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(Reforma do re~imento) Pag~. 30 a 39. 
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tincçiio entre empregados de qt1adro e jor~ 
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i77. 
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.U8 a. 453. 
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237 a 239. • 
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200. 
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MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

-'-bollção. na.- r··p:>.rliçv<·s fc,lco·a<·~. cniJ•c cm- Creaçiio: 
pr<'c.:a<i<·~ do_o qua•lr<• <· j•·rnal<·iros ( Projt•do 

n. I•H. ti<- I!OC.tí) Pa::5. 17i e 175. 

Aeqalaleão •lo_·- 'lua•in-- tle \"idor )h·irdks 
( Prllji-cl.:o n. 7!•. tle 1!'1)-i I l'a;:~. 12 <· 17 . 

Alteração .i .. r<'"!.:nlam•·nlo .i .. - iuli"' ~t"' •h• 
t·(·n~u_u!o ~ Pr\•j:' .. !:·· n. li i.. de t!-.Ji J P~~~~. 3 li 

a :11.1õ. -•li a -•1-•. 

ApproTação: 
Do rrot()('ollo tle UHl :'H' ("(t!"tl•J pro\·i~o ri.-, C' l· h·

l•ra•lo com o Pt·ri• ( Pruj<-do n. llfl. tlt· I!H)í ) 
Pa~-· - -iiO, -li I, .J~t;j, -i~~~ ,. -i~•7. 

Tia t•eon,·en~ão tk arbitrnm.:·nto e.-·lt·ltt•n•la com 
o p,·rú ( Pr<•_iC'do n. 12o_o olc 1!111.{ J P:>.g->'. -172. 
-i7:l. -i!}j, -i% c .w;. 

Aaylo de lnTalldoe do Patrla ( P1·o • 
j<'cto n. 107, til' l~l) P:•~s. ãO!l <· ::ilO. 

Auditores til' ~m-na c ,J.. marinhn ( P1•1Jjecto 
n. tl.í. tle I !lO-i ) !';I!!~. :;, 4. fO, -I i. -i~, til, li-:::. 73, 

!18. ll:í c 12:~. 

Banco: 
Di' min<'ra~ão ( PJ'(•i<'clo n. 2-iO, de 10(12) PaQ'~. 

73, 7-i, 80 a i'í, f'!·,, IW, 12:>, l-i2 e :143. ~ 

De :mxilios :i Ja,·om·a ( Projcclo n. r.o, tle l!.lO-i) 
Pa~s. 7-i, Sí. a ~- ~lll. 102 a 113, 33:> a 338• 
42-l, 428 a -UI, ,1;-.;;, 4:-õl;, -173, 4!.17 c -1!18. 

Compromleeo regimental: 
Do sr. deputado Prisco Paraiso. Pa!:. 180. 
Do s1·. tl<'putatlo Gan-a lho Cha\'CS. Pàg. 4:,3, 

Contagem de tempo aos officiacs c praças 
do cxt'rcito c da armada q:ue fizeram parte das 

forças mantidas no terr•tot•io do Para!!ttay 
( Pro_iccto n. {l(j, de 190í) Pags, ·113, ~ 114, 
22!:1, 2-iJ, 267, 31;), 32il, !l;)!) c 350. 

Aos officiars que façam parte do Conn-resso, 
nsscmblóas ll•gisiath-as dos Estados "e con
selhos mnnicipacs ( Projccto n. 102, de 19ó4) 
Pago . .;. 143, 14ü c 147. 

Yot. 111 

{l,• mni~ trcs lo~al'N; ua sccl'l'lal'ia do Supl'(•IJlfJ-· 
Tril..otmal Fetic1·al ( Pt•ojecto n. !18, de Hlúí) . 
l'ag,, IOU c 11!•. 

Credito: 
D·· Sí:i:-,;;::;170, par.a pag-amento a ,To.<c Fcl'l'('il':l 

tios Santos (l't'OJC·elo n. 27, til' 1!101) Pa!!~. 
2, !l, 20 c;,!). c 

D·· t;:ll20$, pa1·a pagam<'nlo a Etltwt•tlo J\I.,rfins 
,'<. C. ( P•·ojcclu ri. 2(), de WOI) l'ags. 2, !l . . 
22 c:-.!). 

D(' 1:-1!11::;7:>-i, para pagam<'nlo devido ao Dr. An
clré Dias de A!!Ulal', sent>tm·io nposentado da 
f'acn!datlc de Direito tlc S. Pnulo ( Pt·oj<'clt• · 
n. 3~. tlc 1!)04) Pags. 2, 3, !l, 22 c ::i!l. 

D,• 1:200$, pat•a pagam<'nlo ti!' ajudas de custo a(• 
empl'<',!!'mlo incumhido de toniada de contas tia 
l~sll'atla de FeiTO de S. Francisco ( Project01· 
n. 3-'J, t!c f!)IH) Png~. 3, !J, 22 e 50. 

De li:37fl$')87, para pag-mnonto ao Dr. Hiiario 
tlc• Gouveia { Pro.kcto n. 51, de I!lO-i) P:lfr~
:{, !J, 47, <i3, G4, l.i7, 72, !18, H-i, !21, 18-i, fl;í;, 
lS!J c 2tl0. 

De 2i:!JI::i$150, para ermlrihnição do Brasil na 
consh·ucção, cm 'Ya~hington, lia Secretaria 
Internacional da~ R cpu!Jlicas Americana<, ,. 
para a Bibliothcca de Colom!Jo ( Projecto 
n. 52, de 1004) Pags . 3, !1, 47, li-i, li7, 72, 98, 
114, 1.21, 184, 181), 18!) c 260. 

De ;i:ISI$, para p~g-amento dev ido aos inspcc-
torcs da Rcpa•·t•ção Gc1•a l dos 'l'lllegraphos 
Antonio Josê da Sih·a Rosa c C;Jscmiro Josú 
da Silva Ro;;a ( P1•ojccto n. 34, de 1!JiJ4) Pags. 
3, 9, 47, Gi, G8, 72, !.18, 114, 115, 121, 122 e 1ü5. 

De 14:3_13$0ô5, llara pagamento a Loho & h·mão 
( Projccfo n. 48, de H>04 ) Pa!!.~. 3, !.1, 10, 47, 
64, 68, 72, !J8, H5, 122 c l.H5. ~ 

De 100$ c 27:754$, llt>duzidos da verba de 
530:864$, destinada ao material da tàbella 
annexa ao decreto n. 1.251, de janeiro de 
i91H, para difforonça dá somma verificada no 
credito para scrdços do hygiene c para in
tegrar a dotação el e ,·erha " Estação da Vi
sita do Porto » ( Projecto n. 49, de 1904) 
Pags. 4, 10, 47, 64, 68, 72, 98, 115, 122 o tô6. 

2 
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X IXDICE 

De :3:1)44$8ii', parn p~t:;'aluc-n!o de w·ncimcnlo~; 
ao !h·. Jo)Se Julio Calazan><, snhslilnlu o.l;l 
F~culdnr.le tl!l )letlicina ,la Bahia ( Prr,jr·c[o 
n. ô.2, de J!)(l.i) Pagos . !l, Hl, .\i, fi~, tiil, ~2. !li'. 
122. J.\2, J.i-l, 1-lli, ti<. c l71l. 

lle 12:801$810, paJ'a p:~ganwnlo aos cn{!elllwíro., 
Lucas Proença c ;\nlonio tla Cosia Juni()l' 
( Projcdo n. <i.'J, <lc J{l().f )Pt~ççs •. 'J, 47 •. tlí.li.~. 
i2, 0/:l, !li'"•. 122, UH, 18ti, J.~!l, 21iO c 2hl. 

De (ÍÜÜ$-l!JO, JWI'<l paga111cuto n funccifJll<ll'i•) ;, 
d;' 7ccr~(al~ÜI oi<• ~cp.<ltl?, (l_'!'fJ.l';cl'?. n; 2í, •;!' 
J.JO.,) 1 ;i:;!S. !'l , 10 .. ,., 11·1, 111". ,2, ,;),,I._, li.•. 
1.:!8, f.í<?, f .í-f c Wi. 

TI~ 2U:Iifl!'l$lli7, pnra pn;ramr·nlo <H• ali'.-.J' (>" •l:1 
Dri::ra•la l'olic ial All'rr·do i\UIH'S olc .\noh•a •lc 
1 T'J'oj ccto 11. I I. ol ü J!JO .j ) I'ap-;;. 4, 111, -i:<, n~ •. 
li8, 'i!l, !lfl, Jj;, , 1<?-í, 228, 22!1, 2il. 21ii , :bi!l n 
314. 

De 107$S;,o, p<1ra p:~:rnnwnlo ao;; ,,,].Ja,Jo,; ).l;lt·
linho XaYicr •los ·s.,n los e •mf••o ( f'•·••i<·c(r, 
n. /3. d e -l!JO.l) Pa~s . ·í , to. -18, ti~ •• •iü, ~ :1. 
99, ll5, 12-í,22!J, 2ü; l?(i/, 2ti!l, 270r•!llí. 

De 0:43·l$V81J, pm·v pa;:<>m •·nlo 11 Frnm: Í."l''' .\1'
fott!lo Palb, ce~~ioni11·io de ,Ji,·m·~;ll; •·x-}W:llftl~ 
do Exc!•c ilo no l~Marlo ele )/:tlto 0Nm;o ( PI'•J
.iccto n. ";'.~, de lnO.í) Pag-1'\. -í, 10. -H~, n;, , li!l , 
73, !l(), 1Hí, -JW, 1:.?1, 181, 1~rí, 18!1(' 2•íl. 

Parv pngamcnlo ;:~o~ u)l<'l'<ll'ios r'xlraorrlin ::n-io~ 
do Arsenal de )larinl•a ola C::qlital fc,Jer;d 
(Pl'ojccto 11. 78. rlc lfJIJ.l J Pag·s. 17, 2•ií, 2.'11, 
201, !102, :!11!1, :ll:l, :l i'•· !l21i, 3!3!1. 3í!l, -iíl. i~!l , 
498 o 490. 

De -!8!1$:-,oo, para p<l :!;tlllcnlo rins l'll>'fa~ n que 
foi condcmnuda u União na ca u,;a int cnlaola 
pelo gene I' a I ~I:u ·cianv de :\I:walhiir.-; ( l' 1'0-
jcc.lo n. 9~•. de 1!!01 ) Pn;r ~ . n:l, li!!, 70, ~!l, ~lfl. 
Hú, 1.25, 142, 111, J.lü c 2fil. 

Do 5.000:000$, para •lcspczn~ com a;; tropas ol<·s
fncada s no lcrrilol'in rlo ,\Cl'e ( I'J't>j<:•c:to 
n. 72 :\ , dn 1_001) l':~,y-s. 1.-(!J, !JIJ, 110, 117,' J2o, 
141, [ .,!')c l4o . 

Dü 101!:000$, ouro, pm·a a mi8Háo eH!Jecinl l·n caJ'
l'f'g'óltl<l de tratar da 'JUnHI.iío ,Jc imites com n 
Guyannn fn glcza ( Projncto n. o:~, de 1(1/Ji } 
Pa;.:-~. üO, !lJ, 142, 144, líG, 11i7, 17!1 c 17:;. 

llc 21)::-\00$, supplcmcnt.ar ú rubrica O, do ar!. 2·• 
da lei n. J.H'i, ol c 31 ele olezcmbro olc J!J03 
( Projcclo n. !!4, de I!J()I,) l'ags. Ui a Oi, !Gi , 
173, liü, 181, 181i, 18V c 2ü1. . 

tk I :C\5.\$\:\2, 1):n•a l)a:;umcn\o o\c soltlos c e\rtl)l.\S 
uos ofiíciMs do qnat!•·o rxtr<1ort!ina1·io c •l<1 
r cscl'Ya (Projccto n. U5, de i!JU-i) Pag8. !Ji, l1i7 
li!1 , 17ü, 2(il c 202. 

De 1:890$!'!.20, l?ara pagamento ao bacharel Josê 
Francisco Rtbeiro .Maclwllo, ex-secretario tlo 
cxtincto At•scna l de Guci'I'a de Pernambuco 
( ~~·ojc~to n. 431 de 1.902) Pags. 09,)02 , I !li, 
l2o, 12r., 1()7, 17.1 c 17G. 

))c 4:25"1$, para pngamcnlo de vencimentos a 
emprcg:ados da Scct·ctaria do Senado ( Projc
cto n. 108 .A, de 1!)04 ) Pags. 2/i4, 281, .291, .303, 
313, 3t:J, 32G, 339 c 341!. 

De 32:923$233, para })agamcnlo de dcspczas com 
aulas wpplcmcntnrcs do Gymnasio Nacional 
( Projecto n. 10!), de t904) Pags. 265,281,201, 
.29.2 a 2!JG, 303, !113, 314, 330, 351, 352 c 509. 

Para -pa.gamen.lo a D. Damasia ~latvciro da 
Motta, proveniente de mo:1tepio c meio soldo 
( PI'ojccto n. 110, de 1904) Pags. 2ô6, 281,296, 
:;o3, 3!4, 441, 473, 499 c G49. 

Declaraçiio de vot.o: 
Dr" <.,·~. B,·i•·i•) Filho c P <n1la l\amos. Png. 'i11. 

Devolu~:io ,J,, J>r•n,iio a D. )la1·ia Ca1·olina 
:'\ :.tmco ''" _\r:lll,iu ( PJ·r•.i cc to n. 82, de 1!)0-í ) 

l'ag. 1!1. 

Equlporaeiio di! .-• l:ohr llas dos ycncimcnlo:; 
d'l pr.-;so:,J ~t·lblico, ci\·íl c militar, do Ar:::cnal 

·k :\Iarinlia •l•J l'ar:.i ;(:; l;dJCII<ls em ,-ia-or no 
Ar.;c.nnl ,[,, '\[al·inha <1:.1 Capil:.~l Fctlcrat( Pro
i~'~l o 11. 1:1o ,\. ti" 1!•o:'l J PaJ!s. G5, G7, r;!l, 73, 
!'!!. 11•;. !:?:-•. :!2!1, ~-íl , 2-í2, l?!ii, 270 c 27!. 

Exame poreelladoe ( Projcclo n. 77. rlc 
l!H).j ) ]';-~~-'. 17 ,. -í-13. . 

Fixo~ão •las Curça:; tl c fr·l'l'a ( Projcclo n. 46 
,\ ,~~ :·, 1:"~~} p;~ ~s. riL ri!l, 7o, :?!lll, 31<., .no, .139 

.,. .. .. ( .,.,, . 
Gt•aclunção tlu ollkial tio Excl·cilo ou da Ar

Jl lada IJU" atting-ir o n. ! , da cln:;:;ct·cspectiva 
( l'1·o,íNio n. llli, de J!lrH } Pngs. 4t2, -123, 
·Í<'·í. -í-12 . .;;,fi. -i<.i c 4!)8 . 

Gl'atiOeaçõo ao,; ofiiciae:; do Exercito c da 
,\rma.!a ( 1'1·njPcfo n. rd A, de IUOi) Pag·. 62. 

JmpolõltO .!f' d!'t'eza nacional , para oer cmprc· 
L':.tolr, nn ,.,.,., •• !.'nni":~ci.io ria mm·inlw de t:uerra 
. i,_l~l·oir·,· l ,, 1Í. 117. ;!c 1\l(l.l ) Pnp-~ . 42'-í à- 4.27 c 

·l:t·J . 

lodef"er•imeoto: 
Pe pcn.•<io ;i D. Emília Mcndonçn da Co.>ta ( Pa

r ~c,.r 11. 1:?, <lc 1!J04) l":tgH. 42, ü:í, 67, GIJ, 73 
c liti. 

D,. um auxilio prcuniario parn a construcção 
!lr u!lla I(J!·mid<lvcl arma de g-uerra a João Ti
hurcío Fiuza de Lima ( Púcccr n. J!'l, de 
1\ii\f,) l'l\)!:>'. ;-,\1 3. \.il c 33\J. 

Jseo~ão olc penhora ( homcslcad ) ao ímmovel 
rnraJ ( Pl'ojecto n. 112, tl c ·1!)(1,1) Pags. 297'e 
-~ !'lOZ, :)li'">, :l2!1 a 33::i, 33!1, !37>0. ~.1, 5.22, 542 a 549 

e :oaJ. 

Lettra!!l de cambio ( Projr·do n. ~·2, de 
lDO-l ) Pn;.r.• . .-l!l n ;-,3 c IS. . 

Licença: 
D(' um unno, ao D1·. DcmocJ·ito C:n·alcante, di

r ector d<1 -1" dircctoría <lo Tribunal de Contas 
( Projcc\o n. 53, de Hl04) Pag8. 3, 9, 47, 64, 
ii8, 72, ~~8. 114, 121 c 100. 

De um anno, em prorogação , ao Dr. Bernar
dino Fcl'l'eira da Si h•a, ministro do Supremo 
Tl·ilmnal Feuera\ ( Projccto n. üO A, do Se
nado) P<ig-ti. 3, 47, <H, ü8, 7.2, 08, 115 e 122. 

De um anno, ao Dr. Albino Alves Filho, pro
curador da Republica no Estado do Minas 
Gcl'acs ( Projecto n. Gfi, de 1904) Pag&. 4, 10, 
48, 64, ü8, 73, 98, 115, 1.23 c 166 . 

De seis lll<Y/.es, a Jacyntlw Hygíno da Cruz, tele· 
graphisla da E. I•'. Cr·ntràl do Brazil (Pro
.iect<l n. 67. de 1904.) Pugs. 4, 10, 48, 64, 68, 
73, !J9, 115, 123 e ifiG. 

De um anno, ao Dr. Samuel rla Gama e Costa 
MaG Do"·olJ, lente substituto da Faculdade 
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de Direito Jo Recife ( Projecto n. IJS, de i004) 
Paus, 4, 10, G4, 65, 68, 73, 99, 115, 123 c 166. 

De u~u 3nno, a .José Joarpli.m da Silva, machi
nista da E. de F. C. do Brazil ( Projecto 
n. 6!), <le !fl04) Pagos. 4, 10, 48, G5, 68, 73, 99, 
H5, !23,124 c 1G7. 

De um anno, a .João Cancio da Silva, chefe da 
secção àn Dircctoria Geral de Estati.,tica 
( Projcclo n._70, de 1\104) Pag-s. 4, 10, 48, ll5, 
68, 73, 00, u~~. !24 e 1G7. 

Po1• tempo indcl1'rminado ao Sr. deputado Al
varo de CurYalho (Parecer 11. 10, de 1!)04) 
Pags. 40, G5, G7, ()(), 73,,!)[) c 116. 

Para ser processado o Sr. deputado Alfredo 
Varella ( Parecer n. H, <!e HIO-í.) Pag·s. 40 a 
42, iiô, 117, 1!8, 12ü a 140, 142, 147 a i<i5, 
168, 178 a 183, 184, 185, 187, 188, 190 a 207, 
212 a 228, 200, 2-íü, 2-í2 a 248, 283 a 2!)0 e 2\Ji. 

De um auno, ao Dt•. Jose Xuhnco Neiva, audi
tor de g-ueJ'!'a do to Districto i\Iililar ( Pro
.iccto 75-, de 1904) Png-B. 4.2, 43, G:'_í, G7, G9, n, 
99, HG, 124, 1.25 c iü7. 

De um anno, a Romuahlo Jaslino ?\ctto, 3° c~
cripturnrio da Alfandcga da Bahia ( Projccto 
n. 45 A, de HJ04) Pag. 12!i. 

Do um anuo, a Clarinmndo Jose.\ Correia, i<> olll
cial da adminilltração dos correios do Panm[i 
( Projccto n. !J9, de 1!J04 ) P<Jgs. 140, i41, 184, 
187, tgo c 2112. 

De um am1o, ao Dr. G:1~par Druinmoml, rcda
ctor do JJial'io Ofllct·az ( Projecto n. 100, de 
1904) Pags. Hl, 1G8, 173, 174, 170 o .2G2. 

De um anuo, a .Jose AugJ1sto :Martins, 2° cscri
ptnrario da Repartição Geral dos 'I'clcgraphos, 
( Projccto n. 101, de 1904) Pags. 1-H, 184, 181, 
190 c 262. 

De um anno, ao Dr. Alti·cdo de ~Iello i\Iattos, 
medico de 4" classe do Exercito ( PI'ojccto 
n. 103, do HJOi) Pags. 184, 22H, 242, 2()7, .271 
e 314. · 

De um anuo, a Antonio Gonçnlvcti de Carvalho, 
praticante da administração dos Correios da 
Capital Federal ( Projccto n. 100, de 1904) 
Pa"'s. 207, 22!J, 242, 207, 271 c 314. 

Pedida pelo Dr. João Vieira Ferro e Jose Jus
tino Teixeira para processar o Sr. deputado 
Alfredo Varella ( Pnrecer n. 14, de 1904 ) 
Pags. 2G2 a 264. 

De um anno a .Tose de Assumpção Santiago, 
administrador dos correios do Amnzonas 
( Projccto 11. 118 de 1904) Pags. 470, 5.1.1, 
513, 52.2 c 539. 

De um anno, ao alferes do exercito Alfredo 
Romão dos Anjos ( Projccto n. 122 do i904) 
Pag. 549 c 550. 

De um anno, em prorogação, ao JJaclwrel Vul
piano Aquino de Fom;cca, mnanucnsc dos 
con·cios de Pernambuco ( Projccto n. 123 de 
i904) Pag. 550. 

De um anno, ao bacharel Antonio Dcmetrio ue 
Souza, substituto do juiz federal no Estado 
do Amazonas ( Projccto n. 1.24 de 1904) 
Pag. 550. 

De um anno, a Gabriel Alves de Azambuja, 
despachante da Intendencia Geral da Guerra 
( Projecto n. 125 de 1904 ) Pag. 550. 

De seis mczes, a Julio Mendes Pereira, aju
dante do fiel do thesoureiro da E. F. C. do 
;!l!azil ( Projecto n. 126 de 1904) Pags. 550 e 
ooi, 

Jl.lanutenção, nos Arscnaes de ma1•inha da 
Republica, das olficinas existentes ( Projecto 

u. H I, de 1904) Pflg·'· 2!111, 297, 315 c 326 
a 329. 

1\lensogem : 
Do sr. Presidente da Rcpuhlica, solicitando o 

credito de 32:923$233, para o pagamento de 
dcspcza~ com aulas supplcmcntnres do Gym
ll<Jsio i\ aciona!. Pa(.('. üü. 

Do sr. Pre,;itiPntc da~Rcpublica, solicit.ando o 
credito de 78:224::;73ü, para pagamento no 
marcchnl Hullno Enens Gah'ão. Pag. 74. 

Do sr. Prcsidcnlc tla Hcpuhlicn, solicitando o 
credito de 22:3:000$, para tlcspezaa com a 
E. de F. Ocslc de 'Minas. Pags. 185 c 186. 

Do. st•, P1•csidcnle da Rcpublica, solicitando o 
credito de 2D2:802::; 282, ~upplcmontar á verba 
dcsi<>'nada no art. 25o n. 12 da lei n. 1145 de 
31 t~ <!ezcmlJro d<• 1!103. l'np;. 186. 

Do sr. Presidente da Hepttblica, solicitando 
os erc<lílos de 3:GOO!$ c 1:5ü0$, para paga
Jilclllo devido a Manuel I-Icnriqltc da Silva 
Frócs, porteiro archivis(a da ex.tincla R.e
partição de 'l'cr1'as e Coloni>açiio do Rw 
Orantlc tlo Sul. Pag •. 2G8. 

Do sr. Presidente da Rcpublica, su!Hnettcntlo 
tí consit!eração tio Cong-resso o tratado ,tle 
eommcrcío c nmi:;;ule ct•lclH'atlo com a Pcr.-'HJ, 
Pag. 316. 

Do s1'. Prcsitlcn\e da Repu h lira, tratnndo da 
convenicncia de sl'rem estabelecidas legações 
hrnsileirns em catla uma das Rcpuhlicas do 
Equador c da C:olomhia. Png. 3LU. 

Do sr. Prcsidcnl c dn Rcpnhlic<~, :;olicitand~ o 
credito tlc 3:7!J~,S 6!)71, pura pagamento devido 
ao czwcnhciro nstronomo ~uno 1\lvos Duart0 
c Sil;':1. Pags. 31G c 317. 

Do sr, Presidente da Rcpublica, suhmcttcndo 
á consideração do Congresso n Convenção 
Sanitaria Intcrnacionnl. Pag. 340. 

Do sr. Pl'csidcnto da Rcpuhlicn solicitando o 
credito de ~.oo:oOO$, para occort•cr ás dcs
llczas com o Congresso Latino Scicntilieo 
Americano. Pag. 42·í. 

Do sr. Presidente dn Ropuhlica, suhmcttend,o 
á COJJSidcração do Congresso o ~ccordo r~rO~l
sorio cclchratlo com a Rcpnbhca do 1 cru. 
Png. 442. . . 

Do sr. Presidente da Ropuhhca, snbmettcp.tlo a 
consideração do Congresso a conv.ençao de 
arbitramento celohrntla com o Peru. Pags. 
44.2 c 443. 

Mesa de renda e: 
Na foz de Iguassú, f'aranü ( Projccto n. H3 

do 1!!04) Pngs. 315, 339, :348, 351, 424, 4Z7, 
428, 441, 454, c 455. 

Nomeação: 
Do sr. Jose Lobo para a commissão de instru· 

cção c saudc publica. Pag. 3l1. 
Dos. srs. Carvalho Britto c Dins Vieira para a 

commissão de tarifas. Png. 325, 
Da sr. João Luiz Alves para a commissão de 

de diplomacia c tratados. Pag. 427. 
Da sr. Hosannah de Oliveira para a eommissão 

de diplomacia c trntados. Pag, 443 .. 
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Ort;:omentol 
Da rccrila f Proposta llo govt'rno) Png~. 414 

a 48::i. 

Pedido de lnl"ormaçõe• ~ 
Robrc o Yulunlariatlo do gxcrcito c solr1·c os 

ollieiacs fallecidos no Acre ( RcqncrinH'l\to 
tio~~·. HarlJOsa Lima ) Pags. 2 c 20. 

Sohrc o clfcctivo 1lo Exet•cito ( Rcqucl'imento 
1lo sr. Barbosa Lima ) Png. H>. 

Sobre alguns navios de guerra c officiars da 
1\rmatla ( Rcqncrimcrito do sr. Ba!'IJOsa 
Lima) Paf!. :W. 

So!Jrc as in(lcmnisaçúcs da Anmida ( Reque
rimento do sr. Alfredo Varella) Pag. f!J. 

Soh1•c fornecimento de arreios no Exercito 
( Rcqncl'illlcnlo do sr. Alfredo Varella) 
Pag. iU. 

Sobre o alar~amt>nlo lia bitola do ramal de 
S. Paulo ( RcqllCI'imcnlo do !;!'. Alfl'Cl\O 
Varella) Pag. 20. 

Soh1·e a nomeação do delr.::rado ele policin Pnrs 
Lrmo ( llrquorimrnto do Sr. Alfi·cdo Va
rella) Pag. 20. 

Sohrc a nomcnçiío do dircclor 1la Imprcn8a X:~
cional. ( H.cqnerimento do S1·. Alfretlo Va
l'l'lla) Pag. 20. 

Sohre um con\rahantlo appréhcndido na Co
lonia Militar do Ig-nassú. ( Hcqnrrimento 
do 81·. AlfJ•cdo Y.o.,·r.lla) Pag-. 20. 

Sobro consignações á C:ooporati\·a l\lilit:ll' ( Rc
({UCI'Íillcnto do 81'. Alfredo Varella) Pag. 20. 

SohJ'Il ollícial'S l'cformndos da Mal'Ínha cmprc
ga,los em Conselhos de :rucrra ( Rc,lucri
lllclllo do S1•. Alfredo Varella) Pag. 20. 

Sohrc a morte da menor h·aMma c de Gypriana 
l\faria Lcocadia. ( Rel(tlCI·imon(os do~~·. Ba•·
!Jo~a Lima) Pags. iml a 173, 17::>, 200, 30G 
a 311, 340 a 3H, 348, 143 a 4:J3, 48G a 4!)5 
c 497. 

Sohrc a vaccinação obrigatoria (Requerimento 
do Sr. B:whosa Lima) Pag-s. 348, 512 c 5i?ô. 

Pensão: 

As ÍJ•mãs do capitão Potengy ( Erncndn do 
l'roj<'cto 3-i;'; A) Pags. 22, 231 47, 03, ü7, 72, 
18, 7!1, 80, fl8, 1H, 119 e 120. 

A José do Patrocínio (Projcclc.) Pagos. 3-fO 
c 340. 

Praticagem do porto do R<.'cifc ( Projccto 
n. i7 A. de 1!104) Pai!s 3, U, 47, fii, G7, G8, 
72, PS, H4, 121, 141, fU, H3 c 144. 

Reconhecimento: 
Do Sr. Deputado Prisco Paraizo (Parecer n. !l 

de 1904) Pags. 2, ()c 20. 
Da Academia de Conuncrcio do Rio de .Tanciro 

( Projccto n. 80 de 1!)04) Pags. 18, c 7t; a 77. 
Do Sr. Dcpnt a do Cat•,·alho Ch:wr.s (Parecer 

n. l.5 de Hl04) Pags. 2DG, 315, 3.25 e 326. 

nef"orma: 
Do Regimento ( Prc.jecto n. 3:> A, de> :I.()O.i) 

P:l):(s. 10, 12 a iô, 23 a 40, 48, 54 a ::i8, 352 
a 422, 522, 53!) a ü42 c 551. 

Do to sargento do As-ylo de hwnlidos tla Palria 
Fi,•mino Ah-arcs de Souza ( Projccto n. 00 de 
190-i) Pags. G.2, G3, 142, 144, H6 c 2Gl. 

Compul~oria dos officiacs do Cot•po rlc Saudc do 
gxercito ( Pl'ojccto n. 103 de :l!J04) Pag. 175. 

Da lei ele t:li'ifas ( Projccto n. 58 de 1904) 
Pags. 338, 473, 41JU a 508, 511, 5.22, c tí.2G a 538. 

D::t lei de fallrncias ( Projrcto n. 213 A de 
1904_) Pags. 457 a .no. 

Reorganisnção : 
Da márinha ( Projecto n. 30 A do 1\104) Pags; 

r,J3 a 522 c 551. 

Representação : 
Da Associ:Jção Commr.~•cial du Capital Fctlcl'DI, 

pedindo a celebração de um com·cnio com
mm·cial entre o Brazil c Pot·tugal. Pags. 
5 a !l. 

Dos lahcl\iãcs de protestos de letras da Capital 
S. Paulo, pedindo a supprcssão do disposto
contido no§ 1° do art. 3<> da lei n. 839, de iG 
de ngosto de 1002. Pag. 49. 

Dos chefes de turmas do correio ambulante de 
S. Paulo, pedindo uma concessão já feita aos 
seus coilcgas da Capital Federal. Pog. llG. 

A' D. Francisca Francioni da Fonsoca, Yiuva 
do senador Pedro Paulino 1la Fons<'ca ( Pl·o
jccl.o n. 47 A, úo 1!JOi) Pugs. 3, !l, 2~. 23 
c 1i?O. 

A' D. Amalia Cabral de ;\f c !lo ( P1·ojecto 11. 83 
de 1!)04) Pag. 43. 

Requerimento: 

A' José Francisco tlos Santos, ex-prnç.u do cxcr
cito ( Projccto n. 84 de 1!104) Pag-. 43. 

A' D. Maria de Castro l\Ienna Barrcro (Pro
jc~to n. s::; de f904 ) Pags. 43, 4.f, 33\1, 35.2 
{'. <>13. 

Do Sr. Barbosa Lima pedindo um exempla•• do 
I.ino de Bolso usado pelos funecionarios da 
Hygicnc. Pag·s. 2!JO, 308, 486 c 4!J7. 

Do Dr. João Vieira da Cunha, }lcdindo o pa
gamento de vcncimt>ntos que drixon de pcr
cc}Jcr. Pngs. \:J23 c \:J2-i. 

A' \'iuva e filhas solteiras do capitão de mar c Segundo epoca de exames ele lZrcpnratorios. 
guerra Francisco Romano Stcpplc da Si h· a ( Projocto n. 70 de 1004 ) Pt~g, 1,. 
( Projccto n. 8G de HJO.j ) P11gs. 44, 45, 330, 
3;J2 c G13. 

A' D. Bl'igi<la Flavia do Oliveira Gonçalves. 
(l'rojceto n. 87 de fDO.i ) Pag. 4?;. 

A' D. Flora Queiroz da Camara Lima ( Pl·o
jcclo n. 8R do 1004) Pags. 45, c 46. 

A' D. Maria Francisca de Mello Carvalho 
( P1·ojcct.o n. 89 tlc 1004) Pngs. 46, 47, 6:í, 
67, ll~, 73, !l!l, 116, 12;) c 107. 

Ser,•lço milílt\1' r os sacerdotes (Emenda ao 
projocto n. 46 de 1904 ). Pags. 2, 9 c 21. ( Pt·o
Jccto n. \17 de 1\104 ). Pags. 101,102 c 11.9 . 

Telegrammnst 
Do Dr. Pcd1·o Borgc>s, .communicando a instal

Iação da Assemhléa Legislat.iYa do Estado do 
Ccv.rá. Pag. H. 
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Do Dr. Alvaro ~h,!llles, communicantlo te1· as
sumido a pt·c~idcncia do Estado do Pi;mhy. 
Pag. 11. 

Do Sr. ucput a do Yulois uc Castro, communi
c:muo não poder comparecer :i Camara. 
Pag. 74. 

Do S1·. Sylvcrio i\cry commu1licantlo o reconhe
cimento dos S1·~. Con~tantino ~ct•v c Ribeiro 
Bitteucout't nos cargos de govcrn<illor c vice
governador do Estado do "\.nwzona". Pag. 1!10, 

Do Dr. Petlro Borzcs, commnnienndo te I' cn
tre"'UC o "OI'Cl'nodo Ceara ao Dr. Xozucira 
Aegioly. Pag. 1G8. " 

Do D1·. Xogueíra Accíoly, .eommunicauclo ler 
assumido o governo do Ceara. Pag. Hi8. 

Do St· .• Josú Peregt•ino, enviando stluc.l:lç.•ic:; pcltl 
data tlc i4 t!cjúlho. Pag. 18~i. 

De uma commís:são de senhoras paranacnsc~, tlc 
empregados do commcrcío do Puran<i c de 
uma eommissão do povo de Antonina, repre
sentando sohrc a sentença do Supremo Tri
bunal Fedet•al, na questão de limites com o 
Etitado de Santa Catharina. Pag. 208. 

Do Sr. Constantino ~et•y communicando ter 
assumido o cargo de govcrn:Hlor do :\.mazoMs 

c tlo Sr. Sílvcrío Ncry, comnnmienntlo lct• 
t.lcixatlo o mesmo cargo. Pag. -H3. 

Do Sr. .\ugu~to Pestana, prc~itlcntc da junta 
apu••at!o,·a do 2° districto tio Rio Granclc do 
Sul, communicantlo lC'r sido eleito deputalll) 
o Sr. Rívacla\·ia Correia. Pag.ã2:>. 

Do 81•. tl(\pulatlo Tril!llat!c, coinmunicantlo le
rem ~ido a~'allat!as na Parahyba as typogra
phias dos jornac~ Commc,·cio c Combate, 
l'ag-. rí2:3. 

Th•o Nacional ( Projccto n. 40 B tlc i \lU~) 
Pag,;. IH c 7-1. 

Ta•nnsae~t'ies ;•omnH'l'ci:t('S ( Projrwlo n. G A 
tle IUUll) l'ags. :,11, :>12, ;,13, 522, 538 c r,3!). 

Tn•on@.Cerenclo para União c!•) At·chipcla;:o 
de Fernando de :\oronlw ( PNjrdo n. t:JI do 
Hl04) Pags. 18 c lU. 

Voto de pezar: 
Pelo falll'cimento do general Pires c Albufrucr

quo. Pas. 230. 
Pelo fallccmtcnto elo cx-<lcputauo gcncraDicllo 

Rego. Pags. 3-i7 e .'H8, 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
---'---8----

'fB~unàa sBs~ão ua oninta Iagislatura ao Gon~rosso Nacional 

Ao meio-dia procede-se ú. chamada a que 
.respondem os Srs. Paula. Guimarãcs,Olivcira 
Figueiredo, Julio de Mello, Alencar Guima
rães, \Vanderloy de Mendonça, Joaquim 
Pi!'eS, Sá Peixoto, Hosa.nna.h de Oliveira, 

. .Dias Vieira, Thomaz Cavalcanti, Gonçalo 
Souto, Eloy de Souza, Fonseca c Silva, Abdon 
}Iilanez, W <tlfredo Leal, Izidro Leite, Tei
xeira de Sá, Bricio Filho, Pedro Pernambuco, 
Epaminondas Gracindo, Raymundo de Mi
randa, Euzebío de Andrade, A1•roxellas Ga.l
vão, Rodrigues Dot•ia, Joviniano de C~wva
lho, Oliveira V<Llladão, Domingos Guimarães, 
Neiva, Tosta., Felix Gasp:tr, Satyro Dias, 
Augusto de FJ•eitas, Alv~s Barbosa, Rodl'i· 
gues Lima, Paranhos ~Iontcnegro, Rodri
gues Saldanha, Bernardo Horta, Moreira 
Gomes, Ga1dino Loreto, Corrêa Dutra, i\lolto 
.Mattos, Galvão Baptista, Abelardo de .Mello, 
Henrique Borges, Mam•icio de Abreu, Oli
veira Figueiredo, Pau!ino de Souza., Viria.to 
:Mascarenhas, Estavam Lobo, Bueno de 
Pa.iva, Antonio Zaca.ria.s , Carlos Ottoni, Car
valho Britto, Manoel Fulgencío, OlynthJ IU
ueiro, Olega.rio Maciel, Rodolpho Paixão, Ga
leão Carva.lhal, Domingucs de Castro, Costa 
.Junior, José Lobo, Joaquin Teixeira Brandão, 
Bernardo Antonio, Costa Netto, Candido de 
..Abreu, Carlos Cavalcanti, Paula. Ra.mos, Ju
venal Miller, Marçal. Escobar, Germano Has
slocher, Victorino Monteiro, Domingos Mas
carenhas, Cassiano do Nascimento, Vaspa
.sia.no de Atbuquerque e Diogo Fortuna.. 

lil 

úeixa.m de CJI11P<Ll'Cccr com ca.nsa partici
pa-ia o> St·s. Julio de ?llollo, Thomaz Accio:y, 
Eugenio Tourinlw, Ap.thorq Botelho, Enéas 
Mm•tins. Raymundo Nery, Pa.ssos :\{h•anda, 
Artltur Lemos, Carlos ele Novaes, Antonio 
Ba.::~tos, UrbanJ Santos, Luiz Domingues, Gu :::
dclha Mourão, Rtymnndo Al'ihm•, Anizio de 
Abreu, João Gayoso, Francisco Sá, Pereira. 
Rei3, Tl'indado, José :\Iarcellino, E~moPaldino 
B·.1.ndeira., Morch\ Alxes. Col'nelio da Fonse
ca, Arthul' Orlando, Angelo Neto, Feli~bello 
Freire. Lo:Jve.-{itdo Filga0iroz, castro Rebel 
lo, Bulc'io Viannct, Garcia Pires. Vergno de 
Abrou, Tolentino do:; Santos, E-luardo R:t
mos, l\Ia.t•celino Moura, El'ineu l\Iaella.do, Fi
delis Alves, João B:tptis ta., Balisario de Sou
za, Silva Ca.stro, Bezn.mat, Julio Dantas, 
Carlos Tehoira Bl'andão, Fl·ancisco Veiga, 
Bern:trdo Monteiro, João Luiz, Gastão da Cu
nha, Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, 
Dadd Campista., FmnciscJ Bermtt•dino, João 
Luiz Alves, Leo::el Filho, Henrique Sa\lcs, 
Noguira., Lindolpllo Caetano, Wencesláo 
Braz, MoreiJ•a da , Silv:t, Jesuino Cat'dozo, 
Francisco Romeiro. Yalois do Castro, Arnol
pho Azeve1o, Fern:Í.ndo Prestes, Eloy Clla· 
ve>, Paulino Carlos, Alvaro de Carvalho, 
Candido Rodrigues, 1\zevedo 1\Iarqucs, Ro
dolpho MiriLnda, Hermonegildo de .Moraes, 
B:~rbosa. Lima, Angc!o Pinheiro c James 
Darcy. · 

E sem ca.usa os S1•s. Anrc:io Amorim, Ro· 
gerio do Miranda, Indio do Brilzil, José Eu-
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zebio. Christino Cruz, Bezerril Fontcnelle, 
Virgílio Brigido, Frederico_ Bo1•gc:s, .João Lo
pes, Etlu!\rdo Studai·t, Sel'gio S!Jbo,ra, Paula 
e Silva. •Affonso Co~ta. Feri'oiea de Lyl'a. 
.João Vieira. Malaqnias Gonçah·e~. Celso de 
Souza, E;tacio Co 1mb· a, Eipidio Figncire<lo, 
Pioto Dantas, J<Jsé i\Iuoj :trJim, lleredh do· 
:Sá, Ncls 'ln de Va;con0ellos, Bulhões ~,Jar~ial, 
Oscal' Godoy, A ugu.;;to de Vasconcellos. Sá 
Freire , Americo de Albuquerque, 1~1 · ico Coe
lho. L:wr·indo P:tb, Pereil'a Lima, C!'uvello 
Cavaleanti, José Bouifacio, Carneit•o do Re
zende. Adalbcrto Fel'raz. lk~ rna.rdos de Fa
r ia, Lamounier Godofredó, Cn,millo So:tres 
Filho, Calogeras, Sabiuo Bcu·roi:'o, Ca.millo 
P1·ates, Pu.dua Rezende, Bernardo do Cam
pos, Rebouças de Carvalho, Amaral Cesar, 
Ferreira Braga, Leite de Souza, Francisco 
Malta, Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, 
Lindolpho de Serra, Abdon Baptiskt , Eliseu 
Guilherme, Soares dos Santos, Alfredo Va
rcla, Campos Cartier e Homem de Cat•valho. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate approvada a acta 
da se~são antecedente. 

. Passa-se ao expediente. 

O Sr. A-lencar Guimarães (1° 
Sec,·etw ·io) procedo á leitura do seguinte, 

EXPEDIENTE 

Oftlc ios: 
Do Sr. Deputado Alvaro Augu~to da. Costa 

Carvalho, communicando que, acha ndo-se 
enfermo, requer a necessaria licença para 
a usentar-se do p"liz, por tempo indete i•mi
nado, afim de tratar de sua s~.ude,-A' Com
missão de PetiçõJs o Podc1•es. 

Do Ministerio d :t Fazenda, uc 28 tlo mcz 
findo , r emettendo a me~s:J.gem do Sr. Pre
sidente da Ropublica , concernente á resolu
ção do Congresso Nacional autorizando o 
Governo a conceder um anno de licença ao 
1° escrlpturario da. Alfandega. de Corumbá, 
Estado de Matto Grosso, Vic:mte :\{aximo de 
Almeida Serra, ao qua.l negou sancção pelos 
motivos abaixo: 

RAZÕES DO VETO 

Requorim::mto: 

De BJrnardino José ti•)S Santos Moraiea, . 
l'' e:;cripturario do Thesonro l<'ederal, pe .. 
dindo melhoria de aposentadoeia.-A' Cum
missãn do I<'azenth o Indnstriàs. 

Em seguida é annuuciada :t discussão do 
:>3;-:uinte t'C,]UOI'imento do Sr. BarbJsa Lima, 
olTerccido na se,;sã.•J de ~)0 do mez findo, cujo· 
teor é o seguinte: 

«Requeiro que se soli~il. c:n do Pvdet' Ex-· 
ecutivo as seguintes informaç-ões : 

l." :Mandou o Governo abrir o volunta
riado, admittindo nas fileiras llo exercito · 
maior numero de pl'acas (lo pret do que O· 
de 15.000 fixado na lei vigente do orça-
mento? 

2.a Até que limite determinou o Ministerio . 
da Guerra que se admittissem novos volun
tarios e qual o effectivo actual do exercito ?' 

3." Qual o numero de olliciaes e praças que 
falleceram por molcstias adquit'idas nas re
giões brazi1eiras limitrophes com a Bolívia 
e o Perú, desde janeiro de 1903 D,té 31 de 
maio de 1904 ?» 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a. 
discussão e adiada a Yotação _ 

O Sr. Presidente - Constando a. 
ordem do dü~ simplesmente de votação de 
projectos cujas discussões foram encerradas. 
e veriflca,ndo-se que ha sómente 72 Srs. 
Deputados presentas, â. vista disso vou le
vantar a sessão marcando para amanhã a 
mesma ordam do dia de hojo, isto é : 

Continuação di1 voti1ção do projecto n. 27, . 
de 1904, autot•izando o Poder Executivo a 
abrir ao Ministel'io da Fazenda o m•edito ex
traordinario de 84:755$ 170, em execução de 
sentença passada em julgado em favor de 
José Ferreira dos Santos (3" discussão) ; 

Votação do pa1•ecer n. 9, de 1904, reconhe
cendo Deputado pelo 2" districto do Estado da 
Bahia o D1•. Francisco PriscJ de Souza Pa
r;J.iso ; 

Votação da emendo. uos Srs. Tosta e Neiva 
ao projecto n. 46, de 1904, em virtude do dis
posto no art. 16.2, do Regimento (discussão 
unica) ; 

Votação do projecto n. 29, de 1904, autori
zando o Poder Executivo a abrir ao Miniterio 
da Fazenda. o credito extraordinarlo de 
6:020$, em execução de sentença passada em 
julgado em favor de Eduardo Martins & 
Comp. (3" discussão) ; 

Nego sancção á presente resolução dJ Con
gresso Nacional, visto ter sido exonerado o 
funccionario a que ella se refere, pelos mo
tivos cansta.ntcs da. exposição junta em cópia 
que me foi apreseutacla pelo Ministro da 
Fazenda, 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1904. -
Fi·ancisco de Paula Rod1·igues Alves,-A' Com
missão de Constituição, Legisla.~·ão e Justiça. 

Votação do projocto n. 32, do 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minia
terio da Justiça e Negocias Interiores o cre
dito extra.ordinario de 1:491$754, para paga
mento do o1•denado que compete ao secre- . 
tario aposentado da ~'a.culda<le de Direito de, 
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S: Paulo Dr .. Anll'é _Dias de Aguiar, no pe-~ be< d~u·~nt'3 o tempo em que serviram na. 
rwdo.de 9 ~e JUliiO a ~2 de novembro d~ W03 comm1s~ao constructora da.s linh:.ts telo-
(3a dt.>cussa.o) ; gt•a.phica~ de Cnyabá e Corumb;t (:3"discu:-1são) · 

Votação de projecto n. 33, de HJOI, auta- . _ . - ' ' 
rizaudo o Poder Exe~utiYo a. abt·ie ao Mini~ - J . Votaçao do Pl'OJJCto n_. 48, de 1?04, auto
teria da In•lustria, Viação e Obras Publica'> n.z.:.tn~o o. P~dor E_xocu~l\'~ a :tbru• a? MI
o cre-lito csp3ciul de 1:200~. pa.ra p~1g.tmento nhteno dt f~zcnd:J. o cre~tto extraordmartt> 
das ajudas de custo ao empregado úe Fazc;tda de 14:3l~::;'l 1 ;), em cx:9cuçao <lo sentença p:ts
fncumbido do tomaria de cont:ts da E~tl·arla. sa.la .em J~ga.do em la.vot• d& Loln & Irmã.:.~ 
rle Ferro do S. Franci~cJ, nos annos ele 1901 (3• dt:>cussao); 
e 1902 (3 • discussão) ; Yota.ção do projecto u. 49, de 1904, auto-

Votação do projecto n, -17 A, ue 1904, com r~z~ndo.? G.ov_erno ~ deduzi~ do cr~diGo _de 
pareceres sobre a emenda otferociuu. i10 pro- 5-30.,8134:::;, tl~stmado <t «ma.terli11, con:struc~oes 
jecto n. 345 A, de HJCl2, quo concede a D. Fran- e e~entua.e:s»:,. na ~abe~~a annexa. ao dec10to 
dsca F~ancioni da Fonseca., vi uva do elt- n • ~. l5t .• de <J d~ltnau o. do_ co~ rente anno, 
Senador Pedro Paulino da Fonsoca, e a sua. a. fLUantw. d? lO :;;, rela.tt va a d!lferençu. ve7 
filha solteira. Albertin:t da. Fonseca a pensão rlfic~da tnhc a so!nma to~a1_ da.s verbas a.lh 
de 200$ mensaes a catüt uma (discussão prc' 18 as~ 0 c:~ltt.o do ;J.;)OO:OOO$, fixado 
unicoa.- no art .. l , § o , tlo mesmo decreto, bem 

' como a Jmportanci_a de 27:754$, necessaría 
Votação do projecto n. 51, de 1904, auto· a zntegrar a. dotaçao da. verba «Estação da 

riza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis- visita do porto»,mencionada na tabella refe,. 
teria da Fazenda o credito extraordinario de rida (3a discussão) ; · 
6:379$587, em execução de sentença passada 
em julgado em favor do Dr. Híli1rio Soares Votar;ão do project:) n. GO A, de 1004 (do 
de Gouvêa, lente da Fa.culda.de do Medicina. Senado), concedendo prorogacão da licenç:~. 
do Rio de Janeiro (2"' disccussão) ; dada ao 01'. Bernardino Ferreira da Silva, 

minist.ro do Supremo Tribunal Federal, por 
Votação do projecto n. 52, de l9J4, auto- mais um anno, com todos os vencimentos 

torizando o Poder· Executivo a abrir ao Mi- (discussão unica ) ; 
nistel'io da Faz .3nda o credito extraordinario 
d 2 5$ 5 . t · Votação do projecto n. 62, do 190-!, auto-

e 7:91 I 0, ouro, rmpor ancril. com que rizando o Poder Executivo a abril· ao Minis-
o Brazil deve contribuü· para :~ construcQfio teria da Just.i"a e Ne

0
crocios Interiores o crc· · 

do edificio destinado á Secrctarin. Interna- "' 
cional das Republicas Amer•icanas o para a dito extr•a.Ol~din<l.Pio de 3:1344$827, pam paga-
Bibliothoca Commemorativa de Colomln. ment,o dos vencimentos que competem ao 
em Washington (2~ discu,..sKo) ; · substituto da Faculdade de Mmlicina da 

Bahia Dr. José .Julio Calazan$ (2• discussão); 
Votação do pl'ojocto n. 17 A, de 1904, Votação do projecto n. 63, de 1904, auto-

mandando substituir u disposição da let· rizando o Poder Executivo a abrir ao 1\'liuis
tra-c-do a.rt. 1°, § 2" , do decr-eto n. 1.171 A, 
de 12 deja.neiro de 1904, p3l::t seguinte:- á t erio da lnclustrb., Via.ção o Obras Publicas 
fixi1ção das taxas pelo a.luguol do mn,torial 0 credito extra.ordina.rio do 12:80 1$870, em 
d d 

· , 1 1 execução de sento~ça, passada em ,julgado em 
a pl'i1ticagem 0 sernç•o ltO pesso:.t a.vu 80 favor dos eng_ enhetros Lucas Proeu•'a e An-

d;t mesma, doYido pelas cmha1;cações que ' 
demandar;~m 0 porto c de accordo com 0 tonio da Costa Junior (2a discussão) ; 
regulamento de 28 de feyereiro de 1854; com Votação do projecto u. G4, de 1904, abl'indo 
parecer d-1. Cornmissão de. Orçamento (2u. db- ao Ministel'io da Justiça e Ncgocios Inte
cu~IS~..,1 ; riores o credito de 660$499, pat•a pagar a 

Votação do proje0to n. 53, de 1904, a.uto- tros officiaos e a um porteiro da Secretaria 
rizando o Poder Exocuti.-o a concede1• um do Senado, em virtude de deliberação da
anuo de licença, com todos os vQncimentos, quelle ramo do Congl'esso Nacioní\l (2" dis
para tl'ata.r de sua saude, ao Dr. Democrito cussão) ; 
Cavalcanti de Albuquerque, director da. 1" di- Votação do projecto n. 65, de 190-!, tornil.n
rectoria do Tribunal de Contas (discussão do extensivas aos editores de guerra dos 
unica) ; 1 o, 2°, 3°, 5° e 7° districtos militares 3.S 

Votaçã.o do projecto n. 34, de 1904, auto- vantagens do decrel;o n. 821, de 27 do de
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· zembro do !901, coro parecor o substitutivo 
teria da Guert•a o credito especial de 5:181$, di\ Commissão de Marinha o Guerra, sobre 
para occorrer ao pagamento aos inspectora.s organização do quadro dos auditores do ex
da Repartição GeraL dos Telegraplws Antonio ercito, declaração dos se:Js direitos e deveres, 
José da Silva Rosa e casemiro Jcsé d'l. Silva tornando-os extensivos ao auditor da mari
Rosa das dia.rias qne deixaram de · rece- nha, e dando outras providencias; e com 
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pa.racor rta Commissão do Orç:~.monto, opi· 
nando em fa\·or. do substitutivo (pl·ecedendo 
o requerimento do Sr. Oliveira Vali.J.dão, 2• 
discussão); 

Votaçã.o d.) prJjecto n. 63, de 1904, auto
l'ÍZlndo o Podet• Executivo a conccdm· ao Dr. 
Albino Alvo3 Filho, pt•ocura.dor da Republica 
no Est:\uo do Minas Gcra.es, um anna de 
licença., com o vrdenu.do a q nc th•et• rliroi S:.> , 

·para tra.ta1• de sua saude (discussão unica); 
Votação do projecto n. 07, de l9J4, auto

r izando o Puder Executivo a. conceriet• ao te
lcgraphista de 3" classe da. Estrada de Ferro 
Central do Braz.! Jacintho Hygino da Cruz 
seis mezes de licença, com ordenado, para 
tr;ttar do sua saude (discu~são unica) ; 

Votação do proj x~to n. 68, de I 904, conce
dendo prorogação, por mais um anno, da 
liconça. em cujo so acha. o Dr·. S<tmucl da 
Gama o Costrt Mac 0JW JI. lento substituto 
d::t Facu~d.ule de Dirc;to do R>3cife (discussão 
unint); 

Votn.ção do projecto n. GO, de 1904, auto
l"izando o Poder Executivo :t conceder ao 
machinista de la classe da Estrada de Ferro 
Central do Br:tzil José Joaquim da. Silva um 
anoo de licença., com vencimentos, para tra
tar de sua saudc (discussão); 

Votação do projecto n. 70, de I 904, au
torizn.ntlo o Poder Executivo a conceder 

um anno de licença, com todos os venci
mentos, ao chefe de secç.1:o da DirectoPia Ge· 
ra.l da. Estatística João Ca.ncio da Silv't, para 
tr:~.t:tr de sua s.:wde ondo lhe conviet• (dis
cussão ur1ica.); 

Vohção do projecto n. 71, de 1904, auto· 
riundo o Patim• Executivo n abrir ao Miais
tcl'io da Justiça e Negocias IntorioPcs o cre
dito extraorJinaPio do 29:683$IG7 om ex
ecução do sentença. p!\ssa.da em Julgado em 
hvor do alferes 1h brig.Lda policbl Alfr•edo 
Nunes de Andrade (2"' discussão); 

Vohçiio do lH'ojecto n. 73, de HJ04, auto
rizando o Po:ler Executivo a abt•ir ao 'Minis· 
torio d11 Guerra o credito especial de 107$850 
par.1 occorrer ao pagamento aos soldados do 
l0 bttta.lhão do artiliuJ.ria de posição Marti
nho Xavier dos S;tntos e outro, de S3Us ven· 
cimentos rel.ttivos ao mez de novembro de 
1901 (~a discussão); 

Vot;ação do pl'Ojecto n. 74, de l 904, auto
rizando o Podc•r Executivo a abrir ~' O Mi· 
nisterio da. Guerr;t o credito e:;po:!ial de 
6:.434$98) pal'a occorrer ao p.tgamento a 
Francis1n Affonso Palia, cel'sionario de di· 
versas ex-praças do exercito estacionadas 
no Estado de Matto Grosso, proveniente de 
peças de fa.rdamonto que venceram e não 
receberam no devido tempo (2·• discusi!ão). 

