismo, os quaes jâ são de molde a provo· 
car uma mere·cida vindicta publica contra os seus autores, como na All~ma
nha, na Belgica e outros pai·zes, aonde eJI.es attingiram a tal gráo de intensi-
dade que, occasionando a vio.Jencia popular, levaram alguns governo·s locaes 
a interdictar o transito d·e automoveis. 

Assim têem comprehendido as principaes nações euro.péas, d·esignada-
mente a Allemanha, nos quaes a frequencia, a gravidade e a importancia dos 
damnos causados pelos automoveis provocaram um movimento da opinião 
contra o automobilismo·, que levou o Congresso de Jurista·s Allemães a 
proclamar a necessidade de· dis·posições legislativsa especiaes em moteri·a 
de re•s.ponsabilidade civil, para proporcionar ás vktimas a reparação dos 
damnos que soffrer·em em virtude de taes excessos. 

Tambem -na Belgic.a, aonde as reclamações ·populares sur.diram contra os 
inci·dentes d.e automoveis, o Senado não se mostrou surdo ao a.p·pel!o pu-
blico, e pela sua Commissão de Justiça el&borou um proojeco estabelecendo 
uma regulamentação de na tureza especial sobre o ,assumpto, no sentido de 
garantir uma protecção effica·z ao pubJi.co . 

O nos•so direito, coino o allemão, é anterior ao apparecimento da indus-
tria de automoveis, suas disposições sobre a respons.abilid·ade pelos accidcn-
tes determinados por estes vehiculo•s são lacunosas sob o ponto de vista pr·e-
ventivo e repressivo, insuffidente para assegurar a reparação cabal e plena ~ 

28 
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.dos ciamnos, tomando-se indis.pensavel .adaptai-a ás exígencía•s sociaes pela 
aggrav.ação da res·ponsabili'dade, de accôrdo com D interesse da segurança 
publica. Tal o pensamento ·que diciou o projecto, ins·pirando-se na lição dos 
povos cultos e na insis.te•ncia pu.blk,a. 

O onus doa prova da falta, que o velho· direito impunha á victima, passa 
a incumbir áquelle que põe em uso um engenho perigoso para o publico -
€- o criterio da nova .doutrina, s.ustenla·da com profundo assento de equida-
de pelo notavel M. Bullo•w, illustre chance!ler do Imperio Allemão. 

O damno que resultou a terceiro da parte do chauffeur · ou do patrão, 
deve se·r por este indemni·za!do sem necessidade da prova da f.alta da parte 
da victima, prova que· a esta seria difficil, attento o e·stado de!la depois do 
accidente, a rapidez com que este se produz e, de ordinario, a ausencia de 
testemunhas. Ao res•ponsavel pelo a·cddente é que deve caber a prova da sua 
não culpabilidade para o effeito da penalidade res.pectiva e da obrigação de 
wdemni:zar - uma medida, talvez, de excessivo rigor, ·que, entretanto, inspi-
rará maio·r pTudencia aos automo•bilistas, contribuind.o p:ara diminuir o nu-
mero de accidentes, e que as legislaçõ·es simi:lares no e·strangeiro j·á adapta-
ram como unica providencia capaz de produzi r resultados segu!'os em favor 
do publico, exposto á frequencia dos des.astres em sua maioria ·culposo•s. 

Esta obrigação, que .é, ali ás, um consectario do· principio da responsabi-
Hdade aggravada, tanto para os a·oci'dentes de pes•soas, como para os damnos 
materi.aes, parece ser o u.nico remedi.o contra os perigos do automo·bilismo e 
a experiencia da sua appli·cação vae revelando. Nem se pretenda que este 
principio consagra uma iniquidade - ao contrario elle se justifica pela 
circumstancia de que .a prudenci.a deve ser pro.porcionada aos perigos que 
uma exploração faz correr a ter·ceiros, pelo que ella deve ser ·excepdonal em 
relação ,aos automobilistas, que ex·p.õem o pubJi.co a grave•s accidentes. 

Mcemoravel f'Oi a discus·são travada no Reischlag allemão sobr·e o pro-
je·cto Bu1ow, que, enfrentando a resistencia dos interessados, consagrou o 
sy.stema da res·ponsa·bilid,alde aggravada como aquelle que, ·Consultand·o, tanto 
quanto pos•sivel os interesses dos automobiJ.istas, melhor protege o publico 
contra os excessos destes. 

!Combatendo esta doutrina, entretanto, Starthage•n . e outws, reptl'tando tal 
systema ill usorio no· -caso de in·solvabi lidade ou fuga, em que a reparação 
do damho era materialmente impos·sivel, o•pi.n.avam pelo principio da respon-
sabilidade solidaria ou co!l ectiva~ em VÍi'tude do qual essa .obrigação devia 
ser imposta a todos os automo·bilistas, que, para esse fim, teriam de se con-
stituir em sociedade cooper.ativa de garantia. 

E' evidente, por certo, e ninguem póde des-co·nhecer as vantagens que, 
para as vic:timas e para os prop rios automo·bili !;tas, decorrem desse systema, 
ao demais. baseado em um motivo d·e ordem elevada qual sej.a o de que, nas 
•sociedades mod ernas, o emp rego ·de engenhos ou vehiculo.s perigosos, cre.an-
do para communhão riscos n<Jvos , impõe um dever de respons·abilidade se-
lidaria a todos o·s que exploram a mesma industria. · 

Mas, por seu turno, não é possível contestar que é!le tem difficuldades 
de ordem pratica para se assentar em bases racionaes, bastando· apontar a 
que resulta da impossi bilidade de esta·be.Jecer a priori, de uma maneira 
equhativa, a parte da -contribuição de cada automobilista na responsabili-
dade commum e solidaria. Por emquanto, esse ideal é irrealizavel e a inter-
venção legi slativa só .se póde exercitar no sentido da .aggravação da res-
ponsabilidade . · 

Reconhecida ,a inopportunid ade desse systema, o governo a!lemão, con-
vencido da necessi·da-de de agir, submetteu ao Conselho Federal o projecto 
de lei calcado· sobre o principio da responsabilidade aggravada, que, trium-
phando afinal entrou pa ra o corpo da legislação vigorando hoje com bene-
ficos effeitos . 
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O nosso direi·to, como já vimos, se resente da•s mesmas .la·cunas e de-

feito•s que o allemão, dominando nelle ainda a doutrina d·e que á victima in-
cumbe o onus da prova da falta do patrão ou d·O chauffeur. 

A sua modificação, ·de accôrdo com os .nossos princípios impostos pelas 
exigencias do progresso ,industrial, é de ma·nifesta utilidade, e o projeêto 
parece satisfaz·er sob o ponto de vista repressivo e preventivo, consignando, 
como faz, medidas .de grande alcance contra os accidentes de automoveis, 
que, ·com fre.quencia assustadora, se reproduzem, a despeito da vigilancia 
policial e dos protestos populapes. 

Sem duvida não se acha elle escoimado de imperfeições, gue exigem 
correctiv-os, al,guns dos quaes me proponho a fa·zer desde já por emendas que 
formul·ei, mas é de esperar o concurso da Camara para que· possamos con-
feccionar uma lei relativamente sat:s.fa.ctoria sobre o as·sumpto. 

Adaptando medid,as de rigor, aconselhadas pela experiencia, o projecto, 
entretanto, não as exaggera, tendo em attenção os grandes interesses com-
merdas da propria defesa nacional na industria dos automoveis, revelan-
do-se mesmo menos exigente do que as legislações belga e allemã em que 
se ins·pirou . 

. P:ara melhor critica do merecimento do projecto, apreciarei separadamente 
cada um dos dispositivos, justificando-os ou modificando-os de ac·côrdo com 
os princi.pios assentados: 

O art. fo e seus paragraphos regulam os requisitos legaes para o ex·er-
cicio da profissão de automo·bilista e parece que, interessando essas exigen-
cia·s á direcção do vehiculo que reclama do conductor agilidade, pre·videncia, 
attenção e ·conhecimento·s technicos, não podia o projecto siloenciar a respeito. 

E' -certo que as condições prescri·ptas nesse artigo ainda podem ser ,am-
pliadas no s·entid·o de .se exigir que, para o exercício da profissão, o candidato 
satisfaça ·o requisito da capacidade phy.sica, adaptado assim o ·criterio da 
lei belga, para o effeito de afastar os enfermos e as pessoas de constituição 
fra•gil. 

'Redigi, por isso, aseguinte emenda: 
Emenda n. 1 - O.e·pois d,a ·palavra - ca.pacida.de - accres-cente-se: 

"technica e physica", seguindo-se o resto. · 
Ne·ste artigo ainda parece de conveniencia, á semelhança da lei a!lemã, 

definir o que s·ej-a automovel, de modo a comprehender todas as especies des-
se v·e·hiculo, para evitar interpretações capciosas, pelo que formulei a se-
guinte emenda: . 

§ 4.• Entende-se por automo·veis os carros e vehiculos movidos por ma-
chinas, sem ser liga.dos a trilhos. 

O art. zo providencia sob a vel-ocidade dos automoveis - ·causa princi-
pal, sinão quasi exclusiva, da maioria dos accidentes e cuja prova é tanto 
mais iníqua e revoltante exigir da victima, quanto por e:lla só póde ser re·s-
ponsavel o conductor. . 

Neste parücular, a leitura de brilhante artigo publicado em um dos 
periodi-cos des~a Capital, A JmpreniSa, e ·que me parece deve ser attribuid·o 
a notave1 jornalista, suggeriu-me uma idéa, que, acredito, po·ssa resolver 
o problema, contribuindo para impedir o excesso de velocidade que abusiva-
mente os chauffem'\S imprimem a seus vehiculos, -se;n attenção aos lugares 
por onde tr,ansitam e sem qualquer frei-o que o·s sopite, em sua furia pe-
rigosa. 

A prohibição de trafegar pelos centros urbanos de maior movimento au-
tomoveh d·e força superior a certo numero de cavallos, seria uma providen-
cia que f.e.cbaria a porta definitivamente .aos abusos, diminuind·o a possibili-
dade de acci.dentes motivados por essa causa. _ 

Excuso-me de formular emenda nesse sentid-o, pela natureza da provi-
dencia, que se ~e afigura materia de regulamento ou postura sobre a cir·cula;,. 
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ção de automoveis, e cuja execução depende exclusivamente da licença e fis-
calização das auto·ridades competentes. 

As mesma•s considerações aconselham a suppressão do art. zo na parte 
em que pretende regular o maximo da velocidade d·os automoveis evidente-
mente objecto de simpl·es postura, que excede, portanto, á competencia le-
gislativa. 

•De accôrdo com essa o·pinião·, pro•ponho a substituição do art. zo e seu 
paragrapho pelo seguinte dispositivo: 

Art. 2. 0 A velocidade dos vehkulo·s automo·veis, quer particulares., quer 
de u·zo pub1ico, será regulad,a pelas posturas munidpaes, devend·o ser mo-
derada, conforme os loga~res. por onde transitam e o de·stino a que se ap-
plkam." 

Fica por es·se modo alterada a numeração dos paragraphos subse-
·quentes. 

10 art. 3° é uma superfluidade, elle re.produz litteralmente as disposi-
ções dos arts•. 207 .e 306 do ICod. rf'enal, s.em alterar as penas nestes d•ispo-
sitivos estatuídos para os crimes nelles previstos. 

Não h a necessidade d·e reproduzir dis•posições já vigentes e que a expe-
riencia não aconselha sejam modificadas. 

Tal artigo, em consequencia, deve ser supprimido, de accôr·do com a 
emenda infra: 

Emenda ao art. 3° - Supprima-se. 
rO art. 4.0 importa em uma aggravação da pena do conductor que foge 

depois do accidente. 
E' uma providencia de grande alcance pratico .para justiça e para 

victima, .e que, sobretudo, não repugna ao direito, porque o criminoso que 
se evad·e confessa tacitamente a sua culpa e procura difficultar a acção 
da lei. 

Deve ser mantido com a aggravação da pena, que é de extrema modi-
cidad•e, emendando"s.e como se segue: 

Ao art. 4°: Em vez de 19 dias e dous mezes de prisão - d'iga-se 30 
dias a tres mezes de prisão. 

rO art. 5.0 consagra o principio da ,responsabilidade aggravada, impon-
do ·ao proprietario do automovel a obrigação de indemnizar á victima no 
caso de accidente, inde•pend.ente ·dà pro va da culpa. 

E' a chave .do problema. 
Largamente foi este ponto ex•planado, accentuando-se que essa obriga-

ção S·e funda em um criterio de equidade, por·que nada mais razoavel que. 
responda por todos os riscos a que expõe terceiros aqueile pür conta de 
quem tem Jogar a explora ção, ou o uzo do a11tomovel, quer este uzo seja 
longa ou de curta duração, para fim indus trial, üU outro qualquer. 

A quem cabem os proventos, devem tocar os onus - é uma maxima 
de profunda justiça. 

O principio, entretanto, deve soffrer derogações mais amplas do que 
as que consagra o proj ecto , demasiado rigoroso, quando restringe os casos 
de não responsabilidade apenas áqueU.e da culpabilidade da vktima. 

Ha, além desta, outras hypotheses nas quaes a resrponsabilidade do pro-
prietario seria de grave e patente injustiça. 

10 proprio direito allemão assim o compr.ehendeu, ex·onerando o pro-. 
prietario de responsabilidade em outros casos. , 

!Como responsabilizar com Justiça o proprietario, .quando o automovel 
servir, no acto do accidente, ao trans·porte da victima, ou este é manobrado 
por eila? · 

O fim da lei é a protecção ao publico e não amparar aquelles .que de 
motu prop,rio se expõem ao perigo, ponderava Scheickervitch no Parlamento 
allemão. 

Tambem seria clamorosa iniquidade a res.ponsabilidade do proprietario1 
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quànd·o o accidente foi occasionado por terceiro, que fez üso indevido d10 
automovel emprestado ou alugado, ·como si o puze·sse em ·circulação .s.em 
sdencia -ou conhecimento do dono. 

1E' facto .que o projecto outhorga ao proprietario o direito de acção re-
gressiva contra o terceiro; mas isso ainda não d-eixa de ser penalid·ade in-
justa imposta a .quem não cabe a mais leve culpa. 

Nesta conformidade formulei a emenda .substitutiva do § 2", assim 
concebida: 

§ 2.• O proprietario do vehiculo póde s.ubtrahir-se ao pagamento total 
ou parcial da indemnização, provando alguns dos casos seguintes.: 

1 •, que o accidente ou damno foi provocado ou aggravado por culpa 
grave d'a victima; 

2", que o automov·el servia ao transporte da victima ou era por esta ou 
seu preposto manej aodo; 

3", que o automovel foi posto em circulação por terceiro sem sciencia 
ou conhecimento do dono. 

Ao art. 7•, .que cogita do caso de força maior, dirimente da responsa-
bilidade penal do automobilista, convém accr.escentar depois da palavra -
desarranjo - o seguinte: ou defeito de construcção - seguindo-se o resto 
do artigo . 

Como bem a f firma IM. Grober, neste caso deve responder o pro·prieta-
rio ·que põe em circulação um vehicuio imprestavel e delle retira proventos 
sem pezar as graves consequenci as que podem resultar da sua ambição 
para terceiros . 

O art. 8" deve ser assim modificado na ultima parte : 
Em vez de -para os juizes de direitos das varas criminaes - diga-se : 

para Camara Criminal da Côrte de Apellação. 
E' uma emenda que interessa á uniformida·de do processo estabelecido 

na lei n. 628, d.e 28 de outubro de 1899, que aboliu a competencia das 
varas criminaes para co·nhecer das appellações das sentenças dos pretores . 

O art. 1'0 prescreve uma pena de applicação facultativa, o que é um a 
extravagancia em direito criminal. O dis·positivo não póde d·eixar ao arbítrio 
do julgado a imposi ção da pena, .que na especie é um meio razoavel d•e 
aggravar a do conductor de facto o maior resjlonsavel. 

:Emenda: Substitua-.se as palavras - póde ser - pela de - "será". 
Ainda neste artigo serrá de vantagem prescrever, como na lei belga , 

sobre o caso da reincidencia. aggravando-se a pena com a suspensão defi-
nitiva, embora ·com menos rigor do que esta. 

A reincidencia é uma revelação da incapacidade ou da desídia do con-
ductor, que por isso, já não póde inspirar confiança ao publico. 

Assim redrigi a seguinte emenda ad ditiva : 
§ 1.• Todo conductQr {]_Ue no espaço de tres annos tiver soffrido· tres 

suspensões, será privado em definitivo do direito de exercer a pr.ofi·ssão. 
Encerra o pro·j.ecto ainda lacunas ,-éri as que se tornam preciso supprir; 

assim é que ell e nada consigna ·s·obre , a prescripção da accão, ·sobre o 
damno causado por muitos automovei·s·, sobre .o prazo para exercitar o direito 
c,le exigir indemnização, ·que não póde ser indeferid·o, sobre a maneira de 
regular esta e outras hypotheses., das quaes cogitam as legislações con-
generes. · 

Provendo a taes lacunas, que tornar.iam a lei imperfeita e de execução 
difficil, formulei as seguintes emendas adrditivas. que deverão constituir 
dis·positivos especiaes, para serem collocados onde convier, no corpo do 
projecto: · 

Art. Perde o dir.eito á indemnização o interessado que não notificar 
o damno ao responsavel dentro de um mez, a partir d·o dia do accidente . 

Art. A aoção para haver a indemnização do prejuízo - resultante· d•e " 
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qualquer accidente occa·sionado por automovel em circulação na via publica, 
pr.escreve em dous annos, a partir do ·dia em que teve Jogar o fa.cto. 

6ão intuitivas as razões de ordem juridica que justificam estas pre-
scripções, para ·que seja preci~o declinai-as. 

Art. Em caso de collisão de automoveis, a obrigação d·e indemnizar 
será regulada pelo direito commum, s.egundo as circumstancias. 

'E' claro que o direito de ex-cepção não póde, nem deve abranger este 
caso, em 1que os responsaveis participam da mesma culpa. 

Quanto ao criterio para regular a idemnização, certa·s legislações a·d-
optam o alvitre de limitar a responsabilidade do automobilista, determinan-
do um maximo, além do .qual não pó de elle ser condemnado. 

E' manifesto o absurdo desta providencia de prefixar o valor do damno, 
possivel de variar, conforme as circumstancias. O receio de abuso não é 
uma justifi.cativa plausivel , quando, para corrigil-o, ha o arbitrio do juiz, 
:em quem s.e deve presumir imparcialidade, além da int!;lrvenção de arbitras 
da confiança das partes. Preferivel parece o regimen do direito commum 
vigente, que offerece mesmo melhor garantia contra os excessos dos interes-
.sad•os, e cujo processo permitte uma justa e razoavel apreciação do damno, 
·em .suas variadas modalidades, para o .effeito de estipular-se o •seu valor, 
de a<:côrdo com as consequencias que decorrem do facto que o determinou . 

. Por outro lado, a li-quidação do d1amno, sendo materia que diz respeito 
ao dir·eito adjectivo, es·capa á competencia dos poderes federaes, -quanto 
á sua regulamentação processual. . 

Taes as alterações capitaes .que .o estud·o do projecto ·suggeriu e que con-
cretizei nas emendas .formuladas. 

Inspirou-as o pensamento de aperfeiçoar o projecto e embora o exame 
da Camara possa lembrar -outras modificações, parece que as propostas 
devem merecer o assentimento della. Pensa a Commissão de Justiça, por-
tanto, que adaptadas as emendas lembradas o pro•j ecto, em seu conjuncto, 
<:orresponde a uma indeclinavel necessidade de ordem publica, merecend•o, 
por isso o assentimento do Poder Legislativo para ser convertido em lei . 

Sala das Commissões, 10 de outubro de 1913. - Porto So•brinho. 

OONTRACTO COM A C. N. OOST!E'I1RIA 

A mensagem de 9 de julho de 1913 dirigida pelo. Sr. Presidente da Ke-
publica ao Gongres.so Nacional solicita a abertura de um -cr·edit.o ·extraordi-
Pm•ece?· ( *) cio na rio no presente exerci cio na importancia de 640:000$, 

81•• Pe-;"ei·l'a para occorrer ao pagamento da execução do contract.o 
Nu.nes celE'.brado com a Companhia Nadonal de Navegação 

Costeira. 
Est.e contracto foi celebrad.o em virtude da seguinte autorização legisla-

tiva, da lei n. 2.544, d·e 4 de janeiro de 1912, art. 52,, n. X, rev!go.rado pelo 
art. 92 da lei n. 2.738, de 4 de janeiro de 1913. 

A autorização da lettra X, do art . 52 da lei n. 2. 544, assim preceitua: 
·Fica o Governo !;Cutorizado ·a: 
X. C.ontractar ·com a Companhia Nacional de Navegação Costeira um 

serviço regular de navegação, de accôr.do com as bases seguintes: 
·1." Dentro do ·primeiro anno do ·contracto terá inicio , em dia certo de cada 

semana, uma viagem red·ond.a, tocando na ida ·e na volta nos. portos de Porto 
Alegre; Pelotas, Rio Grande. Florianopolis, Paranaguá, ·Iguape, Santos, São 
Sebastiã·o, Angra dos Reis, .R:o de Janeiro, Victoria, Bahia, Maceió e Recife. 

('') IT'•arecer n. H7. 
;: · ~ ; : ',; :1 ~· •• 
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2. • Até um anno .dep.ois da assignatura do •contracto a viagem redonda 
acima indicada se estenderá aos portos de Forrtaleza, Maranhão, Belém e 
~anáos, podendo algumas viagens comprehender a escala em Santarém ou 
outro porto do n.orte. 

3.• Pãra ·estas viagens serão empregados vapores de pas.sag.eiros e car-
gas dispondo de accommodações para 70 passageiros de 1• classe e de alo-
jamento.s com camas para 100 de 2" cla·sse, com a capacidade de 1 .650 to-
neladas de carga, fóra 250 metros cubicos. d·e ·Camaras frig.orificas, susce-
ptiveis de serem .!'Augmentadas á medida que se manifestarem as necessidades, 
desenvolvendo a veloci·dade minima de 12 milhas por hora e d.otados de 
illuminação e ventilação electricas, apparelhos hyd.raulicos para calfga e 
descarga machinas de desinfecção e contra incendio. 

4." A Un ião subvencionará a comoanhia com 20:000$ por viagem re-
donda das que trata a base I", subvenção .que se elevará a 40:000$, quando 
a viagem redonda fôr l evada a effeito de accôrdo com as bases 2" e 3•. 

5.• No serviço subvencionado serão empregados 14 vapores, compre-
hendidos neste numero os quatro que formam .o novo material da companhia, 
a saber: ltajubá, !tape ma, ltiap:uca e Itauba. 

·6.• No caso de fretam ento dos vapores para servir de tender aos navios 
de guerra, o preço res.pectivo será estipulado mediante prévi-o accôrdo. 

7.• A companhia .obrigar-.se-ha a manter a actual linha subsidiaria de 
transporte de passageiros e cargas entre o Rio de Janeiro ·e P·orto Alegre, 
com dia certo de ·Sahida dos vap ores em cada semana, podendo as escalas 
que actualmente se observam ser alteradas para mais. ra·pida communicação 
entre o porto do Rio de J aneiro e os do Rio Grande do Sul, tanto na ida 
como na v·olta. 

8.• Ainda obr:gar-se-ha a companhia a manter o seu actual serviço de 
transporte de ·carga·s entre os portos do sul e os do norte até o do Reei f e. 

9." Os serviços de que tratam as bases 7" e s• continuarão a ser ,feitos 
sem subvenção d a Uni ão. 

10." Será de 15 annos o prazo da duração do contracto. 
a) Logo que as condições de navega'bilidade dos canaes interiores e 

da barra d.o Rio Grande do Sul o permitiam, a. tonehgem ·e a velocidade 
dos novos navios a serem construidos dessa época em deante pela compa-
nhia serão augmentadas. 

b) A companhia ficará sujeita aos onus communs impost.os ás com-
panhias subvencionadas pela Uniã.o. 

c) A companhia -obrigar,se-ha a conceder reducções. nas tarifas para 
transporte de cargas ·e nos preços das passagens. 

As reducções a que se refere este ·paragrapho serão ampliadas propor-
cionalmente ás facmdades de navegação que f.orem sendo obtidas na na-
vegação pelos. canaes interiores e barra do Rio Grande do Sul. 

XI. Conceder á Em preza Fluvial de Navegação .do AltG Parnahyba, 
nos Estados do Maranhão e do Piauhy" de Oliveira Pearce & Comp., mais 
a quantia de 45:000$ de subvenção annual, além d.os 30:000$ que já tem 
pelo tempo a·ctual do contracto, obrigando-se os contractantes a realizar 

• 18 viagens por anno entre Urussuhy , Santa Philomena e Victoria; 12 via-
gens entre Urussuhy,l Foz de Bal-sas, Porto de Loreto e Santo Antonio de 
Balsas, no Maranhão, e 24 ditas. entre Floriano e Urussuhy, dispondo para 
isso de vapores e barcos sufficientes. 

A dita empreza será obrigada a deso·bs•truir o Rio Balsas, retirando .os 
mad·eiros ·exis tentes em ·seu leito, á sua cus•ta, em condições de tornar o 
mesmo apropriad·o á sua navegação. · 

rParal!raoho uni co. P ara fazer face a essas subvenções, uma vez que 
sajam concedidas, fi ca o Governo autorizado a abrir , no exercício de 1912, 
os necessarios creditas até 1. 500:000$000. 
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A lei n. 2.738, de 4 de janeiro de 19·13, em seu art. 92 (in fine) 
revigorou esta autorização nos seguintes termos: 

•.• continuam .em vigor as seguintes disposições: 
•.• dos ns. I e X e ·bases 1 e 10 do art. 53 da lei n. 2.544, de 4 de janeiro. 
de 1912. · 

A' vista destes dis•positivos o Governo Federal firmou contracto (do-
cumento n·. ) com a Companhia Nacional de Navegação Costeira nos 
termos· que •Constam da cópia junta a est.e parecer. 

A exposição de motivos (documento n. 1) que tambem este acom-
.panha, esclarece tambem o caso e explica claramente o proceder do Poder 
Executivo. 

Levado . este contracto ao Tribunal de Contas, em sessão de 6 de julho 
d•o corrente anno, negou o tri·bunal registro - porque não tendo sido rev.i-
gorada a disposição do paragrapho unico do n. XI do art. 52 da lei numero 
2.544, de 4 de janeiro de 1912, o Governo não es·tava autorizado a abrir 
creditas, e assim não podia empenhar uma despeza sem ter fund•os para 
custeai-a. 

O Sr. ministro da Viação retorquiu, então, em uma exposição de mo-
tivos ( tambem annexa, documento n. ) discutindo o caso e citando pre-
cedentes diversos da attitudoe do tribunal, nesta especie vertente, e remetteu 
ao tribunal a referida exposição com o despacho exarado pelo Sr. Presi-
dente da Republica, que mandava pôr em execução o contracto. 

Assim o Tribunal de Contas, em sessão de 22 de julho corrente,. o man-
dou registrar sob protesto. 

•E' logico que os dispositivos de lei cita·dos não foram reproduzidos na 
actua'l lei de finanças como simples addições ornamentaes, e sim como 
accentuaçáo categorica de ·que o Poder Legislativo continuava a julgar esta 
autorização como provid.encia attinente a sanar a crise de transporte e à 
dirimir as nece.ssidad·es palpitantes aos interesses economicos- das zonas 
servidas por esta em preza de navegação; e tão palpitantes eram estes pro-
veitos e tantas vantagens representavam ao progresso e des·envolvimento 
destas regiões que os seus representantes a pleiteavam com ardor, e o Con-
g.res•so Nacional r~E.o l via pela segunda vez consigna•l-a em lei de orçamento. 

As negociações entre o Governo e a empreza só terminaram em fins do 
anno d·e 1912 e a assignatura do contracto só se fez nos primeiros mezes 
do anno corrente. 

·E' evidente ·que a omissá·o, pa lei dle 1913, da faculdade de abrir cre-
dito não invalidou a primeira autorização para firmar o referido contracto; 
tampouco ·se poderá expiTicar pel·o intuito do Congresos em sustar a pro-
videncia administrativa, .que continuava a julgar tão necessaria e urgente 
a ponto de reproduzil-a na lei vigente. 

·Absurdo' ai.nda maior seria acreditar que o Congresso quizes•se a me-
dida e se recusasse a votar a importancia para o seu pagamento·. Isto não 
.seria nem hone.sto nem logico. 

10 Comgresso cl-aramente manteve a autorização expressa para o. Go-
verno abrir contracto, estando pois -este plenamente habilitado a. constituir 
as •obrigações contrahidas pelo termo de 20 de Mai.o deste anno (document.o 
annexo); como pois· não acudir ao appello da m~nsagemJ in a solicitação do 
reclamado credito ? 

Si ·em relaçã.o ao acto administ ra tivo ~• c1'b sistem estas consi•derãções, 
muito mais justas serão as que .se refer em aos direitos act.quir:dos pela 
outra parte contractante, que, em desempenho das obrigações- as-sumidas com 
o poder legal, empenhou grand-es esforços e somma ·enorme de capitaes para 
execução do seu contracto -em vigor. 

A Ocimmissão de Finança.s, pois, tendo estudado devidamente o ass.umpto, 
submette á ·consideraç&.o da Camara o serfuinte proj ecto de le.i: 

• 
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O Congress.o Nacional resolve: 
Artigo. Fica .o Presidente da ·Republica autorizado a abrir, pelo Minis-

teria da Viação e Obras Publicas, um credito extraordinario na importancia 
de 640:000$, afim de occorrer no exercido de 19 13 á .despeza resultaqte da 
execução do contracto celebrado com a Companhia Nacional de Navegação 
Costeira para um serviço regular de navegação , de accôrdo ·Com as clausulas 
que baixaram com o decr.eto n. 10.176, de 16 de abril de 1913; revogadas 
as dis·po·sições em contrari.o. 

Sala da .Commissão de Finanças•; 5 de novembro de 1913. - Ribeiro 
]unq,ueina, Presidente. - Pereira Nu rvrds, Relator. - Antonio Carlos. 
Galeão Carvalhal. - Joaquim Pires. - C:aetano de ADbwqu.e,rque;. 

Nota: 
Com a cO'ncessão deste credito a imp.o1rtancia dos diversos creditas. re-

clamados e com parecer favoravel da Commi.ssão 'de Finanças fi.ca :assim 
es.pecificada: 

Ouro, 1. 731 :894$437; papel, 6.370:091$508. - Pereira Nunes. 

DCCUMENTO N. 1 

Mensagem a que se nefere o pareiceln swP,ra 

•Srs. membros do Congresso Nacional. - Tenho a honra de solicitar-
v.os a necessruria autorização para a abertura de credHos, ao Ministeri.o da 
Viação e Obras Publicas, até a importancia de 640:000$, afim de occorrer á 
despeza, no exercicio de 1913, resultante da exec(ução do contracto celebrado 
corh a Compa•nhia Nacional de Navegaçã-o Costeira, para um s.erviço regular 
de naV'egação, d-e accôrdo .c.om as clausula:s .que baixaram com o decreto 
n. r0.176, de 1·6 de ab'ril ultimo , vi sto não ter sido revigorada a vigente 
lei orçame.ntaria a disposição constante do paragrapho unico do numero XI 
do art. 52 da lei n. 2.544, de 4 de ja.neiro de 1912, conf•orme me expoz 
o Ministro daquella pasta . 

Rio de Janeiro , •9 de julho de 1.913, 92• da I·ndependencia e 25• dá 
Republica. - H erme's R. da Fonseca. 

Sr. .Presidente da Repul:ilica. - A!utorizado pelo art. 52, n . X, da 
lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912, revigo>ra:do pelo art. 92 da lei n. 2. 738, 
de 4 ·de janeiro de 1913, firmou este ministerio c.ontracto com a Companhia 
Nacional de Navegação Costeira, para um .serviço regular de navegação, de 

· accôrdo com as clausula:s que baixaram com o d·ecr.eto n. 10 . 176, de 16 
de abril ultimo. 

·Ao pa•sso ;que a vige•nte lei de orçamento mantev.e a autorizaçã:o PM.a 
a cel·ebraçã-o d.o contracto de que se trata , deixou de autoriza:r o Governo a 
abrir os creditas para isso necessari:os. conforme facultava o pa>ragrapho 
unico do n. XI do art. S2 da lei n . 2. 544 cita\da. 

E' claro que não fi·cou, por isso, invalidada aquelfa primeira faculdade, 
da qual o Governo lançou mão , mas .se tornou dependente de co•ncessã:o do 
Pod·er Legis.lativo o ct·edito d.e concessão preciso para occo•rrer ao paga-
me·nto da subvençã.o a gue elle se obrigou. 

Tenho , pois, a honra de propo r•vos .que seja soli citada ao Congresso 
Nacional a autorização para abert'ura de creditas até a quanti a de 640:000$, 
afim de fazer face, no exercid o de 1913/ aos compr.omi•ssos .que fo•ram as-
sumid os- pelo Gover•no , nos termos da mencio nad a autorização legisl ativa. 

Rio de Janeiro, 9 de julho de 191 3 . - ]o.s'é Barbosa Gonçalves. 

:Ministeri.o da Viação e Obras Publicas - ·Directoria Geral de Conta-
bilidacje - 1" secção - N . 16 - Rio d,e Janeiro, 10 de ju lho 'Cie 1913. 
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Sr. 1 • Secr·etario da Cama•ra dos Deputados . .c;_ Tenho a honra de trans-
mittir-vos a inclusa mensagem do Sr. Presidente da Repu·blica, relativa á 
abertura de creditas até á importanci a de 640:000$, afim .de occoner á 
despeza, no exercício de 1913, resultante da execução do c.o•ntracto cele-
brado com a Companhia Nacional de Navegação Co·steira, para Ium. s-erviço 
regular de navegaçã-o, d·e accôrdo com as cl ausulas .que baixaram com o 
decreto n. 10.176, de 16 de abril ultimo. 

Saude ·e fraternid.ade. - ]o:::.é Barbosa Gonçalves. 

DOCUMENTO N. 2 

Tribunal de Contas. - Sessão ordinaria em· 6 de junho de 1913. -
Presidencia do Sr. director Dr. Vivei·ros de Castro - Representa•nte do 
Ministerio PubHco, Dr. Alfredo Valladão - Secretario ~ Couto Neves. 

Pres·entes -os Srs. directores Arthur A. Ewert.on ·e Dor. Ped.ro Te:ixelira 
Soares •e sub-director Julio V. Lobato de Vasconcellos, no eX'ercicio interino 
dü cargo de .director. foi aberta a ses.são . 

. Relatados pelo Sr. A:rttl11r A. Ewert.on: 
Ministerio da Viação e Obras Publicas - Avisos: 
N. 113, d:e 27 de ma·:o findo, com a cópia do ·contracto .celebrlldo p~ela 

Estrada d·e Ferro Oe~te de ·Mina·s com as 'firmas Herm Sto!tz & Comp. e 
Arens & Comp., para o fornecimen to de material necessario a construcção· 
de cerca d.e arame. - Recus·ou"s·e registro ao contracto, por se haver pre-
ferido, para o forned,irnento, proposta de maio-r preço. 

N. 270. de 24, r emettenrdo a cópia ·do contracto effectu:ado com a Com-
panhia Nacional de Navegaçã.o Costeira, para1 um S•erviço r·egular de nave-
gação. - Negou-se regi-stro ao ·contracto \ po·rque, não tendo sido revigo-
rada •a di sposi çã•o d:o naragrapho uni.co do n. XI d·o art. 53 da lei n. 2. 544, 
de 4 de ja•neiro de 1912, o Governo não e·stá autorizad.o a abrir creditas, 
e as·sim, não podia empenhar uma desneza sem ter f1undos para custeai-a. 

N. 2. 043, de 27, credito de 7:680$ do The:s•ouro Nacional, á conta da 
verba 11". - Registr.ou-se a distr ibuiçã.o do credito. 

Ministeri·O da Ag.ricuJ.tura, lndustria e Commercio - Avisos: 
N. 1.004, de 13 de março ultimo. sobre a acquisicão ·e remessa á Dele-

gacia do Tbesomo Nacional ·em Londres de uma cambial de 5.: 30. 000-G-0, á 
conta da verba 21" . - Deu-se registro á .q_(uantia de 452:625$260, como 
credito distribuído a:o Thesouro Nacional. 

N. 2. 174,. de 17 d.o mez passado, credito de 2:400$ á Delegacia Fis:cal 
no Estado da Bahia, á conta da v·erba 18". - Registrou-se, feita a 'nec·es-
saria ·annullação. 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores: 
Avisos ns. 1 . 117 e 1.872, de 10 de marco e 28 d·e abril ultimas, sobre 

a distribuição :d.:o credito d·e 18:333$326 ao Thesouro Nacional, á conta da 
verba 32". - Registroucse, feita a annu!lação indicada no aviso. 

' I 

DOCUMENTO N. 3 

Tribunal de Co•ntas --:- Sessão ordinari·a ·em e2 de julho de 1913 ~ Pre-
sidencia do Sr. director. Dr. Vivei·ros de Castro - Representante do Minis-
teria Publico , Dr . Alf·redo Valladão - Secretario, Couto Neves . 

·P,resentes os Srs. directores Arthur A. ·Ewerton e Dr . .Ped·ro Teixeira 
Soares ·e sub-director .Tulio V. Lobato :de Vasconcell-os, no exercido interi,no 
d.o C3!rg.o de dir.ector. foi aberta a s.essão. 

Relatados pelo Sr. Arthur A. Ewerton: 
Ministerio da Viação e Obras Publicas - Avisos: 
;N. 6. de 12 do corrente, remettend<o a exposição :de motivos relativa 

ao contracto de 20 de maio ultimo, celebrad.o com a Companhia Nacional 
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d·e Navegação Costeira, para um serviço regular de nav.egação, e sohre o 
qual exarou despacho -o Sr. Presidente da Republica, mandando que elle 
s"'j a executado. - E:lubsist indo os motivoS! em que ass,entou a recusa do 
registr.o constante do despacho d.e 6 de junho findo, resolveu o tribunal 
mandar registrar o cont:racto, sob protesto. 

N. 2.445, de 27 de junho findo, credito de 100:000$ á Del·egacia Fiscal 
no Esta.do do Maranhão, á conta do saldo da caixa ·especial de portos a que 
se refere o d·ecreto n. 10.267, de 12 do mesmo mez. 

DOCUMENTO N. 4 

.Oe accôrdo com a presente exposição de motiv-os e havendo já .sid-o 
solicitada a abertura ·do credito 'necessario , resolvo manda'f que se ·execute 
o contracto. · 

JEm 9 de julho de 1913. - Hermes R. da Pi.orl!Seca. 

ExPosrçho DE MOTIVOS - Sr. 'Presid·ente da R•epublica. - Tendo o 
Tribunal de Contas,, na fórma d·o art. zo § zo, le.tra; b, da l·ei n. 392, de 8 
de outubro de 1896, ins.tituid-o exame sobre o contracto que, nos te'rmos 
do decreto n. 10. 176, de 1·6 d.e abril do corrente anno ,1 f.ai celebrado em 20 
do mez s·eguinte com a Companhia Nacional d·e Navegação Cos,teira para 
um serviço regular de navegação, resolveu ·em sessão d•e ~ de j·unho p!"o-
xi·m.o find·o rtegar registro ao mesmo contracto, por.que, não tendo sido revi-
g.orada a disposição do para,gra·pho unic•o do n. X!I, do art. 52~ da lei 
n . 2.544, de 4 d·e janei'fo de 1912, o Governo não está autorizado a abrir 
cre·ditos e assim não podia empenhar uma despeza sem ter fundo·s para 
custeai-a. 

Effectivamente; a vigente lei .o.rçamentaria da des,peza não r.evigorou 
a alludida disposição da lei n. 2 .544, de 1•91·2, que conferia ao Governo a 
faculdade de abrir os necessarios creditas. para fa:uer face ao compromisso 
uma vez ass.umiid\o. 

ClaTa ·e expressamente manteve, porém, a autorizaçãJo para celebrar o 
contract.o; ·e, si assim succede, e·stá o Gov.erno ·plenamente habilitado a 
constituir a obrigação contrahida pelo termo de 20 de maio ultimo, .attento 
que a omis,são da aut·orização concernente á abertura do credito para a 
de·speza neste ·exercicio não invalidava .ou derrogava a disposição constante 
do n. · X, do art. 52, da lei n. ,2.544, de 1912, subs.istente por foTça do 
art. 92;. da lei n. 2. 738, do corrente anno. 

Entend•eu o Gov.erno que ,a abertura do cred-ito era operação pos.terioOr 
a.o contracto, medi·da de ex·ecução deste, tal como a realização do serviço 
por parte da contra.ctante, e não era licito presumir que o Poder Legislativo, 
tendo autorizado o contracto, não provesse aos recursos necess•al"i.os para o 
implement.o da ·obrigação, .quando o Gov·erno oppO"rtunamente sobre isso 
providenciasse, o ·que já occorreu em me'nsagem dirigida -ao Congresso. 

A' vista dessas ·considerações,, -o preceHo de contabilidade respeito á 
especialização da despeza , não póde ser com pertinencia invocado no caso, 
analogo ao do contr.acto de 31 de dezembro de 1912, celebmdo com a Em-
prez!l de Navegação Rio S . Paulo, em virtude d.o 'decr·eto n. 9. 966, d·e 26 
do mesmo mez ·e anno·, por não ter tambem havido, de par com a autoriza-
ção para o co·ntracto, a fac•uldade relativa á a'bertura dos c·reditos neces·sa-
ri.as á satis'fação do .compromisso por parte do Gov·erno. 

Nenhuma outra razão tendo s1ido articulada ·contra a regularidade do 
contracto de 20 de maio do corrente anno, sou de parecer que foi elle legal-
mente celebrado e, portanto, está em co!ldi ções ·de prod·uz·ir t.odos cs effeitos. 

Rio de Janeiro , 9 de julho de 1913. - José BarboSa Gonçalves. 
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Termos d·e contracto - Docume<nto n. 5 - · Mi.nisterio da Viação e 
Obras PubUcas - Contract.o .com a Companhia Nacional de Navegação 
Costeira, para um serviço regular de nav·egação. 

Aos . vinte dias do mez de mai'o de mil nov·ecentos e t•reze, presentes 
nesta Secretaria de Estado, o engenheiro José Barbosa Gonçalves, ministro 
de Estado ·dos Negroci.os da Viação e Obras Publicas, , por parte dn Governo 
Federal dos Esrtados Uni·dos do Brastil, e o cidadão Antonio Martins Lage, 
directo.r-presidente da Companhia Nacional de Navegação Costeira, repre· 
sentado por José Luiz C.oelh:o, conforme procuração que exhibiu ·e fica 
annexada ao resp·ectivo processo, declarou o mesmo S·enhor ministro que, 
nos termos do decreto numero dez mil cento ·e setenta e seis, de dez·esteis 
de abril do corrente anno, usando da autorização conferida no numero dez 
do artigo dnco·enta .e dous, da lei .numero dous mil quinhentos· e quarenta 
e quatro, de .quatro de ja·neiro de mil novecentos e d.oze, revigorada pelo 
artigo cincoenta1 digo· n.oventa e d·o:us, da lei numero dous mil' S·etecentos 
e trinta ·e oito·, de .quatro de janeiro dre mil novecentos e rt.reze, ficava con-
tractado com a Companhia Nacional de Navegação Costeira um serviço 
regular de navegação, d·e accârdo com as clausulas' seguintes: 

'Primeira - A séde d·a companhia será na cidade do •Rio de Janeiro. 
Segunda - O serviÇo de nav·egação, que é objecto do presente con· 

tracto, constará das seguintes linhas: 
Um - Linha SuJ-iNo.rte, entre Porto Alegre e Ma1náos, assim sub-

dividida: 
a) uma viagem semrunal de ida e volta. c.om inicfo -em di·a certo, entre 

Rio d·e Janeiro e Porto A1egre, com escalas· na i·da po•r Santos, P:uanaguá, 
FloriamopoHsr, Rio Grande do ~lu! e Pelotas, e na volta por Pelotas e 
Rio Grand·e; 

b) uma viagem de ida e Vlolta, em c.onti-nuação da que trata a lettra a, 
entre Rio de Janeiro e Manáos, com escala por Vktoria, Bahia, MaDeió, 
Recife, Fo.rta1eza, Amarração, S. Luiz e Belém. tanto tna ida como na volta, 
e aJt.ernadamente. deverá escalar os portos de Santarém •e Itacoatiara. 

Dous - Linha subsidiaria SuL E",ntre R'o d·e Janeir.o ·e P<orto Alegre. 
Será feita um:t viagem d•e ida e volta. semanal. ·entre Rio de Janeiro e 
Porto AJ.egre, com escalas por· Angra, S. Sebastião, Santos, Iguape, Para-
naguá, Anto•nina, S. Francisco , Itajahy, Rio Grande ·e Pelotas. 

Tres - Linha de ·cargas e•ritre Rio d·e Janeiro e Porto Alegre e 'RioO 
de Janeiro -e Recife . Uma viagem d·e ida e volta. quinzrena.J, entre Rio de 
Janeiro e Porto Alegre e entre Rio de Janei.ro e Reci~e, servindo os por.tos 
intermedios, segundo as conveni.encias commerciaes. 

·Paragrapho· uni co. - Fica entendido qlue., d•evendo •as viagens das 
letras a e b ser f.eita•s em oroseguimento -ou extensão umas das outras, ini· 
ciadas a·sr da letra b na :tórma deste contracto, constituirão as duas sub-
divisões o servico da linha que conti<nua aqui den.ominada Sui·<N O·rte . Fica 
outrosim, entendido q·ue as escalas de Jguape, São Sebastião e Angra d:os 
R·eis são excl11idas da linha Sul-Norte. mas inclui·dras na linha ·subsidiaria 
Su!J de .que trata esta clausula, "Pelo ·facto de não poderem OSI vapores em-
pregados no serviço daquel!e linha. ·segundo a clausula q.uinta, fazer as 
ditas escalas, em virtude da difficuldade ma entrada dos portos respectivos; 
melhoradas· as ·condicões destes. o Governo poderá exigir as> tr·es escalas 
de que se trata, no serviço da linha SuJ!-Norte, na fórma da clausul:!t quinta. 
fi.ca trumbem entendido que a escala de Amarração só se torna·rá obriga-
t•oria .quando b dito p:orto fôr francamente acce·ssivel aos navio·s da con-
traeta•nte, em vir~ude da ex·ecucão das ob:ras de melhoramento proiectadas. 

Terceira - O serviço da linha SuJ.,Norte srerá feito até Recife, desde 
a data da assignatun< do present·e co.ntracto, e começará a s·er ·~xecutado 
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até Manáos, na fórma da letra b da clausula segunda, dentro d:o prazo 
de um anno,, contad·o da mesma data. 

Quarta - Fica entendido que além das viagens a.qui determi•nadas 
para cada uma das linhas da claus•ul a seg,1un.da, poderá a contractante fazer 
outras em caracter ·extraordinario, para attender aos interesses do commer· 
cio. Além das escal·as determinadas para cada linha, pode.rá, ou.trosim, o 
Governo., de accôrdo c.om a contra.cta•nte, estabele·cer outras, supprimil-as 
ou substituil·as pe:as que mais convenham aos inter·ese·s•s g·eraes, .sem onus 
para os cofres publicas e sem prej'uizo na subvenção que fôr devida á 
contractant·e, na fórma deste contracto. 

Qui.nta - Os serviços de navegação ·da linha Sul-Norte .serão f·eit.os 
com vapores de pas•sag.ei:ros e cargas, dis pondo de aocommodações para 
setenta passageiros de primei ra classe e de aloj amen.tos com •Camas. pa•ra 
cem d·e .terceira classe com capacidade mínima para mil seiscentas e dn· 
coenta toneladas d·e carga, •exchlidos :os duzentos e dncoenta metros cubkos 
de camaras frigorificas, susceptíveis de serem augmentadas, á medida que 
se ma•nif.estarem as necessidad·es ; es•s•es vapores deverão desenvol'ver a v e· 
loci·da·de mínima de doze milha·s por hora e ser dotad.os de il luminação e 
ventilação electricas, a·pparelhos hydraulkos para carga ·e descarga, maohi· 
nas de d·esinfe·cção, bombas e apparelhos automaticos para extincção de in-
cendio e apparelhos de telegraphia sem fio, com alcanc·e s·ufficiente para 
se correspo:nder com as installações existentes na .costa brazil·eira. A contra· 
ctante empregará no s·erviço ~lnbv·encionado os vap o.res ora denominados 
ltajubá, ltCJpema, Itapuca e Itauba, munidos de todos os ·aperfeiçoamentos 
acima dtados, e mais dez, que deverão s·atisfaz·er as condições enumeradas 
na primeira parte ·desta c:ausula. Para as demais linhas a contractnte apro· 
veitará· .os vapores que possue actualmente) nos quaes, .em prazo razoavel 
mar·ca·do p·ela lnspectoria Geral de Navegação, installará a;p·parelhos d·e 
telegraphia sem fio. Logo que as .condições de navegabilidade do s canaes 
interiores e da barr ai. do Rio Gránde do E4nl o permittirem, a tonelagem e 
velocidad·e dos navios a serem c-onstruid:os pela contractante, .dessa época 
em diant·e, serão augmentadas. 

Sexta - Os plalllos dos navios a construir para: o s·erviço do pre·sent·e 
contracto serão suje:tos préviamente á approvação do mini·str.o da Viação 
e Obras P.ub:icas. Sendo aceitos os navios, far·.se·ha ·a sua incorporaçãlo á 
frota da ·contractante, de accôrdo com as condições regulamentar·es• vig·ent·es; 
nessa .occasião , a contra-ctante apr-esentará á lnspectoria Geral de Nave· 
gação os do·cumento.s comprobatorios do custo dos navi-os e uma r.e!ação do·s 
seus aprestos e pertences. 

Setima - O numero de embarcações. ordinarias e de salva-vidas, de 
ci•ntos de salvação, a quant idade de s.obresalentes e aprestos indisp·ensav·eis 
ao serviço nautico, bem .como ·os objecto·s destinado·s a o· uso dos passag.ei· 
m s., serã'ti fixados em tabella especial; orga nizada pela contractante e sub· 
mettida á appr.ovação pela Inspectoria Geral de Navegação. 

Oitava - Para evitar intenlupção do serviço de qua•lquer das linhas, 
a contractante o·briga-se a subs·tituir immediatamente os vapores que se 
tornarem imprestaveis para a nav.egação -ou se perderem em sini·stros, por 
outros .que se approximem o mais possível das wndições ·exigidas na dau· 
·Slu!·a quinta. A substituição f.eita nestes termos só se •tornará, porém, effe· 
ctiva, si, .a juizo do ins•pector .geral de nav.egação., as novas embarcações 
satisfizerem perfeitamente ás neces•S·idades do serviço. No ca•so ·contrario, 
fica·rá a contra·ctante o'brigada a adquirir, dentro do prazo maximo d·e um 
anno, outras .que reunam aquellas condições, caducand.o o presente contra· 
c to, si dentro deste prazo não se tiver dado a sua substituiçã·o. 

Nona - Al~m das vistorias exigidas pela legislação ·em vigor, ficarão 
as embarcaç.ões da c·ontractante sujeitas ás que forem juJ.g.adas 1necessarias 
pelo sub·inspector de navegação. ., 
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1Decima - Os navios da contractante g.ozarão de isénçã-o e rega!.ias de 

paquetes, fica•ndo, porém, sujeitos aos regulamentos da lnspecto.ria Geral 
de Navegação, Policia, Saude, Alfandega: e Capitania dos Portos. 

De cima primeira - Os dias e · horas de partida, o tempo ·de demora em 
cada porto de ·escala e a d'luaçã;o da viagem s·erão .r.egulados pelo sub-inspe· 
ctor de navegação ·e suj.eitos á approvação do Governo, dentro de um mez, 
contado da da.ta do presente contracto. 

Decima segunda - Dentro do prazo de um mez, c:ontad·o da· data da 
as·signatu:ra des•te contracto, submetterá ,a contractante á approvação do 
Governo as tabellas de pa$sagens e fretes ·que terão de vigorar no serviço 
contractad·o ·e s·erão reduzidas, em relação ás actuaes•, maximé para .os 
g·eneros de producção local. Ess'as reducções serão ampliadas á pro·po.rção 
das facilidad es da navegação nos canaes interiores da barra do Rio Grande 
do Sul. Estas tabellas n§.o p.oderão ser a:terada's' e serão .revistas de dous 
em dous anno·s de mutuo accõrdo. A contractante apresentará, ou:trosim, 
á a·pprovação do Gov·erno, para os eff.eit-os da claus.ula dezoito, a tabella 
das distancias entre os diven1os portos. 

Decima terce~ra - A contractant·e ohriga,se a tranSJporl'alr gratuita-
mente: primeiro, o inspector geral e .os fiscaes de cnaveg·ação, quando via-
i arem em serviço; ·segundo; o empregado encarr-egado do ;serviço postal; 
terceiro, as malas d;o Gorre:o, nos termos da legislação vigente, fazendo-as 
conduzir de bordo para terra e vice-v·ersa, passando e exigindo recibo·; ,quarto, 
os dinheiros publicas, na fórma da J.ei em vigor; quinto, os ob1·ectos remei-
tidos á Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicar;; 1ou quaesquer :re-
partições a ella annex•a·s e os destinados ás ex·posições officiaes ou favo-
recida·s pelo Gov·erno; s·exto, as sementes e mludas de plantas destinada·s 
aos j ardi•ns e ·estabelecimentos publicas ou ás sociedades d·e agricultura ou 
auxiliadas pel10 Governo. 

1Decima quarta - A contractante obriga-·se a conceder em seus paquet.es 
trans·portes com abatimento de cincoenta po.r cento s1obre os preços drus 
respectivas tabellas pam força publica ou escolta conduzindo pr.esos, e 
com trinta por cento para qualquer transporte feit.o por conta da União 
ou dos Estados . 

.Decima .quinta - A contractante obriga"se a es.tabelecer tr·afego mutuo 
com as linha·s de navegação e vias f·erreas .que venham ter aos portos' ser-
vidos pelos seus vapores; os accih.dos promovidos pela contract·ante serão 
suhmettidos á ap•provação do ministro da Viaçã-o e Obrrus Publicas. 

necima rs•exta - A contractante obriga-se a só fazer tra'ilS'pO·rte de in-
f!ammaveis •e explosivos em vapores exclusivamente de cargas. 

Dedma setima - A contractante deverá apresentar, trimensalmente, a.o 
sub-inspector d·e navegação, ·quadros eMatisücos minuciosos, conforme mo-
d·elo c,lue este formulará, .s·o'bre o movimento de pa:s•sageiros e carga, o ·con-
sum:o de ·combustivel e lubrificantes, di,.criminando-os quanto á qualidade, 
peso, volumes e fretes recebidos, por fórma a se poder computar com exa-
ctidão a renda de cada viagem. Apres·entará igualmente, até quinze de março, 
a cópia do balanço do anno anterior, inclusive a. ·conta de lucros e perdas, 
em ord·em a que ·possa ser conhecida a 'S!lla renda !ic,Cuida e as despezas 
de custei;o e .conservação de seus vapores. 

Decima oitava - Em retribu ;ção dos serviços prestados pela linha Sul-
Norte, de que trata .a clausula segunda,, a contractante rec·eberá a subvenção 
de .quarenta contos de .réis por viagem pedonda completa entre Porto Alegre 
e Manáos, ·ficando a mesma subvenção reduzida a vinte contos de réis por 
viagem redonda da mesma linha emquanto a contractante não puder ir senão 
até Recife. Esta subvenção s·erá paga mensalmente no Thesouro Nacional, 
medianfe requerimento acompanhado de attesta·do do sub-inspector de na-
vegação. O calculo da subv.enção, todas as vez.es que, por motivo de força 
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mai or, de vidamente comprovada, não- puder ser completa a viagem redonda, 
será feit.o pela divisão total da subvenção (quarenta conto·s, de réis·) pelo 
n:umero de milhas navegadas na viagem redonda completa, numero esse 
determinado na tabella das di stancias de que trata a cla·usula decima s·e-
gunda, sendo ·o quoc 'ente multip li cado pelo numero de milhas da viagem 
incompleta. Emquanto as viagens da linha Sul,Norte só se este-nderem •até 
Recife, o ca.Jculo da ·subvenção , no caso d·e viagens inc.ompletas, far-se-ha 
do mesmo modo, servindo de dividendo a quantia de vinte contos d·e réis. 

-Decima nona - Salvo caso de força maior, devidam ent e justificado e 
aceit-o pelo ministro da Viação e Obras ~Lrblicas, ficar á a contrac.ta,nte su-
jeita ás seguintes multas: 

Primeiro, da quota da subv·enção correspondente a cada viagem da linha 
numero um, da clausula segunda, ·pela suppressão de qualquer dellas, e 
mais cincoenta por cento sobr-e a r.eferida quota; de dez contos a cj.uinze 
contos de réis, pela suppressão de cada viage m das linhas ~umeros dous 
e tres; 

Segund-o, de trezentos mil réis a quinhentos mil réis, além da perda 
da s·ubvenção r·espectiva, n-a caso de interrupção de viagem encetada; si, 
poTém, a interrupção fôr devi-da a caso de força maior, não se verificará 
a multa, mas· a cont-ractante percebe.rá apenas a subvenção correspond-ente 
ao nume-ro de milh as nav.egadas, calculadas de accôrdo com a cl~.usula 
anterioor. 

Terceiro, de ·cem mil réi s a trez·entos mi'l réis , pelo p·eriodo- de C!l!da 
seis horas excedentes á que fôr marcada para a sahida. 

Quarto, d·e duz.entos mil réis a um conto de ré:s, por infracção de ·qual-
quer das clausula.s para a qual n ão haj·a multa esP'ecial. As· multas serão 
im pos.tas p·ela Ins•p ectoria Geral de Navegaçã·o, por prop-asta do élub-inspector, 
co m recurso ao mi ni stro da Vi ação e Obras Publicas, e deverão ser pagas 
no Thesouro Nacional dentro do p.raz o maximo d.e dez dias .ou desconta!das 
no primeiro pagament o de subvenção que a contractante tenha de receber. 

V:ges.Ena - Em caso de interrupção total ou parcia~ l por mais de um 
mez, do serviç-o contractado , pagará a contractante uma multa correspon-
dente á metad·e d·a renda bruta mensal , calculada pela média dos• cinco 
mezes anteriores ; ou., s i o G overno .preferir, mandará fraze r as vi agens. por 
sua conta , indemnizand·o-o a contractante de todas as despezas e mais dn-
coenta por cento das mesmas, como multa. Na falta de execuçã;o do serviço 
cl:l _linha Su!cNorte, dentro do prazo marca-do na clausula t·erc·ei.ra ou no 
caso de multas r~peti das·, dar-s e-ha a resc:são do ·contracto de pl.eno direito, 
p-o r decreto do Gover·no, e sem dep·endenci a de int·erpeHação ou decis ão 
judicial. Dada a rescisão , não po·derá a contractante reclamar ind·emnização 
a-lguma por prejui z.os que lhe possam resultar ,e perderá a caução de qu e 
trata a clausula seguinte . 

Vigesima primeira - Em garant:a da execução do presente contracto, 
será ·depo•sitada no Thesouro Nacional a importancia de cem c-antos d·e réis , 
em moeda corrente ou em título s• de dividas da União, apres·entanêlo-se o 
documento desta c-aução n o acto da assignatur.a do pres-ente co ntracto. 

Vig,esima segunda - Para as despezas de fiscalização, a contractante 
e·ntrará ad.iantadamente para o Thesouro Nadonal com a importancia de seis 
contos de réis :s'emestraes . , 

Viges.ima teToeira - A contractante obriga-se a fornecer de seus d·epo-
sitos no Rio de Janeiro e nos Estados o carvão de que necessitarem os 
nav-ios da Armada Nac:,onal e os demai's serviços federa e?·, quand·o não 
puderem prov·er-s·e d·e outro modo . .., 
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Vigesima quarta - O Governo poderá occu·par temporariamente todos 

ou parte dos pa•quetes da contractante, indemnizand>o-a da renda liquida 
que coiu·ber a cada uma das embarcações occupadas, avaliada pe~a média 
das viag·ens n.os do.ze mezes que preceder·em á data da occupação. No caso 
de fretamento de qualque.r' de s·eus• vapores para servi·r de tend!.er ao•s na:vios 
de guerr·a, o preço re s•pectivo será estipulado mediante accôrdo. 

V.igesima quinta - Em caso de desinte!J.igencia ·entre o Governo e a 
contractante so·bre a applicação de qualquer das present·es clausulas, será 
a "~uestão resolvi-da por arbitrament.o, segundo as fórmas legae·s•, ficando 
entendido que elle •não pod.erá .ser instituid•o para os casos de multaJ resci-
são o•u outros c1ara;mente r·eso.Ividos pelas clausulas contractuaes. 

VigeS~ima .sexta - A contract•ante obri·ga-se a CUJl!prir · f,ielmente tod•os 
os regulamentos que ex.istem ou vi·e11em ·a existir, refer.ent·es. e appllca·vis 
ao serviço de navegação contractado ·e que nã-o contrariem as present•es 
cl,~usulas. 

Vig.esima setima - O presente contracto vi.goT>ará pelü prazo de quinze 
annos, contado da data de •sua as·signatura, e não poderá s•er arrendado ou 
transfer.ido sem prévia auto:rização do Governo. 

Vigesima oitava - Na da.ta da assigonatura do presente contracto, fica 
de nenhum eff.eito o que foi celebrado entre o Gov·erno Federal •e a contra-
ctante, Ide accô11d:o com o decreto numero seis mdl novecentos e ;vinte e tres, 
de no.ve de abril de mil nov·ecentos e oito. 

Vigesima nona - A despeza do presente contracto correrá por conta 
dos creditas• a serem abertos, em virtude dos mesmos disrpositiv.os das leis 
suprac:tad•as, numer.o dez do artigo cinc·oenta e dous, da l·ei r~umero dous 
mil quinhentos e quarenta e quatro, de quatro de janeiro de mi:J novecentos 
e d.oze, revigorad.o pelo arti•go noventa e dous~ da lei numero do,us mil 
setecentos e trinta e oi.to, de quatro de j aneir.o d·e mil nov·ecentos :e treze. 

Tr.ig.esima - O pres.ente ·contracto estando sujeito ao sello proporcional 
e não se podendo fix,ar o valor •exa-cto• :Síobre o qual .dev·e assen•tar ·a dedu-
cção do resopectivo imposto, a con.tracta-nt-e o pagará parceiiadamente .sobre 
as importanci.as das subvenções a que tiv·er direito, por occasiãol de serem 
esta·s receb.jdas n:o Thesouro Naci.onal. Por assim .haverem accô.l'dad.o e ter 
sido pres•tada a caução de cein co·ntos de réis de que trata a clausu~a vige-
sima p:rimeira do •presente contrac,to, e pago o seiio de privHegio de praz·o, 
na importancia ·de oH.ocentos e vinte e cinco' mil réis, o ·QIUe tudo se veri-
fica d:os resp·ectivos conhecimento'! do Thes-ouro Naciçmal, sob numeras 
trezentos ·e quarenta e seis· e c,tuatro mil duzentos e •no·venta e tres, de 
deze:s•ete e dezeseis do corrent,e mez de maio, archivados nesta Secretaria 
de Estado, mand·ou o Sr. mi•nistro lavrar o presente contract-o que, depois 
de lido e achado conf.orme, assigna com .a ref.erido representant·e do d:irector 
presidente da Compa·nh:·a Nacional de Navegação Coste·ira, José Luiz Coelho, 
com a•s testemunhas Antonio Lour·enço Pacheco e Ivan Artoe, terceiros o.f-f.i-
cia·e·s, e commigo, Arthur Leal Nabuco de Aa-aujo, se~undo official, que o 
escrevi. Secretaria de Estado dos Negocio·s· da Viação e Obras PubJi.cas; 
no Rio de Janeiro, em 20 de mai.o de 1913. - (Ass-ignaldos) Jó.sé Barbô,sa 
GonçdJyes, - Por procuração de Antonio Mar.tins Lage, presidente da di-
recto.ria da Companhia Nacional d·e Navegação Costeira,•, José L:uiz Coelho.-
AnJ/:onio Lou renço Pú.\Checo. - Ivan Atrtoe.-ArtJhur Leal Nabu,co de Araujo. 
-Con-fere.-Moacyr Sillva, 3~ .affkia-E~Está conforme. 'Em 22 de ma·io 
d·e 1913. - A. Nabuco, 2° o·fficial. - V1,sto. - O.ctaviano A. de Figweiredo 
~irector da secção. ' 
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Confirmando O'S juizos enunciados, em s•ua mensagem de 3 de mai.o 
do anno findo, o Sr. President.e da Re,publica, em outra mensag·em -de 18 

de set,embro s'eg•uJi.nte, pe!diu .a ~at.tenção ido: ICongres:s o 
Par·ecm• do 81•. A. iNac.ional para a "necessidade de ser votada uma lei que 

llfeU.o F1•a:nco regule a situação jurídica do índio brazileiro" e sub-
metteu á apreciação do mesmo Cong.res·so um memorial 

sobre "a situação do indio perante a. legislação aniiga e moderna.", bem como 
um "projecto de lei definindo a verdadeira. e necessa.ria. situação jurídica do 
indígena brazileiro", - projecto e memorial estes organizados pelos Srs. 
Manoel Tavares da Costa Miranda e Alipio Bandeira, funccionarios da Di-
rectoria Geral do Serviço de Protecção aos Indios e Localização dos Tra-
balhadores N acionaes. 

A Commissão de Constitcuição e Jus tiça, r·equerendo .que, com est·e 
parecer; sejam publicados os referido'S documentos (.pr-oj.ecto e memorial), 
passa a emittir a sua opinião sobre a materia principal , nos termos se-
guintes: 

:A inc.orporação ao nosso organismo .economico e social das numeros•as 
tribus •selvagens, errantes .e dis·persas por var:os Esta:dos da Republi-ca, oom 
uma populaçã.o calculada por o·piniões autorivadas. ·em um milhão de indi-
v.iduos, tem s·ido assumpto de larga e erudita dis c.us,:ão entre os compe-
tentes, mas ainoda .sem solução pratica defin itiva, .po11que .esta depende de 
um conjunct.o de medi:das, que, só aos pouco•s e pela acção concuprente da 
União e dos E ó' tad.os , poderão ser systemat.isadas. 
. Antes mesmo da noss·a emancipação política, pod.em ser assi.gnaladas 
épo·ca•s intermiNentes ·em que os principias de human!da·de preponderaram 
sobr-e os impulsos de barbaria, no trato entre ·OS conquistadoreg, e .os pobres 
selvicolas escravizado-s, mas, a r.egra commum das relaçõe-s• entre estes e 
aq.uelles •sempre foi a da gu·erra desigual, a des·truição do a·borigene ameri-
cano pelo europeu co.J.onizador. 

As· cartas régias de 13 :de maio, 5 de novembro .e 3 de de2iembro de 
1808, e a de 1 de abril de 1809, todas ex·pedidas 1já em pleno seculo XIX e 
quasi nas vesperas• da Indep.endencia Na·cional - mandavam d·eclarar guerr:1 
aos botocudos de Minas Geraes e bugres .de S. <Paulo, d.ispo.ndo que "todo 
mil·iciano ou qualquer morador que s·eg•urar alguns desse·s i·ndi.os p•oderá 
conservai-os por !·5 annos como prisioneirÓ,s de guerra., dJeS:tinando-os ao ser-
viÇo que m.ai's lhe convier". 

José Honifacio - o Patriarcha da nossa Independencia - ti·nha vol -
ta.da ·para esse grande problema a sua a·dm;i:rave·l ·e bemfazeja· visão de 
esta.d·i:sta, mas a dissolução vioJ.en.ta da Constituinte •e .o exílio imposto ao 
f-undador da· nossa nacionalidade não lhe permittiram apresenta·r áquella 
Assembl•éa o seu proj.eoto para a s.oJução do problema "ainda hoje indeter-
minado da irman.ação das .raças q;ue ·povoam :o nosso solo e da homogenei-
dad·e nacional". 

O iHustr·e jnrisconsulto patr.io, nr. r.ng.J·ez de Souza, em notavel con fe-
rencia realizada no Instituto da Ordem dos Advogados, <sobre este impor-
tante assumpto, pr.oferiu estas desco.n:sola·doras palavras: "a escravidão dos 
indi-o.s é mal anti•g.o; que, ,parece, só s·e eXIHnguir.á quand·o lhe fal·tar o ali-
mento ·e do t.erri.torio na·cional ho·uve.r desap'parecido o ultimo ·a·borigene" . 

O Govemo da Republica, compenetrad:o da necessidade de . 1s·e incor-
porar ás nossa·s forças economicas o valiosq factor repres.entado por esse 
milhão de brazileiros•, ultimas d.esoenden.tes de vigorosa.s p.oipulações· rdizi-
ma•da<s pelas chacinas de outr'ora e pelos soffrimentos da miseria sobre-

24 
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vinda ás aepreaações, organizou, em Hlll, o Ser-viço de Pr-otecção aos Indios 
e Localização de Trabalhadores Naciona.es. 

Não se pód·e ainda ajuizar, com segurança, . do exi1o da organi·za:Ção, 
que mal começou a fuonccionar, - e nem é nossa miss·ã-o, neste momento, 
fazer a cri.tica do systema e plano ado,ptados . 

. Entretanto, ".quaesquer medid•as que os competentes proponham, não 
podem ficar d•esacompanhadas de •uma le.gi·slação civil, ap:ro.pria.da, que re· 
guie ás •relações de direito ·privad-o, entre os .a'borigen·es, selvagens, o:u ca· 
t-echizado·s•, e a gente civ.Hizada•, e tambem as suas re-lações· .de .famHia. 

•A des-ejad:a ap.proximação dos indi()ls, a sua catechese, a progressiVa 
incor·poraçã.p á ·sociedade brazileira ·não podem deixar de crea-r laços e re· 
!ações diar.ias, sobretudo, em materi.a d.e. ·propded·ade e de locação de ser-
viços, <tue carecem ser regulados pelo direito civil , ·não pelo canon, imposto 
á generalidade dos brazil·eiros•, ma·s por disposições especiaes., que attendam 
ao grão de capacidade civi.J, aos preconceitos arrai•gados em sentimentos de 
justiça primiti-va, á simplicidade de habiotos e á profunda ignorancia das 
leis em ·que se acham, .e ainda por muitv tempo se hão de encontrar, os 
abor.igenes, mesmo .que se amontoem codigos sobre cod.i·gos, e para o di· 
reito brazileiro se ·transplante todo o saber juridico da A1lemanha e da 
Italia. 

O noss·o direito actual aottende ·essa necessidade, ma•s de modo imper· 
feito e incompleto. 

tNo glorLoso ped.od.o da R·eg.encia, a lei de 27 .de .outubr-o de 1831 man-
dou considerar como orphãos os indio·s até então em servidão e o.s en.tr·egou 
a.os juizes de orphã·os, .para lhes app.Jicarem as pr.ovid·enciws da ord.enaçã.o 
do liv.ro 1•; ti.tulo 88. No mesmo sentido foi expedido o decreto d-e 3 d·e 
julho de 1833, pelo qual .foram os -referid.os juizes encarregados da admi· 
nis.traçã:o d·OS bens dos• indi·os, emquanoto a As,sembléa Geral ··não d·ésse 
outras ,provid·encias a tal respeito. O decreto de 15 de ma·rço de 1842 con· 
fi-rmou aq\t.ella disposição. Os indi.os eq:ui.parados .aos orphãos gozam das 
excepções que, no direito dvil , benefidam os inca·paze·s, instituições de assis· 
tenda e ampa-r.o d.e -que não póde prescilnd'h- a justiça soci·al, sob tpena d·e 
se implantar .a ini.quidad.e no terreno da jurisprudencia. 

Certo as numerosas. medi·das tomadas no anti•go regimen em beneficio 
dos índios·, quer selvagens, quer em ca:min'ho da civ·ilização pelo a•ldea:mento 
forçado .ou vol·unta·rio, ertam .a ,fnwto de idé as erronea~ sobre a verdadeira 
natureza do p·roblema empiricamente prop01sto e resolvido; mas , attes·ta·vam 
nobre .preoccupaçã.o da ·sor.te d·esses brazilekos infeli21es, de que só a.gora 
parece querer cuidar a Republica; e a não ser a coogi.taçã.o dos posHivis·tas 
no seu pr·ojecto de Constituição, ou a·lguma voz; isolada, sem autoridade 
official, é de crêr que os estadistas e homens pubJ•icos consideram extincta 
a raça dos primeiros hab'ita.ntes do nosso terri1orio, ou os restantes. indi· 
viduos inteiramente inadaptaveis á nossa civi lizaçã·o, ad.eantamento e .pro· 
gresso . Por isso, á tsemelhança daquelles estadistas do Imperio, que que.riam 
resolver a -questão do elemento servil não cogitand.o della, - Governo e 
legisladores .r.epublicanos prescindem desse milhão de homens s·elvagens, 
sem fallar dos semi·catechizados< ou índios ma·nso.s, .e pa·ssam por elles 
como S•i para todo o sempre houvessem desa•ppa·recido do scenario ·em que 
brancos e negr.os s•e agitam." 

O tre·c<ho acima transcri.pto, tirado da ·conferencia, já alludidai feita 
pelo Dr . Inglez de Souza, no Instituto dos Advogados, justif.ica a legislação 
especial que se exige para regul·ar .a situação juri.dica d·o i.ndigena e pr.o· 
teger-lhe a vida, a, liberdade, a p.ropriedade, na sua gradual adap•tação á 
sociedade civi:!iz·ada. 

O art. 1.814, tqu·e é oultimo d·o pwjecto do Codigo Civil, em elabo-
ração no Congresso Nacional, dispõe que: "f.icam rev.ogadas as ordenações·, 
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alvarás, leis, decretos., reso•luções, usos e costume·s relativos ás materias 
do DireitG CivH, que são regulad·as por es<te Codigo ." 

O dito pro}e·cto, tal como s.ahiu da .Cama·ra para o Senado, não incluía 
os indigena.s .selvicolas en<tre os incapazes, nem ins·ti.tuia! outro direito de 
exce.pção para amparai--o-s e pr-ote.gel"'Os; - o Senado, porém, na emenda 
n . 414, ao proj .ec:~o- da Camar.a, appr.ovou •o ,s·eguinte additivo: 
;f!it"~an;,~.. . !f:liv.r 

"Os selvicolas, á med·ida ,de sua adaptação, ficarão suj<eitos 
ao regimen tutelar estabelecido ·em !<eis ·e reglulamentos es·peciaes." 
. ~t\li!tiliiibl"<ll:)i;;.lj~,~·> . ' 

Bs·sa .emenda, aP'ezar de impugnada tpelo illustre <Deputad-o 'Pi•res· de 
Carvalho~ em .se.u b.r·ilhante rela•t·ori·o .parcial como membro da· Oommissã.o 
Especial incumbida d-e dar •par.ecer .s-obre as emendas d·o Senado, fo·i appro· 
vad.a pela .Camara. E' , pois, ·Conv·eniente, ainda sob o po.nt-o d·e vista .do 
Qld·i•go Civil em adeantada elaboração. >l·egislativa, d·ecre.tar-se a lei es·pecial 
rr-egu·ladora da situaçã-o do selv·ico!a, affm de ·que a approvção do Codig·o e 
cons•equente r-evogação da l-egislação ·anterior, que, bem ou mal, vi·sa pro-
teger o dito s·elvi.cola, não .o deixe es·quecido, abandonad-o e sem amparo · 
l.egal ad·equad-a ás condições .de. sua •vi.da ·e ao ·at'razo mental ·em .que lil'n'.la 
vegeta,, a,Jd:eifido ou •nomade, nesta Patria, de que foi ene o primeir-o ha-
bitante. 

O proj-ecto, que acompanhou a men'sagem, te .. I ul'Uitos defeitos, . .,ue 
serã.o melhor cor.ri.gidos ·e apontad-os na· pr·Ó:pria discussão. Entretanto, a 
Coinmissão de Justiça, no rap ido exame ·que f•ez do mesmo, ind·icará os que 
lhe parecerem de maior vulto, propondo, pelo modo 'S•eguint·e, as neces-
sarias modifkações : 

Art. 1. o A ·primeira parte do a-rtigo p.arece doesneces•s·aria, · em vista do 
artig.o da Cons1loituição a ctue ahi mesmo se faz r·eferencia. Si a Coris<ti-
tuição declarou .cidadãos brazileiros ·OS• nas-cidos no B.razil, salvo o caso 
uni co · dos filhos de pae ex·t'rang.e'iro e a.o serviço de sua nação, - nã.o é 
necess•a-rio que .outra lei venha reconhecer · .cida·dão brazileiro o•s· que, sendo 
nascidos no paiz, não est•ejam incluídos naquelJe caso uni co de -exce,pção. 

P·ropomos, pois, a ·seguinte emenda: 
,Supprimam-se a•s: palavra-s "r·econ>hecidos cidadãos blfazi leiros ex-vi do 

art. 69, n. 1, da Constituição". 
Art . 6 . o Pr.opomos que se s.ubs·titua o a11ti·go pelo .seguinte: 
Os índios d·e qualquer ·categoria, não inte·irarii•ente adaptados, ficam 

s-ob a tutella do Estadq,, que ,ai exercerá segundo o gráo de adaptação de 
cada um por intermedio dÇJS ionspectores do Serviço de P>rotecção a.o s Indios 
e Localização de Trabalhadore·s Naciona.es•, s·endo facult·ad'o ao1s di•tos ins'P'e-
ctores requerer -ou nomear pr.o~urador .para requere·r em nome d-os mesmos 
índios, per.ante as justiças e autoridad•eSj ,praticando para 01 referido fim 
todos os actos permittidos ·em direi!lo. · 

'!§§ 1° e zo - Como no projecto .. 
;Art. 7. o -Red·ii a-se assim: 
Sã.o nullos D.S actos praticados entre individuo civüliz·ado ·e índio das 

1", z•, ou a· categorias, salv-o quando ·este fôr representado p·elo inspe·ctor 
competente ou q.uem suas vezes fizer. 

Art. 8. o Supprima-se. 
Art. 11- <SubstHua•se pelo seguint-e : 
O Governo ged,eral .promoverá a C·essão g1r.a•tuita, para o domini.o da 

União, das terras. dev.olutas pertencentes• aos ,E,stados, qu-e .se acharem oc-
cu,padas pelos índios, bem .como a das terras das· ex,tinctas aldeias , ·que 
foram transferidas ás antigas províncias peja -J,ei d:e 20 de o~tt~br·o .de 1887 4r 
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§ 1. o As t•erras cedidas ·s•erão delimitadas em zonas, .correspondentes 

á occlupação real já existente, sendo respeitada a poss·e dos indios, assim 
como o uso é gozo p.or ·elles das ·riquezas naturaes aihi encontradas. 

§ 2. o Re·speitada essa po•sse; poderá o Gov.erno Federal em;pregar as 
di'tas terras. para a f.undação •de povoações indig·enas, du qualquer outra 
fórma de localização d·e índios. 

Ar.t. 1í.2. Substitua-se pdo S·eguinte: 
As terras de . . CJ:ue trata o artigo .a•n•t•erior, quando occupadas p.or indios 

dá 1", •2" ou 3• catego.rias, ·só .poderão s:er vendidas por necessidade ... >' .etc ... 
Airt. 13. Redija"s•e assim: 
As disposições da lei de registro ·civil d·e nascimento, casamento e 

obito são applicaveis: 
a) a•os índios pertencentes a cenot-r.o•s agrícolas, ou que vivem promit-

cuamente com civilizados, ficando a·que1les su~ eitos ao regimen comm~tm 
do r·egis1ro ; 

b) aos índios das outras cat·egorias, ·sempre que as circumstancias· o 
permittirem, não fica-!)do el:les sujei•to•s· á penal·idade alguma nos cas.os de 
om:·ssão de qualquer reg·istro. 

Art. 22. Supprima-se. Não ·s·e comprehende a necessidade de referencin 
a casamentos, ·que o pro.prio texto declara não rl,e·IJ{)·nhecu . 

.Pelo testemunho de Co.ut.o de MagalhãesJ ·que conhec·eu cerca de trinta 
tribus, constituindo dez n.ações indígenas, e visritou mais de ·cem aldeiws de 
selvage·ns, a organização da família .entre ·estes é regida tpor instituições 
de •ty'pos mu·ito variad·os, "des·de a s.everidade de costumes, .que. excede 
a .tudo quanto a historia nos. refere, até a communhão dias mulheres.''. 

Ha tribus ond·e não existe o casamento, -o!utras ha em que "a mulh er 
adulte:ra é punida com a pena .da fogueina". 

O communismo das mul·heres nã·o tem, entretanto, a menor S·emeH<~ança 
com a pros•tituição, poderndo ant·es ser consid•erado como um moita de fa-
mBNa, ao pas s.o• que :a pros1ituição é a T~egaJçã.o da fam•fli'a. 

O ·communismo das. mulher·es entre ·O•s selvagens,, s·egundo o 11e&terr:lunho 
de Couto de Magalhães, consiste no ·seguint·e: "A mulher, d·esde que attinge 
a idade ·em que lhe é pe.rmitüdo entrar em l.'elação com o · homem, ·Concebe 
daque1le que lhe apraz. No peri.odo da gestação e amamentação -é sus•t·entada 
pelo . pae do menino, o qual pó de. exercer egual encargo para com outras , as 
quaes, durante período-s identicos, moram na mesma cabana. 

Des:de que a mulher começa a trabalhar, é livre d·e conceber do mesmo 
homem, ou pód·e pr.ocurar outro, pws·sando pa•ra es:te {)i ·encargo da su sten-
tação d:a pr.ole an.t·erior. Notarei ·que entre os selvag·ens o menino começa 
a cuida:r da ·propria existencia des.de os dez a·nnos, •s.endo comtudo aj.t x--i 
liado pelos pa·rent.es até que bast·e a s·i mesmo". 

Tratand-o d·e indios j que o proprio .projecto ·classificou como s·endo os 
de estado \Selvagem, o casamento entre elles, como a .organização da fa-
milia, não pó de existir .,,e não como "a e:>Gpr.essão exa·cta das necess id ade s 
sociaes, que eiles s.entem. no -g·ráo de civilização em ·que s•e acham". 

•Para os .que já estiverem em grão ad•ianta•dO< de ªdia1ptaçã.o e pr:eten-
der-em .casar-se segundo a•s· normas communs., o ·que se deve•rá fazer é fa-
cilita-r simplesmente o processo de habilitação e f.orma,Jid·ades• d·o ·cas.amento. 

Assim, pro·pomos que os para'gra'phos 1 o e 2" .ct.o art. 22 sejam substl-
t\uidos. pelo seguinte: 

Art. Aos indios, cujo estado de •civilização permittir o casamento se-
gund.o o di.reito commum, fica facuJ.tad1a a habilitação perarute .o funcc iona-
rio competent·e da Ins•pecto:ria, o qual e:>Gpedi:rá o respectivo ·certificado e 
assistirá o acto, firmando•lhe o tel'!no. 
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Art. 24, para·grapho unico. O disp.ositivo do para·grapho declara que 
o autor da infracção occor.rida em terras ou aldeias de ~ndios.J em povoa-
ções indígenas ou postos de s.e:rviço, praticada por indivi·duo civil izado ·contra 
indi.o , não poderá •em caso algum a!legar em S·eiJ favor a justi'fi.cativa do 
art. 32 do Codigo Penal , instituída em beneficio do1s que praticam o crime 
.para evirfar m!a$ maior e dos ·que o ,p·raticam \e•m de-f~Sia· legitim~, p.ropria ou · 
de outrem. 

·Ess·e dis·posi•tivo deve ser supprimido, ma·ntendo-se o principio g·eral da 
não imputabiHd:ade .ou da jus.tificação dos· que são ·compe!Ji,dos· á pratica 
do ·crirne oor um eisila1do de nec&.ss~d;ade, ·OU em .acto de ~eghma defe'Sa. 
. Qluaesquer que sejam as diverg·encia·s• de doutrina na apreciação das 

bases sdentificas da defes:a privada, o •princip:o essencial da mesma está 
acceito definitivamente em todas as legislações , bastando para reconhecei-o 
o conceHo d·e Hege~: "Tanto qua•nto o delicto é a negação do direito, a 
legitima dde<1a ·privada: é a negaçãü da ·negacção do direito: portanto, é 
justa." 

Para prot·e•ger o indio contra a inva•s,ão de sua~s terra·s , não precisa o 
proj.ecto ir ao extremo de supprimi'r aqueHas duas justificativas uni·versa'l-
mente acce1tas pelo direito penal: basta punir rig.orosamente as dep.redacões 
e i-nvasões. dos, arranchamentos, das aldeias do'S· mesmo·s', quer pa:ra hos-
tilizai-os, ·que·r com o fim de ex·ploração ·dos productos na.turaes das ditas 
terras. 

A pr.ovide·ncia, qlu·e está •pr·evista no art. 26 do ·projecto, deve institu ir 
penas. mais graves do ·que as dos a•rts . 196 e 329 do Godigoi Penal . con-
vindo tam'bem modi·ficar-.se o p:ropri-o texto do dta.do art. 26, -como em 
seguida se propõ·e: 

Art. 26. Redija-se assim: 
<Invadir á mão armad,a as se'Sma:rias, ou quaesquer .terras S()b a posse 

dos indiO's, quer para hostiliz;a1-o·s•, ·quer para o fim de exp1ora;r OS' pro-
dueto s natura·eS· ·das. ditaiS' terras; commebter d'C\jJr·ed:açõ·es OU V•ioJencias 
contra arr.anchame,ntos , aldeias,' povoações indig·enas ou postos de se•I'Vi-
ços; ai.Ji.ciar gente para im,pedir, po:r quaJq.uer meio de coa cção, a conti-
tJiua\:ão da pos·s•e dos indio'S· na·s terras por elles occupadas. 

Pena - de 'prisão ceHular por um a t:re s· >ann.os:, além daqu ellas em 
que incorrer pela violencia. ""''"''I 

Paragrapho uni co. A entra;da á onoi•te nos •pousos de qualquer especie, 
em qu·e se abrigam indios, é equi·para1da ·para os ·ef.feitos penaes, quand o 
praticada oor individuo ·civilizado, á violação de d.omkilio, de que trat a 
o art. 196 do Codi_go Penal. 

.Accr·escente-se: 
Art. A destJCuiçã,o, ou damnificação de cous.a de ·qua·lque·r valor, move.!. 

i·mmov·el ou semov·ente, de p:ropriedade de indi.os', será .punível ,segundo o 
dis1posto no a:rt. 329 do Codigo Penal. 

Art. 27: 
Deve s·er sup·primido. O 'texto, como está no p:roj e c to, arrola no mesm.o 

dispositivo as.sumptos inte~tamente dive·r51os, como sejam: dd~~i'r com!o 
crime _o exhibi-r o indi.o á curio,sid.ade publ·i·ca, como se fôr animal de fe ira., 
para tirar lucro de ,na! exposição, - facto que o projecto equipara sem 
flundamento algum ao crime ·de esV:elUona-to, previsto no· a,rt. 338, n. 5, 
do Oodigo Pena•! -; decla•i'ar que o civi.Jizad.o c,Aue ma·nda,r ou :provocar a l-
gum índio a commeltter ·crime res:pond·erá como autor pe-Jo exces:so de man-
dato por parte do exe-cuto:r, nos termos do ar•t. 19 d.o Codi.go P·enal. 

E-sta segunda parte nfl'o pr·ecisa de ser reproduzi·da na lei especial, ·sendq 
applicav·el já por forç~ do proprio dispositivo d9 Gqdi~.o. · ~ 
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A primei•ra •parte dev·e s·er sulJ'stHuid,a pela segu'inte: 
Art. Todo a·quelle que, ahusand•o da boa fé, ingenuidade olu a'tra:w 

mental do lnclio, suj.eita1•o a exhibiçã•o .ou •es•pectaculos diante d·e terceiros., 
com o· fim de ti:rar dis·to lucro ou prov·eito, será punido de ac·CÔ!"do com 
·os arts. 180, 181, ou 182, do Codi·go IPen•al (Dos crimes c•ontra a liberdade 
pessoal),. segundo as dr·cumstancias . . 

IA·rt. 28. Bslte artigo dispõe ll!Ue não são criminosos', por serem equipa· 
raveis• aos menores de nove annos compJ,etos:, "•os índios nomad·es, os ar-
ranchados -ou aLdeiados e -os que tenham menos de cinco annos ·l.ie est.abe· 
Iecimento em povoação· indígena". 

No paragrapho unico, ahrind>o uma ·excepção á regm acima, o projec.to 
manda "s.ujeillar ao regimen commum da•s leis em vigor" o índio de qual· 
quer daquellas t.re•s· •prime,kas categorias que se mostrar perver.s·o·, ·ou ·que 
fôr um el·emento de consttante perturbaçã-o da ordem. 

•Propomos que, a•o em vez de equiparados aos me·nores de nov.e annos, 
não imputaveis, fiiquem o•s· índios dll!quell.as citadas categorias equipaTados 
a•os maiores de nov·e annos .e menores d·e 14, que tiverem obrado com discer· 
nimento (ar·t. 30 do tCodi•go Pena-I). Con•soante o testemunho já ·citado do 
conselhei:ro Coutto Maga,Ihães, os .s•elvagens do Braz.iJ teem uma organização 
de fami!i.a ; uma .religião , ·C·oncepções mora,es·, sentimentos d·e caridade e 
altruísmo, idéas geraes ·e cr·enças, lJlle indicam um certo grá•o de adia·n-
tamento mental muH•o superi.or ao que, em regra, se ol>s·erva nos menores 
de nove · annos. E, pelo q.ue observou o citado sertamis•ta., o i•ndi•o catechi· 
z,ado pelas p:wces s.os outr'ora emp'regaéfi:J.s •era .exacJtamente, .por via d·e 
regra , .o mais degradad·o, porque, pel•o máo systema d·e catechese, ou porque 
esta só se esforçava- ;para .co·nseguir um homem religioso. es.quec·e·ndo,se 
de desenvolver a•s idéas do trabalho liv:re, - o certo é q,ue o índio não 
catechizado, ou fó.ra dio c.ontacto ·com a nossa civilização,' · era, gera,Jmente, 
superior ao .outro sob o ·ponto de vista do•s senltimentos m'oraes•, - ·s•enti· 
mentos estes que tornam o h.omelm capaz de sent.ir. ·a ameaça da pe·na e 
sá'o, oor co-nsequencia, a base doa imou•tabi-Iidade e responiSabilidade penal. 

Assim, propomo9 que o art. 28 do projecto ·s.eja r·edigido como s·e 
~egue: 

Art. São e•qurparados a.os· menores de q.ue trata o a·.I'I:. 30 do Codigo 
P·enal os indi•os ·nomad.es, os arranchad.os ou aldeiados e o•s que tenham 
mertcis d·e cinco annos de estabelecimento em Povoação · Indígena. 

§ 1. o O índio de qualquer das· tres ·categoria•s• acima., que tiver prati· 
cad·o ·qual({uer ·infracção, obrando· ·COm .discennimento, será rec-o1hi.do . me· 
diante requisição d'O inspecto.r competente, a colonias correcionae·s, ou esta· 
bel·ecimentos industriaes disdpHnares, pelo .temp.o que ao mesmo inspector 
pa'recer; comta.nto q·ue não exceda de cinco anno·S. 

~ 2. o (Gomo o do projecto.) 
.Art. 29. Redi•j a-se assim: 
IAr·t. Os• índios . que tiverem mais de cinco a-nnos de .resid.encia em 

PovoaçiD'o Ind.igena, qu.ando commetteTem ·qual•quer infra•cc;ão p•revrstta na 
legislação pe•na-1 , serão punidos com a metade sómente das penas nesta 
inst i ~uidas. · 

Art. 30. IRedij a-•se assim: 
Art. As circumstancias aggravantes previstas nos• <ar·ts.. 39 e 41 do 

Codigo Penal, não in·f!uem na a!p.plicaçã.o das penas aos indi•os da 1", l• e 3" 
ca'tegorias do art. 2° desta lei. 

IP.aragra'P·ho uni·co. As ckcumstancia:3 a-ttenua·nt.es do art. 42 d1o dito 
Codigo influem para a diminuição das penrus imposta:s• aos· índios das men· 
cionadas categorias . 

A·rt. 33 . Redija-se a.ssim: 
· •A,rt. Ficam isentas. . . do •c.ontra-cto, observad.a•s em 'tud·o o mais, para 
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q·ue taes actos !p.ossam va•ler ,o'o·ntra terceiros, as leis: em vigor so·bre a tran· 
sc·ripção no .registro puh1ico. 

Ar·t. 43. Supprima·s·e o § zo i, por s·er desnece·ssa:ri:o, em vi•sta dos• a .r-
ti>gos 18 e 19 d·o Codigo Pe.na.l. 

•Art. 44. Dep.ois .da palavra - coaJCção -, a.ccrescente·IS'e: por üle· 
galidade, ou abuSio de 'Pod·er . 

.Art. 45. Es·te artigo d.ev·e ser supprimido. Os conflictos dos j uize·s ou 
tribunaes f.ederaes entre si, ou entre estes e os dos .Esta:do·s, assim como 
os do:s juizes e tribunaes de um Es.tado com .os juizes e •tribunaes d·e outro 
Estado, s·ão pfO'ces's<ados e julgados, originaria e privativ.amente, pelo Su-
premo Tribunal Fed.eral . 

Si o conflioto não é ·entre autorida·des jludkiarias, mas sim entre aut'o-
ridades administrativas, <a solução tambem será puramente adminis·tra.tiva . 
Neste segundo ca<s-o·, é inuti1 a ·parte fina1 do artigo, porque,! para res.o•lve·r 
um conflicto d.e natu·rez·a administrativa entre uma au•tofid,ade federal .e 
outra estadual, o Governo da Uniã:o não preCÍ's•a de c:+utras dis·posições além 
das que existem na Consti<tuiçã.o Feder3!1. 

1Art. 48 . Permit·tindo a livre i.nidativ.a particular de •ca:techese reli-
giosa, este ·artigo prohibe que se lhe dê qualquer subvenção dos ·cofres 
pub1ico<s, ·por entender que semelhante subvenção vio.!aria o art. 72, § 7° 
da Gons•tit·uiçã•o Federal. 

De mod·o contra•rio ·pensa .o Relator deste parecer. O qu.e a. Cons·ti·tuição 
Federal prohihe é a subvenção a ·qu.alquer "cuUo ou igre;'a", tomada·s estas 
palavras como eq•uip-olentes; - mas s!llbvencionar o slerv'ik:lo de ca)te,che,se, 
fei:to· por missiona,rios religi.osos e fi<scalizado pela autoridade ·competente, 
é causa niui·to .div·ersa de subvencionar cu.zto. 

,si a caú:chese ·por missi•o·narios· catho'Ji.cos d•eu bons ou m~os <r.esul-
tad•os no B.razH, - isto é .outra these a d•i<souti<r, sobre que muito ha a 
diz·er,. poi.s a sua mMeria envo·lve uma J.arga parte da historia nacional. 

O Relato·r p.ropõe que o artigo seja ass·im redigido: 
Ar·t. E' livre a iniciativa parti~I Lt!ar de catechese re.Jigio sa, sem ·pre-

juízo da fi<s.caliz·ação d•o i·ns.pecto·r competente em tudo que ·s·e refira a.os 
interesses do<s índios. 

Art. 50. Re-dija-se assim: 
•Art. Es•tand•o os índios da 1\ z• e 3• •categor.ias sob o regimen d.e ex-

cepção da presente lei, fi.cam s;ob o amparo das autoridades fe.deraes' c.om-
petentes, que, ·entretanto, pod.erão·. inv<ocar o a.uxilio das autoTidades esta-
duaes, quando o julgarem necessario. 

§ 1. o Sob pretexto alg.um ·será licito a quaes!l,luer au•toridades ·pr.omover 
ou effectuar expedição armada contra ind·ios. 

§ 2. o A cooperação d1os governos e•stadua·es ·pa<ra a obra de pacificação 
dos; índios .e p·rotecçã.o de que ca·recem, S·erá pres·tada a jui:i'Jo do Governo 
Federa•] ~ d.e accôrdo 100m o plano adoptad:o para o . mencionad1o 'Serviço .. 

1Sa·la da:s Commis·sões, 17 de outubro de 11913. - Ajltam'io de Mello 
Franco, Rel a,t.or. 

PROJECTO DE LEI SOBRE OS INDIOS DO BRASIL 

TITULO I 

SITUA(ÇÂO JURIDlOA DOS. INOros 

/J,isposição preliminar 

Art. 1 . • São .reco·n<hecid•os cidadã-os ·brazileiros, ex-vi d.o art. 69, n. 1, 
da Cons>tituição , e emancipados da tutela orphanologica vigente, todos Oi-
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i'lldios nascid.os. ·no .t·e·rritorio nacional, qualqfuer que seja o grão de civi· 
lizaçã·o em q·ue se encontrem. 

CAPITULO UNJCO 

CMssif:ioaçã'O, p;t1erogC/Jtivas e r~tr~cções 
Ar·t. 2. 0 Para o:s dfeHos da presente lei, são c·J.assificado.s nas se-

guintes categorias os. índios do Braz.il: 
•1", índios noma•des; 
2", índios aroranchados ou a•Jd.eiad•os; 
3', i.ndi.os pertencente·s• a Povoações Indígenas; 
4", indi•os pertencente·s a Centros Agrícolas ou que vivem promiscua-

mente com civiliz·ados. 
Art. 3. o A qualquer índio ·da•s 1", 2' e 3" categorias é facultado o di-

reito d.e di ,.pôr como .quiz.er dos seus haveres. e desi·gnar o ·se~ successor 
em q.ualquer funcção. 

IPa·ragrapho unic.o. No -ca·s·o de não haver a·s i·ndicações necessarias ao 
cumlp.rimen1•o integral d•este artigo; será resoeitado qualquer! mei.o trad.i-
cional de herança ou ·successão ad~ptado pela tribu interessada , n-unca a 
cs s.e respeito intervind•o autoridade alguma senão o inspecto·r do Serviço 
de Protecçã.o aos. f.ndios , ou seus auxHiares , e só pa.ra apaziguar os· a·n;.,•os , 
porventura., des-avindos. 

Art. 4. o Aos .índios da 4" categoria, os f.unccionarios comp.eten·tes do 
Serviço· de Pr·otecção a•os Indios prestarão a as<sis•tencia devida nos• termos 
d.os arts. 2° ( ns. 5, 6 e 7) e 14 do regulamento q\ue baixou com o decreto 
n. 9.214, d·e 15 d.e dezembro de 1911, requerendo o seu d•ireito peraT't~ as 
justiças e autoridades·. 

Art. 5. o A cap·acidade, de facto, dos indios soffrerá as restricções• pre· 
scri ptas nes:ta lei emq.uant·o não se inc·ocrporarem ei!es á soci.edade civi· 
li zada. 

Art. 6. o Os i·ns pectores do Serviço de P;rotecçã·o a.os. In·dios e Locali-
zação de Trabalhadores Nacionaes são o·s·. procuradores natos dos indios, 
aos ouaes servirão de tutores e cu'rado.res, requereiido ou nomeando pro-
curador para requerer em nome dos mesmo·s indios- perante as justiças e 
auto·rid a:des e praticando to.dos o·s actos permHtidos• em ·di·reito. . 

§ 1. o Cada ajudante ou auxiliar do Serviç-o de Prot•ecção a'os Indios 
receberá uma ·portaria do insoector a'utorizando·o a s.ubstHuil-o, em cas o 
de necessidade, nas funcções de que trata eS>te artigo. 

§ 2. o Em cas.os especia-es' pó de o inspector .. mediante p-rocuração, de· 
legai' ]l'Oderes a qu a.lquer pess oa pua o substituir nas sobreditas. funcçõe•s. 

Ar·t. 7. o São considerados nullos em seus effeito•s quaes;<fuer actos 
resultantes de accôrdo .estabelecido e11>tre individuo civilizado e indio das 
1' , 2" e 3" categorias, sa·lvo quando forem autorizad-os pelo competente 
in spec~o·r ou quem suas vezes fizer. · 

Ar t. 8. o Só podrão exercer carg·os· pub ~ icos• atque11-e's indios cfue esti· 
verem em co ndi ções de responder pelos s-eus actos quaes.quer. 

TITULO II 

DAS TERRAS PARA JNDIOS 

CAPITULO I 

Terras alo patrimonio nacional 
A·r·t. 9 . o O Governo Federa.l provid•enciará no .sen•t'i-do de passarem para 

o Ministeri'o da Agricu1tura, sem onus para este, as terras pertencent~s ao 
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Patrimonio Nacional, que forem julgad!l!s< nece~sarias ao Serviço .de Pro-
tccçã.o ao:s Indios•. 

;Art. 10. Para a Jundaçào d·e Povoações Indígenas fica o Governo au-
torizado a permut.ar com .par:ticu1ares as terras do P.atrimonio Nacio•nal , 
que estiverem sem app:Jicação 1 ou que puderem se·r alienadas, a juizo do 
mesmo Governo,. 

CAPITULO 11 

Ter'ras perten:ce1~'tes aos Estados 

Art. 11. O Governo Federa·! prom<J.verá a cessão g·ratuita, pelos· Es-
tadm;, das terras devolutas ·ou não , necessarias á funda.ção de Povoações 
Indígenas ou a ou1ra 1.ocalização qualc~uer de índios. 

Ar.t. re. De~de que ·sejam do domínio p1eno düs índios das 1', z• e 3' 
catego.rias, ·s<ó poderão as terras ser vendidas por necessidade abso1uta, a 
juizo d·o Governo Federal, sempre em hasta publica e com a i:ntervenção 
d.o competent·e ins1pector do serviço especialmente autorizado ·pela Inspe-
ctori'a. 

TriTULO IH 

REGISTRO CIVIL DOS IND!OS 

CAPITUIJO I 

Art. 13. Ficam ex<f'fmsivas aos índio s das 1•, z• e a·· cat~gorias, de 
modo exp1icito, e a.b-libntum de ca.da umJ as disposições .da ·l·ei do regi stro 
civil de na•sdmento, casamento e obi·to. 

·Parag.rapho unico. Quanto aos índios da 4'. cat.eg.oria. ficam ~ujeitos 
ao •regimen commum do registro civil. 

•Art. 14. Pa·ra os effeitos do a·rtigo precedente as insp·ectorias. do Ser-
viço de P.ro·tecção a·os Indi.os e Localização de Trabalhadores Naci-onaes 
terão a seu cargo, nas suas séd•eS', nas 'Povoações Indígenas, e 1ms. pos·to s 
de serviço, os trabalhos iniciaes e subsidiarias do regitro civil definitivo. 

Art. 15. Nas Povoações I ndigenas e •nos postos .do ser.vico exis·tirão 
livros ·nas condições do de que trata o a·rt. go do decreto n. 9 .88Q, de 7 de 
março de 1888, ·os quaes servi·rão para o assentamento geral das· ·Ires es-
pecies do registro civil. . 

·§ I. o Desses as·senta.mento·s, para os devidos fins , s.erá ·enviada com-
municação á séde da inspect.ori11, e ao .olfici·al do registro civil da comarca 
ou termo mais proximo para o ·proces·so definitivo. 

§ 2. • Na sé de da inspectoria serão devidamente registrad'os todos esses 
as,scntamentos em -livros identicos aos acima alludidos. 

Art. 16. Quand.o o registro fôr origina·ria.mente feito nos cartorios do 
registro civil o official respectiV'o deverá enviar á inspectoria ·Uma comm•-
nicação contendo em · resumo as especi·ficações exigida·s' na. l·ei. 

Art. 17. O registro definiti.vo, a ou·e s.e refere o art. 15, § 1", .será f.ei:to 
na comarca ou tem10 mais p•roximo da terra habitada pe!.o índio, mediante 
deC'Iaraçã.o verbal, segundo a fórma estabelecida em .J.ei, por communicação 
es·cripta de autoridade ou de duas tesiemunhas .quae·squer, ou ainda ·po·r 
aviso official da inspectoria com tod.os o·s< esclarecimentO!? necessarios, ., 
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CAPITULO ,li 

Dos mxscinte<lltos 

Art. 18. Poderão •s~er desd·e já lançados n'O <regi·stro Civi-i, no <lUe res· 
peita aos nascimentos , todos· os indios existentes n.o territorio . nacional, 
qua·lquer que •srej a a sua idade. · 

·A·rt. 19. A inscripção dos indios menciona-dos no arttigp pr·ecedente será 
feita em li.vros di·stinc•tos dos em •que 1se registrarão os nascimentos que 
f.orem occor-rend-o. 

Par-agrap•ho uni co. Esses assentamento·s• ef.feotuar-se•hã)o de accôrdo 
com as prescri:Pções dos arts. 15, 16 e 17. 

Art. 20. Nos registros feHo•s de: conformidade com o art. 18 serão obser-
vadas as cj·edarações ct.e nome, id:ad·e /pr·esumivel, sexQ, tribu :a que per-
tence, lugar do nasciment.o e, quando p•oss.ivel, a filiação e o es•tado civil. 

P•a·ra•grrapho unico. Qualquer outro .escla•recimento que interesse á indi· 
vid-ua!ização do índio inscripto -poderá ser lançado no assentamento. 

Art. 21. Os demais registros de nascimento seguirão, tanto q<uanto pos· 
s ivel , as :d-etermirnaçõ·es dos art!). 58, 59, 60, 61 e 62 do citado de·cr-eto .nu-
me.ro 9 .886, de 7 de matço d-e 18-88 . . 

CAPITULO 11~ 

D~s casam.etntos 

Art. 22. Os casamentos· de indi•os .das 
durar o regimen de excepção da pr-esente 
forme .. -as normas legaes .que actua·lmente 
reconhecidó·s of.fioialmente. 

1', 2' e 3' categorias, ·em:quant.o 
l•ei, não s.erão effectuados con· 
regem a ... especie nem tambem 

§ 1. • $ó em casos especiaes e quando espontaneamente pedido por 
i·ndios que, em'bora •p-ermaneçam •em ·uma dws situações acima referi-das, 
já -tenham >asshrii!.ado e -queiram ado•ptar, ,neste part-icular, os• .costumes dos 
civilizados, poderá ser concedido o casamento de accôrdo com as prescri·pções 
da respec•tiva lei . · 

;~ 2. o Em tal .. caso a habilitação ser.á f-eita mediante teste-
munho de pessoas idoneas, indígenas ou não, com informação, por escripto, 
de funccionario capaz da competente inspectoria, o Ltual p-restará tambem 
assistencia pes-soal ao acto , ·firmand-O o respectivo •termo. 

CAPITULO IV 
'I 

Qos obitas 

Art. 23. Os obitos serão registrados á proporção que se forem dando 
11as trihus já relacionadas de qualquer modo c.om as inspectorias do Ser· 
viço nos Estados. 

· § 1. o Os assentamentos .respectivos -obed-ecerão ao mesmo plano es•ta-
be•lecido no decreto .n. 9. 886, . d·e 7 de março de 1888, dispensada a· attesta· 
ção do med~c.o, a •qual s-erá substi>tuida por testemunhos de ·pessoas i-do.neas 
em numero de tres ou por of:l'ici.o de funodona,rio compete.nte da inspectoria. 

§ 2. o Os indi•os das 1 "l 2" e 3" categorias serão ·enterrados nos seus 
cemiterios proprios conforme os seus ritos e costumes .. 



TITULO IV 

Disposições de DireUo Penal 

CAPITULO I 

Dos crimes •contra indJidii 

Art. 24. Os crimes de .qualquer natureza comme!Hdos por civilizados 
con•tra índios .ctmsiderar,se-hão sempre como prat-icado•s por superior contra 
inferior e, como taes, terão suas penas aggravadas pela drcumstan.cia do 
art. 39, § 9°, in fine do Codigo Penal vigente, além das demais em que 
porventura incorram . 

. Paragrapho uni co. - Ao offensor, ainda nos casos de que trata 'O 
a-rt. 32 do Cod-igo Penal, será sempre imputado o crime .desde que o com-
metta em terras ou •aMeias de índios., em povoações indígenas ou ·p'ostos 
de serviço . 

IÁ'I't. 25. Os crimes contra a honra e honestidade (:Codigo Penal , Ti-
tu1o ~IH) das mulheres indígenas d·as 1", 2" e 3" categorias, quando forem 
commettidos .por dvil!iz•ad·o•s. serão punido·s ·Com as •penas legaes já exis-
tentes ·e mais a d:a aggravante caracterizada no artigo precedente, ainda ' 
quando tenha havid·o no acto ·pr.oposto ou consentimento da paciente, do 
seu pai, marido, irmão· ou chefe de t:.ibu. · 

Art. 26. üs crimes de invasão ou damno d•e .qual•quer natureza prati-
cados por CÍ'vilizado contra as terras , arranchamentos, aldeias, povoações 
indígenas ou post.os do Serviço serão punido•s com as penas legaes ('Codigo 
Penal , arts. 196 e 329) aggravadas pela drcumstancia do art. 39, § 9°, 
in fine, .e ma-is :a de mu)ta d~ 100$ a 200$, em benefkio dos U·esados, im-
posta a t:ada individuo que nelles, de qual•qu'er modo, tomar parte.' 

IP::tragrapho uni co. Para os effei•tos penaes de que trata o presente 
artigo· fica :a invasão das terras, arranchamentos, aldeias. j)Ovoações e ·postos 
do S·erviço assimilada á violação do domicilio (Codig.o Pena:1, art. 196). 

:Art. •27. O .civHizad•o .que abusar da ingenuidade. boa f.é, ou atrazo 
mentfll do índio para expol -o a exhibição .ou leval•o á pra!iica de abusos, 
d•elictos ou c·rimes, fica incurso no art. 19 do Codi•go Penal.! sendo-lhe im-
posta a ·pena respectivamente comminada para cada caso •occorrente a mais 
a da circumstancia aggravante do •art. 24, des•ta lei. . 

·Paragrapho uni co. ·Para es·te eff.eito ,ficam os· abu!Sos e exhibições 
as similadas ao crime caphulado no art. 338, n. 5, do Codigo P·enal. 

CAPITULO 11 

Dos crim·es praticados por inldiOIS 

Art. 28. iSã•o equiparados aos menores d·e que trata oo a•rt. 27, § 1°, 
do Codigo Penal,. os índios nomades , os arranchad·os ou aldeíados e o•s que 
tenham menos ·de cinco annos de estabelecimento em povoação ind·igena. 

§ 1 . o O índio de qualquer das tres •primeiras. categorias desta lei 
que · se mostrar perverso ou .que ·fôr um •elemento constante de perturba ção 
da ordem, ficará~ a requi•sição do inspector competente e mediante denuncia 
documentada, :suj·eito a-o r·egimen commum d·as •leis .em vigor. 

§ 2. o Entende-se por estabelecido em povoação indígena aque.J.Ie que 
nella effectivamente mora ,, qualquer ·que seja a sua con·dição, descontan-
do-se no respectivo computo as. Interrupções que porventura se derem com 
a volta temporaria do índio á selva. 

Art. 29. São equipa11ados •a·os menores d·e ,que !·rata o art. 65 do Codigo 
Penal os indio•s ·da 3" categoria desta lei que contem mai s de cinc.o ann<V! 
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de estabelecimento em povoação indígena, nã.o se lhes pod·enàu a•pplicar 
sinão as penas esta-tuídas para a cumplicidade ('arts. 63 e 64- do citado 
codigo). 

Art. 30. A esses índios são conced-idas as seguintes regalias: 
a) nã.o lhes serão apuradas como aggravantes as. circumstancias enu· 

meradas nos arts. 39 e •seus paragraphos e 41 e seus par.agra·phos do do-
digo Penal; 

b) ·ás attenuantes do art. 42 e seus paragraphos do citado codig'o ac-
crescenta-se a d•e ter o indio agido por inspii'ação, insin·uação ou sug·gestã.o 
de outrem. 

c) só tpreva·l·ecerã.o as aggravantes especif1cada•s no § 1• e aHneas a e b 
do art. 38 .quando o crimin'Oso fôr reincidente; 

d) pr·evalecerão as aHenuantes 1ainda quando concorra ·a circumstancia 
c.onsi·derada no § 2•, letra c, do mesmo artigo 38. 

Art. 31 . Os índios de ·que trata o a-rt. 29 não pod•erão S·D'ffrer prisão 
cellular, a qual será substituída p•or ·igual .tempo pela prisão di!Sciplinar em 
estabelecimentos. industriaes especiaes (Codigo Penal , art. 49). 

Art. 32. Ficam d'esde logo s•ujeitos, como qualquer cidadão. a.o regimen 
c.ommum do direito criminal , assim como do ·civil e commercia·l, todos ·os 
índios que passarem ·para os centros agrico·las de que trata o decreto nu-
mero 9.214, de 15 de dezembro de 1911. 

>Paragrapho uni co. São •assimHados a esses índios aqueJIT.es que vivem 
promiscuam•ente com civiHzados e os .que deixam a povoação indígena para 
exercer a 1sua activid•ade em quaique•r emprego da funcção. 

TITULO V 

DO.s bens qudlesqaer d'O-S ind:íos 

CAP.ITULO I 

li)enções e r.egath:J!s 

Art 36. Ficam isentas de .qualquer impostJJ f.edera1 a·s doações gra-
tnitas ou 'onerosas e as demais transmi s·sões de bens dos ind·ios ,. •todas 
as q•uaes podem ser feitas por s·impiJes termo lavrado, com duas testemunhas, 
em livr.o •es·pecial da respectiva inspectoria do Serviço, s.ej a qlual fôr o 
va·lor do contracto, ·facultando-se a transcripção posterio•r desse •termo, para 
seus effeitos contra terce-iros., eun livro do official pubiTico competente. 

Art. 34. Ficam lambem isentos de qualquer pagamento federal de 
imptos•to. sello, custas e outros, todos os papeis, ·requerimentos, escrj.pturas, 
certidões e documentos promovidos pela j,nspectoria competente e que tratem 
de .questões relativas aos índios ou que sejam do legitimo i·nteress·e delles. 

Paragrapho uni co. São a:bsolutamente gratui-tas., no que concerne á 
competencia federal, t•odas as praticas. e celebrações tendentes ao mesmo fim. 

Art. 35. Nas divisões ·e d·emarcações de terras dos índios, os emolu-
men·tos dos empregad·os do juizo e os honorado•s do •pessoa-l technico podem 
~·er pagos, em fallta d·e mei·os pecuni:a·rios da tribu interessada, com o pro-
dueto da 'Venda. em hasta publica, da quota de terras juJ,gada ·~ufficiente 
para o caso, a juizo do inspector e de accôr.do com .o valor venal vigente . 

. Paragrapho uni co. Não ·po~erão, entretanto, conc'orrer, por si .ou p,or 
outrem. á referida has1a publica, nem .os funcciona-rios do Serviço, nem os 
empregados do juizo, nem o nessoal •technic1o, send1o nulla de pleno direito 
toda •a ac<Juisição feita por elles directa ou indirectamente. 

Art. 36. Para defesa das suas pessoas .e d·o seu patrimonio gosa.rã.o 05 
índios das . t•, 2• e 3• categorias de ass•istencia gratuita,/ judiciaria .ou dfl 
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qualquer 'outra esp·ecie, por parte das i·nspectoria& do Serviço ou das auto-
ridades federaes, quer nos ·processos. de natureza p,ublica, quer 'nos de ca-
racter particular. 

CAPITULO 11 

GeStão das bens 

Art. 37 . Até a passagem dos índios ·para o centro a•gricola ou sua 
incorporação á 'socied.a•de civiHzada, nos termos desta iJ.ei, são os inspectores, 
cada um na sua circumscripçã•o, encarregados da ·gestão dos bens :que os 
di·tos- índios venham a possuir p.or doação ou qualc,'uer outro meio; e, como 
tal, apresentarão amnualmente á autoridade judiciaria competente a demon· 
stração comprovada dos 'seus actos para a devida homologação. 

§ 1. o. Os saldos ·em dinheiro e os remanescentes de qualquer especie 
poderão ser convenientemente ·empregados pelo inspector em beneficio da 
communhão :j,ndigena a .que .pert.encerem os bens ou ·constituirão um fundü 
patrimonial devidamente de·p·ositado em nome individual ·de índio ou de 
col!ectividade, conforme a natureza dos mesmos bens •e o destino que lhes 
fôr assignado ·e ttfdo media·nte homologação do juiz ·competente. 

§ 2. o Haverá nas inspectorias livros para arrolament'o de sses bens,i ·O 
qua~ será ·fei·t.o tomando -se por base as r·espectivas communicações das po· 
voações indígenas ou postos do Serviço. 

Art. 38. Desde ~ue passe para centro agrico1a ou se incorp'ore á so-
cied•ade civilizada receberá o índio os bens que lhe pertençam i:ndividu al -
men te para que o·s possa livremente administrar. 

Art. 39. No caso da ·conectividade (grupo, horda, tribu ou nação) 
passar na totalidad·e para centro agrícola 10U ser inc·orporada á sociedad e 
civi.Jiz,ada, far~s e-ha entrega dos ·bens comrnuns .ao chefe respectivo; s i, 
porém, uma parte da dita conectividade permanecer em povoação indígena 
ou p.osto ·do Serviço, ficará sob a .gestã·o d1o inspecto r a quota .que propor-
cionalmente caiba a essa parte. 

Dt,sposições geraes 

Art. ·40. O Governo Federal providenciará no sentido ele passarem 
para o minist.erio da Agricultura os edifícios ou outra qua:l'que.r p·ropriedad e 
do Patrimonio Naciona•l que, estand-o sem applicação, forem julgados .nc· 
cessarias · ao !Serviço ·de Protecção a.os Indi•os, ficrundo tambem autorizado a 
permutar com ,particulares taes propriedades por terr·enos uteis a.o mesmo 
Serviço . 

Paragrapbo unico. Nas transacções desta ordem serão nomeados po-
ri·l'os de ambas as partes para as conveni.entes avaliações. 

Art. 41 . ·A annullação dos actos e c<Jntractos feitos com violação do 
art. 35 desta lei ·será prOúllovida, por acção summaria, pelo competente 
inspector. 

Art. 42. Consideram-se •i,ncorp'orados á sociedade civilizada (.art. 5") 
e, portanto., em c.ondiçõ.es de responder pelos seus· actos qt!aes·quer, podendo 
exercer cargos publicas (art. 8°), índios pe'rtencentes· a centros agrícolas 
ou ·q'ue, conforme att.estação do inspector competente, sejam a elles assimi-
Iavei.s. .~ 

Art. 43. As prerogativas de q,ue trata 'a presente lei 'nã1o te em nenhuma 
applicação aos índios· que, es·tando em promiscuid•ade com civi-lizados , pre-
va:leçam-se .da ·sua qualidade para c.ommetter abusos ou que o•s commettam 
por influencia de outrem. 

§ 1 . o ;Si .em tal caso tiver o índio agido P'Or si mesmo, sem suggestão 
alheia, servirão d·e attenuantes ou de aggrav•antes os s~us precedentes , 
conforme forem bons- ou mãos. ., 
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§ 2. o Si, porém, ·ficar pr.ovado que o indio agiu como instrumento de 
outro individuo, toda a eulpa reve·rterá a este, .que' sof·frerá a pena respe· 
ctiva de accôrdo com a norma geral .estabelecida .no art. 24 des·ta -lei. 

·Art. 44. Em caso de coacção ou imminencia de coacção contra in di os 
cabe ao inspectoOr r·espectivo , ou a •um qualquer .dos seus repr·esentantes, 
interpôr sem demora, perante o juizo competente. o recurso de habeas· 
corpus. · ,; , . ,,<~ 

Art. 45 . Os. confli'c•tos de competencia en.tre •aut'oridades f.ederaes que 
porventura occorrerem na execução da pr.esente lei serão dirimidos pelo 
juiz secci.onal com re•curso para o Supr-emo Tribunal Federa·!; .q•uarndo, . 
porém, houver conflioro de autoridad•e federal com autoridade estadual o 
Governo da Uniã·o entrará .em •accôr.do com o do Estado para reso'lverem 
o caso. 