Levanta-se a se3são á~ 12 horas e 30 mi 
nutos da tarde • 

. 15, SESSÃO E::\1 2 DE JULIJO DE Hl01 

P1·esidencia do Sr. P aula Guimw·{íes 

Ao meio-dia procedu-se á chamada, a que Vergne de Abreu, Augusto de Fl'eitas, Alves 
respondem o:; Srs. Paula Guimarães, Oli- Barbosa, Paranhos :rvlonteneg·;·o, )lodt•igues 
.veira Figueiredo, Alencar Guimarães, "\Van- Saldanha, Bern:.trdo Horta, Moreira Gomes, 
derley de Mendonça., Sá Peixoto, Hosannah José Monjardim, Heredia do Sá,Correia Dutra, 
do Oliveira, Carlos de Novaes, Rogerio de Irineu Machado, Galvão Baptista, Laurindo 
Miranda, Antonio Bastos, Guedelha .Moul'ãO, Pitta, Carlos Teixeira Brandão, Viria to :tlfas
Clll'istino Cruz, Dias Vieira, Bezerril Fonte- carenhas, Estevão Lobo, Bueno de Paiva, 
nelle, Virgilio Brígida, Thomaz Ca.Yalcanti, Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, Olyntho 
Frederico Bot•ge3, Eduardo Stndart, Gonçalo Ribeh·o, Olegario l\Iaciel, Camillo Pratos, 
Souto, Paula e Silva, Wa.lftedo Leal, Abdon Wencesláo Braz, Padua Rezende, Galeão 
Milanez, Izidro Leite, Bricio Filho, João Vi- Carvalhal, Domingues de Castt•o, Costa Ju
eira, Pedro Pernambuco, Angelo Neto, Epl\· nior, Ferreim Braga, Hermenogil1o da 
minondas Gracindo, Raymund,o de Miranda, Moraes, Joaquim '1111ixeira Brandão, Bar
Rodrigues Doria, Joviniano de Carvalho, Fo- nardo Antonio, Aquíno Ribeiro, Canuido de 
lisb:Jllo Freire, Oliveira Valladão, Tosta, j Abreu, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, 
Felix Gas~ar, Garcia Pires, Satyl'O Dias; Abdon Baptista, Eliseu Guilherme, Soares 
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dos Santos, Juvenal Miller, l\Jarçal Escobar, 
Germano Ha&~locber, Vespasin.no de Albu
querque o Diogo Fortuna. 

Deixam de comp:~.racer com caus:t partici
pada os Srs. Julio de Mollo,Thomaz Accioly, 
Joaquim Pires, Eugenio Tourinho. An.thero 
Botelho, Enéas Ma.l'tins, Ra:ymuado Net•_r, 
Aurolio Amorim, Pas3os M1ra.nda., Arthur 
Lemos, Indio do B1•azil, Urb:tno Santcs, Luiz 
Domingues, Itayroundo Arthur, Anizio <lo 
Abreu, João G?.yosG, Fl'J.ncisco Sá, Pcreil'a 
Reis Trindade, .rosJ 1\hrce!lino, Esmeral
dino' Ba.mleira. \!m·eira A\ vos, Cornelio da 
Fonseca., Arthur O r tanrlo, Domingos Gui
marães, Neiva, L::Jovigt, . Filgueiras, Cn:stro 
RebeHo, Bulcão Vianna, Rodl'igues Lzma, 
Tolontino dos Santos, Eduardo Ra.mod, Ma.t•
colino Mouea, Fidolis Alvos, João lla.ptista., 
Belisario de S1uza., Silva CastJ•o,Cenvcllo Ca
valcanti. B3za.mat, Abelardo de:\1ello, Julio 
Santos, Francisco Veig.l, Bernardo Montoil'o, 
João Luiz; G:\S ão da Cunha, RibJiro Jun
queira, A~tolpho Dutra, Carlos PQixo~o FliiLo, 
Penido Filho, David C:•,mpista, Ft•a.nctsco Ber· 
narJin0, João Luiz Alves, Loancl Filho, Hem· 
riq uo Salles, Nogueiea., LindolpiLJ Gaet~no, 
Moreira da Silva, J.:Jsuino Cardoso, l•'ranctsco 
Romeiro, Va.lois do Castt•o, Arnolp~JO Azevo· 
do, Fern:wdo Prestes, Eloy Chaves. Pa.ulino 
Carlf'S, Alvaro do Cárralho, Ca.ntlido Rodl'i
guee, AzeVJdo Marques, Rodolpho .;\~ir<\~tb, 
Costa Netto, Barbos(L Lim:t, Angelo Pmhen•o, 
.Jan:eJ Darcy e Cassía.no do Naseimcnto. 

I~ som causa os Srs. José EtHebio, Joã.o 
Lopes, Sergio Saboya., Eloy de Souza, Fun· 
seca o Silva, Teixeim do Stí., .-Ulimso Costa, 
Celso de Souz:l, Pereira do Ly1·a. Mala.r1uias 
Gonça.Lves, Estacio Coimbea, Elpidio Figuei
t•edo Eusebio de Andt•ade. Arroxellas GJL
vã.o,' Pinto D:mta.s, Galdino Loroto, Mello 
Mattos, Nol~ou de Vasconcellos, Blllhões 
Marcial, Oscar Go:lO)"• Augusto dn Vaseon
ceUos, Sá Freire, Americo de Albuquerque, 
Et•ico Coelho, Pereira. Lima., Henrique l3ol'
ges, Mauricio de Abreu, Pa.ulino de S<>uza, 
José Rmifa.cio, Cameiro de Rezen.le,. Adal 
b;wto Fer1·az, J3ernarJcs do Faria., Antonio 
Zaca.rias, Lamouni<H' . Go:lofrodo, Ca.mill<> 
Soares Filho, Ca.logoras, Sabino Bl\rrozo,Cat·· 
valho Britto, R•Jdolpho Paixão, B~rna.rdo de 
Campos, Rebouçtts de Carvalho, Ama.ral_Go
sar. Josê Loho, Leite de Souza, Franct.;co 
Malta, Benedicto de SGuz:t; Lind.olpho Serra, 
Victorino Montoit•o, Domingos Mascarcnlla.s, 
Afrodo Varela., Campos C.:artier o Homem de 
Carvalho. 

Abra-se a sassiJ. 

E' lida e sem deb1to approvada. a acta da 
sessão antecedonte. 

Pass:l-se ao expeliente. 

O Sr. Alencar Guilnarãe:oo~ (! 0 

Secretario) procela á leitura do ~eguinto 

EXPEDrEi'l'TE 

Offlcio : 

Du Mini<~tet•ia da. Justica c Negocio3 Inte
r:ores, de 30 do mez ui tinn, sn.ti:lfa.zendo 
;t requisição de:>ta Cama.ra. ao ofibio n. !J~. 
de 2·~ do mez findo.-A quem fez a roqm
siç..'ío. (A' Commiss1'l de Oeç .tmento.) 

Requerimentos : 
Do D1'. José Nab:1co Noiva, n.ndit.or de 

<>uarr:t do 1° disteicto militar, podin.:Jo um 
~nno de licença, S}m vencimcn~os, p.tra. tra
tar de seus intet•es:le3.-A' Commis~ão ·do 
Petições e Poderes. 

Do Dr. Antonio Sattitmini, prep:~.rador 
effoctivo de his'.oria natural meJica. da Fa
culdade de Medicina do Rio d·J Janeiro, pc
diodo que lh3 seja applicaua a di~PJI'Iiç'to d~t 
lei n. 138, do 2l do jr111hJ do 1903. -A' Com· 
missão de Instrucçã.o o Sa.uu'J Publica. 

O Sr. 'To;;tn.- St·. Pz•csidente, venho 
trazer á Camara. a. rept'esont,.çã.o que a As
sJch~ção Commercia.l desta. Capital compro
me',tcu-se a apl'oscnt<tr ao Ce~ng• es,o Na
cional. interpi•eta.ndo o poosamenr.o e o SPn
mcnto de torl.os aquellcs quo compat·ccel'am 
a es;a memoravcl reunião • 

Sl'. Prcsidonte. é e:'ítr.wrJiaario, é ní
mi:tmente dcsvn.ntajow para o Rl\lZil o des
oquílibrio do balanço coromercial entro Par· 
tqgal o J3l•azil. . . 

Do tempos ~L esta pwto, prmc:p•l•~?ntc 
depois qne a beterrab:t., fortemon_to <l.ll~Iha.da 
pelos pr·emios dos governos ? t~tellrgoate
mento aper·feiçoada pela scwucJ:t :Lgrono
mic::~., inv:ldíu o aça.mb·1rcou os mercados 
europeus, as nossas rel:lçõe3 c )JUJUet·ciaes 
com Portug;tl ~olfret•a_m uma. gri1nJo altera· 
ção diminuindo constderavclmcntc a noss~~ 
exp~l't:\çiío, :tté chegarmos â situação deplo· 
ravel que todog nó3 conhecemos e para 
a qua~ dcv3mos olforoccr o re:n ~tlio ncces· 
sario. · 

Sr. Presidente, trata so do dous p)vos 
irmã·Js e>trcitamento ligados pelos laços da 
língua., da. roligiio, dos usos, d:>3 costumes. 
que teem todo o in~eresse, tYio o!!lpeaho de 
cada. vez m1is estrmtar su:~.s ral:lçoe.;: o povo 
brazileiro e o povo portuguez. ·. 

Não se comprohendo, portanto, como de 
tong.t data não se cogitJu do um ac:ordo 
internacioaa.l entre os dons povos, _para o · 
fim de, nos tormos da representaçao_ ~ue 
vou ler á Camara, nortear-se e expandu -se 
a vida economica dos dous paizes. 
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Felizmente para nós, a estupenda crise 
que ainda opprimc a lavoura da canna, e 
círcunstancias outras muito poderossos que 
teem affigid.o a Nação Brazilcira, em ma teria 
de polltica economir.a, despertaram não só os 
dous povos como os respectivos gove;·nos do 
indeft'erentismo em que se ach:wam trist.e
mente me1•gulhados. O grito de alarma. 
partiu das fi.Ieiras da classe agrícola : os 
a.gricultore.~ brazileiros, reunidos em varios 
comícios, estudando a gra.vida.clc das circum
stancia.s, solhram esse grito de alarma e, 
solemnemente, perante as classes governan
tes significar::tm a necessidade imperiosa, 
inadiavcl, inelutavcl de cogit:tr-sc dJ. ce
lebração de tratado.; commerciaes com as 
outras nações, mencionando espccificadamen
to Portugal, Ul'uguay e Republica Argen-
tina. ~ 

As conclusões desses comícios agricolas 
correm o paiz inteiro; a.s conclu.~ões do Con
gl'esso Nacional de Agricultura, da Confe
rencia Assucareira da Bahi:1 e do Congl'esso 
das Applicações Industriaes do Alcool ahi 
estão para. dispensarem perfeitamente a de
monstração da minha proposição. 

Dado o grito de alarma pelos agricultores, 
a classe commercial, cuja prosperidade está 
intimamente ligada (t sot'te da lavoura, se
cundou os esforços dos rtgricultol'es, o, por 
intet•medio dos orgãos legítimos de seus in
teresses, pelas associações commorciaes, si
gnificou igualmente a necessida•le da cele
bração de tratados commerciaes. 

Finalmente, Sr. Presidente, a, Associação 
Commercial da. Capital da Republica que, 
neste momento, representa, por assim dizer, 
a opinião da agricultura c do commercio na
cionaes, nesta representação quo vou ter a 
honra de offerocor á consideração da Camara, 
synthotizou, interpretando-as, as opiniões 
destas duas classes importa.n tas, no que so re
fere á nccessiuade tlo coenvenio entre Por
tugal e o Brazil. 

Vemos, portanto, que é opinião da lavoura 
e do commercio nacionaes a necessidade de 
fazer sem demora, quanto antes, um con
venio entre Portugal e o Bl'azil. 

Sr. Presidente, em sua genese, a idéa do 
con,venio entri.l Po1•tugal e o Brazil originou-se 
da. necassidad~ de procurar mercados estran
geiros paPa o consumo do assucar de c~nna., 
mas a. idéa, com o estudo dos competentes, 
ampliou-se e hoje pede-se o convenio~Brazil
Portugal não sômente para o assucar, mas 
para o alcool,para o fumo, para o cac<Lo, pa.ra 
as madeiras, para a herva-matte e para as 
farinhas do norte. 

As vantagens, Sr. Presidente, quo advirão 
para o nosso paiz com a realiz!l.r:ão do tra· 
t.ado estão perfeitamente demonstradas na 
represeubç<'ío, cuja publicação no Diario do 

Cong1·es~o poço a V. Ex., e não preciso 
desen vol vor os )as razões, demonstrar as 
vantagens do convonio, limitando-me a. pe
dir ao patt•iotismo da Camara a leitura 
attenta da rapre3ent~ção, pa.ra r1ue possamos 
com patriotismo e sem demora resolver o 
assumpt~. Ha, pnt•ém, um ponto para o qual 
devo desde j<~ chamar a attenção do Con
gresso Nacional: é o qne se refere á nave
gação dil•ecta eJtl'e Portugal e Brazil. Rea.
lizado o convonio, as vantagens que todos 
esperamos podem ft•a.c;\ss:w ,si, praticamente, 
não for o convenio apoiado pela organização 
de uma comp::mhia. de navegação directa 
en~:·e os dons paizes, na.vegaç>ão auxiliada e 
amparada pelos reSJlectivos governos. 

Não posso, portanto, Sr. Presidente, exi· 
mir-mc de cit·1r o topíco relativo <i navega
ç-ão, sem o que cxcus~ldo será cogit:trmos do 
convenio. 

Diz a dircctoritt da. .\.ssoc:aç~ão Commercial 
desh Capital, nesta, representação, (mos
trando a 1·epresentaç<To), em relaçã:o a este 
ponto : 

«Nesta memoravel reunião, julgamlo-sc 
11ne o co!lvcuio a cele1n>.tr-so devct•á assent;u· 
em differencial de paut:J., muito especial
mente para o :õssucar, que est:L irnmensa
mente solwecarreg:.tdo mt tariüt portugueza, 
o que desde logo dará para os goncros br<t
zileiros condições de cBrto fa.vor, foi una
nime e accôrtle o pensar de quo essa provi
dench isoladamente nada poderia. conseguir, 
e, antes, pelo contrario, produziria uma, vee 
iladcirn. e completa decepção, si não fosse 
:wompanhada de meios preciso;: paPa collo
car esses generos hrazileiros <L entrada dos 
merctdos pol'tuguezes, si não em condição de 
superioridade, ao menos em igualdade aos 
g-enel'o.3 similares C!UC l<i. entram oriundos de 
outl'as prJccdencias. 

Ora, não nos é estranho que o tl'amporto, 
p:tra os portos portuguezes, de genoros bru.
zileil'os por companhias estrangeiras é 
sobremodo oneroso, c que sem resolver-se 
esse problema, todo t1'alnlho sm·á inutil, todo 
esforço inefficaz para. o fim de alargar nos 
mercados portugnezcs o consumo dos prin· 
cipa.es generos de p1•oducção do Bra.zil. 

O eixo p1•atico em t:Jrno do qual deve girar 
o convenio não pôde nem deve deixar de ser 
o transp:H'te, isto é -o problema. da nave
gação directa entre os dous paizes. 

Em Portugal, cogita. o govol'no de fazer 
pa9sar nas camaras lei que o autorize t~ 
auxiliar officazmente uma companhia de 
navegação que estabeleça o commercio de 
transportes directos entre os portos portu-
guezes e brazileiros. » · . 

Sr. Presidente, não preciso de accrescentar 
mais nada ao que está. perfeita, clara e pa.· 
triotícamente dito na representação da. 
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:Associação Co'nmercíal destl. Capital ; mas, 
. a.ates de concluir, d<wó f<~zer um:t commu· 
. nicação á c-~mara .. 
· Presente, como repres:nt:\llte da. nação e 
·membt·o da Commissã.J de AgL'icultura., desta. 
Casa., á importao t<.> reunião que 8e celebrou 
:no salão ·da. Associaf'io Com 1;ercial, para.. 
'tratar-se do convonio entre Portugu.l e o 
Hrazil, ouvi uma voz, que se levanton para 
dizer que a representação da. Associação 
Commerci:1l, si fo :'!se fot·mulad:t, hlvez dol'· 
misJe nas pastls d<~s C.>mmissõe~ parlamen
i.ares, quo, neste momento, teem grandes 
-questões politica.s a. resolv;}r. 

Protestei immediatamente, dízenúo que, 
não só o Congresso comJ o PodeL' Executivo, 

-colloca.vam :1. política economica no primeiro 
plano, na emergcacia dífficil que a naçã.o 
atravessa c que, portanto, qualquer rapre· 
senta.ção que fosso formulada pela Associa.(~ão 
Commercial o dirigida, ao Congresso Na· 
cional, ~et•ia. estuda,da com meditação e 

·seria tomadn. na devida consideraçã'> pa.1•a. se 
dar uma solução pl'Ompta c patt·iotica que 
consult!tsse os vcl'dadeiros interesse3 nacio
·na.es. 

Assim, Sr. Prcsilicnte, concluindo, cipero 
.que V. Ex., do accordo com o Reg i1nunto, 
remettor<t esta. representação ás Commissücs 
de Agricuitura o Orç.unento, para, estu
ditndo o assumpto. pl'.lporem á. Cam:~.m 

. aqnillo que ü1r mais eonvenionte aos inter· 
esses da. nossa Pa.tt•üt.(.llttilo bem; muito bem.) 

Vem á. 1Ic;;:a., é lida c enviada <is Co:nmi.~· 
gões de Agrknlttu':\ c de Orr-a.mento a se-
g~n~ . 

Exnu. St•.:;. ~Icm lJI.'Os do Congrcs 'o Na
cional-A dit•ectoria. da. Associaçã.o Commcr
cial do Rio de Janeiro, como in t rc}wete dos 
sentimentos de numerosa assembléa convo· 
cada p:un. estudar as rclaçõJ:; commcL'ciaes 
entre o B1•azil e Portuga.l, de modo a atten· 
d.er aos altos iub!'csses que pPendern a s 
duas nações amigas c á situação precat•in. de 
alguns generos do pruducção IJr~tziloira, 
aln•indo-thes os mercados da antiga motro
pole, e confiada. em vosso patriotismo e na 
superioridade com que resolvereis assumpto 
que tão intimamente so ospartilha aos futu
ros destinos da Republica. o ao engrandeci
mento do B1•azil, pode licença para vir a 
vossa presença dar conta do pensamento da 
referida assemblea.. 

E' grato á directorüt. da Associação Com
mercial, Srs. Representantes da Nação, tra

. zer a.o vosso esclarecido juizo que a idéa. de 
um convenio ou accordo commercial enü·e o 
.Brazil e Portugal encontrou o mais franco, 

le:~.l e enthusiasticJ acolhim::mto entre brJ.· 
zileiros o portuguczes t•euniJos no3 s:tlõss do 
odificio da a ·,:suciação . 

No sentit• de todos, essa n.ctJ de caracter• 
interaacion ü, que mai; e mn.is deve a.prv
ximar os dous povo> irmãos, innumera.s van
t:tgous l'.:Jcipl'ocas pó de r (I JYe tra.zer ás J.tut~ 
nc~çüss, lig<td<tS pBI::L mesma língua, pelas 
mesmas teadiçõas, pela. mesma ci vilizaçã.o e 
cultut·a., po!a raç ~t c pelo sa.nguc, confun~ 
<lidos, cJmo SG ~t~ba.m, o tl•n.bllllo e os capi
taes portuguezes com o3 bt•azileir u~ . pre3 _,s 
a nm llestino comm11m. 

~\. celcbmção clessc accordo impõe-se, pois, 
como iudcclimwel s:ttisfa.ç 'tO das n•3:::ao;sif!ade,: 
mur .. tcs e ma. ~u!'iaes do ambos os pJvo.:, mal 
se compt·ehendcníln eomo de longa daü uãu 
tives.;e ::;iJo tit·ma.t.lo, not·l•.n ndo e exp:mtlindo 
a. vidtt cconjmicJ, dos dons paiz~$ , numa 
previsfí.o S3gura. dos incante3ta v eis b:!Uc'flcios 
que mutua,mcnte 1m viam f[c :~.uferiL·. 

Niio pt•ot.en(lc a dh•ectoria d;t :\.ss:.Hliação 
Commet•Jial oxpot· aqui as Y:tntagens que de 
um tal convento pos;n l'<lsnlta.r p:l.l'a. Por
t ug-al, senão da.s quo arh·iriío p:t ·u. ó Il!'azil, 
ponlo que mai; di!'ecta.mcuto den.mw s ex
aminat•. 

De loag-<t dat.a e s~ns ive l o desequi!ibt'Íü 
cntr·c o quo compra o B1·azil <t P ,n· tng<tl. o o 
que lhe Ycntl.e . As e.3t<u.istica.s <~ o~se r e;p eito 
sii.o clm•as, pt•ccisas c eloqueutcs. 

E.;;sc desequilib!'io, ;;: i to ·n 11111a appa.1•entJ 
explic<tçào no eonsumo que <1. cxt9ns:~ e nu
met•osa. culoni<t portugn ,'Z<t residente no 
B!'<tzil fa.z do.~ gonm•os de p:odncção portu
guoztt ; si _em parte se pó .lo explicar essa 
fund :1. desJgualdaclc n :t troca <los prouuctos 
no fa.cto de sermos umn. nação que importa 
a.inda om larga o3cala gran<le qmntidade de 
ttHlo quo :::crvc á nossJ. :~.limentaçã. •) e vos· 
tnat'ÍO, nií.o k t UUVid<t, ll[O :pólo SO!fi'CL' a 
meno1· contcstaçi o, tem a sua cama })l'inci
pa.l nas facilidades que a na. -rog<1çã.o fwul&a 
;w trJ.nsporte e remc.;~ a. do que nos manda . 
P•Jrtngn.L o nas difficuldadcJ quo ha. em lhe· 
ou vi<J.rmos u q uc pt·oduzimos, pelo abandono 
em qne se acha a nosstt prouuc~ão ante as 
dilTiculda,Lles do tran:;po1· te índil'eeto, au
srmcia. do transporte directo e a cJ.restia. 
dos fretes dmüo ClllC a na vcgação :i vel:t 
desu ppareceu. 

E' dessa arte que se explica que Portugal 
quo import:.t gl'ttnde c1uaotidade da assucar 
<le beterra.h<t, por não bastar a sua. protlucção 
colonial ás suas necessidades, e qua podia 
receber de nossos portos o assuca.r do canna, 
não o receba senão em quantidade rídicula. 

E' assim que Portugal que importa grande 
quantidade de alcool para os varias misteres 
de sua industria, deixa. de recebei-o do 
B1•azi1, onde teria o a.lcool de canna capaz 
de ser um succedaneo do alcool vioico para 
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o preparo de seus vinhos. para receber o 
õlcool de bete1•raba. cheio de impm•ezas. E' 
~inda assim quo Portugal. grande consumi· 
dor de fumo, o recebe de Bremen e outros 
ror tos com variados rotulos, como de origem 
de varios 11aizes, quando esse fumo é bra
zileiro. 

Accresce a esse -lamant!l.vel estado de 
cousas que a Convenção de Bruxellas collo
cou os assucares brazileiros em situação 
delicado., fechando-se-lhes os mercados euro
peus, com excepção do de Portugal. 

Um accôrJo, pois, que tivesile um cunho 
pt·a.tico, que viesse de fd.ctu fa vorec, r os 
as3UCí1res, o rumo, a herva-ma•te, as madei
ras, o cacao, as farinhas do norte, o algodão ; 
que abrisse o mercado portuguez a esses 
generos, mais tarde sob a acção do tempo e 
de capitaes intelligentoil th'i1ndo vantagens 
de entrepostos que em Portrgal se estabde
cessem - teria um ai to alcance para <t vida 
oconomil!a do Brazil, alargando o consumo 
desdes gene.ros nos mercadJs portuguezes e 
constituindo o equilíbrio <i b~~Iançn. commer
cial dos dous p:1izes. 

Nefs \ me.nomvel reuni<'ío, julgando-se 
que o convenio a. celebrar-:;e dcve·rú. as
sentar em llilferencial do paui:J., muito os
p~citicadamente para o assuc:tr, que C3tá. 
immensamente sobrecarregado na tarif'.l. 
portugueza, o q ne desde logo dará para os 
generos brazileiros condições do certo fa.vot•, 
foi un·tnime e accórdc o p?nsar- de quo 
cs>a providencia isolatlamentc nada p..:del'ia 
conscguü•, e antes, pelo contrario. produ· 
zlria uma vcrJadeira e complota decepção 
finão fosse acompanhada dos moios precisos 
para collocar ossos generos braziloiros á 
entrJ.da dos mercados portuguczos, :;inão em 
condições de supa, iorida1e, ao mcno3 em 
igua!<.ladc aos generos similares que lã 
entram oriundos de outras procelcnci:ts. 

Ora, não vo3 ê ostt•o.nho, Srs, Represen
tantes da Nação, que o t1•anspJrte para os 
pot•tos portuguezes, de generos lJrazHciros 
por companhi[I,S estt·angeiras é sobremo·io 
oneroso, e qne sem resolver-se c5so problema 
todo o trabalho será inutil, todo o esforço 
inefficaz para o fim <le a.laPgal' nos mercados 
portuguozes o consumo doi! principn.es ge
neros de producção do Bra.ziJ. 

O eixo pratico em torno do quah:lave 
girar o convenio não póde nem deve deixar 
de se1• o transporte, isto é - o problema da 
navegação directa cntr.l os dous Paizes. 
Em Portugal cogita o Governo do fazer 
passar nas camaras lei que o autorize a 
auxiliar efficazmente uma. companhia de 
navegação, que estabeleça o commercio e 
transporte dil·ectos entro os portos portu
guezes e brazileiros, 

Os abaixo assígnalos · peJem, pois, licença• 
para ponde1•ar quo a acção conjuncta do-3-
dous governos nesse seuti,Jo serh effi.!az para 
o fim da organização de uma f"rte e pode· 
rosa companhia de navegação que, amparada . 
por ambas as Na.ções, auxiliada o r.,vorecida. 
por ambos os Governo~. Súb sua immediata. 
fiscalização, com tarifas de fretes appr,)vadas . 
por ambos, com o duplo pavilhão e peasoal 
do bordo de ambos os povos, flza~se a nave
gação dirocta incrementando o commercio· 
I'eciproco e levando immediatia.mente ao
merc:tdo portuguez os genet•os brazileiros. 

Acredita a mesma dircctoria da Associação 
Commercial que a uma comp:tnhia assim 
nacionalizada pelo pavilhão o pel > pessoal d~ . 
bordo,subordinada ás leis brazileiras, poderia . 
sem o1fonsa dtt Constituição ser concedida a. 
cabotagem interna nos priocipaes pJrtos do
Brazil, · o que se traduziria, desJo logo, em· 
extraordinaria van ta.gom para a producção
nacional e o meio mais prompto de remover 
as enormes difficuldados que na hora pro
sente decorrem ua crise de tran~porte mu.ri 
timo. 

Por ultimo, a directorh da AssociaQiio 
Commorci ;l pede Iicenç·a p1ra. chamar a. 
vossa eschrecida attenção para a lei por
tuguoza creando o porto externo om Lisboa. 
destinado sem duvida ao estabelecimento de 
fumro entreposto pa··a as mercadorias bra
zileiras que dahi so destinem ao consumo dos 
mcrc:..dos do continente. 

Em situação privilegi:tda c:>mo se acha 
esse porto, si os dou> Governos tiverem a 
comprehenção do seu dever e si o commercio 
entre os dous povos so a vigorar, é provavel 
que muitos dos generos brazilciros, o pt·o
prio co.fé, possam mais tarde entrae na Eu· 
ropa.-via Li:>boa.-que adquirirá. p1ra a nossa 
producção a importancja. q lie teem Hamburgo, 
Havre e NewYúrlc 

A' vista do que vem de expor, espera a . 
direclo ia. da. Associação Commercial que, 
attendendo aos altos e nobeliEsimos interesses. 
fll(}raes que ligam os dous p:>vos, tendo om. 
consideração os importlntes interesses mate· . 
riaes quo onvJlvem as relaçõ:Js entre as 
duas nações, zelando os destinos futuros do 
Brazil, amparando o sou commercio o a sua 
producção, o Congro3so Nacional dará toda. 
attençã.o ao assumpto de quo trata a presente 
represonta.çã.o, de modo quo ainda este anno 
po.;;sa o Poder Executivo dar realização a 
um convenio entre Portugal e B1•azil, -util, 
pratico e vantajoso as duas nações amigas. 

Esses são os sentimentos do commercio 
nacional e portuguez ; e:~sa. é a maior aspi
ração da colonia portugueza em tado o Brazil, 
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SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 190:1, 

o sã~ C?.S mais a.~entes \~o tos o desejoil da 
As;oClaçao Commorc1al do Rto de Janeiro. 

Rio de .Janeiro, 30 rle junho rle t90-L
Ilcnto J. Leite, presidente.- Visconde de 
Veiga Cab,·al, vice-pt•osiden te. -Julio Cesm· 
de Oli1lei1·a, secretario.- B. il. Bi.{ano.
Richard & Richord.- Fe1·dinand JayHot.
Anlonio Jo.aquim Peixoto de Castro. 

s 
O Sr Presidente- Não h a. mai 

orado1-es inseriptos. 

Si não houver ma.is quem peça a pala na, 
na. hOI'a destinada. ao expediente, passuei á. 
ordem do dia. (Pausa~) 

ORDEM DO DIA 

O r-. Pre,.,..ldente- A orJem do 
dia da presente sesslo const:t de voh~õEs de 
rn:.tterias, cuja discussão ficou encerrada . 

A lista da porta. accusa. a pres.mça de 78 
Srs. Deputados, paio que nã,o> ha numero p:~.m 
!!C pt•ocedor ás votações. 

·N:lstas condiçõe.;, vou dosignar a ordem do 
dia para depois de aina.ohã, e, em soguid:t, 
levo.ntar a ses~ão. (Pausa.) 

Designo pa.ra segunda.-feira. 4 do cor1•ent~. 
a. seguinte ordem do ·dia: 

Continuação d. ~ vohçã.o do pt•ojecto n. 27, 
de 190!, aut'lriza.nfio o Poder l!:~acutívo a 
abrir ao Ministerio da Fazenda o croctito 
extt'<tordinat•lo (Lc 84:755,)170, em execnção 
de sentcnç \ }Xtss..'l.d:l. om julgado em fa. v o r de 
José F(m'eira dos Sant')s (3"' discussãi.>); 

Vot:tção tio par~cer n. 9, du l90l, raco
nllecenJo Doputa.do pelo ·~o district'.l do Es
t.ado da Bahia o Dr. Franchco Prisco de 
Souza Pa.ra.iso; 

Votação da emenda. dos St·s. Tosta e Neiva 
ao projecto n. 46, de 1904, em virtude do 
disposto no art. 162 do H.:-gimonto (discussão 
unica.); 

Vot.n.(;ã.o do pro.iacto n. 29, de 19::>4, auto· 
riznndo o Podet• Ex:ecuti\ro a P.brir ao Minis· 
terio da Fazenda o Cl'Jdit•) oxtra.ordinario 
de 6:0.20$. em execução do sentença pa~sada 
em julgado em tltvor d) Euuat·do M~t·tin;~ & 
Comp. (3(\ discussão); 

Votação do projecto n. 2~, de 19J4, auto· 
riza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
torro da Just.iça. e Negocias Iot (·riol•es o cre
dito extra.ordinal'io do l:4!JI$i51, para. pa· 
gamento do orJeoado qu3 compete ao so
cr~tario aposentado da Faculdade de Di
reito do S. Paulo Dr. André Dias de Aguiar, 
no periodo de 9 de julho r. 22 de novembra 
de 1903 (3" discussão); 

Votação do projectà n. 33, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a ab1•it• ao Minis

Vol. 111 

te1•io da Industria, \'ia.ção c Obras Publicas o· 
credito especial de 1:20QB, para pagamento
das ajudas de custo ao empregado do Fa
zenda. incumbido da tomada de contas da. 
Fstrarla. do Ferro de S. Franci:1co, nos annos· 
de l!J01 e 1902 (3a discus~ão); 

· Votação do projccto n. 47 A, de Irot, com 
pareceres sobro a emenda offerecida ao pro·· 
jocto n. 3!5 A, do 1902, que concedo a Dona. 
Francisca Francioní da I.<'onseca, viuva do
ex·Scnador Pedro Paulino da Fonseca, c n. 
su:t filha solteira Albertina da Fonseca a 
pensão do 2008 mensaes a cad:t um (discus
são unica); 

Votação do pl'ojecto n. 5l. de 1904, auto- 
rizando o Podet• l!;xecutiv.> a. a.urir ao Mlnis
torio da. Fazenda o et•edito ext·:n.'>l'd\na.rio de 
6:379$587. em execução do sentenço.a passada ... 
em julgadJ om fa.vor do Dr. Hilario SoarP.;: . 
do Gouvê.\, lento tia Faculdade de Mc~lldn t 
do Rio do Janeiro (2" discu3siio) ; 

Voiaçã.odêl projecto n. 52, do 190l, anl.nr-i
za.ndo ·o Puder Executivo a abrir ao Minis- · 
terio da Fazenda o credito oxtraordinario tlc 
27:9158150, om·o, importancia com quo o . 
BL•a.zil devo contribuir• para a. construr.~·.io do , 
cdificio de:~tinado <Í. Sccretari:1 Internacion:l.l 
das Repu 1>1 ieas A m~rica.nas c p:tra .. Bi
bliotheca. Commcm1rativa 1l~ Colombo, en\ 
Waslungton (2"' discu3são) ; 

Vo~açii.o do p :·ojccto n. 17 A, de 1904, ma.n
fland> :mbstituir a. di~p~siçiJ da. lettt·a.-c
doart.l•§2"dodect•oton.l.l7l A, de 12-
úoj"tneiro do 19Jl, pela S3guin~~:-·it fixa.çã:> 
das tn.1.~ pelo alt1guol do riuterial da prati
CJPem-serviço do pe:3S)ll a\'UlS) da mesma. 
d3~iuo pJlag emb:~.t•eaçõo~ quo demaniarem· 
o porto e de accordo com o regula.ment:> de 
28 do tl:!vor3iro do 1851 ; com pa.recer da· 
Comrnis~ão do Orçamento (2" discussão) ; 

Vob.cão tio pt•ojllcto n. 53, de 1904, auto
rizando o Podot· E&ecutivo a c.mceder um. 
anno de licenç1. cum todos os vencimentos. 
p1ra. tra.t~r de :.;ua sn.udc, u.o Dr. Democl'ito 
Celvo.lca.•tti d'l Albuqnorque, dirJctor dt la 
dit·ectJria. uo TL'ii.Junal do Contas (discussão · 
unica.); 

Votação do 1H'ojocto n. 34, de 1904, auto
rizando o Podel' Exccuti v o a abrit• ao Minis
tet•io da Gtterra o credito espJcial de 5:181$ . 
pam. occiH'r&l' ao pagamento aos inspectot•cs . 
d<l. R~partiçã.o Geral dos Telegraphos Antonio. 
Josl lia Silva nosa e CasomirJ José da Silva.. 
Rosa rla.\1 rliaria.s que deixaram de receber 
durante o tempo em r._ue set•viram na. com
miss:'w c·m:'ltructora das linhas telegraphicJ.s. 
de Cuyabá. o Corumbá (3" discussão); 

Votaçil> do projocto n. 48, de 1904, auto
rizando o Podet• Executivo a abril• ao Mi- 
nistorio da Fazf)nda. o· credito extraordinario. 

.2 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 09:56- Página 7 de 7 

ANNAES DA CAMARA ' 

·de 14:313$065, em execucão de sentença pas- blica no Esürlo de ~Iinas Garaes, um anno de 
sada em julgado em favor de Lobo & Irmão licença, com ordenado a que threr direito, 
(.3,. discussão); para. tratar de sua saude (discussão unica) ; 

Votação do pt•ojecto n. 49, de 1904, auto- Votação do projecto n. 67, de 190i, auto-
rir.an lo o Governo a deduzit· do credito de rizando o Pode1• E:tecutivo a conceder ao te

."530:R64s, destinado a «material, construcçõ3S legraphista de 3• classe da Estrada de Ferro 
e eventua.es>>, na tabella annexa ao decrsto. Central do Br.tzil Jacintho Hygino da Cruz 

·n. 151, de 5 de janeiro do corrente arino, a seis mezes do licença., com ordenado, pam 
-quantia do IOO.S, relativa á diJferença. verifi- tratar de sua saudc (discussão unica.); 
-cada entre a somma total das verbas alli Votação do projecto n. 68, de 1904, conce-
previstas e o credito de 5.5QO:OOO$,fixado no dendo prorogação, por mais um anno, da li
art.. 1°, §5°, do mesmo decreto, bem como. cenr:a, em cujo goso se acha o Dr. S:unuel da 
a import.ancia 27:754:';, necessaria a integrat· Gama e Costa Ma.c Dowell, lente substituto 
a dotaçao da verba «l~st:l.ção da visitn. do da Faculdade de Direito do Recife (discussão 
porto»; mencionada na t:.~.bella referida unica) ; 
(3" diseussão); Votação do pro_jecto n. 69, de 1904, auto-

Vob1ção do projecto n. 60 A, de 1904 (do l'izando o Poder Executivo a concedel' ao ma· 
Senado) concedendo proroga~·ão da licença, cihnista de 1"· classe da Estrada de Ferro 

-daria ao Dr. Berna.l'<lÍllJ Ferreira da Silva,, Central do Brazil José Joaquim da Silva um 
ministro do Supremo Tdbunal Federal, por anno de Iiconç.1,, com vencimentos, para 
mais um anno, com todos os vancimentos tratar do sua saude (.Ji~cussão unica) ; 
(discussão nnica) ; Votaç~ão do p:.>ojecto n. 70, de 190-!, auto-

Votação db prJjecto n. 62, de 1004, auto- rizando o Podm• Executh·o a conceder um 
rizandv o Poder Executivo a abrir ao Minis- anno de licença, com todos os vencimentos, 
terio da Justiça o Negocios Interiores o cre- ao chefe de secçã'J da Directoria GGral de 

. dito extmordinario do 3:644$827, paea paga- Estatistic:t João Cancio da. Silva, p:tra. tratar 
monto dos vencimentos que c.Jmpetem a•J de sua saude onde lhe convier (discussão 
~:ub3tituto da Faculdade do Medicina da uníca) ; 
Bahia Dr. José Julio Calazans (2" discussão); Vota';ão do pro jacto n. 71, de 1904, auto-

Votaçfto rlo projecto n. 63, de ltOl, auto- rizando o Poder Execativo a. abrir ao Minis
rizando o Poder Executivo a a.bi'il' ao Minis- terio da Justiça c Negocias Interiores o crJ· 
tcricJ de Industria, Viaç'io o Obras PulJ!icas dit·J extl'aordinario de ~g:683;Sl67, em ex
o credito extrn.ordin<trio de 12:801$870, em ecuçfio de sentenç-a passad~t eni julgado em 
execução da sentença passada em julgado em favor do alfere.3 da brigada policial Alfr<!do 
favor dos engenheiros Lucas Proença e An- Nunes de Andrade (2-a discussão) ; 

·tonio da Costa Junior (2" discussão); Votação do projecto n. 7~, do 1904, auto-
Votação do projecto n. 64, de !904,abrindo rizando o Poder Executivo a abl'Íl' ao Mi· 

. ao l\1inisterio da Justiça e Negocios Interiores nistm'io da Goerra o credito e:3Jlecial de 
o credito de 660$499, para. pagar a tres o f- 107$850 para. occorrer ao pagamento aos sol
ficütes e a. um porteil•o da Secretaria. do Se- dado:> do 1'' lmtalhão de artilharia de posição 
na~lo, em vit·tudo de deliberação daquelle Martinho Xavier dos Santos e outro de seus 
ramo do Congresso Nacional (2~ discussão) ; vencimentos relativos ao mez de novemhN 

Votação do projecto n. 63, de 1004, tor- do 1901 (2a discus~ão) ; 
nando ext~msivas aos auditores de guerr.tdos votação· do projecto n. 74, de 1904, auto
i'', 2", 3", 5'' e 7° distl'ictos milit:J.res a;; van· rizando 0 Poder Executivo a abl'ir ao Mi
tagens do decreto n. 821, de 27 de dezembro nisterio do Guerl'a o credito c:;pecial de 

. de 1901, com parecer o substitutivo da Com- 6:434$980 para occor1•er ao pa3amento tt 
missão de Marinha e Gum·ra, sobre organi- Francisco Alfonso Palla, cessionario de di
zação do quadro dos auclitores do exercito, versas ex-praças do exe1•cito estacionadas 

·declaração dos seus direitos o deveres, tor-· no Estado de Matto Grosso, proveniente de 
nando-os extensivos ao auditOi' da marinha, peças do fardamento que venceram e não re-

. e dando outra.s providencias; c com parecer ceberam no devido tempo (23 discussão); 
·da Commissão de Orçamento, opinando em S" discussão do projecto n. 35 A, de 1904, 
fa.vor do substitutivo (precedendo o requeri· redacção para 3a. disaussão do projecto n.334, 
mento do Sr. OJiveira Valladão) (2a discus- do 1903, que reforma 0 Regimento Interno 
são); 

Votação do projeeto n. 66, de 1904, auto- da Cmna.t•a dos Deputados • 
. :rjzando o Poder Executivo a conceder ao Levanta-ss a ses~ão ás 12 horas e 45 miou-
DI·. Albino Alves Filho, procura.dor da Repu· tos da tr.trde. 
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lt6n SESS.\0 E.M 4 DE .JULHO DE 190'~ 

PhJsiclencia dos S1·s, Pcmla Guimarcit.'s (PI'esidenle), Oliveira Figueú·edo (lo Vice·pl·esi
dente) e Paula Guimaraes { l'nMidente.) 

Ao meio-dia. procc!le-so á chamada, a. quo Do mesmo senhor, de igual da. ta, córnmuni~ 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Oli- ca.ndo quo o Senado approvou e, nessa data, 
veh•a Figueiredo, Julio de Mello, Alencar enviou á sancção pt\lsirlencial a proposição 
Guimarães, Wanderley de ~Iendonça, Joa- desta Ca.maz·a aukrizand.o a abertura do cre· 
quim Pírns, Sá Peixoto, Carlos de :Novaes, dito de l :521~727 parll. pagamento do venci· 
José Euzcbio, Bezerril Fontenellc, Thomaz mentos duvidos ao a.manuense da Repat•tição 
Cavalcanti, Eduaz•do Stud:Lrt, Gonçalo Souto, Geral tle Estatística ~Ianoel de Albuquerque 
Fonseca e Sih·a, Abdon l\Iilanez, l?.i<ll'O Leite, Portocai•rero-Inteir.ltla .. 
Bricio Filho, Epaminondas G1·acindo, Ro· De mosmo senllor.de 2 do corrente,commu
deig-(les Doria, Joviniano de Carvalho, Felis· nicando qlle, nosso. ·dato., o Senado cndou ü. 
bcllu F1•eh•e. Oliveira Yalladão, Domingos sancçiio presid<>ncial a Resoluçfl.o do Con
Guimarães, Xeiva, Tosta, Fclix G;tspar,Garcia g1•csso Nacional, aut•)l•iza.ndo a abert.ura. do 
Pü·es, S~.ttyro Dias, Vol'I!DC de Abreu, Au- credito oxtraor!1ínnrio de 3.9!6."090, para 
gusto de Freitas, Alves Barbo:;a, Paranhos, pagamento de Ycncimentos ao mestre d<t 
.i\1ontenegro, Correa. Dntra, ~Iello ?.Iattos, cxtinctu. oflicina de col.'l'eoiros do Arsenal de 
Augusto de Vasconcellos, S;i, Freii'C, Fidelis Gucrm. Llo Rio Grande tlo sul, Orozimbo da 
Alvos, João Bap~.ista, Ual\•ão Baptista, La.u- Silva M;trques-lnteirada.. 
rindo Pítta, Julio Santol>, Paulino de Souza, Do mesmo senllor,dc igual data, communi· 
Estevão Lobo, C;wlos Peixoto Filho. Antonio cando flllO, nessa data, o Senado enviou {t 
Z:tcha.l'ia.s, La.mouniel' Go,tofredo, Cal'los Ot· sancr;ão presidnnc:iul a Re!loluç[o do Con
toni, .M:unocl Fulgencio, Olyntho Hibeiro, gléSSO Nttcional autorizando a abertut•a elo 
Olegario .Maciel, Camillo P~·ates, \Vonccslâo I creuito extraot•diuario de 3.:3D!J8?90, pa.ra 
Bt•az, Padua, Rezende, Dommgues dn Castro, pagamento de ordenados a foao Cl!maco dos 
Rebouça::; de Carvalho, Costa Jnniol', Fer· Santos Bcrnanles, a!moxal'lfe aposentado do 
reira B1·agn, Joa.cplim Teixeira. Hr<tndão, Ber- extincto Arsenal de Guerra de Pernttmbuco 
nardo "\.ntonio, Aqnino Ribeiro, Candido de -Inteirada, . 
Abreu, Carlos Cavalcanti, Paula. Ramos, Do Miuisterio da Iodustrht Viação e Ohms 
S.oare:; uos Santos, JuYenal Miller, ~Iarçal Publicas, de 2 de julbo ultimo, enviando o 
Escoba.r, Burtosl\ Lima, Germano Hasslo- requerimento em que o ajudante do fiel da 
cher, Cassiano do ~ascimcnto e Yc~pa>iano Thesoul'n.rin, da Estrada de Fort•o Central do 
tlo Albuquerque, BL'azil, .Jnlio Mendes Pereira, solicita sei,: 

AIJre-s3 a sessão. 
meze,; de licença com ordenado, para trata1· 
de sua sanue, em prorogação á de sete mezc:; 

E' lida c !'em debate approvada a actll. da que lhe J'ur,lm concedidos-A' Commissii.o de 
sessão antecedente. Pctiçã.o c Pode!'es, 

Ptwsa .. so ao expediente. 

O Sr • ..:-\..lenear Gnilnarães 
(1° S<JCi'cJ(c!rio) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ollicios : 

Do Sr. 1" Secretario do Senado, de l cor
renb, communicando que o .Sr. Presidente 
da. Republica sanccionou a ResoluQão do Con
.gresso Nacional, e da qual envia um dos 
respectivos a.utographos, concedendo a D. 
Cecilia Simns de Souza uma pen:;ão annual 
.de 9608. -Inteirada. Archive-se o auto
.grapho.· 

Tolegru.mmas: · 
Ceal'á, 2 de julbo de 1904- Presidente 

Ca.mara Deput•tdos Rio - Tünlw a honra 
participar V. Ex. installação ordinat•ia As
:>embléa Legislativa. deste Estado rerante a 
qual procmli leitm•a mens .\gem constitucío· 
nal.- ltespeitosas saudações.- Pecb·o Au· 
.rwsto Bor[Jes, Pt:esidente do E-;tado.- In
teirada. 

Tlierezina, 2 de julho de !904.- E:x:m. Sr. 
Presidente Ca.mara. Deputados Rio - Com
munico a V. Ex. haver prestado perante 
Ca.mara Legislativa compromisso cargo go· 
vornador deste Estado, cujo exercício as
sumi.- Cordoaes saudações.- Alvaro .illen
ács.- Inteirada. 
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Requêrimentos: 

De Honorio E1•nosto do Campos, omc:al 
m:-~ior da secretarht da Junta Cummorcial, 
pedindo cont:.lgom do tempo.-A' Commissão 
de Fazenda e ·Industria. 

De Gabriel Antonio Telle3 do C,Juto, por si 
ou por CJIDpanhia que or·ganizar, pedindo a 
concessiío de uma linha de vapores entre os 
pjrtos do 'Brazil c o de Portugal, mediant6 
um~ subvenção annu:tl c mais condições 
que espacillca.-A's Commissõcs dc l•'azenda 
o Industdas o do Orçamento. 

De Adolpho Ramos Ferreira, cartorario do 
Tribunal da Contas, pcdindo para junt:.tr os 
presentes documentos aos seus anteriores 
papeis. -Juntem-se. 

De Guilhe1•me Augus+o Gouvoia. ex-pilotJ 
em commissão na armada nacional, pedindo 
uma pcnsão.-- A' Commissão do Pensões e 
Conta,, 

De Maria das Mercês rla Ca.m:wa e Souza, 
vi uva do deputado Francisco Tolentino Vieira 
de Souza, podindo uma pensão.- A' Com
missão ue Pensõo.l e Cont:ts. 

De Luiza CanJida Cahet de MenJonça, 
pedindo uma pensão.-A' Commif'são do Pen
::.ões e Contas. 

Fica. sob;·e a. mesa., ate ulte;·ior delibcraçao, 
o seguinte 

PROJECTJ 

O Congre;so Nacional deel•.Jta.: 

Art. 1.° FiM. autorizado o Góverno a atl
q•lirir, pa.t'J. a. g .~Ieria da Escola de Bellas
Ar·tes, 0:1 quadros do f.J.llccitlo pintor Vict'Jr 
Moirolles, em deposit'l na. mesma. escula., 
tudo peb. qtnntia. de 50:000$, em que foram 
av.11iados peh commi:Bão nomeada pelo Mi· 
nistrJ do Interior. 

At·t. 2. 0 E' a.berto ao Governo o nccessa
rio credito para tal fim. 

Art. 3." R•Jvogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, 4 de julho de l!JOL
Ge1·mano Hasslocher 

O Mr. Presidente- Si mais ne
nhum Se. Deputa-ia quer us:~.r d<& palavra 
na hora. do e.xpedion tc,pa:Ho á. urdem do dia. 
(Pat,sa.) 

0 1DEM DO DIA 

O Sa.·. Pre81dente·- Não havendo 
atnda numero leg.\l para as votações, p.1s· 
sa-sc á matcrla. em discus~ão. 

O S•·· Ge•·n1ano iia;.,;~locher- E' annunciada. a s~ discussão do projecto 
Sr. Presidente, YOU mandar á Mesa 11111 prJ- n. 35 A, !lo 19JJ, redacçlo p:,ra. sa d.scu;sã.o 
jecto de lei, autorizanrlo o Go,·orno a at.l- do projoct0 n . 334, do 1903, que refurm:t o 
quirir os qnndrog do pintor Victor ~fcirclle~. Regimento Interno da Camara. dos Depu-
que se acham na Escola de Uolla'l Arte~. · ta::los. 

Justificando este projecto do lei, lembrarei 
<t Caman.t. quo o anno passado foi aqui apre
sentado no mosmo ~entido um projecto que 
fór.t pruvo~atlo p il lo r.equerimonto t.l:t viuva 
dessc pintoe. 

O GJverno, isto é, o l\Iinistcrio do Interior 
mandou proceder ;í. avaliação dc3SC3 qua·!ros 
por uma com missão do SU(I. · nomo:~.ção, c os 
peritos, escolhidus dentro 03 mclho~·es artis
tas naeionaes, deram o valor oxa.cto des>es 
quadros que sê acham já rccolltit.los ;t nossa 
EscJla de Bellas At·tes. 

Tendo, porém, fallecitlo <t Yiuva,o assum · 
pto ficou suspenso, o mc p:trecendJ que cor
responde a uma sagração nacional a defini
tiva acqu;sição (epoiados) il'os qua.dros do ta
lentoso artista, venho apresentar um proje· 
cto do lei para. que seja. de vez resolvtdo si 
deve ou não a Patl'ia. Brazileii•a. considerar 

· como patrimonlo seu aquillo que já é um 
patrimonio do sua gloria. 

Mando o projocto,rspera'ldo quoa Commis
são não tude a. dar o scu parecer. 

O Sr. Felisbello Freil.•e (·)
Sr. Prosidente, não h.:1. concradicção m:~.is 
p:l.lpavol om um Estatuto Republicano do 
que o qu 1 cx!ste ont:·e o Regimento da Ca· 
mara tLs Deputados, quo tom até este 
momento regulaAo os nossos trabalhos, e a 
Cl)nstituiçii•l do 2-l do fevereiro. Acrcdi ~o qu.J 
essa contl'adicç'io ontre o Regimento d::~. Ca.· 
mara e os principio:i consignados na. nossa. 
Constituição foi o motivo qu 1 levou a digna 
C.Jmmis~ão t.le Policia a ebborar o projecto
cuja 3" discussão hojJ iniciamo~. 

Antes de t:.tdo, ·é do meu de\•er externar os 
sentimentos de profLtnda admiração pela sa.
bedot•ia que presid.u á cJnfecr,:ão !.lesse pt·o
jecto, po1• parte do nosso honrado I" Secreta
t•io, Sr. Alencar Guimarães; mas, apezar da. 
admiraçã:> que t1·ibuto á sabo loria. úo traba
lho, peço a :s. Ex. permissão para. fazer pon
derações, não quanto ás innovações introlu· 
ziJas por S. Ex. no Regimento .•• 

( ·) Este di~curso nr.o (oi re\'isto pelo orador. 
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0 SR. ALENCAR GUllllARÃt::S-Atiái muito 
pJucas. 

0 SR. FELISBEI.I.O FRElllE- .•• mas ~obl'e O 
que já. existia, e que não é mais do que a, se 
quencia. do direito pa.rlamonta.t• do tl:lmpo do 
lmpcrio. 

Eu digo, Sr. Presiilcnt!', que ha uma ra.zã:o, 
e razão poderosa. para. a. cuntt'<\d.icçã.o ontrc 
o Regimento da GlmJ.r~ c a. Caustituir;-ão 
actual, e c.ssa. razão ó ter o rcgimen par·la
mentar, pot• mais do meio seculo, croa.do 
raizes profundas, tonificando lw.IJitos politi
eJs <!UC, com difHculdade, ~erão :t>omodclados 
ou substituidol! por outros. 

E, Sr. Presidente, p~tra mostrar a V. Ex. <t 
profun..!a. impressão, a profunda. suggestão 
dodireito pal'la.mcnta.r do lmpcrio sobrc .o 
direito pat•lamonta.r da Rcp'..lblica, direito 
csto que devia ser tão diverso daqueHl 
quanto a Con;;tituiçã.o da. Republica. o é da do 
Imperio, ra:·a mostrar a V. l<:x. a suggestão 
profunda., não tenho mais do que ler, Sr. Pre
sidente, o primeiro projecto de Regimento 
apresentado á. Cama.ra. dos Deputado.'l na. Con · 
stHuinte do Imperio Ú::l l82~l, do qual, infe
lizmente, é cópia. fiel grande parte úe actual 
Uegímcnto. 