Art. 46. Aos indiors que forem sendo inscriptos no registro· civil será 
entregue uma fkha com a desig·naç.ão da Jnspecto.ria e o numero correspon-
dente do registr.a:. 1 L''"''~~~ 

Art. ·47 ._ 1Para ·exec.ução da presente lei , assim cõmo do regulamento 
que baiX'OU .com o decr·eto n. 9.214, de 15 de dezembro de 19) 1, ·p.i:Jd·erá 
o Governo Federal utilizar-se, quando houver cabimento e opportunidade, do 
regula1nento que baixou com o decreto :n. 4. 956, -de 9 de setembro de 1903 ; 

·Art. 48. E' livre a iniciativa particular de catechese religiosa, mas 
sempre s·em nenhuma subv-enção official o•u d•otação de quaiquer espeeie 
por parte dos cofres publicas,~ nos termos da Constituição (.art. 72, § 7°), 
e c.om a ef.feotiva fiscalização d•o ins•pector competente em tudo que diga 
respeito aos inter·esses •qua·esquer · d•os índios. 

Art. 49. Ficam incorpa·radas a esta ll•ei, para todos os ef.feito·s., as dis-
posições do regulamento annexo a·o .d•ecr.eto n . . 2. 914, de 1'5 de dezembro 
de 1911. · 

Art: 50. Estando os índios das 1•, 2" e 3• ca.teg.orias sob ··o ·re•gimen 
de ·excepção da presente lei , ficam ipso ftaJ.cto fóra da intervenção de quaes-
quer' autoridades alheias ao Serviço de Protecçã·o aos. Indlos, ·não · podendo 
ser feita contra eJl.e-s nenh.uma expedição armada, .qualquer que seja .o 
pretexto que para isto haja, p.ois . cabem exclusivamente ao Governo Federa·! 
tanto as m·edi·d•as tendentes a proteger ·e di·rigir taes irndios .como as que 
for·em precisas para chamai-os -á ordem em cas,os de assaltos, -correrias .ou 
disturbios que praüquem. 

J>aragraph'O unico. Este artigo não exclue absolutamente a cooperação 
dos governos estaduaes para a obra de pacificação dos índios e pr.o·tecção 
de que carecem, ficando·, porém, tarl ·Cooperação ·S·empre a j•uizo do Governo 
F·ederal. 

·Art. 51 . Revogam-se •as disp•osições em contrario. 



MENSAGENS 

Senhores Membros do Congresso Nacional. ,. 
c : - -. 

A presente sessão leg.isbtiva extraordinaria ·foi, como consta do de-
creto de fevereirü ultimo, convocada para •o fim esp·ecial de ser ultimada 
a votação do projecto de Godigo Civil que ora pende,1 em ultimo turno, da 
deliberação -da Camara d-os Srs. Deputados. 

1Attendendo ás ·p•onderosas razões .que, em nome da Gommi•ssã·o respe-
ctiva da Camara, 111e trouxeram o seu presidente e secretario, entendi d·e 
grande conveniencia a co:nvocaçã.o extraor-dinaria do Congresso para aquelle 
fim, -porque assim s·e me aJi~rou mais s.e.gu·ro ·O ensejo de s·er realizada 
uma das mai•s velhas e mais justas aspirações ·nacionaes. 

O lento processo por que o proje•cto do :Codigo Ciivil tem pas•sad.o 
nas d•uas casas ·legislativas, está mostrando quão diHicil seria const~guir 
a sua definitiva approvação no correr de uma se:ssão .ordinaria,\ <IUàndo 
tanto.s as•sumptos d-e ord·em pollitica e administ-rativa mais intensamente 
solicitam a at-tenção e o estud•o dos .Jegis·lad•ores. 

tE não seria jlus.to que, .a•pós o esforÇiO feito pelo Senado na ultima 
sessão legislativa, discutindo e largamente emendando o proj-ecto que ha 
mais de 10 anno-s lhe enviou a Camara d•os· Sr·s. Deputados, ficasse ainda 
incompleta uma obra que vem occupando a attenção d.os ·governos e .Qos mais 
eminentes jurisconsul<tos patrios ·h a quasi 60 annos. 

Não "é um trabalho feito de afogadi-l•ho, .ás pr-e-ssas, es•se a que sois chama-
dos a pôr definitivo re.mate: sem fa,lllar nos grandes traba·lhos anteriores , 
dos ·quaes um constitue -legitima gloria do paiz que viu app.laudido ·e apro-
veitado no estrangeiro o la'bor do seu mai's insigne jurisC'o,nsu.Jto, devo 
saJ.i,entar tão sómente que · o actual prü'jecto -está ·em estudü, recebendo a 
criti-ca e ·emendas de j{urisconsultos: e institutos jurídicos., ha Jllais d1e 12 
annos. 

A lei de 20 d·e outubro de 1823, declarand•o .que fi-cavam em inteiro 
vigor .as ·o.r.denaçõ•es, leis, regimentos. alv-arás, decretos ·e resoluções .pro-
mulgadas pe:los re-is de Portugal, a.ccrescentruva que ass·im o• •seria " ·emquantL 
se não orga.niz·a·s.se um novo Co digo", e a Oonstituição ou•torgada pelo 
primeiro Imp.erador a 25 de março de 1824 bem comprehendendo, como 
aque.lla lei, q•ue tal provid•encia não• podia ser senão de caracter provisori•o, . 
prometteu ·expressamente ao povo brasileiro a adopçã'o de um Codigo Civil. 

Entretanto·, os a;nnos se ·passavam e ·s:ámente .em 1855 ·o Governo Im-
perial procurou dar .ex·e-cução ao expr·es.so compr.omis·so, incumbim'lo .ao 
grande Teixeira de Freitas de um tra'b.alhG pr.eliminar, consistind-O< na, das-
sHicação S)'lstematica das leis existentes, sob a, fórma de C'onsolidação·. Foi 
este G primeiro passo que ensaiáJmos para a c.odHicaçãG civil. 

A e!He seguiu-se o contracto feito com o mesmo eminente juri.scon-
sult-o, . em 15 de janeiro :de 1859 piara redigir -um projecto Ido Godigo Civil. 

'E1 ·se d·essa feita aind•a não f.oi conseguida a tão desejada a.sp'iração,. 
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nacional, por motivos que não vem a peUo r·ememorar, ·ficou do ingente 
esforço empregad•o ·pelo ·sabio brasileiro um monumento de valor j uridioo 
que, 'se por um lado immortalisou o seu nome, por outro ·enche de justo 
on~ulho o nosso patriotismo, p•orque o eshoç-o então feito foi servir de 
elemento a codifi.caçõ·es ·de povos ·es t.ranhos ·que, ma1is praticos e mais 
conscios da . grande necessidade de um Codigo Civil, principalmente, em 
paizes de immigração, souberam ap1"oveitar o.s extraordinarios trabalhos do 
j urisconsul·to brasin·eiro. 

'E emquanto eHes a·s,sim fugindo ·ao irreaHzav·el id.eal de só fazer 
obra de absoluta perfeição, .conseguiam codificar o S·eu direito civil, nós 
ca·hiamos em novo ócio, interrompido ·pela·s tentativas de Na•buco d·e Araujo, 
Felicio dos Salltos e Coelho Rodrigues, para chegarmos até aos di1a:s pr·e-
sentes ainda .duvidoso·s de adaptar um codigo porque este ~óde não ser 
supremamente perfeito. 

:Ora, como disse Clovis Bevilaqua, "os codi·gos não são monumentos 
mega!Hhicos, talhad.os na rocha para •s.e perpetuarem com a mesma feição 
ct-o:; primeiros mo·numentos, •erecto'S, immovc :.s, inerra.d.icfa;v·eis,. rujam em 
torno, muito embora, tempestades, e.sbarr.ondem-se imperios, so-s·sobr·em 
civilizações". . 

Pretender achar a perfeição em trabaqho humano é aspirar ao aD"'urdo , 
n'lórmente em materia que sDff'r·e o influx·o constante das. relações sociaes 
que, dh a dia, sobem de 'intensidade, em meio de uma humanidade que se 
aperfeiçóa s·em cessar, caminho de constante e V·ertiginoso progredir. 

"O proprio Justiniano não pretendia a perpetuidad·e para 'sua obra, 
attributo qÜ·e, diz elle, só á perfeição divina cabe al·cançar." 

Do Ma·nifes'to Inaugural, que d·irigi á Nação ·ao a•ssumir o governo da 
Republica, escr·evi: "Uma das maiores preoccupações d.os paizes policiados 
deve ser a b'oa e prompta distribuição da justiça; e, se este é un, dever 
primordial no,s. velho.s paizes de formação ·completa, mais imperioso elle 
S·e apresenta em nações novas como a nossa1 so·bre as quaes paira, inces-
santemente, a .desconfiada vigilancia d.os paiz·es de emigração, isto é, d•a-
quelles donde importamos o ouro ·e O·S braços de que carecemos ·para tirar 
d-o seio do nosso uberrimo territorio as• .immansas riquezas ·que ahi j az·em 
i·nexploradas ou imperfeitamente explorad,as. 

" Mas, base essencia;! d·esse desiidJewtum é a •exi-stend.a do Codilgo· 
CiiVil, promettido ao paiz d·esde a Constit·uição Imperia'l ct.e 1824 e até 
hoje não satisfei·to, constituindo uma das maiores aspirações do povo bra-
sileiro que, em pleno •seculo XX, vê os •seus dir·eitos dvi'S ·ainda re·gidos 
pelas vel·has Ordenações do Reino .que o proprio Portugal, ha muitos an:nos, 
desd.e 1867, ·relegou por .incompatíveis com as actuaes neces·sidades sociaes. 

~ ujeito ao estudo do Se.na.d.o da Republica existe, já appro.vado pela 
Camara do.s Srs. Deputados, um proj e c to do .Codig·o Civil que, tendo rece-
bido ·a colloboração dficaz de todas as ·c.orporaçõe.s jurídicas do paiz e 
dos seus mai.s doutos jurisconsultos, hem deve sati•sfazer ás justas aspi-
rações nacionaes, ainda .que não attinja á suprema .perf.eição, mesmo ·por-
que, como escreveram os emine:ntes .reda.ct.ores do Codigo .de Napo1eão, é 
"ah~urdo ·entregar-se aiguem a idéas abs·olutas de perfeição em co usas que 
só são susceptíveis de bondade relativa." 

Ao abrir-se a .pres•ente .sessão extraordinaria, eu não precisava mais 
do que repetir aqueHa.s pa'Iavras que en·cerram o meu pensamento actual, 
pa·t·a mostrar-vos. a ottrgencia de •ser concluída uana obra .que ha 58 annos 
foi .jnici,ada, ·e para a .qua·J têm contribuid·o, .com Iarg.a cólpia de •saber e 
experiencia ,, ·os mais notaveis j'urisconsu.ltos ·brasileiros. 

Não é admissivel que permaneçamos .por mais tempo, em materia de 
direito p'rivado, nes·ta incerteza e obscuridade r-esultante de uma legislação 
espa·rsa e variadíssima e de ve.lhas ordenaçõe•s que j·á não trad·uzem ·e até 
;;ão oP'pos·t9s •aos ·interesses, ás f.déas e aos •sentimentos da ·época actua,J. 
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Quaesquer q>ue sejam as imperfeições de .que ·O projecto em discussão 
se resinta, co:nstituirá isto ·inconveniente infinitamente .men.or do que conti-
nuarem .as re-lações de direito civil sujeitas a uma l·egislação chaotic·a, ·onde 
o pmprio profissiona-l se encontra mu·itas vezes perdido ·ou em sérias dif-
ficuldades para busc,ar :as regra'S reguladoras d~ relações j·uridica·s. 

·A ap.provação immediata do Codlgo Civil será de incontestavel van-
tagem; sahiremos assim do terreno das simpl·es especulações para a expe-
riencia ·definitiva que mostra·rá os possíveis vicio•s, d.efeitos ou falhas da 
•nova lei que no futuro deverá receber as corr·ecções que a sua propria 
execução praticamente indicará. 

Ao ·examinar e v.otar o proj ecto do Co digo CommerciaJ., q\ue no anno 
passad·o .Uve occasião de offerecer ao vosso :conhecimento e delliberação, 
·podereis, aproveitando as emendas unifica·doras do direito· privado que 
acompanharam aquelle pr.o}ecto, corrigir aquillo que a ·experiencia demo-
st rar carecedor de aperfeiçoamento ,ou qua·lque·r defeito que pos·sa resultar 
d'o contraste entre a opi:nião d·ouninante ·em uma e outra casa do Congresso. 

Se, de accôrdo -coin os desej.os da :Commissão {,'ue a Camara -incumbiu 
de dar parecer sobre as emend acs d·o Senado" ultimardes a votação d1o pro-
}ecto do Codigo Civil, tereis prestado· assignalado .serv·ÍÇ'O ao •paiz e des-
o'brigfrd.o os ·poderes publicos de antigo compromisso que constitue legitima 
e fundada aspiração nacional. 

Rio de Janeiro·, 2 de abr-i l .de 191 3. -- Hermes R. da Fon<Seca, Pr.es~
dente da Republica. 

Senhores Membros do Congressç Nacional. 

!Congratulamdo·me c\)'mvosco e com o paiz pelo inicio dos vossos tra-
balhos em ·sessão or;dinaria, venho, em obediencia ao preceito constitucin•al, 
apresenta.r•vos a exposição dos . negocios publicos e indicar as .medidas 
que me parecem convenientes e necessarias á boa ma·rcha da administração. 

Co:ntinuam inalteraveis e perfeitamente .satisfactorias as relações de 
amizad.e ,que o Bra·sil mantém· c·om as demais potencias deste e ·dos outros 
·continentes. O me\u Governo emprega. ·e empregará S·empre os melhores es-
forços para estreitar cada vez mais essas Telações, toTnand·o-as assim mais 
intimas e mai•s ·proveitosas, .como tanto convém aos interesses nossos mais 
legitimo·s e· aos de· tod:as as. nações. 

Felizmente ·ellas tambem nos retribuem, correspondend.o assim ao nosso 
id,éal ·de paz e de concordia. ' 

A Secretaria de Estado das ·Relações Exteriores. continua ainda em via 
de reorgaNização; dentro do ·p.lano a que . se referem os ·c;reditos vota·do·s 
para o orçamento vigente. 

O Jogar de Sub1Secretario d·e Estado das Relações Exteriores, creado 
pelo decreto n. 9. 363, de 7 d.e fe:ve.reir.o do, a;nno passado, foi desde então 
até 19 .de janeiro do corrente anno .occupado pelo Sr. Dr. Enréas .M·artins, 
Enviado Extraordinario e Ministro Pl enipotenciario , que, .chamado ao ·exer-
cício . d.e outra•s funcções, .de caracter electivo, teve de deixar o exerci cio 
do mesmo . carg.o. . · 

·Para subs.tituir o Dr. Enéas· Martins foi nomeado, em cornmissão, por 
d•ecreto ,de J de março ultimoj o Sr . .Dr. Francis-co Regis ·de Oliveira, En-
viado Extraordinario e ·Ministro ,Plenipotenciari.o, que tomclu posse no dia 
.3 do mesmo mez. · · 

Relações Ex-
teriores 
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Na ultima Mensagem,• tive occasião de referir-me aos· sentimentos ·de 
pezar com qu,e o Brasil assistia á <fre·quente .explosã•o .de lutas ·C·ivis tão 
deploraveis na visinha e amiga Republica do Paraguay, dando-v.os conta 
das medidas ·extraord·inaria,s então tomada•s •para a garantia ·eventual dos 
no·ssos dir·eitos na•quella :região conflagrada, as quaes no.s permitti•ram cum-
prir tambem, no momento op·portuno, ·os deveres gera·es de huma·nidade, que 
se impõem ás nações neutras e amiga•&, em ta.es emergencias. FeHzmente 
a situação normaliz.ou-se naquelle paiz, r.e·stabe.Jecendo"se a ca•lma tão ne-
cessa:ría ao seu desenvo-lvimento. Cessaram tambem a's medida•s ·extraordi-
n.ari.as que ;~omamO'S·, dunante as .quaes, pos·so r·epetil-o,. guardamos o mra.is 
rigorosa neutralidade na ll•uta i·nt·er.na, s.em nos pr·eoccuparmos senã·o dos 
interesses da paz e da civilização. 

Outra Republica Americana tem tido nestes ultimos annos a sua vida 
interna profundamente perturbada :pelos mesmo•s males ,) que tania inf·eli-
citaram a d.o Pai·aguay. Quero referir'11Ile a.os Estado•s Unidos .Mexicanos . 
Os uHimos succe.ss'os a~·Ji occ.crrid-os .causaram 'll;O . Bras·il ·e •em tod>a o 
America a mais peno•sa impressão. 

A' ·escolha, feita pelo Brasil, do ex•Presidente da iR•epubHca, Sr. Dor. Ma-
noel Ferraz de Campos Salles·, para Envia·do Extraordinario· ·e Ministro 
Plenipotenciari.o em Buenos• Aires, correspondeu a R·epublica Argentina, 
enviando-nos , no mesmo caracter, o seu ex-<Pr·esidente o· Exm. Sr. Tenente-
General Julio ' A . Roca. 

•Foram ambos recebidos com as maiores d·emonstraçõe·s de enthusiasmo 
de todas as classes, nesta segunda visita que fiz·eram aos d-ois ·paiz·es irmãos·. 
Como sabeis, elles já haviam trocado a:nteriormente outra visita offida.J e 
soJ.emne, quand o em ,pleno exercido do supremo Poder Executivo. 

Essas duas missões já findaram, mas O·S seus effeH.os ainda ·perduram 
e .hão de perdurar na obra de approxirnação cordia·l então ·realizada . 

. A ess·e respeito repito com a maior conv.icção: - ella é a affirmação 
por facto•s da sinceridade da ·politka que o Brasil tem procurad.o seguir 
sempre de estreitar ·cada vez mais ·so.Jidamente os· laços >que felizmente nos 
ligarn ·á grand·e R·epubJ.ica ·do Prata, como :a to·do·s: o-s povos irmãos da 
America, e de que outra pr.ova eloq-uente .são O<S Tra·tados e Co:nvenções 
d·e arbitramento, .que com quasi todos el!e'S celebramoS·. 

O Brasil apres·enta os protestos do seu reconhecimento aos: Governos 
da Grã1Bretanha, da França e da Repub1ica Argentina, que no dia 15 de 
novembro ultimo, ao commemorar-se aqui a data da prodamação da Repu-
bJi.ca, se fiz·eram r·epresentar respectivamente ·pelos :navios de •guerra GZ.as-
gow, ] eanne d' Are e Buenos A'iliá;, saudando o pavilhão nacional ne·ste 
porto. 
_ Esse •reconhecimento torna-se extensivo ao Gove·rn.o da Repu.bfica Orien-
ta·! do Uruguay, que lambem ·fez partir urn navio d•e guerra para ess·e ef-
feito , o .qual,: por motivo de força maior, não poude desempenhar a sua 
commis.são. 

O Governo BrasiJ.eiro, •no intuito de fortalecer os laço.s de amizade 
que li gam ·O Br>asi] ás )lepublica!S .do Rio da Prata, envi.ou o ,cruzador Bar-
roso a Buenos Air·es, para sa:UdaT o p·avi'lhão à·rgentino, p-o.r occas·ião das 
f.es·tas commemorativas do anni·versario da ilndependencia dessa naçã.o, e a 
Montevidéo, \ara representai-o officialmente na pos•se do actua.J Presid•ent·e 
da Re.publi ca Oriental do Uruguay, o Sr . .Batt!le y .Q.r.doiíez. 

Assi~nalo ·com. :satisfação as visita·s feitas · ao nos,so paiz p.or va-rias 
personalidades es,trangeira.s. Entr·e é la•s salientarei as dos Srs. Generai 
Ismael Montes, Preside,nte eleito da Republica da Bolivia, Macario Pini!la, 
Vice-:Presidente da mesma Republica,: ·Ramos :M•ejia, tM.ini:s1ro d·e •Estado 
da Repubrrica Argentina, :Mano·el Lainez, 1Se1nador do mesmo paiz, Generaes 
P·~qd.o e Raphael H·ey·es, ·ex"Presid•entes d:i!s R·epublicas da •BoH>via e 'da 
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Colombia, e as de todos os O.e!egado•s das differe.ntes Nações· Americanas 
á Junta Internaciona·l de Jlurisconsultos .. 

Cessou felizmente a guerra ·en<tre O· Reino da Italia e o Imperio Otto-
mano, tendo sido a paz ~ssignada em Lausanne, em 18 de outubr.o de 1912. 
A Italia, por ·esse acto, ficou de posse da Tripolitania e da Cyrenaica, no 
continente a.fricano; :poss.e que o Brasil lhe reconheceu por Nota ·de 26 
do mesmo mez. 

Amtes de findar essa guerra, que das regiões a.fricanas chegou a passar 
para ü1S mares e ilhas da E'uropa, outra já havia ·sido dec'larada contra o 
mesmo Imperio Ottomano pelos Reinos da Bulgaria, da Servia, da Grecia 
e do Montenegro, a>lliado·s, formando uma Liga Ba!kanica. ·As grand·es Po-
tencias da Eur.opa, não tendo podido impedir a abertura de hostilidad•es, 
pro·cura.ram e·vitar .que eHas s·e prolongassem; ·e tudo faz suppôr que em 
breve os seus esforços serão ·coroado·s de completo exito. 

Faço sinceros votos pelo .pr.ompto res·tabelecimento da paz .entre ·esses 
paiz·es, como tanto convém aos interesses de equilibrio europe.lu. 

ü infausto• passamento de \Sua Ma}estade o 'R·ei Frederico VIII da Dina-
marca, inesperadamente occorrido .fóra de seu paiz, na cid•ade de' Ham-
bur.g.o, no di·a 14 de maio do· anno passa·do, emcheu-.n•os de pTofundo pezar. 
Manif.estei •esse pezar no telegramma .que então dirigi a Sua Majestade 
Christiano X, q•ue áqueme Monarcha succedeu no .throno dinamarquez . 

.Causou-me tambem profundo sentimento a morte de Sua MaJestade o 
Imperador Mutsuhito, do Japão, occor.rid.o em ago,sto ultimo. 

Expressei .ess.e se1ntimento a Sua Ma~estad·e Joshihito, em ·telegramma 
que na occasião me dei pres·sa em dirigir-lhe. 

O attentado de 18 de março do corrente anno contra Sua Majestade o 
Rei da Grecia Jo·rge I, commettid.o na cidade turca de Salonica, já .con-
quistada pelo exer-ci·to grego, produziu em todo o Bra~si! a mais dolorosa 
impres•são. 

Enviei, como me cumpria, um telegramma de con:do·lencias a Sua Ma-
i estade o. Rei Constantilno da Gr·ecia. As nossas Legações ·em Londres, 
Copenhague e Christiania receberam ins·trucções, pelo telegrapho·, para apTe· 
sentarem, pelo mesmo .facto, os s.entimentos de pez.ar do povo ·e do Govern · 
Brasileiro a Suas Maj.es·t·ades a Rainha AJex·andra e o Rei J.orge V da .In-
glaterra, Christiano X da Dinamarca e Haakoo VII da Noruega, proximos 
paTentes do· Rei assassinado. . 

Ainda ha poucos dias, deu,s.e olutro att·entado . contra a vida do sobe· 
rano de um paiz amigo. Quer.o re·ferir-me á tentativa de assassinato contra 

.Sua •Majestad•e o Rei D. Affonso. X1HI de Hespanha, que ines·peradamente 
aba1ou o mundo, .com a mais horrorosa impr·essão d.e desgosto. Apressei-me 
a teleg•ra•phar a Sua Majestade, feHci·tando-o por haver e·scapado illes.o a 
esse novo attentado·. 

IA Sua Majestade Catholica telegraphei tambem, transmittindo a •ex-
pressão do s·entimento com que o povo 'braosHeiro ·re•cebeu a noticia do. as-
sassinato do presidente do Conselho. de Ministros de Hespanha, o d1!que 
de Ganalejas. 

Seja-me permittido d•eixar aqui consignada a minha pmfunda gratidão 
a todos os· sobeTanos e chefes de E~stado , pelos votos de condolencia com 
que me acompanharam no afflictivo transe p.orque passei, em minha vida 
particular. 

O Govenno Brasileiro resoU·veu reconhecer a Re·publica Chineza, sendo 
essa Tesolução communicada ao Tespectivo Governo,\ em nota de 8 de abrH 
do corrente ann.o, 'Passad·a pelo no·s•so encarregado· de negocias no J a·pão, 
ÇUI!Ilulativamente acreditado ·em Pekin ~ " 
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O Embaixador Americano, em Nota de 21 d'e janeiro do corrente anno. 

ponderou ·á nossa Ghancellaria o •q<uanto seria vantajoso para o fortalt>ci-
mento d•a tradicional amizade que une o Brasil aos Estados Unidos que os 
estadistas ·dos doi·s paizes travassem entre si relações pessoaes, salientando 
o·s beneficos ef.feitos produzidos pela visita que, em 1906, por occasião- da 
Terceira .Conf-erencia Internaciona[ Americana~ nos· fizer·a o Secreta-rio· de 
Estado, Sr. Elihu Ro.ot. 

'Com esse intuito, communicou o Embaixador que recebera instrucções 
do :selu Governo para dizer que, .si ·o Governo ,do Brasi·l achasse opportuno 
delegar -o actual Ministr.o de 'Esta-do das Relações Ex-teriores para retribuir 
a visita do Sr. Secretario Root, seria elle mui cordial e aHectuosamente 
recebiao como hospede da Nação Americana, que ·procuraria proporcionar-
l.he opportunidade que não tem de conhecei· de pe'rto aquelte paiz, sob os 
mai·s favorav-eis auspícios, tanto quan:to o permittisse a duração da visita. 

Devendo o Sr. Taft ·entregar o poder no. dia 4 d'e m_a·rço ao Sr. Wilson, 
então Presid-ente eleito, a Nota accrescentou y\ue a Administração que ti·nha 
a honra ·e b prazer .de -convidar o no-ss·o Minis•tro não -teria ensejo de cum-
primenta-l-o o-fficia!lmente em sua chegada; mas que a Administração do 
P.residente Wil:s-o:n, •que então estaria inaugurada, estimaria dup-lamente essa 
visita, caso ella se -realiz·asse n.os mezes- de março e abr,il; pois assim se 
manifestaria o desejo do Governo B-rasileiro de saudar o novo Governo, 
logo depoi·s da .sua posse, e de estabelecer rela.ções pess-oaes com o Exe-
çuüv.o c<l,mericano e com os estadis·ta·s .que teriam de di-rigir os n-egocias plu-
blicos dos Estados Uni-dos durante o quatri·ennio vindouro. 

1Ém Nota de 18 de abri.! ultimo, o nosso .Embaixado·r ·CommU:nicou ao 
Ministro de Estado das Relações Exteri.o•res que a Administra.ção do Presi-
dente Wirr·son ,Jhe manifestára as mesmas cordiaes apreciações sob-re a sua 
visita aos Estados Unido·s ~ já feita:s pela Administração do seu illus.tre 
prede•cessor; e q.ue o Secretario de Estado. Sr. Bryan teria satisfação em 
receber a visita do nosso Ministro, em seu caracte-r .of.ficial, quando lhe 
aprouvesse e fosse mais conveniente. 

iAccedendo a esse honroso convite, o. Governo Brasileiro resolveu que 
o Sr. Dr . Lauro Muller, no cara·cte-r official de Minis·tro d•e Estado das 
Relações tEx-teriores, fosse vi·sita·r a grande Nação Americana, em ·corres-
pondencia com a visita do Sr. Root, feita ao nosso paiz em 1906. Dentro 
de br-eves dias' partirá ·elle para o desempenho dessa missão na;cional. 

Es:tá felizmente findo .o pro·cesso intentado nos Es·ta.d·os Unidtos da 
Ame-rica, relativamente ás vendas do nosso café, ·proveniente do Stock da 
valorização. A esse resp.ei·to se -e:ntenderam os dois• Governos e o ·Café do 
stock existente na America, graças a essa intelligencia, poude s.er vendido 
·sem abalos no mercado. 

Tendo a Chancellaria Brasileira declarado, .po-r intermeMo da nossa 
Embaixada ·em Washington, .que essas vendas tinham sido feita·s em mer-
cado legitimo, .o A'ttorney Oene'ral dos Estados Unido·s, satisfazendo-se com 
essas segu·ranças, d•eclarou tambem <1lu-e o Governo Americano não pro-se-
guiria no processo intentado a esse respeito. 

:Outr3t questão tambem felizmente resolvida, e esta logo no seu inicio, 
foi a que dizia respeito á prohibição dos passaportes ·coH-ectivos, ordenada 
como medicl•a geral, ·por um decreto do Governo Portuguez. Sabedor este 
·d·os ·prejuízos que ·com .ella caus-avo á emigração das famílias portuguezas 
para., o nosso paiz, houv·e por bem suspend.er es'po.ntaneamente a execução 
do referido decret.o. 

iQ oontJiacto ce:lebra·cl.o entre ·o Minis.terio· da Agri-cultura, Commercio ·e 
0bras Publicas, d•e accôrd.o ·com o Governo do Estado· de S. Paulo, e •ac 
companhi~s de na.v·egação, n.os termos da autorizaçãó f·eita pelo Congresso 
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Nacional, tev•e embaraço na sua -exe.cução, ipor haver s-ido recusada á.quell ws 
companhias a patente· :necessa.ria á navegação das linhas que o contracto 
esta'be.Je.ceu. 

·Desse acto d•o Governo Italiano recorreram aque~-la·s companhias, ·e o 
Governo Brasile-iro· aguarda que eHas se mostrem habilitadas ou não para 
a execução do contra-cto, tal qual foi celebrado. 

O Brasil tev-e viva ·satisf.açã.o em receber no anno passado a honr.osa 
vi·sita dos Srs. Delegad-os das •Republkas America-nas, que se reuniram 
nesta ·cidade, de 26 de junho a 1'9 de julho, constituindo a Commissão In-
ternacional de Juri·sconsultos, creada pela Convenção de 23 de agosto de 
1906,! assi·gnad·a no Rio de Janeiro, ·por .occasi ão da Terceira Conferencia 
Internaciona~ Ameri-cana. 

Compareceram os Deleg·ados de 17 Nações, se.ndo no dia fixado para 
a installação os dos Estad·os Unidos da America , Argentina, Chi·le, Colom-
bia, Costa R,ica, E:cpuador,: Guatemala, Mexico , Panamá, Para.gu-ay, Perú, 
Saivador, Uruguay e ·Br,a!sil; •e, os d·e Cuba , Boli-via e Venezu ela , pouco 
depois de •encetado-s os trabalhos. A Republica Dominicana nelles. não 
tomou pa-rte,1 por ainda estar em viagem o •seu Delegado , Sr. Americo Lujo, 
no dia do encer•rame.nto da Conferencia. Lamentamos não haver podido re-
ceber nessa occasião ·os Deft,egados das Republicas do Haiti, da d-e Hon-
duras e da de Nicaragua. 

A ·Commissão celebrou sete ses-sões ordinarias, al ém da preparatoria 
e das sessões solemnes de inaug uração .e encerramento dos trabal hos. Na 
de installação, foram acclamados Presidente Honorario o Sr. Dor. Lauro 
M'ulle·r, Mini·stro de Estad·o das Relações Exteriores, e Pr-esidente effectivo 
o Delegado Brasileiro , Sr. Dr. EpHacio Pessoa. 

Uma commissã.o especial de d .nco membros, .nomeada na primeira 
sessão ordinaria, em 28 de junh.o, •pa•ra ouvir a•s opiniões -das differentes 
Delegações. sobre a cod·ificação, methodo ·de trabalho e outros a-ssumptos, 
antes de qu:a'J.quer •ou:tra d·e-J.iberação , •a•p-res.entou a 6 1de }uonho o seu parecer, 
com um projecto d-e regiment.o -interno, outro de organização e methodo de 
trabalho, •e mais as seg•uintes propostas: 

1) Que se nomeassem duas com mi-ssões d•e cinco membros cada uma, 
i.ncumbid·as de p·reparar nesta reunião um proj ecto de extra-dicção e outro 
d-e sentenl(as ext-rangeira'S; 

.Z) Que se fixasse o mez de junho de 1914 para a segunda reunião 
da Commis•são Interna'Cio•na1l de J uorisoonsurtos. 

O parecer foi approvado na sessão de 8 de julho, com os s•eus annexo·s 
e as propostas. 

O projecto d.e organização e methndo de tra•balho mand-ou di-vid•ir a 
Commissã.o Internacional de J uri·sconsuJ.to.s em seis Gommissões especiaes , 
quatro para a codificação do Dir-eito ·Internacional Publico e as outras 
duas para a do Direito Internacional Privado, que Junccionarão no inter-
vallo das dluas reuniões, de 1912 até 1914; 

1." Séde em Washington , podend.o subdivi·dir-~e em dua·s,\ Guerra mari-
tima e direitos e deveres dos· neutro-s; 

· .2.• Séde no Rio de Janeiro. Guer.ra terres.tre, guerra civil e reclama-
ções provenientes ·de taes guerras; 

3.• Séde em Santiago do Chile. Estado de paz; 
4.• Séde em · Buenos Aires. SoUução pacifica ·dos conflictos· e orga-

nização dos tri.bunaes internacionaes·; 
s.• Séde em Montevid•éo. Cs.pacidade, condição dos e·strange.iros, di-

lreito da farnilia e successõ·es; 
6.' Séde em Lima . Tudo o ·C]'Ue se não compre'hender .nesta enumera-

ção, inclus iv-e o Direito Penal. 
Cada Commissão especial requis.itará dq,s Governos Am erican.os infor-

~ 
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mações minucio-sa.s sobre a tlegisiação intema, antecedentes judidaes e admi-
nistrativ-os, Convenções, usos, so1uções de casos internadonaes -e sobre a 
regulamentação que ei.Jes reputem mais conveniente pa•ra cada um d-os refe-
ri-dos a•ssumpt-o s distribluidos; e, com e!les, fará a codificação do que lhe 
competir. tomando -em ç-onsider,~ ção -os do·is proj ectos de Godigos .apresen-
tados pe1o Governo Brasileiro, os principias já acc.ordados em Convenções 
ou Leis, os Tratados de Mont-evidéo de 1889, os tra:ba[-ho.s das differe.ntes 
Conferencia-s Pan-,Ame'fi.canas, etc. 

rOs pr.oj ectos que essas Commissões elaborarem e os. as·sumptos sobr-e 
os ·quaes não h ai a sido possiveJ chegar,se a accôrdo serão · submettidos á 
CommJssão- Geral, na sua reunião em junho de 1914. 

A- Terceira Commi·ssão e a Sexta, !'eunkam,s-e logo nesta Capital, antes 
de encerrados os tra·balhos e organizaram o pla.no dos seus estludos. 

Foram nomeadas as duas Commissões encarregadas dó.s d-ois ·pwjecto·s, 
que tinham de ser ainda discutidos na primeira !'e união. 

1Apresentado Jogo o projecto de extrad-icçã.o, foi app,rovado na sessão 
de 13 de julho, e, em redacção final.: na de 16. ne ·accôrd-o com o dispo'S to 
na Gon'V'enção de 23 de agosto de 1906, ba-se dos trabalhos da Gommis.são, 
foi envia dto aos Governos Americanos. 

rO projecto de execução de sentenças estrangeiras, suibmettid-o á dis-
cussão na sessãü do dia 17 de julho, foi remetti'do á Sexta Gommissão 
especial, com séde em Lima, para ser tomado na consideração que merecyr, 
s,egundo proposta da Delegaçã-o do Mex.ico, qlu-e reuniu .a mai-o·ria dots 
votos da Commissão Gerai!. 

Das Oommissões especiaes instituídas pela Co,mmissão J,nternadonal 
de Jurisconsulto-s, já se acham funcc.ionando as dro Rio de Janeiro,\ de tMon-
t-evidéo, de Santiago do Chile e de Buenos Aires; nã-o .se havendo ainda 
reunido as de Washingto.n e de Lima. 

,A do Rio de J aneko instal:l·ou"se no Palacio Momo e, no di-a 29 de 
julho, so-ó a presidencia do Sr. tDr. Epitacio Pessoa, que apr-esentou um 
projecto completo sobpe as materias, d·e clujo estudo e codUicação ficou 
incumbida: ~uerra e:Jdtet.na terrestne, guerra C'ivil; · recl'amaçãe:s odundas de 
uma e outra. 

Essa Segunda Commissão acce itou inteiramente ess-e pr.ojecto como 
base para os pedidos de informações·, que devem ser dirigido-s aos differentes 
Governos Americanos, •e accordou nos termo•s de uma circula·r, que, para 
esse ·effeito dirigiu aos mes<n10'S Gove·r;no.s; tt,enido reso lvi'do ·nomear rel ator 
dos trabalhos o seu referid•o !President•e, e reunir-•se periodicamente, logo 
que comecem a ser rece-bi-das as informações solicitadas. 

Para a Commissão especial que ünha de trabalhar em Mont-evidéo 
partiu o .outro Delegado do Brasil, o Sr. Dr. Gandi do Luiz Maria de Oli-
veira. 

A Secretaria da Commissão Geral foi lambem logo installada no Pa-
lacio Hamaraty, ~.ob a direcção do .Secreta-rio Gera:!, o Sr . Dr. João Car-
neiro de Souza Bandeira, e por essa Repa~rtição tem c.orrido todo o ex•pe-
di•ente relativo á codificação do direito internacional americano. 

1Segundo foi decidido· na ·sessão :da Commissão Gera[, effectuada no 
aia 8 de julho d.o anno passado, a nova reunião deverá realizar-s-e nesta 
Càpital, em junho d-e 1914. Oumpre que habiliteis o Govemo corri o neces-
sario credito especial para novamente -receber tão illustres hospedes. 

A Convenção comolementar do Tratado de Limites de 6 de outubro 
de 1898 com a Republica Ar.gentina, assignada em Buenos Aires a 4 d·e 
o-utubro d-e 1910, o-a r-a fi xa-r a linha di·visoria d-os dois pa-izes, -no trecho do· 
rio Urug-uay, -co.mp-rehendid·o entre a ponta •sudoeStte da ilha chamada Bra-
sileira ou do Quar.ahim e a foz >lo rio Qluarahim, foi n:m~tti>!1ª á C:amara 
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.d.os Srs .. Deputados •no dia 17 de novembro de 19·11, acompanhada da men-
sagem de ·28 de outu>bro do mesmo anno; e, tend·o sido approvada pelo 
Congresso Nacional , em ·Resolução de 27 de agosto untimo, foi sanccio.nada 
p.or decr-eto n. 2 . 609, de 28 do mesmo mez. 

Falta agora promover a troca das Ratificações dos dois Gov·erno.s, e 
fazer a res.p·ectiva promulgação nos dois paizes, para ficar fechado· e com-
pletamente liquidad·o mais este ponto da no ssa fronteira, excepto na parte 
d-a demar-cação. 'á -qual me refiro em outro fl ogar. 

•A 14 de fevereiro de 1880 foi concluído e assignado, na cidade de 
Buenos Aiofes, \Um Accôrdo ent•re o Brasil e a Republica :Argentina, refe-
rente á ex•ecução d•e Cartas R.ogatorias, tanto cíveis como criminaes, proce-
dentes das autoridades judiciarias de um e outro Estado, que ·foi promul-
gado pel·o decreto n. 7 .871 , de 3 de novembro de 1880 e ainda está em 
vi·gor. 

A t.6 de ·setembro do anno passado, com o fim de ,faci-litar >O cumpri-
mento desse Accôrdo d>e 1880, foi assignado entre -os mesmo·s paizes, nesta 
cap:it:a>l, um Proto·co11o., pelo qu1al for-am modifioados os a>I'rs. 4° e 6° do 
mencio.nado Accôrdo . Esse ProtocoUo já foi remettido .ao Congresso Na-
ci.onal, em 17 de outubro d·o· anno passado, acompanhado da Mensagem 
Presidencial datada da ·vespera. 

1Ao .findar a sessão de 1911, ·ficára pendente de simples votação da 
!'-edacção f.inal .n-o Senad·o, o Proj ecto ·que aippro>vava o protocollo· celebr:J.Jd·o 
com o Governo da Bolívia, ass.ignado ;no Ri·o de Janeiro a 14 de novembro 
de 1910, para a substituição do ramal da Est-rada de Ferro Madeira e 
Mamoré, o .qual o Bra·sil se o·brigara tambem a construir juntamente com a 
estrad-a , em virtude do Tratad-o de Petrop·o\is de 17 de novemb-ro de 1903, 
e que devb partir de ViHa Murtinho , ou de .outro ponto ·proximo do Estado 
de .Matto Gro·sso, ·co.rtando o ri·o .limitrophe, para terminar em VHJa Bella, 
na confluencia do B·eni com o Ma:moré, por outro ramal que, pàrti.nd·o da 
cach.oE'ira Pão Grande, na margem direita do Mamoré, atra>Vessasse este rio, 
e, seg\uindo por territorio 'boliviano, fosse demanda·r a margem d•i•r-eita do 
B·eni, -a monta1rute da Cachoeira Esper·a·nça, em Jogar' que permittisse a na-
vegação franca desse rio. 

O Protoc·o-Ho fôra •remettido ao- C-ongres-so Nacional, em mensagem 
de 20 de setemhm de 19·11 , acompanhada da expo·sicão de motivos d·e 14 
do mesmo mez . Tendo sido approvada a reda:cção fina>] do P,r.oj ecto, em 
Resolução de 29 de mai·o· de 1912. essa resolução foi S•anccionada em 1 de 
junho e publicada pelo decreto n. 2.579. de 7 d-o mesmo mez e ann.o. 

•Esse decreto . subscripto pelos 'Mini-stros das Relações Exteriores· •e da 
Viação e Obras Pub-licas, tambem autori zou a abertura do·s credi.tos neces-
sarios á termi>nação daquella estrada, ·de tão grande alcance e interes·se 
pa>ra o Brasil e para a B.o-Jivia . 

.P-o·steri-ormente, foi celebrado outro ProtocoHo entre o-s mesmos pai zes, 
.f!·s;;iP.nado nesta -cidade , a 28 de d·ezembro ultimo , declarando de nenhum 
effeito o Pr.otocollo de 14 de novembro de 1-910, tendo em vista as consi-
deracões expostas' pelo Governo da B-olivia, em Nota de ·30 de setembro 
de 1912. 

>Por a-queHe Protocollo, ago·ra annuHado , o Go·verno Brasileir.o , que, 
pelo a>rt. 7" do Tratado d:e Petropo1is, i'á ti.nha a ·obrigação de construir o 
ramal d-aquella estrada, ligand.o a marg·em direita á mar~em esquerda do 
rio Mamoré. se compromettera a ·construi'!' tambem o trecho -da estrada de 
ferro que devia ligar, em terr\to,rio bolivia.no, em continuaç~o do mesmo 
ramaL> a margem .esquerda do Mamoré á mar..g.em direita do Beni; devend.o 
mais 1arde o Governo Boliviano sati s f-az-e'!' as despezas· totaes feita·s- com 
este ultimo ;trecho, a ,fi'm de se t-ornar proprieta,rio deHe, pois corria em 
territorio bO'liviano. ·" 
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Pelo Protocollo actual ·o Governo Brasi:J.eiro fi.cou exo·ner-ado d eS's·e •com· 
pr-omis so contrrahido •pel·o a·nt·erio·r, .quanto á construcção :do prol-o ngamento 
d·o .ramal, pelo territorio boliviano, até o ponto proximo da Cachoeira Es· 
perança no Beni, continuando sómente em inteir.o vigor a obrigação- anteri•or, 
i·sto é, a do art. 7° do Tratado -de Petrop·oHs de 17 d·e no•vembro de 1903; 
mas, cedendo a razões de o.rdem technka e ·economica, e no intuito de me· 
lhor e mais prt>mp.tamente desenv-olverem-se as relações que tem em vista, 
os d-õl-s Governos concordaram em da.r outra direcção ao ramaoJ da Estrad·a 
.d·e Ferro do IYbdei.ra ao Mamoré, •diversa das duas anteriormente i·ndica·das. 

Es·se ramal deve partir agora de Guaj a-rá•assu, ou outr-o Jogar mais 
apropriado perto de Guajará·mirim, ponto terminal da referida estrada de 
ferro , atravessará o rio por •uma ponte, cuja const·rucçã·o, em t·empo o·ppor-
tuno, guarda e c.ons·ervação, co.ntinuam cabendo a-o B-rasil, e irá terminar 
na margem boliviano, ligando-se ahi co m a ·via ferrea que, em -continuação, 
o Governo Boliviano s-e obriga it fazer construir até Riberalta. 

J á haveis sido informa-dos de que em 31 de outubro d.o anno passado 
deixaria de estar em vigor a ConV'e.nção Sanita-ria Internacional; as·si·gnada 
no Rio de Janeiro em 12 de junho .de 1904, entre o Brasil e as Republicas 
Argentina, Orienta~ do Uru guay e d-o ParagiL1ay, por ter sido ella demm· 
ciada p·elo Governo Argentino , em nota de 21 de abrH daquelle anno , p.as· 
sada ·pela ,-.ua Legação no Rio de Janei•ro. Effectivamente, na data já annun· 
ciada, 31 de outubro de 191•2, cessaram os seus ef_feito-s, hav•endo sido ex· 
pedido o decreto n. 9. 846 A, da mesma data, pub!icando essa denuncia. 

Ai.nda não foi ·s-ubsrti tui<d.a p-or -outro acto d,a mesma natureza, n-em ha 
mesmo negociaçã-o entabo-I ada a esse respeito. 

Na cidade de Monte'Vi-déo, a 8 de maio de 1912, foi assignada uma 
Convenção Internaci-onal de Policia Veterinaria, em .que foram partes con-
tractantes .o Brasil, a Republica Arg.entina, a do Chile, .a do Paraguay e a 
Oriental do Uruguay, tendo em vista preveni•r o contagio das enfermi-dades 
dos ani maes, por meio de uma regulamentação sanitaria internacional. 

P.e1·o art. 10, a Convenção entrará .em vigor logo depois d•a sua ratiíi· 
cação, terá o .praz.o de duração de q_luatro annos, e,' não ·Eendo denunciada 
seis mezes antes por alguma das partes contractantes, co.nside.rar·s.e·ha pro· 
rogada por egua·l período. A d.enuncia não produzirá e.ffeito senão para a 
pa-rte que a formular. 

rP•e-lo· art. 11 , ficou abe.rto o Pr.otocoHo desta .Convenção , para qu e 
pos·sam adherir ás suas di sposições os outr-os paizes sul·ame-ri.canos que 
desejem fazel-o. Para est.e effeito, dev·erão eJ1.es commlunicar"se com o 
Governo .da Republica Oriental do Uruguay, o qual fará co nstar a accessão 
ao-s Gover.nos d-os paizes c-ontractantes. 

A Sociedade da Cruz Verm elh a Brasileira. tendo sido reconhecida offi· 
ciaiTm ent e pelo Comité Internaciona•l -da Cruz Vermelha de Genebra e acre· 
ditada junto aos Comités Centraes de .outras nações, sendo a unica qu·e se 
organi zou até hoje de conf-ormi·dade com o decreto ;n. 2.380, de 31 de 
dezembro de 1910 e com as prescripções da lei n. '173, de 10 de setembro 
de 1893,1 tendo estatutos appfO'va-dos e regis trados legalmente, f;oi de-clarada 
de caracter nacional pelo decreto n. 9. •620, :de 13 de junho -de 1912, para 
o fim de poder fun ccionar .no· Brasil ·e ser •consider::~•d-a de -cara•ct.er inter· 
nacional e ·reconhecida por todas as TI <> ;;ões cultas . 

O ·Accôrdo c.ommercial provisorio entre o Brasil e a Italia, ·estabeleci-do 
mediam~ a troca de Notas de ·S de ju-lho de 1900, entre o noss-o Mini.sterio 
das Relaçõ es Exteriores e a Legação daqueUie Reino no Rio d·e Janeiro, e 
que tinha sido s-uccessivamente revigorado até 3.1 de dezembro de 1912, 
foi ainda uma vez pr.o•rogado c-om o mesmo caracter temporario até 31 d e 
d·ezemhro de 191 4, .oor •notas .de 25 de -novembro e 19 d e dez·embro de 1912 
tr~ca-da·s - entre o Governo Bri!sileiro ·e a referic\a Legavão . ' 
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tPelo Accôrd'o pri.mitivoo, <\e 1'900, ficara esthfu1aJdo que, em troca da 
redncção dos d.i1reHos ode e,nt.ract.a ~obr.e o ·ca'fé; na Ita:H a, tde 150 para 130 
liras· por 100 ki.!ogrammas, os productos italianos teria:m o beneficio das 
taxas mínimas da ta ri f a brasileira. Pelo Accôrd·o actual, em prorogaçã·o, 
ess·e·s pwductos continuarão a ter, até 31 de dezembro de 1914, aq;uelle 
benefici.o da tarifa mínima btraúl·eira, uma v.ez ·que o direito de entrada do 
café brasHeiro na ItaQia não exceda de ·130 lira•s por 100 kilog-rammas. 

Já foram su'bmettidos ao v-osso exame os Actos da 'terceira Confe-
rencia Internacio.nal Americana, realiza:Yda nes.ta Capital no anno de 1906. 

A -obra da Quarta Conferencia. reunidà em Buenos Aires, de 18 de 
julho a 27 de ag.osto de 19.10, tem sido detidamente estudada no Ministerio 
das Rela\\ões Exte,rior-es, para •ser o•p.pl:lrtunamente ·submettida á 'Vossa 
consideração. 

Na Confere.ncia Sanita ria In,t-ernacional , que se re\uniu em Paris, no 
mez de janeiro d·o anno passado , -o Brasil fez-se representar por doi-s .Dele-
gados, os Srs. Drs. Oswald.o Gonçalves Cruz e Henrique de Figueiredo 
Vasc·oncel'Ios. 

Este ultimo Delegado assi-gnou a Convenção .Sani taria Internacio.na.J, 
concluída n:l!quella cidade, aos 17 de janeiro de 19-12, com o fim de fazer 
na•s dis-posi ções. da Convenção Sanita·ria , as·signada em Paris a 3 de de-
zembro de 1903, as modificações qu.e comportam os .nov-os d·ados da -sciencia 
e çla experiencia prophy!aticas , est a.'belecer uma regul amentação interna-
cional relativa á febre amarella e dilat ar , tanto quanto possive•l fôr, o campo 
da applicação dos principias que inspiraram a regl .. l'!amentação sanitaria 
internacional; :na qual foram paizes. c;ontractantes a· Atllemanha, o·s Es-
t:xdos Uni d-os da Amerka. RepubH c'l. Argen:tint'l , Austri·a-H1 1·ngri a. Bel?:i. ca, 
B·olivia, Estados Unidos do Brasil, BU'lgaria, Chile. Colombia , Costa Rica, 
Cuba, Dinamarca, Eauador . Hesoanh a, França., GrãJBretanha -e Irlanda, 
Grecia, Guatemala , I-laiti. Honduras, Italia, Luxemburgo, Estados Unidos 
Mexicanos, Montenegro ., Noruega .. Panamá. Paiz-es Baixos. Persia. ReplubUca 
Portugueza, Ru.mania, Rus-sia, Salvador, Servia, Sião, Suecia, 6uissa , Im-
perio Ottomano. Egypto e Uruguay. 

Pelo mt. 100. do Ti tulo 'V, ·e-s l1a ICo·nv-encií:o ~ .. 1.!.bSiti-i11'iní.. n s re!'pect.\vas 
relacõe-s da·s Potencias que a -tiver-em ratificado G'-U a ella tiverem acceditdo , 
as Convenções Sanitarias lnternacionae-s assie:nadas em 30 de janeiro d-e 
1892, 15 de abri-l de 1893, 3 de abril de 1894, 19 de març.o de 1897 e 3 
de dezembro de -1903; e ess.es Acc5rdos anteriores fica,rãJo em vigor em re-
lação ás .Potencias que, havendo-os assignad.o ou tendo· a e11es adherido, 
não ratificarem esta Convenção de 1912 ou a ella não acced:erem. · 

O Brasil era signatari·o da Convenção cele'hrad·a naque[la mesma ci-
dade a 3 de dezembro •d-e 1903 . . aue foi approvada pe-lo decreto legislativo 
n. 1.308, de 28 de dezembro de 1904. 

O Brasil tem c.ontinuado a particinar dos trabalhos internacionaes oara 
t nificação do D-ireito Pri-vado , fa zendo-se repres.entar pelo Dtr. Rod:rigo 
Octavio de Lang•gaard ·Menez,es, na co•nferencia pari\ o 'Direito Cambial. que 
f.unccionou em Haya durante os m<Ozes de junho e ji;J1ho d·e 191e. e na Com-
missão Permanente d.a Conferencia de D-ireito Ma.ritimo , que se reuniu em 
Brux.etJlas de 2!5 de marco a 2 de abri l do cor'rente anno. 

Na Conferencia de Haya, a oue estiv.eram presentes delegados de quasi 
todos os paizes, foi ultimad·o o Proiecto de •Regu[ament o uniforme para a 
letra d.e cambio e a no·ta or.:~mi .ssoria , sendo a respectiva Convenção assi-
gnada pelos p!.enipotenciarios de todos os Estados .representados :na Con-
f.erencia. "! I' '''"'"'~''"l'W"'l 

Opoo,rtlunamente, terei a honra de submetter ao vosso exame o texto 
des·sa Convenç.ã.o que se destina a servir de Lei universal. 

Terminados ·e·sses traba-lhos relaüvos á letra de cambio, a aUudii a 
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Conferencia de Haya preparou ainda um Projecto de Lei uní.forme refe-
rente ao cheque, que 'Vae ser submettíd•o ao .estudo dos Es.tados ínteres.sados, 
afim de s.e-r obj ecto· de uma futura n .luníã.o da Conferencia, que o Governo 
Neerland·ez convocará. 

'Em Bruxella·s não se poude reunir este anno a Conferencia de Direito 
Marítimo; como havia sido reso•lvído. 

As díffículdades para a concí.liação das divergencías de legislação, em 
matería de responsabilidade de propríetaríos de navio e de creditas privi-
legiados marítimos, conciliação que constitue o escopo das Convenções em 
estudo, .são ainda muito grandes e, de accôrdo com outras Potencías, o 
Governo Be,Jga apenas reunío a Commissão permanente, nomeada pela 
Conferencia em 1909 e ·composta de nove membros, entre os quaes o Dele-
gado do Brasil. Essa Commis·são examinou as observações apresentadas, 
por qua-s.i todos os Estados interessados, aos pfDij ectos redigidos pela Con-
ferencia em 1910 e redigiu novos projectos e um relatorio explicativo, que 
serão submettidos aos mesmos Estados, ·só devendõ ser convocada nova 
reunião da conferencia ·quando o Governo Belga julgar opportuno. 

No dia 1 o de fevereiro do ·corrente anno, foram trocadas ·em Bruxellas 
as ratificações das duas Convenções sobre abalroaçs.o e assístencia ma-
rítima, concluídas e assignadas na anterior reunião da Conferencia. .Por 
esse acto díplomatico, as Convenções ·entraram em vigor em •quasi todo o 
mundo, podendo adherir a ellas o•s• ·paizes que a-s subscreveram. 

O Brasil, .que havia em 1910 assignado essas duas Convenções, não 
poude incorporar"S·e desde logo a .essa nova União jurídica, porque as duas 
Convenções, submettidas ·á vossa esclarecida apreciação com a Mensagem 
Presidenci!!JI de 25 de outubro de 1-911, ainda não receberam approvação 
constitucional. Tenho a honra de ·cha:mar a vossa attenção para essa·s Con-
venções, poi·s o período para -o deposítq dos Actos de adhesão ficou aberto 
apenas ·por mais um anno, i·sto ré, até ! 0 de ·fevereiro de 1914. 

, Na Conferencia Internacional Rad io-tel.egraphica, que se abriu em 
Londres .a 4 de junho ·de 1912, o rBrasil foi representado ·por um !Delegado 
Techníco, o rEngenheiro da Repartição Geral dos Te!egraphos Dr. Francisco 
Behríng, munido d.e Plenos ·Poderes para as·s•ignar ad referendum do Con-
gresso Nadonal -os Actos nella concluídos. 

Foram então assignados, no dia 5 de jutlho do mesmo anno, os ·s·e-
guintes: 

- Convenção Radio-telegraphka Internacional, .subscripta por 29 paizes 
independentes, interessando lambem as respectivas Colonias; 

- Protocollo final da mesma Convenção; 
- Regutlamento de serviço annexo á mesma Convenção . 
Na Conferencia Internacional da Hora, .que se reuniu em !Paris, a 15 

de outubro de 1912, e na ·qual foi ;Delegado do Bra·sil o mesmo Engenheiro 
Dr. Francisco Behring, foi preparado um Projecto de Estatuto·s para a orga-
nização do serviço internacional de signaes horarios .e sua transmissão radio-
telegraphica. 

O decreto da pasta da Viação n. 10.090, de 19 de fever.eiro do cor-
rente anno, approvou o Projecto que organiza o ·S·erviço da rêde radio-tele-
graphica ·nacional e a respe·ctiva planta. 

Na ,conferencia ·Internacional para IProt.ecção da Propriedade Indus-
trial reunida em Washington a 16 de maio de 1911, foram assign!lldo•sr ad 
referendum do Congresso Nacional, pelo respectivo Delegado do Brasil, o 
Sr. Rinaldo de Lima e .Silva, I o Secretario da nossa Embaixada naquella ci-
dad.e, .que então ·s·ervia como Encarregado de Negocios, os seguintes Actos 
nella concluídos, todos relativos á União Internacional para a Protecção da 
Propriedade Industrial, de que o nosso paiz já fazia parte, como signatario 
dos actos anteriores: 

.Conv~nção da União de 'Paris ele .ZQ de març.o de 1883 para a Protecção 
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da Propriedade Industrial, revi·sta -em Bruxella<s em 14 de dezembro de 
l900 e em Washington a 2 de junho de 19,11; 

Protocollo de encerramento da Convenção assignada em Washington a 
2 de junho d·e 1911; 

Accôrdo de !Madrid de 14 de abril de 1891, para o Registro Internaciooal 
das Marcas e ·Fabrica ou de Co:mmercio, revisto em Bruxellas a 14 de de-
zembro de 1900 e em Was·hington a 2 de junho de 1911; 

Accôrdo de 1Madrid d-e 14 de abril de 1891, ·concernente á repres·são 
das fal·sas indkações de procedencia sobre as mercadorias, revisto em 
Washington a 2 de junho de 1911 . · 

.Na !Conferencia Internadonal do Opio, ·que se reuniu em Haya, de 1 
de d-ezembro de 1911 a 23 de janeiro de 1912, foram assignado·s, a 23 de 
janeiro do anno passado, · uma .Convenção Internacional do O pio e um Pro-
toco !lo de encerra:mento daquella Conferencia. 

·Para 1que todas as nações da Europa e da America pudessem coo-perar 
no sentido de 'se attingir o fim humanitario da Conferencia, foi estabelecida 
uma clausula, no art. 22 da !Convenção, facultando ás Potencias não re-
presentadas na Conferencia o assignarem ainda posteriormente a mesma 
Convenção. · · 

O Governo dos .Paizes1Baixos, por intermedio da sua 'Legação no Rio 
de Jàneiro, .convi-dou o Governo do Brasil a designar um Plenipotenciario 
para firmar o 'Protoco!:lo suppl-ementar de assignatura d as Potencias não 
representadas na ·Confer-encia, que se acha aberto no 1Ministerio das Rela-
ções 1Exteriores da Haya. Annuind-o a esse convi te, foi ·em 30 de agosto 
do anno passado assignada a respectiva Carta de 'Plenos Poderes para ,que 
o ISr. José Pereira da Graça Aranha, nosso Enviado Extraor-dinario -e Mi-
nistro P.lenipotenciario na Hollanda, pudesse firmar na,queilla cidade, ad 
refelt''en~wm do Congres-so Nacional, o referido Protocollo suppilementar de 
assignatura á Convenção 'Internacional do O pio. 

fNa iMensag.em de 3 de maio do anno passado , annunciei .que em men-
sagem especial vos seriam pedi-dos os meios neces·s.arios para completar-
mos as homenagens á memoria do Barão do- Rio1Branco, o glorioso Brasi-
leiro que, na dedicação pelo nome e pela grand-eza da patria, é exemplo e 
orgulho para todo s. os nossos concidadãos. 

Foi ·da iniciativa da propria Camara dos ISrs. Deputados o projecto 
em andamento concedendo um auxilio á subscripção nacional! aberta para 
erecção de uma · esta tua nesta ·cidade. 

Julguei que ·era ·da maior conveniencia fazermos m:JJis ll!!guma cousa 
nes-te sentido. Entendi que uma das melhor-es fórmas de perpetuarmos a me-
moria daqlllelrr-e eminente servidor da patria s·eria a acquisiçã.o de ·sua pre-
ciosa bibiJi.otheca e de todos os va]iiosos ·Objectos. de arte, ,que lhe haviam per-
tencido. 

Todos elles ligam-se por 'fórma impereciv-el á vida, ·aos• estudos e ser-
viços, que o t.ornaram credor da gratidão nacional, pela fórma in-equivoca 
pela qual ·em todo tempo eHa sempre se manifestou . .E' obra de patTio·tismo 
conservai-os ·e reuruil-os to·dos, si .fôr possive:l, em uma sala especial do 1Mi-
nist-erio das •Relaçõ-es .Exteriores, a qua'l ficará sob .o patrocinio do nome glo-
rioso do nosso Grande Ministro . 

Com esse intuito, obtido da familia o a·ssentimento para a r-ealização dos 
d-esejos do Governo, que está certo d·e -corresponder com · el!es ao s-entimento 
unanime da nação, o respectivo Ministro de Estado tratou de ·faz·er examinar, 

· por pessoa de at>solluta competencia, todos os obj e c tos a-cima referidos , e o 
seu ·laud\0,1 excluido todo o valor de es-timação, pr-ecisou em 350:000$, pelo 
menos, a acquis·ição a fazer -se. Dell-e se pod·erá deduzir a estimativa •que 
fôr acons·e:1h-ada. 

Não hav-endo, entretanto, no o'rça:mento ·do anno passado a v-erba ,nec~-
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saria para occorrer .ás des·peza,s, não só com 'esse preito de gratidão naci.onal, 
mas tamibem com os funera·es que foram feitos ao Barão do tRió-Branco, com 
honras de Chefe d.e Estado·, e .outras homenagens prestadas por occa;sião 
do seu fall-ecimento, pedi ao Congresso Naciona<J que autorizasse a abert'ura 
de um credito especjal, incluindo além daqueHa quantia, a de 150:000$, para 
sati.sfazer a todas essas d.espeza·s. 

O pedido do credito foi feHo em mensagem especial de 16 de outubro 
do anno passado, remettida á ·Camara dos Srs. Deputados no dia 17, a·com-
panhada da Exposição de motivos, apresentad•a no dia 15 pelo •Ministr.o de 
Estado das Relações Exteriores. 

A lei n. 2.416, de 28 de junho de 1911 regulou a extradição de naeionaes 
e estrangeiros .e 'O processo e jluJ,gamento dos mesmos quando, ·fóra do paiz, 
perpetrarem a•Jgum dos crimes nella mencionados. O art. 1>2 determinou que, 
publicada a ·lei, .foss:em enviados ex·empla.res a todas as Nações que man-
tive~sem relações com o Brazir.: S·end.o denunciados todos ·os Tratados de ex-
tradição ainda vigentes . . Por força dessa disposição,- foram te'mettidos os 
exemplares da J.ei aos Governos ,interessados· e os Tratados ainda em vigor 
passaram a ser denunciados pelo nosso Gnverno. 

Na data dta ·lei ainda vigoravam os ·seguintes· Actos relativos á extra.di-
ção, a.ssignados ·entre o 'Brazil e outros paizes: 

1) Com ·Portugal: Convenção d.e 112 de janeiro de 1855, com Declara-
ções annexas de 13 de outubro do mesmo anno, e Tratado de 10 de j·unho 
de 1872. · 

rEEte .foi denunciado em 1 de fevereiro d·e 1913, por Nota da nossa Le-
gaç.ão .em Li s•boa, devendo cessar os s·eus ef.feitos em 1 de fevereiro d•e 1914. 
A Convenç5.o de 1855 não tendo duração · determinada, nem havend.o .sido 
nella estipulado prazo para a denuncia, esta poude ter effeito immediato. 
Foi denunci ada em 13 .de março do .corrente anno,l po.r Nota da mesma Le-
gação , sendo a denuncia publicada por decreto de 30 de abril d·e 1913; 

2) Com o Paraguay: Tratado de 16 de janeiro de 1872. 
'Foi denunciado em 14 de fevere,iro de 19.13. por No-ta da nossa Legação 

em As1unción. Tendo o Governo Paraguayo acceitado a denuncia ·Com effeito 
immediato, partindo a caduci·dade de 1 de abri l dre 1913, nessa data cessa-
ram os ·.effeitos do Tratado, :sendo a denuncia publicada pelo decreto nume-
ro 10.151 do mesmo mez e anno; 

3) Com a Hespanha: Tratado de 16 de março de 1872. 
Denunciado em 24 de janeiro de 19h3, por Nota da ·nossa Legação em 

Madnid. Cessa·rão o·s •seus effeitos um anno depois da denuncia, i.sto é, em 
14 de janeiro de 1914; 

4) Com a Ha1ia: Tratado de 12 de novembro de 1872 e Termo annexo 
decla·ra.tivo de 29 de a·bril de 1873. 

!Denunciado em 15 de abril de 1913.' por Nota d:a nos,sa Legação em Ro-
ma , junto ao Rei. Cessarão os seus effeito·s um anno apóz a denuncia, isto 
é, em 15 de abril de 1914; 

5) Com a Grã~Bretanha: Tratado de 13 de novemhro ·de 1'872 e Proto-
coHo annexo dll. mesma data. 

Derl-unciado em 14 de março de 1913, por Nota da nossa Legação em 
Londres. Ces-sa-rão os seus ef.f·eitos seis mezes d·epois da denuncia, isto é, a 
14 dre setembro do corrente anno; 

· ··6) Com a Be·lgica: Tratado de 21 de junho de 1873, com Protoco!lo an-
nexo da mesma ·data, ·e Tratado addicional de l2 de dez·emhro de 1877. Fo-i 
denunciado o primitivo Tratado em 14 de março .d e 1913. por Nota da nossa 
Legação em Bruxellas, devendo to·dos cessar os seus effeitos ·em 14 de mar· 
ço de 1914; 

7) Com o Imperio AH·emão: Tratado de 17 de setembro de 1877 . 
.Denunciado em 14 rde ;nar9o de 1913, por Nota da nossa Legação em 
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~erlim, e, sendo o prazo desta de seis mezes, cessarão os seus effeitos no 
dia 14 de setembro de 1913; 

8) Com a Aus·tria1Hungria: Convenção de 21 de maio de 1883. 
Denunciada em 2 de abril de 1913, por Nota ·da nossa Legação em Vien-

na; só ces.sarão os seus effeitos um anno depois, isto é, a 2 de abril de 
1914; 

9) Com -os ·Paizes Baixos: Convenção de 21 de dezembro de 1895. 
Denunciad·a em 2i6 .de março de 1913, por Nota da nossa Legação em 

Haya; só ces·sa.rá em s•eus effeitos .seis mez-es depois, isto é, a 26 de setem-
bro d·e 1913; 

10) Com o Chile: Tratado de 4 de maio de 1897. 
O Governo Chileno, acceitou a denuncia -completa c.o,m effeito immediato. 

Denunciado em 21 de janeiro d.e 191·3, ;po·r !Nota da nossa Legação em San-
tiago, respondida em Nota de 30 do mesmo mez daquelle Governo, com a 
declaraçã.o acima indicada. Ass.im, o Tratado deixou de vigorar desde o dia 
21 de janeiro- d•o corr.ente anno. Essa denuncia .foi publicada pelo decreto 
n. 10.127, de 19 de março ·de 1913; 

11) Com os Estados Unidos da America do Norte: Tratado de 14 de 
maio de 1897 ·e Protocorr.J.os annexos de 28 de maio de 1898 e 29 -de maio 
de 1901. 

O Tratado e os dois. :Protocollos annexos .foram denunciad•os em 23 de 
janeiro de 1913; por Nota da nossa Embaixada ·em Washdngton. Send<J de 
seis mezes o prazo para a denuncia produzir os seus effeitos, os tres A!Ctos 
ces.sarão de vigoraT simultaneamente no· dia 23 de j'u•lho- do •c-orrente anno. 

Na minha ultimá mensagem annual, já havia chamad-o a vossa esclare-
cida attenção para os compromissos que nos• incumbem em relação aos as-
sumptos de limites. Não ·basta sómente pactuar ou estabelecer as differen-
tes linhas das· .fronteiras, definindio-as por meio- de Tratados ou Convenções 
especiaes com .os diversos Estados limitrophes; cumpre ex.ecutar pratica-
mente esses Tratados· e Convenções, exp•lorando ·e reconhecendo as zonas 
li nd.eiras, fixando· -no terreno, po·r meio de marcos, as differentes ldnhas que 
limitam •o ter.ritorio naciona:l,' separando-.o dos •que pertencem ·ás olutras Na-
ções ou Colc ni as sul-Americanas. Convém, repito, que o Governo esteja ha-
bi1itado a rea•1izar as respect.ivas ·demarcações, sem o que permanecerá in-
completa a übra patriotica da delimitação precisa d.o· nosso territorio, que a 
Repu•blica se pôde desvanecer d•e ter conse.guido·, graças ao efficaz devota-
mento do Grande Benemerito da Patria, que a ella consagrou o melhor do 
·seu esforço e um largo peri-odo da sua v1ida. tMas, para completar ·essa obra 
tão necessaria,' é preciso reforçar de modo sensível a verba destinada ás 
nossas Commis.sões de Limites·. 

Um rapido exame da fronteira demonstrará ·este asserto-, indicando as 
linhas q'lle ainda não foram demarcadas. 

!Ainda não .foram demarcadas .quatr-o fronteiras, a saber : 
- ·com a Guyana Franceza, estabelecida desde 1 o de dezembro de 1900, 

pclo Laudo de Berna; 
- Com a Guyana Ho11andeza, determinada desde 5 de maio- de 1906, 

pelo Tratado do Rio de Janeiro; 
- Com a Guyana Britannica, parte .definida pela Declaração de Lon-

dres de 6 d·e novembro de 1-9011 e a restante ·decidida pel-o Laudo de Roma 
de 6 de junho de 1904; 

- -com a .Republica dos Estados Unid-os da Colombia, estabelecid•a pelo 
Tratado de .Bogotá de 24 de abril de 1·907. 

Em tres fronteiras estão sendo ·feito.s os trabalhos da demarcação . Sao 
as segufntes: 

- _com a Bolívia, ·em execução do Tratado de Petropo.Jis de 17 de no-
vembro de 1903; ~ 
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com a Republica dos Estados Unfcios de Venezuela, estaibelecida pel.o 

tratado de Caracas de 5 de maio de 1859; parte demarcada, em 1880, pela 
Commissão Mixta dos .dois paizes, e a restante reconhecida pela Gommissãa 
Braziileira sómente, de 1882 a 1883; confi,rmada pelos dois Protocoll.os de 
Caracas de 9 de dezembro de 1905; ma,s agora novamente· .em d:emarcação 
na p-rfmeira parte,! entre a ilha de S. J o~é , no Rio Negro, e o Salto do Ma-
turacá, por ins•u.fficiencia da primitiva demarcação, ·em execuçã.o do Pro-
tocolio d.e Cara.cas de 29 de fevereiro d·e 1912; devendo a Testante ser tam-
bem determina·da, de accôrdo com <O segundo dto·s ProtocoJ.Ios já citados de 
9 de dezembro de 1905; 

- .com a ·Republica Oriental ct.o Uruguay, a pa·rte da antiga fronteira, 
estabelecida pelos Tratados de 12 de outubro de 1851 ·e 15 de maio de 1852 
e pelo Accôrdo de 22 de abril de 1853, já demarcada ·entre novembro de 
1852 e ma•rço de 1859, ma·s ultimamente alt-erada pelo· Tratado· do Rio de 
Janeiro de 30 d.e outubro de 1909J que rectifkou a .Jinha da fr-onteira na ·la-
gôa Mirim e no rio Jagua-rão, concedendo o :Brazil' á:q'uella .Repu:blica o con-
domínio dessas aguas. 

Na f:r.onteira com a 'Re.publica do P.erú, se 'está demarcada a parte es-· 
tabelecida pelo Tratad:o d·e Lima de 23 de outubro de 1851, modificado pelo 
Accôrdo de 11 de fevereiro de 1874, desde a nascente do J ava,ry para o norte 
até o rio Japurá, defronte da foz do Apaporis, trabalho executado nos annos 
de 1866 e de 1872 a 1874, vae ser agora fixada a outra parte,' estipubda 
pel-o Tratad.o 'Cio Rio de Janeiro de 8 d1e setembro de 1909, desde a mesma 
nascente do J avary para o sul .e depois para leste, :seguindo uma linha mudto 
compJ,exa, q'ue termina no a1lveo do 'Rio A~cre ou Aquiry, defronte da bocca 
do Arroio Yaverija. 

A fronteira com a Republica do .Paraguay, estabelecida pelo art. 1 o 
do Tratado de 9 de janeiro de 1872, assignado na cidade de Asunción, já 
foi ·compcretamente demarcada ·pelos resp.ectivos Commissarios dos dois 
paizes, entre agosto de 187,2 e outubro de 1874, tendo ficado decidi·do, pelo 
Protocollo de Asunción de 7 de janeiro de 1874, ,que o chamado Arroio 
:):·s~r·ella era doe :falc'to .a. nascente principru1 do Rio Apa, •e que por elle 
devia passar a linha divisaria; mas ainda não está negociado nem ·demar-
cado o trecho da fro:nteira •que corre pelo leito do 'Ri-o 1Paraguay, na parte 
comprehendida entre o desaguadouro da Ba-hia Negra ·e a fóz do ·Rio Apa, 
a~queHa na margem direita, es·ta na margem esquerda do mesmo Ri-o Pa-
raguay. 

Quanto á fronteira: com a Republica do· iE.quador, ajustada pelo Tratado 
do Rio de Janeiro de ·6 de maio d·e 1904, é uma •parte da ·que já fôra ante-
riormente es-tipulada com a 'Repub1ica do Perú p.e;Jo Tratado de 23 de outu-
bro de .1851, modificado ·pelo Accôrdo de 11 de ~evereiro de . 1874; e, já 
estando demarcada com o Perú, tambem ·O estaria com o Equador, se a esta 
Republica fosse attribuido o territorio, cuja po.sse disputa á Colombia e 
ao Perú. 

A fronteira ·com a Repub!ica Argentina, ·estabe;Jecida em parte pelo 
Laudo de Washington de 5 de fevereiro de 189·5, e definida pelo tratado 
do Rio 'de Janeiro de 6 de outubro de 1898, j·á foi demarcada pela · respe-
ctiva Commissão !Mixta, de 3 de novembro de 1900 até 6 de outubro de 
1904, tendo · sido esses trabalhos approvados pela Acta de 4 de outubro 
de 1910, a,ssignada no 1Rio de Janeiro, com cinco artigos declaratorios da 
demarcação da fronteira; mas, ainda teremos de demarcar a parte a que 
s:e refere a Conve·nção de Buenos Aires de 4 de outubro de 19<10, compi·e-
mentar do Tratado de !Limites de 6 de outubro de 1898, quando tiverem sido 
ultimadas as formalidades lega•es .a ella relativas ·e a •que anteriormente 
me referi. . 

Na fronteira com a Republica dos 'Estados Unidos de Venezuela a 
Çommissão Bra,sHeira, ·que tem de fazer a nova demarcação na margem 
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esquerda do Rio Negro, desde defronte da ilha de S. José até o Salto do 
M.aturacá, depois .de vencidas1 innumeras dHficu1dades, já s·e a·cha na ci· 
da!de de Manáós, completamente .constituída e munida de todo o material 
neces·s•ario para os seus traba!1hos, aguardando a volta da Commissão Ve-
nezuelana, 'que partiu dalli pa-ra o seu paiz; não sendo agora a estação 
mais conveniente para a .subida do Rio Negro .e inicio dos trabalhos. 

Quanto á fronteira com a Republica do ,Perú, j·á vos communiquei que, 
em cumprimento do art. I:I do Trat::vdo de Limites de 8 de setembro de 
1·909, fôra ass·ignaido a í29 de abril do anno pa•slsado, nesta cidade, o Pro-
towllo especial para a orgànização e In.strucções da referida Commissão 
Mixta nemarcadora de Limites. 

O paragrapho unico do art. I desse Protocollo estabeleceu o prazo de 
'S~eis mezes; a contar da data do me·SIIllo :Protocollo, para a desi-snação .do pes-
soal das duas Commissões pal.'ciaes de limites e reciproca communicação 
pelos dois Governos; mas· esse prazo foi pro rogado por mais seis mezes, de 
·29 de outubro d·e 19112 para 29 de abril do corrente anno , por Notas tro-

cadas entre o Governo Bra·sileiro e a Legação do Perú no Rio de Janeiro . 
1Duvidas relativas á posse dos ·cursos superiores dos rios Chandles·s e 

Iaco foram levantadas pelos: Peruanos, que os reputam seus. Outras duvi-
das da mesma natureza foram levantadas por esses nossos visinhos, quanto 
ao curso .s:uperior do rio Embira . Para solver u:mas e outras, a •que andavam 
ligados serios interesses aduaneiros dos dois paizes, ·era necessa.rio verificar 
se .os dois primeiros rios eram ou não ·cortados pelo meridiano da nascente 
do I.Chambuyaco, .que fôrma a divisa commum nessa região, e se o rio Em-
bira era ou não interceptado pe:lo parallelo de 10°, •que, no primeiro caso, 
será a linha divisaria estabelecida pelo Tratado . 

Para esse fim .foi negociado um Protocollo substitutivo do de 29 de 
abril de 1912 . 

Es·se ,Protoco[Jo substitutivo, assignado nesta ·cidade a 19 d·e abril do 
corrente anno, determina .que as duas commissões se reunirão em Manáos, 
entre essa data e o dia 31 do mez corrente. A Oommissão Brasileira, ·sob 
a direcç.ão do Sr. Capitão de Fragata Antonio Alves Ferreira da Silva, está 
sendo organizada e partirá dentro de poucos dias para aquella cidade, onde · 
chegará ainda dentro do prazo estipulado. 

Assim, vão coin.eçar .o·s: traba~hos desta nova Commissão Demarcadora, 
.cujas despesas não haviam sido previstas ·para o exercício vigente. Será 
necessario reforçar .a respectiva verba por meio de um credito supplementar, 
que ter·ei a honra de .s.olicitar do Congresso em mensagem especial. 

Quanto aos limites entre o Brasil e a Bolívia, em execução do Tratado 
de 'Petropolis de 17 de novembro de 1903, a fronteira na bacia do Paraguay 
(1§S 1°, zo e 3° do .art. 1°) já está •completamente d.emarcada. A respectiva 
Commissão Mixta executou esses trabalhos, de accôrdo com as ins.trucções 
de 6 de fevereiro de 1907, assignadas no Rio de Janeiro. A Commissão 
Brasileira já apr.es:entou o respectivo relatorio geral desse serviço, e bem 
assim as cartas e plantas a ·~le referentes . 

·Por outro Protocollo da mesma data foram dadas instrucções para o 
reconhecimento do rio Verde e de suas cabeceira·S·, sendo a mesma Commis-
ISão IMixta encarregada düs trabalhos: de exploração e levantamento da 
planta da região . Tambe·m já ficou ·Conclui do esse serviço, tendo a Com-
missão Brasileira apresentado o relatorio des·sa exploração e a respectiva 
planta. 

A exploração demonstrou que o marco ·inaugurado a 5 de novembro 
de 1877 foi collocado na confluencia ·dos dois br·aços do rio Turno, e não na 
cabeceira do ri·o Verde. Dessa veri fie ação resulta a existencia de outro tre-
cho aberto na nossa fronteira, entre -os dois •ponto·s assignalados, 1que ainda 
teremos de negociar com a Bolívia. 

Para a dema!'cação da fronteira na ba·cia do Amazonas ( §§ 5°1 6o ·\,. 
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r]• do art. 1" •do Tratado dé 19ü3) , .sendo elle inexequivel e·m parte, como se 
v'erificou mais tarde, por :não corre·s.ponder ao ·que existe realmente no ter-
reno, os dois paizes concordaram em •que ella fosse reconhecida e traçada, 
de conformidade com o disposto no Accôrdo de Instrucçõ.es assignado. em 
Petropoiis, :). :10 de fevereiro de 1911, nos1 §§ 1• e 3•. 

O referido Accôrdo, no § 2•, mandou ·que a Commissão Mixta ~evan
tasse o territorio comprehendido entre as .nascentes do Rapirran e do Iquiry, 
o Igarapé 1Bahia e os rios Acre e Chipamarú (aliás Chipamano), e remet-
tesse as plantas e informações necessarias aos dois Governos, para que 
·estes ll!dopta'S•sem amigavelmente a ' linha divisaria .que lhes •parecesse pre-
ferível. 
· Dahi se ·deprehende a existencia de outro trecho aberto na fronteira, 

.entre a nascente do Rapüran e a nas·cente do Igarapré Bahia. Temos assim 
outra negociação a entabolar com a B-olívia, para fechar tambem ness·a re-
gião a nossa fronteira. 

A Commissão 1Mixta, nesta parte, já fez o levantamento do rio Acre, do 
Igarapé Bahia com as suas nascentes e do rio Rapirran, e J.evanto.u tambem 
todo o terreno ·da zona aberta da fronteira, a rque se refere o Accôrdo de 
1'911. Resta-lhe apenas levantar os trechos dos rios ,Madeira e Abunan. 

A Commissão Brasileira apres.entou ao· Governo um estudo geographico 
sobre essa zona da fronteira al:lerta, •que servirá de base para as negociações 
com a Borlivia. · 

Quanto á fronteira entre o Brasil e a Republica Oriental do. Uruguay, 
em virtud.e do disposto no art. s• do Tratll!do de 30 de autubro. de 1909, o·s: 
dois Governos nomearam as respectivas Commissões parciaes, .que, reunidas, 
deviam formar a Commis·s.ão Mixta Demarcadora; sendo confiada a chefia 
da Commissão Brasileira ao Sr. General Gabriel Pereira de !Souza Botàfogo. 

Em 17 de janeiro de 1913, foram assignadas, na ·cidade do Rio de Ja-
neiro, as respectivas Instrucções de.finitivas para osr trabaJlhos d'essa Com-
missão rMixta, ora em via de .execução . 

. Ficaes assim scientes dosr esforços ininterruptamente empregados pelo 
Gov.erno para ultimar a fixação da nossa linha fronteiriça. ' 

Apezar de taes esforços, ha ainda ~quatro pontos dessa linha que neces>-
sitam de ser estabelecidos em actos internacionaes. A Chancel[eira Brasi-
leira tem já .eMuda:do sufficientemente esses trechos, estando· preparadas 
as bases para as respectivas negociações, uma ·das quaes está em anda-
mento, referente á parte da fronteira com IGuyana Britannica, que corre 
entre .as montes Yakontipú e ·Roraima e de rque já tratei na ultima Mensagem 
1annual. 

Osr outros pontos ainda não negociados são os dois 1que já indi-quei, 
quando . expuz ·o estaJdo da demarcação da nossa fronteira com a Bolívia, e 
o trecho do rio Paraguay, situado entre o desaguadouro da Bahia Negra e a 
fóz do rio Apa, ao qual me referi tambem nesta Mensagem. 

Como sabeis, o Brasil tomou parte no Sexto Congresso da União .Postal 
Univer·s·a.l, celebrado em 1906 na ·cidade de Roma. O seu Delegado assignou, 
no dia 26 de maio desse anno, a Convenção P.astal Universal (Convenção 
Principal), o Accôrdo relativo á permuta d·e cartas e caixas com valor de-
clarado, o Accôrdo relativo ao serviço de vales postaes, e bem assim os 
resrpectivos 1Protocol!os finaes e regulamentos de execução; ao todo nov.e 
Actos. Todos elles, preenchidas as forma.Uda.des legaes, foram postos em 
vigpr, 1s·endo publicad-os, em seguida ao decreto de •promulgação n. 6. 896, 
de 19 de março de 1908, no Diario Ofici'al de 1 de agosto des•se anno. 

No mesmo Congresso de rRoma foram assignados outros Actos postaes, 
aos .qua.es o Brasil não .poude dar O· seu assentimento na:quella occasião. 
Entre e!les figura um Accôrdo relativo á permuta de encommendas posta•es 

para não crear diff~culdade·s' aos nossos Correios, na ex·ecução de um serviço 
sem valor declarado. Mas, se :não a:ssignou então ·esse Accôrdo Internacional, · I 
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.quasr inteiramente novo entre nós, posteriormente, cedendo a .solicitações 
de ·Outros paizes, tem com -e!Les firmado a•lgumas Convenções singulares da · 
mesma :natureza, e anteriormente i'á havia firmado ·congenere Accôrdo com 
-'Outro paiz . 

. O primeiro celebra-do foi o Accôrdo •com Portugal, as•signado nesta Ca· 
pita! em 9 de maio de 1-898, sanccionado pelo decreto do Legisaativo n. 536, 
-de 17 de dezembro do mesmo anno, e promulgado por decreto do Executivo 
n. 3. l68, :de 28 do mesmo mez e anno. 

Para a execução desse Accôrdo assignou·se o respectivo regulaménto; 
datado de Lisboa aos :16 de maio e do rRio de Janeiro a 5 de junho d'e 
1900; sendo ainda ex-pedidas• Instrucções para a execução desse serviço, que 
baixaram ·com a portaria :n. 1.221, de 19 de junho do mesme anno, da Dire· 
ctoria •Geral dos Correios. Está em vigor. 

Seguiram-se quatro Convenções, celebmdas todas na cidade do Rio •de 
Janeiro, - com a Republica ,franceza, a 3 de junho de 1909; _: ·com os 
Estados Uni dlos da America, a 26 de ·março .de 1910; - com o Imperio 
Allemão, a 20 d.e abril des•se anno; - com o Reino da Italia, a J.9 de -dezem· 
bro ainda desse mesmo anno; - ás quaes já me havia referido na ultima 
.llVl.ensagem, por terem sido promulgadas dentro do período a ella corres· 
pondente. 

·Effectivamente, ·depois de approvadas pelo Congresso Nacional, em ~e
süauções de 31 de d.ezembro de 1910, foram .ellas sanccionadas reS'pectiva· 
mente pelo·SJ decretos :ns. 2 . 359 A, 2. 360, 2 .'361 e 2. 362 da mesma data ; e; 
bavendo se effectuado a troca das ·Ratificações na ddade do Rio de Janeiro, 
:r'esp.ectivamente em 27 .de junho, •29 de maio , 30 de maio e 7 de junho de 
1911, foram logo respectivamente promulgadas pelos decretos ns. 8.853, d·e 
:216 de julho de 1911; 8.767, de 3'1 de maiü do mesmo anno; 8.781, de 12 
de junho desse mesmo anno, e 8.799, .de 22 de junJ10 ainda des-se anno; 
sendo a-qui rectifkados e.nganos .que então se deram na enumeração e indi· 
·cação dessas datas e decretos. 

Já estão ·s:endo executadas, em virtude das suas proprias disposições, as 
·que for am celebradas com 'OS ·Estados Unidos da America e com o Imperio 
AHemão; - a primeira tinha a s ua execução ·obrigatoria desde ' o dia da 
troca das Ratificações, 29 de maio de 1911; - a segunda devia entrar em 
vigor desde a data que combinllls·s:em as Administrações dos Correios dos 
dois •paizes interess.ados, dentr0 do prazü de seis mezes, contado do dia da 
·troca das referidas Ratificações; era, pD'rtanto , obrigatoria a sua exe,cução 
desde 30 de novembro :de 19-11 , por se hav.er. effectuado aquella troca em ao de maio desse anno . 

rAs outras duas, assignadas com a França e ·com a Italia, ainda não en· 
·traram em execução. Para es:tas, segundo os proprios textos, isso ·depende 
de combínação .entre as administrações interessadas, para ser fixado o dia 
·em -que entrarão -em vigor. 

A Administração dos Correios do Bra·sil encontra difficuldades de ork 
gem interna, •que terão de ·ser removida·s•, para que esse serviço seja P,em 
desempenhado. 

'Para a execução -da Convenção com a França, foi assignado nesta ci· 
dade, no dia 25 de junho do anno passado, ·o r.espectivo regulamento, que 

-•entrará em vigor no mesmo dia em que a Convenção começar a ser executa· 
da. Esse regu~amento foi mandado 'Publicar pelo decreto n. 9. 801, cle 5 
de outubro tambem do anno pass:ado . 

:Estamos negociando uma Convenção desse genero com a Grã-Bretanha 
··e outra com a Belgica. A Legação da Grã1Bretanha já apresentou mesm0 
um projecto -de regulamento para a execução da referida Convenção. 'Esses 

·tres projectos têm si:do examinados e discutidos na nossa Chance'llaria e 
-foram submettLd.os ao exame technk0 da Administração dos nossos Cor-reios. 

Como já vos informei, ·o Brasil concluiu e assignou singuaarmen_te com 
26 ~ 
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outros paizes 31 Tratados ou Convenções de Arbitramento permanente. Seis. 
delles 1s•ão Tratados ·e os outros 25 simples Convenções. Dezenove foram 
celebrados ~orn paizes americanos, 11 com paizes da Euro·pa e um com 
urna nação asiatica, a China. Tod·os os paizes' da Arnerica estão assim liga-· 
dos ao Brasil, com ·excepção uni·ca da •Republica de Guatemala, que não 
p.oude negociar cornnosco·, por já se haver anteriormente recusado a urna 
negociação semelhante com outra potencia do nosso Continente. 

•Estão actualrnente em vigor 17 des·s:es Accôrdos de Arbitramento, depois. 
de terem sido preenchidas toda·s as formalidades legaes. Esses 17 são os 14 
relacionados na Mensagem anter·ior corno tendo sido então ·promulgados ~ 
mais os tres seguintes; 

- o Tratado com a Republica do Chile, assignado no Rio .de janeiro a 
'18 de maio de 1899, só prornUilgad·o em •14 de abril de 1906, .pelo decreto, 
n. 5 .965, por haverem sido tardiamente trocadas as respectivas .Ratificações, 
no· dia 7 de março de 1906, :na cidade de .Santiago; 
~ o Tratado com a Republica Argentina, assignado no •Rio de Janeiro 

a 7 de setembro de 1905, •que foi promulgado ·pelo decrefo n . 7 .•277, de 7 
de janeiro de 1909, d.epois de trocadas as .Ratifi·cações em Buenos Aires•, a 5 
de dezembro de 1908; e 

- a convenção do mesmo gener·o, a:qui assignada com a ~ussia, em 
26113 de agosto de 1910, cujas Ratificações foram trocadas nesta cidade a 
1·1 de maio do anno passado, sendo P'romulgada pelo decreto n. ll. 586 d·e 22' 
de maio de 1912 . 

Os Accôrdos de Arbitrament-o não ultimados, isto é, que não entrar.am 
em vigor, são em numero de 14. Dentre elles h a 12 que, tendo ~ido submet- · 
tidos ao vosso exame, j•á foram devidamente approva.dos, havendo sido por 
mim san~cionadas as respectivas Resoluções;. e dois ·que ainda não foram re-
mettidos a·o vosso veredictum. 

·Dentre os ·primeiros ha oito já ratificados pelo Governo B-rasileiro, de-
pendendo a sua execução •somente da ·Rati'ficaçào do.s outros Governos e da 
tro~a desses Instrumentos pelos nossos, afim •d·e poderem ser aqui legalmente 
p.rornulgados. 

São os seguintes, por ·ord·em de a.s·signatura; 
I) IConv·enção com a 'Republica de Hondura·s , assignada em Guatemal a 

a 26 de ab:ril Ide 1909; r a ti f i·cad·a pelo Brasil em 17 ·de maio de 19 t't (o 8"" 
.Acto assignado) ; 

2 ) .Convenção com a Republica do Panamá, assig·nada em Washington 
a I d e maio de 1909; ratHka•da pelo BTasil em 2 de março d·e ·191·1 (o 10"' 
assignado) ;• 

3) Tratado ·com a Republica da Bolívia , a·ssigna,do em Petropolis a 25 
de junho d e 1·909; ratificado pelo Brasil .em 3 de fevereiro de 1911 (o 15• ) ;. 

4) Conv·enção com a Republica de Nicaragua, assigna.d a em Guatemal a 
a 28 de junho de 1909; ratificad a pelo Brasil em 15 de março de 1911 
(o W );' 

5) Convenção com a ·Republica do Salvador, a•ssignada em 6an Salva-
dor a 3 de setembr·o ele 1909; rao!itfica·da pelo Br·azil em 2 de março de 191 1. 
(o 19• ) ;: 

:6 ) Conven.ção com a Republica do Haiti, ,assignada em Washington a. 
25 de abril de 1910; rati ficarda pelo Brasil em 15 de fevereiro de 191 1 
(o 22°) ; 

7) Convenção com a Republica !Domini-cana, assignada em Washington 
a 29 de abril de 1910; ratificad.a pelo Brasil em 15 de março de 1911 (o 2'3•); 

8) Tratad·o· com os Esta·dos Unidos da ·Colombia. assi,gna·do em Bo.gork 
a 7 de julho de 1910; ratificado pelo B!'asil em 21 de fevereiro de 19lf 
(-b, 24°) . 



-405-

Foram todos approvados pelo Congresso Na·cional, em tres Resoluções-. 
divers.as de 31 de dezembro de 1910, sanccionadas ·por outros tantos decre-· 
tos da mesma data.; para os quatro ·primeiros sob o .n. 2.396; para o im-
mediato sob o n. 2 . 397; para os tres ultimas so·b o n. 2. 399. 

Os outros .quatro Actos ainda dependem da expedição da Carta de Ra-
tificação Brasileira, além das outras formalidad.es ·}á indi.cadas para os ante-
rio~es. 

' São estes, ainda collocados na mesma ordem : 
1) Convenção ·com o reino da Grecia. assignada em Berlim a 28 de julho· 

de 1910 (o 25° a•ssignact.o) ; 
e) Tratado com a Republica Oriental do Uruguay, assignado em ;Petro-

po!is a_ 6 de j a.n.eiro de 19 H (o 28• as-sig.nado) ; 
3) Convenção ·com a Republica do Paraguay, assignada em Asunciórr 

a 24 de fevereiro de 1911 (o 29° .ass ignado) ;• 
4) Convenção com o Reino· da !ta lia, ass igna:da no Rio de Janeiro a 2Z· 

de setembro de 19·11 (o 30• a·ssignado). 
•Foram todo.s remettidos ao Congresso em 21 de novembro de 1911 , acom-

panhados da Mensagem de 25 de outubro do mesmo anno; havendo sido por 
elle approvados em Resoluçã·o de 7 de :julho de 1912, sanccionada pel& de-
creto· n. 2.581 , do dia. 17 desse mez e anno. 

Ainda não foram submettidos ao exame do Congresso Nacional: 
Convenção com o Reino da Suecia, ass[·gnada em Stockholmo a 14 d e· 

de·zembro de 1909 (o 21 • assignado); 
Convenção com -o Reino da Dinamarca, assignada em Copenhague a 27 

de nov·embro de 1911 (o 3t • e ultimo assignado). 
O Gov.erno 1Brasileiro recebeu no anno passado e no presente convites 

para tomar parte em ·Congressos, Conferencias e .Exp.osições. Na impossibi-· 
!idade de aHender a. todo·s designou Delegados p.ara os segui.ntes: 

·18.• Congresso Internacional de Americanista·s, reunido em Londres, de-
27 de maio a t• de junho de 1912, no Imperiial e IR.e~ .Instituto Anthropolo-· 
gico. Delegados do Brasil os Drs. Manoel .de OJiv.eira Lima e Antonio C ar-· 
los Simoens da Silva. Delegado do Instituto H i·storico e Geographko Brasi-
leiro o Sr. Fernando Augu·sto Georlett.e; 

1•6• Cong resso da Asso·ciação Internacional pa ra a Protecção da Proprie-
dade Industrial, reunid-o •em Londres, de 4 a 7 de junho de 191 2. Delegado· 
Brasil eiro o Dr. Jo•slé Rodrigues Vi.eira; 

14• Congl'esso Internacional de Anthropolagia e Archeologi a pre·his tor i-
cas, reunido em Genebra, d e 9 a 15 de setembro de 1912, sob o patro cínio do 
Con·selho Federal ISuisso. Delegado d·o Instit·uto Historico e Geographico 
B rasile iro o Sr. Fe.rnand·o Augusto G eorl ett·e ; 

s• Co.ngres·so Intern acional de Camaras de Commt"rc io, reu nid o em Bos-
ton, d!! 24 a 28 de set embro de 19 12, sob o patronato do Governo Americ.a-· 
n o. DeJ.egaido do BrasU o Dr. Candido 'M end·es :de Almeid a. Delegad o da Ca-
mara de Comm ercio Intemacional d·o Br.asii o Sr. Manoel Jad•n;tho Ferreira 
da ·Cunha, C onsul Ger.a l do Brasil em New-York ; 

20• Reuniào do Cong•resso Nacional de Irrigação, effectuada na cidade 
de Salt1Lake, .cap.ital do E·stado de Utah, de ·30 de setembr·o a 3 de outu·brO' 
de 191 2 . Delegado do Brasil o .Dr. Vivaldo Coar.acy ; 

1 • Congresso Internacional de Pathologia Comparada, organizado pela 
Sociedade d e Patbologia 'Comparada de Pari•s e effectuado na Faculdade de 
Medicina d.essa cidad·e, de 17 a 23 de outubro de 19·12. Delegado d o Brasif 
o Dr. J acintho de Barros, medico legista da policia da Ca·pital Federal; 

4• Congresso Internacional do Arroz, reunido em Vercel!i , na Italia, de 
5 a 8 de novembro de 1912. Delegado do Brasil o Dr. Antonino Fialho, DI!!'I e· 
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gado permanente do Ministerio da Agrkultura, Ind·l:!Stria e Commerci® junto 
ao Instituto Inter.nacional de Agrcultura de Roma; 

A.nnexa a este C::ongresso, realizou-s·e na mesma ci·dade, de 10 rde outubro 
a 10 de novembro desse anno, uma Exposição Internacional de Cultura e Ir· 
rigação d·e Arro'z. 

·Congresso Internacional de Educação Physica, celebra·do na Faculdad·e 
de .l'/l,edici<na de Paris, ,pür iniciativa d.e um gru.po• de medicas francezes, •em 
março de 1913; patrocinado pelo Presid-ente da R·epublica Franceza e por 
v.arios membro•s do Governo. Delegado do Brasil o Dr.. Olintho M.aximo de 
Magalhães, nos·so Enviado Extraordinario e Mi•ni·str.o· P lenip.otenciario em 
Paris; 

.Cong r-esso Florestal Internacional, a reunir-se .em Paris, de 1·6 a 20 de 
ju•nho de 1913, por iniciaitva do Touring Club de França, ·sob o alto patro-
cinio do· Presidente da Republica e sob a presitdencia honoraria de membros 
do Governo. Delegado Bmsilero o Dr. Lucien Leoointe, frunccionario do Minis-
teria da Agricultura, Indu,stria e Commerdo; 

5" Conferencia Annual do Congresso ·Commercial Meridional, com séde 
em Washi·ngton, a reunir-se em ·MobHe, Alabama, no outomno de 1913, por 
oc·casião da abertura do •c.anal d1e Panamá. Delegado do Brazil o noss@ Con-
suL Geral em New-York, Sr. Manoel Jacint•ho Ferreira da Cunha; 

Reunião Conjuncta do 6° Congresso Meclico Pa·n-Americano e do 5o Con-
gresso Medico Latino-Americano, com uma Ex'jJo•sição Internacional d.e Hy-
giene, annexa .a e·ste ultimo Congresso·. D-eviam :reaJ,izar-se na cidade de 
Lima, no Perú, rta primeira semana do mez de .ag.osto de 1913, tendo sido adia· 
dos para a. segunda •semana de ·novembro d1o mesmo anrro; 

O Brasil f.ar-se-h a representar nesses Congressos, acced·endo com pra-
zer ao· convite directo , que recebeu do Guvern;o P.eruano; mas · ainda não 
designou os se·us Delegados; 

Congr-es·so Internacional para a Regulamentação Alfandegaria, que de-
via reunir-se .em P.aris, em maio de 1913, e foi ultimamente adiado para 
jm:Jho ,de 1914. Foi designado para Delegad.o Brasileiro o Sr. Man'Oel Jan-
sen Mu.Jier, conferente da Alfandeg.a d.o Rio de Janeiro; 

3" ·Reuniã·o do Congresso Ihternadonal Ff'igorHi-co, a effectuar·s.e em 
Chicago, em setembro de 191-3. Foi designado p.ara Delegad-o do Bra,sil e 
nosso Consul Geral em New-York, o Sr. Manoel Jacintno Ferreira da Cunha; 

Associação Internacional Permanente cl'o Congresso Sul-Americano Ferro-
Viari.o, instituição officialmente reconhecida pelo Gov.erno da Re.publ ka Ar-
gentina por d·ecreto de 24 de maio de 1911. O BrazH continuará a ser re-
presentado; 

9" Conferencia Internadonal da Cruz Vermelha., que se retmiu em Was· 
hington, de 7 a 17 de maio de 191 2. Foi Delegado offid.al do Brasi1 o. nosso 
Embaixador em Washington Sr . Domicio da Gama . R·epresentou indivi-
dualmente a .So.ciedade da Cmz Vermelha Br.a,sHeira ·O res-pect iv o Se-cretario 
Ger.al Dr. Joaquim de Oliveira Bete lho; · 

Conferencia •Radio-Telegraphi.ca Lnteronacional, que se. abriu em Lon· 
dres, a 4 de junho de 1912. Delegado do Brll!sll o Dr . Francisco Bd'lring, 
Su.b•Chef.e da Secção Technica, addido, da Repa·rtiç,ão Ge.x:al d.QJS Telegr,a-
phos do Bra·sil; 

Canferencia I:nte.rnacionl!l destinada á o-rgaoi.zaç.ão de um servi.ço inter-
•nacional de signaes rad'iotelegraphko.s, horarios e d.e o.utr.a natureza, em 
vista das necessidades da li!Str.onomia, d.a navegaçã·@', da .g-e.od.esia, da sismo· 
logi a, da meteorologi.a e de outras sciencia.s connexas, a qual s-e r.euniu ·em 
Pariz, a 15 de outubro de 1912. Foi Delegado do Bmzi.I o me:s:llo E.t1>ge.mheiro 
Dr. Franciso.o Behring ;• 
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C0nferencia Intemacional d.e Assistencia Publica ao·s Estrangeiros, a 
.reunir-se em Pariz, a 23 d!e jmnh0 de 1!H3. Deleg~do do BrazU o Sr. Dr. Ro-
dri'go Octavio de L.aRggaaFd Menezes; 

C0nferencia I·nternaúo•nal sobre o Direito Cambial, reuni·da na Haya 
dura•nte os mezes de junho e julho de 191·2. Delegado PJ.enipotenciavio do 
Braztl o Sr. Dr. Rodrigo Octa:vio de Lang.gaard Menezes; 

Conferencia Internacion.al de Direito Marítimo, que se devia reunir em 
Bruxe.Jla•s, no começo do •COr·rente anno, e· •que não se realizou. Reuniu-se 
apenas a Commi·ssã:o P.erma•nente, nomeada pela Oonferencia de 1909 e com-
posta de nove membros entre os •qua.es o Delegad•o do Braz·il, Sr. D-r. Ro-
drigo Octavio de Langgaard Menezes, funccionando desde 25 d·e m::rrço até 
2 de abril do anno corrente; 

Conferencia Intemaciona1 ,de Ddeza Agrkola, reunida em Mlontevidéo 
a 2 Ide maio do •Corrente anno·~ IDe'legad·OS' os DfiS>. Euz·ebio de Queirós Cout-i-
nho Matt.os·o Camara, 2" Secretario· da nossa Legação em Monte·vidéo, servin-
do de Encar-r·eg)ado de Negocias, e André M·aublanc e Carlos Moreira, Che-
fes das Secçõe1s· de :Phy.toipa:thologia e de Entomol-ogia d·o M-useu Nacional ; 

Ex.posição Internacional de 1-lygiene, .annexa ao Congresso Internacional 
contra a Tuber·culose . .Devia realizar-se em Roma, de 24 a 30 de setembro de 
1911 e foi adLa·cLa para 20 de abril de 1912. O Brasil fez-s·e rep•resentar pelos 
seguintes Del·egados: Drs. Ismael da •Rocha, Antonino 1'errari, José Augusto 
Mor.eira Guimarães e Antm1io Card'OS.o Fontes; 

E~pos·ição Internaci.onal de Hvrticultura, que se reali zou em Londres, a 
22 de maio de 1912 . Delegado Bra-sileiro o Dr. Antonino Fia! h o; 

Exp0siçãi0 Inteornadom.al da B-orracha, eff.e.ctu.ada em New-York, de 23 de 
setembro a 3 d-e oll-tt.Lb.ro de 1912. O Brasil foi representado por Delegados 
nomeado·s pelo Ministerio da Agricultura, I•ndus.tria e Commercio. 

FIDJ'fH>n publi-cad.as, fl·Or d·ecreto do Executivo, as seguintes a·dhesõe>s es-
tr,l·ngeiras .a Actlil•S internadonaes, a que o Brasil se acha ligado: 

- Dlil 1mperliliJ d•e Marrocos (decreto n. 9.576, de 8 de maho de 1912) 
á Convenção T.elegra'Phka Internacional de S. P'etersburgo , d.e 22\10 de julho 
de 1875, revista e•m J:.Jisbo:a em 1908, peJ.0 regulamento, de 11 de j-unho desse 
a>ntJ.Iil; 

- Tha Grã1BPetaiJ1ba, pela União Sul-Afri-cana (decreto n. 9. 585, de 22 de 
maio -de 1912), á mesma Convenção; 

- Da Republica da Bo:Hvia (decreto n. 9.642, de 4 de jul·ho· de 1912), 
ao Accôrdo assi•gn!l!do ern Roma em 9 ·de dezembro de 1907, estabelecendo em 
Parrz uma Repartiçã(} Internacional de Hy.giene Publica; 

- Do •Reino cta N0ruega (decreto n. 10.067, de 19 de fevereiro de 
1913), ao mesmo AccÔ·Pdo d·e Roma; 

-Da Republka ,do Chile (!decreto n. 10.073, da mesma data anterior), 
ainda ao mesmo Accôrdo; 

- <Da il•ha Máuricia (decreto n. 10.072, ainda da mesma data dos ante-
riore•s), ao Accôrd'o .administrativo relativo ao tra•feg.o d.e Mulheres Branca5, 
assignado em Pariz a 18 de maio de 1904; 

- Da França, da Grã-B•retanha e da Italia, pela Ethiopia, ao Accôrdo às-
signado· em Rom.a, em 26 de maio de 1906, r-elativo á troca de cartas e caixas 
com valor declarad-o (decret•o n. 9.676, de24 de julho de 1912); 

- Da Austria e da Hungria, e lipso facto a da Bosnia e da Herzegovina, 
a partir de 1" d·e janeiro de 1909 (decreto n. 9. 837, de 23 de outubro de 
1912), a todos os Actos refer·entes. á União para protecção da propri edad e 
industr·ia1, a saber: 

a) Convenção ·Internacional de Pari·z, de 20 de ma.rço de !883, para a 
protecção da pr.o_prieda.de industrial; 

b) Protoc.o!Jo de encerramento dessa Convenção; 
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c) ':A.ccôrdo de Madri-d, de 14 de a1bri! de 1891, concernente ao Registro 

.Jntunacional d•as Ma-rca..s de Fabrica ou de :Commercio; 
td) Protocol:lo d.e 'Madrid) de 1'5 de abril de 1891, .conce-rnente á dotação 

.:da Sec.reta11ia Internacional da União para a Pr.otecção da Propriedade In-
-dustrial; 

·e) Acto Addicional de Bruxeãlas, de 14 de dezembro de 1900, modifi-
<Cando a .Conven·ção de 20 de março de 1883; 

f) Acto IA.ddicional de Brux.ellas, de 14 de dezembro de 1900, modifi-
<eando o ~ccôrdo de 'Madri-d, acima citade! de 14 -de abril de 1891; 

-Do .Jmperio do Japão, pelo territorio inteiro da Ko·11éa, F·ormosa, pe•!o 
:territorio japonez da ilha SachaHn ·e pela -parte arren:d•ada da ,p,eninsul.a Kw.an-
,t ung (decr-eto n. 9.6W, de 1·3 de junho de 1912), á Convenção -Internacional 
.Radio-tel-egraphica, assignada em Berlim, em 3 de novembm de 1900; 

- Do Reino da Hesp.anha, pela sua possessão no GoHo d·e Guiné (de-
oereto n. 9.840, de 23 il•e .outubro d.e 191r2), .á me•sma :Convenção-; 

- Do Reino da Ita!ia pelas suas colonias da Erythréf! e Som alia (de-
>.creto n. 10.068, de 19 de .fevereiro de 1913), á mesma Convenção; 

- ;Da IAustria·Hungria, pe:l·a Bos.nia e Herzegovina (decreto n. 9.618, de 
1 3 d:e junho <i·e 1912), á mesma Co-nvenção e ao Accôrdo IA.d,dicional da mes-
:ma data; 

- .!)o Egypto (decreto n. 9.839, de 23 de olutubro de 1912), á mesma 
~conv.enção e ao mesmo Accôrd•o Addicional; · 

- Do Reino de Sião (decreto n. 9 .838, de 23 de outubro de 1912), á 
·.mesma Ccmvenção·, ao mesmo Accôrdo Addiciona·l, ao -Pr.otocoHo fina•! e ao 
:Regulamento de serviço; . 

- Da 'Republi-ca ·de :S. M·arino (decreto n. 9.838,, d.e 23 de outubro de 
:t912, o mesmo da adhesão precedente), .á me-sma Convenção, ao Pr.otoco!lo 

~Final e ao Regulamento de serviço; 
- Da ,Repuiblica Portugueza, por suas ilhas e possessões de Angola, 

.Moçambi1que, Ga.bo Verde, Guiné, S. Thomé e Príncipe,. Gôa, .Damão, Di'u, 

.Macáo e Timo;r (-decreto n. 9.956, de 21 de ·dezembro 'de 19112) ; ainda li 
mesma Convenção, com excepção do Accô-rdo A·ddicional, d·ev-endo portanto, 
;tornar-se extensi,va tambem ao .Protoco:J.lo Final e ao Reguiamento de Serviçq. 
O Gove•rno Portuguez .res·ervou-se,l po·rém, o dir-eito d.e, para as mencionadas 
·Uhas ·e possessões, eximir algumas das e-stações radio-telegraphicas das obri-
;gações impostas n.o art. 3° da Go.nvenção PrincipaL 1 

tAo Governo Braisilei·ro ainda fora-m feita·s as seguintes communicações 
::relativas a es•ses Actos I-nternacionaes' de ·Radio-Te!eg-raphia: 

- Que o Governo •Persa depositou em Berlim o Instrumento de Ratifi-
cação da Gonv.ençã.o rPdncipal de 3 de novembro de 1906; 

- Que o mesmo -Governo •Persa tambem ratificolu o Accôrdo Addicio-
-nal á dita C onvenção, o qual o seu Delegado havia deixado de a-s,signar no 
d evido >tempo; 

- Que .o Governo da Belgica, pe-la .sua colonia do Gongo, adheriu aos 
iiois supra,citados Actos . Internaciona.es, devendo es-sa adhesão vigorar a 
partir de 1 -ctre janeiro de 191·2; 

- Que a Republica Argentina depositou em Berlim o tlnstr-umento da 
re'feri.da Convenção Internacional Radio-Telegritphica (Nota da ,Legação Al-
'J,emã de 23 de .fevereiro .de 1912); 

- Que .os Estados Unidos da America tambem ratificaram a mestna 
·Convenção (Nota d·e 18 de junho de 1912, da mesma Legação da A!Jemartha 
mo Brazil}. 

A n·ão ser pequena perturbação provocada no Estado do Paraná por ai~ 
.gu.ns ·r-a.naticos conduzidos por suppost.o monge, o ·que deu Jogar a um movi-
men'to ae fo-rças estaduaes e federaes, a ordem publica manteve-se inalterada 

,em .to.dG o paiz. 
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. . A organiza.ção do e.nsino consu.bstanciada no decreto de 5 de · abri·\ de lll.strucção' Pa-
l911 continúa a pr.oduzir animadores resultados,: mo·s·trando em muitos ponc blica 
tos a ex.cellencia do regimen adaptado, .especialment·e na parte que confer-e 
plena autonomia did,acüca e administrativa ás congregações dos Institutos 
e o di.reito de fazer, pelo exame vestibular, a selecção .entre ·os candidatos 
aos estudos especiaes• e superi.ores. 

Graças ao sahio mechanismo instituído pela nova ·orga·nização do ensino 
os corpos ·docentes dos institutos têm podido , ·sem as difficuldades anteriores, 
mas, facilmente ·e de .accôrdo ·com as suas unica's ins•pirações , alterar os seus 
regulamentos/ modi-ficando a seriação das materias, •estabelecendo quanto .jul-
gam util ao ·bem do ensino, incl-usiv.e a creação ·de novas cadeiras, •sobre 
cujo assumpto a intervenção do Governo é limitada ao caso de augmento de 
-despeza:s .á conta do ·e.rario pubilico. 

Os exames ·de admissão, este anno, como no anterior, deram .os melho-
r.es fructos, mercê da seriedade e honesto rigor com que as congregações 
procederam, :sdentes ·da grand'e responsabi:lidade que nes·se .caso, como nos 
outros do ·ensino a eHas a•gora c9nfiado, pesa sobre ·essas doutas corporações. 

Beneficos têm si·do os fructos nascidos da organização que á Jus- JHstiça do Disc 
t iça do Districto Federal de1u o decreto n. 9.e63, de 28 de .dezem'bro de 1911. trictoFederal 

•Por eHe cons·eguimos, conf.orme a experi.encia deste primeiro anno o de-
monstrou, o que eu havia promettido no meu mani.festo inaugural, um me-
l hor criterio para a investidura dos juiz1es, a jus•tiça macis :rapida e mais uni-
f orme á . jurisp~udencia. . 

Com a intervenção da Côrte de Appelaação na escolha d'.os j~izes de 
pretoria e dos juizes de direito",\ está assegurado , tanto quanto possiv.el , um 
melhor criter,io para essas primeiras investiduras, .sendo que o T:ribunal tem 
usado da nova attribui·ção com um alt.o e digno criterio. 

tA constituição da Côrt.e em tr.es Camaras com competencias differentes 
Dão só accelerou o andamento dos processos ,\ fazendo com q·ue o •serviço no 
tribu-nal esteja em d1ia, ·como garantiu a unifor mização da juris·prudencia, 9 
que seria impossível .com o systema da .organização anterior. 

E' facto positiv·o ·que· os principaes .obj•ectivos visados pela reforma ju-
diciaria do Distrkto têm sido plenamente alcançados, em grande parte de-
v,ido ao empenho manifesto de t.odos os juizes em corresponder aos justos 
intuitos do á c to legis•laüvo. 

O ·estado sanitario .desta Capital continúa a ser grandemente satisfacto.rio. Saude Publiea. 
A febre amarella daqui des·appa•receu por completo e a varíola q•ue, segundo 
as previsões medicas , deveria est.e anno fazer a sua peri.odica visita, parece 
que não surgirá com o caracter .epidemico, graças á intensa propaganda que 
-a favor da vaccinação fizeram não só os• representantes da Saude Publica 
como os jornaes desta Capital. 

IAo instante appello e aviso que lhe fizeram .es·ses orgãos do seu interes-
s e e bem estar,! .o povo i;lesta :Capital acudiu pres·suroso aos p1ostos· vaccini-
·cos e aos milh:,ues se fizeram vaccinações e r.evaccinações .. 

Parece, pois, que ·O· perigo de 'um surto des·sa terrível molestia, no· pro-
x irn o .inverno, está affa:stado. 

O Go'Verno não ·podia ser indifferente á ·Campanha que ha al.gum temptl 
se vem iniciando nesta Capital conira a tubercU!l.os:e, ·que em todos os tem-
-pos fez aqui mais victimas 'do que qua1.quer outra molestia, mesmo do que 
aquellas q•ue apparecem em fórma de epidemias. 

1Por isso, resolvi prestar -todo o meu a·poio a essa humanitaria campanha, 
prornovend·o ·e auxiliand.o todas as medidas acoaselhaveis a esse objectiv·O, 
i nclusive a creação de hospita·es onde sejam iso\a.d,os os que não dispõem 

~ 
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de 'tecu,rsos ma>terriaes para um regula·r tratamento e queiram p,rivar a so-
'ciedade do .seu per-i-goso e fatal contagio. 

O serviço sanitari.o d•os portos ·cuja reorganiz·ação .foi f,eita pe1o decreto. 
n. ·9. 157, de 29 de novembro de 1911, está dependendo, para que fi-qlue cóm-
p1e'to e de a:ctôrdo com as necessidades .d·n momento, -do .credito que vos so-
licitei em mensagem .do anno passado, a•fim de que os pmtos da Republic!l, 
que ijá dispõem do preci·so pessoa>!, ·sejam dotados do· nece'ssario e impres-

. cindivel materiaL 
Actua1mente é com difficuldade e prejuízo do serviço -que a inspecção 

sanitaria dos portos se Jaz, pois que defici.entissimo:, qua-si nullo·, é o ma-
terial d-e que a repartição sanitaria dis-põe. 
· rD\urante o anno que findou, a rhygiene federa•! teve que acudir com os 

seus r'ecursos de pessoal e material a quatro E-stados ·da União, ·donde sur-
g-iram epid•emias: o Estado do Rio de J aneir.o,' Es:pir·ito Santo, Rio Grande do-
' Norte e Para-hyba. No segundo delles appareceu, na cidade d.e Leopoldina, a 
febre amar-ella e nos outr·os a peste bubonica. Os e-sfo·rços conjuga•d-os das 
a·utoridades sánitarias federa·es, cujo auxili-o foi •soHcitado, e das estadoaes 
em pouco- tempo debellaram a•ctuelles su:rtos e-pidemicos, restabelecendo n 
b0m -esta·d.o sa-r.J.itario anterio-r . 

O pro:b:leJ;Ha da assistencia a ali-enados- o Governo tem ·procurad:o enca-· 
-minha•r a .uma so•!uçã0 satis.factoria e defJnitiva. De accôrd-o com .a autori-
zação legisla<tiva fez-se a sua reorganização, a-ttendendo .ás modernas ~res-
cripções da sciencia; e -com os r-ecurs.os o:rçamentario-s estão sendo consti-
tui-da-s as co)éoni-as de hom-ens e mulh:eres, sendo que esta ultima já está de-
Jiinitiwarn.ent·e ,jnstaUad.a no Erngenho de Dentro. 

:Pa.ra a co•J,o-nda de homens .que, como já salbeirs,; não póde co-ntim.t-ar na 
ilha do Governador, .o Go·v.erno d'esaproprio•u a faz·end1a demominada d0 -En-
genho Novo, em !Ja·carépa•gMá, que o.fferece todos os reqtiisitos N·ecessarios 
a i.tmá gra-nde e prospera colonia, capaz de pi-enamente preencher os fins a 
.que se iiestin'a, o que absolutamente era impo-ssivel conseguir na .actua! c0-
1onia pela impropriedade e ing-ra-tidão· das terras em que foi esta>belecida. 

10om ·a conclusão das ob-ras -dessas duas coloniais ·pód·e considerar-sé este-
humanitario e interessante problema como definitivament-e resolvid.o. 

Mas, não sã0 só os· infelizes insanos .q•ue devem merecer a attenção e 
o car-inho d'OS poderes pubJi.cos: nesta Ca-pital existem nuvens de pob-res cri-
anças que s·e perdem -ao abandono·, na vadiagem e n.o vicio,! por fa!Jta de quem 
lhes encaminhe os passos na vida social. 