FoL SI'. Presidente, relator do projecto de 
Regimento de 1823 o notavel José Bonifacio 
do Anlrada e Silva. O Regimento comeca.va 
por descrever as funcções de Presidente c 
dizer o que é o Presidente d:~. Ca.mara dos 
Deputados. 

Diz o actual Regimento do. Ca.mnra repu
blicana: «O Presidente é nas sessões o orgão 
da. Ca.mara. o todas as vezes que eUe tem de 
enunchw-so collectivamento.» Dizia o pro
jecto de Regimento da Constituinte do 1823: 
«0 Presidente é nas sessõe .~ o orgã.o do. assem
bléa, todas as vezes que ella tiver úe 
enunciar-se collectivamente é; ta.mbem o 
1isca.l d~ re . .:ula.ridade dos trabalhos e da 
conservação da boa ordem, tudo na. confor
midade deste Regimento.» 

Como V, Ex. vê, Sz·. Prvsiôonto. é cópia 
fiel um artigo do outro. · 

Passando a descrever as funcções do Pre
sidente, diz o Regimento da Camara. r(\publi
can<~. : «Compate ao Presidente abrir e en
cerrar as sessões a horas competentes, nellas 
man1cr a ordem e fazer observar a Consti· 
tuição e es5c Regimento.» 

Diz o Regimento de 1823: 
«E' da. sua. a.ttribuição abrir e i'l!iihar as 

sessões ás horas competentes, manter a or
dem e fazer observar os dispositivos da 
Constituição e deste Regimento.» 

Diz o Regimento da Camara republicana. 
«Conceder a. palavra aos Deputados que 

.compe~ntemente a pedirem.» · 

Diz o Reghnen~o de 1823. 
«Conceder a palavra aos DClputa.dos que a 

pedirem. » 
E assim por deante. S3ri ~ um t•·a.bn.lho 

material, fdstidioso c f..t.tígante ••• 
O SR. AT.E~CAR GUIMARÃES-Estas dispo

sições ericontm.m-se em totlos os Regimentü:s. 
O SR. FI>LI:>DELLO Fn.EmE-Eu respJndo ao 

a.partJ do nobro Deput·J.tlo, a.ppella.odo para 
a iguald 1dc da. rudacção ..• 

O SR. ALENCAR GUL\IARÃEs- Pel'feit<t
mento. 

0 SR.FEI,l·lllEI.W FREIRE- •.. e:ltrJ O:l d's· 
positivos do Regimc.Jto actu:tl c os do R"Jgi
mento de 1823. 

O Sn. Ar.ENCAlt GUIMA.rtX~::s-E~~a. ro:la· 
cção vem se succedendo em todas as rcror
rnas regimen t:tes. 

O SR. FBLISDELLo .FREmE-Mas, Sr. Pro
siJcnte, si a Constituinte de 1800 elaborou 
um dil'oito constitucional es5oncialmentc di· 
verso do direito constitucional do Impcrío, 
Si :1 Coustii.ui~~ão do 24 do Hworeiro é essen
cialmente, em principio e em fórma, dilfo
ren~o da Constituição do Imperio, é natural 
que o direito parla.montí~r, que é umt\ tleri
va.ção direeta. do dh·eito constituciona.l, 
fosse csson.cialmentc differente lla.quollc 
quanto o é o direito constitucional. 

E' baseado neste a1·gumonto quo estou 
mostrando a V. Ex. e á Camara. a. absolLtta 
semelhança d.e redacçào entre o Regimento 
do Iwperio e o da Camara dos Deputados 
e sou o pi'imeiro a explic;u· a razão. 

A razão está nos ha.bitos politicos u in vete· 
rados de mais de 50 annos de regimen par
lamentar. 

Mas, ll.cixa.ndo esto lado da questão, pelo 
qual é do urgente necessidade elabora.t• um 
direitó p:.trlamcntar novo, um direito par
la.mentat• de camara presidencial e não de 
unia camn,ra do rogirnon parlamentar, é 
quo tomei a. }lalavra. pat·a olfcre<:er à con
sideração da Camara. a:> emendas, que mo 
proponho apresentar. 

Salientei que ;ts innovações feitas no ~e· 
gimento pelo illustrado Sr. I• Secretat'lO, 
eu não tenllo nada a dizer; estou estudando 
o que existia. antigamente no regimen im· 
perial. 

A primeit•a emenda que tenho a honroa de 
apresentar refere-se ás dísposiçõo!l do Rç· 
gimento que regulam a. pha.se de constl-. 
tuição, de formação da Camara. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- E' um ponto 
importante. 

0 SR. FELISDELLO FREIRE- 0 que existia 
antes da. reforma de 1898 era que a Com-
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missão de Policí11 examinari<L os diplomas commissões pat•ci;te~ de vcrifir.a•;ão de po!lercs 
dos Srs.. Deputados c 1azia du:1s listas : uma não se compot·cm do numero totnl do 
de diplomas Iiquitlos (era. o Ledo do Rogi- Deput:Jdos cujos diplomas foremconsttlorado:; 
manto ), e outrr. do diplomas qno nii.o fossem liquHo.~-
liquidos. Eu api·.:santo umu emenda. dividindo o nu· 

A refol'ma dü 18(?8 dc;Lcou ossa aLt:·i1mi· nwro total de Deputailos lirruido~ pelo nu
da Commis~ão dr Policia para uma Com- mero de commis~iies dt.J vorillea,ão do po
miasão oiJco!Liida pelo Presidente da ,'rfC.":t. der(\5. 
A essn. Commissfio ficJu pm·tencendo a. a.ttri- Nfio flca. nenhum Deputado sem cxcrüOl' 
buiçlio quo até então cou>peti<\ á. Comml.õsllo importante funcçuo. 
1le Policia. A outra emenda, SP . Presidente, para 

Yê·sc aqui que hcu\·e o clesrjv manifesto do mim de muito maü releva.ncia do quo est:a. 
reformador do 180.8 de ap:Lnhar os principias quo acabo de expor, é a que se relere a ro-
do diroito parlamentar americano. qucrimcnt.os tle infol'mações. 

Mas eu não soi as razõe3 pelas qnacs a. ro· Qnando o illustt·o Deputado pelo Rio 
forma. de 1898 só apanhou do direito paria· Grande du S!tl, o Sr. Barbosa Lima. fttoda
mant:~.e americano es.ça. creaç.ão, doil(ando -mentou aqUJ um I'equcrimento de informa
do p::~.rte tudo mais quo se refere ás fuocçõos, ções, o honrado leatkr da. Ca.ma.ra, impu· 
competenci"' o csphera de acç.ão dessa. Com- gnanfio-o, tovfl de expor uma doukina. sobre 
missão. (Pausa .) requerimentos de informações, doutrina qttt~ 

Ficaremos, por conseguinte. entre duas hy- peço liccnç~ p::t.l'a. dizer não estar de accordo 
potheses : ou voltaremos ao regimen a.tê com os pt•incipios da. nossa. Constituição. 
então existente, que ~ o rcgimen paria- S. Ex. disse que os requerimentos de in
montar inglez, cuja compotencia do verifica· formações Blio, em regra, arma de oppo· 
o;:ão d<J tl!plomas Jlquldos per·Lence >l. Commls- siçno. 
são do Policia, ou adopto.remos o z•egimou S1•. Pre.11idonto, os requerimentos dé infol'-
umoricano em sua integra. macões pedidas peln. Camara. ao Poder :b:xe· 

O que não sei comprehencler é a mutilação, outivo ~ão uma. funcção essencial ao funccio
tiranao-se do direito parlamentar americano mento d~ mesma. Cama.ra; e, para não a.!on
sirnplesmente a CI·eação dessa Gommissãu . gar-me om fundamcntctr o que acabo de 

Que vantagens Im-pergunto eu- om dos· dizeP, bust::t. pez·guotar: pela, nossa. Consti· 
local'·So a. compotencm lia Commissii.o do tuiçã.o quaes ~lio as relações existentes cntt·e· 
Policia. para uma Commissão novamente o Poder Legislativo c o Poder l'~xecutlvo ~ 
CI'eada. 1 Sã.o do duas ordeus: relações com as com-· 

Nã.o descubro nenhuma.. missões, por meio tle conferencias dos Minis· 
A respeito desse ponto apresento uma tros, o l'Claçõe3 por cscripto com a Camara. 

emenda, q_ue é a.pplicaçii.o aos nossos babitos E' o que está na noSS<\ Constituição. 
1Jubli~o~ do principio do direito parlamentar Diz 0 seu <\rt. 51 : -
americano. 

Faço creur a. Commlssão dos Ciuco, chama· 
da Commissão Oem l rl,., Ym·ificaçdo da Pode1·e•, 
e dou a. essa. Com missão a. competeneia. quo, 
de direito, lhe d0vc pm·Lencer. 

Assim é que, além da sua inr.umbencia. de 
examinar os diplom:ts, fica·JIJe tambem, como 
fuucção essencial. porque ella é, de natureza, 
de caracter político, a incumbencia de. 
desde logo, eleger os membro;; das commis· 
sões parcíac.> das commissõe~ tle poderl!s. 

O SR. ALENCAR GumARÃES- V. Ex. então 
tira da. C<.tmn.ra a faculdade de nomem• as 
commissões de in•1nerito pura. dar á commis
são dos ciuco. 

0 SR. FELIS.BllLLO FREIRE-Não é a Ü<tiDI\1'1.1. 
quem elege os presidentes. 

E' ile um oaraoter eminentemente poli
t.ir.n O!'; la fuucção que ella tem. Ou essa com
missão existe com as funcçõcs que deve t er. 
ou então deve ser eliminada. ( Pat~sa .) 

Em vista dos princípios de direito p:trla· 
mcn ta1• a.mericanu não vojo razão do as 

« Os Ministros de Edt lldo não pod01·ãc com· 
ptu·ecer ás sessões do Congresso, e só se com
municarão com clle por ese1·ipto ou po.-soal-
mente em conferenciM com as Commissões. 
das Camaras.,. 

Daqui eu concluo, Sr: Prosident.e, que b:t 
só duas u;1.turezas de relações : rcla.çõas por 
meio de conferencias, dos Ministros com as 
Commissôe8, o relllções por escripto dos Mi- · 
nistros com a. Camara. 

Ora, em face disto, Mmo negarcm.se os 
t•eq_uerimen"tos de infoz•mações 1 Si um do& 
mews de rel:J.çües entre o Pod.el' Legisla.tlvo 
e o Executivo é a communicação por e~cripto, 
como ncgar·Sc competencia. á Camara. par a 
fazer rcquel'imentos de informações I 

O no~ direito constitucional, Sr. Presi·
dento, neste ponto das relações do Executh·o, 
com o Legislativo innovon al~uma. cousa em 
relação ao direito constitucional americano. 

Assim é quo elle estabeleceu o disposto no 
art. 51, que não cncontrámos ua Consti
tuit: ão Ameri<.'ana. Lá não ha nenhum at•tigo. 
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que prescreva as relaçíes entre os Ministros 
e o Congresso; sómente a Con;;tituição Amc
I'ica.na. falla. em mensagens do Presidente 
da Republica dirigidas ao Congresso Nacion'll, 
mas não falla em ncnhnm~t outra. cJrre
spondeoci~ entr·e o :\Iinistro de Estado o ~t 
Camau dos Deputados. 

A nossa. Constituição innoYou noste ponto 
o est~beleceu dons processos de rclaçõBs: aa 
l'ela.çõos pol' moio de conferencias, e as r.~la.
ções pol' moio de communicações escript:<s. 

Esta.~. isto t!, as relações por mci•J de com
municaçõos cscriptas. são as unicas que po· 
1lem provir de requerimento;; de informações 
foitos pela Camara. Logo, o requerimento de 
inform<~ções é uma funcção e;;~encial da. Ga
roara, do Congresso Nacional; contestai-a é 
annullar uma attribuição expressa, pol' inte
resses politicos de qualquer ordem que seja. 

Não obstante, Sr. Presidente, o dil'elto 
constitucional americano não firmai', em tex
to expressao, as relações entre os Ministros 
de Estado e a. Camara, não obstante isto, no 
Regimento da Camara Americana nós en
contramos permissão expressa de requeri
mentos de informações. 

Diz o art. 52 do Regimento da. Camal'll dos 
Reprosentantes dos Estados Unidos: «Os 
calculas de llespezas, apropriações e qua.es
quer outras communicações dos departa
mentos_executivos, pedida~ polas Commissõcs 
da Camara. ou pela propria Camai'a, serão 
rlirigidas ao Presidente da Mesa e por elle 
$Ubmettitla.s a.o ,-e(el·endum lla Ca.ma.ra. » 

O mecanismo do direito parlamentar ame
ricano é este· : quando um Deputado sente 
necessidade, para. elucidar uma. questão de 
que quer tz•atar, de infvrmação de qualquer 
depa.rtamento executh-o, faz o seu requeri
mento, ent1•ega.-o á Mesa e esttt submette ao 
re(e1·endum da Camara., que jâmais recusa. 
A mesma cousa. fazem a~ Commissões. 

Entretanto, no nosso Regimento, nota-se 
uma anomalia -o peço licenç ~ ao nobre re· 
la.tor -o Regimento dá ús Commissõe:'l a 
competencia de pedit• a:> informações ao 
Governo sem discussão nem votação. 

Os pedidos de informação feitos por ellas 
independem do voto da Camm·a., ao passo 
que os pedidos de informação feitos pelos 
Deputados entram em discussão, votação e 
são rejeitados algumas Yezos. Ora., si }Jelo 
nosso direito con,;titucional as Commissões 
não teem competeucia ue pedir info1·mações 
por escripto ao Ministro. não deixa de ser 
anomala a. disposição do Rogimento dando 
mais ás Commissões e menos á Ca.mara, isto 
é, á Camara que tem o direito, expresso : 
seu pedido depende de discussão e votação, 
o da Comm ssão, quo não tem este direito, o 
pedido é immedbtamente attendido, sem 
c.Uacussão, nem voto parlamentar. 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES dã. nm aparte. 

0 SH. FELISBEI.LO FREIRE-Além da. lei-· 
tura quo fiz, Se. Pt•esidento, do texto do re
gimento americano, poderia Jer perante a. 
Ca.mara trabalhos e comment-1l'ios fe:tQs por 
aquolles que so dedic:un [tO estu :o do direito 
parlamentar amez•icano, quo l:í tem uma im· 
port-lncia c:~.pital, o dontl'O olles colloco em 
primeira linha o Sr. Cusching. 

Commentttn•~o clle ns rel1ções dolegisl:.ttiYo 
com o executtvo neste ponto de requeri
mentos de informações, jufgo. que, não ob
stante não estar o principio exarado na Con-· 
stituição Americ<\OC\, todavia, pelo habito e 
pratica s~guida ntt Ca.mara,os requerimentos 
de ioformaçõos inJependem de discussão e de 
voto. 

Por isto, Sr. Presidente, fui l'adical sobre 
o assumpto. 

A minha emenda colloca os requerimentos 
de informações dos deputados fóra de dis
cussão. A Mesa recebe o requerimento, pro
cede á leitura e, em fó1•ma de resolução 
parlament<w, dirige o mesmo requm•imento 
ao Govm•no. 

Es~e ponto so me afigura da maxima. im
porta.ncia, poro}ue, si as requei•imentoa de 
informação forem vedados á Camara, fi~t 
annulla.da uma disposição da Constituição 
que prescreve a. communicação, por infor
mações escriptas, entre ella. e os Ministros. 

Por conseguinte, acho o considero este 
ponto e esta emenda da maior importanoia; 
para ftcm•mos dentro da. verdade do direito 
constitucional precisamos jamais negar o 
direito de informações de que a C<tmara pre-
cise para elabora1• seus traba.lhos. · 

A outra ememla de cerra importancia re
fere-se á política financeira do Congresso, ao 
trabalho da Com missão de Orçamento. 

Pelo Regimento antigo as emendas eram 
discutíd<~S Mtes dl3 serem remettidas á Com-
missão. · 

Hoje, pela reforma. de 1898, as emendas 
são remettidas á Commissão quo olabora o 
parecer, e, depois deste assignado, é que· 
se abre a discussão. 

Para que essa discussão? No geral, presu· 
me-se que a discussão de uma emenda, que 
a. justificativa feita pelos seus autores, não 
obstante a muita competencia das Commis
sões de Orçamento, seja para. f:Selarecer o 
assumpto da emenda. Dando-se á Commissão 
de-Orçamento a faculdade de elaborar o pa
recel', antes da justificativa do Sr. Deputado, · 
eu não sei para que· ess~• discussão que se 
abre depois. Em vista desses principias, volt(} 
ao regilllen antigo. . 

Além dessa emendtt que affeota a politica. 
financeira, tonllo emendas additiva.s sobre a 
discussão e votação dos creditas. 
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o Sr. rola.t'lr lh re~:JH1. dJ a.'ln> p.l.Bllo,os:a.•. sdie.1t.1alo p:irt::ipllrneJte ~as emendas 
.cuja ausencía lamento, 0:1 parte -disposi- sobre política financeira e a emenda sohrc 
ções gerao:;- do seu impor&anto. trabalho, requerimentos do informações a.u Governo. 
mostrou-nol! quo, pJr moio dos crcdttos extra.- Tenho concluído. (.lluilo bem; ?ll!tito bem • 
. orçarncut:\rios, form::t.va-so um novo or~a- O o1·ador é felicitado.) 
mento, si assim posso dizer, de quantms 
maL~ avultados do quJ as do orçamcntiJ legal 
votado pelu Congres:~o. 

Os honrados cJI!ega.s hão de lomLr.tr-se de 
fJUO e:stn. alTlrmativa (lo illusire Deputatlo Si·. 
Anizío de Ab1•eu motivou J.ll'Otostos que vi
·zaram a vorJ .tde das cift•as rlo sou calculo, 
m<tS não vizar..tm a vordado do facto que eilc 
a.nnunciara.. 

O que ó incon·.esta;v~l ú (}\D o Cúngresso 
Nacional vota annua.lmcnte mu;tos milhares 
de contos por meio do creditas extraordiua.
rios o supplomentares, fvrmando assim, como 
succedou o anuo passado, um 01'C~mento sup· 
_plementar superior a. 16.000:000$ ;0 1. 

O Sn.. ES)IEitAI.Dii'iO BA~OE!RA - Dizem 
até que sempre houve. um orçamento dos 
<Jreditos extraordinarios . 

o SR. FELI·>nELLo Fllr::mE- Ot•a., a Ca
ma.ra peranto essa. pratica não occupa ~ p~
sição quo lhe compete pelas suas attrJbuJ
ções exaradas na Constituição. 

O que é credito supplemcntar '?E' um crc· 
dito Jnstínado a supprü• uma verba cujo 
computo não foi verdadeiro . Portanto, o 
credito snpplomcntar vem affcctar, antes de 
tudo, a sabedoria e competencia. dos relato
res das Commis;;ões de 01·ça.mcnto que se en· 
earreg~tm de sua elaboraçii.o sobre o qual 
.-ersa. o cretlito. 

Si o ca.lculo tívosso sido l;em feito, s i os 
~lementos de despe.za. tivessem sido devida
mente analysa.dos, pol' corto o calculo orça.· 
menta1·io seria vortladeiro e não dari<t logar 
ao credito snpplementa.r. Logo, ou o credito 
-supplem~ntar traduz a, inexactidi'í.o do <'al
culo, ou traduz quo o Governo fez despezas 
excedendo ao proprio orçamento. 

Em vista disto, ou apresento emcnd:1s, 
Sr. Presidente, que regulam a discussão e 
votação dos creditas supp!cmcnta.re3. 

Não quer.:> mo rcf~rh• a.o credito extraor· 
dinario; este, pot• sua natul'cz:t, é fmprevisto; 
mas o credito wpplemcuta.t• reclama pt'e· 
cauções e providencias,quo não podem deixar 
de ser tomadas pala Camara dos Deputados. 

Em polit.ica. financeira, SJ'. Pt'Psidentc, o 
·Congresso da Repulllioa vae occupando Ulll<\ 
posiçio que não está de accorJo com as fun 
cções e~sencia.es que lhe pertencem. 
A~sím é que ellc acoinp.wha. a politica. fi

nanceira. do Governo, em vez de ~cr o con
tr..trio. 

Deixo, Sr. Presidente, de fundamentar 
as outras emendas que tenho a. honra. de 
~predenta.r; limito as minhas ob~ervações a 

Comparecem m·ai;; rs Srs. Uvsannah de 
Olive.ra, P<Jssos ~Iiranda, At•thul' Lomo:;, 
Rogerio de )lit•anda., Antonio Basto!.', Luiz 
Domingucs, FI·eJerico Burgos. Eloy de Souza, 
Pt\Ula c Silva, Wali'L·cdo lcal,Ccl.,;o de Souza, 
Esmct·aldino BanJeit•a, Mot•eira Alvru, Pedro 
Pcrn.unbucJ, . .\ngPio ='eto, Euzobio de An
dt•ade. Rr~ymundo de Mirand'l, Castro Rc
h~Ho, Rodrigues Lima., E<lua.rdo R<\mos, Ro
drigue.i Saltlanha, Bernardo Hori.a, Mol'cira. 
G<.Hnes, José :\Ionjardim. Gal.Jino Loroto, Bu
lhões Marcial, Oscar Go·loy. Et• i co Coelho, 
Be\)Sll'io de Sou1.a., Ca.l'\03 'l'e\xch·a. Bt'<\n.lão, 
.José Bonifacio, GêtStão da. Cunha. Bueno de 
Paiv:.\, Carvalho Britto, Rodolph'l Paíxãu, 
Galeão Ca.ryalhal, :\Ioreira da. Silva., Jost'! 
LolJO, Azevedo :\lar(JUCS, Herroenegildo de 
;\fol'aes,Bencdicto de Sottza., Lindolpho Serra. 
A!Jdon Baptist<~. l·~liseu 6u!lhermc, Victoi·ino 
:\Ionteiro, Diogo Fortuna. e Homem de ca.r
nlho. 

Deixam de comp.u•eci:'l', com L'ausa parii
cipa.da, os Srs. Thomaz Accioly, Eugenio 
Tourinlm, Anthoro Botelho, Enéas ~la.rtins, 
Aurolio Amot•im, Ra.ymundo Nery, lJrbano 
Santos, Gucdclha ~Iourão, Raymuodo Ar
Lhur, Anizio de Abreu, João Gayoso, Fran
cisco Sâ, Pere1ra R~is, Trindade, Jo~é )lar· 
cellino, Cornelio da. Fonseca, Artlmr Or
lando, Leovcgildo Filgueiras, Bulcào Vianna, 
Tolentino dos Santos, Marcolino )fuura., lri
neu Machado, Silva Castro, Cruvello Caval
canti, Bcza.mat, Abelardo de ~Iello, Henrique 
Borges, Francisco Veiga, Viriato ~la.scarc
nhas, Bernardo ~Ionteiru, João Luiz, Ribeiro 
JunqueiJ·a., Astolpho Dutra, Penido Filho, 
Davi,[ Campista, Francisco Bernardino, João 
Luiz Alves. Leo~wl Filho, Hcnrifple Sa.Ucs, 
Nogueira, Líndolp!Jo Caetano, Jcsuino Ca.rdo· 
so, Francisco Romeiro, Valois de C:ts~ro, Ar
nolpho AZc\·ctfo, Fernando Prestc3, EloY Cba· 
,·cs, Paulino Cal'los • .-Uvaro de Carvalho, 
Candido Roúl·i;m~. Rodolpbo ~liran.la, An::!;e· 
lo Pinheiro e James Darcy. 

E sem cansa, os Srs. Indio do Rrazil, 
Chris'.ino Cruz, D:as Vieira, Virgilio Rri· 
gido, João Lopes, Sergio Saboia, Tei
xeira do Sá, A!fun:::o Col!ta., Pereira de 
Lyra, João Vieira, Malaquias Gonçalves, 
Estacio Coimbra., Elpidio Figucü·edo, Arro
xcllas Ga.lvão, Pinto Dantas, Heredia. de Sá, 
Nelson do VasconceiJos. Americo de Al
buquerque, Pereira Lim:r., Mauricio de 
Abr<!.u, Carneiro <J.c Rezende, Ada.lber~ Fel'
raz, Berna.rdes de Faria. Camillo Soart.lS Fi-
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lho. Calogeras. Sa.hinu Barroso, Bernar,lo de 
Ca.mpos, Amaral Ce5ar, Leite de Souza, 
Fra.ociscv Malta. Cvs~a Netto, Domingos 
Mascarenhas, Alfred•> Ya.rPia. e C~tmpos cár
tior. 

O Sr. Presidcnte-Havendu nu
mero legal. vae-s:~ pto~ed;·r <Í.-~ votnçõos das 
materias indicatlas na orúem do di:t o das 
que se acham sobre;: mesa. 

São lido3 e julgadu3 ouji?Ct<J do delibera
ção os seguintes 

NWJECTOS 

f\. '; ti- }!JI.'-1 

Arclori:;a o Gol."tt>·;w . a coilcedm•, no cm-rtmle 
ailiiO, uma segutl(Í« época de exames aos 
esludar~tes de preparatoriiJs 

O. Congresso 1\acional resolve: 

Art. 1." E' o Go>erno autorizado a. conce
der, no corrente anuo, uma. segunda época 
de exames aos cstuda.nres de preJJaraliorius, 
abrindo pa.rn isso o neeessario credito. 

Art. 2.0 Revoga.m-;;e as dispJsições em 
contrario. 

Sala das S:?ssões, 28 de junho de !90-l. -
Bdcio Filho.- A" Commissão de Instrucção 
e Sa.ude Puhlica. 

s. ;; - 1904 

PYIJI"Oga até 31 de d~::emb;·o d<J 1908 o p;·azo 
para a realüac<To de exames parciaes do 
CJJl'lO prepara(o;·i(l, exigido pm·tt a matl·i
Ctfla nas escolas d-: ensino svpaio;· 

O Congresso Xaeional resolve: 
Art. 1.'' Fica pr01ogado até 31 de dezem

bro de IQ08 o Pl'<.tZO para a. realização do 
c:rames parciaos do curso preparatorio, exi· 
girio para, a matricula. nas escola.s d..! ensino 
superior, não s" para estudantes que já 
tenham sido approva.das om alguma tlisci· 
plina. do cur;:;o, c•nuo tambem pa.ra os que 
iniciat·em e concluirem sous CX(l.!1103 até e.>sa 
data. 

Pa.ragrapbo uuico. Est~ disposição é oxten· 
l!iva. aos alumnos do. Gymnasio Nacional. 
Aos alumnos que seguH'am o curso compl.Jto 
serã. conreri,lo o gi'âo de ha.ch:u·el em scion
chs e lettras apói! a ap~rovaçã•.> no. 6° anno 
do dito eurs?; aquell:.·-~. porém, que não qui
zerem baeh:1relar-se e por is~o lhos fvr facul· 
ta.tiv-o o e;iuJo da~ tlisciplinas marcadas no 
respectivo regula.m•:n~o. terão direito á. ma-

Yol. ur 

trieula. nos cursos superiores da. Republic:.~.. 
mediante cortificado do approvaçiio em toda.; 
as materhs do 6° anno. 

Art. 2. '' Re\·ogam-se as disposições em con
tx·ario. 

Sa!a. das sessões, 27 de junho de 1904.
Jiancet J·ulgencio.- Paula Ramos.- Buettu 
de Paiva.-Lindolplw Caetano.- .•llzlonio Za
carias. -0/egario Jluciel.- Yirf11lo Masca?·e
nhas. 

N. 78 - ID04 

Aulori.z'l o Governou. abl"it• ao 01"Ça•' I<J11lo da 
1llàrinha, á I'Ubrica- A1·scnaes- o credito 
supplementw· necessarío· ao pagamento, ate 
o fim do presente exe1·c icio, dos opera1·ios 
extraordinarios qHc wo.bo.lltam no A1·senal 
de jlfm·inlw da Capital l'eclcral e suns !le
pendencias 

O Congresso Nacional decrata: 

Artigo un:co. Fica o Governo autorizado 
a a.bril' a.o Ot•çamento da Marinha, á rubrica 
-Arsenaes- o credito supplemeota.r ncces~ 
sario ao pagamento, até o tlm do presente 
exercicio, dos operarias exh'a.ordinarios que 
trabalham no Arsenal de Marinha. da Capital 
Federal e suas dependencins. 

Sala das sessões, 22 de junho de 1904. 
-B&rbosa Lima.- J. A. }{eiva.-Izidro 
Lcite.-Corrêa Dut1·a. -II'inezt /lfa.chado.
A' Cammissão de Orçamento. 

N. 79- 1904 

Auton:.z-a o Goue/'no a adquirir, paro. a palerío. 
da Escola de Bellas A1·tes, os 1)1tad,·os-d o 
(allecido pin:or Yictm· )feiretles 

O Congt•esso Nacional tlecrota. : 

Art. l o Fica autorizado o Governo a adqui
l'ir, pa.ra a galm·ia da escola de Bollas Artes. 
os quadros do fallecido pintor Victor Mel
rel!es, em deposito na mesma. Escola, tudiJ 
pel<~o qua.ntia de 50:000$, em que foram ava
liados pela commissão nomeaâa pelo Mini:S· 
tro do Interior. 

Art. 2. 0 E' aberto ao Governo o neccssa
rio crerlito para. tal fim. 

Art. 3, 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Rio, I de julho de 1904.-Gel'mano HosslCJ· 
che1·.-A' Commissão de Orçamento. 
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N. 80- 1901 cursJ snp~rio:,h:Juvcrem pr.:-.;b.do na. m~ma 
a.c:\•lcmia. c:nme de latim c de pbil•JSophia, c 

Deckta i11stitttiçiio da utilidcdc pu~>lbt a o de dout,Jr ao;; que dcfcnJerem >llcsc. 
~tca!lemia de Commercio elo Ri'J de Janei;·o, § i." Os cxa.mes pr<!St:J.tlos na. .\·~ :vJemia de 
r cconh<;cc os diplomas po'· cll« c·7 " f-"·ao.< Commcl."do s~rã J ...-a!i·io3 p :H·a. te-dos o ; cf
como da ('l(r.rclcr o(ficiat, c cl<i O!!!n1.< zn·o- feitos. 
,;idcnc:rrs § f;." Os diploJm~'> conferidos pela Acad~-
O con"'''e'·:o ~aciona.! I'csolve : mia ~o Commercio nãl) cons!itueru. privilegi_(• 

o· '~ ' mas lffipOJ·t:tm ,L pr.:5ump~ao lega.l do ha.br-
"\l't. 1. 0 A Acadomi;t de Commet\!ÍO tlo Rio litação para a.;; funeçüe,; a qae elles se re· 

de Janeiro, funda.da em HJ02. destinada á. 1 t'erem, dispensando os habilitados de outras 
educação superior do commcrcio, é declarwla pron1s e do concurso. . 
instituição de utilidade publica, sendo ro- § !l.<• O Governo providenciará pu·a que <l 
·~onhecidos C;)mo de Cétracter oillcial os diplo· Academia. de C{)mmerdo do Rio de Janeil·o, 
m.1s por ella confeddos. no casu de \ir a tornar-se impossível a su:\ 

§ I. • ,\ Academia de Commorcio m·wterã pet•mnnonda no cdificio da. Escola. Poly
tlons cursos : um _qcraf., lnbilitando pam o technica. fnnccione em pr·oprio nacional. 
•}xerc.icio das fnnc , õc.:; 1lc guai'd<t-liVI'o:<. po- § 10. A .-\c::tdemia de Commercio fica sendo 
l'ito judicial c amprcgos de Fazenda, o o considei•a.d:t como orgfto de consulta do Go
nutro s~rpcl'iOI·, lmbilitando mais para. o;; vorno em a5sumpto.s que interes::em o com
cargos de agentes con~uhtres, funccionarics mercio e a industria. 
do Ministerio das Relações Ext•Jriot•es, ac~ ,\rt. :!.• São extensivas á Escola. Pra.tiC<l 
tuarios do companhias de seguros c chofes de Commercio de S. Paulo, tambem fun
dJ contabilidade de estab _•leeimentos han- dada om 19:)2, as disposições da. presonto lei. 
carios e grandes omprezas commercia.es. Al'&. 3.• Revogam-se as disposiçõe~ em 

§ 2 .0 O curso ge1·at cornprehen<le o ensino contrario. 
do pJrtuguez, francez, inglez, arithmetic<t, Sala das 5C>sões. 3·) de junho de l()lt.-
algcbl'a, geometria, gcograpllia, historia, Jicllo .l!r,tlo1'. 
sciencias na.turnes, inclusive o r<3conllcci-
mento de drogas, tecidos e outras mot·ca
uorius, noções de direito civil o commercia.l 
e legi:1lação do Fazenda. e aduaneira, pt•atica 
juridico-commcrcial, calligl'aphia, stenogra.
phia., dcsonho c escl'ipturaç·ão marcan&íl. 

§ 3. '' O curso supe1·io,·, do qual ~ prcpa.
ratorio o curso gorai, comprehonde o ensino 
de geographia commcrcial e C.3ta.tistica, his
toria do commercio c du. inJ.u~tr•ia. tecllao
logia industi'ial e mercantil, direito com
marcial e rnal'itimo, economia politica, 
sciencia das finanças, contabilidade do Es
tado, dil'eito internu.ciorw.I, diploma.cír, .. his
tori::t !los tt·a.t::Ldos c col'J'espondencia diplo
matica, allemão, italiano, hospanhol. ma.
thematica supet•ior, cont<1bilidade morc:tntil 
comparada o banco modo lo. -

§ 4. 0 O ensino em geral será ossencíal
múnte p ·i·atico, do vendo quanto~üs mathe
maticas ser todo de applicação ao commercio, 
e quanto (Ls línguas refet·idas será elfoct.uado 
de modo a quo os alumnos consigam fallar 
o escrever correctamente o idioma leccio
n ·~do. 

§ 5.• Além das disciplin[l.s obrigatol'ias nos 
cursos regulares, poderá. a Ac::tdemia de 
Commcrcio estK1.hele~or aulas livres da outras 
matm•ias, coufol'me melhol' convie1• á eleva
ção do nível moral e intellectnal dos que se 
dedicam á carreira do commercio. 

§ o.• A academia poderá tambem conferir 
o titulo do bachal'el em sciencias commer
ciaes aos alumnos que, tendo concluído o 

X. Sl-l9u4 

AHlori::a o Uove.-íiO Federal fl eatemfe1·-sc ·CcJii~ 
o gorerno do Estado de Pernam!mco para o 
fim de lrails(erir-se do dominio desse Es
tado pam o ela Uni•"fo o arcltipelago de Fcl·
nanclo de .Yo1·onlw; e tlâ oHtrns p1·ovideíl· 
cias 

O Congt•csso Xacional decreta: 

Art. I . • Fica. o Go\·crno Fckl'a.l autori
zado, nos termos da. presente lei, a entender
se com o govel'Oo do Estado de Pernambuco 
p:t ra. o fim de tr•ansforir-se do dominio desse 
Estado par;• o da Cnião o a.rchipela.go de 
Fernando Je Xoronha. (Constit. , a.rt. 64 . 
in fine.) 

§ l. o O Governo d;~ União poder;i ceder ao 
mesmo Esta1o os proprios mtcionaes ahi si
tn:tdo:>, notadamente os qua.rteis J, :, Soledadc 
o do la.:•go de Palaci :.> , na cidade do Recife, e 
outros que possam convir ás nece.;sitJ3des da 
administração estatlual. 

§ 2°. E' o Governo Federal igualmente au~ 
torizado a despender a quantia necessarüt á 
transferencia. dos presidiaríos, r1uo aqucllc 
Estado mantem no citado archipe.lago, para 
as casas do correcção em Pernambuco. 

Al't. 2. • De posse desso at•chipelago o ~Ii=
nisterio (h!. :Marinha installará ahi uma es
cola. de a.pt•cndizes marinheiros e mandará 
procodcr aos estudos e orçamentos necessa-
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r-ios, quo submctterá. ao Coograsso Nacional, 
para o fim da et•igil'-S!l em posto efficaz de 
defesa naval o eott·eposto militar cs;a, p:trte 
tlo territorio d·1. f1·ontcira. ma.ritim.t. 

Art. :·L" O Governo é autot•iza.úo a abeir 
o~ ni!cMS.u·ios ct'<!Jii;,J;;; pJ.t•a. execuç?'w da prc· 
sc;nte lei. 

Sala d~s sessões, so <lu jcmlw 11) l!l)J . 
--Barbosa Lim<t, 

N. 82- 1904 

De-cJltie a l).Jlal .. i :t (',o·olina .Nabuco ele .lrat(jo, 
c;;zqtcai1la .~oltcinr, a ;umsiío de 3:600.~ an· 
nuae.~ . con ·:edit/a, po1· dec;·c!o de 31 de agosto 
de 18:<1. ,j s"tl fiu ,tda m •r..: D . • 4ni1Ct Beni,qa a 
Bm·;·eto .Yab11co d,; .l;·m~jo, viHoa do Senado ;· 
Josê Thoma;; .YálmciJ de Araujo 

O Congt'c5:;o Na.ciiJn;tl rc5Jh·c: 

~\rt. 1. o .-\. p :m .-;ão de 3:6008 annu:w~. con
cedida, por decre"o de :n de agosto de IRSI e 
a.pprovada pela. lei 11. :J. 056, de 8 de a.bril (le 
ISH2, a D .. \noa. Benignt~ B:1rreto Xalmco de 
Araujo, vinva. llo Sena.lor José Thomaz Na· 
buco de .At•aujo, fiaa devolvida. á. sua filha 
D. ~faria Carolina. Xabuco de Araujo, em· 
quanto solioil'a.. 

Art . .2. 0 RC\'ogam-:>e as disposi<;ões em 
contrario. 

Sala das sessões, :23 de junho de 1904 . 
Celso de Smua.- Edwli·do Ramos.- Hosan-
11ah de 0/ioeira.- A.11louio flastos.-llel·cdia 
d,; Sá.- CorriJa D!lll'l!,- Bulltões Jiarcial.
Oscm· Godoy .- Gastiío da Cwzlm.- 1Val{rcdo 
Leal.- J. )!OI'Cirll "1lvcs.- PasSO$ Jlii'Crnda 
Filho.- _,t. bulio do Bra:;il.- Lconounic1· 
Godofredo. - Alvaro Cco-rallw. - Jicn·eira 
Braga.- James Da1·cy.- P. ,lfoiltenegro.
.t1l.,cs Barbosa.- Fonseca e Silt~a.- Olego.rio 
Jlaciel.- G. Pires.- Castro Rebello.- Ignl!
Gio Tosla.- A' Commissão de Pensü :~s e 
Contas. 

a.<J nece:sid,tdc.;; pt•imordiaes da. instrucção 
technica. de pl'a.ça. de pl'et 1 

3." Tem sido possiYei com cs;;e clfectivo 
levar frequentemente ás linhas de tiro todas 
as praças de lod'J.~ o.> batalhões e regi
m-3n to> '? » 

(( Requeit·o quo ~c solidtem <lJ Podor Ex
ecntiYo as seguintes ínt'urmaçõ:Js: 

l.a Em que date\ começou a cons&rucção 
tio cruzadot• r,l))lll.ctlto·d, em quanto foi OI'· 
Ç:tlla a despeza com es~a construcção, quanto 
se tem ilespendido até hoje, e si j ~l. está ter
minado osso serviço c prompto o mesmo 
cruza..lor ? 

2." Qual a data em q ne entraram em ser· 
Yiço, pela pt•imeira, vez, os couraçwlos Flo· 
,.,·ww o Deodo1·o, os Ci'ltZ '\dONS B an·oso, 1'a
moyo, Tapy e 1'ymbint, quanto custolt cada 
um, qnanto se tem despHndid) em concertos, 
disct'illlinadamentc em ca.r.la um, quantos 
llias de viagens em serviço on de instt•ucçã.o, 
qual o estado completo c o actual estado 
elfectivo das SLHLS guarnições e qu~tnto su 
tem dospondido em exercícios com a rcspe
ctív<\ artilharia.? 

3." Qt.aes os na.Yios c o estado de cada. mu, 
- onde sr:rvem os officiaes da. armttda, para. 
c.:mtwem tempo do em1nl'quc, discriminan
do-se nestes ultimos tres annos os dias em 
que esses n<tYios teom estado .fundea.dos, em 
concertos ou navegando ~ 

.. J.~ Quantos ofll.daes estão presentemente 
addidos ao Quartel Genera l da Armada e 
qua.l o servi.;o ctue de~empenha,m ? » 
. São succossivamente postos a votos o re· 
jeitados os seguintes l'uquel'imentos do Sr. 
All'!'edo Varela, oJl'erccidos na sessão de 23 
do mez findo: 

<< Requeiro se solicitem do Governo as se
guintes informa<:ues: 

J.a Qnalo processo por que são avalia(tas 
as indemnizaç:ões feibs aos locatarios dos 
prcdios oxpt'O}lriados na Avenida 1 

São successintmente sem debate a.ppro- 2. ~ Por que meio é fl.lito o pag;troonto aos 
>adas as redacç-ões finacs dos pl'ojectos indemnizaJos ! 
ns. 14 D, 23 B, 31 B, 26 A, 37 A, 39 A, 41 .-'1. . 3.• Que ingerenci<\ tem o Sr. Dr. Paulo 
-43 A e 44 A, de HJO!, para serem enYia.•.lus ao d ·~ Frontin em tacs indcmnízaçlies ?. 
Senado. 4." Como é foHa :.t ~lien,l.ção do produ c to 

Em seguida ~ão succossívamente postos a. dl~s demolições! 
t d t · t 5." Tem corrido por conta. dtt importancüt 

votos c rejei a 08 os seguin :S requeri meu os deste, recolllidn ao cofre da commissão fiscal, 
do Sr. B<u-bosa. Lim<t, olfereeidos na. sessão de 17 do mez findo: o pag;tmonto das l'Cfcridas inuemnizações 1 >> 

. . . « Requeiro se solicitem do Executivo as se-
«R_cquoiro qu~ SG S?Lcttem _do Poder Ex- guintes informações: 

ecutn·o as segmntes lllformaçoes: · I 1.a A firma contractadorn. do fornecimento 
1." Julga o Governo sufficiente pa1•a. a. de- de arreios ao exercito tem-no feito nos termo.;; 

fesa nacional o effecti v o de 15.000 pra.ças n. que se obrigou 1 
pn.ra o exercito 1 ~ .a u~a cabedal estipulado no contra.cto? 

2." Com esse etrcctivo é possivcl conciliar 3." No caso negativo, providenciou o Go-
as exigencbs do serviço de guarnição com verno na fórma da lei ? » 
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« Requeit'O se solicitem do Executivo a.s se
guinte~ infol'maçõe~: 

l . " Si está. resolvido o alargamento da bi
tola do ramal de S. Paulo por empreitada? 

2," Que razões teve o Governo para ab:Jn
dona.r o plano de fazer· a obra por arlminis
tJ•ação, como antos decidira, s1gundo c~nsta 
do archivo da estrada 1 

3 ." Por que não abre concurrencia para o 
melhor:unento? >} 

« Rcqneir.:> se solicite do Governo a se
guinte informação : 

Si ó certJ qu,1 foi nomeadJ delegado de 
policia d tl Capit<tl indil•iduo rcsponsavol por 
factos deshonro:sos, contra o qual existem 
infvrmaçõescompromettedoras no commando 
da guarda mt-::ional, o St•. Pedro Brant Paes 
Leme?» 

« Requeir.J so peça. ao Executivo r. se
guinte informação : 

Si consta do a.rcilivo da Sccrct.arh da In· 
Justl'ia que o actunl tliJ•cctor da Imprensa 
Nacional falsificou um tlocumflnto da.quella 
;:;ecretarla, para fu.vorecer n. umtt emproza 
particular, sendo por isso demittído a · 1Jem 
de serviço publico 1 » 

«Requeiro se peça'n ao Executivo as se
guintes informações: 

1." Si é certo que o commandante da Colo
nia Militar do Iguassú apprehendeu um 
contrabando no valot• de 300:000$, e foi obri
gado a restituil ·o, po·,· ordem superiol'~ 

2." No caso afflrmativo, de quem partiu a 
ordem referida ~ 

3." Si, existente a ordem, já abriu inque
rit•J a respeito o Ministerio da Guerra, para 
responsabilizar-se o culpadJ do dclicto~ » 

«Recrueíro se poçam ao Executivo as se
guintes informações: 

).a E' certo que a Coopera.tivn. Militar tem 
recebido consignn.ções indevidas '? 

2.• A qu<tnto montam ellas? 
3. a o Go\rerno PI'<7IllOYOU a co!Jrança. dessas 

qnMtias? 
4. a Quo pl'ovidencia.3 estatuíu parJ. que 

se não repita o abuso?» 

E' igualmente posto :L votos e rcjdtado o
seguinte requerimento do Sr. Ba. ·bosa Lima,. 
offerecid0 na. sessão de 30 do mez ultimo: 

«Roqueiro que se solicitem do PoJor Ex-· 
cutivo as seguintes informações: 

l.n. M.:ndou ·o G"vcrno n.b<•ir o voluota.-. · 
riado, n.dmittindo nas tiloiras do · exercito· 
maior numero do praças do pret do que o 
de 15.000, fix.:tdo n.:t lei vigente do orça
mento 1 

2." Até quo limite determinou o Ministerio 
d<l. Guerra que se admittisscm novos volun
t:.trios e qual o effectivo actu"-L tlo exercito ·t 

3." Qual o numero de officiaes e praças que 
falleccram por molestias adquiridas nas re
giões bra.zileiras limitrophes com a Boli.VÜL 
e o Perú, desle janeiro de 1903 até 31 de 
maio de l 904 h · - -

E' annunciada. a continuação da votação 
tiO projecto n. ~7, do 19:J4, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio d(l, 
Fazenda o credito extrJ.or,lina.rio de 
84:7_55$170, em execução de sentença pas'Jadt~ 
em ,)ulga~lo em favor de Jusé Ferreira dos 
Santos (3" discussão). · 

Posto a votos, éapprovatlo em 3a discussão 
e envhdo á Commissão de Redacção o se
guinte 

f'RO.JECTO 

N. 27-1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uriico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda o· 
c1•edito extraordlna.rio de 84:755$170. em 
execução de sentença passada em julgado em 
favor do José Ferreira dos Santos; revogadas 
as disposições em contrario. 

E' annunciada a votação do parecer n. 9; 
de 1904, reconhecendo Duputado pelo 2° dis
tricto do Estado da Bahia o Dr. Francisco 
Prisco di Souza Paraizo. 

Em seguida são succesivamonte postas a. 
votos e apprJvadas as seguintes con~lusõe.~ 
do parecer n. 9, de l 904 : 

1n, que sejam approvn.das as eleições pro
cedidas no 2·> districto do Esta lo da. Bahia., 
em 8 de maio do cot•ren te anno ; «Requeiro se p[lçam ao Executivo as se-

guintes informações: 2~, que seja. reconhecido e procla.madtJ 
1." Quantos offlcia.os reformados da mari- Deputado pelo 2• districto daquelle Estado o 

nha se acham empregados em conselhos ue Dr. F1•ancisco Prisco de Souz!l. Paraizo. 
gucrt•a? O Sr. Presidente- P!'oclamo. 

2. (). Qna! a. despeza feita por ess~t verba? Deputado pelo 2° districto do Estado da 
3." Qu1.l a. gratificação tlada. por esse ser- Bahia. o Sr. Fl'anci~co Prisco de Souza Pa-

vi •;o?» raizo. 
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E' annunciada. a votação da. emend:t dos 
·3rs. Tosta e Neiva ao projecto n. 46, de 19~4, 
{Jill virtude do disposto no art. !6~ do Regi
mento (discussão unica). 

O Sr. Presidente-_.\. Commissao 
·de Marinha e Guorra, aprcsontJu o seguinte 
substitutiva: 

«Art. 2. ·•-Sub3Litua-se polo seguinte : 
Art. · - E<;tas praças set·ã·J obtidas pola. 
·fórma. expressa. no art. 87, § 4°, da Consti
tuição Foderal c na lei n. 2.556, de 25 du 
'Setembro de 1874, com as modificações cst1.
belecidas no art. 3° da lei n. 39 A, de 30 de 
janeil'O de 1892, menoil quanto á 2·• ordem do 
isenções e abrangondo a 3 .. , cxclusi v<.Lmcn to. 
os t•eligiosos de ordens monasticas, cJmpl· 
·nhias, eongregaçõe:; ou c.)lumunidarles de 
IJUalquor tlonominação. sujaitos a voto do 
obediench, regra ou es~ ·ttut:J, quo impn·te tL 
renuncia. da liberdade individual.» 

Os Srs. To3ta c Noiva ap!'í:lSJntar<Lm emenda 
::;upp!'essiva daquetla disposição substittltil' il.. 

Vou, pois, submotter a votos a omen,ltt. 

O Sr. Neiva (pela ordem)-Sr. Pre
sidente, não peço <t palavra com o intuito do 
oncaminha1' a vot1ção nem de dae explica
. ções e muito menos de discu&il' <t emenda; 
apenõ1s, comJ t0r:tm leva.otadas algumas 
objecções contra e!Ia, pelo f<tcto de p:.wccer 
que se tratava exclusivamente d.o sacerJo· 
tcs da religião catholica, apJstolica c ro
mana., que prJt'osso, venho dechtra.r ú. 001-
ma.ra que .não podia fa.zct• a emenda sinão 
como ella. foi olabora.da., poJendo ou garan
·th·, si m;} fosse permitt1do, que na 3" dür
cussão nãiJ trepidaria. em tornar extensiva a 
medida que i~enta os sacer..lot.es da religião 
catholica do serviço militar aos demais sa
cm•dotes de outros cultos. 

O que é roal-c chamo a attenç-ão da C•t
mara para este ponto-é que, tratando-se de 
uma lei anoua. e havendo projecto em re
lação ao sortoio na respectiva Commissão, 

-com·em agual'~l.ar e3sa opportunidade. 
Espero que a Camara acceite a emenda. 
Era o que tinha. a tlizet•. (Apoiados; muito 

.b.Jm; apm·tes.) 

O Sr. Bezerril Fontenelle 
{pela ordem)-Peço a V. Ex., Sr. P1•esidento, 
que consulte á Casa. sohrc si concede vot'l.ção 
nominat para a emend:.J. que acab:J.d'3 ser an
)Junciada. 

Consult:l.da a C:\ma.ra, é concediJa a voh· 
ção uoroiaa.l. 

O Sr. Presidente-V ao s~prvceder 
!i. votação nominal. 

Os senhores que acceita.rem a emenda 
-dirão-sim-c os que rejeihrem dil•ã.o-ncTo. 

P1'0C<rlendo-s3 á vota~ção nominal, respon
dem sim, isto é, approvam a seguinte emen
da dos Srs. To3h o Neiva - «Ao art. 2• 
do suh~titt1tivo da Commissão: Suppl•imam
se as pafavl'a.s- menos quanto á segunda 
o1•dem do isen~~õe:;, etc., :tté as pa l :~vra.s
l"enuncia d11 liherdall.e individual,inclusive», 
-os Srs. Jlosannah de O!iveir11, Passos Mi
rand•l, Arthtn' Lamo~. Cttrlos de Novaes, Ro
gat•io t!e Miranda, Antonio Bastos, Joaquim 
Pit· ~s . Fredel'ico Borge;, Edua.l'do Stud:trt, 
Gonca1o Souto. l<'onseca e Silva, Pau In. e Sil
yn,, "\Yatfredo Leal, Abdon ~Iil.tnez. Celso de 
Souza, Bl'icio Filho, .Julio de :\Iello, Potll'o 
Pern:1mhuco, Angelo Neto, Wa.núcrlcy de 
~Iendonça., Ra.ymnndo de :-.líru.nda, guzobio 
de Anllr.ltle, H.odriguo.> Doria, Joviniaoo de 
Carvatllo, Felisbello Fl'eirc. Domingos Gui
marã:J.;;. Neivn., F~!ix G:tspa.r, Tosta, Satyro 
Dias, Ve!'gne dll Al>reu. Augusto de Freitas, 
Rollriguas Lima, Eduardo Ramos. Ro;lrigucs 
Saldanha, .Moreír<t Gomo;, José :\Ionja.l'dim, 
Galdlno Lr)l'Jto. Cor.6a. Dutra., ~Iello Ma.t
t•)s, Hulhões ~larcial. Aug usto de Vascon
cellos, Sá. Freire, Belis<tl'io de Souza, La.u
rindo Pitta., Estovam LobJ, Jo:;é Bonifacio, 
Gastão da. Cunlnt, Carlos Peixoto Filho, Bue
no de Paiva, Antonio Zacarias, Lamounicn· 
Golofredo. Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio . 
Olyntho RibJÜ'o, Olegario :\laciel, \Vences· 
ltí.u Braz, Camilto Prat~s. Padua Rezende, 
Domiogues de Cas~ro,Rebouças de Ca.r\·alho, 
Azevedo Marques, Her·mcmogildo de Mm•aos, 
Joaquim Teixeira IJrundã.o, Aquino Ribeiro, 
Alencar Guimuã.~s e Elison Guilherme (67). 

RespondJm nrío, os Srs. Jusê EtrZJbio, 
Bezel'ril Fontooellc. Thomaz Cavalc:t.nti, 
Eloy do Souza, Izitlro Leite, Esmeraldino 
Bctmlcir<t, ~loreil'a Alves, O li v eira Valladão, 
Garcia Pires, Alvo;; Ba~bosa, Paranhos Mon
tonegl'O, Bernardo Horta,Oscal' Godoy, .Erico 
Coelho, Fidelis Alvos, João Bap ista., Galvão 
Ba.}ltista, Julio Santos. Oliveira. Figueiredo, 
Carlos Teixeira. Brandão, Panlino uo Svuza, 
Carvalho Bl'itto, Rodolpho Paixão, Galeão 
Carvalha.l, Moreira da Silva, Costa Junior, 
Ferreira nragà., Bernardo Antonio, Benedicto 
de Souza, Lindolpho Sorra.,Carlo.> Cavalcanti, 
Candido de Abreu, Paula Ramos, Abdon Ba
ptbta,Soares dos Santos,Juvonal Miller ,Mar· 
ç-al E:;cobar, Bal'bosa. Lima.,German.:l 1-tasslo
cher, Victorino Monteiro, Cassiano do Nas
cimen~o. \'espa~iano de Albuquerque, Diogo 
Fortnn1 e IIomem de Carvalho (41). 

o Sr. Presidente-A emenda foi 
a.pprovada por G7 votos contra 44. 

E' o pt•ojecto a.ssim emendado, approvado 
em 2 .. discussão e enviado á Commissão de 
Marinha. e Guerra p:tra rodigil-o de a.ccúrdo 
com o vencido para. a 3a discussão. 
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E' posto a votos e approvado em 3"" dis
cussão e enviado á Commíssão de Redacção 
o seguinte 

E' annunciu,da a votação do pro,jecto· 
n. 47 A, do 1904, com pareceres sobre a 
emenda. ofi'erecida ao projecto n. 345 A, Li e · 
I 902, que eoncede a D. Francisca Francioni 
da Fonseca, vi uva do ex-Senado1' Pedro Pau
li no da Fonseca. e á sua .filha solteira Alber
tina da Fonseca.· a pensão <l._e 200$ mensaes a 
cada mna (discussão uoica). 