:Meninos e meninas que amanhã podem ser h0mens e mulheres uteis á 
familia e á sociedade' estã-o d·estinados a uma vida de infamias e de crimes, 
tornando-se elemento.s de,Jeterios no mei-o da communhão, porque não en--
contraram quem os amparasse no inicio da luta pela v-ida, .quem lhes désse 
a educação e -os meios habei•s• de ganhar honest~mente a vida. 

E' preciso -que os poderes pubJi.co-s• olhem para esses abandona-dos .que 
ainda podem -e d'evem ser e.Jementos preciosos• d.e trabalho .e de progresso . 

·E' verda·âe que o Governo Federal já mantém nesta cirdade a Escola 
Premunito.ria Quinze de Novembro e a de Menores Abandonado·s, mas, esses-
'C!oi-s estabelecimentos' são- manifestamente insufficientes para attender á 
grande multidão de crianças abijndona>da-s ·OU -qu.asi abandonadas que se 

·perdem JJe'Sta ca,p·ital por falta de recursos. 
Não po'Sso nem devo deixar de chamar a vossa attenção ·para este pro-

'bUema •que reclama urgente s.olução. 
rPelo decre.to n. 9.831, de 23 de outubro ultimo, foram de accôrdo com 

a·s bases 1egislativas, reorganizadas a a-dministração e a justiça local no 
Territorio tio A·cre. , . 

Os mo.!des• liberaes em que foi feita essa 'reorganização despertaram em · 
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to·do o territorio 'juS'tas e grandes manifestações de regosijo, .demonstrando 
isso que uma nova éra de paz e de trabalho vae abrir-se para aquella futurosa 
porção da patria brasileira. 

•As' cinco estações radio-telegraphicas que o Governo mandou construir 
no Territorio já estão concluídas e prestando grandes serviços, não só á ad-
ministração publica, •como ao commercio daquella afastada região, para onde 
tã·o diffeceis eram as communicações de toda a especie. 

Tanto a policia civil como a militar deste IDistricto Federal, apezar da 
deficiencia do pessoal, têm sabido bem cumprir o seu dever, garantindo a 
ordem publica com moderação e energia . 

Em mensagem que o anno passado vos dirigi mostrei a necessidade de 
ser augmentada a Brigada Policial de mais um batalhão, pois que com o 
desenvolvimento extraordinario que tem tomado a cidade, estendendo-se de 
um modo vertiginoso, é impossível fazer um policiamento regular ou con-
veniente com o diminuto pessoal de que o Governo dispõe. 

Devo salientar que as despesas com a 'Brigada Policial longe de au-
gmentarem têm diminuído nestes tres annos, apezar do accrescimo que o 
seu orçamento soffreu com os novos vencimentos militares que foram ex-
tens,ivos a ella e ao Corpo de Bombeiros. 

Assim, em ·1910, o seu ·orçamento foi de 10.020:215$; em 1911, com a 
organização feita, 8. 857:010$750; em 1912, comprehendido·s os accrescimos 
com os novos vencimentos, 8.934:278$900; em 1913, 8.915:326$415, e, 
finalmente, a proposta para o exerci cio que vem ·será 'de 8. 900:606$000. 

!Não •posso deixar de instar pela providencia solicitada na mensagem 
a que me referi, assim como por uma reorganização da policia civil, afim de 
.que esta possa corresponder ás ·pesadas responsabilidades que as actuaes 
circumstancias da Capital estão a exigir della. 

A reorganização do Exercito, objecto da lei n. 1.860, de 4 de janeiro 
de 1908, cuja execução tem merecido cuidados especiaes do Governo , ainda 
não foi completada, por.que o reduzido effectivo de praças, estabelecido pela 
lei .de fixação de forças', e o dispositivo do § 4• do art. 87 da •Constituição 
da Republica constituem obstaculos inamovíveis á acção do Executivo na 
parte concernente á ~opção de medidas que dizem respeito fundamentalmente 
áquella reorganização. 

Diversas unidades ·cuja creação foi determinada pela lei que reorgani-
Z'OU o Exercito, ainda não foram constituídas, por deficieucia de pessoal , 
não obstante as existencias possuírem apenas o effectivo mínimo compatível 
com as necessid ades da ins.trucção das tropas. 

Do augmento, que se faz .necessario. do effectivo do Exercito advirão 
á nação inestimaveis vantagens: terá execução a lei do sorteio, medida de 
patriotica e palpitante necessidade, .por is:so que dará ao Exercito o cara-
ter de instituição eminentemente nacional, visto trazer ao seu seio legí ti mos 
representantes de todas as dasses1 sociaes; terão constituição regular e 
definitiva as reservas do Exercito permanente, dando Jogar á realização em 
nossa patria do principio da - nação armada-, insophismavel garantia 
da paz; e, ·finalmente, s:erá estabelecida entre o Exercito e a anção uma 
co.nstante permuta de elementos, base da confiança que entre ambos deve 
existir e do desenvolvimento do espírito militar, que fortalece e vivifica a 
mocidade. 

'O retardamento da execução do sorteio, além de adiar o advento das 
vantagens apon tada·s, causa graves perturbações no funccionamento adminis-
tracti vo das diversas unidades e repar tições do Exercito, cujos regulamentos, 
vasados no s1 moldes da lei de reorganização, presuppõem a pratica desse 
processo de recrutamento. 

Não obstante a causa perturbadora acima indicada , o Exercito tew se 
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aiperfeiçoado, tornando-se .cada vez mais apto para o ·cumprimento dos seus 
deveres consrtituciona·es. 

A instrucção, tanto a rque é ministrada na caserna, ·oorno a que é ensina-
Ga nos ·estabelecimentos e·speciaes, tem sido ohjecto de meticuloso cuidado, 
já do rquadro de officiaes, já dosr professores e instructores. 

rNo p!'o·posito de ·dar ao ensino. urna feição moderna, compatível com o 
estado actual das -sciencias militares ·o Governo, utilizando a autorização 
q'ue lhe foi conferida pelo rPoder Legislativo, approvou, por ·decreto n. 10.198, 
de 30 ·do mez find·o, os regulamentos para os institutosr militares de ensino, 
organizados .por urna cornrnissão, pr·esidida pelo chefe do Grande Estado 
rM·aior do Exercito. 

Os colJ.egios militares, creados .dois: nos Estados e um aqui na Capital 
da Republica, são centros irra•diantes de instrucçã:o, um dos quaes, o mais 
antigo, vem de longa data prestando inestirnaveisr e assigna1ados serviços ·á 
mocidade ·patricia; mas, forçoso é confessar que ao lado dos serviço•s• ·pres·-
tados, pela diffusão do ensino militar, essres estabelecimentos constituem 
a causa de afastamento d·e muitos officiaes dos seus respectivos corposr de 
tro·pa, com grav·e prejuízo para a instrucção e serviço das unidades. 

10 rquadro rSJupplernentar das armas, creadü pelo art. 123 da l·ei n . 1.860, 
de 4 de janeiro de 1908, e limitado pelo decreto n . .6.971, de 4 de junho do 
mesmo anno, não comporta •com a sua ac;tual composição, todos ·os officiaes 
.que ex·ercern funcções no magist·erio ou d·esernpenharn commissões d e cara-
cter permanente. 

A recomposição desrse rquadro é de necessidade inadiav-e! em beneficio 
do rnecha,nisrno administrativo da·s diversas unidades e de sua instrucção 
profissional . 

Não obstante os termos relaros e precisos do art. 123 da lei acima ci-
tada, o Governo julga não dever alterar :o quadro suppl·ernentar, sem prévia 
e nova deliberação do rCongres.so a respeito, 1á por atter-se ao dispo·sitivo do 
paragrapho do art. 7° do decreto n. 6.971, que define a condiçã•o segundo a 
qual deve ser augmentado o referi.do ·quadro , já por entend·er o augrnento 
com alteração na despesa da Repub!ica e modificar a composição do quadro 
de .officiaes do Exercito. 

Assim será de toda conveniencia .que o Congresso amplie o quadro sup-
plernentar das armas, de modo cornpativ·el ·com as necessidades: do Exercito, 
modificando a sua composição e estabelecendo tarnbern a transferencia para 
elle dos segu.ndos tenentes, cujo .numero exíguo ·Da artilharia, e'Sitá nas 
outras armas reduzido ·ao ·estrictarnente necessario ao serviço· dos corpos, 
pelo rquasi total des.apparecimento de officiaes aggregados por excesso. 

As fabricas e os arsenaes têm passado .por rnelhoramento•s• e ampliações 
necessarios á producção dosr div'ersos artigos, compatível com as •exigencias 
do Exercito, cujo •supprirnent.a· lhes compete. 

As fortificações da 1Republica têm sido as•surnpto de estudos e cogita-
ções espedaes, procedendo a cornrnissão respectiva a urna ·rigorosa inspecção, 
1q!le a habilite ao estab.elecimento de um plano geral de defesa de nossa 
extensíssima costa. 

Ha. algumas fortificaçõ.es em construcções e outra·sr projectadas . 
Para a guarnição desses estabelecimentos são insufficientes as baterias 

í.ndependentes creadas pela lei de reorganização do Exercito. 
Os notav.eis melhoramentos introduzidos ·na artilharia moderna, vieram 

estabelecer profundas differenças entre os methodos de tiro utilizados nos 
canhões de campanha .e· nos de sitio ou de ·praça, bem corno entre o material 
correspondente a cada urna de•ssas especies de artilharia. 

Em diversos paizes, · üs .offkiaes •que se destinam á artilharia .de praca 
seguem Ult'l curso differente da·quelles ·que vão se incorporar á artilharia de 
campanha ou de montanha, notadamente no·s <Estados Unidos q•a Arnerica 
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do · Norte, onde essa especialidade chegou a um notavel grão de adianta· 
mento. 

A situação geographica do no·sso paiz e a sua configuração topogra· 
phka estão a indicar que a ·nossa defesa exige um larg·o emprego de arti· 
lharia de ·praça, .convindo, •por iss•o, que o Congresso Nacional estabeleça, 
guiado pelo seu alto patriotismo e s•abedoria, quadro·s de officiaes para a·s 
novas fortificações e para defes•a move! das ·nossas costas. 

O .Gover:no tem se preoccupado com varias outros assumptos, referentes, 
uns., ao ruquarte1amento das tropas, notadamente no Rio Grande do Sul, onde 
é muito rigorosa a estação invernosa; outr·os , á solução de questões ten· 
dentes a collocarem p .Exercito ao nível da actualidade. 

Estão em andamento · as obras de co.nstrucção de quarteis em Matto 
Grosso, no Rio Grande do Sul, e da Villa !Militar, onde nos edifícios prom· 
·ptos, i á se acham aquarteladas algumas unidades•. 
consentaneas, o·btend·o<se ·satis.factorios resultados ·com os contra.cto sl de 
Govenno de accôrdo com ·O art. 28 da lei n . 2. 738, de 4 de i aneiro do .cor· 
rente anno, firmad·o ajuste com a firma Gino, Buccelli & Comp., de que 
Caz parte o aviador italiano Gino Gian Felice, para o estabelecimento d·e 
uma es·cola de aviação, sob a denominação de tEscola Brasileira de Aviação, 
tmde poderão officiaes e as:pirantes do Exercito e da Marinha e civis r·eceber 
!I instrucção :necessaria ao governo de aero·planos e hydroplanos . 

O problema de aviação teve as·sim uma solução feli"z sob o duplo· as•pecto 
economico e te·chnko. Dentro dos recursos orçamentario•s estará em hreve o 
Minis.terio· da Guerra preparado para for>rn.ar um nucleo de pilotos-aviadores, 
dispondo des:de o i'ni·ci.o do funccionamento d.a escola de uma frota de li ap.-
parelhos para todas as eventualidades que exigem o emprego dessas moder· 
n.a•s ma·chinrus. de guerra. · 

Em cumpr.imento á lei n. 2. 738, Já referida , foram emanci.pa.das as colo· 
nias da Fóz do Iguass.ú e do Alto Uruguay , cessando, a·ssim, a vigencia das 
disposições regulamentares de&sas co'lonia·s, entre as· quaes existia a dispo· 
sição em virtude da qual eram concedidos l otes de terras ás ex-praças em 

·determinadas co·ndições, mas •porque algumas del.l.as j-á tivessem, até a data da 
emanci·paçáo·, adquirido direito á re·spectiva ·Concessão, não tem o Governo se 
negado a lega·lizar os tituJ.os de posse, ·e assim continuará a p.rocelder ,até 
que o Congresso Nacional d·eHbere •sobre o a·ssumpto. 

O GoVlerno continúa, dentro dos recurso•s orçamentarios, a exe·cutar o 
programma naval de 1904, <eom as modificações e a!dd·ições autori·zadas. 

Hav.endo sid.o lançado ao mar em 22 de janeiro pr·oximo passado o Rio de 
janeiro, ultimo encouraça·do de que cogitava o ·progr,amma, tenciono aind·a 
este anno pros·eguir na sua ·execução·, •fazendo bater as quilhas dos contra· 
torpedeiros que falt·am para completar .a re•spectiva esquadrilha. 

Quanto· ao terceiro "scout", me•ncionado na relação das novas cons.tru· 
cções, quer .se me afigurar mais conveniente, na a·ctualidade, substituil·o por 
tres· •submersíveis, de typo sup.er.ior aos a•ctualmente em construcçáo , tornando 
assim mais completa •e efficiente a nossa f.lotilha dessa arma de guerra. 

•Proseguem com actividade as construcções dos monitores e submer.si· 
veis, deven!do .ainda e:ste anrto ser incorporados á esquadra. 

]lá foi iniciada a construcção do navio "tender" para submers·iveis , que 
autorizas·tes por l•ei n. 2. •636, de 27 de setembro de 1912. 

Foi obiecto de maxima solicitude por parte da Administraçã.o Naval, a 
conservação das modernas unidades d:a esquadra e o ·concerto e reconstru· 
cção do.s antigos- navios, tendo a opportunidade de declarar achar-se a tota· 
!idade dos navios, em brev•es dias, promptos ao desempenho de commissões 
que lhes forem determinad.as. 

Marinha. 
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M,as, notae bem, com o programma finalmente executad-o e a P'r<lmptifi-
cação d·os demai·s navios, realizada com inaud ito·s esforços, não devemos nos 
persuadi r d•e que o problema da ef.ficiencia da Marinha esteja lilefinitiva· 
mente res-olvido; elrle requer algo mais elev·ado do que a simples ,ar,quisição 
d·e tantas ·ou quantas unid·ades em estaleir·os estrangeiros. A vicl.a da esqua-
dra ·exige para •sua ·conservação, mobilização e efficiencia, a ·creaçãe de porto•s 
adequa:do·s e arsenaes ap·parelhados que cOJ-res.pondam ás sua>s complex a;s· ne-
cessidades ·e, isso, positivamente, p.orque uma mar.inha não -se improvisa. E 
assim ju·lgo inadiavel a constmcção de um P·Orto mil ita·r e arsenal de pri-
meira ordem·, fóra da Capital da Republica, como joá tive a honra d·e pro-
nunci.ar·me, necess·idtade agora •premente com O· desenvo.Jvimento da:d.o ás 
oobms do cães· ·commercial, •que abrangem ·os 1errenos -ora occupwdos pel'o ar-
sena1 e repartições de Marinha. · 

S·i não basfassem as consi:derações j•á ex,postas de o11dem ta·ctica, es-
t rategica e moral que nos levam a assim ·pensar, a simp.J.es ques>tão do natH· 
ral cresci mento, em numero e importancia, das obras que ser?o requeridas 
pelas :nova•s unidades , á prop.orção de seu uso, seria suf.f.idente para sobe· 
jamente provar a necess id afde immediata d,a construcção de um ars·ena·l, d,e-
vid.amente apparelh ado a .satisfa'Ze.r as •exigencias dess e· material, qae }á co.-
meçam a app.arecer. 

Qu•a!.qruer pretelação o•u du'hi edaàe na resolução clesse plloh1ema re·pre-
senta incalculavel incuria, talve.z de ir;n.p·r.evista!s e ruin~s.as consequencias . 

No intuito .de propor.donar a instmcçã-o technica e a -cl•evi<la p-rMi·c·a do 
mar foram mo·vimentad,o·s no decurso de 1.912, os navios d.a es·qua'dra em ell:er-
cicios .e rrtanobsas. 

· O navi·o"esco1a Benjamin Con.stant, rea·lizou mais uma vi,agem a divers:os 
portos •es-trangeiros, tendo {J e•asejo de retribuir em Lisboa, á visita do cruza-
dor Adamastor da marinha portug·ueza, feita ao Bra·zil em novembro de 1910 . 

.Assignalo com s·atisfação o obseqrUioso aco.Jhimento -e demens-trações de 
sympathia de que fo,ram alvo os o.ffi.ciaes e guarni-ção desse navio por parte 
do governo e povo portuguez. 

Para attender ao preenchimento dus ciJaros existentes nas fileira s do 
Corpo éie Marinheiros Nacionaes• e Batalhão Naval for am tomadas med~das 
com a nova organização , ·quer no tocante á disciplina •como em relação ao· 
marinheiros de accôrdo com a autori zação da lei d-e fi xação da força naval. 

As escolas de aprendizes marinheiros, melhoraram consideravelmente, 
co ma no va organização, ·qner no tocante á disciplina como em relação a-o 
ensino ministra1do pdo corpo docente, corresponden·do, •assim, aos: ·esforços 
emprega<dos p·elo Governo no .preparo ·das futuras praças. 

Peço a ' escl-arecida attenção -do Congresso Nacional para ·a definitiva 
a'pprovação d:o ·p.roj e c to da co.dificação disciipUnar e penal da Armada, ora 
'S!Ujeito ao seu estud.o e deliberação. 

Com regular activi1dade proseguem as obras da •construcção do grand-e 
dique .e cães 'da ilha das Cobras, contractadas com a So·ciété P.ramçaise de 
Entr.e>,pri·s•e a1u Bré:sil'. ' 

Eis a ex-posi ção do& pri·ncipaes factos .relativos a.o Departamento Naval. 
.Foram bem •auspiciosos os es forços empregados ·em prol do soerguimento 
da nossa Marinha de Guerra. 

Vereis do rela:torio do respectivo Ministro, tudo o mais: qu e se rel aciona 
com os ·servi ços inherentes aos negocias .da •Mari11ha. 

·Em 31 de dezembro de 1911' elevava-se a 22. 28ôkm,·905 a extensão total 
em traf-ego das linhas ferreas no Brasil, ·sendo durante o anno de 19 12 con· 
cluidos e entregues ao trafego mais 787tkm,360, pertencentes ás differ enteSI 
rêdes fi scali zad as pela Inspectoria Federal d a•s• Estradas . 
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Na 1Es•tra'da de Ferro Ma·d•eiraiMamoré foi inaugurado o· ultimo tr·echo 
de 72 kilometros, de Ribeirão a Guajará Mirim, ficando assim termina·da a 
construcção d•essa es1radw •que se acha actualmente em frafego em tod:a a 
sua extensão de 364 kilometros. 

Acham-se em trafego ·na Es•trada de Ferro do Tocantins, 45 kilometros 
do trecho Cametá•Tocantins; proseguindo a construcção de 13 kilometros, 
·e estando approvados estudos de 126km,200. 

Na Estrada de Ferro S. Luiz a Caxias continuam regularmente -os tra-
balhos de construcção •que attingem 304km,490, não tendo sido ainda inau-
gurados os trechos Caxias-Codó e Rosario-ltapicurú, que se acham muito 
adia•ntados, de modo a •permittir que o respectivo trafego seja iniciad·o este 
anno. 

Existem 758km,864 em trafego na rêde a •cargo da So~th Ame'rican 
Raz'f:u}fciy Con.struction Com.pany, onde a cons~rucção está atacada em 32 kilo· 
metros de Fortaleza ao Crato, 40 kilometros de Camocim a Therezina e 32 
kilometros de ,fortaleza a !ta pipoca. 

Na Estrada Central do Rio Grande do Norte segue a construcção em 
and·amento 'fegular, e como :não fi.casse concluída ·durante o anno findo, 
continúa em trafego a mesma extensão de 1·00km,944. 

E' doe 1.598km.859 a extens•ão em trafego na rêde arrendada á Grelat 
Western o.f Brazil Com•pany, estando a ·construcçã.o atacad•a no prolonga· 
mento da Estrada ·de •Ferro· Conde d'Eu para Piauhy, e já approvados os 
estudos rde 113km,651. 

A Rêde de Viação Ferrea da Bahia apresenta 1. 4051km,560 em trafego, 
sendo: 123km,130 na linha de bitola d·e 1m,60, 965km,770 na d·e bitola de 
1nn,ü0, e 3161km,,660 na .de bitola de 1m,067, estando em construcção em 
to·da a rêd·e 423 kilometros• e a-pprovados 1 .67oE~km,·685 de estudos. 

Na Estrada de Ferro Victori•a a Minas foram inaugura·dos os trechos de 
Nack a Cachoeira Escura com 19km,976 de ext·ensão e de Rodeador a Riacho 
das Varas com 16km,49·6, ficando assim elevada a 527km,755 a extensão em 
trafego, e comprehendendo 24.2km,982 de linha, os estudos approvados. 

,Proseguem na Noroeste do Brasil os trabalhos .de construcção d.e qu·e 
já foram em 1912 inaugurados 194km,796 de Jupiá ao Rio Verde, e 278km,OO 
de Porto Esperança a Correntes, attingindo a - 935km,060 a extensão 
em trafego. 

Já foi entregue ao trafego o trecho de Tigre ao Alto da Serra do Urubú, 
com a extensão de 22km,922, da Estrada d·e Ferro ·àe Goyaz, exis•tindo em 
trafego 225km;807 e 9~l'l lkm,33·3· de estudos appmvados. 

Na Rêde !Sul IM!ineira a in·auguração do trecho de Guaxupé a Itiguassú 
com 3'41km,OOO eleva a 1. @82km,24~} a .ext.ensão total em trafego, te·ndo sido 
já approvados 229km,974 de estudos para o trecho de Itiguassú4Santa ·Rita 
de Cassia. e pa:ra os rama:es d.e Pass0s e Lavras. 

Na li.n.11Ja de Curve!lo. ·eLa Ledpoédillia RaWI:way fioram inau:gur.ados 
12km,400, tendo soid0 co.mcluiàos. e entregues ao trafego, Z.2km,000 no pro-
longamente da Estrada ·d.e 1Ferw FtmiJ.ense. 

A extensão em t r~af:egp. da Rê,àe ;da Companhia S. ·Paulto,Rio Grande 
attinge a 1. . 395km,679, estando, aopp.ro.vados os estud·os de 93 kilomebros para 
o r.amal de Gurapua:va, e proseguindo-se com regulari:dade ngs differentes• 
tra·balhos da linha rd.e S. Frandscg ao P0rto da União, no ramal de Para-
na.panema e na linha da Serrinha ao Po-rto Amazonas. 

•A Rêde de Viaçã·o do Rio Grande do S.ul comprehende 2. l7.2km,061 de 
linhas em trafego e as obras j.á ini'ci'adas de construcção das. diversas estra-
d·a:s contra.ctadas, inclusive a que se acha a cargo da Brasil Great S.o1ut'hetn 
R,ailway C.ompwny. 

'Foram a;pprovad·os na .extens•ão d·e 108 kilometros os estu·dos organiza-
dos pela Inspecto;ria Feàeral das .'Estradas para a linha de Uberaba á ~illa 
Pla•tina. 
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Em relação á parte financeira das vias ferreas não custeadas p·ela 
União, a responsabilidade actttal do •Governo comprehendend·o as importan-
cias das encampações e dos juros, attinge a um total de 37.373:531$159, 
convertida a parte ouro em papel ao .cambi·o d·e 16 d. Esta importancia dis-
crimina-se da maneira seguinte: 

Importanci.a em ouro convertida em .papel ao cambio de 16 d. 34.368:287$563. 
Importancia ·em papel. . .. . . . . . . . . . . . . . 8.189:149$6 17 
Da •qual s·e d·eduzenn: 

de juros de 1911.. 1.375:483$553 
As quotas de arrenda-

mento do mesmo 
anno .... 3.808:422$468 5.133:906$021 3.005:243$596 

37.373:531$159 

:Exi•ste um :sal'do de deposito para as linhas em construcção de réis 
.\69.368:908$539, papel , equivalente a 101.427:736$457, ouro. 

A resp·onsa·bilidade em 1913 será, no maximo, augment.ada de 1.200:000$, 
corre·spondentes aos juros de 24.000:000$, p.ois as linhas das rêdes Cearense, 
Bahiana, Santa Cat·hari·na, Goyaz e Noroéste d·o Brasi·l não terão augmento 
por terem sido· j1á co·nsider.ados os. saldos d.os depositas existentes, e serem 
os mesmos saldos súperi.ores ás responsabiHdaldes das importancias a des-
pender no exercido. 

Quanto ás linhas que go.sam de garantia de juros, a responsabiiidade não 
será augmentada por serem os depositas superiores á despeza possível. 

O custo tot,al das estra·das de ferro cons1ruidas e encampadas a cargo 
da 'lnspecroria Federal das Estradas monta a 523.063 :640$406. 

Até o fim de 1912 foram expedidos certi·ficados para pagamento em 
apo•lices nas estmdas em construcção. sob o regimen da lei n. 1. 126, .na im-
oortancia de 102.607:391 $226 . · 
· ·Durante o anno de 1912 foram expedid.as certificados para pagamenta·S 
das seguintes importancias : apolices d.e 5 o lo - 35.722:622$050; dinheiro, 
pape·! - 15.741:592$641; dinheiro, ouro - 5.640:467$431. 

A Estrada de · Ferro M·adeira-Mamoré recebeu mais 4.000:000$ em di· 
nheiro ·pelo material importad·a dur;mte os annos de 1908, 1909, 1910 e 1911 . 

. Está calcu·lad,a em 11 . 979 kHometr:os. a extensão de linhas contractadas a 
construir ·na:s estradas de ferro que cons,titu·em as differentes rêdes de via-
ção, devendo ser atacado·s cerca de 3. 200 ki!ometros durante o corrente .ann.a. 

Na Estrada de ' Ferro Oéste de Minas a extensão d<!s linhas em trafego 
em 31 .de dezembro, era de: 728,5 kilometr.os com a bitola de Om,76; 578,2 
kilometros com a de 1m,O e· 208,0 kHometros na linha fluvial. 

No correr de 1912 for.am entregues, ao trafego mais 110,4 kilometros 
nos· rama.es. de Claudio, d·O Paf!á e de Carnrancas a S. Vicente. 

E·stavam com o leito prompto, ag.uardando o assentamento da via per-
manente, cerca de 1r64 ki!ometros, nos trechos de S. Vicente a Bom Jardim, 
de H. Galvão a J.nhaúma, de Ced·ro a Passa Viinte e de Capi·vary ao Alto 
da Serra d·o Mar. 

Em construcção existiam 141 kiJ.ometros nos trechos de Inhaúma a Porto 
Re.al, Ilh!éos a Barba·cena, T•urv.o Peq)l.erno a Passa Vinte e da Serra do Mar 
a Angra. 

rNo decur.so do corrent.e anno deve fi.car concluída a secção do Turvo 
Pequeno a Passa , Vinte, da .Jinha de B.a·rra Marisa ·a Formiga, estabelecendo a 
ligação directa entre os va.Jles dos rios Grande e Parahyba, e realizando o 
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encurtamento de 170 kilometros na linha, desde Formiga, ponto fnicial da 
Estrada de Ferro de Goyaz á Ca:p.ital Federal, em comparação ao percurso 
actual via Sitio. 

Este facto importará em uma profunda alteração para o trafego da Oéste 
de Minas, que em grande . parte será des:viado para Barra M•ansa, trazendo 
sensível ·augmento ás suas rend·as, pelo maior ·percurso das car.gas e dos 
passagei:ros, para o que necess.ario será apparelhar a estaçã•o d-e Barra Man-
sa de modo a fa·cilitar a ba'ldeação nesse ponto· de ·contacto com a Estrada 
de Ferro Central do Brasil. 

!No anno vindouro deverá ficar concluida a linha de Barr.a Mansa a An-
gra dos Reis, com o p·ercurso de 103 kilometros dos quaes 85 es.tão prom-
ptos, parecendo ser d·e toda a conveniencia . o esta·beleCimento nesse porto, ou 
em sua·s· immediações, de uma estação marítima, ond·e possam atracar na-
vios de 'alto mar, o que permittiria fazer por al.J.i a importação de carvão, sal , 
cime'n.to, ma•teriaes de co·nstrucção, e ex.portação de minereos, de gado, e, 
futuramente, de carnes con:ge'lada·s. 

Tendo em vista o complemento da---,rêde da Oéste {i.e Mi.na·s, caberia exa· 
minar op·portunamente a -conveniencia de construir"s·e, a partir de Turvo, 
na linha de Angra a Formi.ga, um ramal •em d·emanda do valle do rio .Pará, 
pa'ssando por S. João d'.El•Rey. Esta linha encurtari.a de 150 kilometws a 
a·ctua.J distancia de S. João d.'iEl;Rey ao littora'l, e facilitaria o desenvolvi-
mento da zona comprehendida entre os curso•s superiores dos rios Pará e 
Para-opeb.a, que sobre ser de extrema ferti.Ji.dade, possue extensas jazidas de 
o·ptimos mineraes de ferro e manganez, ina·proveitados até ago-ra pela a•bso-
1 uta carencia de meios de transporte. 

A receita ·desta estrada teve no ultimo quinquennio .a seguinte marcha: 
em 1908, 2.334:000$; em 1909, 2.549:000$; em 19<10, 2.554:000$; em 1911 , 
2. 718:000$ e em 191·2, 3. 674:000$, a.pproximadamente, nã·o estando incluída 
nestes totaes· a renda proveni-ente de trans·portes por co.nta propria, tanto d-o 
custeio como da construcção e que foi de réis 430:449$350. 

A renda relativa .ao me·z de .dezembro de 191e, ·não está completamente 
apura·da; em todo caso as alterações que se derem, não- affectarão sensivel-
mente o toti!l :indi-cado para a receita de 191,2. 

:0 quadro do pessoal foi l•nteir.ament·e reorganizad.o em janei ro de 1912, 
e os respectivo·s vencimentos sensivelmente melhorados em virtude da lei nu-
mefG 2. 544, de 4 de j aneir·o d-o referido anno. 

Não obstante esta cir.cumstancia, a despesa, no total de 3.545:557$519, 
ficou aquem da receita, verificando-se um saJ.do de 129:000$000 .. 

Tendo sido a receita, approximada, d·e 3.674:000$, r.esuHa o saldo acima 
indicado d·e 129:000$, que sommado á renda fictici·a, na importancia de 
430 :449$350, se elevar:á provave'lmente a -cerca de 560:000$000. 

A substituição da·s diversas. tar-ifas ·em vigor na linha fluvial, pel,a da 
linha. ferrea com a reducção d·e 50 o lo, vae apresentando o mai·s favorave.J re-
sultado, como demonstra a compar.ação da renda desse serviço no ultimo se-
.mestre do anno de 1911 , em que vigora·vam a·s antigas ta:rifas, com a do s e-
mestre cor-re:spondente de 19·1:2, já no regimen da nova tarifa. 

As rendas •correspondentes foram de 80:518$028 e 132:890$680, havendo, 
portanto, um aocrescimo de 52:352$652 -ou 65 olo, sem embargo de não estar 
a estrada ainda convenientemente appa·rel.hada com material fluctuante suf-
f,iciente para pod.er offerecer mais frequente1s· op·portunidades de transporte 
ás ·cargas e aos pas·sageir.os. . 

Além do credito o!'di·nario votado para o -custeio da estrada em 1912, 
fo-ram concedidos vario& creditas para ac·quisição de material rodante e el-e-
ctrico e para ,as novas construcções, na importancia total de 13.900:000$, 
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dos qua-es foram d•espendido·s 9.174:170$543, restando differentes salda-s na 
importancia de 4 . 725:829$457, '-'endo que, em virtude de autori.zaçãa legisla-
riva, gr.ande parte de-stes, em um to•tal •de 4.621 :273$666·, passou a ter ap-
plicaçã-o no exerdcio de· 1913. 

P.or con ta d.e creditos em apolices de 1 :000$, juro:S de 5 olo, pa•pel, foram 
de-spendidos com despescas d·e cons-trucções effectuadas de 1909 a 1.9-12, réi•s· 
16.718:406$ 129 na secçã@ de e.strad.a de ferra entre A. Isaacson a Bello Ho-
rizonte, S. Vicente FeHer a Bom Jardim e Henri<que Galvão· ao Ki!ometro 48 
da Estra•da d·e Ferro de Goya·z. 

O tra·fego publ<ko pela Compagnie Aux.Miaire .de:s Ch•emin'S de Per au 
Brésil, entre Cruz Alta •e a estação da Vi.I!a de I•juhy, inaugurado em 19 
de outubro de 191-1, tem-se mantid.o com toda a regularid:ade, obed-ecendo ao 
accôrdo ·preca·rio estabe!ecid@ entre a,qu·ell a ·compa•nhia e o commando do· 3° 
bata.Ihão de ·engenharia hncumbido da construcção da Es-tr.ada de Ferro entre 
Cruz Alta e a foz do I•j.uhy, na fronteira do' BrasH com a Argentina. 

A ponta dos trilhos• já alcançou a margem -esquerda do rio Ijuhy, 11 
ki!.ometros além da estação do mesmo nome, dependendo o trafego desse 
trecho de remover-se a difficuldade da passagem do ri-o decorrente de estar 
retardada a construcção da ponte devido a accidentes causados• pela grande 
enchent-e de 5 de agosto e copiosas ch11vas em março ultimo. 

1Na parte em ·construcção foram l-ocados em 1912, cerca de 42 kilometros 
de Unha, •empregando-se ne·sse importante s:erviço somente pessoal militar, 
que fez tambem as sonda~gens de estaca em estaca em todos os córtes. 

Em 27 de dezembro foi inidada a explo.ração do terceiro tre.cho de 
Sa•nto Angelo a Guarany, e apezar das condições topographi·cros: do terreno 
não serem muito favoravei·s, o pfOijeçto já elaborado não apr-esentá rampa 
de mais d·e 2 %, -curva de raio inferior a 120, ou tangente menor de 100 
metros entre curva e contra"curva. •' 

Não tendo sido revigorad·a na lei da despesa para ·O corrente exercício 
a autorização comp.rehendida n0·s il'nteriores, para a abertura d•o9 cred.ito-s 
necessarios á ·construcção desta estrada, vae sendo o servi·ço continuado 
este anno com diffi.culda-des de toda a ord.em, -que s•ó poderão fkar sanadas 
pela abertura do cre-dito es·pecia.!, a :que se refere a mensagem de 2 de abril 
deste anno, e que -está depenG!ente de resolução do C0ngress-o Nadonal. 

O material rod·ante insufficiente e sujeito a um•a circulaçãe intens:a, não 
permittiu manter a d-esejavel regl'!laridade no servi·ço do trafego -G!1a Estrada 
d-e Ferro Central do Brasil ,. teBd-0 havi-do ·por vezes necess·i'dad·e de recorrer-
se á: interrupção Ií.-o rec.e®i~1ílento de cargas para diversas- zonas•, ap·eza·r de 
se ter estabe.lecido permamente serviço noctuJ.7no nas prindpaes estaçõe•s•. 

A v-erba de 4. 000 :QOO$, consignada -em dotação orçamen.taria, par:a o 
-exercício de 191.2, foi despendida em ·acqui•s•ição de material adequado e in-
dispensaver, parte do qual recebido em fins desse anno, tornou possível nor-
malizar-se, desd-e janeiro urtimo, o •servi-ço nos armazens das, estações Ma-
rítima, S. Diogo e Norte, cessando ·O recurso .d'e serviço nocturno q11e im-
portava em sens·ivel accrescimo de des-pesa .. 

O serviço do trafego nas linhas d·e bitola estreita, o das mer·cadorias de 
p•ateo e o d.e t·ranslj)orte d:o minerio nas Hnhas de bitola larga, ,SJó poderão 
fi-cav compk tamente regularizados ·em junho -proximo, -quando serão recebilàos 
o-s' carros e locom0.tivas especialmente destinado·s para esses fi-ns. 

A remode!açâl0 da:s officinas do Engenho de Dentro prosegui·da cam 
tod·a a actividade, está preste•s1 ·a ficar terminada, restando a.p.ena-s p-roce-
der"Se aó assentamento de algumas machinas e f-erramen·tas ultimamente 
recebid-as. · 

O de-posito de Governador Portella fi,cou concluído, sendo iniciada a 
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transformação dO'SJ de S. Diogo e Sete Lagôas e augmentada a estação Ma· 
ritima com o arma.zem P . 5 .e outro de inflammaveis. 

No intuito de melhorar as condições do tr.atego e evitai!' ·frequentes atra· 
zo·s, motivados pela insufficiencia de linhas até Deodoro, está se procedendo 
á construcção de duas novas linhas entre aqueHa estação ·e a Marítima. 

O lastramento de pedra .britada e cascalho continu.ou a ser emp.regado 
em grande escala, .fa'ltando a·penas lastrar na linha d.o .Centro, na bito·la larga, 
66 kHometros e no ra,ma•l d·e S. •Paulo 140 kilometros, tendo se effectuado em 
1912 o lastramento de 212 kilometros. 

Os .estud.os realizados .pa•ra re.duzir a •sete milímetros, no sentido da ex· 
portação , a rampa existente entre Sitio e Entre Rios de modo a permittir o 
transporte economico do minerio de ferro d•estinado a fins side~urgicos ·e á 
exportação,. vieram d·emonstrar a necessidade .de ser aband.onado o traçade> 
actual nos trechos de Serraria ao tA.lto de !Sant'•Anna, de Palmyra ao Tunnel 
de •Pe.dro Alves e de Sitio a João IAyres, sendo, portanto, preferível adaptar a 
rampa de I %, ·em vez da de 0,7 % que nãe> ·exige o sacrifício d•a·queHes tre· 
chos. · 

A modifi·cação do traçado existente ·de Mantiqueira a Palinyra, ond.e a 
rampa era de I ,4 % está :bastante adiantada,' tendo sido levado a termo ·O alar· 
gamento da ponte da Serraria, sem interrupção do traf.ego. 

!Dois pro'IYI·emas a•presentam·se reve'lande> a necessidade urgente e im· 
prescind•ivel d·e soluçã.o, que venha ·Satisfazer as necessidades de um trafego 
intenso ·e sempr.e progressivo, pr·oveniente do constante augmento de popu-
laçãG desta cidade e seus -s'uburbios, e do desenvol·vimento de relações de 
ordem commercial e industrial a ,que serve a Central. 

Cifram-se as .duas questões a que alludo, como careced.oras de cuida· 
doso exame e p.rompta so•lução·, no augmento· da área dos edifícios das ·esta· 
ções Central, Marítima e S. Diogo, e na eventual ·electrificação do trecho· de 
Belém á :Barra de> Pirahy, .e dos trens de su'burbi.os. 

Proseg'uem com bom andamento os trabaihos de construcção dos diffe· 
rentes pro•longamentos e rama·es, a saber: 

Prolongamento da linha do ;Centro até a ma.rgem .esquerda d.o rio Sãe> 
Francisco, ·estando concluída a nova estação dé .Pirapóra e o •leito até a mar· 
gem d>ireita do mesmo rio; 

P.rolongamente> por Montes Claros até a .ligação .em Tremedal com a Rê· 
de de Viação Bahiana, achando-se a locação concluída até Tremeda-l, e a con· 
strucçãe> atacada até Bocayuva (km. 190). Procedeu-se ao ·estudo de uma v a· 
ri ante de Bocayuva a Montes !Claros, para reduzir o cus~o deste t!'echo e já 
tendo sido inaugurada a ponte sobre o rio das V.elhas, no kilometro 21, com 
150 metros de comprimento em cinco vãos eg1uaes; 

•Ramal de Sabará a Sant'•Anna d.os Ferros, ond•e o tra,fego do trecho de 
Ranche> Novo a Santa Barbara, com a extensão · de 40 ki'lometros, foi i nau· 
.gurade> a 28 de julho do anno passado, proseguindo a locação do trecho de 
Santa Barbara a Itahira d.o •Matto Dentro, ·Cuja construcção· já foi encetada; 

•Alargamento da bitola até Be!lo Horizonte pelo valle do .Paraopeba, cuja 
construcção vae bastante adiantada, estando o .Jeito prompto numa extensão 
de 76 kilometros não consecutivos; 

Ramal de Itacurussá a Angra dos Reis; com a construcção atacada em 
toda a extensão do ramal, tendo-se procedido a novos estudos que permittiram 
eliminar entre outros os tunneis já projectados ·de Mangaratiba com 600 me· 
tros e do Jardim com 420 metros. 

•Até o fim do corrente anno .deverá ser inaugurado o trecho de Itac'urussá 
a Mangaratiba. 

Na .Rêde Fluminense foi inaugumdo em 1 de março do anno passad10 o 
ramal de Vaiença a Tabôas, com a extensão de 12 kilometros, que [iga ·as 
antigas estradas de Ferro União Valenciana e ·Rio das ·Flores. ., 

27 
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O trecho de Rio Preto a Santa ·Rita de Ja.cutinga, em construcção adian-
tada, já tem prompt.o o leito nos 12 primeiros kilometros. 

·Cabe ainda assigna!ar ter ficado concluída a trans.formação do tretho 
de Santa Mafalda a Barra Longa, e ina•ugurada a tracção a vaoor entre Tres 
Hhas ·e Barra Longa, sendo ·sup·pres·sa a tmcção animada entrê Tres. Ilhas e 
Parahy•buna. 

O trecho ·de Governador Portella a Ba•rão de Vassouras deve .ficar ter-
minad.o em junho deste anno, estando bastante adiantada a cons'trucção do 
de Bemfica a Lima Duarte. 

'Entre Lima Duarte e Bomj ardi in vae sendo estudada uma modificação do 
traçado pro}ectado; devend•o proceder-s-e dentro .em b-reve a estudos,. visando 
effectuar a ligação da linha de Bemf.ica a Lima Duarte e rio Preto, que passa 
por Santa Barbara de !.Monte Verde. 

O rama'! d·e Palmyra a Piranga, de accôr.do c.om os .respectivos" -estiados 
definitivos, deverá ficar com uma extensão de 122 ki'lometros, estando f.eita a 
locação até a cidade do Alto Rio Doce (tkm. 60) e a construcção atacada até 
1\'l.ercês do Pomba (km. 312). . 

No ramal de Our.o Preto a Ponte Nova o ·trecho Ouro Preto a Marianna, 
com 18 kilometros ·deve ficar concluid.o até o fim do corrente anno, tendo já 
sido perfurados os .quatro tunneis existentes no mesmo trecho. 

Os primeiros estudos ddinitiv.os do trecho de 'Marianna a Ponte Nova peio 
vaHe de G'ualache -d.o Norte, comprehendiam 114 kilometros,• send•o o traçado 
muito pesado, ·pelo ·que s·e procedeu a .novos •estudos definitivos •pelo· v.al'le do 
rio Carmo, conseguindo-s·e projectar um traçado de construcção· mais 'leve e 
de 82 kilometr.os de extensão, cuja locação está sendo· levada a effeito, já 
tendo si·do encetada a respectiva .construcção nos· pdmeiros 1·6 kilometros .a 
partir de Pont·e Nova. 

'Foram concluídos os estud·os definitivos do proLongamento de Pira.póra 
a Belém do ,Pará que constituirá -o grande tronco de viação ·f.errea entre a 
Amazonia, -o ·centro e o s'ul do Brazil. 

Na 1" ·secçã-o de Pirapóra a Palma o traçado· tem ·934 kHometros, na 2" 
secção de Palma a Cawlina ·713, na 3" secção de GaroJ.ina a Belém do Pará 
91'2i ou um total de 2.559 ki'lometros, devendo nesta ultima secção ser ainda 
corrida uma variante •entre :Badruj.o.z, na ·confluencia dos rios Candirú e Ca-
pim, e a ddade de Imperati'.iz, na margem .direita do rio Tocantins. 

A receita t.otal appr·oximad.a da estrada no anno de 1912, foi de réis 
37 .042:292$, superior em- 4 . 614:744$ á do anno de 1911. 

O movimento de passa,geiros nos trens dos suburbios, em progressão 
constante, foi de 21.043.999, ·em 1909; 24 . 178.492; em -1910; 28.605 . 633, 
em 1911 e 29.396.131, em 1912. 

A despeza de custeio relativa ao anno de 1912 importou em réis 
46.718:715$594, verificando-se um defi'cit de 9. 67.6:423$594, inferi.or em cer-
ca de ·2. 000:000$ ao do anno anterior. 

'Ü augmento progr-essivo d'a renda ·e a reducção prop-oMa no quadro d·o 
pessoal titulado, darão certamente em ·resultado reduzir-s·e de nov.o o deficit, 
o .que conviria s·er apressado pela adopção de outras providencias j.á em es-
tudos. 

Na construcção dos pr·o1ongamentos e ramaes ,f.oi despendida a quantia 
de 40 .825: 119$289, importancia dos diversos creditos -especiaes abertos para 
o mesmo fim, attingindo a 87.543 :834$883, approximadmr.ente, Q d!spendio 
total em 1912, com a Estrada de Ferr.o Central do Brazil, achando-se ahi in-
cluídas as despezas com o custeio -e .com os estudos e construcções dos dif-
f.erentes pwlongamentos ·e ramaes. 

!Como consequencia do ·decreto n. 8 . 610, ,d·e 15 de março de 1911, appro-
vando o novo ·regulamento, foram concedidas cerca de 300 aposentadorias a 
f\lnccjonarios ~itulados ·das diversas divisões, ·e entre eUes aos de h!erarchja 
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mais elevada, .o que determinou relativa perturbação nos serviços, especial-
mente nos dos escriptorios :das divisões e no da contabi.Jidade,. e impediu que 
fossem organiza·dos -os regimentos internos e instrucções a q·ue se refere o 
art. 104 do regulamento. 

A reducção do ·quadro do pess.oal proposta pela directoria, e que visa 
principa1mente alterar a .relação numerica da gradação hierarchica dos car-
gos, d·iminuir o numero dos de categoria mais elevada, determina'1do uma 
economia annua de 1.500:000$, foi objecto de mensagem que tive a honra 
de submetter á apreciação{) .do Gongress.o Nacional, de cuja reso•l1ução d~pende 
o preenchimento ou não preenchimento das vagas ·existentes e comprehendi-
das na projectada reducção. 

A situação da marinha mercante, demonstrando sensiv.el desenvolvimen- Navegação 
to do respectivo serviço d·e ca'botagem, não deixa, entretanto , de resentir-se da r:naritima e flu-
crise p.or que têm passado as p·raças commercia.es do Norte, devida princi-
palmente á baixa da borracha. 

Para minorar as dif:ficuldades e onus oriundos de dispositivos regula-
mentares, seriam precisas medidas convenientes que ·iá mer-eceram a atten-
ção do Congresso Na.cional, sendo nesse ·sentido formulado um projecto dre 
•lei, q•ue já f.oi ·encaminhado pela Camara ao !Senado, de cuja resolução de-
pende. 

A elevada importancia das despe•s•as a effectuar não tem •permittido re-
mover, com a desejavel -brevidade, os embaraços a que está sujeita a nave-
gação marítima, na -entrada da barra dos rios que des·aguam na costa e nos 
canaes de acces:so aos ' portos de S. Matheus, Amarração, Ara-caty e outros 
de diffi'Cil trafego, sendo 'qUe em relação a alguns delles já se procedem 
aos necessario·s estudos dos trabalhos a ex·ecutar para o •s:eu melhoramento. 

,Pelo mesmo motivo não tem sido possível -cuidar da desobstrucção de 
certos rios, -que na época de estiagem não fa·cultam accesso a embarcações 
mesmo de calado mínimo, principalment-e em trechos do Alto .Purús:, do 
Alto Acre, de Alto Juruá e de outros da bacia do Amazonas, onde durante 
sete mezes do anno as difficuldades de communicação com o Territorio do 
Acre muito prejudicam o commercio daquella região. 

Perduram ainda algumas difficuldades de atracação no porto do R-i o 
de Janeiro, em relação ás companhias de cabotagem, com excepção das 
tre•s maiores, ·que se acham presentemente accommodadas, mediante accô r.do 
com a lnspectoria de <Portos, Rios e Canaes . Essas di ffkuldades ficarão 
eliminadas com o augmento do cães na extensão comprehendida entre o 
actual Arsenal de Marinha e o antigo Arsenal de Guerra, prolongamento 
e•sse destinado á cabotag-em, 1 á téndo ·sido publicado o edital de concorren-
cia para a realização dessa obra que deverá fica.r terminada dentro de 
quatr-o annos. 

Durante o anno de 1912, as 20 companhias fiscalizadas realiz aram um 
total de 1. 603 viagens redondas, elevando-se o numero de milhas navegadas 
a 2.730.174 e importando a receita total em - 37.819:604$913, com um 
augrnento de 1.810:778$903 em relação ao anno anterior. 

O Lloyd Brasileiro, em ·período de reorganização, continúa a regulari-
zar ·O serviço das linhas de navegação a seu cargo•; comparada a renda 
bruta do anno anterior com a de 1912, verifica-se nesta uma diminui ção de 
709:363; cons-iderando"se, entretanto, que foram transportadas mais 
35.986 ta:neladas de carga, com o percurso de 1.305. 381 milhas em 409 
viagens redondas, é forçoso concluir-se que essa diminuição de renda foi 
devida ao barateamento de fretes, para algumas linhas, motiv ado pela sua 
concorrencia por parte de outras companhias de navegação. 

As demais companhias e -emprezas de navegação, não obstante terem 
a-companhado o abaixamento de fretes adaptado pelo :Lloyd, tiveram au-
gmento em suas rendas, sendo digno de not~ o mov[mento da Companhia ., 
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Nacional -de Navegação Costeira, .que registrou a rena a de 1·. 299:996$030 
com um augmento de 20 viagens annuaes e de 63 .288 milhas navegadas. 

A maior p-arte das differ-entes companhias -e emprezas de navegação 
augmentou ·o seu material fluctuante, -quer por acquisição de vapores usa-
dos, mas em bom estado, •quer ma-ndando construir novos navios, com todas 
as condições de boa navegação ·e segurança e ·com aperfeiçoamentos mo-
dernos para o conforto dos passageiros . 

E' digno de menção o resultado obtido por The Anvazon Riv·er S~eoam Na-
vigation .Co111Jpany ( 1911 )Lim'ite-d, que, por mei-o de concorrencia publica obteve 
a concessão dos :Serviços de navegação do rio Amazonas e seus tributarias, e 
da linha marHima ao Oyapoc:k, serviços ·esses rque desde maio de 1910 es-
tavB,m sendo executados sem contracto, -por armadores particulares, em 
consequencia d-e di ssolução d-a companhia, que os executava anteriomente, 
a The A-mazon StJeam NawUg~ion Comp,any Limill'ed. • 

O serviço contractual da Amazon Rirver, inicia,do em 14 de setembro 
findo, apresenta até o fim ·de dezembro, um augmento de movimento e de 
renda, ;que ·parece demonstrar ter sido profícua a resolução do Congresso 
Nacio·nal, duplicando a subvenção annual vota-da para aquelle serviço, sob 
condição de serem -creadas novas linhas, duplicad-as as viagens de outras, 
e feitos abatimento de 40 o/o nas tabellas de fretes da antiga Al1Ulz on St.eam, 
-em relação a-os g.eneros alimentí-cios, de 15 o/o , em rel-ação aos -demais trans-
•portes de mercadorias. 

Em virtude de autorização legislativa, foram celebrados contractos de 
serviço de navegação subvencionada ·com a Empreza de Navegação Rio..São 
Paulo, ·para o serviço ·entre Rio d-e Janeiro e 'lguape, com escalas por di-
versos -portos do Estado de· 6 . Paulo; com a Em preza Viação do S. Fran-
cisco, no sentido d e duplicar o numero de viagens entre Pirapóra e Joazeiro 
e estabelecer uma viagem mensal entre J anua ria e Pirapór-a, ficando, a 
partir da data do cont racto, inteiramente livre a navegação a vap-or do ·rio 
S . rFrancisco, privilegio de -que gosava a•quella em preza desde 18-88; com 
The Amazon Riv~ Sieam Naviga~ion .Comlpany ( 1911) Limit-ed, para ·O 
serviço do Amazonas e •seus tributarias e linha marítima ao· Oyapock. 

Tambem em virtude de autorização legislativa, foi prorogado por mais 
10 annos o co.ntra:cto celebrado -com a Companhia de Navegação a Vapor 
do Rio P.arnahyba, que executa -o serviço de navegação -entre Tutoya e 
Therezina e dahi até Floriano, e foi innovado -o contracto .com a Empreza 
de Navegação do Alto ,Parnahyba, da firma Oliveira Pearce & ca. que faz 
o rserviço de nav·egação entre Floriano e !Santa Philomena, tendo sido au-
gmentada a respectiva subvenção, sob a condição de serem augmentadas as 
viagens das linhas antigas e de ser creada a nova linha do rio das Balsas•. 

iPor falta de ·cumprimento de obrigações contractua-es, foram rescindi-
dos os ·contractos da•51 ·emprezas de Navegação Rocha !Silva e José Barbosa 
da Silva, •Com •séde, respectivamente, em Belém e Manáos. 

!Estão sendo org-anizados os serviços a cargo da \Companhia de Nave-
gação a Vapor do Maranhão -e da Companhia Pernambucana de Navegação 
a Vapor, de novo contractados -em 1912, em virtude de autorização legislativa. 

Com a celebração desses contractos, a rêde de viação fluvial ficou 
computada em 27 . 566 kilometros effectivamente navegados. 

•Em virtude de mensagem especial que foi dirigida ao Congresso Na-
cional, depende de resolução por parte deste, o projecto de lei autorizando 
a reforma da Ins•pectoria Geral de Navegação, no sentido de tornar mais 
efficiente a sua acção fiscalizadora e permittir melhorar a·s condições dos 
vapores, quanto ao conforto para os passageiros e maior segurança para a 
navegação-
.I -

Instituída a Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes foram ·orga-
ni;?;adas em §Ua ~aioria! -durante ·o anno findo 1 e de conformidade com o 
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regulamento approvado .pelo d·ecreto n. 9. 078, de 3 de novembro de 1911, 
as commissões de •porto•s, incumbidas dos estudos, dos trabalhos de con· 
strucção, e da fiscalização do·s respectivos contractos. 

Para occorrer ás despezas com taes• serviços, está o Governo autori-
zado a lançar mão do producto da taxa de 2 o/o , ouro, sobre o valo·r official 
da importação, da renda propria dos portos já em traf·ego, de .qualquer outra 
renda eventual ou de -dotação ·consignada em lei. 

Durante o anno foi ini-ciada em mais dois ·portos a cobrança do im-
posto de 2 o/o, ouro, sobre a importação, medida es•sa •que seria de convenien-
da tornar-se .extensiva a todos os portos da Republica. 

As obras do porto de Manáos acham-se ·quasi terminada•s· e em trafego, 
bem adiantadas as de 1Belém, onde já foi iniciada a e~ploraç·ão de uma 
parte dos cães construidos, progredindo ·com a desej avel regularidade os 
trabalhl!ls dos portos da Bahia e Victor ia. 

No tporto do Rio de J anei·ro foi contractada a construcção de todos os 
armazens que se tornaram necessarios para guarnecer .as novos cães, e ainda 
·O respetdvo ap'Pa!"'elhamento com guindastes •electricos, sendo de prever 
que em .fevereiro do anno vindour-o, estejam ·concluídos 1e possam s·er incor-
pora:dos aos serviços da exp1oração do porto, de que é arrendataria a Com-
pagrti.e du Port de Rio 'de ]anevro. 

lNo· intuito d'e permi-ttir o urgente aproveitamento, ·por pa11te do commer-
cio e navegação de longo curso, do trecho d.o no·vo cães, occupado actual-
mente com o serviço de >descarga do carvão para a Estmda de Ferro. Centra•l 
do tBrasil e ·com o ·embarque do manganez , f.oi contraoctada •com a empreza 
arrendataria, a co-nstrucção de uma ponte meta!Hca, em ·que serão proviso-
riamente feitos esses •servicos, ll:'!-é que seja cre-ada a e·stação marítima, que 
faz parte do plano geral de ampHamento do porto, approvado pelo decreto 
n. 6.786, de 19 de dez·embro de 1907. 

O a-proveitamento de toda a extensão do novo cães, na Saúde, para a 
acostagem dos grandes transatlanticos, tornou-s·e possível em virtude do pro-
jecto a'Pprovado pelo decreto n. 9.981 , de 15 de novembro de W12, que per-
mitte apropriar-se todo o littora·l, desde o Ars·enal de Marinha at:é a Ponta do 
Calabouço, ao· commercio e navegação ·da grande e pequena cabotagem, e 
installar-se para esse fim um .grande ancoradouro, abrigado por um quebra-
mar, enrai·z.ado na ilha Fiscal. 

Vedfi-cando,se, -entretanto, serem insuffkientes para o seTViço os c·áes 
já construidos, desde a Prai·nha a·té o Canal do Mangue, parece recommen-
dar"S·e a -providencia de ser prolonga•da, desde já, em di·recção· á Ponta do 
Cajú, a linha de acostagem com 10 metro·s de agua em maré média. 

No porto do -Recife -proseguem com grande impulso a·s obras contra.cta-
das com a Socíé1é dle Corr.SfrzlC'tion dzz Pa.rt de Perna1mbuco. 

•Nos portos d'o Natal, do Cabedello, e nos d·e Santa Gatharina, prose-
guem os trabalhos já inidado•s· par.a o seu melhoramento, sendo pre'parados 
rlano·s definitivos de obra·S que serão opp.ortunamente contractadas, estando 
:1epende'll1es de ·contra·cto as o'bra:s a ex·ecutar no ·porto de J ar aguá. 

- 'Em S. Luiz do Maranhão, ·na Amarração e em S. João da Barra, estão 
sendo feito•s• estudos ·para o me-lhoramento dos Tes-pe·ctivos -portos, de mod-o 
a proporcionar condições de 'facil accesso e um commodo serviço d·e carga 
e de·sca·rga ao·s navios que os demandarem. 

·Em Santos vae sendo· exe•cutad-o com regularidade o traba.J.ho do grande 
terrapleno a comple•tar atmz do novo cães, entre P.aquetá e üuteirinhos, e 
c da edifi-cação de ·novos armazens, sendo -digno.s de nota a grandi-osa instal-
lação hydro,electdca, para a di-stribuição 'de força e Ju·z por toda a extensa 
faixa do cáes, e o apparelhamento de novos armazens para o commercio de 
café. 

No Rio Granc!e elo .Sul p·wseguetn o~ trapalbos -de construcção do& ex-
~ 
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tensos molhes destinados ao melhoramento da barr.a e dos cães do novo porto 
da cidade do Rio Grande, projectado no Ladino, a carg·o da Compagnie Fran-
çaise du Po·rt de Rio Grande do Sul, j•á tend.o rsido executada uma gr:ande 
parte da dragagem nec·essaria para a formação da bacia. 

As obras de melhoramento dos portos de ·Corumbá e de P.aranaguá já 
se acham contractadas. 

Em o•bediencia a uma disposiçã-o da lei orçamentaria foram iniciados 
os e·studos concernentes á navegabilid.ade do rio Pamcatú, .aff,luente do São 
Francisco. 

Baixada doEs- Proseguiram com regularidade os trabalhos de Saneamento da Baixada 
tado do Flumi•nense, na parte que mais se avisinha da Capital da Republica, fazen-

Rio de Janeiro docs·e j<á •sentir. os benefi.cos .effeitos desse importante serviço em .Jogares . onde 
as aguas permaneciam estagnadas, com grande damno para a salubridade lo-
cal, e imp.edindo que fossem cultivados ·terreno•s de g-rande feracidade. 

Acha-se concluid.a a dra.gagem dos •canaes das 'barras dos principaes rios, 
que desaguam na bahia do Rio de Janeiro, com a extensão total de réis 
22.552 metros, secçã.o transver·s·a:l de 60, 50 e 40 metros, e profundidade de 
dois a 2m,60 em marés minima:s. 

O menor d.esses ·canaes é o da barra do rio Suruhy com 1.500 metros, 
e os m.aioTes •OS dos rios Guapy com 4. 400 e o do Macacú com 3. 800 me- · 
tros. · Estudos ·pos.teriore·s da parte· inf·erior de alguns desses rios, demon-
straram a neces•sidad·e de augmentar a profundidade dos respectivos canaes 
das barras, afim de que as aguas interiores tenham prompto esco.amento, 
serviço es,se que •será ·executado ao mesmo tempo que O· da conservação dos 
canaes. 

•Os .orçamentos destes trabalhos, que com os diversos proje•ctos foram 
approvados pelo Governo, importaram em 6 . 024:964$374, tendo-se des.pendido 
4.902:9112$772, deixando o \Saldo d.e 1.1•22:051$602. 

,foram ainda approvado<s -pelo Governo .os ·pf01j 1ectos e orçamentos para 
o saneamento das ·bacias do rio Estrella com 21.000 hectares, a do Suruhy 
com 1·6·. 731 hec·t.ares, para o canal que liga o littoral á cidade de Magé, e 
para a limpeza e desobs·trucção do rio do· mesmo nome. O saneamento das 
duas citad:rs. 'bacias foi joá ini·ciado, 'pro·cedendo-s·e á limp·eza, deso•bstrucção 
e abertura de canaes por meio de dragagem. 

A commissão do Governo proseguiu nos e:Studos hydro-to'pogr.aphicos da 
zona a sanear, com:pr.ehendida entre O'S rios Merity e Guaxindi·ba, pelo Htto-
ral e uma linha traçada do inteTio-r na co·ta de 30 metws acima das maiores 
marés d.a bahia do Rio de Janeiro. 

Com a abertura do canal da barra do rio M<acacú, que tem um curso de 
· mais de 100 kilometros até o so·pé da serra, acs aguas proveni·entes das gran-

des chuv,as, que até então fi.cavam estagnadas, cobrindo extensa superficie 
do.s melhores terreno·s apropriados a diversas culturas, escoam-se actual-
mente em poucas horas. facto este de que o Governo teve sciencia em vir-
tude da declaração que 'lhe foi dirig ida por grande numero de proprietarios 
de faz~ndas situadas á·s· margens do rio. Aproveitando o grande volume 
que ap·r·es·enta ·este rio na sua parte inferior, ·pretende o Governo estabelecer 
alli uma es·tação, em agtia doce, para os torpedeiros da Marinha de Guerra, 
importando este .alvitre em não. pequena economia na limpeza, conservação e 
durabilidade desse material. A d·espeza a fazer,se consistiná unicamente no 
augmento da profundidade do canal da barra, para quatro metros em m.arés 
minimas, dragagem no interior do r i·o de uma bacia, que permitta a perma-
nencia e manobra desses· pequeno·S navios, e cons•trucção· de cães ·de econo-
mica execuçã-o com terra, fachina e pedras sol'tas, protegi·das por uma esta-
cada, identicos aos que são geralmente utili'zados nos pol'tos da Hollanda e 
da Inglaterra .. 
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Nesse <sentic!o· já foi providenclad.o pelo Governo, que mandou pr-oce-

der a.os necessarios estudos. 
O intuito visado .ao decretar o saneamento dessa parte da baixada flu-

minense, era reduzir immediatamente ·essa immensa área de impaludismo·, 
e faciHta·r-lhe o rapido povoamento ·por uma população laboriosa,_ que cul-
tivando tão uberrimo '.'>Ólo, a•baste.cesse a :Cap.ital da Republica dos genero.s 
de primeira necessidade por preços modicos, ·attenta a peque•na distancia e 
facilidade de communicações .por via terrestr·e .ou marit[ma. E, ·par.a que não 
surgissem embaraços na execução dos trabalhos, o de.creto n. 8.3.13, de 20 
de outubro de 1910, d·eclarou desapropriados os terrenos ·e predios compre-
hendidos na zona a sanear. 

•Pende ainda de deliberação do Congresso Nacional a concessão do 
credito necessario para pagamento aos proprietarios dos immoveis desapro-
·priados . Pensa, no em tanto, o Governo , para reduzir o mai<s possível o 
encargo •que traria a desapropriação integral dessa ·extensa área, entrar em 
accôrdo com os propdetarios 1que o · quizerem, no sentido de ser por e!les 
paga, de uma só vez ou em .prestaçõe<s·, a despesa feita com o saneamento 
das suas propriedades, ·compromettendo-se, a'lém disso, a colonizai-as e 
cultivai-as em tempo préviamente fixado, sob pena de ser effectuada a 
de'SJapropriação, nas ·condições em que estavam os imrnoveis na data do ci-
tado decreto. 

A renda do Correio até ago-ra conhecida, durante o anno de 1912, at-
tingiu a 9. 231 :061$912, ex-clui da a •quantia de 1. 119 :35•3$830, importancia 
dos sellos officiaes fornecidos a credito ou adheridoos á •corresponedncia por 
ordem do Governo e 40:035$810, ·corre·s·pondente á metade da taxa devida, 
que, por força de lei, tem applicação especial. Comparada a renda conhe-
cida com a apurada •no anno de 1911 , verifica-se um augmento de réis 
336:325$279. 

Esse augmento, ·porém, é presumível .que seja muito maior, tendo em 
vi·sta só poder ser feito o calculo ·exacto depois de encerrado o trimestre 
addicional e ter sido apurada, no . trime•stre correspondente do. anno anterior, 
uma renda de 46·1 :999$509, sendo, portanto, de suppôr que, em relacão ao 
exercício de 1912, s·eja verificada uma renda ·nu·nca inferior a 500:000$, o 
.que elevará o seu total a 9.800:000$, approximadamente. 

A despesa conhecida até 31 de dezembro, elevou-se a 15.890:471$092, 
sendo 14.142:271$628 com pes·soal e 1.748:249$464 com material. 

<Durante ·o. anno foram emittidos 213.320 vales po'staes nadonaes, na 
importancia total de 31.607:115$651 e pagos 209.422, na importarrcia de 
30 . <64 7 :354$685 . 

No mesmo período, foram emittidos 82. 126 vales, contra os correios 
estrangeiros, no total de frs. 9.362.916,35 e pagos 4.072, na importancia 
de frs. 787.370,71, emittidos· pelos correios estrangeiros. Esse consideravel 
movimento de fundos entre o Correi·o do Brasil e os correios •estrangeiros 
demonstra o grande movimento das .nossas relações internacionae'S' e o 
desenvolvimento do serviço postal. 

Em 1911, existiam em toda a . Republica 3.411 agencias, sendo tres 
e•s1peciaes, 38 de 1" classe, 153 de 2", 912 de 3" e 2.305 de 4a; tendo sido, 
·porém, no anno findo, .:readas 32, supprimidas 31 e restabeleci.das tres, 
elevou,se .~quell e total a 3. 415. Este numero é, entretanto , in:sufficiente, 
por isso 1gue ba ainda ·no paiz, principalmente no norte da .Republica, cen-
tenas de localidades flor·e•s•centes ·que, por insufficiencia da dotação orça-
mentaria, não gosam desse melhoramento civilizador. 

Durante o .anno de 19<12. f.oram ·creadas e restabelecidas 146 linhas de 
Correio, na extensão de 7. 8·64 kilometros, com 24.894 viagens annuaes, 
•srervidas por 127 estaf,etas e conductores, com o percurso total de 666.734 
kilometros por anno, existi·ndo actualmente em toda Republica 18.096 linhas 

... 

Correios 



..... ~ .. .. ..... . .. ....... .. \·· . -
-426-

de Co-rreio, com a extensão de 148.5{62 kilometros, servidas por 3.296 
estafetas com o .percurso annual de 30. 148.886 kilometros-. em 381.829 
viagens. 

rO serviço de câEils porstaux teve um consideravel augmento no anno 
findo, sendo recebidos 114. 107 colis e expedidos 1. 222 . 

A falta de pessoal em algumas administrações, principa-lmente nas de 
Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará e Amazonas, tem concorrido 
para -que o .serviço não ·s·ej a executado com a celeridade deseja da, depen-
dendo de resolução por parte do Congresso Nacional o projecto n. 604, de 
1-912, em s-egunda di·s·cussão no rSenado-, que augmenta o pessoal de algumas 
repartições, de mod·o a permittir rque o serviço po·s·tal seja executado em 
toda a Rep4blica com maior perfeição e regularidade, o .que não tem sido 
possive1 alcançar, devi.do a-o numero excessivo- de horas, 16 e 20, de tra-
balho executado sem interrupção, como succede frequentemente em algumas 
administrações dos• Correios. 

rl2 i~f 

Telegraphos A extensão da rêde telegraphica federal era em 3!• de dezembro do 
ànno findo de 33.962.400 metros com um desenvolvimento de 61.385.098, 
tendo havido sobre o anno anterior um augmento de 513.820 metors de 
linhas com o desenvo1vimento de 537.070. Foi -elevada a 710 o numero de 
estações com a i-nstallação de 32 mai•s•, que a ampliação do .serviço tornou 
necessarias, tendo sido creado, em substituição á Zona Federal, o districto 
central que comprehende as ·linhas telegraphicas e telephonicas• da ·Capital 
F·ederal e arredores. 

Nas secções Rio4Bahia e Bahia,Pernambuco da linha tronco do Jittoral, 
foram effectuados importantes trabalhos de reconstru-cção, cuja necessidade 
de ha muito •s·e vinha impondo, afim .de .ser me1hora·do o serviço de com-
municação com o norte da Republica. 

rO desenvolvimento do trafego te legraphico - em 1912, affirma-se de 
modo sensivel em relação ao anno anterior, com um augmento de 367.567 
telegrammas -e de 20.732.235 pa·lavras, representando um a•ccrescimo de 

· 11,7 % sobre •o ·numero de telegrammas, ·e o de 27,·6 % sobre o de palavras, 
em um total de 3.429.089 despachos• com 75.193.729 palavras transmit-
tidas . 

rE, fa-cto que deve merecer especial registro, todo o augmento de mo-
vimento foi exclusivamente no serviço interno, accusando o serviço externo 
um decrescimo de 1.512 telegrammas e de 157.599 palavras em um total, 
respectivamente, de 177.513 e 2.082.191 em 1912, contra 179.028 e 
2. 239.790, em 1911. !Na tarifa interior foram feitas no anno transacto 
algumas modifkações de taxas, sendo fi xada em $500 por te!egramma, 
até 20 -palavras, a taxa para a correspondencia trocada entre a capital de 
um Estado e o seu porto de mar e entre loca!içiades servi-das simultanea-
mente pelo Te!egrapho Naciona•I e por linha'S' te!ephonicas particulares. A 
taxa de imprensa foi fixada em $025 por palavra para quaquer Estado, 
sendo ainda su·ppressa a taxa fi xa para ·essa categoria de serviço. O au-
gmento d-e trafego permittiu •que fo sse feita uma reducção de 20 % nas 
taxas da Am>azvn Telegra1ph Co-. 

E m relação á tarifa internaci-onal, cabe referir a r'educção de um franco, 
adaptada, -em maio do anno findo, pe.Ja•s companhias de .cabos, para os tele-
gramm·a·s -destinado-s aos principa.es centro,s transat!anticos. 

De accôrdo com a autorização constante do decret-o n. 9. 616, de 13 
de ju·nho de 1912, o !Brasil ad•heriu ao a ccôrdo estabelecido po-r iniciativa 
do Governo Britannic-o para transm;-ssão de telegrammas internacionaes 
preteri-dos, com um abatimento de 50 % sobre as taxas normaes. 

O :serviço meteorologico não comprehendido no regulamento em vigor 
da Repartição Ger !~!l qos Tele!,!;raphos, parece .que poderi? cqJU ll)ais pro-
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priedade, ficar affe·cto ao Ministerio da Agricultura, a que está •subordinada 
a Directoria de Meteorologia e Astronomia. 

A rêde telephonka da administração publica desta Capital, continuem 
a de·senvolver-se apresentando augmento de 5. 760 metros de extensão e de 
237.424 metros de desenv-o·lvimento sobre o anno d·e 1911. 

A installação do serviço telephonico entre esta Capital e a do Estado 
de S. Paulo de·pende de nova concorrencia a ser realizada, aproveitando o 
moderno serviço da telephonia sem fio, já em uso com successo . 

Ao encerrar-se o anno de 1912, dispunha a Repartição Geral dos T·ele-
graphos de oito estações radio-telegraphica•s· em funccionamentn: Amarilina, 
na Bahia, Babloni.a, na Capital Federal, Fernando de Noronha; na ilha 
do mesmo nome, 1Monte Serrat, em Santos, ülinha, em :Pernambuco, juncção, 
na Barra do Rio Grande do Sul, :Lagôa, na ilha de Santa Catharina e São 
Thomé, no cabo do mesmo nome . 

!No territorio do Acre funccionam as .estações de 1Rio Branco, Senna 
Madureira, Cruzeiro do 1Sul, Xapury e Villa Seabra, montadas por iniciativa 
do Ministerio dn Interior, e no Estado do Amazonas as estações· de Porto 
Velho e 'Manáos, construídas pela Madevria-M'amoré· RailwOJY. Todas estas 
estações vão ficar a cargo da !Repartição Geral dus Telegraphos, constituin-

. do o districto telegraphko do Amazo.nas com séde em Manáos. 
A rêde pneumatka desta Capital foi accresdda, em 19 12, de um ramal, 

que termina na estação telegraphica da rua H addock Lobo , sendo extraor-
. dinario o augmento do movimento de correspondencia em relação ao anno 
anterior . 

10 Brasil fez-se repre•sentar na conferencia reunida em :Londres para 
proceder á revisão da Convenção Radio-telegraphica •e do respectivo regula-
mento, assignados em .Berlim em 1906, e ainda ·na conferencia de Paris, 
realizada para tratar da uniformização da hora e da sua transmissão aos 
navio•s por meio de signaes radi-o-telegraphicos . 

A renda dos Telegraphos importou, ·em 191 2, em 9 .538:413$226, pa·pel , 
e 1.015:420$050, ouro , .que cakulada ao cambio de $600 por franco, cor· 
responde a 1 . 725 :926$400, papel, ou s eja uma rend a total de 11 . 264 :339$626, 
papel. A desp esa, foi, approximadamente, de 20 .320:000$, pape l, e 666:550$ , 
ouro, imp-ortando ao cambio de $600 por franco em 1. 132:945$800, papel , 
ou um total de 21. 452:945$800, papel. Eleva-se, portanto, a 10 . 188:õ06$174 
o defiCJt d-o anno de 1912, cujo movimento financeiro em relaçãü ao d·o· anno 
anterio.r, ap·resenta um augmento de 1. 203:505$469 na receita, de réis 
3.192:·629$319 na d·espesa, e de 1 .988:823$850 no defiait. 

Com o augmento , para 7. 000:000$, da verba re•spectiva no orçamento 
de 1912, desenvolveram-s·e consid·eravelmente os serviços da Ins.peotoTia de 
Obras contra as Seccas, cujo campo de a·cçào se estende do norte de .Minas 
ao Piauhy. 

Nos Estados de Pernambuco, Al agôas, Sergipe e, até certo ·ponto , nos da 
Bahia e •Piauhy, os tra'baJ.ho•s da Inspectoria co·nstituem a bem dize·r os pri-
meiros serviços do G overno Federal contra .os effeitos das seccas, que no 
correr deste anno vão s·er es•tendid·os ao no-rte de Minas, onde por grandes dif-

ficuldades m.at·eriaes , só a gora poderá a!ctuella reparti ção agir conveniente-
mente. 

Nos ultimos dias do anno findo , ficou encerrado o processo de c.oncor· 
renci.a pubHca para a construcção de tres açud·es no Ceará, um em Pernam-
buco, d.ois no sul do :Piauhy e dois na Bahia. Os oontractos consequentes 
dessa concorrencia deixaram de ser assignados em janeiro ultimo , pür ex-
ceder do exercício oorrent·e o pra·zn das respec·tivas construcçõ·es, tornando-
se assim indispensavel, conforme dispos-itivo legal, autoriz.ação legislativa, 
que não foi r enovada na lei do orçamento· em vi~or, · · 

Obras contrA 
as seccas 
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De id·entica autorização depende a abe.rtura de concorrencia para con· 
strucção de vari·os outros açud·es, entre os quae.s os gr.and·es rese,rvatorios de 
Pilões, na Parahyba, e Estreit-o, no Cear.á, cujos projecto•s e •orçamentos já 
estão aprovados·. 

A construcçã·o, depend.ente de contraéto a fiTmar, de do is dos açudes do 
Ceará é tanto ma·i.s urgente, quanto marc.a <0 ini·cio da realização do plano qu·e 
visa to,rnar perenne o rio jaguaribe - o que quer di·z·er solu-ção quasi in-
tegral do pr.oblema das ·sec·cas naquelle Estado, que tem cerca d·e metade de 
sua extensão banhada pela ba·cia daquelle rio·. 

Tendo-se de·clarado a secca no ·sul do Piauhy, o Governo attendendo aos 
reclamos da p·opulação, transmittid·os pelos pod·er·es publicos estad.oaes, man-
dou iniciar administrativamente ,a construcção de dous açudes pro,j.ec·tad.os 
naquella zona. Es·sa res·olução do Governo justifica -,se d•uplamente, visto que 
proporciona ·trabalhQ. remunerado a·o povo lo·cal, evitando a emigração, e por 
ser peculiar á s:y,stem,atizaçã.o dos serviços contra a·s s·eccas, importa n~t 
execução d·e obras cuja permanente utilid•ade foi préviam·ente ve.rifica•da. 

Entre publicos e particulares, foram estudado os seguintes açudes: no 
Piauhy, 19; :no Ceará, 69; no Rio· Grande d.o Norte, 11·2, d.os qua·es •102 par-
ti-culares; na P;arahyba, 26; em P.eTnambuco, 23; em A·lagôas, tres; em 
Sergipe, oito· e na Bahia, 53. 

Sendo projectad.o.s 131: no Piauhy, quatro; no Ceará, 30; no Rio Grand·e 
do Norte, 59, ·sendo 51 particulares; na Parahyba, 1 O; em Pernambuco, 5; em 
Sergipe, 4 e na Bahia, 19. 

Em construcção 34: no P.iauhy, dous; no Ce,a!'á, seis; no Rio Grande do 
Nor·te, 14, send.o oito particularés; na Parahyba, cinco; em Sergipe, um e na 
Bahia, seis. 

Construidos quatro, nos Estados do Piauhy, Rio Grande do No•rte, Pa-
rabyba ·e Bahia. 

Em e·studos de barr,agens .submersas, O· rio Jaguaribe, no Ceará, f'OI 
percorrido ·em uma extensão de cerca d·e 60 kilometr.o-s, tend.o sido estuda-
das 11 no TÍ'o Upanema, no Rio Grand·e do Norte, e proj.ectada·s e construi-
das quatro no rio Mo·ssoró. No· mesmo Estad·o, foram estudados . e proje· 
ctados dous ·canaes-sangradouros: um da lagôa Grararyra, Arez, ·e, outra da 
!agôa Itap·erubú, no municip,io de .Goyanninha. 

O numero d·e poços perfurad•os attingiu a 120, a saber: no Piauhy, tres; 
,no Cea11á, 34; no .Rio Gra•nde do No:rte, 33; Jl,fl Pa.rahyba, quatro; em Per-
nambuco, 13; em Alagôas, sete e na Bahia, 26. 

Estã.o em estudos varias estradas carroçaVJeis: no Ceará, de Caril'é a 
S. Benedic·to ('50 kilometros) ; na Parahyba, de ·Campina Grande a Taper.oá 
e de Alagôa Gr.ande a Areia ( 140 kiJ.ometms); em P.ern·ambuco·, do Rio 
Branco a Buique, de Gar.anhuns a Aguas Bellas e de Garanhuns a Corren-
tes ( 144 kHometros). 

Pwj·ectadas: no Piauhy, de Floriano a O eiras ( 120 kilometros) ;. no 
Ceará, de Russas ao Acar.ape ( 149km,600) <Baturité a Guaramiranga ( 13 ki-
lometros). Nes•s·e Estado foi estudada a de •Sobral a .Meruoca (25 kilome-
tros) e, com · a dista·ncia de cerca de 240 kiJ.ometws·, está send·o· p:rojectada 
a de Macabyba a Gaicó, no Rio Grande d.o Nort·e, ond·e foram reconstruídas 
a de Natal a P·onta Negra .e Nova Cruz a S. Bento (60 kilometros). 

Além do serviço de estradas, a Inspectoria iniciou o•s e·studos geologicos 
de grand_e parte dos Estad.os do Cea!'á, 'Rio Gra,nde d'O Norte, Parahyba, P·e:r-
nam'buco, Alagôas• ·e Bahia; os lev·antamentos topographicos da Bahia ao 
Ceará, destinados á conclusão dü map•pa da região semi-,arida; estud·os de 
bacias de irrigaçã-o, para conhecimento prévi.o da utilidade agrícola dos açu-
d.es, sendo ·quatro no Ceará, s·eis na Pamhyb.a e ainda os de seis bacias 
hydrogra.phica;s nesse Estado. 

Proc·edeu-se a um reconhecimento botanico, no· sentido de delimitar a 
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zona secca, da Bahia a Goyaz, p.ass;and.o por grande parte do Piauhy, de-
vend·o os respectivos resultados, bem como o d.os estudos geol.ogicos consta-
rem de publicação· em preparo. A •Inspectoria já publicou 21 brochuras em 
que se compendiam as informações e dad.os colhidos no·s seus mulüplos 'tra-
balhos. 

Tres commissões do Instituto Osw.aldo Cruz, a serviço da mesma Insp·e-
ctoria, perc.orreram tres zonas da região secca, .estudando as suas condições 
~anitarias e a·s· medida•s prophylaticas app.Jicaveis a cada um.a dellas. A pri-
meira commissão percorreu o vali e d:o rio S. Frnacisco, de Pirapóra a J oa-
z·eiro, visitando .alguns affluentes e a maioria da·s cidades ribeirinha·s; a se-
gunda percorreu o Ceará e o norte do Piauhy e a terceira o norte da Bahia, 
o sul do Piauhy e parte d·e Goyaz. 

A Inspectoria tem em perfeito fu'Ilccioname nto, 300 estações· pluviome-
tricas e 39 hydrometricas, installadas em 33 rios, constituindo. um serviço 
ipfeiramente novo no Brasil; a medição directa dos cursos de agua permitte, 
com o complemento de observaçõe·s pluviometricas, proj.ectar-se um açude 
com a segurança de haver agua bastante para enchei-o. 

Os hortos botanicos, v·erdad·eiros campos de demonstração , continuaram 
a se desenvolver ha•biJ.itando-se no intuito de poder cons·ervar e reconstitutir 
a•s flo·r·estas, distribuir mudas, cultivar plantas indus•triaes e forrageiras e 
ainda fornecer assi·stencia technka a.o·s particulares. 

Nesse •sentido ficaram devid·amente .apparelhado.s um horto na Bahia 
e dous no Ceará, sendo um d·estes nos terrenos do açude Acarahú-mirim. 

·Achamcs.e em pleno andamento ~J>s melhoramentos ha tres annns iniciados Illuminação 
no serviço- de illuminação desta Capital, ap6s a nov.ação contractual. de 
1909, te·ndo continuado a se desenvolver esse serviço, prindp.almente no 
que diz res·peito á iHuminação electri-ca d•omiciliar e publica. 

<Existindo no citado anno instal!adas apenas 586 lampadas de arco, esse 
numero ao findar o anno d·e 1912 ·elevava-se a 6.982,1 não se levando em 
conta 384 insta'llaçõ·es de lampadas incand•escentes em alguns arra·ba~des. 

A illuminação a gaz, si bem que em progressão menos accentuada, pas-
sou a ser .feita por 22.440 luzes n.o anno ·find•o, contra 18.672 antes do i·ni-
cio da reforma a que se vae procedendo. 

O consumo de energia ·electrica para a illuminação publica attingiu no 
a;1no findo, a 11.719.352 . kilowatts, vigorand·o de accôrdo com o contract.o, o 
preço de $165, metade ouro, metade papel i o'u em média, $225, papel, depen-
dendo de ser attingido o consumo de 1•5. 000.000 de kiJ.owatts, para ser al-
cançado ·o preço mínimo previsto pelo contracto em vigor, na razão de $150, 
metade ouro, metade papel, isto é, cerca de $205! papel, pela actual cotação 
cambial. 

O consumo de gaz para o mesmo fim e~~evou-se a 7. 918.660 metros 
cubicos, contra 7 .551. ·587 no anno anterior, sendo o gaz fornecidn pelo pre-
ço de $194, metade ouro, metade papel, ou cerca de $260. papel. 

·As despezas com a illuminação publica que, em 1911, foram d·e réis 
3.094:937$457, elevaram-se, em 1912, a 3.471 :656$607! e estão orçadas para 
o exercício vigente em 3. 81 O :000$, meta·de .ouro, metade papel. 

Com a Hl1uminação electrica .despenderam-se 2.040:245$567, contra réis 
1'.604:8·66$059 no anno anterior, e com a i1Juminação a gaz 1.529:235$895 
contra 1.490:071$398. 

Quanto á illu:minação particular, observou-se em 1912,• uma diminuição 
de 980 consumidores .de gaz e um accrescimo 'de 7. 284 c.onsumidores de ele-
ctricidade, sendo em 31 .de dezembro, em numero de '23. 562 os primeiros, e 
de 20.024 os de electricidade. 

Foram consumidos na illuminação partic·ular 14.921.264 metros cubicos 
de gaz e 9. 811 . 9.22 kilowatts-hora de energia eJ.ectrica, vigorando para {) gaz 

• 



-430........,. 

o preço de $194 por metro cubico e para a electricida.de o Ü·e $285, metade 
ouro, metad·e papel, ou respectivamente,, $060 e $285, papel. 

As repartições publicas, que pagam co:no ·particulares, consumiram 
1. 123.529 metros cubicos de .gaz ·e 1 . 778.934 kilowatts de energia e1ectrica 
e as casas de caridade, 'beneficiadas c.om um a.baltimento de eo % no preço, 
figuram no mesmo período, com um consumo de 247. 122 metros cubicos de 
gaz e 62. 180 kilowatts-hora de electricidade. 

:As differenças constatadas •entre os dois ultimos annos, dão para 1912 
um decr·escimo de 124 .864 metros cubic.os de gaz para üS particu~ares,·. de 
209.815 para as repartições publi.cas,· e para as casas de beneficencia de 
32 . 484. Relativamente á illuminação ·electrica verifica-se ao contrario, um 
augmento de 2. 252.548 kilowatts para os parüculares, para as r·epartições 
publicas 420.1204 e 20.603 para as casas de beneficencia . 

• Ao iniciar-se, ·no triennio precedente, a reforma da il'luminação da cidade, 
as des·pezas com ess·e serviço attingiarn em média 2.060:000$ ann1ualmente; 
em 1'912, dado o d·esenvo1viment.o do 1serviço, a verbã votada foi d•e :réis 
4. 900 :000$; embora ha'i a diminuído, de accôrdo com esse mesmo desenvo.J-
vimento, o primitivo preço de $410 por kilowatt-hora para $225, na média cor-
respondent·e a $165, metade our.o, metade papel; sendo de notar que o actual 
contracto não permltte ser o.btido pr-eço menor que o de $150, ·metade ouro, 
metade papel, ou em média $205, papel, e isso ·quando o consumo attingir a 
15.000.000 de kilowatts. 

No intuito de reduzir tanto quant.o possível as despezas, sem impedir 
de modo al•g1um a ampliação necessaria desse serviço, a repartição compe-
tente, de accôrdo com as instrucções do IMinisterio da Viação , e com os 
meios que lhe .faculta o contracto, tem procurado realizar d1e modo mais eco-
nomico a conclusão da reforma da illuminação da cidade, já tendo .obtido da 
.empreza contractante do serviço que a :ii'luminação dos novos oairros fosse 
feita por 1ampadas incandescentes! em vez das .de arco, muito mais dispen-
di.osas. Recorreu-s-e ainda ,á providencia de s·ustar a illuminação a gaz nas 
ruas quê vão send·o i!lumina•das por ·electricidade, quando se trata de vias 
publicas de pequena extensão ·e transito ou de simples transversaes, ligando 
arterias dota·das de Hluminação mixta e procurando-se tambem distribuir com 
mais parcimonia a illuminação, que em .alguns pontos é francamente ex-
cessiva. · · !~· ,f~;l~lr, 

Mais a·preciaveis serão, entretanto, .os Tesultados coi·hidos p-ela adminis-
tração quanto á economia a realizar nesse s.erviço, si um a:ccôrdo com a em-
pr·eza contractante se tornar possível, no sentido de se alterar a clausula con-
tractual, que torna o•bri.gatorio .o funccionamento ,' durante a noite · inteira, de 
todos os combustores e lampadas instaNados, mesmo nos jardins publicos 
que se conservam f.echad·os parte da noite. 

São innegavelment·e muito ·elevados .os p.reços do gaz , ·hoje produzido por 
processos aperfeiçoados e economicos, e os do fornecimento d.e ·energia ele-
ctrica para a i!luminação publica, mesmo ·que ·em r·elação a esta seja attin-
gido no corrente anno o consumo de 15.000.000 kilowatts, ·que importa na 
fixação do preço minimo de $205, papel. 

IAs condições do contracto em vigor, a terminar em setembro d·e 1945, 
para a illuminação a gaz, publica e particular, ·e pa:ra a muminação publica 
por ·eJ.ectriddade, não :habilitam o Governo a exigir uma dimin11ição dos pre-
ços actuaes. ·1 

Terminando em s·etembro âe 1915 o privilegio existente para o forneci" 
mento de energia electrica para a il'luminação particular, ficará desde então 
inteiramente livre esse fornecimento, o ·que torna p.ossivel o regimen de fran-
ca concorrencia, de ·Certo o mais propicio a determinar o l)arate!lm~nto c 
perfei~ão do serviço, 
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Até a•gosto deste anno as aguas d·o Pirahy serã.o lançadas no açude do 'fhe Rio de 

Ribeirão das Lages, atravez um tunnel de 9.300 metros i dando á insta•l~ação Janeiro 'rram-
ama potencia superior a 100.000 cavallos. w Li ht 

Com a realização deste serviço, fi.cará a companhia Light amd Power ay g 
apparelhada, por muitos annos, para satisfazer ás necess.jdades de forneci- and Power 
mento de energia electrica á Capital e Districto Federal. Company Li-

O novo tunnel, de 16 metros quadrados de s·ecção, permittirá manter, mited 
em uma extensão de cerca de 18 milhas, uma profundidade de 34 metros 
na .quasi totalidade da lagôa do Ribeirão das Lages, com capacidade para 
armazenar 221.946.600 metros cubi.cos, desde :que as aguas attinjam, como 
,já •succedeu, a cota de 4{)4 metros sobre o nível do mar, cota da soleira 
do vertedouro da barragem. 

As obras da Companhia Brasileira de Energia Electrica reiativas ao 
fornecimento e distribuição de luz e energia electrica e á construcção da 
linha de transmissão entre Mirity, no Estado do Rio de Janeiro .e o Districto 
Federal, continuaram •suspensas e paralysadas durante o anno de 1912, em 
consequencia de acções possosserias propostas pela The Rio de ]ane'iro 
TT'amway, Light and Powler Company e pela Slociété Aroo•nyme du Gaz de 
Rio de janeiro, e ainda não decididas definitivamente. 

Eno!re Alberto Torres e · a sub-estação do Rio da Cidade, no E·stado do 
Rio de Janeiro, ficou concluída a dupli·cação da linha ed torres para sus-
pensão dos cabos de transmissão de energia. 

Bosta duplicação da linha transmissora tem por fim o supprimento de luz 
e energia electricas para o -Districto Federal e foi o unico trabalho effectuado 
em 1912 para os fins da concessão de 14 de fevereiro de 1907. 

As •installações em Alberto Torres já estavam concluídas anteriormente, 
assim como a linha de torres •entre a sub-estação do Rio da Cidad·e e M'irity, 
no limite d·o Estado do 1Ri-o de Janeiro com o Districto Federal. 

Companhia 
Brasileira de 
Energia ele-

tvica 

A usina geradora de Parnahyba produziu 74.237.765 kilowatt-hora~, The S. Paulo 
sendo despendido em illuminação publica e particular 7.381.370 kilowatt- 'rramway, 
horas. Light and 

A extensão das linhas de bonds em trafego é de 202.880 metros, es- Power Com-
tando em ·construcção 15 kilometl'OS. pany Limited 

lOs trabalhos da Companhia Brasileira de Energia Electrica em S. Paulo Companhia 
acham-se interrompidos•, dependendo a sua execução d·e resolução de pen- Brasileir~ de 
dencia rjudiciaria, ainda não resolvid·a, .entre es·sa companhia e a Th e São 

1 
J!!nergta8 Pau!Jo Tramway Light and Power Com,nany Lim'ited. e etnca de ão 

' "' ' Paulo 
No correr do anno de 19rl.Z, foram distribuídos diariamente no Districto Abastecimento 

Federal 226.387.142 litros de agua que, comparados com o fornecimento do de Agua 
anterior, 237.904.877, demonstra uma differença, para menos, de 11.517.735 
litro'S', com a ·queda consequente da quota por individuo, ·que desceu de 
237,9 litros para 226.387 litros, admittida a população de 1.000.000 de 
habitantes, facto ex·plicav·el por terem sido mais escassas as •chuvas no ul-
timo anno. 

A média diaria de agua forneci.da pelos mananciaes drcumvi·sinhos da 
cidade foi,. ·em 1912, de 47.033.342 litros, contra 54.63·1.893, em 1911, 
sendo essa diminuição determinada por um decrescimo dos rios Macaco, 
Maracanã e rS. João em ccinsequencia das estiagens do começo do anno e 
nos mezes de julho e agosto. 

Attingiu a 105.0.19. 000 litros o fornecimento médio diario pelo reser-
vatorio :do Pedregulho, que abastece f! rêde de distribuição de aguas na zona 

• 
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mais popul·osa da .cidade e onae ficam situados, na sua grand·e maioria, os 
p.rindpaes• estabel•ecimentos publicos e industriaes. 

Esse volume p.ermittiu manter o fornecimento continuo, obtendo-se uma 
pressão média de 15 metros ·em toda a rêde, apezar de haver sobre o do 
anno passado o decrescimo de 2. 738.534, .que pó de ser attribuido ao au-
gmento do consumo nos ramae·s1 tirados das linhas a:dductoras. 

Ao reservatorio do morro da Viuva chegou, .em média, um volume 
diario de 17.585.932 litros. 

Abastecida pela: linha do Xer.ém, por intermedio da bomba da usina 
elevatoria situada na praça do Maracanã, a caixa nova da Tijuca recebeu 
diariamente 5.348.866 litros, contra 3.497.949 no· anno passado. 

A caixa d1e Santos •Rodrigues, tambem supprida por agua·~ do Xeré111, 
por intermedio da usina, distribuiu um volume diario de 5.162.000 litros, 
com os .quaes .fez •a distribuição ao morro d·esse nome e aos do Ca:stello, 
Gloria, Guaratiba, Santo Antonio e parte de Paula Mattos, e algumas ruas 
da encosta de Santa Thereza. 

O reservatorio do morro do Livramento teve seu abastecimento bas-
tante melhorado a partir do funccionamento da nova linha de Om,40, a 1 
de novembro, linha que, tendo origem na ca,ixa nova da Tijuca, vae termi-
nar no poço construido no alto do morw. 

O volume de aguas que chegava a este reservatorio ant·es da constru-
cção da referida linha era de 140. 174, tendo passado a ·s•er de 1 . 290. 196. · 

•Com este .accrescimo tomou-se possível alcançar um augmento d:e dis-
tribuição no proprio morro do Livramento, bem como melhorar cõnsideravel-
mente a dos morros do Pinto e Conceição. 

De anno para anno, desde 1889, vae sendo regi·strad·o constante e sen-
sível augmento do numero de novas installações de pennas de agua, que 
importa .em indirecta mas segura informação do notavel desenvolvimento 
da Capital da Republica. 

;Durante o anno fi'ndo ascendeu· a 3.875 o numero de concessõe·s• por 
essa fórma de abastecimento; mas, attendendo-se a t·er-se dado baixa a 1. 102 
pennas, em sua quasi total·idade substituídas por hydrometros, deve-se con-
siderar •como sendo de cerca de 2. 773 o augmento real dos concessionarios 
com um total de 81 .419 pennas, actualmente utilizadas. 

As concessões coín installação de hydrometro eram de 8. 226 em 31 
de dezembro ultimo, com um augmento de 962, de·duzidos os .que tiveram 
baixa legal, sendo de toda a conveniencia •que o emprego desses apparelhos 
registradores venha a generalizar-se, para as.segurar uma •equitativa di·s~ 
tribuição de agua pelos consumidores, mantendo ·o preciso equilibrio da 
pressão na rêde de canalização. 

O principal trabalho exeçutado o anno p.assado para melhoramento da 
di·stribuição de aguas á ·cidade, foi o do assentamento da linha de Om,40 de 
diametro, destinada aos serviços dos morros. 

O encanamento parte da ·caixa nova da Tijuca na cota de 126 metros 
e desenvolvendo-se pela estrada nov.a da Tij uca, ruas de S. Miguel, Pinto 
Guedes, Conde d·e Bomfim, Uruguay, Barão de Mesquita, General Cana-
barro, Campo Alegre, Mariz e Barros, S. Chrictovão, Miguel de •Frias, AI-
cantara, Manquez de P·ombal, General Pedra, J)r. João Ricardo e encosta 
do morro do Livramento, vae terminar em um poço de distribuição construi-
do no alto do morro, na cota de 114 metros. 

Essa nova linha, com uma extensão de 11 . 994 metros, destina-se a 
abastecer os morros do Livramento, Pinto, Valongo, Casteno, Gloria, Santo 
Antonio .e Guaratiba. 

!Para :supprimento da ,povoação de Anchieta, foi assente uma linha de 
tubos de O, 100 de diametro, numa extensão de 9. 728 metros, send·o esse 
serviço executaqo por empreitada. 

No Realengo <Concluiu-se .a nova reJ?res•a do rio Piraquara, tendo sid·o 
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construida uma nova caixa de areia, trabalho com •que muito lucrou a po-
pul-ação desse lo•cal em virtude de ter sido .augmentada de 40 o/o a pressão 
nos respectivos encanamentos. 

Ficou concluida a construcção da linha adductora de Om;20, iniciada 
no anno transacto e de·s<tinada ao abastecimento de agua á povoação da 
Pedra, em Guaratiba, sendo ainda estabelecida uma canaliz.ção de Om,05, 
d·e ferro galvanizado, com 3. 500 metros de extensão, para servir aos mora-
dores do povoado denominado Ilha, naquella localidade. 

Ini.ciados os trabahos para o abastecimento da ilha do. Governador e 
dos suburbios entre B.onsuccesso e Vigario Geral, em 25 de outubro de 
191•1, ·pela construcção do reservatorio do morro do Vaz Lobo, nas proximi-
dades da estação da tP·enha, não poude esse serviço ficar concluido até 31 
de dezembro ultimo, devido não .s·ó á natureza do terreno, como tambem á 
difficuJ.dade de se obter pessoal e rapido trans·porte de materiaes. 

Apezar d·e não concluido, está o reserv.atorio, desde 10 de dezembro, 
effectuando o abastecimento da 1 • secção da rêde de distribuição, que com-
prehende as canalizações entre ·Penha e Bomsucces·s•o. 

A ilha do Governador continúa a ser abastecida por meio d·e barcaças, 
que duas vezes por semana, transportam agua para cinco caixas installada'S' 
nas praias 'do , Galeão, Zumbi, Ribeira, Cocotá e Freguezia. 

•O abastecimento de P.ruquetá correu •no-rmalmente e o reservatorio de 
distribuição recebeu e forneceu uma média dia ria de 400.000 litros. 

Fo.ram C•ol.J.o.cados, durant·e o. anno. de 1912, 60.449m,780 de no.vas cana-
liz.ações. 

O numero de registro-s para .o.s serviços de ex•tincção. de i·ncendio, la-
vag-ens de rua·s e o.utr-os misteres, foi augmentado de 18, elevando-se a 2. 955 
o. numero. d.esse.s ap.pare1ho.s a·ctualmente ·em funccionamento em to.da a ci-
dade e suburbios. 

Averiguações po.·sitivas a que pro.cedeu .a repartição. competent·e, permit-
tem affirmar que, na sua quasi totalidade, as causas que motivam as recla-
mações po·r fal·ta de agu,a, têm a sua o..ri~em nas más installações dmnicilia-
res, o. que demonstra a necessidade de serem submettidos, de futuro., á ap-
p·ro.v.ação. prévia doa R·epartição de Aguas, as plantas dos predíos e os respe-
ctivos ·pwj ecto•s d.e installações para ,abastecimento- do.s mesmos, a exemplo do 
que nccorre com a companhia City lmp.rovements, em relação aos serviços 
ele ·esgo.·to. para aguas servidas e materi•as f.ecaes. 

O rapido- augmento da p•opulação de·sta Ca·pital, o grand-e numero de 
no.vas ·edificações em ruas j;á canalizadas e em nutras recentemente abertas, 
o desenvolvimento gradual das industrias, a circumstancia d.a genera.Jização 
dos calçamentos a as·p.halto, que para at-tender o ri·gor da alta temperatura 
estiva!, exigem régas continuas,. a mais a•bundante lavagem da•s ruas e irri-
gação dos gramados e ja-rdins publioos, parecem impor d;esde j•á aos pode-
res publicos o dever de promove·r o necess-ario augmento do volume de agua 
que póde ser distri•buido a esta -Capital. 

Para consecução des·se de:svderatum, não se apresentam difficuldades 
de ordem technica, ou oriundas da fal1a de mananciaes, que possam ser util-
mente aproveitados. 

Recommendavel seria o alvitre de separação compl•eta do abastecimento 
da urbs, pro·priamente dita, -e seus multi·plos ba·irros, do fornecimento aos 1 

suburbios. 
Nessa ordem de ideias ·Caberia: 
- utilizar os rios Tim1Mirim, Tingú·Assú e Muriquy, c.apaze•s, em perio-

do de secca, de fornec-er diariamente 60.000.000 de Ji.tro·s e sus·ceptiveis 
de captação em cota ap·proximad·a de !50 metros so'bre o nivel médio do mar, 
para os fins do a.bastecimento da regiã:o-· situada entre o Curato d·e Sant.a 
Cruz e M•adureira, zona· e-ss·a actualmente ad.stricta a um deficiente forneci-
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mento de 8. 000.000 de litros diarios, dos quaes 6. 000.000 deriv,ados das 
linhas a·dductoras geraes, destinadas originariamente ao uso excrusivo d·esta 
Capital; 

- aproveitar o ri'O· Sant' Anna, c-onduzindo os 80.000.000 de litro•s dia· 
rios de sua contribuição, tomados na cota approximada de 170 metros, para 
um reservat-orio a ser construido na serra da Mi·sericordia, entre Inhaúma e 
Vicente, ou então no morro do Dendê, front-eiro á estação de Vicente Bar· 
balho, destinand.o·s·e esse volume. de agua ao abastecimento do•s suburbios, 
desde S. Francisco Xavi-er até Anchieta e a Ramos, Olaria, Penha, Irajá, 
Vigal'io Geral e i'lha do Governado·r. · 

Seria então possível aff.ectar exclusivam.ente a esta cidade as contribui· 
ções das cinco grand·es linha•s adductol'as: actu.almente existentes, S. Pedro, 
Ouro"San-to Antonio, Banetão, X.ePém e Mantirq.uira, auxiliadas pelas cir· 
cumvisinhas, Trapkheiro, Andarahy, Macaco, Cabeça, Oarioca, Lagoinha, 
Sylvestre, Ghororô e Caboclas, que poderiam ser robuste·cidas pelo captação 
das aguas da cascata grande d.a Ti1uca, produzindo cerca de 13.000.000 de 
lHro·s que devidamente captadoos, s·eriam destinados aos morros. 

Hcaria a•ssim assegurada um,a quota de 367 litros por cabeça a uma 
população de 1. 000.000 de indivíduos, o qUJe corres.ponderia ainda a uma 
boa mréd·ia, na ra·zã.o de 294 litros, quando· o nUr!Tlero ·de habitantes des~a Ca· 
pita] se elevar a 1 . 250. 000. 

Em futuro mais remoto·, quando as ci-rcumstancias o ex·igirem, não os·erá 
difficH providenciar,se para augment.ar -o volume das aguas destinadas ao 
abastecimento,_de a·ccôrdo com as necessidades do consumo, .ca·ptando·se, do 
lado de Santa Gruz e na•s prr·oximidades de ltacur.ussá, as aguas do rio S.ahy, 
que poderá fornecer cerca de 90.000.000 de litros diari·os, e, para rohus.te· 
cer a bacia do Mantiquira, as dos ri.os Matto Grosso, de f.acil trans.posição 
para a·quella, a·s de Pedrã Branca, as d-o João Ayres, Quintadi-nha .e -outros. 

Não send•o· pos·sivel cogitar-se desde já desse conjuncto de ca•p1.ações, 
pela elevada impo·rtanda da despesa que nepresentariam, ·parece, entretanto, 
impo-r,se por mais. urgente, o exame da convenienda do i.mmediato aprovei· 
tamento d.as aguas do r io Sant' Anna. 

São em numero de cinco as flo.nestas a cargo .da Repartiçã-o, situadas 
n-o Districto Fed·eral, a saber : Tijuca, Tres· Ri·os, Camorim, Rio Grande e 
Paineiras, onde foi planta·d-o grande numero· de ,arv.ores de diversàs espe-
des e conse.rvados em cestas, nos vive•iPos, numerosos eléemplares de outras 
varied·ades. 

!Merece.ram ·es·pecial cuidado os serviços de conservação das mattas que 
cobr·em as b.acias hydrographicas d-os mananciaes já a·proveitados ou em 
via de o serem, e os dre vigilanc,ia permanente no sentido· de evitar-se a po· 
luição d.as aguas, as -obras de captação •e .adducção em canaes ·e em tubos 
até a·s c,aixas de tomada. que servem de inicio ás Iinha·s de conductos f-orça· 
cios de grande calibre. 

n ,e alta relevancia, pela gravidade das consequ-encias .que della podem 
derivar, revela-se .carecedora de urgentes ·providencias, a conservação das 
mattas na•s visinhança·s dos mananciaes jlá capta·dos e ainda a d.e outras m:ais 
afastada·s dos mesmos, as quaes circumd.am a baixada do ·Rio de janeiro, 
de propriredade particular e que tendem a d·esapparecer sob o machado dos 
lenhadores, ·com grave ·prejuízo para as c-ondições clim.atologi_ca.s desta cida· 
de e para a co.ns·ervação daque!'les mananciaes e dos que ainda poderão ser 
aproveitados de futuro prara distri·buição· no Dirstricto Freder.al, e cujo volu· 
me pôde ser -orçado em cerca de 400.000.000 de litro·s diarios. 

Jrá tend-o sido aband·onado, em virtude de grande numero de reclama· 
ções, que paneceram p.rocedentes, -o recurso da revigoração das antigas ta-
rifas d·e $120 e de $160, para a tonelada-1k,i.Jometro de lenha e carvão de ma-
d-eira a transportar pela Estnada de Ferro do· Ri·o d'Ouro, pa·rece nã-o restar 
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outra solução a não ser a desap.ropr:ação da·s floresta·s, desd·e as immedia-
ções de Ita·curuss'á até a.s pro·ximidades de Magé, destinand.o·-se p.ara esse 
fim, annua·lmente, em lei orçamentaria, uma d·etermina·da importancia. 

O Co.ngresso do·s Governad•ores, 11eunido r.ecentemente em Buenos Aires, 
occupando-se larg,amente com o estudo de ques·tões referentes. á conserva-
ção de fl.o·resta•s, e ainda o inquerito do p1eriodko La R evue, em França, 
que tanto ·impressionou a opinião publica daquelle paiz, e mereceu a colla-
bora_ção de alguns dos seus homens mais eminentes, bem d:emonstram te r-se 
reconhecido, em outros. gr.andes centro·s, a neces·s·idade de agir no· sentido 
de r.estringir a d,evas·tação das f.lo•restas, para evitar as cons·equencias da 
desarbori'zação, cuja gravidade, i'á reoonhecida, é hoje indis.cutive!. 

Continuam a cargo da Repartição de Aguas e Obras Puh!ica·s as gale-
rias e colkctores de aguas pl·uviaes, construidos na vigencia do contracto 
ceLebrado entre o Go•verno e Joseph Hanoox, em 1B76. 

Por ddiciencia das respectivas consignações orçamentarias, não foi pos-
sível e'Stender a rêde de gale·rias, tcndo-s•e Hmitado· o serviço á conservação e 
limpeza das exi·stentes. 

Tod.os os ·esgotos funcciona ram, em 1912, ·Com regularidad·e ·e franco 
es·coamento e, sómente por occasião de grande enxurrada ·coincidindo· com 
altas marés, se deram p·assageiras inundações, em ponto·s proximos aos mor· 
ros, d.evido ao aflux'O de aguas que, desoendo· das encostas em um volume 
consideravel, vêm ter á planície. 

Os serviços e transporte em geral, na E.strada de Ferro do .Rio d'Ouro, 
correram com a maxima regularidad·e. 

Das 18 estações qu1e .possue a estrada, apenas seis estão bem installadas, 
funccionand.o· -em edifido·s p·Poprios. A·s demais se aohtam em p.redios inade· 
quados, sem obed k nda a um ty•po determinado. 

Cir.cularam nas linhas 6.569 trens, com o percurso de 195.549 kilo· 
metros, dando uma média diari a de 17,98 tr.ens, numero ba·stante elevado, 
paTa o pequeno ma1erial em trafego·. 

O movimento na estrada, no anno findo fo·i de 129. 100 passag·eiros, 
1 . 042. 100 ki'los de bagagem e encommenda·s , 92. 449.720 kilos de mercado· 
ria·s e 307 v·ehiculos e animaes. 

Vigoraram as mesmas tarifas de 19J.l, ·sendo, po-rém, urgente a sua r e· 
forma, no se ntido de tornai-as identicas ás da Leo'Poldúna Ra!lway, compa-
ravel á Estrada de Ferro do Rio d'Ouro nn trecho que vae de Prai:a For-
mosa á Raiz da S erra de Petmpoli's . 

A receita arreca·dada pela estrada eJ.evou-se em 1912, a 357:512$695, 
represntando um augmento de 37:245$917, sobre a de 1911, que importou 
em 320 :666$776 . 

A despeza da Repartição de Aguas e Obras Publicas foi d·e réis 
5.475:395$500, sendo 1.994:664$404 para obras novas do serviço· de aguas, 
rep.aros de pro·prios nacionaes, construcções nova·s, conservação· do Palacio 
Momoe e .obras novas na Estra·da de F•erro do Rio d'Ouro, e 3.480:731 $094 
para o custeio do s·erviço de aguas, inclusive o da mesma estrada. 

A receita aHíngiu a 5. 4·26 :975$642, dos quaes 5. 069 :46<2$947 repre-
sentam re•nda do serviço de ahastecimento de agua e 357:512$695 da Es-
trada de Ferro do Rin d'Ouro. 

Verifica"se, portanto·, o saldo de 1. 946:244$548, importancia da renda 
liquida apurada, que demonstra a grande e evid·ente superio·ridad·e da receita 
proveniente do serviço· de agua, sohre o res•pectivo custeio. 

Os esgotos da Capital Fed•eral, sob a fiscalização da repartição com- Esgotos da Ca-
pet·ente, continuam ,a cargo da R'io de janeiro C'i:rty lm.prorv·ements Company, . • 
Limz'te•d, que dando cumprimento ás clausulas do· seu contracto, tem cnnstrui- pltal Federa. 
do 1.863 metros d'e col!ectores de concreto, 20.554 metros de collectores de ., 
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manilhas d.e barro e 196 dispo,sitivos div<ers:os, constand-o de tanques fiu· 
viveis, entradas e outro·s·, conservando a<s·sim todas as obras de arte já con· 
struidas, como .a's galeria·s· de aguas pluviaes, a seu cargo. 

A extensão das galerias de esgotos desta ca.pHal ascend·e a 57.4911 me· 
tro.s com 123.864 dispo,sitivo·s d.os acima referidos. 

A 15 de julho f.oi inaugurado o serviço P'a-ra a installação de es.goto 
n.a ar-ea resultante do arrazamento do morro do Senado·, estand'O· em anda· 
mento esse serviço, a que a companhia é obrigada .po.r força de s~eu con· 
tra-cto. 

Os serviços de esgoto· da ilha de Paquetá, que .estiveram paraly'S·ados 
até meia:do.s de junho, por dep•enderem de desa•pro·pri.açõe·s ,a u'ltima:r, a·cham· 
s·e concluídos, ficando assim essa localidad·e d.o·tada de mais :esse melho· 
ramento important,e·. 

, Pa~ra a insta:lMção d.o.s esgotos na ,area ganha a:o mar com a:s obras do 
novo c·áes do porto, foi, a 28 de outubro, f:i rmaldo contracto especial com a 
companhia Cíty !1111protvements pela importancia de 1.541 :550$860, que serã 
paga pela ca:ix:a .es·pecial do porto, achando·s•e .até esta data j'á promptos 900 
metros de :coUectores e 10 dispositivos div·ersos. 

Estão terminadas as installações electrica•s das casas de machinas de 
Botafogo, Alegria e Gambô'a e em and:amento .as das outras. 

tDurante o armo d·e 1912 foram esgotado·s 3.307 predios, dos quaes 3.254 
novos, e 53 .recons·truidos, passando .o numem total de predios esgotados 
nesta cidade de 60.168 a 63.475. 

,A revi·são do 2o districto· continÚia para;lys:ada, por d·ep;ender ai·nda ·da 
solução do problema do .lançamento· fóra da barra. · 

P:or o!'dem do Governo foi organizado pela c·ompanhia City Improve,ments, 
o projecto das obrll!s para a desc,a-rga fóra da barra, de uma parte das aguas 
de esgoto e tratamento ba:cteri·ano da outra pa-rte, estand.o ·esse traba:lho su· 
jeito ao ·estudo de pma commi,ssão d'e technko.s, aguardando. o G-overno o 
respectivo p~a-recer pa.ra tratar da execução· das obras, afim d·e ·ser dotada 
esta GapHa1 com es·se melhoramento urgente e inadiav•el, de a•ccôrd.o com a 
autorização c:onf.erida pelo Congresso Nadonal. 

Com a franqueza que ·deve ter o Governo na expos1çao dos actos da 
publica aJdministr-açã·o ao Congress Naciona:l, dou-vos conhecimento dos dado·s 
fornecidos pelo Thesouro a·cerca da situação financeira do paiz no·s exer· 
cici.os de .1911 e 1912. 

Dado a. vicio do noss'O regimen financeiro, em que fóra do exercido se 
realizam d·espeosas af.fectando ·suas o.per.ações, além das g.randes distancia•s 
das repartições arrecadadoras e fifficuldades de meios de commrunicações 

· entre ellas ·e o Thesourn, os elementos para perf.eit,a apreciação do movimento 
de rec·eita e despesa não se encontram completo.s senão douos annos a;p.ós o 
encerramento d.o exercido. 

Os algarismos do de 1911, ainda que incompl-etos, modificam os que 
mencionou a Mensagem que vos dirigi o anno pa,ss·ado. 

A receita, ouro, desse exercido f.oi orçada em . .. .. . . . 
A arre·cadação ne·ssa espede a•purada attingiu a ..... . 
A despesa da mesma natureza elevou-se a .......... . . 

resultando um saldo de .. . . · . . . .. . ......... . ... . . . .. . 
sobre a renda arrecadada, e de ... . ................. ~ . 
sobre a r-enda .prevista: no o-rçamento·. 
A renda em papel orçada em . ......... .. .. ; ...... .. . . 
produziu ... ....... . . . .......... . .... .. ........ . ... . . 

103 .821:860$220 
102 .903:980$660 
95.087:850$000 

27.816:130$660 
8.734:010$220 

314.978:400$000 
375.590 :778$738 
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induido o saldo· de depos.itos na somma de 22.171 :420$758 
A despe·za rea!iza'<ia na mesma e-sp·ecie elevou,s·e a .... 
além da realizada por meio de operações · de credito, 

que atti.ngiu a 52.441 :648$7·36, papel, e 5.936:144$463, 
ouro. 

Esta des-pe·za resultou de pagamentos effectuados: 

á Estrada de Ferro Goyaz . .. ...... . 
á Estrada de Fer~:o Itaopura a Corumbá' 
á Estrada de Feno ·Viação Cear·ense. 
construcção· de estradas de ferro em 

apoliceos pa•pel. ............... . 
s·aneamento da baixada do Rio de 

Janeiro ................... . . . 
a reclamações bolivianas .. . .... . . . 

Ouro 

3.355:787$399 
2:579$097 

2.577:777$967 

46ü . 241 :725$946 

Papel 

2.900':875$719 
8.578:773$017 

39 . 461 : 000$000 

1 .489 :000$000 
12:000$000 

5.936:144$463 . 52 .441:648$736 

Convertida essa cifra, ouro, em papel ao cambio d.e 16 d. e reuni·da á 
de 52.441:648$736, perf·az a de 62.458:892$486, acima referida. 

Alrém da renda ordinaria consignada, e·sse ex·erci-cio teve ainda receita 
resultante das seguintes operaçõ·es·: 

Producto liqui·do do emprestimo para 
as obra·s do porto do Rio de· 
Janeiro . .... .. ............. · · · 

Proc!ucto do empre's~imo. d~sHnad·O· 
á construcção d·a Rêde de via-
ção Bahia na . .. .......... . ... . . 

Emissã-o· de apolices para constru-
cção de estrada·s de ferro e sa-
neamento da baixada do Rio de 
Janeiro e .pagamento de reclama-
ções bol.ivianas .. .. ; .......... . 

Ouro 

34.944:865$922 

8 . 797:194$900 

43.742:060$822 

Papel 

14.788:895$700 

40 .962:000$000 

55 .750:895$700 

.Assim, a totalidade da·s operações do eX'ercicio, comprehendendo .a .or-
dinaria e a extraordinaria, eleva-se a: 

Receita ............. .... . 
üespeza ........ .... ..... . 

Saldo ..... . .. . .. . .... . 
U~tf ,.,}. 

·ouro· 

166.646:041$482 
1 o 1 . 023 :994$463 

65.622:047$019 Deficit 

Papel 

431.341:674$438 
518.683:374$682 ' 

87.341:700$244 

Do exercido de 1912, ainda não encerrado, incompleto·s e deficientes 
sã.o os elementos para apreciação dos r·esultados das operações de receita 
e de'Speza, que soffrerão sensivei·s modificações na ~ua Ji.quidação. final. 
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Á'penas .até março abrangem ü·S dados conhecidos. 
A renda desse ex•ercicio, conhecida e es'cri·pturada no 
Thesouro, el·eva-se a (ouro) .. . . ... . . .............. .. . 
A nào escripturada e conhecida por telegrammas. dos 

tEs tados, sujeita a mo'difi'cações, monta a (ouro) ... 

inclusive depositas que se el•evam a cerc.a de ...... . . . 
5.000:000$000. 

A despeza d·e·s·sa es·pecie conhe·ci<da no Thesouro· foi de 

ap-resentando o sald·o de ..... , .............. , ........ . 
A receita ·em p·apel egualmente es.cri·pturada impor-

t•a .em· ....... . .. . '.,. . ·:· . ... ........ ...... ..... . . . 
A não escriptura<da monta em ....................... . 

inclus·ive os .deposhos, .que s·e elevam a mais de réis ... 
34 . 000 :000$000 . . 

A de·s'peza em papel a.ttingiu a .. ........... . .... . .... . 

resultando o deficít de ............................... . 
Conv·ertido ·em paipel aquelle saldo em ouro, produz .. 

I 
reduzindo o deficit em papel a ............. . ....... . 