PROJ ECTO 

N. 29-!904 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir ao Minist~rio da Fazenda o 
credito e!traordinn.rio de 6:020$, em execução 
da sentença passada em julgado em favor de 
Eduardo Maz·tins & Comp.; l'ü,·ogadas as dis
posições em contrario. 

Si a Camara assim rosol ve1>, os creditos 

O Sr. Pt•esidente-clocl:1ra que se 
vae votar' em discussão unica, o projecto 
n. 47, ao qual foi offerecid'l uma emend:~, 
que teve prtrecer contl'ario das Commissões· 
de Pensão;;; e Cont1s o de ÜI'Ç::tmento. 

Vobr-se-ha em primeiro logar o projecto, 
antorizar!o.'! nesta. ses::>5o serão os seguintes: Em seguida, é posto n. votos e approvado 

Tres creditas exkaor,!.ina.rlo:::, l40:1i6l8"0fl. em discussão unica,sobrea emencb,o seguinte 
E' poilto a Yotos e approv<t1lo em 3n dis

cussão e ew;iado <i Commiss?to rlc Rocla,c1jão 
o seguinte 

PP.O.If::CTO 

N. :32- HJ'J-l 

O CongroJsso Xa.cion:tl resolve: 
Art. 1.° Fica o Pocler Executivo autorizado 

a abrir ao Ministcl'io da Justiç~~ e Nog&
cios Interiores o cr·edito extraordinario de 
1: 49!$754, pal'a p:tg<tmento <lo o1·den:J,do que 
compete ao secPe~n.t•io ap:.Jsentado d:t l<~acul· 
dade de Direito de S. P<llllo · DL'. Andt'é Dias 
de Aguütz•, no pel'iodo do O de julho :t 22 de 
novembro de !903. 

Art. 2. o Revogam-se as di;;posições em 
contrario. 

E' posto a rotos e -'lppt•o,,ado em 3"- dis
cussão c enviado â commissão üc \teuacção 
o seguinte · 

PRO.JECTO 

N. 33-1904 

O Congresso Naeionlll resolve: 

Artigo unico. Fica o PoJer Executiyo 
autorizado a abrir ao Ministerio Lia Indus
tria, Viação o Obras Publica~ o credito es
pecial de 1:200~. para pa,ga,montoãas ajudas 
de custo do empregado de Fazenda incum· 
bido das tomadas de contas da Estrada de 
Ferro de S. Francisco, nos annos de 1901 
e 1902; revoga(las as dispósições em con
trario. 

Si a Camal'tt assim resolver, os creditos 
concedidos nesta sessão são os seguintes: 

Tres creditos cxtraordinarios 149:661$809 
Dons ct•editos especin.es...... 6:381$000 ------

156:042.~809 

rROJECTO 

N. 47 - 1904 

( 345-:1902) 

O Congresso Nacional rewlve: 

Al't. 1. o · Fica concedida a D. Francisco. 
Francioni lia Fonseca, vinva do ex-Sen:).dor 
Pedro Paulino da Fonseca e a sua filha 
solteira Albertina r]D, FonsecD, a ponsão 
mensal de200$ tt cada uma. 

Art. 2. 0 Revogam-se as uisposiç,ões em 
contrarío. 

Em seguiJa é posta a votos e rejeitada. 
a seguinte emenda: ' 

«Igual favor é .concedido a D. Antonii~ de 
Santlliago Potengy e D. Maria Adelaidc 
do. Silv[l. Potengy, irmãs solteiras do cét· 
pitão Joaquim de Assis Potengy. » 

O Sr. Bricio Filho (pela ol·d~m)
V. Ex. annunciou que a emenda. foi rejei
tada? 

0 SR. PRESIDENTE- Sim, senhor. 

O Sa. BRIOIO FILHo-Nesse caso eu peço· 
rectificação ela vot:\Ção. 

<>Sr. Barbosa Lima(pela o1·dem(' 
-0 pedido de rectincaçüo de vota~ão ê a PÓS-
peito de uma emenda que manda concadel' 
uma pensão á viuva do capitão Potengy, fal-· 
lecido na:'l mesmas condições do capitão de 
fragata Carlus Accioly, isto é, em serviços
no Acre. A Camara, que acabou de conceder 
uma pensão á viuva do velho republicano. 
Pedro Pa.ulino da Fonseca, não pôde, com os 
mesmos sentimentos de equidade c justiça.,. 
negar esta pensão á viuva de um official • 
fallecldo em condições especiaes; quaes as em. 
que fulleceu o capitão Potengy. {Apoiados.~, 
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O Sr. Ra•!'Inu,ndo de ::.J:iranda 
(pela ordem)- AS Com missões de Pensões o 

· Contas c de Orçamento não repudiaram, 
affirmo na. qualidade de relator do parecer 
respoDtivo da Commissão de Pea;;ões e Con
tas, ::t emondn. concedendo uma. pensão ás 
irmãs do eapitão Potongy. 

O fund().meuto essencial do p:wocer da. 
Connni'Ssiio, contral'io (L emenda., consiste 
om c1 ue a emenda. offerecida. pelo sr. Sil v•~ 
Castro é a rcproduoção do pt·ojecto n. 208, 
rle 1902, quo concedo ás irmãs do c:tpitão 
Potcngy uma pensão de 100); e, P'wtanto, 
1leve tQt' o seu ~ndamento om scpc:wn.do. 

Ora, desde quo j<t existo um JH'ojccto do lei 
cujo objectivo é o mesmo da emenda P. desde 
que este projecto está depauden1o do estudo 
rla Commis5'ío de Pensões e Cu:1tas, que si 
ainda. não emittiu parncCl' foi :por que o pro
jecto esta.va distl'ibnido a. um membro dcsstL 
Commíssiio, qna não foi reeleito pat·a. a 
mesma, o nos;o 1listincto coUoga Dr. Pereira. 
Lima, cbl'O est;~ que não repudiou ~L Com· 
missão de Pensões essa emenda. 

O SR. BRiaw FJLao~Lo."·o, a. decla!'a('i'io de 
V. Ex. é do que a Commissão é nn-ora.vcl, 
outã.o a::~ pal<:wras de \-. Ex. servem p;u·a. 
nos orien ta.l'. 

O Srt. RAYJICSDO DE Mm.1.xo.t- Ao Prv· 
jecto, sim, ;;obre o qual milita. <t circmnsta.n· 
cin, de que o ~;cu ~tutor, o St'. Hcrcdi'\. de S<l, 
d;t a. ess .. <.s scnhol'O.~ uma JJen~ão de 100.-:, or·a, 
desde que o autOl' do projedo, o ptn't<\dot· dtt 
vontade o -in" intarosse.~ úos lH'ctondcntes, 
:tprcsonta um projectu coucedendo uma pen· 
são df! lOO.), não é justo·qu;; ;:~, C.tillai'll. dobl'C 
11 pa.t•ada .. 

Commjssão não allcgam apenas o f:tcto de já. 
existir pi•ojocto consignan•lo tt mesma me
dida, o que não inlliiJe um Deputado ua apl'8· 
sentn.t· emenda, referente a ella. 

Acho que a Cama.ra p1•atica,rli. um acto do 
jnstiçil. app!'ovanclo a emenda que foi ap!'e
sent~da ao projecto em votação. ( Mnico lJelil.) 

Posta do novo a yot•)S ~ rcfcrídit c:nomht, 
l'acottttaca -sa tal'em votitdo a favor 57 Depa
tados c contra 4 2, total t.m. 

O Sr". Presiâen.te- Não In nu
mel'u. V~\e ~;~ proc·J>lce á clnttntt•.la. 

Pt•ocedcndo-se á chama \a. vcrHica-sc te
rem so n.u~cn foi\dO O:'l St'S. S;í r>eixoto, Eloy 
de So11z.~ . Fon.scc<1 e Silva; '\V<IlfL'cdo Leal, 
Izidro Lei te, Celso de Souza, Pcdt·o Pernam
buco, Tosta, Vet•gnc de Abt•cu, Augus to úc 
J?roi!,as, llotll'ignes Lima,, Bulhuc;:; :O.larda.l, 
Sá I?t•eire. Gastão th Cunl\a, i\Vtnoal Fttlgen
cio •. Roúo1pfto Paixão, Padua. nczendc, Costa. 
JuJJIOJ',Josú Lobo, Joaquim Teixeira Brandão, 
Aquino Ribeiro, Ahtlon Baptista. o Yicto1·ino 
Mont\'.it•o. 

o S1·. Pre;.,;idento- Ro~ponJer<llU 
;i. dwma<h 88 Sz·.'· l>epntados. 

Não h :\ ntllHCl'v p:tt\t se f'l'uS ·~gnir na:'> vu
taçõe.'-. 

Pa.s:-:a-sc â mc:ttÓrb om dís :.:us~ãJ. 
Continúét a. :}• 1.lücu~sã:o do pl'O.iccto n.33 A, 

do l WJJ. rcdacção p:n·a 3" (Jiscussão do pro
jecto u. 334, de I DO:l, (j 1\C rc!ot'llla. o Regi· 
mento rntet•no da Ctrl1[tt•a dus llJptit.:ulo:;. 

Vepm ti _\{tJ><:t, sZio Jid;~., , <tpJíadas e po~; tas 
oonjunet:\mcnte em discu-;são as sognint\Js 

l·:)llê:'\DAS 

A-:7 projeclo " . 8.J A , de 190-1 

Eu, po!o menos, não tcl'ei duvitla. em dai· o 
mon voto a fa.vot' uo p1•ojecto, porque parece· 
me muito justo pelas mzões Já allnrlidtts 1Jolo 
illnstrc orador quG me precedeu. 

O Sn. GALEÃO CARYALI!AT.-E foi IJOl' estas 
mesmas razões enunciadas pot• V. Ex. que 
a Commissão de 01•çamcnto repudiou a. 
omcnda. 

Accre~cenf.cm-sc os seguintes papagl'aplws 
<W :u·t, 4~ : 

O Sn. RAY:\ru.-:oo DE ;'.Im.t~DA-De f<tcto, 
tleade q uc existo um projecto o. rJs peito, a 
Commissão de 01·çamento ta.mboru nogou o 
sett assentimento á. emenda,. 

O SR. G,\.LEXo C.:\.tWALIL\.L- Pl'Ojecto que 
tlove ter andamento. 

O Sn.. R.A.Ulü~Do D~ Mm,\.NDA. - N~ces
sa.ri:unente, e, portanto claro estú,, ClUJ não 
ha l'azões para. as ponderações e ro~la.maçõos 
quo acabam de s~r feitas. (11ft~ i to bem.) 

O St.•. Thonu._,z Ca-valeau.t i
Sl'. Presidente, voto pela omend::t porq u c as 
razões apresentadas pelo honrado membro da 

§ A C;~m ara. só póJe consi,ituir-se om 
cornmissão geral par•• trahr : 

a) ue qualquer proposiçJo que se relaciono 
com irupo.>tos 011 qualquer fim, proposição 
quo se :prctcndtJ. tl'ihuta.r sobre o pc:tíz; 

li) de quatquor. proposição, que se rcllra 
ao pad1·ao da. mo e da, ao regimen úe cir~ 
cultu;lio monc&a.rin.. e ú. orni~são do llapcl 
moeda.; · 

c) de qualquer peopm.>ição ctno onvolva in
deronização a. pa1·ticu1ares ; 

d) de qualquer propo3ição que se refira á 
integridade do patrimonio nacioua.L 

§ QtL1lquer destas ,1uestões será. conside· 
racla, em commissão get•a.l, a.ntes de SB r 
L'l!fecta á commissão competente, que, guia.d a 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 09:56- Página 14 de 37 

2/r ANNAES DA CAMARA 

pela orientaçã:J do doln.to, procurará no seu 
pa1•ecer• a exp1•cssão da maioria. 

Sala das sessões, 4 de julho de 1904.
Fclisbella Frei1·e. 

Onde cJÍl\•lee : 

Art. Publicada uma lei nJ Dial'io Official 
o denunciada por qualquee Deputado qun.l
C!uer adultcraçio, pol:L qmtl esta não seja a 
expressão da vcmlade uo voto p:Lrlamcntar, 
a Mosa da Camara. convidará a do Senado, 
para junt:tmcnte pPocedorom a uma rJvisão, 
sendo n me~ma lei novamente publicadrt. 

Sala das sos:sões, ·i de julho de JD04.-
1"el-isúello Ftci1·e. 

Suppi•imam-SJ as seguinbs palavras do 
§ :)o do art. 73 : 

Obtendo préviamontJ permissiio do Pl'C
si lente úa l'Jspecti v a Com missão, e substi
tuindo-se plll:Ls seguintes: obtendo pré\'Üt
mento pcrmis:;áo d~t propri:t Commissão, 
que resolvm'<L por maioria do voto.~. 

Sala du.s scssõJs, 3 do julho do 1904.
Felisbello Frei1·e. 

Onde convier: 

Art. Quando a Camllora. tivet• de resclver 
sobre os pcditlvs de crJdito supplem:mtar 
feitos pelo Presidente da Republimt, a lVfos·1, 
pelo seu p;•e:sidento, requb.ita.rá do ministro 
competente <t cópia. do todo o processo ad
ministrativo que se relaciono com o serviço 
que reclama a despcza, o a cópia da acta do 
Tribunal de Contu.s, negando o registro da 
despezn.. 

§ Todos estes documentos serão imprcs
·sos e distribuidos pelos Doput::tdos antes de 
ser iniciada a dbcussão: 

§ O Deputado que 1iver sido relator do 
orçamento, cuja. insufHcioncia dCJ verba mo
tivou o credito supplumentaP, será obeiga.do 
a explicar as razões !los:!:\ insufiicienci:.t. 

§ A 'camara. rcjeHará o credito, si ficar 
demonstrada insutliciencia de verba, e só
mente exce~so de despeza por~i:liciativa. do 
Poder Ex::cJtivo. 

Sala das sessões, 4 de julho do I 004.
Felisbello Frei1·e. 

Snb.;tituam-s3 os§~ 1", 3' e 4° do aet. 145' 
p3los seguinte:;: 

§ FeitJ o tra.h.1lllo de que trata o artigo, 
o projecto entrn.eá. em discu;sií.o, durante a 
qual a Mesa receberá as emendas que fol'em 
offerecidas. 

§ Encel'l'ada clla, as emendas serão re
metl.idas á Commissão de Orçamento para 

interpor parecer sobre ellas. Quando a com
misdão não acccitae qualguee emenda, fun
damentará a rejeição tão amplamente, quan
to o assumpto compot•tar. 

§ Lido pela Mesa o p::trecor da, com
missão sobre as emendas, será dado ello 
para ordem do dia. não havendo mais dis
cus~ões o sim votação. 

§ 0:> princípios úest2s p:wagl'aphos ap
plicar se-hão á 3" discu;são dos or~ameutos. 

Sala das sessões~ 4 de julho de hJ04.
Felisbelto Freire. 

Addite·se o seguinte para.grapho ao arti
gu 158: 

§ Os projectos do Poder Executivo, do 
quo faliu. o art. 29 da Constituição, serão 
remottidos :i Camartt dus Deputados, por 
intermedio d::t Mesa, o s1mpre acompanha
dos do uma mensagem do Presidente áa 
Repuulica., em quo demonstre a sua necas
sidade. 

§ EssJ projecb não póJe vee.~ar sobre 
a.ssumpto;; cuj~t iniciativa pertença á Ca
mara, pelJ di:-;pos~o nJ art. 29 da Consti
tu:ção. 

Sala. d\\s sc3sÕC.3, 4 de julho de 1904.
Felübello F1·eire. 

Accrescento-:;e ao § 2" do a.t•.;, 185 o se
guinte: 

Nem serão d<Ldas autot·iza.ções ao Governo 
para. organizar serviços que importem em 
augmonto de uospeza ou para qualquer 
outro· assum:pto. 

Saht das se:;sões, 4 do julho de HJO•L
Felisbello Freii•<J. 

SubstHua- se o paragl'aph) uuico do artigo 
154, pelo seguinte: 

Paragrap]JO. Considemm-sJ não mnccio
nados, p~wa os elfeit.os deate artigo, os pro
jcctos a que o Pl'Osidcnte da Repubiica tiver 
negado sancção, de ac.::ordo com o § 1° do 
al'li. 37 da ConstiLUiÇ'ão, antaa mesmo do·Con
grcsso cumprir em relação a elles o disposto 
no § 3° do mesmo artigo. 

Sala das sessões, 4 de julho de 1904.
Felisbello Ft eire. 

Substituam-se no arL 118, as palavras:-o 
Presidente tia Cama.ra convidará. opportu
namente todos os presidentes . das Commis
€Ões Pm•manontes-pelas s:Jguintes:~o Pre
sidente da CamaL'a convidal'á opportuna
mente um Deputado de cada uma das ban
cadas e o que tivel' sido mais votado n:t 
eleição federal . 

Sala das sessõe3, 4 de julho <!e 1901.
Felisbello FJ·eire, 
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Supprimam-so as seguinto!l palavras do Substitua-se o § l 0 do art. l7 pelo se-
art. 128:-os pareceres, inuicaçõe~ e roque· guinte : 
rimentos só serão discutiuos n:~ Camara. 

Sal<\ das sessões, 4 de julho de 1904.
Felisbello Freire. 

Supptimam-sc do art. 1:35, a,q ~e~uit13:; pa.. 
·1a.VI'a8:-ou aquellcs ClUC o auctor do pro. 
jecto indicar. 

Sala. das ses;ões, 4 Je ago~io lle 10:3L
Felisbello Fri!i>·e. 

Sub~titmt-se o art. Sô pelo s!'guinto: 
Art. Os roq ucrimentos do infurmação 

-~·ouro qu3.lqncr• assumpto on qncsl.ão da. ad
ministt·ação pullllcu., fdto:> pe!os Depuktdos, 
indepnndentes de discussão c votaç,iio. 

§ L" Dcpo.s de justificados elles pelos seus 
n.ut0rcs c lidos pelo 1° sccrehrio, a Mcda. rc
mettcrá a.o governo o Msumpto de c1ue tr.\tu. 
sob a fórm·t de uma resolução parlamentai'. 

§ :!,o (~uandu, po1•6m, forem di\·cr.,;os os re
querimentos, •~ .Mesa, par<~ cumpril· o disposto 
ncs~e artig-o, rcgular·se-ha pJla ordem d;~ 
apresentação. 

Sala das sessões, 4 de julho de 1904.-l·e
lísbello l•í·eire. 

Substitua-Je o art. 14 pelo seguinte: 
Art. No primeiro anno de cada.legbla-

tura, quinze dias autos do designado no at't. 
17 da. Constitui~·ã.o, para a 1bortura llo Con
grcs3o Nacional, reunidos os De pulado.> diplo
mados na snln d<~s sessõeil dn Gamant, ao 
meio úia, occupará •~ prcaidencb. o ma.ior em 
idade dontl'.3 os p1·ezontcs. 

Substitua-se o art. 17 pelo seguinte: 
Al't. Reunidos os diplomas e Ol'gauizau:~ 

a l'elaç·ão de que tt·ata. o :trt. 16, o Presi
dente tia. Camara nomcaett ::;ois membro.>, que 
constituam a commi . .;stTo gel·u.l de veJ".'(ico.çao 
de Pode>·es, cujos nomes serão ~ubmettitlos á 
npp1·ovaçlio da Cn.m'lra. 

§ l 0 A Camat'a, negando sua apprvvaçlio a 
nm ou a. todos os membros dcssi1 commíssão, 
o Presidente fa1·á o:1tra escolha.,quc será sub
me !;tida ao velo da Camara. 

§ zo Todos os diplomas são affectos a essa 
comm;s~ão que, em sua. peimoira rouuiã.o, 
fiLl'á. a lista dJs legitimamento diplomados, 
quer pelo Districto, quer pelos Estados,. não 
podendo julgar do mel'ccimento das contestu.
ções ou protestos foítos a cada diploma, c 
outras d'aquolles, cujos diplomas não reves
til'em as condiçõas·logaes; nes3a reunião o;sco-
1herà, p.Jr eleição, os prosidentes das com
mis:sões pa.1•ciaes do vot'illcaçã,o de poderes 
oro numero de cinco. 

Sala Jns sessões, 4 de julho de l!JO-L -Fe· 
1i!beUo F1·eire. 

Vol. lJI 

§ Approvadas pela Ca.ma.ra as duas list01s 
da Com missão, mediante· votação, na qual só 
tomarão p:1rte os Deputados legitimamente 
diplomado.i incluidos na primeira daqucllas 
listas, c,s pz·csidon tos daiil Com missões Par
ei a e~ di vhiirão o numero de Depu tado:3 con
stantes dr1. lista pelo numero das Com missões, 
tirado~ íl sorte, de maneira que n.'io firtue 
nm sú Deputado que nã.o faça parte das diti1s 
commis.<õcs. 

Substitua-se o§ 2° do me•mo artigo pelo 
seguinte : 

§ Estas commigsõcs funccionariío até o 
fim da mesma l 1gishttura.. . 

Accrcscent3-se <to § 3·' do mesmo artigo : 
Neste caso havel'á, t,ransfcrcncia do Depu

tado de uma commissão paea ontr.t, appl'O
vad~L pc1o voto ua. C;~ma.t'a. 

Sala das sessões, 4 de julho de !904. -
Fe!isbcU o l•',·eire. 

Addite-se o seguinte paragraplw ao ar. 
tígo 14 : 

Paragt':t})llO uni co. Fonua.d<t dcsL'arte i1 
l\Ie~':t, furwciona.r<L atú a. eleição da ditlnitiva. 
que :;e peocedet•<L na primeira sessão, depois 
1h abertlll'<1. 

Su.\a das :;.3ssões, 2 de julho de l 00 L -
Folisbello l·i·ei1·e. 

Sub3titna·s::l o art. :14 pelo seguinte: 
Art. O Presidente é nas sessões o c.rgão 

da Camara. todas 11s vezes que olla tiver de 
commtrnicar-so coll;:ctivlLlllOntG ; é ta.ml;em 
fiscal da regularidade dos trabalhos e da. con
SOJ'vação üa boa ordem, tudo na. confurmi
daàe deste regiment0. 

Acrescente-s) os seguintes nurneros ao 
art. 35. 

13. Receber os votos dos Deputados. 
14. Promover a puhlicaç,ão dos trab:tlhos e 

dos act)s da. Camant de accordo com a.s pre· 
scripçõcs estabelecidas no artigo sobre esse 
a.~ump~. · , 

\5. E~gota.ios os recursos prcscriptos I_!O 
n. ll do Regimento, póde o Prestdente, nao 
sendo obedecido. mandar sahir do recinto o 
Deputado úuranté a mesma sessão, de accorJo 
com a Ca.mara, de quem e:n acto cxpre~so 
pelirú. essa permissão. 

16. R<:Jce!Jm• mensagens o outras commu· 
nicações o a.ctos do Governo, t\nouncían_to-os 
á Garoara, para serem lidos p('lo l • sem·e· 
~~- . 

17. Inl'orma.r á Camara, quando nec<Jssarro, 
sobre qualquor ponto de ordem ou de pratica. 
pt.I.L'ÜWlÓD ta. r. 
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18. Decidit• em primeira ínstancia, sujei· dido fundamenta.l·o mais desenvolvidamcnte 
tando á revisão da. namara todas as questões perante a Commissão dos Presidentes. 

·ctoordem que se possam lovD.ntar: D~ferido p~Ia maioria da commissão o 
Substitua-se o art. 36 pelo segumte: pedtdo da sessao secreta, sorá esta. convocada. 
Art. O Presidente não poderá offorecer para o dia e hora, que o Presidente da Ca· 

projecto, indicações ou r<>quorimentos, nem mara qesigna.I', de accordo com que~ a tiver 
discutit•, nem votar. . promovido. 

Substítt.J.:~.-se art. 38 pelo Sl'guinte: No caso de intlefcl'imento, é livre a reno· 
Art.· Na falta de Presidente, ::'L hora apra- vação do requerimento perante· a Ca.mara. 

::mda da ses::;ão, o vice-pt•e;idente tomará a em sessão publica. 
cadeira de Pl'eshlonto c exercer(~ as suas § SJriio conYocadas sessões secretns, sem 
fnncções, cedendo, porém, o loga.r, logo que dependcncia <le prévia. consulta, roqut:ri
chegue o Presidente. dM por mais ele 40 Deputados, ou por ai-

§ Na falta de amb>s, exerccr:L n;; funcções gunJ<t das eommissões, para. tr·ata.t• de ma
de Presidente o primcit•o secl'eta.rio a quem teria commettidn. ao seu exame ou for de 
se applicn.râ 3. disposição !lo artigo anteriol'. su:1 competencia. 

Sala d<~S ses5õrs, 3 de jnlho rfe t904.-Fe- § E' pel'mittido aos Dcputa1os que_ to· 
lisúello Jll'eire. · marem pa.t•te nos debates secretos reúuz1r a 

Onde conviee : 
Art. Quando se nwillcal' fu.lta de numerJ 

para a. votação de ma. teria, que o pt•osidento 
da Camara. julgtu rcleva.nte, set·flo oxpet.l idos 
<tviso:.i pessoaes aos Deputado.;; arz.~entes, des
ignando-se dia certo para a. voh::ão . 

E;tes avisos ser?io publicado.> pela im
prens~t c expedidos com n.s cauteLas ncces
sarin.s para. as5egm'l\l' s\la. entt'•'!::t aos de:;
tinat::trios. 

Si, não obstante, f<tl tar numm·o no dia 
as.:dm designado, a votação tcr:.L log 11' n:.t 
sessão seguinte, · romputaUtto-so o q<wrwn 
com deducção tios Deputados nusentcs, som 
eausa justa. e pa ;·ticip:1.úa.- EúHt1i'do Ramos. 

Onde convier : 
Art.. Conside1•a-so hcif;a.mentc ::tpprovado 

:peltL rospocti.va Commissão o requerimento, 
indícação ou pt•ojccto a ella (l.lfecto, sempre 
que transcorra seJn paeecor o prazo conce
dido p<wa dal-o. 

Neste ca.so, o Pccsidente da Cam:u•:t poderá 
incluir a materi~ na ordem tio üia .. 

E', todavia, pormittido (~ Commissão re
C!UOrer a proeogação de prazo (antes do ex
pirado) por motivo expresso c justo, bom 
como o adiamento, qua.ndo se reconhecer in· 
oppor·tunê.l. a consideração da matcl'ia sujeita. 
ao seu · exame. 

Estes requerimentos terão u:n& só dis
cussã.o.-Eduardo Ramos. 

Ao art. 118: 

Substitua·se : 
O pedido de sessão secreta será dil'igirlo ao 

Presidente da Cama.ra, r1ue o submettcrá, 

escPípto us seus discursos, para serem ar
cllivados com os documentos, na fórma do 
§ 2" do at't. 120. · 

Ao art. li9: 
§ Quando as ses~ões secretas vcr~arem 

solJro assumpto da compat.encia. legislativa 
tios dons rnrnos do Congre:;so Nacional, po
del'ão assistir a cllas os Senadores federaes. 
uma voz que o regimento do Senn:lo con
signe ident ica me<lida. em relação a,os De1m· 
t::tdos.-EdHai'Clo Ramos. 

Onde con dcl': 

Apresenta(l;ts em ,odas nll. ultima di.~
cussão, e;;~a não se encorrm•á sem que seja.rr: 
aqncllas publlc,1das, salvo si a Camar:t decla· 
l'<J.l' lll';..:·cnte o encerramento.- Eduw·do Ra
mos. 

Onlle convier: 
At·t. E' n.bsoluhment J Yedado dal' ex· 

plicaçõcs st>bre as proposiçõíls ou outro obje
cto em curso de votação, a pl'rtexto de <>sela· 
rocer questõe:s de ordem. 

As questões de ordem, dm·ante as ,-obções, 
se limitam: 

a) a pe:Iir pt·cforencin.. 
ú) a declarar a materia prejudicada por 

uma votação antet•ior, 
c) a requerer votação nominal. 
d) verificação de votos. 
Essas matorias serão indicadas por simples 

enunciado, sem fuod:tmentação. 
§ No caso do verificar-se antinomia, ab

surdo, ou obscuridade, que prejudique a ex
ecução e intolligoncia da. ma teria submettida 
á votação final, a respectiva commíssão 
proporá as emendas quo couberem na ui· 
tima redacção. · sem demora, á deliberação secreta dos pre

sidentes das commisi!ões perma.ncn tes. 
O assumpto será logo indicado por es- Estas emendas t~rão uma só discue-são.-

crlpto, podendo o autor ou autores do pe- Erlum·do Ramos. 
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Ao art. 104-acct•escente-so: 
S~tlvo pt•ecedondo licença., cóJncodid<t pela 

maioria. dos Deputados presentes. 

Ao art. l7, acrescento·se : 

A leitura dus tliscur:;os não cxccdol'<t 
meia hora. 

§ 4°. Os pt·otest.os, rocla.mac,:ões ou ropre· . 
sentações d(j que tm.tlt a primeira. parte 

do deste artigo serão l'ecebi_úos somente a~é _c 
ultimo ditt om que fuocCJunar a comnussa.o 
incumuida. de rol(tcion;.:.r.• os diplomas, com
petindo <is commi.<sõcs de inquerito marcar 
oppol·tnmtmente 3.0, ,:ontcstantes prazos d_e 

Os ot•iginaes serão immeulatamento cn· 
tregucs á. Mesa P.ara a publicaç>ão no jornal 
da Cn.mara..-Eduo:i·do Ramos. 

dous a cinco dias, no m:tximo, pa.ra cx<um
Onde cDzn-üJl' : nnrem na Socr•otaria dn, Camn.l'a, sob a.s 
Art. A rcdacção final dtts p!'oposiçõcs vistas de nm do~ membros da eommissão, 

ou projectos serà feitLL pela Commis.-;ã.o a 'tue as actas e mais papeis da cleiçflo contra 3. 
pertenccL' o conhecimento da. matcria . qual reclamar_em, offerocendo. de~tl'o . dos 

(SupprimamAse no Pl'Ojeeto as dispo.~í-1 prnos que obtiv~rem as ~t·ova~ ~us ttficat1vas 
çõcs relativas <t Comm.is,;ft.o dé Redacção,quc de seus PI'Otesto::; ou recl,tma.çoeil. . 
fica, aboli·h~}. -Eduardo Ramos. § 5o. Esgotado o nlti m~ p_~·azo C~)l1~ed1 do 

O Si.·. Olh-eira Valladão justi
fica. um::l qorie (lü omcndas que em wa 
maioria i.ecm pol' cffeito modificai· o processo 
rlo Yerificaç-ií.o de poderes pcltt Camam dos 
Deputados. 

Aecentua quo o trabalho p<et'a (LS cinco 
commissões não cst<l equitati,·amentc dis
tl•ibuido. Algumas teom n. seu cargo um sct·
viço de qne se podem dosempcnlHlt' com 
uma, facilit!atle l'elativa; e otitt·as, pot·óm , 
cabe vePific:tr poderes de ca.ndithttos per
t nncentcs a. Estados de nnmero~:t rcpr·eson
tttQãO e .quo são eleitos por um nnormc nu
mero do districtos. 

Tambem o ot'ador o(fercco outl'as emendas 
que se l'eforem aos pt•azaos concedidos aos 
candidatos para a consulta o exame dos pa
peis rela.tiYos tis suas eleições; e uma, dollas, 
a ultima, refere-se n. uma. tlisposíçlo regi
mental do tempo da. monarollin. que confe
re ao dil'Cctot' geral da secretuia, o ao em
pregado d•t cont'ttbilida.dc d .t Ca.mara. o dirl!i
to de rotira.r tlo Thesomo as qúantias na
cessarias pa.ra as despezas da. mesma Cama.
ra uua.rd.ando-as sob sua responsabilidade ou 
colz~camlo·tls em 11m bm1co. E' sobt•e esta dis
posição final que a sua emenda se faz sentir; 
taes qu:lntias de1·em ficar. a cargo e sob a re
sponsa.bilitfade exclnsivi:lo dos funcionarias que 
a retimm do Tlwsonro Feuoral. (Ao tc>·minm· 
a justiflt<açtlo de s1ws emendas, o orado>' é 
cornp1·imentatlo.) 

Vêm á ::\tosa, são liLlas, apoiadas n pos
tas conjunctamonte em discussão as se
guintes 

E~IEKDAS 

Ao projecto n. 35 A, de 190-1: 

Ao art. li,§ 1°: 
Em logar de «cíncm' diga.·SO : seis com

missões, ficando o mais como está.. 
Sala. das sessões, 4 do julho de 1904.-0li

veira Valladlio, 

ao.1 contestantes. a commtssao dara nnme· 
uÍalament;J YÍSt<~. dos papeis ao c;mclidotLO 
o>lntestttdo pu,t·t~, do mes1:no modo e com 
igualdade tio prazo, adduzn· os a1'.~·umentos 
e proyas qne tiver do contrapor aos dos con
testantes. 

§ Qo, Fica suhentenclido que, 11av~ndo 
mais de um conto,tanto ou de um contNt<tdo, 
cada gl'llpo de interessado.'! fa.r<t o exame do,; 
papeis em comm111n n.J praz) quo lho. for 
conccttido, cujo limite m1!-.úmo, cl13 cmco 
dias. nã.o oodcrà sct• ampll•.uo sob pretexto 
algu ·lJ, · 

S;tla. das <>t.lSSÕCS, .t ttc julho de 190-L- oz.:
VCÍI't! Valladt!o, 

Art. !8. Soj<t as>im morlificad•) : 
O trab:tlho da vcrificnçiio ele poJaees seeá 

distJ•ibnido ás commíssõos de inqueL'i to pela 
seguinte fÓ!'ma : _ . 

A' pl'imeit•a commissao ( como esta no 
projecto). 

A' segunda (como es~:L no projocto): • 
A' torcoira, o dos ~~~tados da Ba.!na, E::;-

pít'iGo Santo e Disteicto Fmloral: . 
A' quarta., o dos Estados do R1o de J•tnen·o 

c S. Paulo. 
A' quinta, o do Estado de Minas Gera.e~. 
A' sexta., o dos Esta.uos do Pamná, Santo. 

Catha.rina., Rio Grande do Sul, Matto Grosso 
o Goya.z. 

S<~la. da.s sessões, 4 de julho de 1004.-
0liveil'a Valladao. 

Ao art. 20. Substitua se o tt·echo que diz: 
«As f\menda.s apresentadada.s por qualquel' 

Deputado, etc. etc.,» por este: 
Qu:tlquer Deputad~ p9derá e~amina:r com. 

a. rospecti va commtssao de 10q uerito . ~s 
acta.s e mais papeis concornentas á elmçao 
pela qual so interessar, fun~amentando, com 
as razões quo houver colhido nesse exame, 
as emendas que porventura. queil•a offereoer, 

_ .. 
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Taos emeudas serão coosignt~odas synthetica
-!Jlente no pat'Pcer d:L commissão e com este 
Impressas para s0rem subme~tidas â votação 
da. Camn.ra. 

Fóra das condições acima, nenhuma 
· omendu. do Deputado extra.nlw. á commissão 
verificadora será recebida pela mesa. 

~al~ das sessões, 4 d:~ julho de 1904.-
0lne~m Valladt7o. 

Ao art. IG2, § 2•: 

Ondp se Iê~m!me;·o c impo1·taucia, diga-se: 
.:numer0 ou 1mportancia, etc.», clímín<tn
do-se a.s palavras e qualque;· Deputado o 
!"equere!" c (t C amara aitltt\Ír. 

Sala das se:;sóes, 4 de julho de 1904.-
0li uei1·a Vnl htdr1o. 

Ao art. 22i: 

Ao art. 20, § [0 , si fot' approvada a Sejam eliminadas as p:tlan•.,s do pol'iodo 
emenda relativa ao topico que proc:;de a fin::cl « on ent:'ín a. a!gum e~ta~elocimen~o 
este pa.ragra.pho: b:tncal'io, si assim o julg,tl' mais C)nveniente 

Em vrz do «qualquer Deputado pódo~ di· 
, ga·so: «qualquer Deputado poderá outro· 
sim,>> o ma.is como está. ' 

Sn.la das s~ssõos, 4 de julho de 190-l.-Oli
veira 1'allc!d(ro. 

Art. 20, § 3.0 Redija-·se <ts,;im: 
Todos os mais casJs referentes á verifi

caç~o do p~dcres, nas s~ssões JH'epn.rn.bi'Ül.S, 
serao decrdrdos desde que estejam pt•esentes 
Deputados reconhecidos ou cujos diplomas 
tenham sido con:;iderados legitimas, em nu
mero que represente, pelo menos, um quinio 
tia. totalidade da Cama.ra. 

Si, porém, mt occasi:'io o numero de rer.o
-nhecidos presentes jà. attingir a mais do um 
terço da meilma totttlidade, ~ó estes terã.o o 
diroHo de voto. . 

Snta das sessões, 4 de julho de 1904.-0li· 
fjeil·a Yallc!dê(o. 

Ar~. 30. Redija-sa o paragrapho unico do 
-scgmnte modo: 

A'l commissõcs do inquerito regularão os 
seus trabalhos de fôrma que até a vcspcra 
da abel'tura elo CongrcssJ estrjam publicados 
todos o:_~ pareceres sobre as eleições cujo 
exame lhes pertencer ; e si isto não se rcaU
zar, a Mesa providenciará immcdiata
mente sohre a substituição dos rct11rdarios. 

~tla das sessões, 4 de julho de 1904. -Oli
ve:ra 1'allo.d{ío, 

Ao art. 91, accrcsc::mte-se: 
§ 3.• As disposições dosio arti()'o não 

.abra_pgem a urgencia concedida. par~ a dis· 
·..cussao de parJceres reconhecendo Depuf.a.dos 
disctusão quo será immediatamente aberta' 
:poàenJ.o a votação de taes p:trecat'as t:n: 

'logar por dous quintos da totalidade da ca.
mara, uma vez que não existam emendas ou 
voto em separAo. 

Sala das sessões, 4 de julho de 1904,
. Oli~eira Valladlio. 

a l\Ie-'a». 
Sala tlas sossões, 

Oliveira Valladcio. 
-1 tle julbo de 19::>4.-

O Sr. Paula Rall1os Yem apre
sent:\r uma série de emendas. Algumas em 
nom:} da Commissã.o do Orca.mento ; outras 
em seu proprio nome, como Deputado. 

A primeira prefere-su á. dis::ussão especial 
dos orçamento-~. contt'a <L qual, segundo os 
artigos vigentes no Regimento, ~e insurgem 
a expm•iencia, a ohsel'vaçã.o e o sentir dos 
Deputados. 

Foi em 18J0 que, pir propost \ do então 
Dopnt:tdo Sr. Augu~to 1\fontenegro, foi 
appravada uma indicação cujos intuitos 
urarn .ütcrtw a. discm~~ão dos orça.mentos, 
apressando -a. 

A indiaacão foi app1•ovatla ; mas a pratic<t 
demonstrou quo por esse pt'lJcesso se craavam 
noves embaraÇ'OS ao debate. Pois a verdade 
é (tUe se não concedia ao Deputauo o direito 
do, siquer. justificar as suas em(;)ndas quando 
as offerecia á consideração da Camara ; mas 
depois assistia-se, nas moment.:>s da votação, 
a. discursos que valiam por um uoro debate 
aberto sobre a materia das emendas, sob o 
pretexto do encaminhar-se a vot:tcão. Eram 
discursos descabidos pela hora. porém per
fdtamente c:tbiveis e excusavei~. rola in
tc:nção que os dichtva e pnrqu3 o rogímen 
vigente só permittia e;:sa. expansão extra
regimental. 

E' isso o que sua emenrla pretentc corrigir; 
pJis a. Pxperiencia dcmonsLra qu3 nada se 
conseguiu com o intento de a.presstr, e, si 
alguma. cousa se ganhou, foi dae motivo ao 
Senado para as suas repetidas quoi:os de que 
os orçamentos pa.s:;am na. Cam<~ra mais des
a.ttenta.mente úo que deviam. 

Outra emenda. ê a que propõo que os pl'u
jectos, isto ~. os parece:es sobro os orça
mento3 sejttm impres3oS e distribuídos Am 
avulsos aos St·s. Deputa.'los, de fórma. ,,J.e 
só Sl!ja.m ·incluídos na. ordem do dia doilOis 
das 48 horas de sua distribuiç,io. 

Assim extingue-so a medida em vigor que 
manda. dciur cinco dias sobre a mes:1 o or-
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ç':tmonto pn.ra. rcceher omendas~ medida que 
a. pratica. patenteou não dar- rosultadus pro
tlcuos. 

A ome' a que a.pt·esenta, condt-nmanrlo a 
pratica d. l l'C cncar~at•em nos orçamentos 
medid:.~os que cream ou supprimcm empregos, 
true autorizam ou cerceam d<\Spczas, emliro, 
tot.las ')S ubposiçõe:> de C.<ractcr }Jermanent.e, 
é porfeita.mentc constitucional e est;t de :~c
cordo com as mais antig·1s e rund<tmcntadas 
disposições regimcntae:>, tanto C<\ Cama.ra 
como no Sena<!o. 

Já. por vezes se tem batido pue quo so (IX· 
tiogua. c:sa. pratica. perniciosa; espera quo 
agora. ella será re,·o~;\d<t. 

Refero se ainda. á medida. inelu.m. ao pro· 
jecto de reforma em debate. segundo a qu:ll 
so perpetua on se manda (iUC contmuo a ser 
ObSet'VJ.da a pratica de não SOl' permitti•Ja a 
discud~ã.ude pareceres da Com missão de Orç.1· 
monto sobre emendas ou substitutivos apre. 
:sentados em 2~ ou em 3' discus~üo. Foi o ora.· 
dor dos poucos que CJDtJ•a ella. votaram, que 
contra a mc:liila se m:ulifostaram; mas a um 
aparte do Sr. l '' Secretat•io .\lenca.r Guima
rães, de que por um erro de impressão essa. 
medida. figura. na. noYa refurma do Regimen
to, passa. a outt•as emendas, seguro de que tal 
disposição não subsistirá dora. avante no Re
gimento da. Casa.. 

Ha. tambcm uma questão importante do 
que, ha. muito tempo, se tem occupado. 
Como é possível comprohender que uma lei 
annua,um Ol\'a.mento,possa conter disposição 
de carD.cter permanente 1 

O Regimento das duas casas do Congresso 
o pt•olübom terminantemente. O da Camara 
diz: «Nenhuma crcaçii.o ou suppressão de 
empt-ego, nenhum augroonto, ou diminuiçfio 
de ordenado I>oder<i ter logar nas !ois annuas, 
assim como nenlmma. disposição de caracter 
permanente será. ncUas incluída.~>. 

Quem quer. por~m. que se de ao trabalho 
de passar os olhos pelas nos~as leis orça.men· 
taria.s verificai·á que, do longa data, este 
principio regimental tem sido violado. 

Consultando as leis orçamonta.rias, veri
fica-se que aquillo que constituo o que se 
chamJ. cauda de orçamento 6 muito mais 
importante que o p;·oprio corpo da lei. A 
loi de orçamento ó, po1• sua natureza, uma 
lei formal, adjecti v a, é uma lei de tlisaussão 
do reaursos para serviços crea.dos em virtude 
de leis permanentes. 

SaiJe-:se que no Brazíl,como na maiot• parte 
do .. ! paizes, as leis orcamentarias só vigoram 
por um exercício. Com excopção da B:tviera, 
onde tem um bicnnio do vigencia, do con
dado de Hess, onde sio votadas por trcs 
a.nnos, o do caso toio especial da Inglatorra, 
em que ha o orçamento dividido em duas 
pal"tes, uma fixa e outra votada. annunJ-

mente. em todos os outrog paizes a.s leis or~ 
o;:tmont:J.riu.s silo annuas. 

Vcsde muito tempo as lois orça.mentarias . 
consignam autorizações pa1•a reformar ser
viços publicas. No nússo paiz m2smo, no re· 
gimcn do hnperio, leis orça.montarias conti
nham õl.utorizações pa.ra. a rnforma. de rcp<Ll'-
tiçõcs, do sm·viço:s. N:t propria. França. 
muitas rcform:ts do sm·viçoJ se fazhm om. 
c.wJas ot·çamentarias. 

São, porém, pa.Jpaveis os inconv.:lnicntes. 
N:1 França, em 19UO, d Jus membt·us d Ca
mara dos 0Jputados apt·esent:tram uma in
dicaçio para. que o Regimento fosso re!br· 
mado, prohibindo-so tcrmin:tntcmcntc que· 
em !ois orÇ[tmentarias se incluíssem medidas 
de caracter permanente. Na. nossa Camara, 
v mal vac se a.ggra.va.ndo de anno a anno. 

Mais tarde reconhecia-se quo a Camara 
não tinhl cornpetencia pal'a em c<mdas orça· 
montat•ia::: revogar leis permanentes, orga· 
nizar serviços, Cl'ear Jogares, u.ugmcntal' otl' 
diminuir vencimentos, mas so entendia que 
se poúia. dolo;;ar ao Executivo ess<ts attri
bu;ções. 

Em resposta ao Sr. Barbosa. Lima., que 
cita o ca.so do Co(ligo de Ensino, lembra o 
orador, entre outros, o das sociedades do se· 
guro o da::; reformas das rep~\rtições do Mi· 
nistot·io da. Marinha.. 

Em 1898 apresentou uma. indicação pro
hibindo que medidas de tal natureza figuras
som no orçamento sob a fórrna de autoriza· 
c:õe;J, como apresentou outt·a indicação no 
sentido do ficarem prohibidas as delegacões 
ao Podor Executivo de attl"ibuições priva.ti· 
va.s do Congresso Nacional. ~ã.o vingou a sua 
idéa, túndo a. Mesa se opposto formalmente 
á sua a<lopção, a.pezar da clara. disposição do 
art. 34 da Con:;tituição, quo orador lê. 

O Congresso, delegando ao Executivo as 
u.ttribuições que lho competem, commette 
uma. inft•a.cção regimental e constitucional, 
attenta contra . os 111a.is olumenta.ros princí
pios u<t Constituição e da CS3oncia das leis or· 
ça.mentat·ias, para vil· depois censurar o Go· 
verno que usou de suas autorizações. 

A este respoito lê o orado1• a opinião de 
um ex-Ministro do Interiut' c que hoje faz 
parte do Supremo Tt•ibunal Federal, verda
deira dou1rina que este trihun~tl tem con· 
sb.ntemente sustenta.~lo,quaodo os lesados em 
seus dire:tos toem recot•r•ido <to Poder Judí
ciario. 

Assim., hoje que o pt•ojecto do Regimento 
inclue, no seu texto, diversas di.;posições da 
Constituição Federal, parece ao orador• que 
lho é licito lemurat• b.mbem qilo exü;te na 
Constituição o art. 34, quo dá ao Congresso, 
Jil'ioa!ivamente, a. attribui<·ão de exorcer cor· 
tas funcçõ~s qu9 não pódem ser delegadõl.s ao 
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Executivo. Em cumprimento desta. disposi
ção, fo1•mulou o oradJr uma emenda que lê. 

Espera que a C:~mara cumpra o ~cu dever, 
totnando bem c!at·o no Regimento um dispo
sitivo proilibindo que os or(.m.mentos conti
nuem a tm• a cauda que tem, revelando, por 
pa.t•t.e do Congt•esso, a. abdicação_ do~ ~cu;; di· 
reitos, o pottco zelo pelas attribmçoe.;; que 
lhe são privativas. 

Em resposta a. um aparte do Sr. Thomaz 
Cavalcanti, que pergunta. l'i vieram emendas 
do Senado, responde que o Regimento é uma 
lei int~ma, que só serve para a t'l.tmar,\ dos 
Deputados. O Regimento do Senado prQhibe 
de modo positivo não só essa. dologac;-ao de 
a.ttribuiçõcs uo Congt·c:<>so, como medidas de 
caracter permanontc em cauda ot•çamcnta
ria, sendo que as quo do lii. teom vindo como 
emendas constituem verdadeiras infl'acções. 

Termina o Ol'<.Hlot• affit•m<muo tet• system:t
ticamentc votado contr<~ as delegac;õ~s ao 
Executivo de n.ttribuições do Cougr·esso. 
( l11t,ito bem ; muito bem. O oradm· é co;npri
mentado.) 

Veem a Mesa, são lidas, apoia.úas e po:;tas 
conjuntamente em discussão as seguintes 

E:i\IENDAS 

A.o projtJcto n. 35, de 1904 

AI't. 167. Supprimam-se os dous pm·iodos 
que se seguem (t pal<wra. projecto. 

Sala. das ses'Jões, 4 de julho do 1004 .-Pcnt· 
la Ramos. 

Substitua~se o a.rt. 185 pelo seguinte: 
«Organizado pela Commissão o pt•.oj~cto _de 

orçamento da despoza <le cada. mtmsterto, 
ou o da. receit&., seetí. entregue _á Mos:t o esta. 
o mandará imprimir e uistt·ibml' em antlsos 
pelos Deputados, dando-o para ?rd~m_d_?s tra
l)alhos.J.8,horas depois da. sua dtstrtbutc;:to. » 

§ l. n Supprima-so. 
§ 2. o Conserve-se. 
§ 3. o Snbstitua-se pelo seguint'e: <<~~ncct•ra· 

da a discussão llo proj13cto e das emendas o 
artil)'os aclditivos a olle apres::mta.dos, volve· 
I'(t 0°projeoto assim emendado <1 Commissio 
para. dar o seu paeecer, no qna.l podCl'<L Pl'~ 
por as modificações que ontemlor convem
ente ao texto primitivo. » 

§ 4.o Redija·so assim: «Liuo, impresso~ 
distríbuido pelos Doputa.dos, ess2 parecm· sera 
dado pat•a. ordem dos traba.lllos, 48 horas de· 
pois de sua distribuição, abrindo-se sobre eJ~e 
discns"!ão. Nesta discussão nào s'~ poderá m<us 
ap1•esentar emendas.» 

§ 5:· Como no prl)jecto. 
Art. l 1)6. Sabs~i ;ua.-sc pelo seguiu te: «Publi

cada o distribuida pelo:s Depu tadoi; a rcdacç.'io 
de que t:·atn o§ 5. 0 do a1•tigo antecedento, o 
Presidente d:trâ o projecto para ordem dos 
tra.l>alh-:-s,-!8 boras depois dessa. dist1'ibuição.» 

Pa1•ageapho Unico. Como no pz;ojecto. 
Art. !87. «~a. 3." di5cuS&.<:áo do projecto, a 

~lesa. ousernná. o que esti eshhelecido nu 
§3."do art. 185.• 

Sala uas SCS3Õ~S, 4 d~ julho de 19:-1.
('assiano do ~Yc!scimenfo.-Pcwla Ramos.
Lalli'iilclo Pitta.-E,mJrddiilo fla,ldeira.
Gcdet"fo Coi'l;al!wl. 

At·t. 165. Redijt-se assim: « Tanto na. :C• 
('orno na 3• discussão de qualquer p1·ojecto, 
as emenda:~ ou :wtigos additinJs ereando ou 
augmentando llo;,peza. ou rcduzin1lo ;l. receita 
publica, não potlerão Sel' admitti•lo~ ao debare 
o d. votação sem prédo pa.recerda Commi;;
são de Orçameo~J. >> 

Art. 185, § 2o, in fiae. Accrescentem-se a:; 
seguintes palavras : neiil mesmo sob a forma 
de autori.jaçiio. » 

« Não poderá t:tmbem ser incluida. nal! 
mosma.s leis auturiza.(·ão quo importe em 
dolega•;•-w da;; a.ttribuições constantes do 
a.t·t. 34 da. Constituição Federal.» 

Sala lias ses~õcs, 4 de julho <lo 190-l.
Paula Ramos.-Bl'icio Filho. 

O Sr. J3arbosa Lima. (')-No in
tuito de co!Jaborar na reforma d~ nossa lei 
inteJ•na, S1•. Prc~idcntc, entendi dovel' re
suscital' algumas antigas emend:ts, que em 
outras .occasiõcs apresentei, ora :;úsinho, ora 
com alguns dignos collegas, ao mesmo Regi
mento. 

A primeir~t dessas emendas é a que visa 
tl::w cumpl'imcnto iusophismavel ao § l '' do 
art. 34 da Constituição da Ropublica., enten
dido como deve ser, de accordo com o art. 89 
da. mesma lei b:tsica. 

Com effcito é ftmcçào priva ti Ya. do Congresso 
e, a. meu Yei', característica do regimen con
substanciado na Constituição de 2-! de feve
rcit·o-orc;nr a rccoita, fixar as dQ.spezas fe
dera.o.:; anuualmente e toma !' as contas da. re
ceita. e despeza. de cada. exercício financeiro. 

Pa.ra. accentuar, ainda mais, o qulnto tem 
de característica do nosso regimeo político 
essn. disposiç3.o, que o legislador inscreveu no 
urimoiro dos itens em que S3 subU.ivide o 
ârt. 34 da Constituição, eu a. lerei invertendo: 

« Compete privativamente ao Congresso 
Nacional tomar as contas da r~coita e despcz.1. 

'":(·)Este di~cm·so z:ão foi revisto pelo Ol'ador. 
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do ca<la. cxorc1cio financ~iro e, em seguida, 
<Jrçat• 11 receita. c finr a despcza. fcd,.mtes a.n
n u:\lmen te. » 

Na >er<taúe, o <>xame, annualmento .feito, 
~~om a. devida. hon~:;tidade c firmeza pelo 
~ongre~.,o Na'!ional, d;\ a.dministra~ão ·cto.3 
oego:!ios publicos, do modo como fol'am dos
;>cnditlus os dinheit·os votados pala mesm<t 
lSscmbléa, é o elemeuto b:t.sico, fundamemal, 
sobre quo dcvc·.·emos assentar om ca1l;~ anna 
,1 concJssào do novos recm·:;os. a manutenção 
dos anteriormente coucolid.os, ou a reducçio 
dessas dotações orçJ.mentJ.1·hs. 

O SR. ALE:\C,\R GrnrARÃEs-A difficuldadc 
estaria. justa.mcn to no }H'OCJSSJ de tolll~\1' a~ 
conbs: bastariam as contas prc>t.n.das pe
:.·a.nt':! o Tribuual dCJ C'JnGas ou ... 

0 SR. B..tRllJE.\. LDJA-N'a pz·esta.ção u9 

contas, St•. Pt•csideote, ha. a distín~ruir as 
duas pbases ou os tlous ilSlJCCWS que a c1ucs· 
~ã:> ~umpot•ta: prest~v;ão de contas nrlmin!s· 
trativas e prcs&a~ão de contas minis~et•iaes 
ou legislativa;;. 

A. prestação de contas administrativas, 
feita. pelos CX'tctores tia. filzenda. ao tl'ibunal. 
instituído pelo rcgimen e por 08to chamado 
Tribunal de Contas, !;e fhz nos termos 1ht 
legislação do 1896 o regulamentos que de
ram nda ao mesmo tribuna,!; mas a lH'e
staçfo de contas ministeriaes, a tomada de 
contas pelo Cnngl'esso Federal ~ a parte 
comptomentar c in..lispens.1 Yel de que cogita, 
como peça. cs;ondal do rc; .. :imeo, a. Consti
tuiçãe da Republica. 

Com effcito, ao refcrh•-;;c ao Tribunal de 
Contas, a Constituição tla Republica. diz: 
«E' instituído um Tribunal de Contas pa.r:.t 
liquidar as contas da receita e despeza c ve
rificar a sua legitimidade, :tntes ue ~orem 
prestadas ao Congresso Nacional.» 

O SR. ALE~CAR Gt:DIARÃES - O nosso 
processo administr<~tiro t} pot• demais mo
roso, 

0 Stt. BARBOSA LDIA- Logo, O legislador 
constituinte quiz (lue o Tribunal do Conta.s 
fosse apenas um~t cst;tção preliminar des~c 
scrYi~o ; reune todos os documentos, com
}Jendia os vari.Js bal:tncetes, ot•ganiza o de· 
finitivo de ca\ht cxoi'cicio o submottB-o {~ 
apreciação do Congt·esso. Esta asscmbl <!a é 
quo deve, de posse des;;es doccumcntos e 
outras informações que solicitará por in
te!'medio de suas Commissões permanentes, 
pronunciar-se a respeito de cada um dcs.ges 
balanços e approval-os tal qua.l forem en· 
via.do> ao Congresso ou com as modificações 
que o caso comportai'. Só assim ficará. defi· 
nitívamentc cncel'l'ado ~sse exercicio, regu
larizadas as couta.s com a votação dos creditas 
eomplcmont<J,rc;; que forem necessarios e, 

ainda. mais, vcrifici!.do polo poder 1ls~al, 
S1111remo no nos~o rogiroen, si a loi Ol'Ca
montarin. Yota.da em ca.da cxcrdcio ft>i leal 
c lwncstamcnte cump1·ida.. Em summ1, u 
legisladot• constituin !.c quiz, pelo que se 
depl'ehcnde, lle modo insophismavol, dos 
at·t~. 8J e ~l -l, § I "• q !lo o Podot' Exccuti v v 
prestas~c <lnnualmen ~o contas da ~tu\ gest'io 
ao Congl'c-;so 'Nlcion'lL 

O SR.. ALE~C .\R ·Gt'DIAIÜEs-Subordinan
do ú dolibera~'ii.O do Coograsso o seu acto 
preliminar. 

O Sn. BARnosA LniA- Pcrfeitl.mcute, 
iustítuínJo uma cst·.1ção pt'eliminar que, 
niio osqul!.;a.mos, é rigoro,amcnto prclimi
nal' ; sô é definitiva em l'Claçfio á. toma.da. de 
contas aos exactores da fazenda, conferindo
lhes depois <t úovitla. qnitlç5.o. 

o Srr. ,\LE:\CAR Gun.rAnXEs- No estado 
actual da nossa logislação, 11o:Ierem•:s chcg;w 
a esse rcsulutlo? 

o :-\It. R\nnos.t LmA- Não ha necessida
de do in~istir sobre termos tão categoricos 
como os do§ 1 o do art. 34, que manda que 
o Congresso wme contas uareceHa. c despeza. 
de cada cxel'Cicio financeh•o. Po1•tanto, exer
cido por excrcicio, essas contas devem ser 
apl·csentadas ao Congresso Nacional, para 
que este, por intenncdio de suas Commis· 
sões, examinando-as, etrectue <tquolla opet•a
ção que o Jegisladol' constituinta chamou- a 
tomr~da do contas. Não se t\'atava de nenhum 
pt•occsso novo a. ser em wdos os seus pontos 
cz•eado pela. Ropublica, }lorque o mesmo le· 
gislaJor constituinte preceituou no art. 83 
que continuariam em vigor, omquanto não 
revogadas, as leis uo antigo regimen no que 
irnplicita ou cxplicitamonte não fossem con
tra,J·ias <í.s do novo rcgimen. 

Ora, as leis rela.tivas á organização de ba
lanços definitivos e <t tomada do contas, quer 
miuistel'iaes polo Congresso, quer adminis
trativas pela estação competente. não são 
leis que contradigam os principias estabele
cidos na Constituição, porque entre esses está 
explicitamente consagrn.do o dn. tomada de 
contas pelo Congresso Nacional. Penso, S1•. 
P!'esideate, que, de acr.ordo com esse dispo
si t ivo · constitucional, continuam em vigot• 
todas as leio> que G.csde 1828 a té 18ô0 provi
denciaram no sentido da orga.nizaç·ão regular 
desses balanços e da sua remessa ao poúoi' 
competente para a tomada. de contas. 

E' facto que já. toem sido remettidos á. Ct\· 
mara dos Deputados varias balanços defini· 
tivo1> dos exercícios financeil•os da Republica; 
mas, de posse desses balanços que teuho visto 
annunciados no nosso expediente como sendo 
recebidos do poder competente, n1io me 
consta. que a. Camara tenha a•lopt(l.tlo provi· 
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dencia alguma a não sm· a de enviar esses 
grossos documentos para. o seu a.rchivo e 
dhtribuil-os pelos Deputados, a. maioria. dos 
quaes nem siquer os ti,Jheia pot· distra.cção. 

Ora., pela legislação qne reputo em vigm· 
e pela disposição uxp:o:;.;a da Con~ti tuil;ão 
da Ropublica, c,;ses balanços toem de ser ex
aminados pot• uma. r:ommissão, a Commiss;1o 
do Cont· s. 

Feito esse ex:une, c -teja.tl<l. a. lei da rdecita 
e successivamcntc cad L um 'I. d 1s partes da 
lei do dcsp .1za. dividida. pelo : va.rio3 minis 
terio.> com osn,; bal:anço.~. verilicar-se lm si a. 
U.upl~t lei do orcamentJ ue receita e de dcs
peza cJrt•espoodente ao exercício c ·n es tudo 
foi effectiva. e fielmente cumprida em todas 
as suas partes. 

A legislação que no.3 vem do extincto rcgi
men e que acre~ito está. na sua gl'ande 
maiol'ia em vigor estipula. até quo se vct•i
:fiquo quaes as autarizações quo fvram cum
pl·irlas, qnacs as que o nã.u foram, om que é 
que os diversos creditas foram excedidos, si 
foram aàertos cl'editos supplomentares, ex
tra.ordinat•ios, cspeciaes, quanto se gastou, 
quanto não se gastou, quaes as autorizações 
para esses dispondios, si essas autorizações 
baseavam-se em lei, omtim esta.tue o meio 
do tomar-se a conta dos . autol'iza.doi·es das 
despmms publicas. 

Esta é a nos~a. funcção capitaL Infelizmen
te até hoje não foi exercitada pelo Congresso 
Nacional. 

Em 1897, ao discutir o orçamento da des
peza, apresentei uma emenda que a Cama.ra 
adoptou, que o Senado acceitou e que foi 
incorporada á lei do orçamento desse 
auno. 

Essa emenda rezava: «O Poder Executivo 
apresentará., na proxima sessão legislativa, 
o balanço definitivo dos exercicios financei
ros jél. encerrados, para os fins previstos 
no art. 34, §lo, in fine, da. Coustituiçã.o.» 

Votou-se e foi lei, mas nunca se cumpriu, 
de accordo com os fad;.Lrios da. maior parte 
das nos s<\S leis, infelizmente na propl'ia 
Republica. 

a pcdii· ao contribninto sacrificios oomo. 
a.quclles que temos petlido atr.tvt's de orga
nizaçiies tributarias pes:Was. como a.•]uella. 
ura. em ' ' igor, mas ainda a dar ao contri
lminte, de que Sl)ffiiJS rcprescn\antes. 11ma. 

sati fa<·iio. que c~nsi:~tc em evidomt'iar que 
tudos esses moius foram hone$t:l e l~lmente 
empregad•JS pa.ra fins d•J sen-i~ patrlieo. 

Por iss(). ao art. 49, §R", eu apresentei 
a srguinte cmend<t c em •ez de -Com
mis:!ão de Pensões e L~oni.'l.S, diga-se : 
Commis~ão de Tomad:~. de C{mbsJ.. -p:I!I
sando 03 negccios de pensõe3 pa1~1. a Com
mi~são do Pensõ~ e Contas. 

Cito aqui o § 1. 0 do ;ut . ::u da Con.·. · 
tui\'ão da Republica c Coruiete prh<~. · 
mente ao Congrc?S3o N,_{:ional : § L• 0:
çar a. receita, fixar a desreza fedf'ral &r; -

nualmento e tomar as cvnt.4s da receib. L' 

despeza de cada exercício ônanceirr.>.J> 
E' esta prestação ao Congresso Naciowt r 

de contas rninisteriaes. q :e en commr:t:~· 
á competencia da Commissão de Tomada. .;e 
Contas. e então digo : accrescente-se c à 
Commissão d•: Tomad:u de Contas incamlae : 
1°, dar parecer sobre o balanço definit. ·. 
de cada. exercício financeiro e ro~mah . 
justificando. o projecto de lei approvan11~ 
as contas desse exercício, e fixando dí'ftni
tivamente tanto a I'Ct!eita como a despeza 
a elle perJo~ncentes.• 

E' toda. a legislação de fazenda que está 
aqui compon.iiada. neste Jo item. 

«2o, requisit:~ ~· do Governo esse bJ.lanço 
quando até 30 dias depois de installado o 
Coogre~so Xacional não lbo hoa;cr sido en
viado conjunctamente com o relatorio do 
Tribunal do Contas.,. 

Naturalmente quererá que o Congre$SO Na
cion:tl se r~igne a c:;perar até o fim de suas 
~essões pelos documentos S!)bre os qtmes ba. 
de calcar o trabalho confiado a es'<l. Com
mis~ãu». 

Eu exonero a. Commissão de Contas, como 
ia dizendo, do trab:dho rêhtivament.: ele
mental' e simples em comparação cJm este 
outro, de interpor paracer soi.Jre pen~ões. 

c3°, dar parecer c !lropor :i Cama.ra a ap
pro,·ação dus actas do {rl)verno submetlidos 
ao Tribunal de Cont:l.::', regi~tra.do:> :;ob pro-
testo.» • 

Deixaria. est<~ incumbencia. á Commissão de 
Petições e Poderes, digo isto mesmo na mi
nlla. emenda, para que a. Commissão d& Con
tas, composta, como o Regi111ellto multo bom 
estipula, do nove m3mbros, portanto, equi
parada á Commissão de Orcamento, se possa. 
entreg.:\r exclusivamente a esse melindroso 
trabalho. (Apoiados.) E' para tornar bom 
chro quo nós est:J.mos dispostos nã() só a 
votar meios, como ainda verificar como é 
que esses meios foram empregados; não Eó 

De facto é uma das partes mais notaveis 
da. t:~ret'a confiada. ao Tribu:1al de Contas, 
altuella. que diz respeito ao rcgi~tro de actos 
do Poder E:tecutivv, mediante protesto do 
mesmo tribun:tl. 

A lei c o regulamento que regem esse 
lribunal estipulam que aos actos a que o 
tribunal negar re.:;istr.:> ccrrcspJnde, por 
parte do GoverM, o direito de insistir para. 
q uc sejam registrados. sob protestos; o mais 
e.statue, especificadamente, expressamenw, 
que o Tl'ibuoal de Contas, no Bt!U rolatorio 
annual, levarà ao co;Jhecimemo do Con
gresso qua.es foram os actos registra.rlos sob 
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lll.'O~st-1. p.lfa que u Congre...'ISO se pronuncie 
aeercJ. ~te pro~sb. 

De modo que o registro, sob protesto, nad.'l 
mais é que um app~llo ao Congre._~o Nacio· 
oõ\1, para que e:>\~ d:ga oppJrtunanwnte, 
a.pprm<lDdo ou não, sobre a. legitimidade do 
a.cto do Governo. 

O tribunal nega em geral mgistro a actos 
do Poder Exccuti,-o, quando indag-ando da 
legalidade destes a.ctos, da. sua. eonformiJalc 
com a lei de orçamento em vigor, acha que 
taas ae~ não estão de accordo com e;t.1. lei, 
~~o Podar E:eeutivo insiste para que mesmo 
assim rejam regist-rados dá-se o registt·o ~ob 
pro~~ ; mas o &l'ibunal I<.: V<' v file~ ao 
conbeeimentu do c·on~'TC:;so. 

O fado c de t,T.mdo relevancia. c o C'.un
gre&;o não poí.le, t."tJmu at(} bojo tem lei to. 
silencia!' :;olore acont.cdmonto de tamaoh .~ 
signifteao;ào, qual c ~1uell: que ~unsisw no 
proWt<l d(J tribunal oompelenk•, acm•c;1 th 
maior ou menor legalidade de um acto pl"d.· 
\icado pelo Poder Executivo. 

Assim, de posse do rclaíol'io do Tribunal 
do Contas, de posse do balanc,-o dolloitivo, a. 
Co.o:unil>Sào do Contas babilita.r.i a. Cam:u•a a 
se pt-.. mnneiar : I -· :;obm a·~tos 1·egi:strados 
sob pro&esto peJo me;mo tribunal ; 2'> aobre 
o balauço delioi'Livo do cada cxercicio 1lnao
c&iro. 

V. &. percebe1'á desde logo que on não 
iniisU. ao redigir a minha. emenda, nem es· 
po!ifiguei até onde essa missão do\·cria ser 
cumprida, quer dizer não declarei que a. l'C· 
spei~ de cada balanço devasso o Congresso 
exigir, tratando-se de J,alauço definitivo, o 
de exercício ftnanceh'O immediatamente an-
1erior à. sessão em que se va.e discutir,porque 
infelli:mentu a nOSla sessão tiU abro em dia 
'lue não está muito de aocortlo com a. Yída 
do DOS!II) exerei~io llnane.elro. 

Km 3 de maia ainda não est.á. torminwlo o 
semosn-e complementar, porquc,além do tri· 
mestre addicJonal, wmos o semestre comple
mentar a~ 30 de junho, de modo que cada. 
exercicio só fica definitivamente liquidado 
no ftm da 24 mezes. 

De modo que não insisti na. minha emenda, 
nem a redigi. tornandl) obrigatorb a re· 
ID6iSa do balanço rclativamenle ao e~ercicio 
immediil.tamaoto aotoriur. 

Os b1lauços que forem sendo onviados 
serão apreciados pela eommissio, que habili
tara o Congre.ss.) a approval-03 com ou som 
moditie:v;õJS, eooecdendo ·<lu não creditos 
eompleJrientares, e quem Rhe 'l muitas vezeS 
propondo á Cama~ medidas tendentes a 
tercea.~ abusos da administração publica que 
Só n~ exame lealmente feito se poderão 
eonvenienlemente deacobrir. 

Nlo é fecbaDdo o.:; olhos systcmatieamente 
svbre o modo 1101' que o Poder ~~ooqtivo 

,-ur. m 

administra a ru:~elld<t pubUe<t IJ'\!1) llôi; potlu·. 
mos ter certoza. de que se da.o o a não 
alJU.!JJS, 

Nó;; estamos em. um regimem derel!poosabi• 
\idades definidas, ondo não ha. funccionario 
nenhum inviolavel 1-regimon que instltuirr, 
desde os primeiPos dias, a lei de respóiisabi· ' 
lidade, e nfu> havemos de estar á espera de 
denuncias que difficilmente pode1•ão sordo-' 
cumonta.das, para se verificar si os dinheiros 
publicas são emprega-dos com lisura.,' rigor e 
honestidade. 
B~cuso, Sr. Presidouto, no adcan~aio d<L 

hora, de entl'al' a.qui em ap1ecíações a. re
speito de·toda a legislt~~o que os empregados ' 
de Fazenda. ·considm•ttlU ain<lJ. hoje om vigor,. 
dm;dc a. lei dQ 8 de outuhro do l828 o loí:; 
complcmentat'e:; de 4 de outubro tlo ltHI lnltJ 
;H do outub1·o do [835, ••t•• as l :i> tlc ' 1~50> · 
l8t.l, () 186~, rchttivas á Ol'ganil:açio do! 
llalan•.'t·S definitivos c á. smt remessa tw podl.ll' ' 
com1mtente p:.l.ra. toma.l' as contas mini<~· 
teriaos. 

Essas datas estiL'J deslo logo a recordar 
quo so tratu. de ]ll'OVidoncias em quo a Repu· 
blica, :rolosa no emprego t.los dinh-eiro3 do 
contribuinte, não póle quoret· ficar a quem 
do :wlo que manifestaram, no o::üin~to · regi· 
roen, os Beratu·do Pereira. do Vasconcello3 o 
os Manoel Alves Branco. Esso.1 gloriosos brtt· 
zileh·os entenderam sempre que não podia. 
ba.vor um regimon de honesta applicação dos 
dinheiros publlcos sem rígomsn. tomada. de 
c.mtas. · . · · . , · 

São documentos muito dignos de leitura, 
nos dias de hoje os l'ellttol'ioa ~pt'esontados 
por esses eminentes Minbtros da. l<'<tzonda e 
os discut•.>os p;•oferidos nest't o mt outra. Ca~:>a. 
do Parlamento brazil~it·o pe!or-; uH~smJs Mi· 
nistros em defes:t de suas ídéa~ . 

Cita.t•ei espe.cit\lmante IH rela.torios tlo HH5 
e os discur.5os com que Bo1•nat•do Poroü•a. do · 
Vasconcellos, nas sessões quo tiveram loga.c 
dumnte o periodo regcncial, dcmoustrou a 
necessidade de uma severa. tomada de contus 
ao Poder Executivo. -

AcrodítG que a. Cam.tra adopta.rá a · mt· 
nha emend~, incot•por{l.ndo-;t ao Rogi· 
mento que de ora em dM.nte vae vigorar, e 
completando ;~. Commi~sã.o de Orçament:> 
com a Commissão do Tomada da Contas, de 
modo a mostrar que está. tã.o diaposta a vota.r 
os meioa indispensaveis á ges&ão da. cousa. 
publica. em cada e~ercicio a so iniciar, como 
a. veti!lalr a maneir.\ por quo foram om· 
pregados os dinbeh·os votados óo oxorcicio 
anteriol', a cargo do Poder Executivo, isto_t~, 
de um certo numero de agentes responsav~ns, 
em um rogi:Q;len que por essa rcsponsabili· 
dado é que ·sJ ca.ractel'iza.. . 
- A Camara não lo vará. a. mal que ou lcw., 
r~surpjda.mc,9to~ a opinião de algui:ls diguos 

;;. 
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brazileiros a respeito desse delicado assompto, 
que tio de pert:.J entende com a essencia do 
proprio regtmeo representath'o, n:t >igencia. 
do qual acredita~os viver !>U qoet-emos que 
se acredite que vivemos. 

0 eminente perna.rnbucaoo. Sr. Dr. João 
Barbalbo, um dos brazileh-os qoc melhor 
~m demonstrado, na. sua. proveiwsíss1ma 
existencia, o quão bem cotuprehendem a 
Repablica. (muil:J bem) di?:, no seu magnífico 
Commcntario á Consmai~iio, na. par~ que 
entende com o a.ssomptJ quo estou venti
la.ndo: 

c Bem pouco valeria ser ot•ç.ada. a I'C
ceita. e fixada a. despeza, si da cobranta do 
imwsto e do emprego do seu producto não 
fos!Wm pr~cad.as r.onta.s ao parla.meot.o. 

O Uovet•no não teria pcia.s no ga.sLa1·. e 
a.buaos em ma.tel'ia que tão grandemente in
teressa aos cidadão.:~ ft•a.udar.am facilmente 
as leis Ol'Çameo'<lrias. Seria isso o rua.llugro 
do regimen representativo, .;ob mét\L app3-
rencia. da sua realidade. 

E não só é a presW.çãu o tomada do contas 
uma. indeclinavel exigencia. do systema po
Jitico, quanto é condição essencial da. regu
laridade do serviço fiuanc~iro. cNão pó.fe 
haver administração quo mereça. es .e nr>me. 
sem contas tomadas com brevidade, pe 
rlodica. e regularmente... Não pôde haver 
orçamento que meroça. este nome, sem 
contas», dizia o Visconde do Uruguay, ex
primindo, assim, em f,· rma aphorhnica, o 
que na ordem puli\ica. c financiai f1 por todos 
reconhecido como dogma.. (Atlmiuistraç<io das 
províncias, v oi. I, pag. 348.) 

Para liquidar essas «-onta.s o Yoritic LI-as 
quanto á legalidade das despez •S e medidas 
ílnanceira.s,- antes do serem :LprclSonta.da:; 
ao parlamento- a Constituição creou, como 
uma das g1•andes o indeclina.veis mulas do 
mecanismo governamint&l, o TRIBUNAL DE 
CoNTAS, de que se occupa no art. 89. 

Por esto tt•ibunal-cujos membros, no
meados pelo Presidente da Rcpublica., sob 
approvação do Senado, são viSalicios-é 
feito o confronto dos balanço~ geraes dos 
exercícios com os resultados das coubs dos 
responsa.vois o com a,; autol'izaçôe:.~ legi:!la
üva.s, trazendo es;es balanços, em anneao, 
uma classificação das dospczllf suguod" os 
responsa.veis que as houverem lova. :o a 
e1reito. 

Em rela.torio annual o trihurnl e1põe !i.S 
.du!Lll Casas do Congre~so a. situa.ção da. Fa
zenda Nacional e fa. zmonção dos a.bwws e 
t»missões pra.~icados na. exucução das lei i de 
orçamento e nall que entendem com a a.dmi
DIStraçàq fiscal (lei n. 392, do 8 do outubro 
de 1~!:16.) Dasta. arte, fica. o p.ll'lamonto ha
bilitado a conboceL' da. regularidade e leJa· 
lfd~de dOd actos da administração em ma-

teria G&cal. P..UU. SEilEJI OOJUUGIDOS OS 
AnUI)OS E Pr.\~005 QU.L~ CJU~u&OS.ll> 

O Sr. acllygrapbo C.ça o favor de frisar. 
de soblinba.r estas expl"l'SSÕes que nlem pelo 
melhor commentario do meu~ :para 
sere- corrigidos os czbouus e pwaidas 9--'
cri .,,,iHoso$. 

Para não avinr nenhuma out.ra 1'81Din&
cencia, t-U podia t>l'ocar o que~ df'U com o 
fa.moso ooso das pe lras. 

Conünúa o Sr. João Barbalho: 
•Além dislo. o Regimenw de cada uma du 

C3&aS do Congresao ineumbe ás !IIWi Com
missões de Fmanta~~ e CunUs, o esame e 
estudo dos rela.C.Orios e doeomea• ... s apreaao
tados pelo Tribunal de Con~ para regu
lamento delloi h·o dellas.. qu.aooo a ea.da 
exereic.o devidamente üquiJadu e encerrado; 
E T.U:S OO~ISSÕES J'ODEII .U.-.;DA PJWCED~ 
.\ I:'>C;,t'ERJ7'.,5; EXIGIR L'FUJUIA;,.'Õ&S E IJO
CtT:UL-..TJS E PRATIO.:..\li. ocrus DWGE~CllS 
P.\llA DESUII'E:"IIO IJ.\ SC.! TAF.EF.\. 

O Sr. -.acbygrapbo frizar.i ou sublinhará 
esc.a expressão: c &aes co•u•~ y.Jdea 
aireda [11YJUder a i~os. erigir u.r
ç~~ e documeRtoJ e proli<'.ar ot•lnu d~ligetu;1tu 
para desempertlw de $1&1'1 14reftr.» 

Entre outras a" da. lei de ISC, que a Repu
blica. natora.imente. t.erá butAD&e pudor 
pard não revogar. 

O Sa. Tuo~z C.H"ALC.L,'TI-Apoiado. 

O sa. HA.U.BOM Lnu--Q)oLillüa o Sr. Joio 
8ai"balho: 

c Cunprc que não se reduzam :\ IeUra 
morh \ão salo\&res Jeterminaçõ~ e que os 
repreaentallloCs da DaÇão ja.maiB deixem .te 
considerar como um de sous prmci~ de
vor,Js tão gr41ldi~ incumbeneia. Do con
trario, ~oom aos seus oommiUente;, aban· 
Juuando-os ~ ext.orsõos, aos desperdícios e a 
grav83 prejuiz.,s ptHsoa.es e nactuna.t~~~, oriun
dos da má questãudos negucios financai~"USJ>. 

Confio da sisudez dos meus dignos culle,..as 
que a minha. cmend • uu outra mats gabia
meute redigida. por collega. ma.t. COIDJMLente, 
conseguirá a devida appr..,va.ção, para que o. 
Congl'esso N•.cional comece -e já não é sem 
tempo - a exel'C()r a melhor da.s suas ai,ri· 
buições pt•ivaüvas. 

Passo, Sr. Pr~iJento, a duas outras emen
das que ent.endem mai:l de p3rto com a nossà 
vida. inl.Crna. 

V. Ex. sabe, melhor do que o orador, que, 
no a.deantado da hora, ainda :Lbll&l da. pa.· 
Cicncia du seus collega.:~ •.• 

O Sa. NEIVA- Ouvimos sempre o nobre 
Deputado cum muita. a.ttenção e proveito, 
(Apoiado' get·acs.) 
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O SR. BAB.BOSl. l.nL\-\Iuita ob.rig;l'lo. 1 •1uo so lhe afigurou de certa. importancia 
••• que a vrde-m ofo •.lia •los no~ tra !J:L· 1 p U"il a pl"<l~ica úa Reput•lica. 

lbQs tic.l mllib vez redw:ida a uma seria de i Alleg.~·se que o ltOJimonto faculta ao Depu
,-ou~~ l t::~.do a.,sim prcjuJica.do DflS su11s aspiraçõe.s 

Diffieilmenle encontra L Ex.. ..pel"\r-0, o dh·cito de, p:l~ados 15 dias, sem que a 
como se tem endencbdo. n~J. o=-W.cira. que commissão corup:Jten r.e tonh t interposto pa
'Ciio ~~ oeeqpa (apoiatl':is}. wm , ._ f-:X. rPCor so'H';} u SJU projecto, requerer que esse 
muiu T,•z Jabaca.dv em Tão com O-'i seu~ di- projecto sej:'l. da1o para. :1 ordem do dia in de
~rol~ ~ eiF'OORar na. syn_,~ pro- penf1cntmemc de V'<~ol"ecel'. 
jeet.d ~o deVJd·• p1reco:-. r1uc cunsntuarn ~la-; ~?Se roq11mmenw é submettido li. a.p· 
uat.eria d3 orrlem do dia. provaça·' tl•l cam ·tra. 

Rfo.,!ord;u-ei memto qu .. , na ~\o do aano ..:\ Camara.-p.,rque não dizel-o f nã.o ha 
prorlmo piL-<:Sadu. \'. M. •• ei.aminaod" a sy- por que pretender tapa.t• o sol com a. peneil'a. 
DOJIIC ..a.os IIOSilúS trabalhllS. t'ODsegniu o que -a C:&mara vivo da. vontado do lceder ; o 
~ boje não se linlu al~c.;a.do nus~1. ca..<:a ; l<J,•dm· está tle ac}~oe.Jo com as Commissões ; 
põle-so dizer que cbe~u a esgotar ·~ sy- e:sias CJII\'Cm na. llli\ioria dos casos, como o 
oop-.e. . Jemler tambcm, a opinifw do Governo; e dabi 

ToJos os pNjeeL<~. ~l·r~ os quae.; as Com· pc)tlc resultar c]UC aCamJ.r<l recuse approvar 
~ rompe-entes tiobam aproso.mt\do o:> •J r ~tucrimcoto tle um do sons membros. 
de,·idos Jaro:er-cs.I'Uram ubjl't'"J ... e tli:>t·ussiiu Ora. que a •· ;una.t·a.. quo a.s Commissües, 
e de ,·ota'.-io complcrucubr. quo o l.:ader, quo o üovuruo, emflm, politic&· 

AgOra... eucon\n-sc v. Ex. Ílt!.,;ta _,itua.,-ãt>: mrmte J'CPl'tlsent'l.tlo l>Oit. maiol'Üt des~a • cltt 
ba del.en:tSde pl'(lj&_•'kls ,1ue \"(-'Clll !les.te a,; outra. Cas:L. entendam que um projecto de lei 
80SSÕeS de lS:lJ. hto l~. dt·~e :t.:: primeii'.IS não é cunveuionto, nada. ma.is ra.zoavel, nem 
eessões ordin:oria.s ba.Yida.s no rcgiru ~n repu- mai:> natuml ; que o a.chom inoppo1•tunto, 
blic:.uk! c sobre os qlLLe:! as Cvmmi~sões p:Jr· que o achem a.narchico, que o achem gra.
ma.nentes. a que fora 11 enviados, não intel'- vo;;o para. oscof,•us pubHcos, comprehande-se; 
puzeram pare..-er. Or-.s., y. r:x. cuncoro.hu·ã. ma.is qtH :;ub este pt•ouxto, se recuse a dis
COIUmigo que nii!l é ral.QlVc>l I} UH as rommis· cuss.'io, é tulhor o melhor elemento do ;.~ropa
sõe9 se transformem em verda.Joiros ob:ll<L· ga.11da que se pólo t•~r em um regimen como 
cul t syll'.em:1\i~ ã a.ct.h·iJa•le pa-:-la.meotar é os to do imped"' tia. opinião publica. 
de cll'fa om u.OS membros desb Cat.a, e qu~- A C.tmara naJa pot•.te em que um projecto 
a.o fJmvet de iuforma.utes, como devem ser, Vt>nha a debate. Ouc;<t-se o seu autor, refu
sej;.un antes ap]mrclbt.S tb mhihiçãu, que tom·se as smi.S allt>gaçõcs, pelo orgão de 
imiJO.:)Sibili'Cm o pronunci;unc·nt·• d.J Con"I'OS• quacs:tuer daquellcs quo_ conlltituem a. oppo· 
80 .Nacional sobre assnmptos que muita vez siçã.o á Mtla ventilada, c em seguil.la. rt~jeite· 
preeizam se,· debatidos annvs e anrws coos<}- se o P1'oje•!LO ; mas a.c;!tem a Constituicão, 
cu,inJS, para. amadurecit!os na opinião pu put·quJ es1ia suppõe de mudo inequil'oco qufl 
blica.. serem afinal transtiJrmados om lt.>is da. cada projoctu recusado em uma ses:lâ.o pOde 
Repnblica.. \.lluitu bem.J sm· ro.mova;ll) oa ses3iio soguinte. 

Nem as grandes id~as caminharam no par-
Compreheodc V. Ex., ~r. Presidente, Ia.meoto lJrazilciro, como em todos outros 

que o Depusado que se esforça, cs .u- parlamentos por outt•a. fórma.. 
dando com cuidauo o.~ a.;;sumptos quo de- A principio reduzid ~t tt projecto de lei. re-
pendem de sua actividade, o quo pro- cabida pelo g"'1'a.l da opinião com verdadeJra. · 
cura redozil os a projeetos de lei. provo- a.oimosidado, ü uma i·léa. anarchica, é um 
cando o proounchmento da Ca.ma.ra, a que pensamento de intolerantes ou de fa.natícos, 
per&eaee, llca inteir.,meute impossi/JilH··do é uma extr·avagaocia de uns quatro l'epubli
de levur por •lf'a.nte <l sua callabum ã.tJ, de:>de canos qu · q ue1•om trttzer os sonhos da. mo· 
que a catla. projceto de lei que apresant:. se- ci<lade pa.ra. o seio •lo pal'lamento. Depois, a. 
~ue-:~e um :~ilellcio de dous, &r·us, quut•·o, seis propaganda va.e lentamente fazendo o seu 
ou m jg annos por p&.rte das cotnmissões per c~tmi,Jho e a.quclla 'ilxt1•avagancia. de alguns 
manentes_dcsr.a Çasa, supposto quo o .uepu- annos atraz,passa a se1.' a. vJctoria acclamada. · 
'ta.tl_o C?otmue a _ fazet• pa.1·te da Camara 1lo pela quasi unanimidade no dia 13 de maio, 
lcgtslatura. a. loglila.tura.. no dia. 15 de novembro e em outras datas 

Acontece m11ita. vez qu:J, a.present:ttlo um _que são exemplos suggostivos uo modo conw _ 
projecto de lei por algum de nossos dignos :t pt•opa.ganda consegue implantar no. espi
coUegas, na primoim sessão do c:~.da legis- rito publico iúéas a principio antip<\tllicaae . 
la.tura., a.travl.l&3a. esse Deputado· a logi"h.- mal vistas. 
tura inteira, sem que nuuca tivesse cunse- Não é razo:.wcl, :pois, que as Commissõos 
guiJ.o aquillo que era. t:lo t'.1Zuavel, a.o meooi t.ranqu~m. nas suas ga.vota.s o:> projectos suiJ-
agita.r u. opiuiã.o em to1·no de um pt•ob.lomi1 metttdusa su<t apreciação. · 
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Docol'i'it.l.n. uma sa:ssáu, no tliHJU seguinte, 
iJacla Jll.ide fazur do noYo o au t.or do H) esmo 
tmrjocto, ao pa.9SO que, 1lier.u titio o as:>UlliJHo 
na sessão em que foi thcmt~ do um pt•ojccto 
1lo lei, rejeitado cm1Jo1'a osso proj ~c to pcJD. Ca· 
mara, o seu autor, ou tem J'a;:ue.; basta.nto 
solidas par<L o rcstaltclt>cor no anno seguinte 
n t.liscutil o com mais vigOL'. ou convcnc.)·Se, 
dcante das razões a dtl uziüas pelos seus a.tl vol'· 
s:l.l'ius o não inl'!iste no. sua itl6a. 

Mas, 1l} ao tema) aswgurtu•, J10l' cFso modo 
ou put· c.~so proce:;.~o. 11110 qualquer iMa sus~ 
dtl~diL JrOL' um D ;puta<.lo. reduz.id<t a. pr•ojeoto 
•Ll lei, só pn•,;b quando tem <• plrl(;<-~ do 
fiuVOI'Jl[l IJII da. IU:J ÍOJ>ia , IÍ QUOl'f!l', Üo facto, 
liUJtvS3ibilltar a victoi•ia. di! . .; melhores idéas! 

Pot•quo, aswelhores itl6as, ::;r. Pro;>itleutu, 
não I;;HlJC'•;alll, enkáu.lú , l,u roldi.i.o tia:; cas:~s 
1lo J>arlí\rpen to, luvadas JlBh Jllttioria dollas; 
nntl'Mn :·:JTnpre I,J•:nitlas po1' lllll ou po1• outt•o 
111em1Jro, 1io J'arlarnen ~o. m.Lis a vanç<ulo, pot• 
vcr.es tido com'o <tnarchit;o, mas, etu todo 
c~.~o. qne tom o mo1·iw de pt•ovccai' o tlc· 
In te. 

Fazer o 8ilcncio, em log1r !lo delrate, tJ•an
cal', em vez. de nmnítcstar, em vez do p:~· 
tentear o que :=n pensa. a rc~poito tle ca.da 
irlóa. é, ou dospotismo. ou inoph intcllcctual. 
ou \·ontado de impor uma opinião pela (Jl'(,:a, 
ou íncu.pacida.de para rcfutu.I' a idéa e I'nceio 
do'enfl'ontara discussiw. . , 
Nã!Ún~ pttrcce que soja, este o l'eJimcn em 

quo um Pa.rlamento possa. vívor. 
Eu apresurüo algumas umonclas quo mocli· 

fieam um rouco a situa(·ão: a Gummis.:ão 
tum. quinz.~ !lias p~u'.l dai- parecei' siJbrc um 
pt'OJecto. Si no 'fim ti J q rlioze dias ' nifo iilter
poe ·o 1!Cll pa.reeor; o autot' do prCljecto recla· 
m~L; desi=liH'oclo.mação rontam-se novos quinze 
dias para que a Cominis~ão, assim alhertida, 
haja. de intorpot• o sou p:trecer tão demorado: 

Si no fim dostt1. segunda.-quinzena a Cotn
~níssfío não ttvcl' apresontado ·pai•ecm;, o pro
.Jecto 6 dado pat~a <L ordem do dia. 11eguinte 
áqtielle em que o lJoputado novamente rl!
clttmou, sem p:1roco1' de especie alguma. 
(Ap arte) . · · . · · 

. -· :.: - ~· -. .. :: 

0 :-·rt. BAI{BOflA. LtMA.:.....Ma;s llã.O ha. ciuth) 
moío . ,<..!ual .' o ~eio?- Não conheço out1•o, . . · 

Aqm, a untcu. dtvergencía. será esta.: qua.!] ~o 
no prar.o. Mas este eu amplio. ·: . · 

Si o projccto vao a mais (\o uma Com missão~ 
en alongo '' prazo tt dous mezes. A sessão~ 
partamos rlo que a Constituição o:;tabelece 
-a sessão dura qu:1tro mez<.!s. . . · 

O SR Ar.El"CAR GmlltARÃEs:.....Ha projectos 
qua não podem sol' estuaado em um moz. 

O SR. BAHDOSA. LJMA.-Ma.; a di~cussão é 
um proce~so do estudo. . , . . · .. , 
~uo melh?r meio 'de · cEtudú do , quo~i~?~· 

cu t1 r, venülar os as,;umptos na. tl'ibuna."? 
St'gummento, a Commi::;:são não va.o. pretou-. 
det• csgo~:w a questão; o varecar do cad·L 
CoJ!Hnissão a.pena.s inic~a .o debate. ( Apm·les .) 

hu de;;porto a. quo::tta.o; provocv a attenção 
da Vama.t·a. para o caso e r;j qualquer collega. 
rcc?t'<l<t out~·.> l":?c~so par<t quo posiamos 
::;alur de::;;a :;ttuaça.o, nfi.o terei duvida em 
subscrevcl ·o. , . . · 