96'. 842 :250$643 

45.253:780$148 

142.096:030$791 

96.185:550$435 

45.910:480$356 

211. 503 :e96$Z66 
138 . 190 :967$098 

415.694::263$364 

507.073:405$,?54 

91.379:142$190 
77.473:935$558 

13.905:206$632 

Além dessa receita, o ·exercício comprehende ainda a extraordinaria, pro-
veniente d·e operações de credito na importancia de .our-o 8.853:3·32$448 e 
papel 75 .•689 :87·6$960, aquella resultante do emprestimo para construcção da 
Estrada de Ferro ·Rêde Oearense e esta comprehend.endo.: . 

Emissão para construcção d·e estradas de ferro ........ . 
Para pagamento .de despezas diversas . .... .. . ..... . . 
Para obras de .dragagem na baixada do IRia d•e Janeiro .. 
Parte .d.o emprestimo da Viação .Cearense convertida em 

papel ........................................ , 

40.370:000$000 
1<6 • 962:000$000 
3.447:000$000 

14.910:876$960 

O Thesouro r.egistra a despeza ·extraordinaria na impo.rtancia de réis 
84.414:909$439, pape'l, da seguinte procedencia: 

Pagamento de construcção de estradas de .ferro, de .obras 
da baixada do Rio de Janeiro e despezas de diversoSJ 
!Ministeriôs . . . . . . . . ................... .. ...... . 

Construcção d.a 1Estrada de <Ferro de Goyaz .. . .... . . .. . 
Gonstrucção da Estracia de Ferro de Itapura a Corumbá. 
Construcção da 'Estrada de Ferro Viação Bahiana . ..... . 
Construcção da 'Estrada de Ferro Viação Cearens.e ..... . 

iA receita total do ·exercício monta a 

e a despeza 

~ouro 

' 150. 949 :3.63$239 

96.185:550$435 

60.779:000$000 
1 o . 51<6 :646$690 
8 . 066 :.482$509 
2. 148 :078$503 
2.904:701$737 

Papel 

491 . 384.: 140$324 

591.488:314$993 

Saldo ....... . 54.763:812$804 Defioit 100. 104:174$669 
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Este resultad:o não é definitivo, estando s·uj·eito a modificações na apu-
ração dos dados! quer da receita, quer da despeza. 

1Confrontando-se a receita dos dois exercícios, que foi, res·pectivamente, 
excluídos O·S depositos, de 

1911 .. . 
1912 .. . 

lOuro 

1e2.903:980$660 
137 .096:030$791· 

Pape'! 

353.419:357$980 
381 . 69'4 :·263$364 

verifica-se o excesso de .......... . 14.192:050$131 ·e 28.274:905$384 

·A situação ·financeira do paiz' reclama dos poderes publicos especial 
ait·enção e a maxima prudencia. 

Não sendo aconselhavel o Tecurso da aggravação d•as <fontes da receita, 
que sem alteração das taxas, vae tendo notavel des·envolvimento, é impres-
cindi·vel norma'lizar nossas condições financ·eiras, entrando resolutamente no 
regimen orçamentario. 

Não augmenta'f a despeza de qualquer natureza! nem .i:Jespender além 
das previsões orçamentarias, é o Tegimen que s·e impõe aos responsaveis 'J)ela 
boa marcha das cousas publicas e pela ordem na gestão financeira. 

Como se verifica dos dados fornecidos pe'lo Thesouro, continuou no exer-
cício de 1912 ·e ainda mais animadoramente o augmento da receita da União, 
que se o•bserva desde al•guns exerdcios, facto digno· .de ser assignalado com 
a maior satis·fação , por·que rev·ela um grande desenvolvimento ·economic.o do· 
paiz. 

Essa notavel expansão da nossa 'f·enda não .foi suf.ficiente para pôr or-
dem na situação financeira, porque a progressão crescente das despezas ex-
cedeu o augmento da :receita . · 

S.olicito es•pecial att.enção do Congresso Nacio·nal para esse assumpto, 
que é o mais digno dos cuidad·os ·e da ponderada deliberação do Poder Legis· 
!ativo. 

Conforme a prescripção .legal foi feito o l·evantamento das contas do . 
exercício de 1908, que se acha inteiramente liquidado ,: estando dependendo do 
parecer do Tribunal de ,contas, ao qual foi remettido o traba•lho, para ser 
submettido a vossa apreciação. 

] á se acham em elaboração as contas do exerci cio de 1909, que devem 
igualment·e ser ·s·uj eitas a vossa approvação na presente sessã.o. 

1Em mensagem especial será levad•o ao vosso conhecimento e sabia de· 
liberação o projecto de reforma das tarifas aduaneiras, e.laborado pela com· 
missão do ç.ommercio , da industria e da fa,zenda presidida 'Pelo Ministro da 
Fazenda e revisto em virtude da dispo s.ição do. orçamento, ·que vigorou erl' 
1912 e reproduzida na actual ·lei da receita. 

DIVIDA EXTERNA 

A 31 de dezembro de 1911 o total da divida externa era de 82.903 . 120 
libras e 300.000.000 francos. 

'A 31 de dez.embro de 1912 ficaram reduzidos esses totaes a 81.477.520 
libras e :W9. 032.000 francos. 
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A .amerença para menos em 1912 é de 1.425.600 libras e 968.000 fran-

cos, ·proveniente dos Tesgates .ef.fectuados no anno de 1911.2,1 a sa·ber: 

Do ·emprestimo de 1887 . . . . . . . . . . . . . .. . . 
" " " 1888 . . . . . . .. 
" " " 1889 . . .. 
" " " 189'5 . . . . . . .. 
" ·~ 1898 (Funding) 
" " 1901 ( Rescission) 
" " " 1903 (Obras do Porto 
" " " 1908 .. . . . . , , " 1910 . . . . . . 

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

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

do .Rio de 
. . .. . . . . . . 
. . .. . . . . 

.. . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . .. . . 

. . .. .. .. . 

. . . . . . 
Janeiro) 
. . .. .. . 
. . . . . . . . 

i 
119.600 
143 . 600 
200.600 
89.500 
44.700 

238.300 
149 .800 
376.800 

62.700 

1.425.600 

Francos 

e do emprestimo para a ;Estrada de Ferro de Itapura a Go.rumbá. 468.000 
500.000 e para a Estrada d·e Ferro de Goyaz .................. . ..... . 

968.000 

Com esses Tesgates, feitos a diversas cotações, foram despendidas as 
q·uantias de i 1.370.890-16 e francos 897.820,25. 

iDe janeiro a marco de 1913 foram ainda resgatados 1itu•los da divida 
externa no valor de i 396.200, sendo: 

D.o 
" 
" . , 
" 
" 

·emprestimo de 1-888 ........................ . ....... . , " 1889 . ............. . . . .... . ......... . 
" " 189·5 ............................... . 

" 1898 (Funding) .. . .................. .. 
" " 1910 ........... . ... . ..... . ......... . 
" , 1911 (Obras do Porto do 1Rio de Janeiro) . 

Foi despendida com esses resgates a quantia de 5: 377.531-15-Q. 

74.300 
108.000 
46 . 700 
23.200 
33.100 

110.900 

396.200 

iAbatida a quantia de i 396.200 do total da divida externa a 31 de de-
zembro de 1912, fica essa divida reduzida a 31 de março d·e 1912 ás qua·n-
tias de 5: 81.081.320 e francos r299.032.000. 

,Pelo decr-eto n. 9.765, de 14 de setembro· de 1911.2: foi autorizad'a a emis-
são de títulos no valor de i 2. 400.000, ou francos 60.480.000, ou marcos 
4'9. 200.000, de juros de 4 %, para pagamento de serviços contr:;tctados com 
a Companhia E-strada de Ferro de Santa Catharina, o-peração ·que não foi 
ainda TeaHzada. 

Em 9112 foram :regularmente pagos os j1uros da di·vida externa, no· va-
lor de 5: 4.178.292-5-Q. 

DIVIDA INTERNA 

IA 31 de d•ezembr.o de 1911 o total da diivida interna era de réis 
620. 525 ::600$000. 

A 31 de dezembro de 1912 elevava-se .es.ta divida a 685.289 :600$000, 
Houve no anno de 1912 um augmento qe 64.71]4;000$000 , 



-441-

O augmento provém das seguintes emissões de apo'lices: 

Para o pagamento d·e construcção de estradas de ferro .... 
Para o pagamento de trabalhos do saneamento da baixada 

do Estad.o d•o ·Rio de Janeiro .... ..... . . .......... . 
Para o pagamento de reclamações ·bolivianas ... . . . ..... . 
Para pagamentos 'por conta de div·ersos :lVlinisterios , em vir· 

tude do decreto n. 9.528,, d·e 24 de a'bril de 1912 . . ... 

42.949:000$000 

4 . 841 :000$000 
12:000$000 

16.962:000$000 

64. 7·64 :000$000 

De janeiro a março de 1913 foram ainda emittldas apolices no 'Va•lor de 
7. 13-6:000$, a saber: 

- para o pagamento de c.onstrucção de estradas de ferro réis -
7.041 :000$000; 

- para o pagamento de trabalhos do saneamento da baixada do Estado 
do Rio de J anelro - 95:000$000. 

Sommadas ess•as emissões ao total da divida interna a 31 de dezembro 
de 1912, eleva-se o total desta divida em 31 de março de 1913 á importancia 
de ·692.425:600$ . Tendo sido, porém, resgata·dos no mesmo período 86:000$ 
da emissão feita para pagamentos de reclamações bolivianas, ficou reduzido 
esse total a - 692.339 :600$000. 

O resgate .dos ·referidos títulos, no valor de 86:000$, foi effectuado por 
compra, tendo sido despendida a .quantia de 53:535$000 . 

·Belos decretos ns•. 9.936 e 10.135, de 18 de dezembro de 1912 e 25 
de março de 1913, foi autorizada a emissão de mais 50 .050:000$ para a 
continuação dos pagamentos da construcção de diversas estradas de ferro e 
para a.aquisição da Ferro-;Carril Vassourense. 

FUN>DO DE AMORTIZAÇÃO 

O Fundo de Amortização dos emprestimos internos a cargo da Caixa 
de Amortização recebeu do ·exercício de 1912 o saldo de 30.6·28 apolices no 
valor de 30.615:100$, tend·o adquirido de ·janeiro a març.o de 1913- 1,015 
apolices, no valor de 1.015:000$, o ·que eleva o saldo em 31 de março de 
1913 a 31.630:100$000. 

PAGAMENTO DE JUROS 

Os juros da divida interna na irilportancia de 33 .<640 :609$ foram pagos 
em 1912 com toda a regulari·dade. 

PAPEL-MOEDA 

A circulação do papel-moeda a 31 de dezembro de 1912 era de réis 
607 .025:525$000. 

Em 30 de abril do corrente anno foi reduzida a 605.273:094$500. 
Em notas •Conversíveis a circulação na mesma ·data é de 396.415:230$000 . 
. Da demonstracão da conta dos diversos fundos ·especiaes consta o se-

guinte sald·o, verificado até 31 de dezembro de 1912: 
Fundo de garantia do papel-moe·da f 12.041.368; 
:Fundo de resgate do papel-moeda 27.896:569$062; 
•Fundo para resgate dos titttlos do emprestimo para encampação da•s· 

estradas de ferro 15.351 :873$357;• 
,fundo d.a amortização dos emprestimos interno·s, 11:3:579$866 . 
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Os serviços' do Thesouro Nacional vão sendo desempenhados com a 

possível regularidade. 
Infelizmente, po11ém, apezar das providencias administrativas acons·e-

selhadas pela ·pratica e do concurso do Poder Legi·siativo, creando novos 
Jogares no quadro do pessoal, ainda não se pôde affirmar serem de todo 
satisfa.ctorios üS re·sultados obtidos. 

!Muito se tem feito para conseguir a .normalização dos serviços, cada 
vez mais avolumados .. 

A reforma havida em virtude da lei n. 2.083, de 30 de julho de 1909, 
visou principalmente de·s•centralizar das mãos do tMinistro da Fazenda o 
volumoso expedi·ente, 'que lhe absorvia o tempo por completo. Mas, trouxe 
o inconveniente de accumular grande somma de trabalhos e deveres na 
Directoria do Gabinete, que continúa com o mesmo pessoal. 

P-·or falta de ·pessoal, o serviço importanüssimo de tombamento dos 
proprios nadonaes, a cargo da Directoria do Patrimonio, não tem tido o 
desenvolvimento conveni·ente e será necessario augmen~ar a dotação dessa 
·verba de despesa para dar mai·or impul·so a essa parte da administração. 

Acha-se dependente de vosso exame e deliberação ·o projecto do Codigo 
de Contabilidade Publica e urge ·que seja ·conv·ertido em lei para se imprimir 
segura e uniforme orientação a·o regimen actual. 

A situação da 1Recebedoria, quanto ao pessoal, é a mesma de 1889, tendo 
tido grande desenvolvimento os serviços •que lhe estão affectos. 

Esta repartição tem tido sensivelmente augmentado seu ·ex,pediente. 
Sua renda, que, no referi·do anno, foi .de pouco mais de 11.000:000$, attin-
giu em 1912 a 30.675:851$144. 

,foram processados e despachados 11. 157 requerimentos, preparada'S' e 
cobradas 256.000 certidões de divida, passados 2. 456 certificados e 3. 468 
guia'S', expedidos 1. 625 officios, além da es·cripturação de livros de lança-
mentos, caixa geral, bailanços,. demonstl'ações, estati:sticas e Ol\tros tra-
balhos. 

Esta exposição, apezar de succinta, demonstra a actividade, capacidade 
de trabalho e simultaneamente evidencia que esse av.olumado expediente 
prejudica em parte a fiscalização externa, que tão grandes beneficios traz á 
arr.ecadação. A 1Recebedoria arrecadou em 1912 - 3ü.675:851$144, contra 
32.516:134$87·6 em 1911 ou menos 1.840:283$732. 

Si considerarmos, porém, .que no anno passado a renda ficou desfalcada 
da receita proveniente das taxas de matricula e exame nas Escola·s de En-
•sino Superior e do imposto de transmissão, cuja cobrança passou para a 
Prefeitura, verificar-se-ha •que a arreco;dação não diminuiu nas outra-s ren-
das, pois que, representando aquellas verbas uma receita em 1911 de 
4 .ü06 :247$038, o decrescimento foi ·sómente o a·ccuasdo de 1 .840:283$738, 
resultando um augmento de 2.165:963$306. 

No 1° trimestre do corrente anno a renda já accusa uma superioridade 
de perto de 900:000$, sendo de presumir, portanto a ·possibilidade de ai-
tingir á receita de 1911 . O apparelho fiscal é reconhecidamente insufficiente 
e imperfeito, regulando ainda legislações de 1831, 1841, 1850, 1860 e outras 
do antigo regimen, que não ·Correspondem ás necessidades actuaes e ás 
vezes não se harmonizam com as novas instituições. A acção fiscal da Re-
cebedoria encontra .seri.os obstaculos nas velhas normas do direito fiscal 
e resente•s1e da falta de meios coercitivos para se reduzir e prevenir a 
fraude. 

Acha-se em. elaboração, para ser submetüdo á vos·sa apreciação, um 
projecto modificando o actual regimen de cobrança e fiscalização das ren-
das internas, adaptando processos mais simples, effi-cazes, de modo que se 
diminua, . tanto quanto possível, a evasão da receita. E$!1:1 medida ~eclun-
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dará em augmento da arrecadação, off.erecendo. melhores elementos ao ser-
viço fiscal, quer na Capital Federal, quer nos: Estrudos _ 

A reforma do regimen de fisca!izaçãó e cobrança dos impostos e rendas 
internas e .a dos regulamentos dos impostos de :sello, transporte e dividendo, 
impõe-se em beneficio da receita e da administração fiscal. 

A •Cobrança da divida tem melhorado sensivelmente neste ultimo anno 
e o decret·O n. 9.957, de 21 de dezembro de 11912, e·stá produzindo os mais 
beneficos effeitos ·e augmentando a arrecadação amigavel. 

Tendo o Congresso íNacioanl supprido a falta de empregados de que 
se resentia esta: repartição, actualmente .achacs·e a mesma com o pessoal 
neces.sario para attender aos seus multiplos ·serviços, que correm ·com re-
gularidade. O decreto n. 4 .330, de 28 de janeiro de 1902, .determinou a 
uniformização, em um typo unico, das afAoliceiS gerae·s ctmr!:igas, de multiplas 
emissões, do em~prestimo de 1895 ·e ·das remnrvoe.rtiáaJ,S, todas do juro de 5 o/o , 
papel, e de differentes valores. Por instrucções de 16 de junho de 1905, come-
çou a ser feito o serviço da uniformização, hoje :quasi ultimado. Durante o 
anno de 191·2 fo.ram uniformizados 479 titulas, no· valor total de 423:400$, 
contra 1.474 titulas, no valor de 1.408:000$, uniformizados em 1911. O total 
dos titulas uniformizados eleva-se a 518.547, na importancia de 509.990:800$. 
Em virtude do decreto n. 958, de 24 de abril de 1912, houve uma nova emis· 
são de apolices, tendo-se, •po-r instrucções, determinado que os respectivos 
titulas fossem ·escripturados como apolices uniformizadas, ficando a totali· 
da de do·s titulas uniformizados elevada a 535.509, na importancia de réis 
5e6.952$800, visto terem sido emittidas durante o anno 16.962 apolices, no 
valor de 16. •962:000$000. 

1Das apoli-ces d.o .novo typo existem inscriptas na Caixa 445.681, no 
valor .de 438.730:000$ e nas Delegacias Fiscaes do Thesouro 89.828, no 
valor de 88.222 :8b0$000. 

Do emprestimo de ·1868, juro de 6 o/o, •cujo resgate se iniciou em 
abril de 1905, exist.em apenas 65 titulo's, no valor total de 50:000$, e, bem 
assim, do empres.timo de 1897, juro de 6 o/o , papel, existe um sald.o de 
7. 796 ti tu los, na importancia de 6. 796:000$, ·que passou para 1913. A 
emissão destinda á construcção de estradas de ferro, juros ·de 5 o/o , papel, 
·que, a 31 de dezembro de 1911 attingia a 79.329 titulas. no valor de réis 
79.329:000$, foi pouco a pouco avultando em ·consequencia de diversas 
.emissões, attingindo o total de titulas, at·é 31 de dezembro de 19'12, a 
122.278, no valor de 1·22.278:000$. Egualmente, das emissões para sanea-
mento da baixada do E·s.tado do Rio, juro de 5 o/o, papel, e para o Tratado 
da Bolivia, juro de 3 o/o, papel, existem os saldos Tespectivos de 4.841 
titulas, no valor de ·4.841 :000$, e de 1.448 titulas na irnportancia de 1.448 :000$. 
A receita, em dinheiro, do ,fundo de Amortização, destinada á acquisição de 
apo1ices, importou durant-e o anno de 1912 em 3. 850:589$100, despendendo 
dessa importancia 3. 659:270$, para acquisição de apo!ices. 

;Possuia este Fundo em apolices, em 1912-30.797 ou 30.784:100$. 
Durante o anno foram retiradas d.a ·conta do Fundo 169 apolices do empres-
timo de 1897, passando para o corrente exercício o saldo de 30.615:100$, 
representado por 30. 6·28 títulos. 

A existencia de papel-moeda em cir·culação, em d·ezembro de 1912, era 
de 607.025:525$, contra 612.519:626$, em 1911, verificando-se uma diffe-
rença para menos de 5. 494:101$, proveniente de resgate por moeda de 
prata, nickel e bronze. Os resgates de papel-moeda, pelas tres es.pecies 
citadas, attingiram, em 1912, respectivamente as sommas de 4.086:349$, 
1 . 395:024$, e 12:7.28$. A 30 de. abril do corrente anno a somma do papel 
em circulação ficou reduzida a 605.273:094$500. A incineração pela Junta 
Administrativa des.ta Caixa foi, em notas velhas e novas, de 5.472. 121 112, 
no valor total de 263.830:116$000. 

Caixa de 
Amortização 



Caixa de 
Conversão 
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A acção des·sa Caixa continúa a fazer-se sentir beneficamente na vida 

e~conomica do paiz. 
O deposito do ouro amoedado attingiu, a 31 de dezembro de 1912; a 

f 25,780,402,2-4, ou, em moeda nacional, ao cambio de 16 d . por 1$, a 
386.706:031$779. Sendo de 406.045:807$795 (inclusive a somma de réis 
10:007$795, de nota·s correspondentes ás fracções de ouro em caixa) o 
valor da emi·ssão lastreada a 100 o/o, nos termos da lei, excede em réis 
19.339:77r6$01ô, ou f 1.289.318-8-{) o ouro existente no cofre dos depositas, 
importancia da responsabilidade do The·srouro, originada da elevação da 
taxa de 15 d. á de 16 d., autorizada em 1910 ·e que deverá ser remida até 
janeiro de 1916. 

As ·entradas durante o anno find-o foram de - f 5. 008.563-2-7 e as 
sahid·as de i 3. 171. 220-2-ô, resultand·o em deposito o saldo de libras 
!;j.)f!/37 .343'-0·1. !Fvi o ·a,ln!no de mel)or •s:aldo que a Caixa aoecusa e lambem 
aquelle ·em que attingiu a maiores percentagens a relação entre as retiradas 
e os depositas. O deposito de .ouro amoedado era o seguinte a 31 de de-
z·embro de 1912: 

Libras esterlinas ......................... ,. ........... . 
Ouro naci-onal. . . . . .................................. . 
Francos . ............................................. . . 
Ma-rcos ..•............................................ 
iDollars ................................... . ......... . 
Pesos argentinos .............. . ...................... . 
Liras ......... . ..................................... . 
Pes~tas he·s.p~nholas ................. .. ............... . 
Coroas austnacas ................................... . 

16,616,346-10-0 
253:370$000 
61.544.290 
22.145.350 
27.061.770 

130.260 
750 

723.550 
8.660 

Verifica-se que as libras esterlinas foram as moedars depo·sitadas em 
maior escala durante o anno (i 4,975,719) e logo em seguida -os marcos 
( 187 .680), notanda"se o me·smo facto quanto á:s retiradas: i 2,403, 184•1 0-ü, 
mai'COS 14.432. 790. 

Durante ·o a-nno findo, a Caixa emittiu no valor de 95. 185:500$, sendo: 
para pagamento de -ouro entrado 76. 122: 110$, para substituição de notas 
dilaceradas 20.052:530$, para compra de moeda de troco 10:860$000. 

/Importaram em 47.580:180$, equivalentes a i3;172-ü12, as notas res-
gatadas. No dercurs.o de 1912 foi de 20.052:530$ ·O valor das notas dilacera-
das e substituidas por novas. Nenhum facto anormal o·ccorreu durante o 
anno de 1912. 

· 1Graças á a·cção conjuncta da !Caixa e do Banco do Brasil, fi·cou susta-
da a oscillação das taxas., :que não sentiram a influencia, quer de avultados 
capitaes intr;oduzidos no paiz em certo momento, .quer da elevada somma 
que representa a importação durante o anno de 1912, e que influiria nas 
taxas ·cambiaes si não existis·s.e o anteparo dessa instituição. 

Casa da Moecla .Todas as dependencias da Casa da .M'oeda funcdonam em boas condi-
çõe·s, havendo ordem e economia nos differentes trabalhos e disciplina no 
pess-oal operaria e nos empregados de maior cátegoria. 

A reforma, por que passou ha pouco mais de anno a Casa da Moeda, 
teve por intuito melhorar as condições de trabalho e de vida do operaria, 
já augmentando os venci-inento·s., rque eram reduzidissimos em comparação 
com os de outras repartições de Fazenda, como melhorando a parte mecha-
nica e .as condições de hygiene de certas ·offkinas, onde a tuberculose fazia 
annualente numero consideravel de victimas. · 

'Os res.ultados foram os mais lisongeiros: o estabelecimento está appa-
relhado para o ·fim a ·que é destinado, podendo fabri-car em boas condições: 

1.0 Estampilhas, sellos do ·consumo, notas, apo<!ices, <:autelas da divida 
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publica, ·s·ello·s do Correio, sellos consulares, Stlllos da taxa judiciaria e 
sellos para os differentes Estados; 

2.0 Moedas de ouro, prata, bronze, a.ssim como medalhas. 
Tendo -em vista as muitas modificações por que passou a Casa da 

Moeda, e a insufficiencia de verbas extraordinarias concedidas pelo Go-
verno, alguns dos s-erviços· de obras estão ainda em acabamento com os. 
recursos das verbas annuaes e com -o pes-soal da Casa, sem embaraços á 
marcha d-o•s trabalhos das diversas dependencias-. 

As officinas estão appa;·elhadas para todos os serviços, podendo já 
ser aqui fabricados os sellos do Correio e apo!ice, ·que são a·ctualmente for-
necidos por casas estrangeiras. Estã-o sendo feitos ensaios de fabricação de 
notas com bons resultados. 

Todos üS trabalhos novos de gravura.s d·e sellos adhesivos , d·o consumo, 
cautelas da divida publica, sellos consulares, etc., têm sido aperfeiçoados, 
estando muito melhorados os. de impressão e gravura. 

!Durante o exercício de 1912 foram preparadas 142 gravuras de for-
mulas, para substituírem sellos e cintas de •consumo, -sello·s· consulares, 
sellos adhesivos, ·s.ellos para o.s Estados de Minas e Paraná e gravuras para 
a impressão de cautelas representativas de apo!ices. 

Foram executadas 16.220 reproducções em galvanopla·stia. 
A secção de pautação, encadernação e typographia foi Teor.ganizada e vae 

prestando bons serviços. 
A divisão do trabalho, o melhor apparelhamento das officinas e a cen-

ti:a!ização dos serviços em dependencias em que os chefes e mestres têm 
responsabi'lidades bem .definidas e o operariado consci.encia dos seus deve-
res, vêm dando bons resultad-os, e a Casa da Moeda satisfaz prompta e con-
venientemente a todas as necessidades da administração. 

Todas as officinas ou secções estão installada·s c.o·nfortavelmente, apre-
sentando •bo:as ·condições de hygiene, 'havendo muito ar, muita luz, boas in-
stallações sa.nitaria:s, e sendo .observado Tigoroso a.ss·eio. 

~s .despezas com a ·Casa da 1Moeda n.os tres ultimos exerci cios foram: 
· ~! 

Pessoal ........... . 
Material .... . 

1910 

877:777$350 
368:395$14'8 

1 . 246 : 172$498 
Obras ................... . . . ....... . 

1911' 

914:369$646 
447:8-88$405 

1 . 362 :258$05 11 

218:533$805 

1. 580:7·91$856 

1912 

1.168:7.98$•955 
359:701 $767 

1. 528 :500$7·22 
179 :995$235 

1.708:495$957 
Fi I;" · --·-· -·- · .. . - . 

' "- A procf>ucção da Casa da Moeda nos tres, ulti~os , exer~cicios foi-: , ··--~-- . 
~F··· ":,,· ~·t·l.) 'vi~~.-r . ···L\\ .. : ~\ :.!''r..\?.'l:h '~ ~:~ft!lJ·r%~'~'[ ··{~~~ ~~~:~;(~?;j~~~;,~·~t~·~!~·~·~:~·~'~.\.~ ::I~JI;., . ~\Y?~r,y~~/ ~\r~· rj 

1910 .. 
1'911 . . 
19112 ..... 

Valor 

951 . 528.663 82 . 383 :•655$050 
1.553. 536.733 112.813:910$200 
2.003.477.994 286 .833:684$8QQ 
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2. o 1Moedas entregues á Thesouraria: 

Em 1910 

Ouro ................ . ..... . . ..... . 
Prata .. . .......... . ... . ..... .. .... . 
Bronze . ......................... . . . 

!Em 1911 

Our.o .. . .. .. . .. ...... . ... . . . .. . ... . 
Prata ... . .. . . ..... ..... . .......... . 
Bronze ........................... . 

Em 1912 

Ouro ... . . ... . . . ..... . ... ... .... . . . . 
Prata .............. .. . . ... .... . .. · . 
Bronze . . . . ....... . .. . . . .......... . 

Quantidade Valor 

5.305 
,z . 93·8 . 500 
1.675.000 

1 04 :•240$000 
3.523:000$000 

50:450$000 

Quantidade Valor 

8.:604 
4.746.500 
3.205.000 

170:710$000 
6 . 671 :000$000 

97:300$000 

Quantidade Valor 

4.878 
2.533.000 
1.298 . 760 

97:560$000 
3.163:000$000 

42:350$000 

3.0 Medalhas nos annos de 1910, 1911, 1912 e no 1° trimestre de 1913: 

Em 1910 

Ouro .. , ...... . . . . . .... , .. . ... .. .. . 
Prata .. .... . ...... . ...... . . : . ..... . 
Co·bre .... ..... .. . . .. . .. .... .... .. . 

Em W11 

Ouro ... . 
Prata . .. . 
Cobre .. . . 

Em 1912 

Ouro ... . ....... .. .... . . .. .... .... . 
Prata .. . . ..... .. .. .... ....... .. .. . . 
Cobre ... . 

Numero de Peso 

medalhas Grs . 

308 
.541 

11 .647 

s.o9s.ooo 
11.714.500 

702. 17.3. 000 

Numero de Peso 

medalhas Grs. 

369 
563 

3.173 

9.o6a.ooo 
11 .980.000 
so.98S.ooo 

Numero de Peso 

medalhas Grs. 

240 
444 

1 .311 

5 . 19<t.ooo 
6.63a. 00o 

58.561.000 
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Em 1913 ( 1 o trimestre) 

Ouro . . . . . ............... · · . ·, · · · · · 
Prata .... . . . ..... .... . . ........ ... . 
Cobre ........................ .. .. . 

Numero de 

medalhas 

32 
86 

2.056 

Peso 

Grs . 

1.142.000 
855.000 

32.533.000 

1As remessas de va1ores para as differentes repartições de ,fazenda estão 
muito augmentadas. 

Considerando-se as despezas proprias da Casa, encontra-se: em 191 O -
1.246:172$4'98; em 1911 -- 1.362:258$051; e em 191e - 1.528:500$722. 
A dif.ferença de despezas entre 1910 e 1911 justifica-se perfeitamente pelo 
grand·e augmento d·e producção em 1911, tendo havido so·bre o anno de 1910 
- 63 o/o de augmento no numero de formu las pro·duzidas na officina de im-
pressão; 51 o/o no valor de moedas de .ouro entregues á Thesouraria; 89,35 o/o 
de moeda de prata e 92,<86 o/o d·e moeda de bronze. A diff.erença de despezas 
entre 1911 e 1•912 .foi motivada pela maior producção neste ,ultimo: anno, pelo 
grande augmento de remessas para di.fferentes .r·epartições e por terem si.do 
augmentados, c.om a reforma, ·os vencimentos do pessoal, que estava em con-
dições muito precarias . 

.Durante uma grande parte d·o anno de 1912 {J. pessoal da·s off!cinas de 
fundição, de laminação e cunhagem foi a,proveitado em serviços .extraor-
dinarios . 

Comparando"se os serviços da Casa da Moeda em 1912 e 1910, vê-se o 
grande desenvolvimento .que vae tendo essa repartição, apezar de haver 
menor gasto de material: em 1910- 368:395$'148 e em 19.12- 359:701 $767. 
A capacidade de producção da .Casa da 1Moeda ·póde ser estimada em 
3.000.000.000 de formulas diversas e 10.000.000 de moedas por anno . 

A Casa da M10eda, com uma escripturação bem organizada e com um 
serviço de estatística bem detalhado, fornece ao Governo elementos valiosos 
para a fiscalização das diff.erentes rendas 'que se relacionam -com formulas 
ou valores ahi fabricados. 

'A situaçã'O da Imprensa Nacional e do D iarío Ofrfioc ial continúa a ser Imprensa Na-
quasi a mesll!·a •que tive ·ensejo de esboçar em a minha iJVl,ensagem, apresen- cional 
tada na abertura da Primeira Sessão da Oitava Legislatura. 

O incendio, que arruinou o edifi.cio e o material desse estabelecimento 
publico, ainda faz sentir os seus desas trosos effeitos, na capa·cidade de 
producção das officinas e na accommodaçã·o e condições hygienicas do pes-
soal operario, não obstante a acquisição de algumas machinas, a restauração 
de -outras e perfunctorios -concertos no edifício . 

E' .que a situação permanece provisoria, não aconselhando a reconstru-
cção desse edifício, antes o erguimento de um .outro em local mais apro-
priado, o que, naturalmente, tolhe a execução de -obras, aliá·s uteis e neces-
sarias, ma·s de .existencia, porventura, precari·a, attento o plano dessa con-
strucção, suggerido já na Mensagem do anno passado. 

Quasi todo o andar superior foi destruid-o, e si o edifkio, na .sua totali-
dade, era reputado acanha.do para o .serviço das officinas, hoje é manifesta-
mente deficiente . 

Todavia, a Imprensa Nacional vae cumprindo esforçadamente as suas 
funcções de officina de publicações officiaes e de trabalhos a·ccessori·os. 

Outra medida util e mesmo urgente é a reforma do regulamento vigente, 
cuja estructura a experiencia tem demonstrado ser já inade·quada ao desen-
V\)lvimento a que attingi:u a Imprensa Nacional . 
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O pr.ojecto d-e reforma, iniciado no 6·enad·o, na sessão do anno passa-do, 
reconheceu a necessidade desse remodelamento da estructura actual, tanto 
mais urgente quanto na sua execução se logrará, talvez, reduzir a despesa 
vigente com o .pessoal, assegurando, ainda, melhor situação ao ·que houver 
de ser contemplado nas tabel!as e quadros permanentes. 

As Delegacias Fiscaes do T'hesouro Nacional continuam a reger-se 
pelo decreto n. 5 o390, de 10 de dezembro de 1904, e agora, com o augmento 
de pessoal, que lhes foi dado pela ·lei no 2 o 738, de 4 de janeiro do corrente 
anno, ficam habilitadas a prestar melhores serviços á Republka, fazendo 
com pontuali-dade a escripturação da receita e os balanços respectivos. 

Esse augmento de pessoal estendeu-se ás ·alfandegas, que por isso se 
acham -egualmente apparelhadas a dar aos serviços a seu cargo o necessario 
impulso, tornando mais assid1:1a a fiscalização, para boa arrecadação das 
rendas da União . 

As alfandegas e mesas O.e rendas alfandegadas resentem-se, entretanto, 
da falta de nova legislação •que regule as .suas funcções de um modo mais 
pratico e co-nsentaneo com .as necessi-dades do commercio e da pro-pria ad-
ministraçã-o o 

A observação e a constante prati-ca têm demonstrado ser inadiavel uma 
reforma neste .sentido. 

As multi-pias formalidades -que precedem á execução de certos traba-
lhos, especialmente .a um d-espacho de importação, na confonhi·dade da le-
gislação actual, acarretam uma morosida•de prejudicial e embaraçosa ao 
commercio e ao :publico serviço. 

Em questão de cla-ssificação de mercad-oria-s importada-s de po-rtos es-
trangeiros são co-ntinuas as -surpresas e as recl amações . Não h a meio de es-
tabelecer-se uniformidade ness-e trabalho de qualificação, dentro das regras 
da tarifa vigente. 

Dar novo regimen ás alfand-egas e mesas -de renda•s é pro.videncia que 
.a sabedoria do Congresso Nacional não deixará por certo de reconhecer 
imprescindivel . 

Já ·que o Congresso Naci-onal providénciou, tão beneficamente, dand·o 
pessoal suffkiente ás alfandegas, é justo que egualmente autorize estabele-
cer-se um regimen mais liberal e garanti-dor, corresp-ondentemente ao desen-
volvimento do no-sso -commercio. 

·E' predso notar que as aUand-egas e -outras repartições arrecadadora-s, 
embora dispondo de ;poucos elementos materiaes, continuam se esforçando 
dedicadamente pela boa arrecadaçã-o das renda-s, que procuram elevar. 

No 1° trimes tre do corrente -exercido já attingiu á somma de réis 
1060797:676$ a renda conhe-Cida -e relativa sómente ás alfandegas, Recebe-
daria do IDistricto Federal e collect-o-rias da Capital de S. Paulo. Dessa 
renda 33.355 :542$ são em ouro e - 730442:1 34$ em p·apel. Comparada 
com a de egual trimestre do anno pa-s-sado, temos um excesso, em favor de 
1913, de 3 .434:048$, .papel, inclusi-ve a parte ouro, já convertida em papel 
ao cambi-o d e 16 d. 

I 

Este importante instituto de 'credito continúa a exercer poderosamente 
a sua acção benefica na vida commercial do paiz e especialmente na desta 
capital, cujo commer.cio, -pela sua honradez e intensa actividade, se torna 
merec-edor da orientaçã-o com ·que a directoria do Banco procura auxiliar os 
seus legitimas interesses, facilitando-lhe as operações e reduzindo, quanto 
possível, as taxas de de•sconto. 
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Eis os resultados das operações bancarias ·em 19·12, comparanô.oos com 

os do anno anterior: 

LUCROS VERIFICADOS 

A renda em 1911 foi de 11.867:570$478 e em 1912 de 13.521:954$116, 
estando inclui da nesta ultima importancia a de 37:367$850, 'reservada pela 
Agencia de Santos, como ·lucros suspensos para occorrer a liquidações. 

COMPRAS E VENDAS DE CAMBI AES 

!Annos Compras Vendas 

1911 . . . . 
1912 ... . 

i 33.405.603 i 35.028.879 
i 32.721.168 i 40.305.297 

i i ~ 
Houve· pequena differença para menos no movimento de compras em 

1912, tendo sido1 porém, maiores as vendas do que no anno de 1911. 

MOVIMENTO DE CAIXA 

1911 

Entradas ....................................... . 
Sahidas .... ...... ...... .. ....... .. ......... . ... , 

SaJ.do em 30 de dezembro .................... . 

1912 

Entradas . . . .................................. . 
Sahidas . .. ... . .. ..... ........ . ............. ... . . 

Saldo em 31 de dezembro ..................... . 

1.448.103:880$622 
1.460.420:071$567 

41.338:247$075 

. 1.641.809:984$186 
1.647.611 :473$052 

35.536:758$199 

As entradas e sahidas de caixa foram, como se vê, maior.es d.o q'ue no 
anno anterior. ContribuJiram paTa isso o augm.ento de dep-ositas ·em 
conta corrente e por letras a premio, a conversão de .ouro importado, que pro-
duziu cerca de 60.000:000$, e as remessas ás suas agencias .para compra de 
cambiaes. 

LETRAS DESCONTADAS 
Annos 

1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.016:064$710. 
1912 . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 144.906:74l$681 

O consideravel augmento verificado nesta conta .foi devido á reducção 

da taxa de descontos, fixada em 7 o/o durante quasi tod,o o anno, e aos red.es-
contos,. feitos principalmente por .estabelecimentos bancarias, para os quaes 
vigoraram as taxas de 5 e 6 o/o. 

Dos 144.906:741$681 descontados durante -o anno, 63.844:390$363 pro-
vieram d·e redescontos, dos quaes 46.095 :7>50$746 foram trazidos por bancos. 

Continuando o :surto assignala:do na Mensagem anterior, -o commercio ex-
terior do Brazil (exclusiv·e meta:llico) ·elevou-se durante o anno de 1912 á 
consideravel cifra global de 2.071.106:738$, papel, ·equiva•lente a 138.073.780 
libras, a maior que ·registram as nossas estatisticas, como se ve.rifica pelos ., 

Commercio 
E111terior 



algarismos abaixo, que representam os va~ores gl·o:baes da exportação e im-
portação reunidas ·e correspondentes ao ultimo quinquennio: 

i912 
1911 
1910 
1909 
1908 

Annos Mil réis papel 

2.071.106:738$000 
1. 797.641:182$000 
1.653.276:592$000 
1 . 609. 466 : 197$000 
1.273.062:247$000 

Eq~uiva:Jente 
em :L 

138.073 .780 
119.660.593 
110.963.521 
100 .8'63.794 
79.646.690 

O valor global do commerci.o exterior em W1:2 ·ex-cedeu,' portanto, o de 
1911 em 273.465:556$ ou :L 18.413 .187. 

Para o valor acima contribuiu a exportação· com 1.119. 737:180$, papel, 
equivalente a :L 74.649.143, que é tambem a exportação de maior valor até 
agora registrada, tendo excedido a de 1911 em 115.812:444$, equivalente a 
:L 7. 810.251 . A exportaçã.o do ultimo quinquennio foi a seguinte: 

1912 
1911 
1910 
1909 
1908 

Annos 'Mil réis papel 

1. 119.737:180$000 
1.003.924:73-6$000 

939.413:449$000 
1 . o 16 . 590 ;.270$000 

705 .790:611 $000 

:Eq,uiva•lente 
em :L 

74.649.143 
66 .838.892 
63.091.547 
63 .724.440 
44.1•55.280 

Como nos annos anteriores, o café foi o producto que mai·s contribuiu 
para o resultado assignaiado, abi figurando com :698.371:183$, papel, equi-
valente a :L 46.558.079, excedendo as do ann.o anterior em 91.842:234$, pa-
pe'!, ou i 6. 156. 873, tendo a quantidade exportada sido de 12.080.303 saccas, ou mais 822.501 do que em 1911. Devido á alta dos preços, .que predominou nos 
primeiros oito mezes1 o augmento do val.or da exportação deste pro·ducto cor-
respondeu a 15,2 o/o , ao passo q'ue o augmento da .quantida,de exportada foi 
apenas de 7,3 o/o. 

Seguiu-se, como sempre, a borrac·ha, .cujo valor exportad.o .foi, em 1912, 
de 241.'1?5:37>2$,. equivalente a :L 16 .095.025, ·excedendo o do anno anterior 
em 15. 029 :953$, ou f 1.038.010, tendo a quantidade exportada sido de 
42.286.089 kilos ou mais 5.738.954. Inversamente ao ·que succedeu com .o 
café, o valor da borracha, em consequencia da baixa dos preços no 1 o tri-
mestre d.e 1912, augmentou apenas <6,9 o/o , ao passo que o au.gmento .da ·quan-
tidade exportada foi de 1·5,·6 o/o. 

Houve tambem augment.o na exportação dos seguintes productos prin-
dpaes: herva"!TTatte, a qual foi d·e :L 2. 102.568, ou mais f 119.359 do que 
em 1911; couros, a qual .foi de f 2.011.820, ou mais 213.039 do que .em 
1911; fumo, a q•ual foi de f 1.434 .371, ou mais f 468.996 .do que em1911; 
algodão, a qual foi de f 1. 037. 3'95, ou mais f 58.397 do que ·em 1911 e em 
pel'les, a qual foi de f 758. 167, .ou mais f 110.603 do que em 1911. 

Houve diminuição na ·exportação .de cacáo,. a ·qual foi de f 1.531.073, 
menos f 110.308 do que em 1911, e na do assucar, que teve dimin·uição con-
siderave•l, tendo sido a exportação deste producto apenas d:e i 56.052, ·infe-
rior .em :L 532.•607 á de 1'911. A quantida.de exp.ortada deste ultimo producto 
foi ap.enas .de 4. 771.:697 kilos, ao passo que em 1911 foi de 36.208.301. 

Quanto .á importação, cresceu extraordinari&mente o ·respectivo va.Jor em 
1912, o qual .foi ·de- 951.369:558$, equivalente a :L 63.424.637, exced.endo 
a de 1911 em 157.653:112$, equivalente a f 10.602.936. 
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1911 
1Y10 
1909 
1908 
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Sá o os seguintes os algarismos da importação do ultímo quinquennio : 

Annos Mil réis papel 

951 . 369 :558$000 
793.716:44-6$000 
713 . 863 : 143$000 
592 .875:927$000 
567.271:636$000 

Eq~iva•lente 
· em i 

63.424.637 
52.821.701 
47.871.974 
37 . 139 . 354 
35.491.410 

Houve sensível au.gmento de importação de mercadorias. Convém, en-
tretanto, salientar que tão avultado crescimento .do va!or da importação não 
provém õ.omente da acquisição de maior numero de uti1idades , mas é, em 
parte, consequencia da alta quasi geral dos preços dos artigos nos mercados 
estrangeiros; phenomeno de caracter universa•l que se vem assignalando de 
algum tempo a esta parte e accentuadament-e no 1ultimo anno decorrido e no 
c.orrente. 

A intensidade do crescimento da importação, cujo valor augmen(ou 
20 % sobre o do ·anno anterior, sendo maior do que a do augmento do valor 
da exportação, que não excedeu de 11,6 o/o , não perm.ittiu que fosse mui avul-
tado o saldo desta no anno de 1912, o q'ual foi de 168 . 367:622$, equivalente 
a i 11.224.506. 

1912 
1911 
1910 
1909 
1908 

Os saldos da exportação no ultimo quinquennio ·foram os seguintes: 

Annos .Mil réis papel 

168.367:622$000 
210 . 208 :290$000 
225.550:306$000 
423 . 714:343$000 
138.518:975$000 

Eq,uiva:lente 
em i 

11 .224.506 
14.017.191 
15.219 .573 
26.585.086 
8.663 .870 

A ana-Jyse desses a'igarismos demonstra a tendencia d·e .decr.escime·nto que 
annualmente apresentam taes saldos, a partir d.o anno d·e 1909 e pela razão 
acima apontada. 

E' bem de ver que, com sa'ldos pequenos da exportação, não se deve 
esperar grandes importações de mo eda metallica. 

1Em 1912 o valor da importação de moeda metallica e ·notas de banco es-
trangeiras foi de i 5.003.447, menos i 2.836.889 d.o que em 1911. E o d·a 
exportação foi de i 1 . 441 . 858. 

O movimento do quinquennio foi o s·eguinte: 

1912 
1911 
1910 
1909 
1908 

•Annos 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • o o • • • • • ' • 

Importação E xportação 

5 . 003.447 
7.840.336 
9.439.851 
8.851.619 

141.736 

i 

1.441.858 
2.406.090 
2.331.938 

11.408 
20.700 

Assim, o anno de 1912 po.de ser registrado como •sendo para o Brazil 
dt' grande e mesmo o de maior expansão economica, no que concerne ás per-
m!utas internaciona·e!!. .. ~ -

1111 ., 
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Com re.ferencia ao ·commercio interior, lambem factor importante d.o des-

envolvimento e expansão .economica do paiz, é de lastimar que estejamos 
ainda limitados a calcu~os ·conjecturaes, pela carencia de estatísticas, que ur-
ge organizar, e tão completas como as que temos para o commercio exterior. 

Agora mesmo verifica-se ·quanto seria interessante conhecer-se ·o nosso 
commercio inter-estadoal,. mórmente nesta -occasião, em que se procura pre-
venir ao Norte a crise da borracha. -E' obvi.o que eHa affectará lambem os 
Estados que supprem ·com S·eus prod·uctos a Amazonia, acarretando-lhes, por-
tanto, diminuição nos impostos de exportação, isto é, nas suas receitas. 

A este resp·eit.o a lei n. 2. 719, de 31 de dezembro de 1912, que orça a 
receita geral da Republica para o actual exercício, autoriza o Poder Executi-
vo a reformar -o regulamento que baixou ·com o decreto n. 7. 473,. de 29 de 
julho de 1909, de modo a tornai-o efficiente no que concerne á obtenção dos 
e>Iementos para a organização da estatística do commercio inter-estadoa:l, e 
no Ministerio da Fazenda está . send·o· elaborado o n.ovo regulamento; mas, 
de nenhuma utilidade será a r-eforma si ao mesmo tempo não fôr o Governo 
ha1bilitado com os indispensaveis recursos. orçamentari.os para _custear o ser-
viço. 

Não é necessario augmento de pessoal, bastando que para esse .fim seja 
consignada a v·erba respectiva, paga,ndo-se o serviço por tarefa, que é a me-
lhor fórma, a mais economica e pr.oveitosa de se prover a serviço de natu-
reza especial como é esse, o que já está comprovado pela experiencia. 

u\ cris·e que ora atravessa a borracha,. oriunda, principalmente, da con-
correncia da borracha oriental, cuja procfucção vem crescendo extra.ordina-
riamente de anno a anno, ·e aggravada, além disso, por condições de caracter 
interno, que não podem ser removidas de prompto, ap·ezal,' da acção vigm.osa 
que o Governo está empregando nes.se sentido, tend·e infelizmente a se accen-
tuar, sendo muito de receiar que uma depr·essão temperaria se venha a pro-
duzir no val.or da nossa .exportação,: depressão que necessariamente se .re-
flectiria na importação. · 

Seria a reproducção do que .se deu em 1908, simuHaneamente occasio-
nada pela baixa do preço do café e pela acção re~lexiva .da crise americana 
desse tempo. 

A eventualidade de um tal facto, podendo vir a affectar a renda d.as al-
fandegas, fonte principal onde haure o Governo os recursos para custear a 
administr.ação publica, é mais ·uma razão poderosa para induzir o Poder 
Legislativo a .obs·ervar uma prudente :e cautelosa parcimonia na decretação 
das despezas pubHcas para o prox.imo exercício, que de modo· algum deverão 
exeeder os limites da receita, .a ·qual por seu lado terá de at!oender ás restri-
cçõ·es determina-das pelas circumstancias d·o momento. 

A estatística dos impostos é de grande necessidade e torna-s.e dispensavel 
salientar o valor d·e seus effeitos . .Em relação .aos impo·stos de consumo, foi 
el!a instituída pel·os §§ 2° e 3° do art. 132 do d·ecreto n. 5.890, de 10 d:e 
fevereiro de 1906. 

Em observancia a esse disp.ositi.vo legal, conseguiu-se levantar a desses 
impostos, refeDentement·e ao anno de 1911. 

Actualmente, por intermedio das deiegaci.as fiscaes e dos ins,pectores 
fiscaes, nos Estados, envidando-se todos os es forços para organizai-a de um 
modo mais completo quanto ao exercício ele 1912, incluindo a parte concer-
nente ao imposto de transporte e sello .aclhesivo. 

Pela estatíst ica de 1911, apmou-se que a renda d·os impostos de con-
sumo nesse anno, importou em 59.870:407$359, maior qu.e a de 1910 na 
quantia de 5. 346:022$266 ·e ainda maior que a de 1909. na de 14.240:237$364. 
!'elos dad·os já existentes, poder'se-ha affirmar :que na renda de 1912 seja 
superior essa diffe·pença. 
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Em 1911 existiam na Re:publka 11.335 estabelecimentos fabris sujeitos 

aos impostos de ·Consumo, sendo 2. 118 fabricas de preparados de fumo; 
1 . 544 de bebidas; 30 de phosphoros; 4. 542 de calçados; 11 de velas; 272 
d•e perfumarias; 623 de esp-ecialidades pharmaceuticas; 319 de vinagre; 
291 de conservas; 7 de cartas de jogar; 534 de chapéus; 20 de bengalas ; 
190 de tecidos e 834 salinas. Além disso foram registradas 2. 964 casas 
commerciaes por grosso, 241 .733 casas commerciaes a retalho, de um ou 
mais de um producto tributado, e 4.951 mercadores ambulantes. 

!..... ... . 
Foi grande o benefici·o que a limitação das concessões de isenções de 

direitos aduaneiros trouxe ao Thesouro Nacional. Seus effeitos se têm feito 
sentir na ·elevação da renda de importação, na melhor fiscalização da arre-
cadação dos imp.ostos, que a isenção affrouxava, e na diminuição ·Considera-
vel do expediente, que recahiu sobre o Thesouro. 

E' medida de elevado interesse para a Naçãü que cada vez mais se 
restrinja a is•enção de direitos, .sendo de muita conveniencia que o Con-
gresso Na·cional mantenha a determinação contida no referido art. 2°, 
al/Jne,a IH, •quanto ás emprezas que gozam desse favor em virtude de con-
tra•cto. 

O importante serviço do ensino agronomico, encarado sob as suas di-
versas :modaJi.da·dcs, continúa a ser obj e·cto da mais viva solicitude ·por parte 
do Go.verno. 

A sua ürganização vae proseguindo regularmente com a instal!ação 
progressiva de va·rios estabelecimentos d·estinados a dHfundir os ensina-

. mentos theorkos e praticas ·entre as diversas classes de nossa popul·ação 
rural, tudo de accôrdo com os recursos ürçamentarios, aliás ainda bem 
insufficientes ·para levar a·o fim almejado tão grandioso emprehendimento. 

A Escola Superior de Agricultura e M.ed·icina Veterinaria já tem .quasi 
concluídas as obras e 'installações necessari as para o fnnccionamento do ' 1 o 
anno do curso fundamental, devendo muito breve ser inauguradas as respe-
ctivas aulas. 

Na Fazenda Experimental annexa á Escola e situada .em Deodoro têm 
sido feitos grandes melhoramentos, para que se possa tornar apta aos fins 
a que se destina, dos quaes o .principal é a pratica agrkola .que os alumnos 
devem al!i adquirir. 

Já se está procedend-o ao concurso para provimento dos Jogares de 
lentes, substitutos e professores das ca·deiras •que constituem o alludido 
curso fundamental. 

Terminado o concurs-o iniciar-se-hão os ·exames d.e admissão, de accôrdo 
com o art. 123 do regulamento da Escola. 

Assim, po-is, a Escola Superi•or d.e Agricultura e Medicina Veterinaria 
vae iniciar o seu funccionamento nas melhores condições para ministrar o 
ensino theoricü e pratico da•s sciencias agronomica e veterinaria, das .quaes 
necessita não só a .agri-cultura como tambem a nossa industria pastoril. 

As escülas med-ias ou theorko-praticas da Bahia .e de ·Pinheiro estão 
funccionando com regularidade, achando-se matriculados nesta 18 alumnos 
no 1° anno ,e 21 no 2° .e na:quella 31 no 1°1 10 no 2° e 15 no 3°. 

üos oito aprendizados agri·oolas creados, e·stão já funcci-onando o de 
S. Luiz das Missões, no Estado do Rio de Grande do Sul, com 32 alumnos, 
e o da Bahia, situado nas prox·imidades da villa de S. Fran-cisco, com 36 
a! um nos. 

O de Barbacena, no Estado de ·Minas Geraes, com as suas installações 
qua:si completas, deverá iniciar as aulas em julho do corrente anno. 

lOs de Igarapé-assú e Satuba, respectivamente nos Estados do Pará e 
Alagôas, fundados em antigos estabelecimentos estadoaes, avocad·os pelo ., 
Gov·ern•o .Fed.eral, possuíam já 1a!guns ·edifi.cios e installações que estão sendo 
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ada.ptados e completados, de accôFdo com o plano geral adaptado pelo regu-
lamento de e·nsino agronomico. 

O de S. Simão, no Estado de S . Paul-o e o d e Guimarães, no Estado 
do iMaranhão, ,acham-se em vias de installação, possuindo grande parte do 
material nec.essarlo a·O seu funccionamento, e o de Tubarão, no Estado de 
Santa Catharina, será ai·nda installado no c-orrente anno, em predio cedido 
para esse fim pelo Governo daquelle Estado. 

Já foram iniciadas as obras de installaçã·o e adaptação das escolas de 
lacticinios de Barbacena e S. João d'El-Rei, send·o de esperar que fiquem 
concluídas a tempo d·e serem inaugurados os respectivos cursos no cor-
rente anno. 

Continuam funcdonando com grande proveito para zonas em que se 
acham ·OS campos de demonstração do Espírito Santo, no Estado da Para-
hyba, e de Macahyba, no Rio Grande do Nort.e. 

P,ara os de S. Christovão, no Estado de Sergipe, Itaocara, no Estado 
do Rio de Janeiro, Lavras, no Estado de Minas Geraes, Xiririca, no Estado 
de S . Paulo, e Itajahy, no Estado de Santa Catharina, já foram ad:quiridos 
material ag1'icola e a·nimaes de trabalho, estando promptas as plantas dos 
edifícios necessarios ás respectivas install ações . 

Muitas camaras munidpaes têm solicitado a install ação de campos de 
demonstração nos seus muni·c ~·pios: umas o fferecem os terrenos, outras 
tambem as installações, tendo sido im.possivel attender-se a tão justos de-
sejos, devido á insuffici.encia dos recursos orçamentarios. 

·Penso, todavia, que um estabelecimento desta natureza poderá ainda 
ser creado no município de Catalão, no Estado de Goyaz, d e .accôrdo com ·O 
disposto na lei n. 2.738, de 4 de janeiro dest.e anno. 

Estão funccionando com .regula!'idade os cursos ambulantes de agri-
cultura, lactini.os, viticultura, a·picultura, etc. 

Actualmente temos 18 cursos desta natureza distribuídos pelos Estados 
do Rio Grand·e ·do Sul, Santa Catharina, Paraná, Rio de Janeir-o, Minas· 
Geraes, Espir:to Santo ·.e Bahia . Esse numero não é suffidente para satis-
fazer ás necessidades de nos as população rural. . 

Está bem longe de corresponder á extensão de nosso territorio ·e torna-
se necessario augmental,os afim d.e que out ras zona·s do paiz possam gozar 
das vantagens resultantes do ensino ambulante. 

Foram ·crea,das no anno findo duas ·estações sericicolas, uma em Bar-
bacena, Minas Geraes, e outra em Bento Gonçalves, Rio Grand·e do Sul, 
as ·quaes virão certamente ,prestar relevantes ser'viços á nova industria de 
sericul tu r a entre nós. 

As installações, .embora modestas, comprehend erã·o todo o material ne-
cessario para o· ensin·o pratico da creaçã o do bi·cho da seda, cultura da 
amoreira e utilização indus trial dos casulos, a•ssim como fiação e tecelagem . 

Estão sendo ·organiza,das tres estações experimentaes, sendo duas para 
a cultura racional da ·canna de a·ssucar, .em Campos, no Estado do Rio de 
J ane:r-o, e Escada, no Estado de Pernambuco, e outra para a cultura inten-
siva ·do algodão em Coroa.tá, no Estad·o do Maranhão . 

A construcção ·dos edifíci-os destinados á Estação de Campos ficará 
concluída antes do fim do anno, ·iá estando encommendado o material agrí-
cola, technico e sci.entif•ico, de mo·do que .em breve entrará o estabelecimento 
em plena actividade. 

O Posto Zootechnico de . P'inheiTo, além dos serviços que vae prestando 
aos criadores da respectiva zona, tem ·estabel·ecido estações de monta em 
c'.iversos pontos da n~giã.o G:ircumvi'zinha nos Estados de Minas, S. Paulo 
e Rio de Janeiro, contri·buindo assim d•e um modo· directo e immediato para 
o melho-rame_nto do .ga.do pertencente a particulares. 

O Posto Zootechnico de Ribe,i rão Preto , no Est·ado de .S. Paulo, está pres-
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tes .a ser inaugurado ·e o de Lages, em Santa Cathar.ina, começa a s·er instai· 
lado, já possuindo alguns •animaes de raça. 

A Fazenda Mo·delo de ·Criação de Santa Monica, no E·stado do Rio de 
Janeiro, está em pleno funccionamento. Tem j·á um rebanho do gado nacio· 
na! e estrang-eiro, em -optimas condições, podendo, assim, brevemente fo-rne· 
cer reproductores •escolhidos seleccionados aos lavradores da região. 

A Fazenda Modelo de Ponta Gr·ossa:, no Estad·o do Paraná, com uma área 
de 5. 000 hectares de terras ·em condições excellentes para .a criação em 
gran.d·e escala e producção intensiva de forragens, ·Conta actualmente, além 
de outros animaes, um rebanho de cerca ·d·e 70 ·eguas es-colhidas, de raça 
nacional ·e de raça cruzada com Orloff, assim como um pequeno rebanho de 
carnei·ros South·Down, e a Fazenda Modelo de Uberab.a, no E·stado de Minas 
Geraes, d·estinada especialmente ao melhoramento do gado vaccum ·pela se· 
lecção do gado nacional possue um importante rebanho da r.aça Caracú. 

Al•ém destas, foi creada uma fazenda em Caxias, no Estado do Maranhão·, 
cuja installação está dependente da escolha de terras, as quaes fo·ram offe· 
recida;s. por arquelle município. 

O Horto Florestal que conta apenas dois annos de ·existencia, possue 
além de bo·sques especificas de arvores de madeira ·de construcção, todas as 
installações necessa'fias para a ·producção ·e tratamento de· mudas d·e arvores 
para serem dt·stribuidas. · 

De maio a dezembro de 191\2, o estabelecimento distribuiu gratuitamente 
14 .•602 mudas de a:rv-ore·s fructiferas, 277.0.26 de arvores d·e sombra e 897.234 
de arvores florestaes, perfazendo um total de 1. 188.862 mud.as. 