_Agora, o IJH ~ nã~ coiuprehcnd.o, ~mo qu9. 
nao me con fol'mo c com essll. ... si tuaç..-'í.o. Km 
yonc;\s }la.~a·vr~is, 81•. Presidente: ha um pro· . 
Jecto do I~ que rcg.ula esse p!J.lpitanto .a.ssum·. 
pto que tao de perto ent~nde com o reO'i
men republicano, a. se:mla.rizução dos eOini· 
~~~. . 

, ~;,. be V. Ex. de quando . é esse PNjecto, ·até 
hoJJ som pareror de nenhuma Commissão ~ 
~·de 18H, tem 13 anoos; ent1·a. na puber
da~o agora (' ·iso) e não ha. meio de, nom 
asstm, se lhe dar entrada no seio desta Casft. 

O SH .. NE!YA-..;.E' uma. indicação, nã·) '1 

0 SR.. ll.\R~~SA L!~IA.-W uin proje~t9. 
. 0 SR_. ALENCAR GUJMARÃ ~:s - Como ' esse~ 

!}a munos outros. E os pedidos de pen.:ão 'l~ ' 

0 SR. BAimOSA LIMA-Dê·Se·lhes ' paro~er · · 
contra e vote-se . · , · . · 

O ~u.. NEIVA-Sô neste ponto é quo me ' as· · 
susti.l. "~lléa. de V. Ex. · • · 

0 SR. BARBOSA LIMA~ Até noill pei'~àbo 
Entt·c outras l'ant:tgcnf> Jm est<~-dé termós 

<dguma. cousa pat•a í'iiZOl', dó nã'o ·lc'va.ndos 
oito ou uez .dias, .a pretexto do . férias· no São 
João, ~ S. ,Pedro. a presenciar o cspecktculo, 
que .nao tem nada. de .louvavol· (apoiad'JS) o 
quo temos pt•esoaclado aqui ha: lauto.,; uias: 
do so ,achal'Cm . m~itos Deputados, que teoru 
vontade de cumpra• os sous dovort!S seria.~ 
monte, na si mação . do não so lhes· ·deparnr 
po1• t'iJJ•ma alguma alimento partt a :sua .Ju.bo· 
riosídadu (Apoiados). 

o que fica scnd.o o direito de petição. , 
Isto que se faz com, um proje.cto d(3 lei .·se . 

póde fazer coll1 uma petição: 'Uni cid~dão · 
qualquer cntcn.de que um assumpto que af~ 
facta. aos seus 1ntcrePsos · depende · 'da. inter
·veoção do Porlm• L!!gishtivo, formula o seu 
i.•equerim~nto á Càmara e · o envia. tí .Mesa., 
.que. p_ol' su~\ voz o romette á . dommissão do 
PiltlÇOOS. . . . . . :. . . .. . . 

1 
O Sr:·::•\Lt;t'\cAu. GumAttÚs- Acho quo a 

rl ·sp:>ll.lçao. como V. I~x. qnor, fict~. muito im
I erat.l;v:t; 

. A Cqmmisslio põe,lbe.uma.pe..:ra.. em cima. 
Pergunto; que llc.t Ecndó o dil•eito do po-
tição:1 . · · · . . , · . 
. IJº par.ecet• contm, vote cont1•a.. . . . 
. Nao . ln~ oppoubo ab!'loli.itl'mcnto a que na . 
C_~,>mmJ~sp~s., e~. regra, l'e.~obam Jl)Ul : . IJ.ll1:~l7 - . , 

~ _. .. •. 
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quer inilovação, 'dem prà.vi\ do seu · espírito 
conserv~ldor' levado· á oul-l'anct;, . ultnHo_ry, 
como nos tmnpós do noss ') coliP-ga que !'oi 
nnst.a C~.1., o Sr. Augusto Montonegro. F.m 
I'egra, seja; contr~. mas abl'll. ensJjo daqnelle;g 
quo p:ropugnam a idéa. em quPst-\o, de a vi
rem defender e discutit', Pois isto nã.o é 
Casa de discussão? 

0 Sn . .NF.IVA...:...E'. -

Á ioactividailc que n~ clu~cteriza, é. o 
me lho!' argumento para. aquolles qno . r1izcm1 
qnc o rogimen elo ~;~t.at1~to dJ .?4 tlfl fnvorfli-
ro niio se cJmp:.ulece com os no~sos h:tiJitos 
nem com oJ.il nos ..... 'l.S tra.oliçiics, não Cllha, não 
cntr·;i, em jogo, não funcciona, enjamb!·a .n:\ • 
Pi'•rlica., õeve ser ma.1ula_dl) p_tra o paiol .d:1s 
cous_t$ inútei.~; c eu que nü•J ponso assim, 
ecif<Jt'ço-me mn;;mo na lliSJnssão da lei inter
n•ror provocar un1 éerto út:imcro de soiu-

. O Sa. B.mnosA. LIMA -Pois a regra é <lis- cões: A minlsa pódo nã.o ser a melhor, mSt~, 
cutir e não ficar cJ.lado e p:J.Ssar 15 qin.s s .Iil em todo ca~o, provoca alguq:m mclhot•, 
discuUr - ~- 'votar porque não ha .numero. Acha ó. Sr. l o Sr.cretal'io qu~ o praZ9 que 
(Apa,.te.q,_At6 VO~, .n~to a.sSu,!1lpto, J.Jm tlou 'é poqnono. _ . _ . . . . 
póuco mal~ longe 01!_1 soccor;ro da. Mes.~ on~-:- ' O SR. 1\r,v.:--;c.\R GtHMARÃ~:s-Acho que a. 
baraçada na. con fecç-o.o das . ordens úo dw .. Eu d - · . 
mesmo apreso'ntei aqui, om lüOO, jn~ojlictos hposi~a·) é muita. . •mpcwativa. ·- . 
reliitivamcnte á lei da promoções, .a. li:lhas O Sn. B;\llflO~ .\- LmA __,:,. Si no tini dn:-d.e 
de ·tiro, li. organização do coloní. ts, cmtlm, anuo, om novembro; mQz ·em quê pror:ivel
nm::i. infi.niilade de pt•ojec'~os fl nonhum delles mente oskl.rcmos aqui· ataiJalltoadalnónto · ú. 
mérec'3ti 'parecer. . . fltzcr orçamentos ou fingir · que o f<tz ··mos, si 

Pergunto: qual o papel de um Deputa:!o em 110\'Cmur·o não esttvm· JJ.L Casa o rela· 
depois disto~ Apresemttr projec.to_s, para qile~ ,torio •lo Ministro do ExGcriol' e Hi cu tiver o 
Estmiar . para· apre·sentar projéctos, .. · ·não ,despa.uterio o o despl'imor de requerer in· 
1~e sabe' · p:t1;h. que. Não estudar?· Ninguem f, rmuções sobro} o antl:tn) mto elo cpnlquee 
aconselha.rtt semelhante cousá. · .a.s.,uinpt.o, ou de rerl'lisit:tr esse rch\torio, 

· F.·, 1 · 1 . V. Ex., Sr. Pt·c~ilente, \'ao nffirmar· ~.com- . 
. O SR. N_E!VA-. ka:~o Mm ctrcu o VI- mígo que o meu requorimento' n.ão tcr•t :~o 

CIOSO. ACJlll ]á expliquei JSto, . votos, C Cll Í!ii.O pOSSO ci•é 1]110 0, , Çnma-ra..:', 
o. Sa. BARBOSA LIMA ~ «Toda. vez quo a queira sy~tcmnticamente irnr,~diio qqe qual~ 

ordem '(lo día ·ficar redüzida. excli•siva.mento ,quer de: sells1 niombk'os ~tdb~~.llie ~:msÇi·en~io
a VutaQÕes·pOl' não ha.VOl~ prvjecto~ ~~n~ pa~ samente, eJID ScieiJcja, 'ÔCS' e)OJJlf10tOS 'qnà 
rocei' ·publicado, o Présidente dará p_a.ra. a está,- olit borandcí; corú córtez:\ plerlü. da ·si-
discussão, ·nói! dias subsequentes, 'segundo a ·tn·:çíio para a qilal v,w legislar. · 
ordem de su:~.: .antiguidad·~. mesmo sem pa.- t;; isRo se <fti. ~lm relnç:ío :t. inlol'maçiíes, sem 
recor, os !Jl'OJectoJ c!)nsta.ntes. da., .s.vno}lS~.» as q'irlles não podemos passar, porqnn cr·eio · 

Eu puz por orde~ de ant1gmJada para que nesta Casa. ninguem pó:le p:J.ssa1· sem rP
d.esep,~ulhar os archtVo8, para resolver a latorío, a não sr.r que ou qnizcsso (esta vi~ 
s1tuaç~o •. ; _ : · · , quasi amrm:tndfl) insinuai' que u. maioria'dos 

Porque nu.o se ha do von&llnr cula nma relatorlos distribuidos nedt:\. C:~.su. não ·an:o· 
. destn;s que11tões tra.nsform<tdas om projocto ·nem siquer folheados, .. 
de lei~ Poid então a. questão da se~ularizaçã.o 
dos cemiterios não iutm•essa. a. nós outros? O Sn.. Nt·:tVA-Nã.o a.pni;td,,; só niio os lil9. 
O artigõ da Constituir;ão que diz que os ce- O.)put:l.do da Bahia. 
mitor!cs de·.:om ser sneula.re.i, não deve ser o Stt. BAnn(HA Ll~rA-Muitos eoÜega.9 não 
posto P.m execução l Niio se diz ahi, todo~ os se persu:tdem por _completo tfa neco~si lafle 
dias, que ess3 artigo nã:o é cumprido porque do ta.es informaçõ 18 • · · 
não ha Jú;. complr.mentar Ol'Jinari::t que re· 
gulam"nte 0 dispositiVO consti tuciona.l? . . Ül'il, Si is !,o O~COl'I'O COlll t:I.OS Joçnmontos, . 

imagine V. Ex-• si nós nos entr•eg·amos :1 bo<t 
O - S~.• 'i'J.u}~rú CAYAJ.CA:'\TI-Muito llem. 1vontadé dos nossos · collQg•s ·fazendo ·1!e· _ 
o sa: BA.nso'sA. Llli[A-Ttido mundo sabe 'pendor de ,-otação tlolles. <t en tt'll.lla 'n(l. (11'<16!11 

que lia por 11oili fóra muit;t g,cn~e qúq diz iiuoJ ~o di<J. do qualquer· p•·oj:!cto, ind~p~ndQnt!1· 
nii.à podo dar sepultura. coU:digna, porque 0~ ·mento uo Pll'OCOL'. Estil. claru, _ n1ngnr. .n w. 
camitorios estão nas mãos de meia duzüt de 'illndc que osso:~ projee ·.o,; nunc;t entra.rãn 01,11 
irmantlad~s. quo [lão oxisto.in comHerió-:1 niu- ordem do dia -(Apo:adas . ) · 
nicipaes. Esta Constitúição para que :toi · A Mesa, tonho cer·teza. tom a maio;• b:):t. · 
!eitu 1 PaJ'a ser f;}Yi-ta, sem s:Jr cnmp_r{da. 'vont:ttJe de os dar· pa.l'.\· a. or.lcm doJdiJ, (11J10Íà-. 

ou pn.l'.'l. ser cumprid.a. e provocar ,a. ravis.ão? dos); . a Mes;~, nãv ~loseja o~•tr•a. cansa sinã~· · 
Vê v. Ex., Sr. P,residente, qno até.~om a. vm• a ordom do dt<t org.tmzarln do melhol . 

ftnestf''l...!!_a revisão co_ nstitucionfl.l ent.P.ndc u. modo pa1•a que ao mono~ pareçil. que e~bmos 
reforma ifO RP.~im~nto. I afJUi t.rabalh:w.lo, 
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AN'NÀBS DA CAMARA 

O SR. ALENCAlt GUIMARÃES- Ella tem mos desta situação, V. Ex .. tem certe~a. do 
dado provas disso desLIO o anno p:•ssado. quanto eu estou prompto a. .convir de prefe..:. 
(Apoiados.) rencia com u prl•jecto da M~sa., abandonando 

O SR. BARDOSA LillfA-Sem duvida, nós 
todos temos testemunlu1do, temos visto o de-
8ejo que tem a Mesa. do organiza.r a ordem 

' do dia da melhor maneira: tenho vL:to isso 
desde que son Deputado, e o sou tlesrlo a. 
Constituinte. 

Não posso, portantD, St•. Presidente, me 
conforma.r com esta situação, deixa.r do 
pender da votação d;l maiorüt. 

Poder-se-hia, e eu confesso que pense, 
nessa solução int;ermedia, litzer dependei·, 
como para a abertura da~> sessões, !la quart<t 
pa.rte. 

0 SR. ALENCAR GUII\IARÃF.S-Dispensaria
mos ahi na Constituição. 

O SR. BATWOSA LI11IA-Não pa.1·a entrar na 
ordem do dia; é um:t qrws1.ão regimont d 

Si eu exijo apenas uma. quart:J. parte do 
membros da. Camn.ra, e~tou dispensando na 
Constituição, como quando ex1jo a quarta 
parta para abrir-se a so;;sii.o. 

Bem; mas é que hn. siLUaçõos e n. actual é 
um exemplo, que ou não qualificarei. em 
quo ou só se discuto o •lHO o Govot•nu manda. 
em mensagem, ou só se debate o que o Go
verno insinúa om p:·ojPctos offlcLsos, cu.1a 
procedencia official tudo mundo percebe e 
mais nada, absolutamente mais na.úa.. 

Supponha V. Ex., que eu quiz..J:;:so discutir 
aqui <t legislacão uo tr'" b.dho, que ou qUJzes .~e 
provocar a Camara a Legislat· sobre as re· 
Iaçõas entre patrões e operaria~. a pronun
ciar-se sobre este assumpto, que é objecto 
da meditação e dos esfot•ços de todos os par
.lament,os rlo muado, a td do Japiio: V. Ex . 
vae dize1•, a.ntos que ou 1tig:t, que crn. um es· 
forço em vão, que eu podia. apr·usontar um 
projecto de loi, parece;· que tinha preparado 
galerias para r~zer o quo já aqui, na Iigua
gem parlamentar, foi qualificado de - fogo 
de vista., clt<1r Karl Max, o mais mei:l. úuzia 
de economistas, um pouco fóra. da corrente 
oflicial, ser a~:~pLallllido por muitos coUegas, 
o ficar no projecto de .léi qutJ ilt dormir o 
somno das convenienPias governarncntaes 
dentro de uma g<tveta, c~uj:ts chaves se per· 
dem por legislatura:s i1Heiras. 

Eu não quero isto, g<tYetas com chaves; o 
roeu esforço é que est 1s pastas sejam um 
laboratorio que demons1re que olroctiva.
mente us donos delle trabalham, e não um 
cemiterio para o desc:tnço da acti v idade de 
quem toma a set•io u ::!OU mandato. 

Si a Mesa, pelo seu dig110 representante 
no assumpto, reld.tot· du prujecto organizado 
em boa hura pllLL C•JI11tni.ssão de Policia, 
achar que ha algum outro meio para sahir-

o meu. 
0 Sa. ALENCAR GUIMARÃEs-Acho que ó 

pl'ojccto de V. Ex. ó muito impgrativo. 

0 SR. RAHROSA LIMA- A minha emenda 
passa do 15 dias para um rriez ;ã'Ctualmente. 
dent.ro dr> 15 dias, a. Camara póde mandar 
quo seja dado para ordem do dia um projecto 
quo não tem p trccer ; l'U vou mais longe, 
fa.voreço mais a Commissão, dou outros 15 
tlias. O Deputado reclama, despert ; a a.tten·· 
ção da Commi,;:;ão, naturalmente voltada 
para outro::: a.ssumptos, a Co .nmi~;~são, assim 
lenr bJ•arla_dQ que é necess trio fazer, tomará 
em oonsideração -o pedido feito p3lo autor_do. 
projecto e fot•mulará seu parecer, pal"<.L o 
que tem outros 15 dias. Qut:' muito é;· que 
no fim tle.:ta.s duail quinzenas, no ftm de um 
mez, o prujoctJ seja. dado para ordem do dia? 

0 SR. ALENCAR GUJl\fARÃES- Estou achan
do muito imperativa osta disposiç.ão. De· 
pois de rloul3 peclidos, é o Presideilt~ obrigado 
a dat• o projecto para a ordem do dia. Por 
que ni'í.o tleixa.r ao arbitrio do Presidente? 

O SR. BARBOSA LnrA - Mas sem votação 
da Camara.? 

O SR. Ar,ENOAR GUIMARÃEs-Sem votação. 

o Sa. BARBOSA LIMA-Sr. Presidente, cu 
sub:;crevcria ·, proposta do meu digno oullega 
si tivesse a certeza qe que a Carnara seria 
sempre preSidida pelo eminente Deputado ba
biano, cujo name declino com prazer, Sr. Dr 
Pn.nla Guimari'ies. 

En vivo nessa al.mo.;;phern política j:í.' ha 
algum tompo, nilo so11 dos mais velhos, mas 
tenho visto o opposttJ do que V. Ex. é: 
muito presidente de camara eleHo com in...; 
torfeJ·cncia manifesta. o inconstitucional · do 
Poder gxecutivo, p :~ra, systtlmatic~mente, 
impedir que o Deputado discuta aquillo que 
mais lhe agrada. · 

E eu que não sou pelo despotismo, não 
quero dar esta dictadura ao Presidente. 

0 SR. ALENCAit GUIMARÃES-fia urna clis
posição no Regimento do Senado. 

O SR. BARBOSA LIJ\IA-E' a de que o pl'O
jecto apresentildo fica sobre a. mesa durante 
tres dias, no fim dos qmtes é votado em 1" 
discussão e vae para. a. p;~sta da. Commis,;ão. 

E' urna. ttueslão de ir para. o ce111itel'Ío 
mai.~ cerlu ou mais ta.l'de, uns vão immediata· 
rnente,uutros depois do 24 horas. 

E' o caa;• do Senado. 
Eu estava quasi pen . .,ando que erá uma 

di~pusiçã.o do cudigo de torturas preceitu
ando sobre horas de ínhuroação. 
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SBSSÃO El\1. 4 og JULHO DE· 1904 --~9 

Enfim.Sr. Presidente, ha uma outra. emen. 
da:;inh<~ relativa aos empregados desta casa. 

Eu desejaria distinguir entre empregado 
que tom mais de 10 annos de s.·rviço,-e a 
nossa legislação distingue, e aquclles que 
teem meüos, porque os mais modernos se 
esforcem por bem servir para, chegarem a 
essa situação. . 

Os empregados subalternos· desta. casa, 
pelo Regimento. porfcm ser demittidos pela 
Mesa. Não ha duvida que a Mesa precisa ter 
certo arbitrio com relação a einpz:egados in
feriores; mas a Mesa concordará tambom 
commigo, pois que a Me::;a não será sempre 
a actual e não me canço dõ fazer cota deda· 
J,'a.çiio ia. minha plena. confiança no criteriv 
de V. Ex., a Mesa concordará que não é 
razoavel que empregados s<.~ba.ltet·no~ que 
tenham ma.is de lO annos do seL·viço, possam 
ser d.ispenso.dos de ROi momento I ara outro 
e irem ·cuidar em out.ro meio de vida nesta 
quadra em que ha mais meios de morrer do 
que de vi ver. 

Por isso redigi uma emenda em que torno 
dependente da approvação da Camara a pro
posta da Commissão de Pulicia, que vise dis 
pensar os empt•egados subalternos que tive-
rem mais de·IO annos de serviço. . 

E' um termo m~dio em relação a9 que se 
deseja de um ladu e ao que está no Regi
mento de outro. 

As outras são emendas um pouco e;ngulares, 
t&olvez asperas, si .bem que não seja. esta a 
intenção, mas quo j>l'Ovoearão em todu e 
qualquet caso uma solução para. o assmnpt.o 
que eu procurei ventilar. 
.. Mando á Mesa as minhas emendas. (Muito 
l,lem ; muito bem.) 

· Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas o post..'l.s 
conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. $5 A, rle 1904 

Art. O projecto sobre o qual a Com. 
missão não der pal'ecet· dentro de 15. 1\ias 
deverá., me~iante reclamação .elo seu autor, 
obter esse pa.recel' dentro do oiltros 15 dias, 
findos os quaes entr<Ll'á o prajecto na ordem 
do dia immediato áquelle em quo' o seu autur 
assim o solicitar. · · 

· § No caso em que deva um projecto: ir a 
mais de uma commissão, nunca excedel'ii de 
dous ln!'JZ~s o }>ra.zo dentro do qual hajam ele 
ser mmtt1dos os pareceres de todas-as com
missões interessadas no assumptO.' .. 

Terminado esse periodo de dons mezes., 
com parecer ou sem· eUe, ~ntra.râ em dls. 
cussão o dito projecto, desde que assim o re. 
queii'i\ o seu autor. 

Sala das sessões, 4 de julho· de 1904.
Barbosa Lima,-Thomaz Ca11alcanti.-J, A, 
Neivn. 

Af't, Toda. vez que -a. oi'dem do di& ficar 
reduzida exclusivamente n. votações por não 
havc·r pro,jectos com p ,t•ecer· publicado, o 
Presidente d:.t,rá para. discussão nos dla:i sub.:. 
seqnentes, segundo a ordem do sua antigui· 
dartl:', mesmo sAm parecm•, os projectos con
stantes da synupse. 

Sala. das ses,ões, 4 de julho de 1904.-
Barbosa Lima. · 

Au art. 223. Diga-se: Os pof'teiro.s. con· 
tinuos o correios que contarem mais de dez 
annos do serviço !:ióm<'nte poderão ser dis· 
pensados e demittidos pela Camara em vir
tude de proposta. da Com missão de Policia. 

Sala das sessões, 4 do· julho de 1904.
Bm·bosa Lima, 

A:; art. 49, n. 8, diga-se «eem vez de Peii· 
sões o Contas» o seguinte : 

Commissão de Tomad:L rle Contas (Consti
tuição art. 34, § l, in fino, e art. 89), "{la~sando 
o negocio· de pensões para a Com missão . de 
Petições e Poderes (O<·DstUuiçfi.o da Republica. 
art 3!, § l, Compete pl·ivati-oamente ao Con• 
gresso Nacional): 

Orc;nr a receita 
fixar a ctespoza. fodoJ•n.l annun.lment.e 
o tomm· as contas da, receita e d11speza do 

c..1.da. excl'<licío nnancoiro 
e art. 89: E' iostituldo um Tribunal de 

Contas para liquidar as contas da receita o 
despeza e verificar a sua. legalidade antes de 
serem PltESTADAS AO CONGRESSO. 

Acoreseente-se : 

Art. A' Com missão de Tomada de Contas 
incumbe: 

1. o Dar parecer sobre o balanço detlnitlvo 
de ca. .a exercício financeiro o furmula.r, jus
tificando-o, o projecto de Jei n.pprovando as 
contas des~o bXel'<!.ci , e fixaMo detlnittv.a
:mento tanto a receita eomo a. despeza a elle 
pertencentes. 

2.o Requisitar do Governo esse bft.lanço a.té 
30 dias depois de installado o Congresso·Na·, 
cio na. I não lhe houver sido enviado conjunota· 
mente com o rela.torio do Tribunal do Contas. 

3.oDa:· parecer e propor á Camara a appro. 
vacão dos actos do Governo submettidos ao 
Tribunal de Contas, registrados sob protesto. 
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(Lei 392, do 8 de outnbJ•o de 1896; al't. 2', § 
3B, Leis de 4 de outu~Jro de 1831, de 31 de 
outubro de 1835, 8 de outubro de 1828, 18 de 
outubro de 1843, 27 de setembro de 1860 e 
Constituição arts: 34, § lo, 89 o·83). 

Sala.da.~ s:Jssões, 4·dejulho do l904.-Bétr-
7Jósa L:ma. - J/. de Escobar. - Soares dos 
.~mitos,.- Thomaz Cavalcanti. 

J.~ica. a. discussão adia..! a. pela htll'.'l. 

Viío rt 'i~llpPimiJ• o~ snguint~>R 

J>AHF.CP.HF.H 

N. 10- Wlll 

Onilcetle lit~/Jll\~a, jlOI' temp? indelenll.o'narlo, oo 
Deputado Alvaro·Ali[JUS(Ó da Costa ( 'arvallw 
pm·a ll'lllm· de sua saurle 

Eni.d1,1.t'l. do I do corrent.c foi pl'e.9ent.e á 
Commissão do Petições o Poderes o reqnel·i· 
monto em que o Deputado pelo 6° districto 
do Est:1do d~ S. Paulo Alvaro Augusto da 
Costa. Carvalln, · p~ova.ndo achal'· se doente, 
solici~a. da Cama.ra. a nccessaria. licença para 
aú.senta.t·-sc do paiz, po.• tempo indotetmi
nado,. afim de tratar de sua.' sà.ude. A Com· 
missfto é do parecer quo o pedido está no caso 
de ser deferido. 

Sala das Coinmh~sõe:S, .2 de julho de 1904.
.José: Eusebio, presidente.- Felí~; Gaspfl.r,
EJ!.sel!io de A>2dmde, rclat9r .- S1i Fl·e·.'1·e. 

N. 11- 1901 

nj)itl(.t .no ·sentido lle, em{ace rlo m·t. :.?0 da 
('n!'!:!liluiçiío, ,çer concedida a licença solici
taria ·pelo 3° Jll;omotor publico· do Di~tl'ido 

· l'erlm·alpal'a ]Jroces.~m· o J)eputado pelo g,:
tado do Rio Grande do ··sul Dr • . Alfredo 
Varela, pelo {act~ constante do {nque1·ito 

JWlicio.l que acompanha o requerimento da, 
(jUetle m·,qtio do .ll:'nisterio Publico 

A' Commissão do Constituição, Legislação 
e Jm,tiça. foi presente um requerimento elo 
3~ p1•omotor püblico tlo Diiltr·icto Federal, 
solicitando, a be1.n do intere;se da. justiça e 
na. conformida.!e do art. 20 da Constituição 
11~ .Iiojmblica., n. necessltria 1 iéença para pl'o
c~ssar o Deputado pelo Estado do Rio Gr.mde 
tlo-.Súl Dr. Alfredo Vat•ela, p:1lo facto con
stante do inquerit') policial, que acJmpa.nlui. 
o rergurimonto dirigido á Camal'J. dos Depu-
ta1os. · · 

Vi.~to e examinado esse documento, dclló 
verifica-se quo no d.ia 26 de maio ultimo, ás 
3 horas da tarde, ·mais ou monos, o delegado 
da P ~h·cumscripção . urbana prendeu o 
eidadlío Mario Trovão, que em um grupo de 
popnln.res pertnl'h:tva· a ordem pnl11ica. com 

assuadas e gritos seiiciosos. · Conduzido' o 
preso por um agente e entregue ao inspectór 
de serviço, ·procedia · este : faoccion:trio ··ao · 
compet~mto auto de qualificação quando :fui 
a delegacia invadida por avultadó numero de. 
individuas, bndo á sua frente o Deputado 
Alfredo Vàrela., que; qualificando de injusto 
o violento o acto ·da pridt'ío, -reclamou· a. 
l<b.mlade do detido, o que lhe sendo l'e· 
cusa1o tomon elle a resolução do tirar o preso 
do poder do in:':pector de serviQO, o que le'voll 
a Hlfeito, apezar da. resi>;toncia. oppost:i po1•· 
r.s8c agente da autoridade, ·~ dl'\poi>1 pelo' 
pl'Oprio dolr.g:tdo, qne teve de cedei.• i1.nt.n 
os gritos, protestos o ameaças da multidão· 
que acompanhava aquello Depn~ado' o· n,. 
insufflcieneia-da fol'Çtl. que guardava o odift.: 
cio da Delegacia, composta apenas ·do quatro 
praças. · · ' · 

Este ~~o facto corist·mte do inquei•ito, om 
que depuzeram de modo conteste nove· .tes· 
temunhas, confirmado ainda no dia imrne~ 
díato pela doscripção que fez. dos acon~e· 
cimentos da vespera a folha sob a direc~ão 
do mesmo Deputàdo, conforme um. exémplar 
dessa folha de 27 de maio ultimo, junto :to 
i nq ri e rito. 

Não soffre duvida que o facto desct•ipto 
reve::;te todos os caracterist~cos da figura do· 
crime definido no a1·t. 127, paragrapho uni· 
co,do Codigo Penal. Deu-se a. tirada de ·pt•e
so do poder da autoridade; incontestavei 
tambem a competencia da me3ma autori
dade para effectuar a prisilo; o quo esta 
teve justa causa,somlo, portan~o. lega.l, está. 
demonstradopcloque relbrem conformemen
te todas as testemunhll.s do inquerito, i:Sto 
t\ qne o . icdivülno preso, tawndo parte f!CJ 
um ajuntamento de pessoas,, promovia as-· 
suadas e dava gritos sediciosos; finalmente
que houve emp1·ego de violehcia. e de amea• 
ças contra a pes~oa do detentor, resalta á. 
evidencia pela coaccão oxercida pei:L multi...: 
diío, que invadiu a Delegacia e pr01•ompeu 
·em protestos o ameaças, quando o Dclogndo 
procurou impedir a. sahida. do preso. 

Evidente a existencia do deiicto e conHeci~ 
do o responsa.vel, resta. averiguar si, ·sendo 
este Deputado, devo a· Camara nos , termos 
do art.· 20 da. Constituiçllo conceder · .. a li
cença requerida pelo representante do Mi· 
niteirio PnbHeo para- processai-o. 

E' quci!tão que tem sido largamente· dis
cutida a propo3ito. de va.riós· casos. de ignai 
natureza; sujeitos ao cJnhecimento e resolu
ção da Canmra, di versifica.ndo a su:i decii:ão 
segundo a eSlleCio de delicéo de qtie se tra.: 
cta, snas· cil•cumst.tJ.ilciag e'ús indicios mais 
oü menos vehementos da. rr..spomm.bilidado 
dos in<ligitivlos autores. ·· · · · · · 
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Em assumpto de tartta relevancia, que a.f- pub'ica. Norte·Amct•icana, qu~ a circumscre
fccta a :honorabilidade do repre.ientante da vou nesta. formult\--,.eunílo ;' matando et ad 

Na.çãq, ao modo de exercício dfl s~u mandato, propl'ia redetmdo, :o que quer dizor·que a 
á sua independonéia c liberdade na. mani· Constituição dos Estado;-Unidos só p!'otege 
festação de suas idéas, c - (}UO se relaciona com a ímni.unidade p:1rlamontar os seus re· 
do .a.lguma sorte com a yropria orga.uização p:·esont·Jntes om. quanto vão eltes á sessão, 
da. Gamara, sua integridade e autonomia, assistem á clla, e delh voltam Pl.-l'a. suas . 
comprehondo·s~ facilmente quo as opiniões casas. - -· 
se extremem e ae dividam. · Na Constituição Federal da Suissx não se 

Assim, ha quem, dando a. mais lata. ex- encontz·a disp.:>sição de excepçii.o em favm• 
tensão ao principio consagrado no artigo dos seus legisladores. · 
19 lln. Constituição da. Republica, que . de· P.~roc3 á. commissão quo a (lispoRição da. 
clara. os J)epntados .e Senadores enviolaveis lai fundamental, investindo o· Senador e o 
pC.t: Stus opiniões, palavras H votos no ex· Dep11t.l.do da. prerogativa. eJtcepcional da im· 
ercicio do mandado, pense que e~sa. inviola· munitiade pat•lamoot:l.r e da. inviolabilidade 
bilidade assumo o caractm• de um verda.- pessoal, considP.rada. de lttolo mais ou menos 
d eil'~ privilegio pessoal. Ha tamhem, p r amplo, nã.o deixa jâmai~ de ser uma garantia 
.outro lado, quet .. ~:~" rc,·olto contra essa indíspensa.vel pat•a. asgegur.ir a. indopendencia. 
lpreroga.tiva excopcional e a. julgue mesmo e 'a integridade do poder legisla.tiv'o,-attri
encompativel com o regimcn republicano, buto, conlição essencial c insepiiravel 'das 
spm quo não póde haver invíolaveis e irre· assembMas legisl~ttivas, como se exprimo o 
delonsaveis éntro os quo exercitam poderes Ma.rquez do S . . Vicente no seu-«Dircito ~·•· 
Fedegados pela soberania n:tcional. (Const. blico Brazileiro.~ . . , , . 

E. Braz. Com.~J. Barbalho. Pa.g, 64.) Instituindo, po:·,)m, tiío import·mte ga.rarf· . 
con ntre tãq extromndas opiniõos deve eu- tia, a . Conatituiçiío da,' Republica. não ~o 
rnU tr-ar·SO a verdade, o justo conceito da im- desviou dos princípios !Jisicos. por olla egtl).~ 
tue nidadn pa~~Jamrntar, como a. insti bolacidos,-da. divbão. e harmonia. dos podé. 
re a Constituição d.~ Republiea, inhe- res, e da igualdade de todos os cidad.ãós 

nte tt funcção e j:tmais á. possJa, . e est.i. perànte a lei. .(\!>sim é quo, na verJadoira e 
expl'osso nesta rcstricção clara do citado exa.cta intelligencia do ar't;. 2;) da.· Lei ·con~ 
art. 19-:tzo exercicio do mandato. O cjuc con· stitucional, não se pMe deixar de _ compre· 
::eguintemente a c.mstituição garanto, de · hender a norma reguladora da accão de cada. 
fende e ampara ê o exercicio das funcções um dos podei·es, o Lcgi:;lativo c o Judiciario, 
privativas do Poder Legislativo. . . num detorminad·o·caso em quo o. intervenção 

Desta. fórma. se tem comprehendido a. pro' de ambos tem do so o:ccrc.w. Obsét•var sábia 
t•oga.t'va da immunidade p.lrla.montar em e prudentemente oBBll norma-é r.·~olvor a. 
ont1•os p:tizes de regimen reprosenta.tiyo, não questão, sem o. perigo da an~ullação· de 
excoptuando a. prop~·ia Ingraterra, onde essa nonhum dos poderes, o o choqlie de aHos ê le~ 
prerogativa assumiu extt•aordinaria extensão gitimos interesses, que olles devem z~la\'. 
tornando~se quasi um privilegio pes;oal. A Bem claro so faz mais pelo dispositivo do 
respeito é conhecido o que escreveu nota.vel art. 20 da. Constitllição qu" ha. principnl
pnblícista. inglez, isto €!, que a immuQidade monte a. considerar no facto delictuoso par
jámais $erviu para. empecer a. administra· tieula.ri'zado, quo dótermina a ac~%> c~n~o
ção da.justiç:t criminal, não tolerando a Ca.· mitanto do uma.das Carna.ras e da. autoridade 
rnara que o sanctuario do suas muralhas pro- judiciaria.,--o seu aspecto jurídico e 'pólitico, 
teja. um dos sons membro:i contra.a.lci penal. qun não pódo deixar do sJr estutlado e apre-

. l•;m nosso pa.z, no dominiomonarchico, ciado sob esse duplo caracter, tendo se em 
em qnc havia -~ inviola.hilidad.9 da realeza, a.ttenção I'azõo~ do ordem moral, jut•idica. e 
foi ta.mbem um dogma constiti~cional a in- politíca. _ . . . · 
viulttbilid:~.de dos representantes , da. Nação As considerações do orJom :moral · não 
em . tu· lo quanto se relacionasse COin o .livre pódom deixar de influir po:Jerosamenta .no 
desempenho dos u manda.tp. Quantõ,porém, nso desse direito soberano dá Cam:~.ra de 
:l~ opiniões . profet•idas fóra do e:torcicio de concodc1• ou de negar a a.ntJl'ização· i1pp.,1trad:r . 
suas funcções. diz Pimenta. ·Bueno, na cAna· para proc('JSO criminal do algum de . ,s!>.U~ 
lyse á. Constituição d_ o Imperio,•-elles nã.o .membros. D~hi .encontrar· rooral_mo_nte .o 
figut•am siniiJ . como $irnples cidadãos, não ~rcicio d- _'fdiiéçã.o do supl·omu. autort• 
representam a- Na~: si nollls ' honver, al- dN!dJirni~~·oso:;~jrreductivoíuómento 
gnm delicto, sarão'êlte.i sujeitos á ·:~.eçã.o .da~ nn. coíl:mieAAli&·; da . p~l'Ül Cama r:~. no seu 
leis, aó direito comml.trn; . : ·:'. . ,'·f: elovadó :cr(t-erló''e.princ'.Ípiio3 •le fust.iç'\ e ho-

No~· pa.izes de regiQlén"~li~tiéa.no, a. :.pri« no~titla.de!' :i:, :<'•. ·.. . · . · · 
rogàt{V·a· da ímmunid~é--p'a'N~ntar sottfiJ · .· Soti·;o , pólÍ\Ã .. d:J vista. juritli~o, nlo · !.!ilo 
ma.ibPéS ~restriç~ões. .As,iim é iia':g""ritle ll~~: n1onos.::p'a.ra :a.~qndor oíl motiv •• s 1lo or,ll''fll·. 

Vol. U1 ' · · i 
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.publica e de justos interesses privados que 
·reclamam a necessidade de procedimento 
criminal · contra algum . representante da 
Na<;ã.o. 

Quanto ás razões cfc ordem politica, em 
que se funda principalmente a ímmunídade 
parlamentar. é fóra de ·duvida que, em 

• gorai, são ellas de orct•m a proteger, mnpl\ 
ra.r e a fortalecer de modo excepcional os 
membros do Poder . L!J.!!Íslãtivo, . rr..sgua.r
dando-vs de qualquer sorte de víolencia, pel'· 
seguição, vingança e àrbitrio, em bem tl:t 
liberúatle e independencin. de suas opíniõ,.s, 
.evitando cuidadosamente na phrase lle .Felix 
Moreau, -« Droit C.JD3ti '.ucionnel »-que o 
processo·· em' qualquer hypothe.;e soja. um 
pretexto para. arrancar o Da pu tado á sua 
cadeira. . 
. Mas, si. incontesta.velmento, essas consi
derações se impõem como garantias da inda
p.•nrlencia, autonomia o integridade do Poder· 
Legislativo, cornpreh •nde-se bem que não 
pOdem ella.s se revestir . de u.m ca.ra.ct.er 
absoluto e tão amplo, que, abrigando Ú!! 
,modo extraol'dinario os representantes da 
.Nação, expuzessem ao abandono, ao desam· 
paro, sinão á annull 1ção completa, outro 
podei' constitucional, coa.rt{1-nd.o sua acçii:o lo· 
gitima e legal, na defeda iguatm~nt.e de 
altos interesses de ordem publica. . 

P•~rece á Commissão que (] art. 20 da 
Constituição da. Republica, .regulando, como 
fez, ;!. immunidade p ~rlamentar, p1•evenin 
esse.ç,onBict<·y que de outr·o modo se tornaria 
inevitavel entre os podor·es Legoisla.Livo o. Ju
dicit~rio. determinando o precisando a no
cessida-Je, a. opportunidadfl e o modo da 
:\CÇ[O de cn.da. Ul.ll , ' .. 

Essa. mesma dispof!ição conc;titnciomtl tor
na. eviJente que, a.peza.r de todas a.s preru· 
g11-tivas ,du segurança, indepondencia. o inviJ· 
labilida.de ue que deve ser investido o re 
presentante da Nação, ca.;,os ha,, . determina· 
dos por imperiosa neces11ida.de do justiça, que 
1;1io seria dig.nv, nem proprío ·e curíaf ro· 
cusar a autorização solicitada pM'"- -aujeit?..\-~ 
a. pt•ocesso criminal. 

Pensa. a Commis.,ão, com peza.t, que se 
acba nas conrlições expostas o facto, quo mo· 
tivou o pedido d,e licença. requeri,lo â. Ca· 
ma.ra pelo 3o promotor publico do Distt•1cto 
F:ederal, para iniciar prof'edimento cl'imina.l 
co.ntra. o Deputado pelo Estado do Rio Gr-.m· 
de do Sul, Dr. Alfredv Varela. 

'Px'Jmeira.mente ti•a.ta-se de um crime corn
nium, sem relação alguma . coni o "exei•.:icio 
·du mandato do Deputado, e · p1:atiéa.i1o fóra 
do recinto Ui4 Camam . 

proferido na sessão do dia immedia.to aos 
acontecimentos conshntes do inquerito poli
ci:ll, e na folha. ds que é director. 

B' bem de vm·, .. pois. que o concurso dessas 
cil•cumsta.ncias exclue por completo a ~us
peita. de arbítrio, de perseguição ou vin· 
t:!'aqça oo pedido da _ licença impetrada; 
a3&lm como qnl) o proce~so· p ->oisa pat"ccer 
um pretexto pltra af~tstar o Hepuútdo do seu 
posto. 

Nessa. cont:Jrmid ~de; entende a Commissão 
que o pronunciamento .da Camu.ra., om face 
do art. 20 dl. Con.;ti tuiçii:o, deve sEH" no. suo
lido tln. concessão d.a licença. solicitada, visto 
fundav-s~ (} ~~>.di~o ~m )\\sta. ~a.m~a.. ser isento 
de mnveLPQii_tico, e emanar de orgão com
petente, representante rlo Mini:3terio Publi,~o, 
n quJm cabe o direitó de denuncia~ · 

Sala das Commissõ~s. 4 de.)ulllo de .l904. 
-Pm·anhns Jfontenegro, ,presidente.-Frede· 
r·ico BOI·.qe.~,r·elatur.-E.<:tevam Lobo.-Arthur 
Lemos - JleUo Jiilttos.-:lierma.no Hassloche·.-
Luiz Domingues, simpledmente pela con
cessão da liconçd. . . 

N. l2- \904 

Indefere o requerimento em que D. Emitia 
Jlfendonça da Costa, viuva do tenente coro· 
'J\r.t hon1wo.r~o do ea:e;-cito Se'llerino 1 Josê da 
Oosla, pede uma pensão · 

A Commis~ão de Pensões e Contas é de pa· 
l'ece.l! qtl<'\ s0.ía. í.udeferi.da. a petiçã.o em qu' 
D. EmiJia Mendonça da Costa, viu"a do t e
nente-coronel honarario do HXm•clto Seve· 
ri no José dlt Costa, pr.de se lhe conceda uma 
})~MOO, 'f)\?tí> nã.1> t~\' ·,\ p~ti.a\on-.n:t\1: pt'OV!\dO 
a neces~idade quo tenhn de .<;~emolhante au
xilio, nem tão pJuco os .serviços por &eu ma· 
t•i!lo pre~t;~dos lt Patria.. ·.· . 

Saht das Commissõos, 4 de julho de 1904.-
0onçalo Souto, presidente.-J. Mm·eü·a Alves, 
relator-Etyseu Guitherme,-J1Ioreira Gomes. 
-!oao Btlptisto .• -Mttnoet Fv.lgencio. 

Vão a. imprimi!' os se.~uintes 

PROJf.CTO!'l 

N. 7!')- Hl04 

Autoriza o Pader kxecutivo a conceder um 
a1tno de licença ao Dr, JoirJ Nabuço Neiva, 
auditor de. ll•Aerrn. do f• clist•·ic~ 1. militar·, 
sem vencimentos, pw·a !l·at·o· de negocias do 
seu int~resse partic ,,ta1· e .?trl : lhe convie1· 

. Depois, no .facto incriminado deu-se quasi . ·A' . Commiss.ão de Po~:çõrs o Polnr0s foi 
tla.grancia, .'tssim como a confissão da auto ~ erú;iii.do o roquerizilc.1to -em lJ. ' IC o Dr. Jo:>rí 
ria.; na. declaração que perante a L'ama.ra fez •Nabuco Neiva, ariditor .de guerra do 1° dis· 
o proprio Deputado accusado, em discurso tricto militar, .pode fic~nça. por um a.nno, 
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SESSÃO EM -4- DE JULHO DE 1904 '43 

_sem vencimentos, pàra tratw de negocios 
do seu interesse p t.rtictilar onde lhe convter. 

Nada tenllo a oppür a essa petição, visto 
não acarretar onus para o Thesouro, entende 
a commis~io que deve ser a.ppi'ov:vlo o se· 
guinte projecto, que ofrerece: 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo Unico. Fica o Poder Executivo 

autorizado a conceder ao Dr. Josõ-Nabuco 
Neiva, auditor de guerra do 1° dbtricto 
militar, licença. l>Or um anno. sem venci
mantos, para. t1•atar tle neg· .cios do seu 
interesse particular e onde lhe convier, 
.revog ,~das as dLspusíções em contrario. 

Sala das comniíasões, 4 do julho dl:' 1904. 
- Jose Eubebio, presidente.- Felid: Gaspa>·, 
relator.- Sá Freire.- Euz~bio de Andrade. 

N. 83-1904 

Concede uma pensão mensal de 50$ a D. Dea
linda Amalia Cabral de Mello, 'l'iuva do 
merl.ico de 4.. classe do exercito n,.. Jose 
Raymundo Cab1•al de 2/ello. 

A' Commissão de ·Pensões e Contas foi pre
sente uma petição de u. Deolinda Amalia 
Cabral de Mello, vtuva. do cap1tão medic" 
ile 4a classe, Dr. ·José Ra.ymundo Cabral de 
Mello, pedindo lhe seja. C•Jnbediú~ uma pen
~ão de 200$ mensaes. 

Allega a supplicante: 
· a) qu~ seu marido, durante 16 annos, pre
. stou · os mnlhores serviço<i á. patria, tondo 

desempeo11ado f'om a maxima correccão to
das as commissõP.& de que f•Ji incumbítlo. ; 

b) que tem a seu cargo a. criação e educa. 
cão de oito filhos menores; 

<:) que, para. fa.zm• faco a. todos esses en
cargos e ásua propria. manuten~o, recebe 
apeMs do Thesouro a quantia de 164$. su-
jeita aos descontos lega.es. · · · 

Todas as allegações se acham cumprirfa.. 
mente provadas pelos documentos apresen. 
ta.dos. 

Attendendo a. que é realmente insuftlciei:i.te 
a referida quanGia. pat•a a· manutenção de 
tão numerosa familia. o que são de V<~lia 
os s~rviços prestados pelo marido da pet.i· 
cionaria,julgandv, porém. exagger•ado o aux1· 
lio pedido, é a Commü•são elo parece .· que 
que -se adopte o sngu1nte j)I'Ojocto do lei: 

. O Congresso Naciuua.l l'esoh'c~ 

Al'tigo unico. Fico. concedida uma. pensão 
mensal da 50$ a. D. Deolioda Amalia. · Cabral 
de Mello, v~uva do medico de .- 4a classe 

do c~ercito, Dr. Josê Ra.ymundo Cabral de 
Mello. 

Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das cJmmissões, 4 de julho de 1904. 

Gonçalo Souto,· pP&Side-nte.-J. 'Moreira Al..,es, 
.;...__Rtyseu Guilherme _ -Ma~·eira Gomes. -Joiío 
Baptista.-Manoel Fulgencio. 

N. R4-l904 
r.oncedc d ex-pmça lio C,iJCrcito Josti Ji1-ancisco 

dos ·santos, residente na cidade de Tur"o• 
.llinas aemes, a pensao mensat de 30.$000 

Jusó Francisco dos Santos, ex·praça do 
e:xercir.o, tendo feito as campl~has do Uru
guay e do Pa.raguay. ondo.sagundo a.ttesta.<io 
medico. que junta. á petição endere~.ada. ao 
Poder L•·gisla.tivo e sujeita, neste momento, 
á apl'eciaçã.o da. Commissã:o da Perisoos e 
Con~s, cpntrabiu a enfermidade de que se 
acha sotfrendo, reque~ lhe seja. concedida. 
uma pensão, que o ponha a.o abrigo da mise
ria. 

Da. sua fé de officio evidencia-se ter elle 
prestado os roPlhores serviços naquellas duas_ 
c-wlpa..nha.s. sendo ferido em diver.;os comba
tes e, no dia 3 de novl.'mbt•o de 1866; elogiado 
em ordem regimenta.l, pela gloria que, nesse 
dia. colheu para o· batalhcTo a que pertencia. 

O peticionario, quo é m:~ior de 70 a.nnos, 
serviu no exermto deseJe 1854 até 1870. 

A' vista .• o exposto ~ a cammissão de pa
recer que seja. deferida a sua petição, ada
ptando -se o >eguinr.e prujecto óe lei: 

o Congrêsso Nacional resolve: 
At•tigo llOiC >. J?iea. concedi<la a. ox·praça. 

elo exercito José Francisco dos Santo~. re.si· 
dente na cidade rle Turvo, Esíatlo do Minas 
Gcraes, a. peosão mon~al de 3().$000. 
Revogad~s as dispo:~ições em contrario. 
Sa.la das commissrõt, 4 de julho de 1904.

Gonçalo Souto, pres~e nto.-J.Moreira .Allles, 
rala.tor.-Elyseu Gspherme.- Moreira Go-
mes.- Jotro Baptista-Manoel Fulgencio.' · 

N. 85- 1904 

Concede a D. Maria de Castro Menna . Bar~ 
reto, filha legiti.m ·J, do capita:o Jaclntho Bar· 
reto de Castro, morto em combate na cam. 
paraha do Paro.guav, a ,.e..,ersao 'da penslfo 
de 30$ me11saes, que competia <f suafa~le· 
cida mc1e D. H·ancisca Bar1•eto . de Castra, 
sem prejuüo do meio-soldo ' 

D. Ma.rin de Castro Menna. Barreto, filha. 
legitima do capitão· Jacintho Barreto de Cas· 
tro. morto em combate na ca.mpauha do Pa
raguay,reqriereu, em 1902, ao Congresso, 11-
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· zessé revorter eni. seu ·raJor a· pensão mensal Da foi tO. V.er'itlca-se dos ·do::uinento3 'ex· 
~e 30$ ctue . fôr~. em .187( ~onqedida á sua hibidos quo aquelle officia.l salientou-se sem
mãq, hoje t'a.llo~tda, D. Franctsc:t Bal'roto de pre no servico da p1tria, quer na. paz quer 
Cástro, · allega:ndo o sr.u esta. lo de extrema na guerra, in 'lreccndo 1•npctidos lo~ v ores .dos 
pllbreza; · · .· · · soti~ chefes e tlo Govt>rrio. As:>ím é <jno,achan~ 

Ouvida, então, a comniissãJ ct~mpotcnte, 'lo-w a ~ordJ do Amaionas na pasaa'gem 'de 
fói'esta. do parec:.ír qun se nã.a attemlesse ao Cuwas, foi louvado pelo almirante Ta.man· 
podido da peticionaria, sob o pretexto do per- da ré pelo ·seu comportamento; sendo l'ogo 
ceber ella. o montopio mHitar. dOJJOis conlecora1o par serviços militares 

l~eplicando, allega. a mesm:t peticionaria prl.'sta~o~ na guerra. Foi elogiado pelo 
que não rec~be nen~um montepio, competin- commandante em · chefe Quinta.ililha· Jor· 
do-lhe a: popas o mel'J ·soltlo, que é sobremodo dão pelo ·desempenho de · · set·v1çns de 
in~igníficante, · e ·mais que favores identicos que fora encarre rado no Pasl>o da · ·Patria 
ao q no peJe foram concedidos, naqJtQlle ao no,. e Itapir•i; foi elogiado . a pó.:~ .. o IJo.mb trde· 
:\s viuvns DO, Marfiza. Ro.lriguQs Cab~dl .e. a.mento do forte Curuzú e ainda no combate 
L'tJcla. Barbo~~ de. Amoriríl, ó que tudo consta de Cin•apa.iiy. pelo seu valor, . 8a.ng~e . frio .o 
dos decr(ltos ns .. . 960 e 984.. coragem, levando ordens aos na.vJos :n:laJs 

Attendendo a quo a poticionaria não teD,l emponhados na acc.'ío através da metralha 
em sen fa,vor o montep:o militar, como se inimiga.. O ministro da Marinha, por aviso 
allogou, .e ,qne nip. se trata de despeza. . a. de G de outubro, louvou-o pela bravura. co· 
croàr, m.a!l ~e simples reversão, e . ta.mllem ragem e dedicação dn que deu provas glo~ 
aos hoos servicos prestldos á Patria. pelo pao riosa.~. 
fl:l mesma. peticionaria, ê a Commissão _de Foi ainla. condecorado pelos serviços mili· 
PonsõJ.~ e Contas de parecer que s' a,ljopte o tal'as pres~:1do:; an tos o depoi~ da passagem 
sogriinto projecto de lei: do exercito p:~.ra o territorio do Paraguay. 

Q CongrP-SSO Nacional decreta: 
Art. unico. E' concedida a D. l\Iaria. de 

Castro Monna. Barreto, filha legitima do eo.
pi tão Jacin tho lhrreto de Castro, morto em 
com~íltte na campanha. do Paraguay, a . re
VJrsão da. pensão de 30$ mensaes, que com• 
petia á sua fall('cida mão D. Francisca Bar
reto de Castro, s Jm prejuízo do meio-soltlo. 

Revogad.t!; as llispo~içõcs em contl'.trio. 
Sala das commissões , 4 1lo jnlho de 19ÓL 

-Gonçalo So11tp, pre!!Honto.-J. Mm·ei1·a AI· 
ve.t .-Elysett G11ilherme .-M01•eira Gomes.
Joc1o Baptista .-Jifi110Pl Htlgenr.io. 

N. 86 - 1004 

Assistiu este otHcí:J.l a todas as opei'.tções 
•la esq uall ra no Para.gua.y, sendo protago
nista dn alguns 1los seu~ mais imp.Jrtíllntos 
feito3. 

Destaca-se, dentre estes, o seguinte, qua 
consta. do sua fé de offieio : · « Tendo a guar
nição de Humaytá <~bandonado essa. praça · ~: 
se refugiado n ~ ma.tta. no Chaco; foi nocea· 
s:~.rio estreito cerco pela lagôa ; o c.l.pitão
tenente SLeple da. Silva tomou o commando 
de trea esca.lei\lS, afim de impedir a evasão 
do inimigo. Diversoa episodws brilha.ntoci se 
doram durante as noitcR do rondas, nos com· 
bates co1'po a corpl com o inímigo, sendo 
este official contuso por duas vozes.» ." , 

Por este feito foi mandado louvar pnssoal- . 
mente pelo Imperador. . 

AulÓI'i.z-a o Pode~· Rxeculivo ct r;r.nàeder d Alludindo a elle, as::~im sJ exprime o Mi· 
'Dit~,va e filltas solle:,·as do capittío tle mar e nisterio da. Marinha. no relatorio do 181l9,.á 
guel'l'a, fr1'anci1Co · Hnnnno Stepple dC! Silva, pagln1. 15 : · 
a pensr1o mensal de 200~001. «Depois deste dia, a pequena peniosula do 

Chaco foi thoatro da. mais renhida. luta o 
Na pé.Jsente p}tição, . D. ,Emilia A11gusta do mais acrisolado heroismo. 

Stop;Jle da Silva, viuva do _ .capitão de mar e Nossa marinha, que já. havia provado seu 
g_u,cri~a l'~form::t_<lo Francisco . Rom.a.no Steppl~ ·valor o· superioridade nos comb!l.to~ ·do às; 
d;:t. Siiv~ e . suas fillla_s solteiras, . requQrem quaJra a esquadra e DOS . dó abordagem, 
u.ma. p_ensão. O ost.a.do. ·de pOqre~a. e fitlt·1 na passagem e bombardeamento do temíveis 
de rêcnr·sos e.m que . ficaram pela mo.t•te de fJrtalozas e na dost1·uição de torpedos insi· 
,qau mat•idó. e p1e, . d'eixarido -_apenas o moio 'diosos, achou ainda nesta occ;tsião ensejo de 
soldo ·p mon1iopio da uxigua taballa. de 18iü, colher novos e indisputavei<J lout•os, atacando· 
ca.lcula·l:t para condiçõe~ de vida. inteira- e vencendo o inimigu, não protegida. por cou· 
mente dive1·sas das actu:tes ; os long<>s e rc., l'llÇ1S, mas a peito descobert:>, a ar•ma 
levantea s9rviço3 prest::tdos por aquelle mi-: .branca, em pe1J.uenos escaleres e: canôas, 
Jítar, principalmente na. gucri'it do Para- tr•anspor.tados para a Jagôa pela qual: o in i- ~ 
guay; em que pt•aticon fllitos de admiravel. migo pretendeu escapar-se, qnan ... o, -reco-. 
valor, pa.receril justifica.·~· de .modo completo nllecondo t.oda a oxtenM.o de sua perigosa. 
o rl\vor reqnerirlô pelas sllpplicilnte.i . situa.ção, ab:1nlonou o. p1•aça. •lo- Hnmaytá e 
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].'il'oi!Úrou t~brir p11Ho pa1•a. l'eunü·~se à guat•- Fez as campauhas do Urugua.y {} do Pal'tl.'"' 
nição de Timbó, que pot• seu lado fazia csfor· guay, merocendo semprJ ·. enthu!!iasticoil : I (i ti· 
ços·des&l'perados para.·soccol'I'el·o e sal val-o. vo1·.os da pa.rto de seus ~uperiores, Teve: 
''03 CQJtlbatentes_ da. tlotilha de. es~a.leros no mais do um acces"o do posto pJr acto> do 

Chaco, sob o· comnwt~do do capitao-lenente bra.vura. e foi 1101' vozes condecorado _velo 
F1·í:mcisco RumailO Steple da Silva, coadjuvado Gov:rno Imperial. Ao morret•, occu}lava, 
p()l' oictros .otficiaes tiío valentes e denoda(los, pela segunda vez,interiilamonte, ·o alto posto 
sr'o no seu'[1enero, iJ qüe de ·mais· notavel se co- de commandante das at•mas om Peroámbuco. 
riliece rtestl(gtMI'I'a • . · . . . . Serviços da ordem dos que foram prestados . 

· · · · · polo coronel Gonç tl ves não pJdem e não. do,. 
·si . a .esquadra brazíleira. já não. th·esse vem ser jamais olvjda.dos, constituindo . af.,i 

dado tantas _provas de intrepidez, c abnega· i~gratidão deixar a Pakia ao de13a.tnparo a 
ção, b;sb.va. essa. para constituir-lhe UID1\ so- v1uva. do um dvs seus molhJl'es servidoi'cs, 
lida reputação ;» . e a~ desamparo tem olla. cstadv_ até h<ijP,' 

E' indubita.vel, pois, que §e tra.t·é!. doum be· pois ilinguem dirá. que a qu1.nthi do IOO,SI) '!U 
· nemerito ·servidor da pa.tria., quo por eJià soja. sutRcio!}tc, nas circumstancias acLuao.:: , 
deri• imou seu sangue . c deu á sua histvt•ia para a mânutenção de uilic;~o , senlior~,~o nas con.-. 
ràgioas do álto valoi' e-gloria. - ' · dições da potioionaria-·, vivol)dv, ~t\1 1JÓt•a._, d-J 

Tl'i6to seria., portanto, e nada cdificauto, modJ o mais molesto. . . .: ... . ·. . ... 
que se deixass:e ao desamparu; e sem sutfléí- · AttomJando, porlaut~>.. a. tudo · h~'J\ é ít. 
entes l'Ccursos para uma honesta subsisten- ·commissão tio Pensõ~s o Cvnhs •IQ 'p(l.rqq\;W, 
cia; a viuva. e filhas solteiras · de· tão abne- que SIHtdopto o seguinte pt·ojcctodc loi :, . · . 
gado e valoroso bra~iloit'O, . . . . o·.congre.iSO Nacionaleosolvo : 

Por isso a Commissã.o de Pensões 'e Contas At•tigo unico; Fiel con. c .. edidii. o. 'ma. pén. s.:i:o.· 
~ de parecer<{Ut1 se 'adopte O seguinte J!l'O- "' ' 
J t mensal de l00$000 a D. B11igida. Flad'\' 
oco .: .de Oliveira Gonçalves, viuva do Cloronel 

<;> Congre~so Nacional decreta: José i'homaz Gonçalves, , 
Art. unico. Fica o Poder Executivo auto- Revoga'll· soas disposições em contrario. 

l'izado a conccdor á viuva e filhas solteiras saia das Commissões, 4 de ·julho de 1904~ ·-
do càpitào do mar e guerra Francisco Ro· -Gonçalo ·~outo; · · pl'osident::~. _.:_ J. · Jloroú·a 
mano Steple da Silva a pensão mensal de Alves; relator •. - Manoet Fulgencio. - Jolf9'· 
200$, repartidamente, sem prejuizo do meio Baptistct,- Jfol·eira Gomes.- Elyse!i Gtii~ 
soldo e montepio pola tabolla de 1876, a que :lhel'me. · ., 
teem direitu; t•evogando-se as disposições em 
co~trario. 

Sala ·das Commis8ões~ - · Gonçalo Souto, 
prcsidente.-Elgseu Guitlwrme, ralator.-Jlo
l'eirà Gomes.--:Josà BaptiSta-. - . .1Iat10el Ful-. 
gwcio,-Joc1o Moreira Alves. · 

N. 88- 1904 

Concede a !J, z,1ora Queú;o:~ da Camom·Limn, 
viuva úo col·oncl ILonol·w·io do e.>:el'ci!o Frc~ · 
derico Augusto da Fontottra Lima; a pensão · 
annual de 1:200~000. -

A' Commissão do Pensões e Cont:.ts foi p_re. 
· · · · ·· · · · · senteoreqnerimento·emque D; · Flora Quei• · 
Concede a pensão mensai ·de . 100$000 a D. roz da Camara Lima, vi uva; do coronel ·ho.;.: 

Erigida 1"/avi(f. de Oli~:ei1·a Gonçai'Pes, viwva ·norario. do exercito F1•edorico Augu~to da.. 

N. 87- 1904 

do· coronel Josê Thomaz Gonçalves Fontoura. Lima, pela. segunda· voz, aólieíta. · 
· uma. pensão do Congresc!o Nacional, attento 

D. arigida Flavia de Oliveira , G'lnça.lves, aos g.·andes e relevantes· s6rviÇos prc~~~~Q~: · 
-viuva do c~.-rpnel Jo~é Thomaz Gonçalves, A pa.r.ria.: -pelo se~· finado· 'm;~.rido; lluor. :pJl/ .:L:.; . 
requer lhe ecj'.L marcada uma pcn:ão, alie- guerra ·do Urugua.y em ··_1852, quer :p'í'mc1..:; .,,. 
ga.n~o a exig,uidade do~ vencimentos que Jbe ·palmente como chefo da ropa.rtíçãtMis~l das .:.;:.:·.: 
competem •. EffecUv,amen~ assil!l é, .~oi~. rorça9 brasileiras em opora~õas no P·a.t•âgúày/· · .~·· ·;, 
por cert.idão .passadl!- pe~:,t D1rectorw, de t:on- e abi, também encàrrego.do ua. arrec~dação 
tabilidad~ do Thesouro, verifica-se que clla a divi~ão dos d~spojos tomados·a·o iDirJ!igo; .. ·; 
perc~ba dos co(r~ pubJ,i'cos 'pp,oilas a quantia. : Considoraod'o a Commissão quo·o referido: . 
de ceJl\ mil réis. . . . . . . · coronel 'Frederico Augusto ·da Ftlntotirli ~ ·· . 

A fé de oillcio do mÁ rido da· peticiona:ria é Lima, vetoi•ttno da.s glol'iosas campad.\l~:j__49 ' 
das mai:i brilhantes. Servindo no exercito -Urugúa..y ·e · Polz'ag':'i1y;_oxcrceq_ ·os ~~~(ijo;.J_ . · 
duttante muitos·annos,- prestou élle, ·na· paz-'e :nados cargos; a· ma1s .. dttferontas o ·lmPP~-~ ~: · .,· 
na. guerra,-os pJais assi~~alados . set'V•iiios ao. t8.n tes ·. cbmDiissões, no' a.cto_ (ta: kiieJ•ta.; óitHi:,c:: : 
patZ,- •'·" ., · · · ·• · · · · · ~- ' · - · i>jqdO·Seinprc a_S m!tiS mco-qqussa!! ~roy"'s ~~ : _;· 
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dedicação, zelo e probidade, como se evf· 
dencia. dos valiosos documentos com que a 
peticionaria instt•ue u seú requerimento; 

Considerando ainda que a mesma potici-o 
naria nenhum intot•,,sse a.ufere dos corres 
publicos, a ~aber, meio solúo, montepio ou 
outro qualquet• f<lvor pecuniario ; e 

Considerando mais que o direito da reflue
.mnte, á percepção do favor que solicita, já 
foi unanimemente reouohécido · por es~a 
mesma Cümmis~:~ão, na se~são do anno pas
sado: é de parecer que se adopte o seguinte 
projecto: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l.o E' cC>ncedida a. D. FIOI'a Queiroz da 

Camara Lima, viu va do coro 1ellwnorario do 
exercito Frederico Augusto da Fontoura 
Lima, a pensão annual do I :200$000. 

Art. ~.o Re.vogam-se as · disposições em 
cont:ariu. 

Sala das commissões, 4 uo julho de 1904. 
-Gonçal:J Souto, Presidente. '- 11I01·eira Go
mes, relator. - J . .Jl!o1'eira Alves. -Manoel 
Fulgencio. -João Baptista. - Elj;sett Gui · 
lherme. 

N. 89-1904 

Emenda mantida pm· ·mais de dous terços do8 

votos do Senado ao projecto n, 210 B, dt: 
19021 da Camara dos Deputados, que au
toriza o Poder Executivo a concede1· a 
D. .liaria ..brancisca Jllello de Cnrvalho, 
filha do coronel João Francisco áe ·,lfello e 
viuva do oonstructor· na-val. 'l'rajano Au
gusto de Carvalho., mna pensão annual de 
600$000 

(Vide projectos ns. 210 B, de 1902 e 34:>, 
de 1903) 

Nova•nente tomando conhecimento da pro
posição n. :llO B, de 1902, que concede a. 
D. Maria Francisca. de . Mello Ca.rvt~olho a 
pensão annua.l de 600$, elevada pelo Senado 
a 1:200$. a Commissão de Pensões e Contas, 
coherente com o seu p;uecer de l9 de dt~· 
zembro de 19o3, acon:stJlha ainda u1na vez a 
adopção da. propu.sição ·tal como veiu do Se-
nado. . 

Teve origem este projecto no pi'Opl'io seio 
da Commis~o de Pensões de 1902- «em at· 
~"LI!J411 , ~~u~~ serviços àe relevancia prestados 

p~rtl~teá~:~f;~a:H!~ec~ido marido ~a tmpplica.nte, 
IÍ!, que pezou subre sua fa· 

. '"'n,.., ... , a ·que se acha. redu,zid,a.» 
Camat•a o dito projeeto, foi 

ao l:ienado, que, por delibe• 
·qua::si unanimo, elevou a I :1;!00$ an
a p1msão de 600$,. que a Camara. v<.• 

Devolvido á Cama.ra o pr.;jecto. assim 
emontl.ado, e ouvida a Commi&lão de Pensões 
do annu passado, opinou a_ mellma que a Ca
mara accettasse a moenda uo Senado. 

Não logi•ou, porém; a. Commissão ser atten
dida; e a. Cam:tra. manteve o seu projecto tal 
qual. , · 

Remettido o mesmo; de nov.o, ao Senado, 
este por sua vez e por unanimidade do votos 
dos membros presentes (excluídos t1•es votos 
de n1embrv.:l da Commi~sãu de Finanças) man. 
teve o augmeuto da pen::~ão para 1:200$ ao~ 
nuaes. 

A Commissão de Pensões e Contas actua.l 
pensa., como j;1 disse, deN-01' ser coherento 
com a de Hl03, pltrgue, si está reconhecido 
pela proprW, Cªma.ra o di r dto á pen1:1ão do 
que se trata., não ·tia razão pa.t'<t que esta 
recuse a omendd. do Senado, que, pelo au
gmento feiw, é mais equitativa e melhor 
COI' :esl,onde tL ca.;;egoria da. viuva de um 
capitào·tenunte honom,rio da. armada na-
cional. . 

Cumpre reeorda.r que ·nesta utima quali
dade nada percebe a dita viuva dos · cofres 
publicos. 

A IJommissli.o do Pensões e Contas espera 
que a Garnara seja. conforme com este pa
recer. 

Sala das Commissões, 27 de junho de 1904. 
-Gonçalo Souto, pre.sidentl:l.-Etyseu.GuUh~r
me, relator.- Mo1eira Alves.- Manoel Ji'ul· 
gencio.-Joao Baptista.-1lloreit·a Gomes. · · 

Emenda do Smw do ao tn·ojecto da Camm·a dos 
Deputados n, 210 B, de 190:,!, autori.zando 
o Poder Executii)O a conceder c1 D, 1llaria 
F'·ancisca Mello de Carvatho, filha do co· 
ronel Joao Francisco de .~.llello e v;uva do 
oonstructor nava~ Trajano Augusto de Car
valho, uma pensao aimual de 600'/ii)OO 

Onde se diz-60U$, diga.-se: 1:200$000. 
Senado Federal, 30 de novembro de 1903·.· 

-José Gomes Pinheiro 11fachado, Vice-Presi· 
dente do fS • .mado.-Joahim d'O Catunda, 1° Se· 
cretario.-Albe1·to José Gonçalves, ~o Secl'b
ta.rio·.-Antonio Azeredo, s ·rvimlo de 3• StJcre· 
tacio.-BI·a.ci/io Ferreira dct . Lu:s, servindo 
de 4° Secretario. 

Projecto det (}amara dos Deputados n. 210 B, 
de 1902, autoriJando o Pode1· Executivo a 
concede'· a D. Maria Francisca .iJleUo 'de 
Carvalho, filha do coronel JoiJ.o .Frlincisco 
de Mello e viuva do constructm· naval Tra- . 
jaiio Augusto de Carl)alho, uma pensao an· 
nual de 600$000 

O Congre8so Nacional resolve: 
Artigo u,nico • . Fica. o Puder .i!:XtJcutivo au· 

torizado a conceder á D. Maria. Fra.noisça 
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Mello de Carvalho. filha. do coronel João 
Francisco de Mello e viuva do coostructor 
naval Tt•a.tanó Augusto do Carvalho, um1t 
pensão aunual de 600$ ; revogt~das as· dispo
sições em contrario. 

Camara dos Deputalios, 10 de dezembro do 
1902.-Carlns Vaz àe Mello, PresiJente.
Cm·los Augusto Vldente de. No'f!aes, (o Som·e· 
brio.- An!Je&o José d(t Sitva Neto, 2o Se 
cretario. 

o 1!\r. President.e-Estaudo adean· 
tada. a. hora., designo paril. ttmanhã a se· 
guinte ol·dem do dia: · . 

Continuaçãq da votaÇât} da. emenda ao pro· 
jecto n. 345 A, de 1902, constaute do ~rn
presso n. 47 A, de 1904, concedendo igual 
favor a D. Antoma. de Santiago Potengy c 
D. Maria. Adclaide da Silva. Pontegy. irmãs 
8vlteira.s doca.pitãoJoaquim de Assit; Potengy; 
· Votação do projecto n, 5l. de HJ04, auto-
rizando o Poder EKecutivo a abrit· ao Mínis
terio da Fazenda o m•édíto extmordinario 
de 6:379$587, em oxecuçãu de sentença pas
sada. ei:n julgado em favor do Dl'. Hilario 
Soares de Gouvêa, lente da !''acuidade do 
Me_úicina do Rio de J.HJeiro (2" üiscussào); 

Votação do projecto n. 52, de l90t auto
rizando o Poder Executivo a abriL• ao Minis
terio da Fazenúa o credito extraordinario 
de 27:915$150, ouro. importancia com q-1e o 
Brazíl deve contribuir para a constt•ucção do 
edificio destinado á SecreGarb. Internacional 
d.a.s Republicas Àmericanas o p:tra. a Biblio· 
thec:.t Commemorativa. de Co!Jmbo, em 
Washín_gton (~" disçussão); 

Votação do projecto n. 17 A, do 1904, 
mandando sul:stituir a disposição d'l. lettra 
-c- do art. }o,§ ~o do dacre&o n. 1.171 A, 
de 12 de janeiro de 1904, pela seguinte : á 
fixaçã.o das taxas pelo aluguel do ma.tel'ial 
da. praticagem e serviço do pessoal avulso 
da. mesma., devido pelas embarca.çõtJS que 
demandarem o porto e de accôrdo com o 
regulamento do 28 de fevcrei,•o de 1854; 
com parecer da. Commissão de Orçamento 
(2a tliscussão) ; 

Votação do p1·ojecto n. 53, de 19tH, auto
l'izando o Poder Ex~cutivo a conceder um 
anno de licença, com todus os vencimontJ~, 
par~JJ tratar de soa 8.:1.Ude, ao Dr. Democrito 
Cavalcanti_ de Albuquerque, director da. 
la directaria do Tribunal de Contas (discussão 
unioo.); . 

Votação do projecto n 34, do 1904, antori· 
zando o Poder Execuuvo a abrir a.o Mtnisterio 
da Guerra. o credito e!lpecía.l de 5:181$ pa.i•a. 
occorrer ao pagaiD~llto a.os inspectorus da 
Repa.rtiçã<! Geral dos Talegraphos: Antonio 

José da. Silva Rosa e Casimiro José da Silva 
Rosa das dia.rias que deixaram de receber 
durante o tempo em que serviram na. com· 
mi ,são coostructora das linbas telegra.phicas 
de Cuyahá. e Corumbá (3a. di:>cussão) ; 

VotiJ.ção do projecto n. 48, de 19t14, auto
' iz .ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Fazenda o credito extraordína.rio de 
l4:313$0G5, em execução t.la sentença pa~sada 
em julgado em fa;vor de Lobo & Irmão 
{3" discu~são); 

Vohção do projecto n. 49, de 1904, auto· 
riz<l.ndo o Governo a deduzir do credito de 
530:8ti4$, destinado a «material, constru
cções e evontuaes », oa tabella annex•t ao 
decrnto n . 1.151, de 5 de ja neir·o do corre-o te 
a1_1no, a quantia de 100$, relativa á dift'e• 
ronca. verificada entre a somma total das 
vei•ba~u.lli pl'evistas e o credito de5:500:000,1i, 
tlx<tdo no at·t. i'-', § f>u, do mesmo decl•eto, 
bem éowo a. importancia. do 27:754$, n:J
cessaría a iutegrat• a dota~ão da verba. ~E::>· 
tação da visíb do p9rto » mencionada na 
tabe!ht rofedda {3" (.U~cussão) ; 

Vutaçã.o do projecto n. 60 A, de 1904 (do 
Senado), conccJJendo prorogação da lioença 
dada ao Dr. Bernordino Ferreira da. Silva, 
ministro !lo Supremo Tribunal · Fedei·al, por 
ma s um a.ono, com t•Jdos os vencimentos 
(úiscu~sã.-, uuica) ; 

Vo;ação do iWOjecto n. 62, de 1904, auto.: 
rimndo o Poder Executivo a abrir âo Minis
teria da Ju::;tiça e Negocias Interiores o cro
úito exet·a.ordioario de 8:644$827, para paga
mento dos vencimen&os que competem ao 
substituto da I<'aculdade de Medicina da Bahia. 
Dr. Ju.sú ,Julio C(l,laza.ns (2"' discussã.u) ; . 

Vot 1ção do projecto n. 133, de 1904, :mto. 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da, Industria, Vtação e Ob1·a.s Publicas 
o ceedito exti'aordinario de 12:801$870, em 
execução de sentença passada em julgado 
em f .vvr dos engenheiro~ Lucas Proença e 
Antonio da Cos~a Junior (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 64. de -1904, 
a.brindo ao Mmisterio da. Ju11tiça e Negoci"s 
luterJorei o credito de ti60$499, para. pagar 
a tres officiaes e a um porteiro da Secretaria 
Jo Sen~do, em virtude de deliberação da· 
quelle ramo do Congresso Nacional ( 2• dis· 
cussã.o ) ; . ~/ · 

Votaoão do projecto n. 65, de 1904, tor
·riando extensivas aos auditora:~ de gué~ra 
dos l", 2o, 3°; 5° e 7° districtos milita.t•e<J as. 
vantagens do decreto n. 821, de 27 de de
aembro dJ 1901, com parecer e substitutivo 
~a. Commissão de Ma.rlnha. e Guerra. sobre 
orgau1za.çâ.o do quadro dos auditores do 
oxer~ito; de~lara.~ã.o dos seus dil'eitos 0'-
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tleVe!'ea; totn'\Ullo-ós uJttensívos no a.uditol' gst1.tiatlaa Jôâo Ca.nal.o (la. Silva.; p:1.ra. tt•:~.tll.ti 
da. marinha, e dando outras providencias ; do sua saudo onde llw convieL· (discassão· 
e com p'l.recer do. Colilmissão de Orç.unento, unica) ; . : 
opinando em ft~.vor do sub~titutivo (prece· 
dando o requet•imento do Sr. Oliveira Val· Vot ~ção diJ ·p~·"j3cto n. 71, de 1904, auto-
bdão) {2 .. di:3cussio); . . riz:tndo o Podet• Ex'!cutin> a abrir ao Mi

nister·io da Justiça e Nogocios Interiores o 
Votação do projecto n. 66, tio 190!, auto- j'to t d' · ,, 2:J ao ,~, 

x•izando o Poder Executivo a conceder ao cre I ex raor tnarw uo. -: ,-.3..,167 o:u 
oxecuçã.o de sent~nça p1.ssada. _em julaa([o 

Dr. Albino Alves Filho, procurador da Re em favor do alftJrc.'l da. b:'Jg=•da poiJcbl AI
publica no Estado de Minas G~n·~s. um anno ft·cJo Nunes ,lo Andra.lo (2~ disJussão) ; 
de lio.?n~a. com o ordona.do a que tiver di-
t:.cito, pa•·a tr<Lla.r do su:t sa.udu ( 1li:3cu~são Vot:J.çio do p1•ojecton. 73, de I9Ji, auto~ 
unica) ; · ri;:a.ndo o Poder Exocutivo a abriL• ao Mi-· 

Vo,ação do pt•ojecto n. 67, de 1904. au~v· nisterio da. Guerra. o crelit9 esp3-;ial dc
J•izando o Pt..det• }1~xecutivo a concedO L' ao 107$850 pat·a occ:ort'Jr aiJ pag .&mento aos · 
te.legraphista. do :J~ e\asso. da Estt•ada. do soldados do I o batalhih d3 artilharia. do po· 
Fcrt~o Con~t·al_ do LWazil Ja.cintho Hygino tia. sio;ão Ma.t•tinho Xavier dos Santos c outro, 
Cruz seis mezes do licença, com ot·deuadó, de seus voncimentos rela.th-os a<J moz de 
para tra.tar do sua SlUde ( discussfb unica. ); novembm de 1901 (2a diicu~sã:>) ; · · 

Votação do projecto 11. ü8. de 19J4, conce- . Votação do pt•ojocto n. 71, do HI04, auto~ 
dentlo pro'rogação, por mais um anno, da r1zando o Patler Executivo a. abrir ao Mi
liconça. em cuj'> goso se acha 0 Dr. Samuel ni::~terio da Guet•ra o credito especial dt} 
da. Gama. e Costa Mac Dowell, lent, sub- 6:434$980 pat•a. OOJorrer ao pa..,.amonto a. 
stjt,uto dl' l''a.culdado de Direito do Recife Francisco Aff.>nso Palia, cessiona~io de di-
t:iscus~ão unica); versas ex-praças do exercito <rstacionadas 

( votação do P oje:to n. 69, de 1904, auto· no Estado de M<ttto Grosso, p1•oveniente de 
rizando o Podor Extcutivo a conceder ao peças de fardamento que vanceram e não 
maehioista de 1• classe da. Estrada de Ferro receberam no dovido tempJ (2"' discussão) ; 
Central dJ Brazil José Joaquim da Silva, Continuação da 3• discus;ão do projecto 
um a.nno do licença, com vencimentos, pwa ·n. :'j5 A, da 1904, redacção para. ga diS,9llSsão 
U'atar de sua saude (discussão); .do projecto n. 334; de 1903, quo reforma. o 

Votaç·ão <'o projecto n. 70, do 1904, auto- Regimento Interno da Cama.ra dos ·bopu
rizando o Podm· Executivo a concede1• um tados. 
anno do licença, com todos os vencimentos, Levanta-se a sessão ás 4 horas c 20 mi-
·ao chefo de secção da Direct~.>rh\ Gera.l da. nu tos da. ta.rde. 

Via SESSÃO EM 5 DE JLlLlJO })E -!UO} 

Preàidencia dos Srs. Paula Guima1·ães (PresirJente), Oliveim Figu~íreJo (fo Vice-Pre· 
sidente) e Paula Guimm·tfes (Presidente) 

. Ao moio·dia proceilo-:m á. cha.níarla a quo C:11'Va\ho, D.>mingos Guimarães, To~tu.. Felix: 
re~poridem os Srs. Paula Ouimarãos. Oliveira. Gasp:lr, Sa.tyro Dias, Vergne de Abreu, Alves 
I<'iguoirodo, Alwcar Guimarãru, Wanderley Barbosa, Eluardo Ramos, Paranhos Monte,.. 
de 1\IondJnQa, · Joa'}uim Pit·cs, Sá. Peixoto, nogw; Rolrigues Saldanha, Galdino VJI'cto, 
Hosann"h de Oliveira, Carlos de Novaos, An· C:.>rrêa Dutra, João Baptista.. Oalvão Baptista, 
tonio lla.etos, Dias Vieira, Bezert•il· Fonte· La.urindo Pitt3., Pereira. Lima, Julio San~os, 
nclle, Tbomaz Cava1cantt, l~tluardo Stw1a.rt, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
Eloy de Souza, Fonseca e Silva., Wa.lfr·edo Viria.to Mascarenhas, Da.vld Oampish, Ma
L'!al, l:>idro Leite, Bricio Filho, Peit•o Por- noel Fulgencio, Olyntbo Ribeil'o, Woncoslá.o 
nam buco, I::paminoodas Gt•acindo, Ra.ymundo Braz, Bernardo de Ca.1J1po3, Domingues da 
~e ~1~ra.~4a., Rodrigues Ooria., JovhH&illO de Castro, FNtlcisco Romeiro, Rebouças <te Oil.t'• 
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·va.lho,_Costa Junior, Azevedo Marques, Her
·menegildo de Moraes , Aquino Ribeil'O Paula. 
'R.amos, Juvenal Miller, Ma.rcal Escobár, Ger
mano Hass1ocher, C<~.ssia.no do Nascimento e 
Ve~pasia.no de Albuquerque. 

Abre-se a. sessão. 

E' lida. e sem debate a.ppL·ovada a acta da 
~essão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimarães 
{1° Secretal'io) procede <i leitura do se-
,guinte -

EX. PlWIE~TE 

Officios: 
Do Sr. I" Secretario do Senado, de 4 do 

corl'onte, communica.n<lo que nessa data o 
Senado enviou á sancção prc~idencial o. de
-creto do Congl'esso N'a.ciona.l fixando a força 
naval para o exercicio de 1905. -lutei
:radâ: 

Do Ministerio da Justiça. e Nea-ocios In
teriores, de 2 do corrente, envíand7> o roque· 
rimento em que a Junta dos Corretores so
licita. a. íM!usão de verba no futuro orça.
mento deste ::\Iínisterío para a.cquisição ue 
mobilia ~ entras despe~as.-A' Commiss:io 
de Orçamento. 

Do -Ministerio da Guerra, de 4 do corrente, 
enviando os papeis em que o capitão medico 
de 4" classe do exercito Dr. Alfredo de 
Mello Mattos pede um anoo de licença. com 
vencimentos, para tratar de ncgocios de seu 
-interesse e da. saude de sua ·mulher, fôra 
desta Ca.pital.-A' Commissão de Petições e 
Podere;;. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 
hoje, satisfazendo a requisição desta Ca.ma
ra no otflcio n. 83, de 13 de junho p1•oxímo 
ftndo.-A quem .fez a requi:>ição (á Commís
mis>ão de Agricultura e Industl'ias don
nexas.) 

Requerimentos: 

De Corinthia Gama de Oliveira. Lima; 
mulher do Dr. Alfredo Moreira de Barl'os de 
Oliveira. Lima, lente cathedratíco da Fa.cul· 
dade do -Direito de S. Paulo, allegando que 
seu marido tendo se invalidado para o ser
v_iço d~ m!tgi~terio, pede que lhe seja conce· 
d1da a Jubllaçao com todos os vencimentos, 
nos termos do art. 57, § 2°, do decl'eto 
n. 1.232, de 1891.-A's Commíssões de In· 
strucção e Saude Publica. e de Constituição 
Legislação e Justiça. ' 

Do alferes do exercito Alfredo Romão dos 
.Anjos, pedindo prorogação da -licença. em 

Vol, lll 

cujo goso se acha, para tL·ata.monto de sa.udo. 
-A' Commissã.o do Petições e Poderes. 

o s .. ·. Azevedo Ma~·queM
Sr. Pt•esídoote, pedi a pttlavra; simples
mente p:tl'a envia-I' á Mc~a uma ropre1:ent.a· 
ção dos dous tab 3llíães de prote~tos do lettras 
da. capital de S. Paulo, relativamente a. mo· 
díficaçõos _que elles julgam convenientos, na 
lei re3pcctiva, em hencflcio do serviço pu· 
blico. 

Tonllo d ~to. 

Vem <i mesa., (l ltdn. c anviJ.da. á Commi:o:~ . 
são de Constituição, Legislaç·ão e Jus~iça uma. 
represcnção dos t:tbclliães de protestos de 
Iettr-!_s da _capi_tal d~ ~. Paulo,_ pedindo a. sup· 
prcssao do dJspositJvo cont tdo no § to - do 
art. 3° da lei n. 839, de l6 do agosto do 1992, 
que nmnda. crca1• o liVI'O de d~vedóres po1• 
títulos ·protesta1os. ·· · · · 

O St", Thomaz Oa.vaJcantÍ-
Sl'. Presidente, venho deelitriW a V. Ex:. que 
o t;~osso illustre collega, Deputado pala Ca
pital Federal, o Sr. Americo de Albuquer· 
que, nãotem compa1•ecido u. e~ta. Casa por 
doente. 

Pedin-mc quo fizesse esta declaração a. 
V. Ex. e ;í. Casa,. para, que tivessem C'JDheci
mento de suas fa.ltas. 

O St•. P•·e;o;idehte..::.-\. Cá.màrá fi~a 
inteirada. · 

'O Sr. Dea•nardo de <htnl.:. 
pos (')- 81'. Pi.•esidente, o projecto que 
vou ter a lionl'a. de submetter á conshle
ração da Case. refere-se a um assumpto c1ue 
me parece de alta. relevancia. e vem dirimir 
gra,·es difficulllades com que lucta o com
mercio quanto á contagem do prazo para o 
vencimento das lettras passadas a dias ou 
mezes de vista. precisos. 

Como sabemos, Sr. Pt·esidente, o a.1•t. 355 
do Codigo Commercial estabelece que as let
tras de cambio podem ser passadas: 1°, ti. 
vista.; 2", a dias ou meze!l de vista; 3°, a dias 
ou mezes de vista precisos; 4°, . a dias ou 
mezes da data; 3°, a dia ou mez certo e pre· 
fixo. 

O art. 356 do mesmo codigo determina 
que, para as .lettras s().ccadas a días ~u mezes 
de vista, (1 pra_zo ~~·comece a contar do, di(l. . 
immecliato ao do sen acceite; e que, .para as 
lettras passadas a· dias 011 mezos dá. data, o 
prazo se comece a contar do dla subsequente 
ao da. data. . 

Coriw se vê, o art. 356 do Codigo Com~ 
mercial não se refere a.os títulos de que trata . 

( ·) E~ te di-cn•·- o •-il ·• \úi· r e'! iH 1 1•elo O!•adot·. 

1 
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o n. 3 do a.rt. 355, isto é. ás Iettras pas· 
sadas a dias ou mez!ls rio vista pt•ecisJs. 

Ne"isa.:; c;ondições. St•. Pr<>sit!e:lte. si leo
CÍi\ndo o art. 356 em rcl(l~'ii'J ao Yencimenr.o 
desses li tulo~, o coutmorcio cJmeçotl a. di · 
vergiL' qtwnto u.o mudo por que ch~\·o sor 
contado a JH'azo dos me~mos ; e tanto assim 
quu o Tt'ibunal do Commel'cio. antiga Côrte. 
por Assento n. ::J, de 7 de julho de 1856, 
e3ta.bclocau que o prazo começasse a "ot' con
·ta.J.o d:.> di~\ dJ a ceei te. 

O quo é c.::t·to, eotrctn.nto, é que esse As· 
sento não podia ~;or tomado, visto quo a 
:praxe que porventura ho11wsso sido osta.he
lecida, qua.uto (t contagem dv prazo em 
questão, ir~ de encontro ü exprcss~l disposiç?ío 
do art. 135 do Codigo Commm•cial, <1ue de· 
terminou que, em todas as obrigações mer
cantis, o prazo !levo ser con Lado do dia 
suhsequente ao da data do aontracto, con· 
tando-se, porém, o dia do vencimento ou ex· 
piração do prazo. 

Essa disposição do art.. 135 nada mais faz 
do que tl'aduzir a fór·mula jurídica acceita 
pelas legislações dos povos cultos, isto ê, 
«dies ad qao HO!I comput.ato in tenninv.m, 
clies ad qtteln compv.tato in t e1·mimcm». 

Portanto. E i o art. 356 silenciou l'Cla th·a
mentc ao ·n. 3 do art. 355, me parece, 
Sr. Presidente, quo a disposição a se applicar 
relativamente a Lettl'as passadas a dias ou 
mezes de Yi:; ta precisos, devo ser de ac
cordo com o art. 156, e:c--ri áo a1•t. 135 do 
Cocligo Commercial. E si a disposição deste 
Assento, que acabo de cit:ll', vae de encontro 

A' vbta, desse fac&o, após uma c.;nferencht. 
que tívo com aquolle funccionat·io, regoh"i 
apt·~scntar á _ Camara. dos Deputados um 
proJecto que vws.<e sana..· os g raves pt•ejuizo.:; 
c os niio menos gt•aves vexames que podom 
rosultut' de s:l:nelhante divergoncia. E~te' 
projec:o, Sr. P1·esitlente, .p .woce-me expri
mir os vet•tlaJeiros princípios que do\"em ser· 
observaJ.os neste ponto. -Ap ~esentanlo-o, 
pQiS, á consideração da Camara dos Depu
tad,;S, espero vel-o convertidJ em bi, depois. 
de devidamente illuminado pelo eleva.U.o cri
terio dos mens illustres co !legas. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem . ) 

Fica sobl'e a me3a., atê nl!et·ior delilJera·· 
ç:to, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Naciona.l resolve : 

Art. 1. 0 Ao vencimento das lettras sacca
das dias ou mezes de vista precisos (art. 355, 
n. 3, do Corligo Commercial) applicar·se-ha 
a disposição do art. 356 do mesmo codigo' 
contando-se o prazo uo dia sub8equente ao do 
seu acceite. 

Art. 2. 0 Revogam-se as d;sposições em 
contrario. 

Sala da.s sessões, 5 <le julho de 1904. -
Benuwdo de Campos. 

DOCUMENTOS A QUE sg REFERE O :'iR. 
BERNARDO DE CAIIIPOS 

á diaposição do art. 135, é claro que o mesmo S. Paulo, 3 de fevereiro de 1002. 
Assento, não obstante se tornàr Ioi, não IL!ustre cidadão _Em resposta <i consulta. 
póde continmu• a preYalecer, tanto assim que dignastes fazer-nos em officio de 30 de· 
que o proprio commercío tom divergido, 
apezar dclle, rr:o contagom deste prazo. ja.neh•J proximo passado, cumpre-nos infor

mar-vos qual a praxe seguida por esse banco 
o art. 25 do decreto n. i 38, ·de 25 de no- para detet•minar os vencimentos dos titulos 

vembro J.e 1850, é claro neste ponto , e;;ta.· a. que se refere o art. 355, ns. 2 e 3, do 
tuindo q u9 as praticas commerciaes só podom Codigo Commercial. 
ser consideradas como usbs que <leva.m ser Sempre consideramos as letras de cambio 
guardados, ti yista do Codigo Comm'3rcial, e da terr<t, a di~s ·ou mezes de 'Vista pre-
quando essl\s praticas commerciaes pre- cisos, como si fossem simplesmente a dias 
enchem copnlativamentc o3 seguintes que- ou mezes de vista, contando o seu venci
sitos: 1", serem conformes os sãos principios mento do dia subsequente a da.ta do acceite. 
da boa fé e praticas commerciaes dô lagar; Nas letras a dias ou mezes precisos, con-
2o, não irem de encontro a qualquer dispo- tamos o vencimento do dia subsequente :i 
sição do Codigo Commercial qu lei depois data do titulo. 
delle promulgada. Convém, porém, notar que tem sido mo-

Nestas condições, St•. Presidente, o illustre ti v o pat·a controversia. a palavra precisos 
presidente da Junta. Commercial de S. P:.tnlo, no prazo desses títulos, não obstante a reso· 
procurando verificn.r a praxe st'guida. na· lução do Tribunal do Cqmmercio, de 7 de 
quella praça, relativamente à questão de quo julho de 1856, assento n. 3, para a qua.l 
trato, ouviu directoros de diversos in- chamamos a vossa atten~;ão. - Ao illustre 
stitutos bancarias daquella. capital, o das cidadão Dr. Procopio de Toledo Malta, M.D. 
respost'ls dadas pl!llos m('smos, e cuja publi- Presidente da. Junt:\ Commercial. - Pelo 
cação requeiro , se;{\. do modo palpitante a Banco de S. Pa.ulo, o dírector, Bm·,io de· 
üivergencia que existo. 1'atuhy. 
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S. Pa.ulo, 3 de fevereiru de 1902. 

Ulu~tro. cidadão-Rospon!londo sua. circular 
n. 9ôô, do 30 de .ja.neiro prox:imo.passado, a. 
qual teve tJda. nossa n.ttonçio, tGmos que 
lhe dizer o .seguinte: · 

!. 0 Quando as letras se l'eferem '~ tantos 
<<dias» do'-vista ou de data, contamos, p:l l'tl 
•leterminn. r o vencimento, do dia. immediato 
do aéceiw ou da da~ 1 .. 

2_. o Quando se rof .. ll'em tt tttntos «me:;e ;>> 
úo vista. ou de data, conta-se da data do 
acceíte ou da. data do saque tantos me3es 
quantos forem dadog, sem tor om conta os 
ilias que teem e~S }S mezes. Qtnremos dizer 
-comamos de datíl a da.ta. 

E:•:emplos 

I." Uma letl'a :ncada ·e acceita. em 31 
ue janeiro, a. 60 dios de vista, vence-se em 
1 de o.bríl. 

2. o Uma letr<t sacada e acceíte em 31 do 
janeiro, a tres mezes de vista, vence-se em 
30 de abril. . 

Assim usamos c peaticamos,por acharmos 
rtuedevcm a._ssim ser interpretldos os artigos 
do Codigo Commercial citados em sua cir
cular, combinados com o a.rt. 35'3 do mesmo 
Codigo. 

Saude o fraternidade. 
Ao illustt·~ cidadão Procopio de T. Malta., 

i\-I. D. Presidente da Junta Commercia.l do 
Estado de S. Paulo. 

O dircc~ol' interino do Banque Françclise 
<lu B1·é~i/, J. Hm·t. 

S. Pa.nlo, 2l J.e fevet•eiro de 1902. -
Illustre cidadão - Em rospost~~ tt circular 
n. D66, di rigidn por V. S. a est9 banco 
cumpre-nos communicn.r-lhe quo os venci~ 
mentos dos titulos sa.cca.dos a diu,s de vista 
oq dhs de vista precisos são sempre po; 
nós contados, tomando pa.ea. determinação do 
prazo o dia. immedia.to ao do acceite; entt·e· 
tanto, para. as lettras saccadas a mezes de 
vista ou mezes de vista precisos, oste banco 
entende c:ue um titulo acceito hoje, 21 de 
fevereiro, a. um mez, o seu vencimento é a 
2! de março (tendo, entretanto, este mez 
28 llía.s) ; assim ta.mbem si, o a.cceito é a 
21 de mar~o. o seu vencimento é a 21 de 
abl'il (tendo o mez de março 31 dias). · 

Este banco, porém, tem conseguido evitar 
duYídas e questões sobre a interpretação do 
Codigo Commercial, na parte relativa á. con
sulta, fazendo declarar expressamente na 
lettra o dia exacto do vencimento, em vez 
d~ refei'ir-se a mezos ou dias de vistas pre
cisos ou não- prática esta que, si se gene
ratiz~sse, l'esolveria por fói•ma segm•a o caso 
de r1ue se trata. 

S1ude e fraternidl.de - Ao iUustre ci
d_adão Dr. _Procopio do Toledo \Ialta., dignis
Sfma prestdente da. Junta Commercial do 
S. Paulo. 

B:\nco União de S. Paulo. -O pt•osidento, 
A. d ,· L(lc,•;·do. F1·an co. 

The BriUsA B :wh o/' South America J,i
miied. 

S. Paulo, l de fevereiro de 1902. 
Exm. Sr. presidente da Junta Commorcial 

des. Paulo. 
HI.ustre cidadão-Em a.ttençiío ao vosso 

?fficto de _30 do mez · pa~sado, solicitando-me 
m~u~maçoas sobril a. praxe US<lda nesta i.nsti.
tmçao sobre o modo de contar-se os dias 
para os Tencimentos tias letl'as de cambio 
passadas a prazo nas hypotlleses uo art. 355 
os. 2 e 3,do Codigo Commercial, declaro que; 

Ao que p:\rece, a praxe usada tem sido in• 
var~ave!meute, de MCOl'dO com o art. 356 do 
CodJgo _liommorcial, conta.t•-se o prazo, para 
o vencimento _das letras nas hypotheses dos 
ns. 2 e 3 do mtado tU't. 355. do dia. imme
diato ao do seu acceite. Por exampio eonsi
dm·a.-se que uma letra acceitn em 1 ' de fe
vereiro, a tres dias de vista on a tres dias 
precisos de vista, vence-se em 4 de fove
reiro em ambos os casos. 

Saude e .fratel'nidadc. - lianhdads, gc· 
rente. 

S. Paulo, 1 d~ fevereit·o del902. 
Illm. Sr. Presidente da Junta CDmmet•cial 

do Estado de S. Paulo. 
Em resposta. á s/ circular n. 96ti, de 30 dn 

janeiro proximo passado, cumpre a este 
banco tleclat·ar quo o vencimento das Ietra.s 
~acadas, a di:ls ou mezes de vista precisos, 
e !:lonlndo por esta banco desde o dia posterior 
ao do acceite e que a s/ vêr, o art. 356 esta
belec~ regra parn. determinar, inmriavol
mente,os prazos dos ns. 2 o 3 do art. 355. 

Saudc e fratei•nidade.-Ba.nco CommerciaJc 
Italiano d'-1 S. Pa.ulo.-G. Pugli{l, di.rector.-
8. Ro3:;m1o, contador. . 

B1·aJilianische Bcwk (tw De-«lsc!dand- São 
Paulo, 31 de janeiro de 1902. 

IIIm. 81'. Procopio de T. Malta, muito 
digno presidente da Junta Commcrcial do 
Estado de S. Paulo-NestC!. 

Em resposta. á consulta que Y. S. se di· 
gnou dü•igit• a este Banco em sua carta 
circular de hontem, C!l.be-nos declarar o se
guinte: 

Em ambas a.s bypotheses indicadas por 
V. S., isto é, seja. n. letPa de cambio s:~.cada. 
a. dias ou me::es 1e vista, seja ella passada a 
dws o~! mc::es de v1sta precisos, é praxe dos~<.' 
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Banco contar dcsJc o dia posterior ao acccitc, 
conformo rosu!ta dos exemplos qull SJ· 
gucm: 

l") uma. letra p:tss:~.da. a 30 dias do vista 
(ou :30 dias de vista. precisos) e aeccit:L no 
dia 1 de janeiro, vence-se no dia. 31 de ja
ncí!'O; 

2") um:1 letra. p~~:s ula a um mez de vista 
(ou um rnez dJ vis ta preciso) c acceitn. no 
•lia. 1 do j:wairo, Vüllce -se no dia 1 de fevc· 
rdro. 

Somos c:>m nstima e c:msidcração 

De V. S. 

Mto. A!fs. Vens. 
B;·a.:silíanisclw Bunk fiw Deutschland 

Jllasi Oau 

. Thc Lonclon River Plate Banh, Limited. 

· S. Paulo, 7 de fcvcreÍl\} tl.e 190?. 
lllin. Se. pPesitlente dil. Junta Commercial 

de S. Paulo. 
l~m resposta ao vosso officio de 30 de jl

neiro ultimo, cumpre-me informar: 
1°, que o pràzo para o vencimento da.s 

letras sacadas a dias ou mezes de vista é 
contauo do dia immodíato ao do acceite ; 

2', que o pt·azo para o vencimento das le
tras sacadas a dias ou mezes de vista pre
cisos é contado J.o dia do accoite ; 

3", que o art. 355 do Codigo Commercia.l 
regula. o pt•a.zo para o vencimento das letras 
sacadas a dias ou mezes de vista o sacadas 
a dia.s ou mezcs de data. 

Sou de V. S.- Att. Venr.- Ast. Bulle1·, 
gerente interino. 

London & Bra.:;ilian Banh, Limited. -São 
Paulo, 5 de fev<weiro de 1902. 

IIlm. Sr. Presidente da Junta Commorcial 
de s, Paulo- Tenho a honra de responder 
ao officio de V. S., J.o 30 de janeiro ultimo. 
Declat·amos que a regra. seguida neste banco 
pal'a a cont.agem dos dias ou mezes para 
vencimento de letru.s lltt tet•ra ou de cambio 
ô a seguiu te : 

As letras pa.s:>ada.s a mezes p1·ecisos ou 
diu,~ precisos de vista, o prazo para o ven
cimento dellas conta-se desde o dia do 
a.cceite, e as letras nas mesmas condições, 
sendo, porém, passadas a dias ou mezes de 
vista, o prazo começa a col'ror no dia sub· 
sequente ao do acceite. . . 

.!!!, ftnalmento, quanto ás Iotras a. dias ou 
mezes de data, a regra tem sido sempre a 
mesm,~. correndo o pt•a.zo desde o dia do 
saque. 

Saude e f1·a.ternidade. - London & Brazi
lian Bank, Lirnited. - PedroJ. Som·es, ga-
ront~.-J. Hobbs, contador. · 

Ciladão Presidente da Junta. Commercial 
1lc S. Paulo- Em rcspo.;;ta. ao vosso olllcio 
de 30 de janeiro proximo passado, temos a 
honra de levat• ao vos3o conhecimento que 
as letras passada! a mezes prcci:;os ou dias 
pt·ocisos de vi,;ta, o prazo pa1·a. o venc;mento 
della,s cont:t-se desde o di:t do acceil.e, o as 
lctl'..Ll n IS mesma..; con .liçõJs, sendo, porém, 
passa.das a dias ou mezes de vista, o prazo 
comoça a. cort·or n..> dia. subsequente do 
a.cceite. 

~. fin:tlmente, qllaUtJ ;is letras ::t dias ou 
meze> ele tlat1., a regl'a tem sido sc>mpre a 
mesma, correndo o prazo desde o dia do 
saque. 

Sa.ude o f1•a.tcrni1acle. - Ao illnstre cilla.
rlãJ Dr. Procupio de Tolcdo ~!alta, DD. 
Pl'ositlento da Junta Cou1merci:tl do Estado 
de S. Paulo . 

Pelo Banco dos Lnxra!lores.-.!ose Aat011io 
Ma1·condcs Machado. 

lllm. SI'. Presidente da. Junta. Commercial 
do Estado de S. Paulo - Em solu~ão ao otn · 
cio q11a V. S. nos dirigiu em datado 23 de 
maio corrente, sob n. 1 .158, cabe-nos infor
mar-lhe que, segundo a. pra,xe a.dopt(l.da, por 
este banco desde a sua funuação, nenhuma 
differença temos feito com relação ao modo 
de contagem de di<ts para o vencimento 
entre os títulos a que se referem o.> ns. 2 e 3 
do art. 355 üo Codigo Commel'cial, <tppli
cando índistinctamente a. uns e outros a. 
regra da primeira parte do art. 356 do 
mesmo codigo, sendo que rarissimos são os 
que se apre;;entam sob a forma do n. 3 da
quelle artigo ; praxe essa que nenhuma re
clamação até hoje levantou dos íntares: 
sa.dos. 

Prestatlos assim os esclarecimentos pedi
dos, aproveitamos o onsejo para lhe mani
festar os nossos protesto.;; de Estima. e eleva
dissimo apreço, 

S. Paulo, 25 de ma.io do 1904.-Ba.nco do 
Commcll'cio e Industria de S. Paulo, J. 
Queiroz Lacerda & Comp. 

Cama.ra Syndica.l dos Corretores de Fundos. 
S. Paulo, 26 de maio de 1904-Illm. Sr. 

Presidente da Junta Commei'dal de São 
Paulo: 

Accuso o recebimento da circular n. 1.159, 
que respondo: . 

Art. il55 n. 2.-Sim; isto é, por e:x:emplo, 
uma letra. saccada a dias ou mezes de vista., 
acceite de 26 de maio a 30 dfv., vence-se em 
25 de junho; 

Art. 355 n. 3.- Sim. Uma. letra saccada 
a dias ou mez9s de vista precisos, acceita 
de 26 de maio, a 30 dias precisos de vista, 
vence-se em 24 de juoho. 
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O art. 356 parece est:tbelecer reg1•a. parao O SR. EDUARDo RAMOS- Sim, In : ~ um 
caso n. 2, mas, nomeadamente uão esta· illu~tre cidàdâ.o meu ostimfl.do o.migo, n,nta.. 
belece par.~ a hypotltoi!e n. 3. gonista politbo do distincto apartlsta. 

E' esta a praxe mais adoptada. nesta. praça. o SR. GER:O.tANo HASSLocnER d<L um aparte. 
-0 syndico, Hem·y 1\'hyte. 

O SR. EDUARDO RAMOs-Mas segnramenío 
O S•·· Eduardo Ramos diz não é do 81•. Eduardo Ferreira. Ramos do 

que viu, hoje pehL ma.nhã, entre as JJUblica- quem se occupou 0 digno Sr. Junquoira, tra. 
ções telegra.phiea.s do Jornal do Gommercio, tando de negocios referentes á 13ahia. Mas 
uma que o orador va.e lot• li. Cam1.ra p:1ra. quando 0 fosse, o. presumpção que salta. aos 
da.r es:plicacões a. que é arrast!l.do pelas re- olh"os dos que não conhecem essa homonymia, 
ferencias que ahi se encontram ao :seu nome: irá ba.ter dirocta.mente no orador, envolven· 

« A Cama. r a dos Deputados appr J vou o do-o, pela maneira em q na se acha. redigi~ o 
requerimento do Sr. l<'rancísco Bulcão, do· 0 de>paeh•J tolographico ,em um:t transacçao 
clarando-se assim solidaria com o gover- classificada. de fi cticia, ue illcgitima., do arti· 
nado!' D1·. José Marcallino na. defen dos in- ficlosl e, portanto, culposa, ua qual se vae 
teresses do Estado da Rthia, relath·amontc fazondo us:.> occup:wem-se na Bahia as oppo
á !lUe:3tão de ma1•.inhas.: Na mes.ma Cu.mara. iiicões aos seus govet·oos, p!'ecisãmente no 
ent\'OU em 3• dtscussao o pt'OJect'l app:o- período em que deixam a. direcçã.o do Estado. 
vando os actos do ex-governador S9rm•mo . · .1 - a· .c , ~ • d 
Vieim, referente <i. Bmpt•eza Vi<tc;ã.o São Ora, o orauot• nao . tra. q~te a Iet~ren?Hl. o 
Francisco. honrado 81·. Junqum~a. .s~Ja. uma.t~v~rdado 

o Deputado F1·ancisco Bulcão fundamentou cuJcuhd?-, porquo serra. IOJusto attrtbmr um 
um Sttblititutivo, approvan lo um credito la! do.sll~~ a um moço como a~uello,de quem 
aberto para a. compra tlo acervo daqttcllu. o o1•a.dor ~orma ? melhot• ooncmto, q uer_Pela 
empreza e autorizando 0 Governo a pro· sua ca.pactda.dc lnlõ~lçctu ,ll. qt~er pela lisura 
mover a. nuUid<J,de da organização du. cum· do sua c~nducta. pohttea. (,\powd'ls da úan-
paohia. succt>ssora. cada úaluana.) 

Os Srs. Adolpho Valente o Campos França Hoave, sem duvida.. alguma. informaçãa 
combatem energi':lamen~o o procedimento inoxa.cta. ou inrclicida.•lo ua noticja. tele
l!o Dt>. Severino Vieira nos:~e nogJcio, e apre- gra.phica. . 
. ~enta.ra.m documentos comproba.torios das o orador va.e dizor aó Sr. Pl'esidente, Sj U 
:mas asseverações. O ultimo desses oradores, amigo e presa.-:lo chefe. a pa.rte que teve nas 
rincluiu dizendo que, si o De. José Mor· gestões da Companhia Viação, cujos ncgociJS 
cellino não annullar os u.ctos que o seu ante- estão servindo infelizmente a uma trapalhl1· 
cesaor praticou em relação ao assnmpt:.>, da. qua projuJica consíde.•avelmente o co· 
sacrHlcai'â não sLÍ o pt>oprio nome e popula- nhccimcnto exacto th situação em que el.la. so 
ridade como os interesses da. Bahia. achou e se acha. 

O Deputado Junquezra (é esta, diz o m•atlor Ha. tempo o Governo da Bahia. mandou 
o ponto critiço) o Deputado Junqueíra de· 
Iendeu o Dr. Severino e declarou que a um'\ procurJ.ção ao ~audoso colloga' o 
venda fictícia das debentm·es PtH·tencentes ao Sr. Adalberto Guimarães pa.ra representa! o 
Nstado foi elfectuadq pelo n1•• Edum·do Ramos na liquidação jndicial dessa em preza em quo 
que possue r esalvas. a. Bahia tinha grandes e legítimos ínte-

Fallou ainda,- contint'1a o telegrammn- t•cssos. 
0 Deputado YttlentE:', tlc:wdo adiada a dis· Nessa procuraç·ão foi inscripto o nome do 
cussão. orador em segundo logat• e plra. o mesmo 

A sessão foi prorognda por tres vezes, fim· t" t · d · t 
tendo terminado quasi ao anoitecer. O primeil'o rep•·esentanle cons 1 u1 o, ts o 

o dobate correu anima·H~simo.» é, o Sr. Adalbel•to Guimarães, entrou, como 
Vê a ca.mara-diz 0 or;\dor-que nessa de· cumpri::t, em fuocçii.o. Fallccendo este, o ora· 

bate qus con·eu animadíssimo, a sua humilde t.lor o substituiu. 
indi:vidualidade serviu como um dos combuE· Até então o ora.1or pouco ou qua.~i nada 
tiveis para afenental' a C;\mera (risa) de sua. conhecia. dos n lO'Ocios dttquella. empreza. ; e 
amada e gloriosa terra. natal. qua.nlo a.ssumitt"o patrocínio do.; interos~es 

O orador p'3rgunta ao Sr. Presidente si blhia.nos li"'ados á. liquidação da. companhia., 
3-~guma vez S. Ex. viu a aurora boreal? jtt o Gov~rn~ havia. sido investido ~o cargo.de 
(riso). Não viu. ainda ••• Assim viu o orador syndic..J como um dos ma.iorc3 senao o mawl' 
as debentures da Companhia Viação de São dos credore::;. 
Francisco. Pouco tempo dopois o orador recebeu in-. 

O SR. GER)rA"'o HAssLoOIIER-Ha um eot'- struccões para. que l'cqueres~o. em nome do 
retor com o nome de V. Ex. governo da Bahia, a d:JStit.uição do cargo d(}· 
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syudico, porque o mesmo governo queria Voem á 1Iesa são lidas, apoiadas o pos-
· con~orrei~ á arrem:~.tação da massa. em liqui- tas conjunctamente em discussão as seguintes 
daçao e nao o poderia fazer si mantivesse 
_um loga.r na com missão de syndicancia. EMEXDAS 
Requereu a destituição, fundamentoir o seu 
pedido com a expressa menção daquellc ~to projecto n. 35~ ele 1904-

motivo e-logo CM!OU o seu mand<tto. Art. 223. Accroscente-se depoi;; das pu.-
Eis tudo. lctvr;ts-empregados da Secretaria.- o se· 

guinte: bem como os l'edactores do debate, 
l~m vista disso, pergunta, que elementos · 0 rcdactor substituto e 0 redactor de An· 

podia ter o illustre Sr. Junqueira para as- naes. 
severar que o orador alienott ficticiamente 
debentures da companhia e tem as respecti
vas resal vas ? ( Apoiedos.) 

Acredita que a assemblêa local do seu Es
tado melhor a,visada andaria, :>i, em iogar de 
estar levantando celoumas em sessõ ~s es
terilmente tempe3tuosas, aproveita&se o 
tempo, o. seu zelo e os seus esforços po1· 
dotal' o grande Estado dos melhoramentos e 
pl'ogressos que e1le instantemento está a 
reclamar. 

Quizera que os seus illustres contcrraneo;; 
se compenetrassem do máo effeíto de c.sa,s 
escaramuças deprimentes que nos est.'io ;tca
brunbanJo e que a opiuião sensata do paiz 
eonsidera como signaes de nma lamenta,ve1 
docadencia,descoroando a Bahia de . sua tra
dicional grandeza ·a reduzindo seus filhos a 
viverem do influxo de suas t!·adicçües que, 
pol' muito elevadas e opulentas, não conse· 
guiram ainda perder o seu lustl'e. 

As lutas pesso<tes que alli andam llesligu
l'<tOdo a acção progressiv<t do glorioso Est~tdo 
o estão amesquinhando e· acabrunham os 
seus representa.ntes. 

E' esta a exp1•essão do sentimento quo está. 
certo repercute igualmente na alma do il· 
lustre Presidente e da bancada bahian;t, e o 
orarlor deseja que echoe ta.mbem na sua no
bre terra, para ser digna dos seus altos des· 
tinos, restabelecendo-se a justiça, a ordem e 
a verdade. (Jluito bem, 1mtito bem; o orador 
d felicitado.) 

O Sr. Presidente - Si nenhum 
dos Sz•s. Deputados pede a palavra, vou 
pass:~.r <t ordem do dia. (Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- .\"ão.havendo 
ainda numero legal para. as votações das 
ma.terias indicada,s na. ordem do dia, passa-se 
á ma.teria em discussão. 

E' annunciada a continuação da 3a dis
cussão do projecto n. 35 A, de 1904, redacção 
para. 3" discussão do projecto n. 334, de 1903, 
que reforma o Regimento Interno da Camara 
dos Deputados. 

Sitia das Sessões, 5 de jul110 de W04.- Re
bouças ele Cm·valh_o. 

Onde convior: 
Art.. Fica a Mesa autorizada a contra-

ctar com um dos jornaes dia.rios de maior 
circulação o idoneidade desta Capital, a. }JU· 
blicaçiio dos debates da Camara e seus An
lutcs, verificando haver, com essa providen
cia, economia na despeza actual com ta.l ser
Y'iço, celeridade e outras condições que o tor
nem mai,; satisfactorio. 

Sala das Sessões, 5 de julho do !90-L
Edv.an.lo RmnfJ:s. 

Accrcscente se ao n. 11 tlo az·t. 35.-Não 
so pcrmittindo a publicação, em discurso, de 
expressõ3s que tenham dado loga.r á.i refer· 
idas advcrtenci&s e que offendam o decoro 
da. Camar<L.- Alencar Gl!iman7e.•. 1" Secre
tal'io. 

Supprima-se o ar ~ . 89. ~o arr. 91 sup
primam-se as palavras: e si decidil• p2la ne
gativa, será a discussão do assumpto adiada 
para a primeira hora da sessão seguinte. 

Supprima.-se o § 1° do art. 91. Trans
porte-se o az·t . 143 para depoH do art. 86. 

Supprima-se o art. 144. 
Sala das sessões, 5 de julho (lc 190-l.

Alencm· Guimanies, l'' seerotario. 

Ao art. 85 aecrescente-se: 
Paragrapho unico. Os rectuerimentos serão 

verbacs ou escriptos: 
a) serão verbaes e independentes de apoia

me~to -e discussão, sendo Yotado.~ com qual
quer numero os que tiverem por fim pedir: 

Publicação, pela imprensa, das informa
ções do Governo, representações, petiçõas e 
quaesquer documentos, cuja divulgação seja 
de intel'esse publico; 

Prorogação da. hora da sessão; 
Levantam.::nto da sessão por motivo de 

pezar ou rcgosijo publico. 
b) so1•ão verlJaes e independentes de apoia

mento e discussão, sendo, porém, votados, 
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havendo numero lega.l, os que tiverem por 
iim pedir: 

Disponsa. de impressão c de intet·sticio da. 
·discussão de qualquer projccto de lei ou re
soluo;:ão; 

Dispensa. de qualquet• loga.r de Mesa ou de 
·c.Jmmissão. 

Todos os mais requerimentos, que não fo
rem do ordem, serão escriptos e sujeitos a 
discussão e votação na fórm·\ do Rcghnento. 
-...-llencal' Guima1·ães, 1" sect•ctario. 

Onde diz: 

As omcuda.s a.presen~adas pot· qualquer 
Deputado ao juizo das Commls,;ões ..• 

Acet·escente-so: ::;ó scrã.o acceita.s (1uando 
justidcadas pelo exame de cada sec<;>ã.o elei· 
r.oral, cspccitic<tndo-se as que devoro SOl' 
apresenta.du.s ou rejeitadas, as l'ClSpecth•aB 
l'aZÕCS e o nnmerv de votos obtidos pe lo~ can
didatos. 

Sala das sessões, 3 do julho de 1904.
Bulhões Jfm·cial. 

.~t·t. 17. Supprirua.m-sc as pala. vras se
guintes: 

Actos eleitorJ.es, protestos, reclamaçõ13s úU 
repre.:;entuçõos dil'igi;ta.s <i. Mesa. ou á mesma. 
Goro missão. 

Sala das sossõ0:<, -l do julho de 19J4.
~-!Hgusto de Fasconcellos. 

O Sr. Tb.o1uaz CaYaleon:ti 
diz quo das emendas que pretende apresen
tar a.o project') em discussão, algumas teem 
por fim tornar mais clar:ts as suas disposi

. ções, outras rescringil-as ou ampliai-as. 
Coroeçar<i, p ::> is, justificando as que fazem 

modifica.ções esscnciaes aos al'tigos do P.l'O
jccio, ora sujeito ao estudo da Camat•a.. 

Ao art. 17 a emenda que o orador olferece 
. exige que a nomeação peLa mesa de cinco 
membros que toem de organizar n lista dos 
Deputados diplomados, recaia sobre Depu
tados legalmente diplomados que não tenham 
eontestação. E' intuitiva n. nece:;sidade de 
tal medida., pois a Commissão apuradora. 

. aprosonta.-se com os seus diplomas extremes 
·de qualquer con testa.ção. 

Ao art. 18 faz ligeira modificação. Man· 
·tem as cinco corumissões, mas com uma me
.lhor distribuição dos Estados, do modo a 
. ;<Jerem respeita,das as diversas zonas. 

Assim, c.:>lloca na 1a commissão os Esta.do3 
. do Amazonas até Parahyba; na 2&, Pernam· 
buco até a. Bahia; na 3•; Minas, Goyaz e 
Ma.tto Grosso; na 4"', Esplrito Santo, Rio de 
Janeiro e Capital Federal, e na. 5"', os Estados 

-do Sul, de S. Paulo ao Rio Grande, 

Ao sGgundo. p_eriodo do art. 20 do Regi
mento, SUppl'llllJUdO·SC (1. p<tla.YI'é.l. sv, . enten
de que se deve accrescentar, urna vez que 
se trata do doeumentos cxhibidos pelas 
partes, que set·ão impressos os que forem 
requeridos pelos interessados'. 

Tratando-se dcreconhecimento de poderes, 
documentos ha indispensaveis e cuja publi
cação não deve ficar ao ariJitPío da Com
missão. 

Pt•Jpue o orador qu~ sej1 mantida. no 
mesmo artig.> a. disposição eliminada, em 
virtude d<~ qual o Deputado podia aprosentae 
emenda ao parecer de reconhecimento dopo
de:cs. E pa1•a que es;a gwa.ntia n.o direito do 
Dcputatlo soja completa, pede que a palavra. 
vol(cçao, no para.grapho seguinte. seja. substi· 
tuida. por cstas-apl'ecia.çã.o'da. Camal'a. 

Apat•tcado, rospoudJ o orndor quo deixar 
a. fa.cblda.de de apresentctr emendas soure o 
recónhecimento de podet•es sómente á Com
missão. 6 entrega!' o destino de uni Deputado 
á sua vonbtle, <i sua. discrcção. 

No art. .!9 o oradot• faz completa modifi
cação n:t denominação das Commissões, já. 
crea.ntlo uma, a Commissão de Tomada de 
Coa tas, de accol'do com o s.:m distíncto amigo 
o Sr. Barbosa. Lima.. já mo!lificando divorsas 
outt·as, tlc modo a. fica.1'em mais intimamente 
ligadas com apraciavol vantagem para me· 
lhol' c mais facil distribuição do trabalho. 

Niio ·convindo commissões com especiali
dades ditferentes, como a d:J Sa.ude Publica., 
Instrucção Publica, porque ou ella pódc se 
compor de medicos que pouco entendam de 
Instrucção Pul1lic:t, ou do membros profes
SJres que, por sua vez, nada. entendem de 
saude publica, constituiu duas commissões 
distinctas. 

Ao <tt·t. 73-aprc.;entn. du:.lS emendM com 
as qua.es folga. de wr de accordo o illustre 
Sl'. 1 o Secreta.rio. 

Tratando-se de um1 omissão na redacção, 
não os funda.mentarâ. Ao art. 92 faz peque
nas modificações, de motlo que · fique mais 
claro; é apJnas uma questão de redacção. 

Lembra que no Regimento do Senado ha 
essa disposição muito salutar, que permitte 
o adiamento da discussão por um ou dous 
dias. . 
. Muitas vezes encerra-se a discussão de 
longos projoctos para, em seguida, serem 
votados, sem que os Deputados tenham delles 
conhecimento • 

Julgou, pois, conveniente religir um l).rti
go neste sentido, cuja disposição consulta 
vantajosamente o bom andamento dos tra
balhos da Casa. 

Ao art. 103, funJ.amentlndo a emenda 
substitutivaquea.presenta, determinou o ora
dor que, adv~rtido o Deputado duas veze.9 
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· c si for des;:.bedccido novamente, o Prosi
de.lte .suspenderá a sessãr>. 

E' o uníco meio coercitivo de que a Mesa 
póda dispor. 

A' quinta, o dos Estados de S. Paulo, Pa
raná, Sa.nta Cathat•ina e Rio Grande do Sul. 

Art. 20-2" poriodo-Supprima.·se a }la· 
l:J.vra-só-e accrescente-se in fine ou pelos. 
interessados. Pensa que se nio dove prohibir que o 

Depu talo le ia as razõos que teve para. apre· 
sentar requeri meu tos, projedos ou indicações, 
razão por que offerece uma. emcn,la. addi· 
tiva n.o art. l'J4. 

A um aparte, observa o orador que tam
hem não quer discursos oscriptos: refere·~e 
ás razões de Ot' !em justificativas do.> pro
jectos, indic:~ções e rcq ucrimen tos. 

Não vê vantagem na disposição contida no 
art. !06 c, p:.>r isso, em yez da producncia 
tomada pelJ Presidente do declarar que o 
Deputado não es:á em estado de deliberar, 
parece que de,'e ser substituldo ]Jor out1·a., 
monos veutoria o mais efficaz-a. de, em ul· 
timo caso, ser suspensa a sC'ssão. 

Depois de ju.•tillca!' v.1rias outras emendas, 
o orador propü3 que so transforme o cot'p:) 
de redu.ctores do deb:~.tes em uma corpo
ração de funccionarios em commis~ão, com 
os vencimentos fixos, subordinadtL á. Mesa, 
da qu1.l dependen1 a sua nomeação e de
missão, com a approv<tciío da Camara. 