I 

Dos 1.203 munidpios do paiz já foram insp.eccionados 973, estando pu· 
blicados -os resultados da inspecção dos muni·cipios de S. Paulo. Os dados re-
lativo-s· aos munkipios do Pa-rá, Piau.hy, Rio Grande .do Norte, Sergip·e, Es-
pírito Santo, Paraná e Goyaz s·erão tambem publicados brevemente, devendo e 
fi.car •prompta até o f.im do corrente anno a -inspecção dos. demais muni-
cípios. 

Na prop·aganda agrícola de·sre Serviço, pelos Estados, j-á foram preparados 
mais de 300 aradores. 

Foram distribuídas por todos os Estados mais de 400 tone!a;das de se· 
mentes diversas, 14.000 mudas ·d·e aTvores fructiferas, não menores de 80 
centímetros, 200.000 1bace!los de videiras. e 12 toneladas de toletes de canna, 
seleccionada. 

A distl'ibuição de 155 tonela:das de sementes de trigo·, originaria .do Rio 
Grande do Sul, foi coroada ·do melhor resultado, poi·s a colheita foi grande 
e livre de ferrugem, tanto naquelle Estado, como no Paraná e Santa Ca· 
tharina, o que prova que a pr.oducção do trigo, entre nós, é uma questão re-
so'lvi·da. · 

Vae ser adquirida uma fazenda para pr-oduzir ·s.ementes e mudas se-
leccionadas, afim de s·erem distribuid.as entre -o•s agricuhores, serviço este 
que será um . dos mais valiosos a:pparelhos da nossa Defesa Agrícola. 

Serviço dto~ 

Inepeoçiio 
defetla Agri-

cola 

O plano traçado pelo conhecida. es•pecialista Dr. Cook começa a ser exe- Lavoura secra 
cutado com o primeiro ca··-po de ·demon~tração destinado ás applicações dos 
preconizados proces.sos. ln:c,allado em Garanhuns, no Estado de Pernambuco, 
já em plena actividade, offerece fundadas esperanças de um bom resultado. 

Um segundo campo de demonstração, identico ao de Garanhuns será 
brevemente installado no E•sta•do do Ceará, cuja. Governo acaba d·e offerecer 
para esse fim -urpa extensão regular de terrenos · qqe ·estão sendo ex am~
nadcis .nest e memento pelo Dr. ·Cook. 

., 
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O a·ctual director do Jardim Botanico tem tornado varias ·providencills 
no sentido de melhorar as condições deste estabelecimento, já destruindo du-

. plicatas desnecesS<arias ·e substituindo-as por novos grupo•s systernaticos, 
economicos, biologkus ou horticolos, já aterrando o terreno methodkamente, 
já substituindo por pla•cas de- metal com letras em relevo .as placas pintadas 
existentes, etc. 

Para augrnentar o herbario que é muito deficiente, foram colhidos di-
vers-os spedrnens nos arredores desta Capital e nos Estacto·s do- -Rio, São 
Paulo ·e Amazonas. 

Contribuirá muit-o para fa-oi'litar a i:dentifi.cação das plantas a publica-
ção que vae ser iniciada da Revi s ta Mensal ·do Jardim Botanico do Rio- de Ja-
neiro, assim como de uma lis·ta da flora brasileira, contendo as numero-
sas addições feitas a·pós •a publkaçã.o da Flom de M!artius, com a indicação 
dos Estados ·em que são encontradas as diversas variedades. 

Já está organizado e 'brevemente entrará ·em execução o proj ecto de 
construcção de um edifido para a s.ecção· de bota_nica, actualrnente installa-
da em urna parte muito acanhada junto á se·cretaria. 

Na secção de physiologia vegetal e ensa.ios de sementes, os traba-
lhos p.rogridern saüsfactoriamehte. dando-se o me·smo no la·boratorio de chi-
rnica agrkola, no qual já se reali'zaram numerosas analyse·s de terras, ad·u-
bos, vinhos, aguas, etc. 

'Para completar a bibliotheca foTqm 2:dqui rià ns variRs obras n e ~ ta Ca-
pital e encornm encl ad as m uit r.·3 outras na Euro pa, de modo- que dentro em 
breve poderá ella ·~ ·e r, com vantagem, franqu eada ao p·nbli co. 

Acham-se qua .. si terminadas as grandes obras de transform açiío por que 
passou o -Mn·seu Nacional . 

O edif.i cio foi s·ensi v.elmente augrnehtado, abri-ram·se v.astos salões no 
I 0 e zo pavimento, os quaes foram a1daptados á exposição. da•s collecções e á 
:installaração de laborato·rios; preparararnos·e as s·alas .do.s cursos bem como. o 
espaço des.tinad·o ao mus.eu escolar e ao archivo; installou-se a bibliotheca em 
um vasto salão confortavel e ·bem illuminado, fez-se a installação ·ele·ctrica 
para a illurninação externa e interna do edifício- e ·introduziram-se rnelho-
ramento·s notaveis nos salões da ·secretar.ia, archivo e portaria. 

Do antigo mobiliaria· aprov·eitou-se o ·que podia ser conservado; os mo-
veis imprestaveis foram substituídos ·po-r outros novos·, fa-bricados no paiz; 
para .servirem de mostruario·s das div-ersas secções foram encornmendados 
a uma importante fabrica d e Hambu-rgo armarios de ferro e vidro, qu-e -de-
vem chegar brevemente a esta Capital. 

Para a completa in stallação dess-es · mostntarios-, torna-se, todavia, ne-
cessario fa·zer acquisição de -outros armarias Jogo .que para este fim sejam 
concedidos os necessarios recursos. 

Todos os la-boratorios }á installado-s, c.om apparelhame-nto rnodemissimo , 
têm prest?.do mui valiosas ·c'ontribuições á agricultura e á industria, estu-
dand o chi.micamente a composição das plantas uteis, as causas de moles.tias 
que atacam as plantações e o valor industrial de productos diversos, para os 
quaes se pede diariamente a concessão de privilegias. 

O pavilhão destinado aos trabalhos taxidermicos vae ser construido, es-
tará prcmpto a funccio-nar dentro de tres mezes. 

A Directoria d~ Meteorologia e Astronomia !em continuado a ·executar 
regularmente os trabalhos technicos a s·eu ca·rgo. · 

Foram publi·cados no Terrestrial MagneiJísm e Atmospheric Electricity 
os resultados da operação geographica e rnagnetica r·eaJ.izados no anno proxi-
mo findo. 

Com o· fim de apreciar aqui o eclipse de !O <;le outubrp do annq proxirno 
findo, estiv'eram diversas cornmis'sões' scientificas estrangeiras que, infeliz-
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mente, nada conseguiram observar, em virtude das chuvas torrenciaes que 
então cahiram. 

O Brasil foi representado pelos Drs_. Francisco Bbering e Nuno Duarte 
Silva no .Co-ngressu Internacional que se reuniu em Paris-, no me-z de outu-
bro do anno proximo findo, para regularizar a -expedição de signaes hora-
rios radiotelegraphicos, afim de attender ás necessidades da navegação e da 
geograp-hia. 

Entre as conclusões votadas ness-e Co-ngres-so figura uma incumbindo o 
nosso paiz de distf.i,bu:i r a hora ao longo de sua costa, por meio das estações 
radio-telegraphicas de Fernando de Noronha, Rio de Janeiro e Rio- Gran· 
de do Sul. 

ü numero de estações meteorologicas e pluviometric.a·s. é actualmente 
de 147, comprehendidas neste numero 20 pertencentes •á rêde paulista ·e 25 á 
rio-grand-ense, as quaes são •subvencionadas pelo Governo. 

Iniciou--se a -confecção de quadros estatísticos. mostrando a relação do~ 
diversos elementos dimatologicos o-bse-rva dos em todo o territorio. 

Os sismographos registraram ,um numem regular de sismos, cujos 
dados foram publicados em boletins distribuido·s· aos interessados. 

O Serviço d-e Veterinaria teve um grande desenvolvimento durante o Serviço 
anno findo, prestando relevantes serviços em todos os Estados da União. de VeLerioll.ria 

As epizootia·s de carbunculo symptomatico em Turyassú e Curupupú, 
no Estado Ma-ranhão, e em Bragança e Vizeu, no Estado do Pará, foram 
totalmente extinctas, send.o de esperar que dent,ro em pouco o s·ej a egual-
mente a epizootia da raiva que se ma·nifest-ou no anno passado com tanta 
inte.nsidade no Estado de Santa Catharina. 

Rio Grande .do Sul, foram estudada-s e tomadas medidas -contra a osteo-
malacia bovina em Pelotas, a peste d•e cadeiras em Santo Antonio e Barra 
do Ribeiro, a cachexia acquosa em Santa Victoria , Arroio- Grande e Dom 
Pedrito. 

A ·pedido das municipalidades locaes foi feita a tuberculinização das 
vaccas ' leiteiras de Rio Grande, Pelotas, Porto Aleg!'e e Bel·ém do Pará -e 
está sendo executada a fi scalização do leite em Ni-ctheroy. 

Tem tomado grande i·ncrement-o .a vaccinação contra -o carbunculo, e o 
combate contra o carrapato vae s•endo feito com vantagem, havendo sido 
construid-os banheiros carrapati-cidas no Ceará e na Bahia, deve·ndo em 
breve ser inicia·dos os de Alagôas, Pernambuco -e -outros Estados. 

Pela ins-pectoria em Porto Alegre foram inspeccionados 1 . 441 bovinos, 
244 ovinos, seis cavallos e dois caprinos, importados da Republica Oriental 
do Umguay. . , 

Pela inspectoria de Uruguayana foram examinados 27.181 bovinos, 
9. 6.54 ovinos e 340 equinos importados do Uruguay -e da Repub-lica Ar-
gentina. 

A extraordinària procura que tem tido o serviço >pelos criadores de-
monstra o resulta-do .que elles têm tirado do principal elemento de defesa 
da 1industria pastoril. 

Convém, ·quanto antes, insta llar o appar-elhame·nto completo e indispen-
savel para o exame do gad.o impor tado, ·cada anno em quantidade maior, 
pelos portos do Rio de Janeiro e Santos, afim de evitar a entrada de mo-
lestias que não existem em nosso paiz. 

Os nossos lavradores e criador,es se vão pouco a pouco compenetrando Banheiros 
da acção efficaz dos banheiros carrapaticidas para prot-eger o s®u gado, cai ~apaticidas 
principalmente o de raça fina contra os ataques da molestia da tristeza. 

No ,anno find·o 55 proprietarios fizeram jús an premio de 500$ para 
construcçã,o -de taes banheiros, de accôrdo COJTI as jn•dicações do Serviço de 
Vet·erinaria. " 
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Es·se numer·o se distribue entre os varies E·stados da maneira seguinte; 
Ceará sete, Rio de Janeiro 15, Districto f .ederal um, Minas Geraes 14, São 
Paulo 12, Paraná um e Rio Gra·nde d.o Sul cinco. · 

No intuito de propagar o mais possível a adopção de tão util medida 
preventiva para a conservação de nossa riqueza, pecuaria, foram publicadas 
as oiiJstrucções pr.ecisas sobre o ,modo de re·querer o auxilio official e orga-
niz-ou-se uma planta com orçamentos e dados necessarios para a construcção 
racional dos referidos banheiros. 

A ·necessidade .imperiosa de encontrar dentro do paiz animaes em con-
dições de abastecer ·o Exerc:to Nacional levou o Ministerio da Agricultura 
a estudar os meios de resolver o problema da criação do ·cavallo de guerra . 

Com este intuito realizou-se no dia 25 de fevereiro proximo findo, uma 
.reunião em que fi·caram estabel·ecidas as bases de uma acção conjuncta dos 
Ministerios da Guerr·a e da Agricultura para. a solução do problema . 

Assim, ao Minist·erio da Agricultura caberá cuidar; · por todos o~ modos 
ao seu alcance, da selecção da.s raças equinas nadonaes e de ~eu a•perf.ei-
çoamento, para o que manterá nas fazendas-modelo e postos zootechnicos, 
bem como em postos hiP'picos, a .serem creados nas zona.s mais a·propriadas, 
garanhões destinados á monta de eguas nacionaes seleccionadas, de pro-
prieda·de particular. · 

Ao 1Ministro da Guerra caberá o encargo de prem:ar os criadores, que 
nos concursos .e ·expos.lções 'officiae·s .apresentarem o melhor typo ou o 
melhor grupo de animaes aptos para a remonta, procurando ad·quirir nessas 
ex.posições ·e concupsos os que se acharem em condições de se a.daptarem 
ao serviço do Exercito . 

O Governo solicitará 11 .adhesão dos Presidentes e Governadores dos 
Estados para que os animae•s da Policia sejam adquiridos nas mesmas con-
dições em que os obtiver a União. 

O registro e archivo geral de mar-cas a fogo continúa francamente 
acceito por parte dos criadores ·e lavradóres residente•s em differentes Es-
tados da União. 

At.é 31 de março, .deram entrada, na ·directoria geral de agrkultura, 
16.778 requerimentos d.e ·criadores solicitando registro e aroehivo das marcas 
actuaes e acquis ição de marca'3 .do systema offi.ciaJ . 

Foram desenhadas 8.200 marcas originaes e 32.800 copi as de mar.ca~ 
do systema "Ordem e Progresso", e adquiridos 10.000 desenhos de marcas 
originaes e 40.000 copias do referido systema. 

A excellenda d.o methodo, a firmeza e perseverança com · que vae sendo 
levado a effeito este serviç·o _acabam de ·conqu:star para nossa patria hortroso 
renome que me desvaneço . de assigna.Jar. 

Pelo orgão de scientista·s notaveis, bem com.o no seio do Congresso 
das Raças, reunido em · Londres, foi o mesmo serviço apreciado com o:s mais 
francos applausos, .a que se juntaram, depoi•s, as ma-nifestações da imprensa 
daquella Capital e de Berlim e Paris, pelos seus representantes ma:s auto-
rizados, sendo por estes o ·nobre procedimento do Brasil para ·com os seus 
primitivos habitantes apontado como um exemplo .a ser imitado, para honra 
da dvilização universal, por todos os paizes onde ainda ex:stem índios -sel-
vagens. 

Prati·cados os reconhecimentos necessari.os pàra assentar o plano de 
acçã_o, fo ram desde logo atacados todos os trabalhos, que hoje estão produ' 
zindo os melhores resultados, enchendo .de benefidos as regiões sertanejas 
e ga.rantindo a ·existencia e prosp_eridade das diversas tr:bus. 

No de'llempenho de seus . trabalhos, os funccior,p~crios . . das Í<r)spectori'i!S 
têm trazido á g'e·o·grrup,hia n;wciOnal um lat'go e precioso c·ontingente de in-
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formações, tendo sido tambem descobertos muitos saltos e cachoeiras, 
fontes d·e potendas mechanicas ·capazes de determinar e animar o s.urto de 
varias industrias . 

Visando um fim essencialmente social e economico, o referido Serviço 
s·erá cada vez mais um propulsor da agr:cultura, da ·pecuaria e da instru-
cção pelos orgãos systematicos das povoações indígenas e :dos centros agrí-
colas, a.pparelhos destinados á educação do indios e dos trabalhadores na- . 
cionaes na :propria zo·na do seu habitat, operando assim o desbravamento, 
a colonização e a valorização dos sertões .até a~ora ina.ccessiveis e incultos. 

Foram feitas vanias e repetidas expedições para pacificação de indios 
no Territorio do Acr·e e nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, 
Espírito Santo, Minas, Paraná, Santa Cathari'na, Goyaz e Matto Gro·sso, 
bem como para entabolar com as tribus •j á pacificadas, não só nestes Es-
tados como nos de S. Paulo e Rio Grande do Sul, as .relações necessarias 
á assistencia que lhes é devida e que lhes tem sido prestada, sob varios 
aspectos. · 

tMuHo- animadora é já a cultura das terras e a criação de animaes do-
mest:cos nos postos do Serviço, toda ella começada e praticada pelos indios, 
sendo relativamente consideravel a area pla·ntada com cereaes, .a.rvore·s 
fmcti feras e hortaliças. 

Em relação á estatística, foram arroladas mais 42 aldeias em Goyaz e 
notados varios vo·cabularios indigena·s. 

Foram fundadas oito escolas pPimarias, sendo, uma no sul de Matto 
Grosso, cinco nas estações telegraphicas da linha que está sendo contru id.a 
ao norte do mesmo Estado pela commissão a cargo do coronel Rondon, uma 
no Maranhão, na zona do ·Curupy, e outra no Espírito Santo, no Posto do 
Ptanc.as. 

Quanto ao amparo e aproveitamento do trabalha·dor nacional, a:cham-
se sobretudo adianta,da·s as obras de construcções e installações do Centro 
Agrícola - Sa.bino Vieira-, no !Estado da Bahia, cuja inauguração será 
feita até o fim do corrente anno . 

. foi aodquirido material para installação de serraria e olaria mecanicas 
para · os centros .agrícolas dos IEsta·dos do JVlaranhão , Piauhy, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Alagôa·s e Sergipe e brevemente para o Ceará e Para-
hyba do Norte. 

Dados os esforços •que estão sendo e·nvidados pela directoria do Serviço 
nessa tentativa de reerguimento do nosso proletaria-do agrícola, espero 
poder dar-vos conta da inauguração de to-dos esses nucleos na minha pro-
xima Mensagem do anno vindouro. 

Em correlação com o Centro Agrícola no município de Akantara, Estado 
do Maranhão, foram feitos os .estudos e orçamento do canal de Santo Ignacio 
ou Cerijô, o qual se destina á navegação de pe•quena cabotagem entre as 
bahi.as de Cuman e S. Marcos. 

iPara a realização deste serviço offereceu o Governo do Estado a 
quantia de 300:000$, contribuição essa .que permittiu .a acquisição de appa-
relhos mecanicos modernos para ·exe·cutar a .escavação e movimento de 
terras. 

Construido o canal fi·carão garantidas as communicações entre .a Ca-
pital e os municípios do· rico valle de .Pericuman, assegurando a sabida facil 
aos ·productos, inclusive a borr.acha do Alto Tury . 

E' digno de nota -o augmento operado no movimento immigratorio, du-
ra·nte o .anno passado. Assim é que · nesse período entraram no Brasil 
180.182 immigrantes, offerecendo a média diaria de ·entradas o numero de 
4·93, gu.ando em 1911 f.qi de 366, ou seja um augmento de 127. 

C0ntiriuam eín trabalhos àe fundaÇão nos differente's Estados 32 coto-., 

Serviço do 
Povoamento 

do Solo 
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nias ou nucleos coloniaes, dos quaes 12 ma·ntidos pela União e 20 pelos 
Esta:dos com o .auxili·o dos ·cofres fe.deraes. 

1Dos 38 que ainda durante o anno anterior de 1911 eram considera·dos 
como em fundação, acabam de ser emancipados, cessando assim a prestação 
de a·uxi!ios da União, os seguintes no Estado do rParaná: Tayó, Iraty, Ivahy, 
J esuino Marcondes, !tapará e V era Guara:ny que, nas mais lisongeiras con-
dições, apresentam uma população de 11.280 pessoas, de varias nacionali-
dades européas, constituindo 2. 063 familias. 

Até dezembro de 1912, a população dos nucleos coloniaes nos Estados 
era de 51.642 pessoas, constituindo 12.522 familias. 

O valor da pro•ducção agrkola nos nucleos coloniaes, pertencentes aos 
colonos que com auxilias federa·es se acham localizados, foi · de réis 
10.806:942$090, quantia ex·clusivamente apurada dos dados estatist-icos dos 
relatarias dos inspectores do Povoamento nos Estad•OS. 

E' superior ao quanilum. apurado, no .anno anterior de W11, 'que foi de 
7. 652:935$800, em 2.294:006$290, o .que bem attesta o progresso desses 
estabeledmentos agri.colas. 

cucperatiaismo 

O serviÇo de propaganda de syndka!ismo e cooperativ>ismo tem sido 
realizado sem interrupções, arpresentando bem animadores resultados pra-
tl-cos, como seja a creação de 26 coo·perativas de producção no Rio Grande 
do Sul, onde já existem 54 associações agrkolas .que estão sendo remodela-
das dentro da pura fórma cooperativa, -·com o fim d-e eliminar sel-e·cções de 
classes e favorecer egualmente ao grande proprietario .e ao mais humilde 
operaria rural , e 18 em Santa Catharina, onde já existiam 22 associações, 
cujos estatutos estão sendo tambem convenientemente revistos. 

Defesa 
d l Lorracha 

Identico serviço está sendo Fealizado em outros estados, sendo digno de 
menção especial a organização do Banco Cooperativo de S. Paulo, ·com o 
fim de reforçar, por meio de emprestimo.s, o lastro monetario -das coo-perati-
vas de consumao que se organizarem na capital daquelle Estado ·e a remode-
lação da Cooperativ·a Central dos Agricultores do Brasil, sob os auspícios 
da Sociedade Nacional de Agricultura, a qual constituirá um vasto armazem 
geral de mercadorias destinadas á distribuição nesta praça das safras reali-
zadas pelas cooperativas de producção e pelos agricultores isoladamente. 

No intuito de evitar o aggravamento -da carestia dos generos de pri-
meira necessida-de e de re·duzir a especulação, tem sido feita tambem com 
grande intensidade, e exito diariamente, ·nas offici·nas e nos centros opera· 
rios desta Ca·pital a propaganda das cooperativas de consumo, facil!tando 
assim a approxi.mação entre productores e -consumidores. 

As apprehensões que já nutria o Governo em 1911, quando VQS com-
municou em mensagem a situação desta nossa importante industria dos 
Estados do Norte, ameaçada em seus fundamentos pela conco-rrencia es-
trangeira, e submetteu ao vosso estudo um . plano para sua defesa eco-
nomica, convertido mais tarde no decreto legislativo n. 2. 543 A, de 5 de 
jane:ro de 1812, accentuaram-se gradualmente no co-rrer daquelle anuo com 
o incremento que tem toma,do a produ·cção da borracha de plantação nas 
possessões ingl-ezas e em outros paizes do Oriente, e já não podem ser 
dissimula·das neste momento, ·.quando, em baixa ·constante e accentuada, o 
preço da nossa Pará, fina, s·e ach_a a 4$ o kilo, preço que já representa 
apenas o custo médio de pr.oducção no valJ.e do Amazonas. 

O imposto d·e exportação cobrado sobre .a borracha, fonte quasi exclu-
siva de onde retiram as suas rendas os Estados do Pará, Amazonas e Matto 
Gross-o e o Territorio Federal do Acre, não repres·enta mais a parte com ·que, 
dos lucros ropnrados n!a industda. eXIpldracm, o productor concorre para as 
despes!!!s elo Estado, mas uma. taxa que já vrae incidindo sobre trab,aiho im· 
productivo, o que equival·e a dizer que c-omeça a recahir direct!llmente ·sobre 
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a propria fortuna parti cular do industrial. Torna-se, pois, cada vez mais 
imprescindível agir com presteza e energia, .nas medidas de defesa e appare-
lhamento economico que decretastes, para .eV'itar os males que essa situação 
trará certamente a todo o ·paiz, si uma diminuiçã·o do ·custo de producção 
compensadora da baix·a dos preços de ve·nda não collocar os nossos serin· 
gueiros em condições de resistir aos seus concorrentes at<é •que, modifica•dos 
os factores que os collocam agora em situação desvan.taj os a, possam final-
mente triumphar ·com os fortes elementos de combate que encontram em 
as nossas immensas reservas naturaes de arvores productoras d.e borracha, 
na facmdade da cultura dessas arvores ta·nto no valle do Amazonas como 
em outros Estados da Republica e ainda mais na incontestavel superiori-
dade do nosso. pro dueto. 

Regulamentada a lei n. 2.543 A, pelo d.ecreto n. 9.521, de 17 de abril 
de 191.2, e aberto um credito especial de 8. 000 :000$, pelo decreto n. 9. 649, 
de 6 de julho do mesmo anno, logo que esse ·credito foi !'egistrado pelo 
Tribunal de Contas, o Mdnisterio da Agricultura organizou a Superintenden-
cia da Defesa da Borracha, repartição incumbida da execução dos trabalhos 
previstos na referida lei, sendo nomeado para dirigil-a o engenheiro Ray-
mundo Pereira da Silva. 

De 13 de julho do anno passado, data em ·que o referido engenheiro 
foi investido no cargo de superintendente, o Serviço de Defesa da Borracha 
tem tido o seguinte and amento: 

'Foram installadas a secção central no Rio de Janeiro e a secção dis-
trictal do R:o 'Branco e organizados os distrktos de fi scalização do Ama-
zonas, Pará, P.iauhy ·e Maranhão, Bahia e Sergip,e, ·e Matto Grosso, achando-
se em via de organização o do Territorio Federal •do Acre. 

Tanto •OS districtos de fiscalização, sob cujas jurisdi·cções .se acham 
as mais importantes zonas productoras de borracha de seringueira ou de 
maniçoba, como a secção districtal do .Rio Branco, que exerce a sua acção 
sobre uma vasta região de campo·s de criação e de cultura, j á estão provi-
dos de pessoal e mate.rial necessarios ao perfeito desempenho dos impor-
tantíssimos trabalhos que d•ev·erão executar. 

Pelos decretos ns. I O. 051 a 1 O. 055, de 14 de fevereiro ultimo, foram 
expedidos os regul amentos· para as Estações Experimentaes da cultura da 
seri.ngueira no-s Estados do Amazonas, Pará, Matto Grosso e para a cultura 
da maniçoba nos Estados do .Piauhy, Bahia e !Vl.inas Geraes. 

Para todas essa·s estações j.á foi adquirida parte de material , ferra-
mentas, utensílios, machinismos e ap.parelho·s d·e la·boratorio e estão sendo 
tomadas as prov.idencias para ac·quisi ção dos terrenos necessarios a cada uma 
dellas e para a composição do res·pectivo •pe·s·soal techni.co e profissional, 
cuja escolha precisa ·s·er feita -com cuidado, ·em vista da importancia exce-
pcional dos serviços .que lhes vão ser confiados. 

Foram i.niciados e acham-se regul armente adiantados os serviços prepa-
ratori.os nos Estados para a Exposição Nacional de Borracha a ser reali'zad.<i 
nesta Capital ·em 7 de setembro proximo. 

Os funccionarios encarregados do·s trabalhos referentes á exposição es-
tão procedendo .a um inquerito em todos os munici-pios sobre a exis·tencia 
ou não de •borra-cha silvestr·e ou cultivada, e as condições e-conomicas em 
que é ou poderá ser feita a respectiva producção racional em larga es-
cala. 

Antes de dar execuçãQ oás disposições da oJe.j que mandam estabelecer 
no valle do Amazonas hospitaes interiores, cercados de colonias agrícolas, 
era preciso fa·zer um estudo prévio das condições medico-sanitaria·s' de cada 
um ,dos gra!ldes val~s secundarias que compõem a grande bacia do Ama-
z'onas , afim de ser . escolhido paia ·c'ada e·stâbeleCimertto o locai ma.is à pro' 
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priaao, que lhe p·ermitta produzir o max·imo resultado, tanto no pres;ente, 
como ·s.obretudo no futuro. 
. Para execução desse-s estudos foi lavrado contracto com o Dr. Oswaldo 
Cruz, que enviou immediatamente ao Amazo.na·s uma .commissão compost.a 
dos :Drs. Carlos ·Chagas, Pacheco Leão e João Pedroso. 

A commissão já vis.itou successiva:mente os vanes do Madeira, Purús, 
Acre, .Juruá, •Solimões, Negro e Branco, tendo pro·cedido .a numerosa!> ob-
servações e colhido copiosos d2dos de alto valor sobre a localização con-
veniente dos hos.pitaes e as condiçõ·es de hygiene em .que é feito· o traba-
lho nos ·seringaes ·e em que vive a população :das cidades e villas, bem 
como sobre as molestias reinantes, end·emi-cas ·e epidemicas, causas que pro-
duzem a ma.ioria dessas molestias, mei.os de evitai-as e .combatel-as .. 

Os trabalhos da Commi·ssão Oswaldo Cruz deverão ·estar terminados em 
setembro de 1914. 

Parallelamente a esses. estud.os no terreno, .estão sendo feitos no escri-
ptorio technico da SupeTintendencia os ·projectos e orçamentos dos hospitaes, 
·que terão capacidade p-ara 100 doentes e serão apparelhados com todas as 
dependencias e ·elementos necessarios ao perfeito desempnho· da missão lm-
manitaria e ao mesmo tempo altamente vantajosa aos interes•s·es do Estado, 
a que são destinados. 

Na zona do Rio ·Branco, onde existem fazendas d·e p·ropri·edade da União 
na fronteira, ·de grande sup·erficie, ·s.ituadas em campos naturaes de criação 
e agricultura, e onde já ha estabelecimentos pa:ra mais d·e 70 fa-zendeiros, 
estão ·em execução os estudo·s para <J me!.horamento da navegação e <JS es-
tudos, trabalhos e installações pr·eliminares pam o arrendamento de duas 
das fazendas nacionaes e colonização directa pelo Ministerio da Agr.icultura 
de uma parte da Fazenda de S. ·M,arcos, conforme determina a lei. 

Para os estudos do melhoramento da .nav·egação do Rio Branco, confiac 
d.os á Superintendencia em virtude de accôrdo entre os Srs. Ministros da 
Viação e da Agricultura, fo·i celebrado contracto com o engenhe.iro espe-
cia-lista Maurice Mollar, ·estando j·á estudada no terreno, por duas commis-
sões ·de engenheiros nacionaes ·e estrangeiros, a secção mais importante, 
comprehendida entre o forte de S. Joaquim e o J.ogar denominado Alliança, 
abaixo da zona ·encachoeirada, com a extensão de 300 kilometros. 

}á p·ermittem es·ses estudos verificar qu·e é com effeito no melhoramento 
da navegação do rio, que é encontrada a s.olução satisfactoria, economica 
e de .ra:pida execução do probl·ema de transporte regulaT e barato entre Ma-
náos e a famosa região dos campos do ·Rio iBranco, podendo agora ser posta 
de lado, por muito· prematura e altamente dispendiosa, a solução off.erecida 
pela construcção de uma estrada d·e ferro entre Man·áos e a foz d·o Mahú, 
que é ,aUá:s de grande importancia estrategica e será de grande importan-
cia .commetcial, iilentro de alguns lustres, quando, pela navegação do rio, ·es-
tiverem creados na Tegião do·s campos geraes os grandes eJ.emento•s de tra-
fego que a deverão alimentar. 

O melhoramento da navegação do 1Rio Branco vae permittir ainda, pela 
cr·eação de uma fonte de energia electrica que •poderá fornecer até cerca de 
12.000 cavallo·s, na barragem a construir na secção das cachoeiras, a .aber-
tura d·e novos horizonte·s para a industria e o commercio de todo o valle, tor-
nando possivel o estabelecimento gradual de serrarias, -oladas, usinas, fa-
bricas e a-rmaz·ensr frigoríficos, á proporção que se fôr povoando a ·região, 
os quaes encontrarãü no mercado de M.anáos o ·natural entre-po·sto, para o 
ab11.stecimento dos generos prodU'zidos a t·odos os outros pontos do valle do 
Amazonas. 

rNa região das fazendas nacionaes, acima de Boa Vista, cuja sup·erfkie 
é maior que a de algum; dos nossos Estad9·s e que ·pod·erá receber e alimen-
tar uma ·po·pillação 10 vezes sup·erior á que hoje posstie todo o Est.ado do 
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Amazonas, a Secção Distrktal do Rio Branco es.tá procedendo a estudos to· 
pographicos, geologicos., hydrographicos, meteorologicos, botanicos e zoolo· 
gicos, e ao estabel·ecimento, ao mesmo tempo, de alguns elementos indis· 
pensaveis de traba.lho, como sejam: s erraria, officinas de repaTação e de se· 
geiro, fo-rjas, e·stação te1egrapi1ica, linhas telephonicas, curraes, pastos fe· 
chad-os, viveiros· de cereaes e -arvores fructifer.as e pequenos nucleos de cria· 
ção de ·carneiros, p-orcos e· aves domesticas, serv,iços esses que terão prepara· 
do a região para, quando est'ver assegumda a .navegação effectiva do rio -
o que poderá ser feito dentro de dous ,annos· - recebeT qualquer quantida· 
de de immigrantes nacionaes ou estrangeiros, e se transformar em ·pouco tem· 
po em um grande centro- de traba-lho e de producção. 

'Este facto é excepcionalmente importante para duas terças part-es da re· 
gião amazonica porque, no des·enrolar ·das phases da crise e mesmo depois 
desta terminada, poderá a do Ri.o Branco acolher os que não tiverem obtido 
~esultado- satis:fa.ctoTio na exploração da .industria da borracha e for· 
necer aos que a·inda tiverem pro·babiHdades de ex·ito· el-ement-os p•reciosos 
de resistencia, com o barateam ento de m uitos- dos generos e materiaes indis· 
pensaveis nos s·eringaes. 

Acham-se promptos o~ projectos e vae ser aberta concorrencia para a 
c.onstrucção da·s hospedarias de immigrantes de Belém e de Ma.náos, cuja 
inauguração poderá ser 1-evad.a a effeito no correr de 1914 . 

Foram celebrados contractos, dep oi s de concorrencia publica, para o es· 
tabel-ecimento· de uma fabric a de arte factos de borracha. no Rio de Janeiro, 
Ema us.ina de refinação de borracha seringa e de c.aucho em Belém do 
Pará e de uma us,\na de refinação de bo rracha de maniçoba e de mangabeira 
em Pirapora, no Estado de Minas Geraes. 

Todos e·sses estabelecimentos deverão estar fu.nccionando· no correr 
de 1914 . 

Tendo as companhias Port of Pará, Booth Ume e as outras empre·zas 
:nglezas, -cuj o·s interesses estão presos ao futuro da industri·a da borracha 
f:mazonica, organi·zado uma expedição de instructores pTaticos sob a chefia do 
Sr. C. E. Akers, especialista no as-sumpto, para ensinar aos seringueiros des 
valles do rio Nl.ad eira, do baixo Purúos e do ba·ixo Juruá, os processos ori-entaes 
de córte, que permittem augmentar a producção .do latex sem damnifka·r as 
arvores, j ulg·ou ·O Governo conveniente estender esse ensino aos seringuei· 
ros do baixo Ama·zonas, no Estado do Pará, e das zonas do Estado do 
Ama·zonas e Ternitorio do- Acre, situadas no·s valles .do Purús, acim.a de Hyu-
tanahãn e do Jumá, a-cima de S. Philippe, de modo a ficar attendida por 
es·se lado toda a regiã-o gommifera. 

·Combinada com o Sr. Akers a organização .de duas expedições seme· 
lh.antes á primeira, que possam o·perar nas referidas regiões, foi com elle 
lavrado o r espectivo contracto, devendo ambas as expedições encetar o·s s-eus 
trabalhos em jõ de novembro proximo -e terminal-os em 30 de setembro 
de 1915 . 

Acham-se p·resentemente -em ·estudo e terão- dentro em breve as soluções 
que forem · verificadas mais convenientes, a•s medidas tendo ·por obj e-ctivo os 
aocôrdos a ·celebrar com os Estados do rPará, Amazonas, e Matto,Grosso para 
a diminuição dos imp.o1stos de exportação, e proteger a industria da borra· 
cha, nos termos do·s arts. 12 e 13 d.a referida l~i de 5 de janeiro; .o es ta· 
belecimento d·e uma emp·fe'za de pesca nos rios da Amazoni,a, de uma fazen-
da-modelo de cri·ação e de lavoura na ilha de Maraj ó e de depositas de carvão 
e oleo combustível para o abastecimento- d-os vapo-res das dJvers.as linhas de 
navegação fluvial ; a limpeza e projecto de melhoramento da navegação dos 
rio·s Purús e Acre -e a revisão do regulamento de cabotagem, na parte refe· 
rente á navegação interior. 

., 
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·Finalmente foi expedido pelo decreto n. 1 O. 105, de 5 de março do cor-

rente anno, o novo· regulamento de terras devolutas· da União. 
Tenho especial satisfação em vos communicar este fa-cto, não só porque 

elle é da m,ais alta imp-ort-ancia para a regulanização de enormes interes-
ses pres·o-s. á legalização das terras do A.cre como sobretudo p·orque elle re-
presenta um acto de sabia justiça por parte -do Governo Federal para com 
os nossos heroi-cos patricios acre.anos, que conquistaram o direito ,a essas 
terras, com sacrificio de milhares• d·e vidas, pelo trabalho fe·cundo que au-
gmentou a nique·za nacional ·com a valorização de v.asta-s regiões inculta•s e 
at-é· ·pelas· armas, quand-o teve necessidade de d·ef·endel-as contra o dominio 
de estrangeiros. . Al1G.i:<i;;;~iil~! 

Devo agora vos informar que -com .a o•rganização e andamento de todos 
esses serviços foram despendidos 4. 4{)0 :000$, até o fim do exercido em 31 
de dezembro, por conta do referido credito de 8.000:000$, aberto em julho 
de 1912. 

Como vêdes, Srs. Membros d·o Congresso Nadona·J, não se tem o Go-
v-erno descurado do tmbalho de ªJt.a resp-onsabilidade -que lhe confiaste-s para 
a ãefesa de um pToducto .que constitue a segunda fonte da ri·que·za nacio-
nal, ·e ainda para serem assegurados, por uma fórma ou por outra, os meios 
de poderem exerc-er .a s.ua a-ctividad-e, com •p-rove·ito para si e para a com-
munhão, os nos·sos patdcios dos Estados do Norte. · 

Todo o plano de medidas ·q·ue decretastes com -esse .fim, com excepçã.o 
apenas das rêdes. de estradas de ferro, cuja execução se prende á do plano 
gera•! de viação do paiz acha,s-e iniciado e em andamento de accôrdo com os 
recursos ·que para isso c.oncedestes na lei do orçame-nto em vi-gor. 

A julgar pela opinião publica .sensata, d·o paiz e do estrangeiro, esse 
plano de medidas que decretastes representa realmente tudo quanto, na nossa 
situação, se pó de fazer de melhor e de mais conveniente. 

Espero do vosso patriotismo que ajudareis o Governo· a desempenhar a 
difficil tarefa que vós mesmos lhe Gonfiastes, -dando"lhe o vosso apoio e os 
rec1ursos de .que carece,. evitando assim uma interrupção dos respectivos ser-
viç.os, o que seria grandemente prejmlicial á vida economica e finan~:oira da 
l~epublica. 

Autorizado pela lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 191•2, o ·Governo ·orga-
nizou a Inspectoria da Pesca, cujos serviços foram regulamentados pelo de-
creto n. 9. 672, d-e 17 de julho daquelle anno. 

-Installada provisoriamente esta rep artição á rua Vieira 'Souto, no bairro 
de Ipanema, foi ultimamente trans-ferida para o pavilhão occupado pelo Es-
tado de Minas Geraes na Exposição Nacional de 1908, onde se acha ·f'unc-
cio·nando regularmente. 

O territorio nacional foi dividid-o em tres zonas de pesca, abrangendo: a 
primeira, os Estados do Amazonas., •Pará, :Maranhão, Piauhy, Ceará, •Rio 
Grande do Norte e Goyaz, partindo do cabo O range até o de S . . Roque e 
comprehendend.o as bacias .dos rios Amazonas, Tocanti-ns, Turyassú, Mearim, 
Mossoró, Piranhas e outros; a segunda, os Estad•os do •Rio Grande -do Norte, 
Parahy•ba, Pernambuco, •Alagôas, Sergipe, Bahia,. •Espirito Santo, Rio de Ja-
neiro, S. Paulo, Minas Geraes e o Districto Federa•!, partind-o do cabo de São 
Roque até a ilha .do Cardoso .e comprehendendo as bacias dos rios Parahy-
ba do Norte, S. Francisco, Paraguassú, Belmonte, Doce e -Parahyba, e a ter-
ceira, os Estados d.o .Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul ·e Matto 
Grosso, partindo da ilha do Cardoso até a barra d·o arroio Chuy e compre-
hendendo as bacias dos •Rios Paraná, fóra do Estado de S. Paulo e Para-
guay. 

A essas zonas c.orrespond-e egual numero de estações ·de pesca, com sé-
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des, respectivamente, em S. Luiz do Maranhão, no Districto Federal e nà 
cida·de do Rio Grande do Sul. 

Da estatística a .que se procedeu na estação do Districto Federal, que já 
se acha installada e funccionando, verificou"se a existencia de: 1.603 pes-
cadores matriculados, 744 embarcações registradas e 2.967 appar·elhos de 
pesca, sendo ·que a média da matricula diaria .f.oi de 21 ,37 e o coeficiente de 
analphabetismo 58;6. 

rEsta estação já se acha apparelhada com quatro lanchas e dotada de 
uma officina de reparo do material, afim de attender ás necessidades do ser- · 
viço. 

·Embora não tenham sido ainda iniciados os .serviços de laboratori.o e bi-
bliotheca, foram auendidas varias consultas. sobre questões de piscicultura. 

:Os governos do.s Estados de tS. Paulo e do ·Rio de J aneir.o têm prestado 
os melhores auxilias para o bom desempenho dos serviços a car.go da Inspe-
ctoria da Pesca, e bem assim o do E1stad;P .de Alagôas, que r·esolveu satisfa-
ctoriamente a questão das cercadas proposta por aque!la Inspectoria. 

Relativamente á questão das rêdes, de ha muito feitas .s·em a menor pre-
visão em •beneficio de uma pesca racional, torna-se necessario agir com pre-
meditada ca•lma, afim de chegar-se a •um resultado s.atisfact.orio, .sem pre-
juízo do verdadeiro pescador, muitas vezes levado ao erro por simples .ques-
tão de máos exemplos ou falsa applicação de .dispositivos, legaes. 
• O Governo está provid·enciand.o no sentido de serem instaHadas no mais 
breve prazo as estações de S. Luiz do .J\Il.aranhão e da cidade do Rio Grande 
do Sul, e bem assim sobre a acquisição de um navio apropriado aos serviços 
de que trata o regulamento desta repartição. 

Nã,o tem tido esta industria o d·esenvolvimento que era de esperar, dada Minoraçílo 
a grande riqueza do nosso s'ub-so io, o .que se não pôde d·eixar de attribuir 
principalmente á falta de legislação mineira, conforme vos ponderei em men-
sagens de 27 de setembro de 1911 e 3 de maio do anno passado. 

•Prestareis um relevante serviço ao paiz se nã,o adiardes por mais tempo 
a resolução de tão importante assumpto, votando o projecto que acompanhou 
a primeira daquellas mensagens com as modificações que julgardes conve-
niente. 

Tendo sid·o reprodu·zida na lei n. 3. 738, de 4 de janeiro do corrente 
anno, a disposição contida no a·rt. 83 da lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912, 
cuja ·execução não poude ser levada a effeito pelas razões constantes da 
exp·os.ição de motivos, a que se refere .a m ens.agem de 7 de ag-osto de 1912, 
continúa o Governo impossibilitado de dar Mlução satisfactoria á que-stão da 
i•ldn·stria sidermgica, para a qual solicito novamente a vossa . esclarecida 
.attenção. 

Por não terem fi·cado concluid.os a temno os trabalhos referentes aos Propriedade in-
projectos que deverão •servi·r de base á nova' lei de patentes de .invenção e du!trial 
a•s necessarias modificações da actual lei de marcas de fabrica e de commer-
cio, deixar.am os mesmos de vos ser encaminhados durante a ultima sessão, 
esperando fazel-o no corrente anno. 

ü grande de-senvolvimento que vae tendo este serviço, conforme s·e ve-
rifica da renda que apresenta, patenteia cada vez mais a nec·es•sidade da crea-
ção da repartição da propri·edade i.ndustrial, afim de que elle possa ser con-
venientemente executado. 

Durante o anno passado, expediram,se 547 patentes de .invenção, 16 cer-
tidões de melhoramento ·e 175 titulas de garantia provisoria, registraram-
se 795 marcas . naci·o.naes e 375 eetrangeiras, e for.am depositadas 397. 
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Os resultados apresentados por estas escolas vão correspondendo á es-

pectativa do Governo. 
üesnecessa:rio é salientar as grandes vantagens .que .auferem do en· 

sino profissional ·O·S menores residentes .nos nossos Estados. 
Nem todas as escola", infel-i'zmente, se a-cham convenientemente instai· 

ladas, por falta de predios com as nec·ess.arias condições, o .que nã·o tem 
permittido tornai-as mais frequentadas, como era para desejar. · 

ConV1ém, poi·s, •que o ~Governo fique habilitado a p·oder adquinir ou mes-
mo ·construir em alguns Es tados predios .ap·ropri•ados a taes estabelecimentos 
de ensino. 

A matrJ.cula actual das e·scolas é a seguinte: Amaz-onas. 36, Pará 65, 
Maranhão 240. Ceará 125, •Rio Grande do Norte 120, Pi·àuhy 146, Parahyba 
189, Al.agôas 246, Sergipe 202, Pernambt\CO W5, Bahia 102, Espírito Santo 
102, Rlio de Ja.neiro 308, S. Paulo 1·60, Paraná 301, Santa Catharina 47, 
Minas Ger.a·es 77, Goyaz 73, Matto Gros·so 75, Instituto Profissional de 
Po·rto Alegre 505. 

Regularizados, como se acham, os diversos. serviços da Junta dos Cor· 
retores, f.oi f.acil, na questão ult-imamente sus-citada ' nesta Capital, apresen· 
tar as cotações dos g·eneros de primeira nece·ssid·ade desde 1899 para ai· 
guns delles e 1907 para outros. O confronto dessas -cotações, constantes das 
tabel.las orga,ni'za.das ·pela junta vieram mostrar que si os preços actu.aes 
estavam altos, em époo.cas ante·niores o foram ainda mais elevados, s·endo as 
suas oscillações devido a diversos factore•s conhecidos nos mercados. O tra· 
balho da Junta, aJ.ém das cotações, apresentava a época das safras, exi-sten· 
cia·s nos trapiches e as taxas alfand·egarias que os generos e·strangeiros com 
similares n~:tcionaes pagam na Alf.a,ndega. 

A Junta dos Corretores mantém com perfeita regularidade uma Revis· 
ta dos .Mercados. em .que registra o movimento dos genero·s e os seus preços 
semanaes. 

O serviço da organ!ização official dos typos das mercadorias vae come· 
ç·ando a ser organiz·ado·; n.as duas ult·imas safras de as•sucar d·e Ca:mpos e 
do Norte puderam as qualidad·e·s registradas servir para estabelecer a base 
das negociações' e entregas. 

A Bolsa de Co·rretores de M.ercadoria·3 e de Navios, creada pelo de· 
ereto n. 8. 249, de 22 de setembro de 19<1 O, inici-ou os seus trabalhso a 18 de 
julho do· anno proximo find·o. 

As operações realizadas e registradas pelos corretores de mercadorias 
c:l·esde es•sa data até 31 de ·dezembro proximo p.a•ssado, representa ·o valor 
de 21.992:817$920, sendo essa dmportancia relativa a assucar, algodão, café 
e outros pro.ductos industri•aes e agrkolas. · 

Installados d.efinitivamente os escriptorios de informações do Brasil em 
Paris, Genebra, Bruxellas e S. Francisco da Calif.ornia, têm elles prestado 
grande numero de informações sobre o no·s·So paiz, em satisfaçiio aos pedidos 
que a respe>ito · d·a·s, .nossas industrias, commercio, agrkultura, colonização e 
vi.ação lhe foram dirigidos. 

Além de varias pub'licações no idioma francez, feitas p.or iniciativa do 
escriptorio de informações em ,Pari~ e com elementos por elle colhidos, re· 
!ativamente á exportação P importação de productos, publicações essas do 
maximo interesse para o desenv.olvimento do commercio entre o Brasil e a 
Europa, p\u·blica o mesmo escriptorio um Boletim Mensal, lambem em fran· 
cez, como auxiliar do serviço d.e informações e divul•gação. 

Esse .Boletim, em ·que têm coHaborado distinctos escript.ores nacionaes 
e estrangeiros, é largamente distribuido, não só na França como em outros 
paizes da Europa, ás legações, consulados, vice·consula·d,os, camaras d·t com· 
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merci?, j.ornaes, bibliothecas, gabinetes de leitura e casas commerciaes que 
negociam com o Brazil. 

ldentica publicação é feita pelo Escriptorio .em Genebra, no qual, assim 
como no de Paris, foi installado \um mostruario dos nossos principaes pr.o-
ductos. 

A propaganda do caf•é pelo Escri·ptorio de .Paris visou principalmente a 
diffusão de um typo de apparelho para preparo desse producto pelo systema 
brasileiro, sem grand·e trabalho para o operador. 

Sob os aus·picios desse escriptorio foram inaugurados em Turim dois 
Bars Brasile e ·em ·varias estabel·ecimentos da mesma cidade foi introduzido o 
preparo do ca-fé pelo systema genuinamente braúleiro e com resultado sa-
ti sfactorio. 

A propaganda do matte tem merecido egualmente desses escriptorios es-
pecial c1uidado. 

Na ltalia foi feita uma tentativa para a intr.oducção desse producto no 
exercito, remettendo o Escriptorio de Paris ás forças itali anas em operações 
na Lybia cerca de 500 kilogramma.s de matt e brazileir.o, do qual fo i mais 
.tarde enviado .egual quantidade, em vi s ta .da resposta do Ministerio da Guer-
ra It::vliano, seguindo nessa occasiã.o um encarregado do mesmo escriptorio 
para dirigir pessoalmente as experiencias que alli serão .feitas. 

Ainda por iniciativa do mesmo escriptorio está em vias de formação a 
Compagnie Franco-Brésilienne d' Alimer;tationJ que tem por fim o commercio 
de importação de fructa,s braúleiras na Euwpa. 

Por intermedio de The Pa:ulista Lumber Comp. foi expos ta na Latin 
British Exhibition, de L·ondi'es, uma collecção de madeiras brazi leiras, que 
obtivera como premio um - .diploma de honra. 

Na Suissa, sob a iniciativa do res·pectivo escriptori.o, organizou-se a So-
ci~lé Franco-ltalo-Brésilienne, com o fim de exportar fructas do Brazil , a 
qual pretende ·fixar a sua séde na cidade da Bahia. 

A:lém dos escriptorios mencionados, mantém o Gov.erno outr{) s commissa-
rios na Europa incumbidos da propaganda ec·onomica do s productos braz i-
leiros e defesa d.os nossos interesses . 

Na Universidade de Berlim, por iniciativa do nosso commis·s.ario nos 
paizes ·em que se falia a ling\ua aliemã , foi inaugurado um curso de língua 
portugueza, d·o qual está encarregado um professor nomeado pelo Governo 
da Allemanha. , , , , 

Como resultado de conferencias eff.ectuadas entre o referido commi·ssa-
rio e os conselhe~ros ·d.o .Ministerio do Exteri.or, em Berlim, o Ministro Prus-
siano d•o Interior baixou importante decreto contra a .fa:ls ificação do café 
na Allemanha. 

O periodico Reporter BrasiLeiro, redigido por aque:•le commiss.ario, por 
motivo da acção movida pelo Governo d.os Estados Unidos contra a valoriza-
ção d.o café, publicou um historico .dessa valorização, mo strando .q.ue as van-
tagens della provenientes nã·o redundam siÓ mente em favor do Brazil, mas 
tambem do estrangeiro. 

Esse p·eriodico tem desmentido as asserções falsa s e tendenciosas ele 
alguns arti•gos insertos em jornaes al;lemães contra a emigração para o Es-
tado de Santa Catharina. 

·Corresp.ondendo ao desejo do Governo do Estado do Paraná, o Governo 
da Uni ão mantém na Europa um dele :: ~do incumbido especialmente da pro-
paganda do matte . 
J;.~....;i .. .J.: , ;-r; â 

Alarga-se, de anno para anno, a acção deste departamento do Ministerio 
da A,gricu!tura, o que se verifica pelo avultado numero de inform ações , p·a· 
receres, dados estatistic.os, etc., transmittidos em satisfação a imtumeros pe-
didos procedentes do paiz e do estrangeiro. No cumprimento ele sua missão 
não tem O Serviço poupad o es fo rços para torn ar ma is ampla pelos interes-
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sad·~;· adistrib'uiçã.o gratuita e systematica de valiosos livros , revistas , opus-
cuJos, mappas, etc., referent-es á industria, commercio e lavoura, fornecen-
do-lhes ainda varios e1ementos de informações condensadas no Boletim do 
Ministerio, cuja publicação se faz periodicamen te. 

Embora recente a s ua creação, a distribuição de impressos por elle reali-
zada elevo\u,se no exercido de 1912, de jam~iro a lde:G"embro, á considera:vel 
cifra de 105.229, o que representa uma méd•ia mens·al de 8 .·640 e diaria de 
288. De janeiro a março do corrente anno a di s tri-buição de publicações já 
-ascendeu á cifra de 37.087, o que demonstra ter havido sobre a distribuição 
de 1912, -em egual período, um accrescimo de 25 .679 impressos e folheto.s . · 

tA acção infom1ante dest·a repartição s-alienta-se ainda na .publ-icação e di-
vulgação pelos agricu:ltores de diversos trabalhos .originaes e traducções de 
replutados autores nacionaes e estrangeiros, relativ-os á agricultura e pecuaria, 
mantend-o correspondencia :directa e ·continua com ·avultado numero de es-
tabelecimentos particulares e .officiaes do paiz e do estrangeiro, com os 
quaes permuta numerosas publicações como sejam: jornaes, revistas , bole-
tins e outros trabalhos da mesma naturez·a. 

Todas .as consultas qu·e lhe são dirigidas :d.e varíos pontos do estrangeiro 
a respeito do n.oss-o commercio, agri-cultlura e mais industrias têm sido prom-
ptamente respondidas, em differentes línguas, conforme a origem do pedid q. 

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1.913. 

HER,MES R. DA FoNSECA. 

Presidente da R·epublica 
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Parecer do Sr. Rodrigues Salles Filho . .... . ....... . . . . \ . ... · . . . . . . . . 109 . 

CO NTRACTO SOCIET ,\ BREVETTI POSTALE, ETC. 

Parecer do Sr. ]acqrws Ourtqr.r.e . ...... . ........ . . . . .. . . . ·.. ... . .. 113 

P ORTO DO BIO GRANDE DO SUL 

Parecer do Sr. E. do Amaral ...... .. ..... .. ...... .. ·.. .. .... . .... 115 
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PAGS. 
PAGA MENTO A OSWALDO RAMOS PINTO 

Parecer do Sr. Elysio de Araujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 

ASS UMPTOS MILITARES 

FORÇAS DE TERRA 

Proposta do governo . .. .. ... . . ... ... ..... . ... . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 
Projecto . . .. .. ...... ... ... ..... .. . . .. .. . . ...... . ·. ..... .... ... . . 120 
Parecer do Sr. João Vespucio . ...... . ..... . . . .. . .. . . . . .. ... .. .. . . 120 
Additivo Calogeras .. . . . .. .. ... .. . . . . ... . .. . . .. . .. . . i .. .. . . . .. .. . . 131 
Parecer do Sr. Lauro Sodré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 

FORÇA NAVA L 

Proposta do governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Parecer do Sr. Antonio Nogueira.. . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . .. ... . . . .. .. 145 
Projecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
Parecer do Sr. O. Mangabeira ... . .. . . ....... . ... . . . . .. . . ... . . . ... 148 
Parecer do Sr. Teffé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

J USTIÇA MILITAR 

Parecer do Sr. João Luiz Alves.. . ..... . .. . . .. . . . . ... . .. . .. .. .. . .. . 155 
Projecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Parecer do Sr. Tavares de Lyra..... .. . ... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

AM PLIAÇÃO Á FORÇA POLICI AL DO D. FEDERAL DO CO DI GO PENA L DA 
ARMADA 

Projecto Pires de Carvalho ...... ..... . .. . . ... ..... .. .. ..... . . . . . . 190 
Voto do Sr. Gumercindo Ribas. .. ..... ..... ....... .. .. . . . ... . . ... 19 1 
Voto do Sr. Mello Franco .: . . . .. . . . . . . .... . .... .... . . . . .. . . . . .. . . 192 
Substituti110 Mello Franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 

- ~ I REMOD ELA ÇAO DAS RE PARTI ÇOES DA MAR INHA 

Parecer do Sr. João Vespucio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
Parecer do Sr. A. Nogueira... . .. . ... ... . . .. .. .. . . . . . .. . .. . ... . . . . 221 
Parecer do Sr . O. Mangabeira . .... ..... .. ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 

FUNCCIONALISMO PUBLICO 

ESTATUT•O DO FUNCCIO NAR IO PU BLICO 

Projecto Muniz Sodré . . . . . . . . . ... . ..... ... .... . . . ... ... . .. .. . . . .. 228 

MONTEPIO 

Projecto do Sr. Netto Campello ... . ..... .. . . : .. . . . ... .. .. .. .... .... 26 1 

AP>OSE NTADORI A 

Parecer do Sr. Tavares de Lyra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
Parecer do Sr. Antonio de Souza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 

<r 
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VARIOS ASSUMPTOS 

P AGS. 
CONT RACTO DAS OPERAÇÕ ES A PRAZO DE M ERCADORIAS 

Parecer do Sr . Mello Franco. . .... . .... . ... . ... . . . . .... ... ... .. . .. 303 
Additivo do Sr. Felisbello Freire .. . . . . .. .... . ... . . . ... . . . . . . . . .. . .. 310 
Parecer do Sr. A. Gordo . .. ... . . . .. . ... . . . . . . . . .. . .. . . ..... . .. . . . . 310 
Substitutivo A. Gordo........ . . . .... . . . .. . . . .. . . . ... . . . . . .. . . . .. . 31 2 
Parecer do Sr. Carlos Maximiliano . . . ... ... . . .. . . . . ... ·. .. . .. . . . . . . 313 
Substitutivo Carlos Maximiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 

ARCH IVO J UDICIARIO 

Projecto Walfrido Leal.. . . .. . . ... .... . .. . ... . . . .. . . . . ... . . . .... .. 322 

CRIME DE RESPONSAB ILIDADE DOS M I N ISTROS DO S U P REMO T RI BUN AL 
FEDERAL 

Projecto João Luiz Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 
Parecer do Sr. Me ndes de Almeida . ... .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 329 
Parecer do Sr. A. Gordo . ..... . .. . .... ... .. .. . . . .. ... . _,. ..... . . . . 331 
Voto do Sr. João Luiz Alves . . ... . .. .... .. . .. . .. .. . .. . .. . : . . . . . . . . 334 

S E RVIÇOS DE RADIO - TELEGRAPH IA 

Projecto Augusto de Lima . . . . . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . 339 

REGISTRO CIVIL 

Projecto Augusto de Lima .. .. .. . · ....... .. .. · .. ........ .. .. .... ".. 343 
Parecer do Sr. Pires de Carvalho . ... .... . .. . . . .. . . . . ... . . . ·. . . . . . . . 343 
Substitutivo Pires de Carvalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 

CO-MMISSÃO RONDON 

Exposição do Sr. Rondon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 

EXERCICIO DA PR.oFISSÃO DE CONDU CTOR DE VE HICU LOS AUTO MOVE IS 

Projecto Mello Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Substitutivo da Commissão . . . .. . . . .. . .. . . . . .... . ... · . · · . . . . . . . . . . 352 
Voto do Sr. Porto Sobrinho . . . . . ...... . . .. . . .. .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 

CON-T RACTO COM A C. N. COSTEIRA 

Parecer do Sr. Pereira Nunes.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

PROTECÇ ÃO .) URIDICA AO INDI GENA BRAS IL EIRO 

Parecer do Sr. Mello Franco . . . .. ; ... . ... - ... .. . . . · · · . · · . . . . . . . . . . 371 
Projecto .. . ..... . ... . . . . . ... ... - .... . . . . .. . .. ~ . . · · ·. · · · · · · .. . . . · . 377 

MENSAGENS 

· DE ABERTU RA DE SESSÃO EXTRAORD IN AR IA • .. • . .• . . . · · · · · · • '· · · · · · • . · · 385 
DE ABERT UR A DE S ESSÃO ORDINARIA . •••. • •. . · ... • . . · · •· . : • •• · ·• • •. · · 387 

. -:'· .. ; · :.'·~ .~-. .:.;.-
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