· A Mosa tambJm terá. a comp}tencia. de 
empregar esses funccionarios, não só no> 
trabalhos de rodacção, senão tambem nos de 
revisão de toda~ as publicações da Cama1·~. 

Concluin:lo, declara quo se passar a cmentla 
ao art. 40, otrercclmi. ainda outra, dividinuo 
as commissões em t1•es grupos para sua 
eleição. A eleição em um só dia, tal como 
11 feito actualmente, cJostituc um trabalho 
excessivamente pesado . 

Et>am as Justificações que tinha a fazer 
tis principacs emendas que manda á Mesa. 
( i.lltdto bem ; 111 ui to bem . ) 

V cem á Mesa. slo lidas, a.poíaias e 'POSta 
coajnntamcntc em discussão as seguinte 

E:IIE!\D.\S 

Ao p t o}ecto n. 35, de 1004 

Ao ::wt. 17. 0)po:s tias p:tlavras - cinco 
membrus-accrescente·S·J : Deputados l Jg .l· 
mente diplomados, sem contest:\ção. 

AI't. 18. Rcdija·se assim : 

N. 4° periodo-accrcsccnte-se depois da. 
palaVI'<t.-commisslio-o seguinte: ou de ai· 
gum Deputado. 

No 5o período-Substitua-se a palavra
votação-por-apreciação; 

No ultimo- Substitua-se- 41- por -o. 
quinto rle sous. 

Art. 23-0 ultimo paragrapho deve passar 
para o art. 20. 

Art . 27. Em log.tr de p::ltições e poderes; 
diga.-se-Justiça o poderes . 

Art. 20. §2. 0 Substitua·se a palavra pe
rante por á di1·ei:a do. 

Art 35. 5a attt•ibuicão-in fiae e chamar 
á. ordem aos Deputa-tos que osti\·erem fóro 
<lella. 

6"' attribuiçã.o. Supprima-se a ultima. 
parte por já .estar subentendida. 

Art. 49. Substituam-se as denominar;õa~· 
das CommissõJs pelas se;uintes: 

I" Policia.. 
2• Tomada. de Contas. 
3' Ot•çamento. 
4• Constituição e Legi5lao;·:i.o. 
5• Petições e Pensõ(Js. 
6~ Justiça. e Poderos. 
i" Diplomacia e Tratados. 
8• Marinha e Guerra. 
o• Faz onda o Concessões. 

10• Industria c Obras Pnblie:.ts. 
ll" Instrucção Publica. 
1.2' Saudc Publica. 
13• Agricultura c Colonizar;;\). 

· 14• Talifa.s. 
15• Redacção das L ois. 

Art. 53. As Commissões de Tomadas dc
Conta,dc Orcamento,de Constituü:ão c Lcgis· 
I ação e Petições e Pensões serão do nove mem· 
bras cada. uma; as de Justiça e Poderes, de
Diplomacia c Tratados, do l\lat•ioha o Guerra,_ 
de Faz!lnda e concessõss,de Industria e Obras 
Publicas, de Instrucção Publica., de S:tude 
Publica, do Agricultura e Colonização e
Je Tat•ifas se!'ão de sete membros,e a de Rc· 
dacção de trcs. 

A' primeira commiss1b portoncerá o ex· 
ama das eleiçõ~s dJs E$t:l.dos do Amazonas, 
Pará, Maranhão, Pianhy, Couá, Rio Grande 
do Nor~e e P<trJ.byba ; 

A' segunia, o dos El"ta,los de Porn:1mbuco, 
Alagoas, Sergipe e B:\lliu. ; 

Art. 73. No final do P"imeit•o periodo. 
accrescente-sc : e pro!Jor emenda~. as quae!!· 
poderão fundamentar por es:::ripto ou verbal
menta. 

A' terceira, o dos Esta!los Je Min:ts, G:)yaz 
e Matto Grosso ; 

A' quarta , o d•JS E3tados do Eipirito S.Loto, 
Rio de Janeiro e Distr;cto Federal ; 

Quando as Commissõe3 não adopurem ao· 
propostas, serão a.s mesmo~ annexadas 3.!!· 
parecer para serem ioroa.da'> em considc- · 
t•aç.'io pela Ca.mara. 
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Art. 9-2. Redija-se assim: 
O adiamento da discussão ou Yúta("i'io póJe 

sempre ~er pedido o sem debatcàncidido pola 
Cama.ra, sah'o q_uando c.stivm• orando ::tlgum 
Deputado, ou depois de encerrada a discussão 
da. ma.teria, tratando-se do adiamento desta. ; 
ou, si tiver com~?ç1do a. votar-.;e, tratao· 
do-se do adiamento de votaç.1.c,. No prime;ro 
caso, si não houver nnrnero le~al para vo
tação, o presidrnt'l ;diará a discussão para 

.. a. sessão seguinte, si a~sim entender a 
-" maioria. dos presentes. 

Art. 6-t. Accrcscente-se iJ1 fine: 
Assim como as Commissões que tenham de 

represcnt:~r a Camarc1 ou a Mesa. 
Art. 101. Acc:·e~conte-so: 5°, para. expli

cação pessoal. 
Art. 103-Suhstitua-se a palavra licença 

por-palavra. 
Accresceote se no final do artigo-e si 

for desobedecido, o presidente suspenderá a 
sessão. 

Art. 104 - Accrcgcente-sc in fine, e as 
razões justificatinw dos projectos, indica.
çõcg, requerimemos, etc. 

Art. 106 - Substitu3.m-se as IUlítn•as 
não scnd<J attcndHo ... cu o final, pelos se
)..(Uinte~ : 

O Sr. D •putado . fulano não pó:le conti
nuar; e si for des:tttcndido, o Presidente sus
penderá a. ses~ão. 

Art. 115-Substituam·so as p:.tlavras
qualquer que st>Ja ·o seu numero, polas 
seguintes : - de.;;1e quo excedam do um 
quinto. 

Art. 118-Redij:vsc assim: 
A sessão S:Jcz•eta será pedida. em requeri· 

mento assignado por cinco Dopuhdos ou 
pela m:üori;\ de qualquer Commissão, <i vista 
do qual, o Presidente, etc.; tudo ma:s como 
ostá no artigo. 

dacçã.o, \1. requerimento de qualquer Depu-
tado. 

At•t. 170, ultimo periodo-Substitua·se· 
a parto flnal depois oa p:tla.vra.-Camara . 
pelo seguinta;-Segnirão os tramites na pri~ 
moira. parte deste artigo cu as do art. 1ó7,. 
conlormc o caso. 

A1·t. 172. Substitua-se a phra.se -todas as
- pelas palavras- as duas ultimas. 

Art. !9-L No fina.! do az·tigo, em logar de · 
em uma. sessão anterior - diga.·so : em duas-
sessões antcrio1·cs . 

Onde convier : 

Art. Todas as publicações f,titas pela Ca
ma.ra ::erão em 8" francez (formato da actua.l 
ordem do dia dos trab::tlhos da. Camara.). 

Art. O corpo do redactores dos debatf~s 
constituir;t uma carp01•ação do funcciona.rios,. 
em commissão, subordinados á Mesa d1. Ca
mara, da qual dependerá a nomeação e de-
missão dos rcspecti vos membt'os, com ap· 
provação da Camara. 

A mcs;t poderá empregar estes funcciona
rios não só no trab:.\ll\O de redacçiio, como no. 
de revisão do todas as publicaç·ões da Ca.
mara. 

Seus vencimentcs sorão marcados pola 
mesa e approvados pela Ca.ml\ra. 

Sala das se~sõe~, 4 de julho de W0-1.
Tiwma:: Cavalcanti. 

Si passar a emenda úo ar t. 49. Modifique· 
se o ultimo plr:tgl'apho do art: 61, do modo 
que divida-se a eleição das commissões em" 
trcs grupos de cinco cada um. 

Sala. das sossõos, 4 do julho de 19:)-l.
Thoma::; Cavalcanti. Art. 128-Supprima-se o ultimo para.

grapho. 
Art. 133, § 2°-Substituam-se as pala

vras-que será. etc .. até o fim, pelas seguin· 
tos:-as qna.es serão tomadas em coo::~ide
ra.çãJ na. 2 .. di~cu!são, &1.lvo o caso de dis
eusffio nnica. que o serão nesta . 

Art. 143-RcJija.-se assim: 
Slio consideradas como l'i!qur.rimentos to

das as moções, o mais como está no artigo. 
AecresccntG-.sc no final o soguioto:-ou 

sobre a inobser-rancia de alguma disposição 
legal. 
Ar~. 167, plora.gra.pbo ultimo- Accres

cente-se no fin:d; - ou p:1ra. climinat• as 
incohet•encias, resultantes das emendâs~ 

Art. 168-Substitua-se todo final do po
riodo, depois das palavras Diario do Con
!JTC$SO, p3lo scgnioto:-No caso de não haver 
emendas em 3- ou ultima discus..<:ão, a Ca
mara poderâ disponsa.r a impressão da ro-

Comparacem mais os Srs. Pu.ss:;s Mi
randa, RogeriJ de Miranda. Indio do Brazil, 
Urbano Santos, Christino Cruz. Frederico· 
Borges, Paula e Silva, Abdon Milanez, Celso · 
de Souza, José Marcellioo, E~meraldino Ban
deira, Felisbello Freire, Oliveira Valla.dão, 
Noiva, Garcia Pires, Augu3to de · Freitas,. 
Bernardo Horta.. Moreira Gomes, José Mon· 
j:.t.rdim, Heredia de Sá, B~~lhões Ma.rcin.l, . 
O~cat• Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá . 
Freire, Pa.ulino do Souza, Estevão Lobo, ,J.Q~ó 
Bonifacio, Gastão da Cunha, CarlostiP. ~Q;to · 
Filho, Antonio Zlclrias, Lainouniej- :Qd.p
frodo, Garfos Ott'lDi, Carvaltto Brit- .,:,;{'Ole-
gario Maciel, Camillo Prates, Rodolpllb':Pai
xão, Galeão j(Ja.rvalhal, Moreira da. Silva., 
Ferreira Braga, José Lobo, Joaquim Teixeira 
Brandão, Bernardo Antonio, Beneclicto de· 
Souza, Lin'.lolpho Serra, · Abdon Baptista,. 

Vol_ 111 s 
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Eliseu Guilherme, Soares · dos Santos, Bar- stituiçã.a ropublica,na,, pl'otesta.râ. agora• 
-bosa Lima, Diogo Fortuna. c Ilomem de Car· como protestou sempre, contra quaesquer 
valho. leEões feitas ;i, lei magna. nacional. 

Deixam de comparecer com causa parti- Mas esti · convencido, como a hom•ada 
· cipada os Srs. Julio de :\Iello, Thomaz Mesa. da Camara, cuja. iniciativa louva, da 
Accioly, Eugenio Tcul'inho, Ant3ro Bote- necessidade da reforma regimental, e, si se 
lho, Enéas Martins, Raymundo Nery, Aure- perguntar por que não sendo um jurista se 
lio Amorim, Arthur Lemos, Luiz Domin- acha. discutindo a reforma, dirá que o faz em 
gues, Guedolha Mourão, Raymundo Arthur, nome da pratica que adquiriu, já como offi
Anizio de Abreu, João Gayoso, Francisco Sá, cia.l c director da. Secretaria dtt Assembléa 
Pereiea Reis, Trindade, :\loreira Alves, Cor- de seu Estado, já como membro dessa corpo
nelio da Fonseca, Arthur Ot•Iando, Angelo ração a que tem a honra. de pertencer, e já 
~eto, Leovigildo Filgueira.s, Castro Rcbello, ·como Deputado Feàeral, cujo maudato recebe 
Bulcão Vianna, Rodrigues Lima, Toleotino ha 10 aunos daquell,13s que tem a ventura 
dos Santos, ::\Ia.rcolino :\Ioura, Irineu Macha· de representar neste momento. 
tlo, Americo de Albuquerque, Fidelis Alves, 
Bclisal'io de Souza, Silva Castro, Cruvello 
Ca,valcantc, Bezmnat, Abelardo de :Mello, 
Hcnrifjue Borges, Francisco VE?iga,, Bernardo 
.Monteiro, João Luiz, Ribeiro Junqueira., 
Astolpho Dutra, Penído Filho, Franciseo 
Bern:.trdino, Bueno de Paiva, João Luiz Alves, 
.Leonel Filho, Bernardes de Faria, Henrique 
Sallos, Nogueira. Lindolpho Caetano, Jesuino 
Cardoso, Valois de Castl•o, Arnolpho Azevedo, 
Fernando Prestos, Etoy Cha,ves, Paulino 

Estendendo-se na jus~ificaç:[o -da procedcm
cia. do trabalho a que expontaneamentc se 
votou a honradtt Mesa da Camara, o orn.dor 
faz largas considel'ações, occupando-se tam
hem das emendas hontem apresentadas pelo 
Sr. Deput::tdo BarlJosa Lima e justificando as 
que teve occasifí.o de redi!,:·ir e que submette 
ao estudo *ªdcli1Jeração da C<tsa. (Jluito oem; 
muito bem.) -

Carlos, Alvaro de Carvalho, Ca.ndido Hodri- Vêm tt :\lesa, são licias, apoiada:> e postas 
. gucs, Rodolpho )Iiramla, Costa. Netto, C:.tndi- con~nnctamente em dísc~1ssão as seguintes 
do de Abreu, Ca.rlos Cavalcanti, ,\.ngelo 
Ribeiro e J;:~.mes Darcy. 

E sem cansa. os Srs. J Oõ~ Euzebio, Virgl· 
lio Brigido, João Lopes, Sergio Saboia, Gon-

. çalo Souto, Teixeira <te Sá, Affonso Costa., 
Pereira de L,rra, Malac1uias Gonçalves, João 
Vieira, EstMio Coimbr<l, Elpidio Figueiredo, 
Euzobio de Andrade, Al'roxollas Galvão, Pin
to Dantas, Mello Mattos; Nelson de Vascon
cellos, Erico Coelho, Carneiro do Rezende, 
Adalberto Ferraz, Camillo Soarel Filho, 

· Calogel'as, Sabino B:1r1·oso, Padua. Rezende, 
Amaral Ce8ar, Leite de Souza, Francisco :\Ial
ta, Victot·ino i\Ionteiro, Domingos Mascarenlla. 
Alfredo Varela e Compos Cal'tier. 

o Sr. Preshlente_:_Continüa a 3"
. discussão do projecto n. 35 A. de 1904, re
dacção para. ao. discussão do projccto n. 334, 
de 1903, que reforma o Regimento Intm•no 

·-da Camara dos Depu_tados, 
Tem a pn.lavra o Sr. Neiva. 

o Sr. NeiYa diz que por mais de uma 
vez a Mesa tem ouvido a classificação que o 
orador dá ao Regimento .•. CoNSTITUiçA.o
llllRIM; é como a chama em sua phrasé in-

. digena.. · -
O mesmo respeito, a mesma reverencia que 

se deve á. Carta de 24 de fevereiro, hão de 
ser prestados ao Regimento. Defensor que 
foi no Imperio da Constituição de 25 de 
março, defensor que é na Republica. da Con-

E~IEXDAS 

Ao pvojeclo n.· 35, d~ 1g04 

Ao art. 40 accresccnte-sJ: 

« 7" providenciar para. que sej11 entregue, 
por meio de avulsos impressos, aos Sr.s. Depu
tados, ás primeiras horas na manhã se
guinte, o m <\tel'ia designada n:l vespe1•a 
pat·a orJem dos trabalhos da Ca.m:tra .• 

Sala das sessões, 5 de julho de 1904.
Passos Minmda Filho.- J • .4. Nei-ua. 

Accresc&nte-se onde convier : 

Art. Por occasião de votar poderá ser 
concedida a palavra pela ordem, para breves 
esclarecimentos, simplesmente no sentido de 
encaminhar a votação, não podendo se1• 
novamente discutida a, materia em votação 
e não sendo permittidas longas explicações. 

Sala das sessões, 5 de julho de 1904.
Brfcio Pilho • 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada. a discussão e adiada. a. votação até que 
a respectiva commissão dê paracer sobre as 
emendas- otferecida.s. . . 
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SESSÃO. E!\1 5 DE JULHO DE 1904 

Vão a. impi•ímir as soguintes 

REDAC~~ÕES 

N, 27 A -1904 

R eclacçcío fi;zal do p1·ojccto n. 27, deste anno, 
gue autoriza o Presidente da Rr:publica o 
aá1·ir ao J1finCsterio ela Fazenda o c redil o 
extJ·aol·rlinario de 84:75[)$170, em cxecuçao 
da· sentença passada em julgado em (a vot 
de Jose Fe1·rei1·a dos Santos 

(Vide pr:ojecto n. 37.2, de 1002 ) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. o Presidente da R<Jpu-

1Jlica autorizado a. abl'ir ao Ministerio 
da Fazenda o credito oxt1•a.ordinario de 
84:655$170, em execuçilo de sentença passada 
em julgado em favor de José Ferreil'a dos 
Santos ; revogadas as disposições em con
·trario. 

Sala das Commíssões, 5 de julho de 1904. 
-,-Domingos Guimarães.- 1Val(redo Leal. 

~ •. 29 A -1904 

Redacç,ro final do p rojecto. n. 29, deste anno, 
que autol'iza o Presidente da Republica a 
•lbl'i,· ao Jlinistcrio da Fa:;enda o credito 
e~;t1·am·dinw·ío da 6:020$ , em execuçlíO da 
sentença passada em julgado em favor de 
Edum·do Jiartins & Comp. . 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Pl'esidente da Repu

blica autorizado a abril• ao Ministerio da 
Fazenda o credito extraot•dinario de ô:O~O$ , 
em execução da senton~·<t passada em julgado 
-em favor do Eduardo Martins & Comp. ; 
revogadas as-disposições em CJntt'a.t'io. 

Sala das Commissõ:s, 5 do julho de 1904. 
Dom~ngos Guinuwães.- 1Valfredo Leal. 

N. 32 A -1904 

Redacç,ro final do p1·ojecto n. 32, deste armo, 
que aMtariza· o P1·esidente da Republica a 
alwir ao Jfiníste1·io da Jttsliça e Negocias 
Intm·iores o credito ex traordinario de 
1:491$754 pa,·a pagametzto do ordenado 
qtte compete ao secYetario aposentado da 
Faculdade de Di1·eito de S. Paulo n, .. Andre 
Dias de Aguiar, no pel"iodo ele 9 de julho 
a 22 de novembro de 1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o Fica. o Presidente da Republica 

.autorizado a abrir ao Ministerio ,ia Justiça e 
N egocios Interiores o credito extraordinario 

.({e 1:491$754 para pagamento do ordenado_ 

que compete ao secretat•io aposentado da 
Faculdade de Direito de S. Paulo Dr. André 
Dias de Aguiar, no período de 9 de julho a 
22 de novombl'o de 1903. 

Art. 2:· Revogam-se as disposições em con
ktrío. 

SaladasCommissões, 5 de julho de 1904.
Domingos (:Himm•t7es .-1'1Tal(l•edo L1al. 

N. 33 A-1904 

Redacçffo fi.:tal do ]JI'ojecta n. 33, deste anno, 
que cmlon:;a o P1·esidcnte da Rep~tblica <t 
abril· ao Jllinislel"io da lndush·ia, Yiaçcio e 
Obras Pt!blicas o credito especial de 1:200$, 
pa>·a pagamento ias ajudas de custo ao em
prerJado de fazencltJ. incumbitlo da tomada de 
contas da J~'stmdc~ de Fen·o de S. Francisco 
nos amws ele 1901 e 190.2 

O Congl'O~so Nacional resolve: 

Artigo UHico. Fica o Presidente da Repu
bllca autorizado a abrir a.o ?llinisterio da In· 
dustrin., Viação e Obras Publicas o credito 
especi<l.l de l :200;;, para pagamento das ajudas 
de custo ao empregado de fazenda in
cumbido da tomada de contas da. Estrada. 
de Ferro de S. Francisco nos annos de 1901 
e 1902; r evogadas a.s disposições om con
trario. 

Sala das Commís;:;õe~, 5 de julho de 1904. 
Domingas Guimart7cs.- Wal(1·edo Leal. 

V(l.e a. imprimiL• o seguinte 

PARECER 

N. !3-lü04 

Indefere o ;·equei"Ímento em que .To,ío Tib~.wcio 
Fiuza de Lima pede mn at~xilio pcwniario 
pa1·a a consln1cçiío do uma fm·midavel m·ma 
de gue1·ra, denominada- Artitll.aria in· 
stantanea-com pa1·ece1·es das Commissões 
de J1Jm·inha e Gue!Ta, Fa::enda e Industrict 
e de O>·çamento 

Em da.ta de 2 de setembro de 1903, João 
Tiburcio Fiuza de Lima, cidadão brazileiro, 
apresentou ao Congresso Nacional ~:~ma pe
tição, solicitando um auxilio pecuniario 
consistente na consignação da verba de 
200:000s para a construcção de uma formi
davel arma de guerra denominada-Artilha
ria instantanea. 

o supplioante asssevera que a arma . ~e 
sua invenção tem a capacidade pa1-a oxpêlllr 
por minuto cerca de 5.000 projectis; po
dendo ser utilizada durante muitos dias sem 
interrnpçll.o, funccíonando sem .r;elvorae sem 
el\tampido. Accrescenta mais qúe não re· 
quereu a patente da invenção, po1•que seria 
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procigo J•ovelar o segredo, c como nutre o 
iQtuito patriotico do olferecer á sua. pa,tria 
a uLilização do invento, julga inconveni .. mto 
privilegiar-se com a ro3pectíva patente. 

A Com missão de Orçamento, tendo ·estu
dado as informaçê5es prest:tdas pelo Miais
teria dJ. Guerra, conformando-:;e com as opi
oiões manifestadas p~lo Estado Maior do 
Exel'cito c pela. Direcçã.o Geral de Artilharia., 
é de pa.roaor quo seja indeferido o requeri
mento do Sr. Joã'J Tiburcio Fiuza do Lima. 

A palição é a.companhatla de n.rios exem
plares do 1>-:·a~·io O{ficial onde voem pu blicad:ts 
as patentes do outras invençõJs úo suppli
cantc com os sous mcmoriaes descriptivos 
dos ~egnint!'s inventos: 

Saln. dn.s Cummissõos, 5 de julho de 190-i. 
-CassiaM do Nascimento, presidente.-Ga
tea:o CanJallwl, Pclator.-- Paula Ranws .
Urbano Sa1ttos.-David Campista.-Latwi1tdo 
Pitta. -Esmm·aldillo Bandeira. 

1. 0 Salva-\·ida. maritimJ pelo ar com
primido. 

2. o l\Ioto1' maritiruo pelo ioflnxo das 
ondas. 

3." Calueira. salva-vid.1 ma.t'itlma. 
4 . o 1\Iotor ::p·orfeiçoado. 
5. o Nu v o systema de motor a vento. 
6. n .Motor clcctrico cirnular. 
Al1>m dos exempbrcs do Diario Ot7icial, o 

supplican te juntou alguns a.t·tigos descri· 
ptivos destes Vl1.rios inventos publicados em 
lo lhas diarias d9sta c i dada. 

A Com missão de ;\-farinha e Guerra, tendo ex
aminado o requel'imonto e documen~os apre- 
sootatlos por João Tibut·clo Fiuza de Uma, 
com intuito de ob'.er do Poder L<Jgislativo a 
!lecrotn.ção de um anxili 1 do 200:000$ para 
oskuir em !Uhr a. s:t t «r·n·.niJ·wol arm\ 
!lo guerra que será denominada-Artilharia 
Insta.ntaneu. » vem em i ttlr o seu parecer. 

Ouvido o l\Iinisterio da Gllet•ra. sobre a ma
teria do requerimento em questão furam, en
viadn,s á Commissão de Orçamento a in-
1ormaçfi.o prestarla ao chefLJ tlo E:ltarlo-Maior 
do Exercito e a informaçã.o da Direcção Get•al 
do Artilha.ria. A opinião dos teclwicos é con
traria. ao auxilio pedi,\o pcl.) supplicanb, 
D2 facto, no requerimento em ctuo se podo ao 
Congresso ~acionai 200:000:) pa.ra a con· 
s~rucção da ; ll"lilharia Jnslantanea, nenhum 
esclarecimento existe sob•·e as forças do seu 
mecanismo, e nem é apreseut;:.do um 
croquis do S3U conjunto ou uma. exposiç~ão 
geral do plano, pelo qual SPja possivol o C·J· 
nhecimonto de tãb poderosa arma de gU<wra. 

A informação da Direcção Gera.! de Artl· 
lbaria insisto em as.~egurar rtuc d<.~. Jeítut•a do 
requerimento não so póJe entrever ou arli vi· 
nha.r a contextura de um ta.l invento, c por 
isso nada pócl.o dízJr sobre nm objecto cer
cado do tanto sigilfo; que é ve:·dado que o 
signatario da petição juntou como documen· 
tos pltentos de outr..>s invenções relativas a: 
inventos seus, mas com fins e na.turezr~s dif· 
fercntes do que se tl'ata. ~ M\"ltas \'.ondições, 
sem outros dados mais preciosos e positivos 
não ora possível uma infol'mação segura 
sobre o invento do suppiicante. 

Que o potiCionario é dotado de genlo in
ventiva, ti·a.balhador•, perseverante e, por
tanto, ca.paz de uma. desovl.Jerta., sit1ão dessas 
que assombram pela su::t tmnscedencia, pelo 
menos das que sã.o de alguma utilidade, 
provam-no as patentes de _invençio o ga.ran- · 
tias provisorias já obti·ias do Governo, entre 
as quaos a do n. 2.997, de 26 do dezembro 
do 189:1, pam. o <(apparelho salve.-vid.a mari
timo pelo a.r comprimido»; a de n. 3.476, de 
6 de dezembro de 1901, para «lllotor marí· 
timo pelo influxo das ondas>>:. a. de n. 3.868, 
de 29 de maio de 1903, (memnrial descri· 
pti v o) sobro «motJr a vento» etc., etc , cum
prindo notar que sobre a experiencia de 
dous desses inventos-::! salua.-vida mat•itimo 
o o moto1· pelo influxo das ondas-o peticio
n1trio ttlm por si a opinião animadora das 
principacs orgãos da imprensa. dt!sta. Ca.pita.l 
-o Jornal do Comnw·cio, a. Gazeta de No· 
ticias, a A Tl·~buna o a Ga:zetct do C01nmei"CÍO, 
externa.da em artigos public:~.dos em suas 
edições de 22 e 23 de maio do annJ fiado, 
appensos ao requerimento. 

Com rch1çiio, porém, á «furmidavel arma 
de guerra, 111Je será denominada-Artilharia 
Instantanea-», a Commlssão nada conhece 
e julga. que, antas do vir solicita.r do Poder 
Legislativo o auxilio que pretende, o reque· 
rente deveri<t ter procur-ado obter do Go
verno, por intermedio dos Ministerius da 
Guerra e da Marinha, o pa.recee de uma. 
commissão technica perante a qual dés5& 
provas positivas do sou invento, para então, 
baseado nesse pa.recer-no casJ de lhe se.· 
ello favora.vel-solicita.r a graça. que so
lícita. 

No parecer o1forecido ú. considct'à(;ào do 
chefe do E$tado Maior do li:xercito sã.o fe~tas 
identicas consUerações ; o rola.tot' assegura 
que no requerimento do Sr. Fiuza do Lima 
não se encont:'a umJ. b::tse, um fundamento 
para s::~ chegu.e a. uma concepção nítida da 
formidavel arma de guer1.•a. que se destina a 
expellü· 5.000 projectis por minutô ; que, h!1· 
vendo uma impossibilidade ra.dicJ.I de ser 
fornecida. ou prestada. uma informação sobre 
o inven~o do supplic:1nte, a.o juizo dos pro· 
fissionaes p:1rece que não deve ser deferido o 
requerimento em questão. 

Sala. das Commissões, 9 de outubro de 1903. 
-Oliveira VaUadão, presidente in>eríno e re.
Iator.-Rodolplw Paixtro.-Alves Barbosa.
Soa1·es dos Santos. 
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· Com o requerimento c mais documentos Art. 4 o As praças que, findo o seu tempo 
ap.·eseutados p.1r JoãoTiburcio Fiuza. de Lima, I de servtço, continuarem sem interrupção na:s 
autot' tia ((rormi•lavel arma de guerr.t. que fileiras com engajament.o por tres annos, 
será denominada - Artilharia Ins•.a.ntanca», pelo.; meno•, t'!rão dit'cito a importa.ocia. em 
veiu á Commi~são de Fazenda. c lndustria o dinheiro das pcç11.>3 do fardamento que se 
p:~.racer d~ illu,;tra.da. Commissão de Marinha abJnam gi'atuita.montc aos recrutas no co
e Guerra. sino, e b~m assim á gratitlcacão diaria do 

Inteii'amen 'e de accordo com o citado pa.- ~50 rêi.~, estipulada. na lei n. 2!7, do 15 de 
recer, julgamos impl'cscindivel que o peti- dczombl'O de 189-!. 
cionat'io suj •ito o invento à aprcci:.tção de .1\l't. 5." As ex-praças quo do novo se alis
uma commissão technica, para o que se t:1l'.'m com ongaj 1mento ou rcongajamonto 
deverá dirigil• aos Ministerios da Guel'J·a e por tres ~tnno;; terão direito ás poc·as de far
da Marinha, e Eó depois poderá o Cllllgt·cEso damcnto quo s1 <tbon~~m ao:'! recrutas no on
Nacional conceder os duzontos contos que uiz· sino gr,~tui&amento e á gr~t&ificaçio dio.rb 
necessarios á montagom o CJDsti·ucção da de 250 J'úis. 
a.rmi\ que ideiou. Art. !3." O Governo proviuenciará para 

quo nas colonin.s militares sejam convenien
temente localizadas a.s praças que o deseja· 
1'0111, quandJ fornm excusas do serviço por 
CIJnclusão do tempo, gttr.mtindo-as na. posse 
dos respectivos lotes. 

sara: da.sCOffi?Uissões,6do novembro de 1903. 
-J. A. 1Veiva, presidente. - Juvenal Mil
ler, relator. - E1·mirio Coutinho.- Viryilio 
Brigido.-Jlauricia de ,1breH.-Ribei1·o Jun-
queit·a. 

Vão a impl'imil' o:s scguiobs 

PROJBCTOS 

Art. 7." O :\Iinisterio da Guerl'a terá.· um 
registro dos volun ta rios, segundo os E9tados 
ooue tenham verificado praç<1, para. o fim de 
deduzir-se do contingente a sor sorteado em 
c::tda. Estado (ConsLituição art. 87 e seus pa-

N. 46 A - 1904 ra.graphos) o numero daquelles voluntarios. 

Redacçtio pm·a 3a discuss,lo do jn·ojecto n. 46, Art. 8." Revogam-se as disposições em 
deste anno, que fixa as forço.s de tm-ra para contrario. 
o exe,·cic:'o de 1905 Sala d<ts Commissõe3, 5 do julho de 1904 · 

O C. N - 1 d t -Alves Bw·bosa, presidente. -C. Caual-
. ongresso acwna, ecre a: canti, relator. - R. Pab;ao.- O. Vatzad(i'o. 

Art. l. o As fo1•ças de tet•r;t para. o exerci cio - s. dos &mtos. 
de 1905 constarão: 

§ 1.• Dos officiaos das tlifferentes classes do 
exercito. . 

§ 2. 0 Dos alumnos das es!ohts militare~ 
até 500 prttça.s, ficando suspensas as matri
culas nas escolas prcparatorias. 

§ 3. 0 Do 28.160 praças ue pret tlistribuid<~S 
(le uocOl'do cvm a. organização om vigor, as 
qnaes poderão ser elevadas ao dobro ou mais 
em circumstancias extra.ordinarias. 

·Art. 2. o As praças a que se reforo o § 3° 
uo artigo antecedente serão obtidas pela 
fórma sxpressa. no art. 87, § 4°, da Constitui
çã.o Fecl.era.l o na lei n. 2.556, de 26 de se
tembro de 1874, com as modificações estabe
lecidas no art. 3'' da lei n. 39 A, dGl 30 de 
janeiro de 189.2. 

Para.grapho unico. Continúa em vigor o 
paragr·apho unico do art. 2° e o art. 3° da 
lei n. 394, de 9 de outubro de 1893. 

Art. 3, 0 Emquanto não for executado o 
sorteio militar, o tempo de ser·viço para os 
Yolunta1•ios sel'á de tres annos, podendo o 
engajtLmento dos que tiverem concluído 
esse tempo de serviço ter logar por mais 
de uma voz e por tempo nunca menor de 
tros annos. 

N. 46 B - 1004 

Redacçtí) para 3• discussiío do artigo desta
cado, em vil·ttcde do al't. 13'2 do Regimento 
íntcnlO, do p1·ojecto n. 46, deste armo, 
dispondo sobre a crcaçao do tiro nacionc(l e 
instituiçr.To de premias pecuniorios e me
dallws de distincção aos melho~·es atira
dores. 

O Congresso Nacional resolve: 

. Art. 1. • O Governo anilnará a C1'eação do 
tiro nacional, instituindo pr•emios pccunia
rios e medalbns de distincção pat•a serem 
·conferidos annua1mente, em concurso so
lemne, aos melhores atiradores, deduzinclo-sc 
opportuna.mente da verba- Instrucção mi~ 
lita.r-do orçamento elo Ministerlo da Guerra, 
a_importancia _que for necesaaria á realiza
çao desse s~rv1ço. 

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

Saia das Commissões, 5 de julho do 1904.
A&ves Barbosa, presidente.- O. Cavalcanti, 
relator.-0. Valladcio.-R. Paixtío.-Soares 
dos :Santos, 
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N. 54 A-UJ04 

DeteJ'mina que os ofticiaes do exerdto e da ar
mada qtee conla1·em m~ds de dez annos no 
mesmo posto, pe1·cebenTo uma gratificação 
addicional qne saá de 20 °(0 cl.? J·espectii)O 
soldo para cs officil.(es suúalleJ',IOS e de 10 °/o 
JlaJ·a os super:o;·es, e d :i ott/l'as prot,idencias, 
com emcnilas d.l C.mzmis~ifo 1la ,J[arinJa e 
Guerra 

A' Commis3ão da Marinha e Gueera foi 
pl'esente o projecto do Sr. Deputado Barbosa 
Lima. dispondo sobre :.t concessão de uma 
gt•atifi.\!ação n.ddicionl\l pti.r.:~. os offi.,! iaes do 
exerciéo e da a1•mada que contarem mais de 
lO anuos no mesmo posto. 

A Commissão, tendo oxamina.do attenta
mente o referido projecto e comprehendondo 
quo o seu illustre autor teve em vista eqni
parar a situação do~) officiaes combatentes á 
dos repre::;entantes dos corpos docentes dos 
institutos militares, é de parecea que elle 
poderia mereceL' a approvação ua Garoara, 
sujeito, entretanto, ás seguintes modificações: 

Aoart. l•,ondediz-20•/o,dign.-se: 10°{0
, 

e onde diz-IO•(o, diga-se: 50/o. 
Ao§ 2•, alinea a, do art. 1•, accrescente-se 

depois das palavras Escolas Mili/a;·es as se· 
guintes:-e Escola Naral. 

No mesmo paragrapho, alinea b, accre
scente-se depois da palavra col'pos, estas 
outras:-e navios. 

NLo esconde, porém, a Commissli.o de Ma
rinha e guerra quo este projecto traz au
gmeoto de despeza e por isso lembra a neco>
sidade de sm· ouvida a Commissão de Orça
mento, que molhor alvitrará sobre a conve
nioncia da medida proposta. 

Sala das Commis::;ões, l do julho de l 904. 
Al res Barbosa, presidente.-Soates dos San
tos, rela.tor.-Olvcirtl Yallatlao.-R. Pai:o.·ao. 

N. 54- lf:l04 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o os officia.es do exercito e da 

ar'mada quo contarem maid de lO annos no 
mesmo posto, perceberão uma gratificação 
addicional que ser'á de 20 °/o do respectivo· 
soldo para os otHciaes subalternos e de LO •(o 
para os superiores. 

§ 1. o Essa gratificação sel'á augmentada 
de 5o / o para os otHciaes que tiveram tomado 
P<1.rtc em operações de guerra. 

§ 2. 0 Não terão direito tl, esse a.ugmento 
de vencimentos : 

a) os officio.es que exercem cargos no ma
gisterio, nas Escolas Militares, bem como os 
docentes em disponibilidade;' 

(b os officiaes que deixarem de acompanh.1r 
os corpos a que pertencem sema.re que estes 

se deslocarem das su::ts pa1•adas para set>vi~'os: 
de campanha. . 

Art . .2. o Pa1•a o implemento dos prazo.~ 

fixados no art. 1 o não se contar .i o tempo 
que o o!Iicial tiver pas>a.do em commissões 
cxtl'aoha" ao Ministorio da Guel'ra e da Ma,
rinha ou no dosempmho de mandato político 
feder·a1, ost-.tdual ou municipal. 

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

Sala das sessõ3s, 16. de junho de 1904.
Bm·bosa L-: ma. 

N.- 90- 1904 

At~toriza o Poder Executivo a concede;· re
forma no posto de alteres do exel"cito, com 
o soldo integ1·al da tabeUa de 31 de. dezem
bJ•o de 1889, ao to sargento do Asylo de 
Invalidas da Patria -Firmino Alvtwes de 
Souza 

A Commissão de Mal'inba e Guerra, tendo 
examinado os documentos que instruem o 
requerimento em que o 1° sargento do Asylo 
de Invalidas Firmino Alvares de Souza pede 
para sor reformado no posto de alferes do 
exercito, vem emitt.ir o seu parecer. 

Como bem informa a 4"' secção do Estado
Maior do Exercito, não ha na pretenção deste 
sargento invalido uma questão de direito ; 
elle solicita um beneficio, pede uma graça 
semelhante a outras já i1oncedidas ou auto
rizadas pelo Congresso Nacional. 

Da respectiva ce1•tidão de assentamentos, 
vê-se haver elle as.oentado praça voluntaria-: 
mente a 4 de dezembro de 1882 e por•mane
cido no serviço activo do exercito até 15 dC' 
janeiro de 1890, data om que foi transferido· 
para o Asylo dos In validos, por ter sido jul
gado incapaz do ssrviço; em nova inspecção 
de saude a que foi submettido em 20 de de
zembro de 1896, foi julgado soffrer de «pa-· 
ralysia dos norvos opticoS>> e não poder an
gariar os meios de subsistencia, motivo pelo· 
qual perm[l,nece no asylo, onde, como lo sar
gento que é, percebe annualmente, só de· 
soldo e etapa, a quantia de I: 186$250 ou 
95:f854 mens:~.es, inclusive a ração da etapa 
que se ab.Jna a sua mulher. 

Nestas condições, parece á Commissão de· 
Marinha o Guerra que o Congresso Na'Cional 
póde autorizar o Poder Executivo a conceder· 
rofurma ao 1° sar•gento de que se trata no 
posto de alferes, com o soldo integral da ta.
bella de 31 de dezembro de 1889 (90$000 men
s:~.es), visto sei' esta a tabella que vigorava 
no tempo em que elle tornou-se iacapa.z do · 
serviço activo do exercito. 

E si é certo que, assim reformado, o re- · 
querento passará a pJrceber como official 
vencimento inferior a.os que actua.lmente-
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porcebe como praça de pret, tambem é certo 
· que essa. des\'antagem será sobejamente com

pensada pelo direito á pensão do meiO·SJldo 
que lega.r<t a. sua mu~hel' e filhos. 

Assim opinando. a Commissão submotto á 
dclibet•ação d1 .Cama.ra o seguinte prljecto 
tle lei: 

O Coogres:>O Kacional do~.:reta : 
Artigo unico. E' autorizado o Podm· Ex

etmtivo a conceder reforma no posto rle alfe· 
res do Exei·ci&o. com o solLto integraltla. ta
lJella do ill de dezembro de 1889, ao 1° sar
gento do Asylo de Invalidas da Patria Fir
mino Alvare,; de Souza; revogadas, para este 
etfeito, as disposiçõe::; em contrario. 

Sala das Commissões, 5 de julho de 1904. 
-Alves Barbosa, Pl'e3idente .-Oliveira Val
lad(ío, relator.- R. Paixão.- Som·es dos 
Satltos. 

N. 91 -ID04 
Aut01·iza o Poder &.:ecutivo a abril' ao Mi

nistel·io da UiJ.ei'i'tt o credito especial de 
189$500 para occm·re1· ao pagamento das 
custas a que (o·! condemnada a Unitto na 
causa intentada 1Jelo generat ele Õl'(gada 
Mm·ciano rle Jiagalhcíes, pam annulla1·. os 
e/feitos do dec;-cto n. 3.229, de 19 de 
.ftmho de 1899 

Em mensagem de 21 de ma1•ço de 190.2 o 
Sr. Presidente da Repub1ica solicitou do Con
gresso Nacional um credito especial de 
189$500 para. o pagamento das custas da 
acção que contra a União foi movida palo 
general de brigada i\Iarciano de Magalhães. 

Da. exposição feita pelo Ministro da Guerra 
consta que o genel'n.l Marciano ().e Magalhães 
intentou a competente acção pai'a annnllar 
o decreto n. 3. 329, de 19 de junho de 1899, 
que supprlmiu os eft'l!itos da wa gradua\'ão 
concedida. pelo decreto de 9 de março de 
1896. 

Tendo obtido sentença favora.vel em p;·i· 
me ira instancia, foi esta cem firmada pelo ac· 
cordão do Supremo Tribunal Federal de 23 
de dezembro de 1901, que assegurou ao au
tor o seu direito quanto aos eifeitos da gra
duação no posto de gPneral de brigada, pa
gas as custas pela. União. 

A conta das custas devidas ao autor im
porta em 189$500. 

A Commissão de Orçamento, tomando em 
consideração a mensagem do Sr. Presid:mte 
da Republica, acompanhada da exposição 
do Ministro da Guerra, submette ao voto da 
Camara o seguinte projecto do lei: 

O Congl'o::!SO Nacional resoh·e: 
Artigo unico. Fica oPoderExecutivo auto

riz(tdo a 'brir ao Minist~rio rl:l. Guel'ra um 

ct•odito especial de 189$500 para occorrer ao 
p.:tgamento ao general de brigada Mat·ciano. 
d~ .Magalhães, importancia das custas a que 
ftJl condemnada a União nn. causa por este 
int1~ntu.dc.t para annulln.t• os eft'eitos do decreto 
n. 3.320, de W de junho de 1839, revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das CommissõPs em rJ,e julho de 19C4. 
-Cassiano do .Nascimento, prcsit!ente.-Ga-· 
te ao Cm·wlhal, relator .-h:sme1·aldino Ban· 
deim.-Laurindo Pila.-Davill Campisla.
Paula Ramos. 

Exposirao de motivos .a que se re{ere o pa1'e~-e;· 
supra 

St•. Presidente da Ropublico.- Tendo o 
general de brigada Marciano de Magalhães 
intentado acção contra n. União, quando ge
nm•a.l do brigada graduado, para ser annul
Iado o decreto n. 3.329, de 19 de junho do 
1899, que suppeimiu os cftbitos de sua gra
duação, concedida. pelo de 9 de março do 
1896, foi, pol' accordão do Supremo Tri
lmnn.l Federal, de 23 de dezembro ultimo, 
continuada a sentença. do juiz da secção do 
Distl'icto FedeNl, que julgou procedente a 
dita acção para annullar aquelle decreto, 
nos termos do ::tl't. 13, §§ go e 10, da lei 
n. 221, de 20 de novembro de 1894, e para 
assegurar ao autor o seu dit;eito, quanto aos 
effeitos da referida graduação, pagas as 
custas pela. União, que appellou desta sen
tença para o dito tribunal. 

A conta das custas importa em 189$500 e,· 
para ser eifectuado o resp2ctivo pagamento 
ao auto1• da acção, torna-se necessa.rio soli
ciJ.ai' do Congre~so Nacional a concessfio de 
um credito da dita qnantia, Visto não poder 
o orçamento em vigor comportae esta 
despeza. 

Submetto, pois, este assumpto {L vossa es-· 
clDrecida attenção pariL que vos digneis re
solve!' como julgardes conveniente. 

Capital Federal, 21 de março de 1902 .. -
J. N. de jJfedeil·os Mallet. 

O Sr. Presidente-Tendo dado a 
hora, designo para amanhã, a segmnte ordem 
do dia: 

Continuação da votação da emende4 ao pro· 
jccto n. 345 A, de 1902, e constante do im
presso n. 47 A, de 1904, concedendo igual 
favor a D. Antonia Santiago Potengy e 
D, Maria Adelaide da Silva Potengy, irmãs 
solteiras do capitão Joaquim de Assis Po
tengy; 

Votação do projecto n. 51, de Hl04, àuto
rizando ·o Poder Executivo a. abrir ao Minis-
torio da Fazenda o credito extraordinario do· 
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6:379$587, em execução do sentença pa11sa.rla 
_em julgado em favor do Dr. Hilario Soares 
·de Gouvêa., lt>ntc da. Fa.culdatle de Medicina 
·do Rio do Janoiro (2a discussão) ; 

Votação t~o pro.iccto n. 52, de l904, auto
rizando o Podei' Exeautivo a a.b1•ir P.o Minis
teria da Fazenda o credito extrn.ordinar:o do 
27:9158150. oc~ro,. importancia com quo o 
Brazil deve contribuir para a construcção 
do erlifici·J d2stinado á Secretaria In t.erna
·cional das Ropublicas Americ tnas e p:: ra a 
'Bibliotho a Commemorativa. de Colombo, em 
Washington (2• discussiio); 

Votação do projccto n. 17 A, dn lü04, man
dando substituir a disposição da lettra-c
do art. 1°, § 2°, do decreto n. 1.171 A. do 12 
de janeiro de 1904, pela seguinte:-<1 fixação 
das taxas pelo aluguel do m:J.teria l da pra
ticagem e set·viço do p ~ssoal avulso da 
mesma, devido pelas embarcações que de
mandarem o porto o de accordo cnm o roa 
gulamcnto de 28 do fcvereit·o de 1854 ; com 
parecer da Com missão de Orçamento (2• 
discussão) ; 

Votação do pr•ojecto u. 6~ A, de 1904 (do 
Senado), concedendo prorogação da licença 
dada ao Dr. Bernardino Ferreira da Silva, 
min;stro do Supremo Tribunal Federal, pot• 
mais um anno. com todos os vencimentos 
(discussão unica); -

Vot11 ção tlo projecto n. C!, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrit· ao Minis
tHio dn. .Justiça e Xcgocio'J Interiores o cre
dito extraordinario de a:644$8.27, para paga
mento dos vencimentos quo competem ao 
substituto dn. Faculrlad': de :\Icdkiuada Bahia 
Dr. Jo!!é Julio Calazans (2• discussão); 

Votação do pro.jecto n. G3, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Mi
nisterio da Industria, Via·~ão e Obras Pu
blicas o credito extr·aonlinario de I ~ :801$870, 
em execução do sentenç·a. passada em jul
gado, em faYor dos engenheil•ts Lucas Pro
ença e Antonio da Costa. Junior {:~a dis
cu:>~ão); 

Votação co projecto n. ô4, de 1904, 
abrindo a::> ::\Iinisterio da. Justiça. c Xego
cios Interiores o credito de 660$499, para 
pagar a tres offiches e a um porteiro da 
~eeretaria do Senado, em -.;-irtudc de deli
beração llaquelle ramo do Congre~so ~a.
cional (2"' discussão); 

Votação do projecto n. 53, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder um 
auoo de licença, com todos os vencimentos, 
para tratar de sua saude, ao Dr. Democrito 
Cavalcanti de Albpqnerquo, director da Pri-
meira. Directoria do Tribunal de Contas Votação do projecto n. G5, de 1904, tor•-
(discussão unica) ; nando extensivas aos auditores de guerra 

- , . d t ., dos to, 20, 3·•, 5• e i 0 districtos militares a!:! 
_ Votaçao do PJ.ojocto 0 : 34, 0 _1904, ~u. 0 vantagens do decreto n. 821, do 27 de dc-

l'lz.~nd~ o Po..lm Execu_tJVO a a~rir ao M_uus- zembro de 1901, com parecer o substitutivo 
teuo d.t Gt!e~ra o c~mhto espect~l. de 5.181$ da Commissão de Marinha e Guerra, sobre 
para occ~r.1 ~1 ao,~a..,amento :f0

":j mspector~s organizac:ão do quadro dos audit?res do ex
da Repar ~H,ao G~. al dos_ Tel_eora.phvs ~nt?mo m•cito, declaração dos seus direi tos e de
José da ~~~va ~o~a e Ca:.emir~ José da Silva veres. tornando-os extensivos a.o auditor da 
Rosa.: das dtarlas que dmxaram . de re- ma.riuha., e dando outras PI'ovidencias; e 
ccbm ~.u~ante o temp~ em qu!3 serviram ?a com pat·ccer da Commissão de Orçamento, 
COJ?missao const;:uctoJ~ das. lln!1a~ tcle~ra: opinando em favor do substitutivo (prece· 
ph!ClS de Cuyab,t e Corurnba (3 drscussao)' dendo o requerimento do Sr. Oliveira Val-

. Votação do projecto ~. 48, de _1904, a.u~o- ladão-2• discussão); 
r1z~ndo a Poder ExecU~JVO a a~r1~ ~o l\~lUJS- Votação do projecto n. 6G, de 1904, auto
toNo da Fazenda o cred~to exttaordmarlO de rizando 0 Poder ExecutiYo a conceder ao 
14:313$0~5, em exec~ç~o, de sentença ?a~- Dr. Albino Ah·es Filho, procurador da Re
sa1a .em Jl!_lga~o em ta-vor de Lobo & limao publica. no Estado de Minas Geraes, um a.nno 
(3 dtsc~ssao) • . . de licença, com o ordenado a que tiver di· 

Votaç·ao do proJecto n. 49, de I 904, au torr- reito, para trat1r de sua saude (discussão 
zando o Governo a deduzir do credito de nnica) . 
530:864$; destinado a «material, construcções '_ . ... 
e eventuaes», na tabella aunexa ao ducr•elo . Vot!l-çao do projecto n_. 6,' de 1904, auto
n.I.l51, de 5 de janeiro do corrente anno, a r1zanuo .o Poder ,.ExecutrYo a, conceder ao te
quantia de 100$, relativa á differ-ença veri-llegraphtsta de-~ clas~e da Estr3;da de Ferro 
ficada entre a somma total das .verbas alli C~ntral do Braz_1l Jacmtho Hygmo da Cruz 
previstas e 0 credito de 5.500:000$, fixado no se1s mezes de licença,_ com_ orde!Jado, para 
<l.l't. Jo, §5o, do mesmo decreto, bem como a. tratar de sua saude (discussao umca) ; 
importancia de 27:754$,necessaria a integrar j Votação do projecto n. 68, de 1904, conce
a. dotação da verba. «Estação da visita do dendo prorogação, por mais um a.nno, da 
porto», mencionada na ta.bella referida (3• !licença em cujo goso se acha. o Dr. Samuel 
discussão); da. Gama e Costa. Mac Dowell, lente substi-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 09:58- Página 1 de 4 

SESSÃO EM 6 DE .JT;LJIO DE 1904 65 

·tuto da. Fn,culdade do Direito do Recif3 (dis-~ de f<\r.J.'tmento que venceram e não roce-
. cussão nnica) ; beram no devido temp'o (:2a discussão); 

Votação do p1•ojecto n- 69, de 1904, auto- Discussão unica. do p:n·ecer n. 10, de 190-1, 
t•iza.ndo o Poder Executivo a. concede!' ao ma- concedendo Jiccnç<t, por tempo indetermi
chinista de P classe da Estrada de Fm•ro Cen- nado, :w Deputado Alvaro Augusto da Costa 
trai tlo Brazil José Jo:tquim d:J, Silva. um anno Carvalho p;tm tl'ata.r de sua sa.ude; 
tle licença, com vencimentos, pll.ra tratat• de 
sua saude (discus;;ã:o unica) ; Discn;:;sãJ unica do parecer n. 12, de 190-l, 

indcttrindo o rcr1uerimcnto em que D. Emí
lia, Mendonç,,t da. Costa, viuva do tonente-co
l'onel h0norario do exercito Sovorino Jo.sú 
da. Costa, pede uma. pensão; 

Votação do projecto n. 70, de 19'14. auto
rizanJo o Poder Executivo a, concccler um 
a.nno de licença, com todos os vencimentos, 
ao chefe de secção da Directoria Geral da Es
tai,istica .João Cancio da, Silva, para tratar <11 
ma saudo onde lhe convier (discussão nnica); 

Votação do projecto n. 71, de 100-.t, autori
zando o Poder Executivo a abrir ao ?.Iinis
terio da Justiça. c Nogocios Interiores o 
cre~lito extrüordinario de 29:683Sl67 em 
execução de seutençoa. passada em julgado em 
fa, ot• do alferes da brigada policial Alfredo 
Nunes de Andrade (2'' discussão) ; 

Vota<;ão do projecto n. 73, do !904, a.utori
zando o Poder Executivo a abrir ao :\finis
terio da. Guerra o credito especial de 107$85!) 
para occol'l'el' ao pag-amento aos soldados do 
1° batalhão de artilharia de posição Martinho 
Xavie1• dos Santos e outro, de seus venci· 
rnentos relativos ao rnez de novembro do 
1901 (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 74, de 1904, autori
zando o Poder Executivo a abrir ao :Minis· 
tm•i0 da Guerra o credito especial de 
6:434$980 para occorrer ao pag<Maonto a. 
Francisco Alfonso Palia, eessiouu.r·io de di
veroas ox- praças do exetcito estacionadas no 
Estarlo ne i\Iatto Gros:>o,proveniente de peças 

Discussão unicrt do projocto n. 75. de 1904, 
autorizando o Poder Executivo <t conceder um 
a uno de lL:ença ao Dl' .. Josj :\alJUco Neiva, 
audib1• de guel'ra do l '' dhtricto militaJ', 
sem Ycneimcntos, para tratar de negocias 
do seu Interesso p : rticnla.r c onde lhe con
vier; 

Disctl.:'sito unica do projecto n. 89, de l9J4, 
r elativo á emenda· mantida por mais de dous 
te1•ços (los Yotos do Scn<ldo ao proJe~to 
n. 210 B, do 1!102, da Cama.ra dos Deputados, 
que au (ori::a o Poder Executivo a conceder a 
D. Maria Franci:;crt i\Iello de Carvalho, filha 
do coronel João Fra.ncisco de Mello e viuva. 
do con ~ trndor naYal Trajano Augusto de 
Carvalho, um~t pensão anuual de 600$000 ; 

1" dbcuss~io do projccto n. 130 ~y., de 1903, 
cqnipa!'twtlo as tabellas dos vencimentos do 
pessoal artístico civil e militar tio Arsenal 
de i\Iariuha do Parti. ás respecttvas tabellas 
actualmontc em vigor no Ar~enal d~ l'.~a.
rinlla da, Capital Federal, com subst1tuttvo 
lht Commissão do Marinha c Guerra. 

AS" SESSÃO E::\[ G DE .J'CLHO DE l~JO'~ 

Ao meio-d.iu. procedc-su ü, chamada, a que 
respondem os ~rs. P<tnht Guimarães, Oli
veira Figueiredo, Bt·icio Filh'), Irineu Ma
chado, Sá. Peixoto, Edual'do Studart, Gonçalo 
Souto, Eloy de Souztt, Fonseca. .e Silva., \Val
fredo Leal, AbJou ::\lilanez, Izidt•o Leite, 
Celso de Souza, Raymundo de I\lirandv., Eu
zel.Jio de Anuratle, Joviniauo de Carvalho, 
.Domingos Guimarães, Tostu., Felix Gaspar, 
Garcia. Piros, Alves Barbosa, Paranhos Mon· 

Yol. 111 

tcnegl'o, Rodrigues S~tltlanhu., Mello }\Iattos, 
Fülelis ,Uves, Jc·ão Baptista., Ga.lYao B~
ptista, Landndu Pltta, Pero1ra Lima •. J~ho 
Santos, Mauricio do Abreu, Carlos Tmxmra 
Brandão, EsteYam Lobo! João Luiz,_ Bueno 
de Paiva. Antonio Zacartas, Lamoumer ~o
dofL•edo, · Carlos Ottoni, !~Ian?el Fulgenc10, 
Olyntho Ribeiru, Olegal'io Macwl, Wence~láo 
Braz, Rotlolpho Paixão, Francisco ~omerro, 
Rebouças lle Carvalho, Costa Junwr, Fcr· 

9 
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reit·a Braga, AzJvodo Marq nos, 1-Jermenc
gil<l.o de Moraes, Joaquim Teixeira B!·andão, 
Bemardo Antonio, Paula. Ramos, Ma.rça.l 
~scobat•, Germano Has•locher, Cassiaoo do 
NMcimento, Vespasia.no do Albuqu~rque e 
Diogo Fortuna, 

Aproveito a opportunidade para. mais 
uma vez chamar a attenção d"s poderes 
competentes para. o estado om que se acha 
a. Repartição dos Correios do meu Estado. 
desfalcada do pcsso:ll que ê absolutamente 
insufflcionto c mal remun.mtdo. Parece-me· 
que o Governo já. está. autorizado a fazer as 
reformas nece3saria.s desde o anno passado:. 
eu pois, pediria, como amigo e cJnhecedor 
do assumpto, que elle ~o interessasse pelo 
tnesmo. 

· Alm:.-.>c a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acb da 

sessão antecedente. 
Passr.t·se ao expediente. 

O Sr. Bricio Filho (servindo de 
Jo SecYetario) pro~ode á lcitun do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. 1° Secretario do Scn<tdo, de 1 do 

corrente, transmittindo n. esta Camara o pro
jacto do Senado, autorizando a abertura do 
credito de 4:257$ para pagamento do au· 
gmento de vencimentos a vat•ios empregados 
<l.a Secretaria do Scnatlo.-A' Commi::Esão de 
Orçamento, 

Do Ministcrio da Justiça e Negocios In
teriores, de 4 do corrente, enviando a se
guinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Tendo em consideração o que ponderou o 
Ministro da Justiça e Negocias Intoriores na 
exposição junta, sobre a necessidade de se 
solicitar ao Congresso Nacional a concessão 
do credito de 32:923$233, supplementar á 

. v-erba « Gymnasio Nacional », (lo exet•cicio 
de 1904, para. p._gamento de despezas com 
aqlas supplementares do I o o .2° anno.3 do re
ftJrido gymnasio, cabe-me a honra d~ sub
metter o assumpto á vossa apreciação, 
afim de que vos dignoL3 resolver como for 
acertado. 

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1904.-Fn:m· 
cisco de Paula Rodrigues Alves .-A' Com
missão de Orçamento. 

Requerimento : 
De Isabel Amalia Corrê,t, pedindv um::t 

pensão.-A' Commissão de Pensões c Contas. 

O Sr. Azeveclo Marqn.es
Sr. Prosid~:>nte, vou rametter á !vles:t uma 
representação dos chefes de turmas do cot'
reio ambulante da Administração do Estado 
de S. Paulo, pedindo uma concessão quo j<'i. 
foi feita aos seus coUegas do Correio !lo 
Districto Federal. 

E' do mli:üma justiça o pedido,como ,·e :·ão 
V, Ex. e a respectiva Commi~eã'J, 

Tenho dito. 
Vem á Mesa. é lido c enviado á Commis

:-:1o de Orçamento o requerimento dos che
fes de turmas no correio ambulante dos 
Correios de S. Paulo, pedindo que se lhes 
torne extensiva a gratificação que percebem 
os seus collegas da Administração dos Cor
reios desta Capitlll. 

O St·. Pre.-;i<lente- Si nenhum 
Sr. Deputado quer ui!ar da palavra, passo á 
ordem do dia. (Pausa.) 

. OÍWEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
ainda numero lcgnl para as votações, passa
se á mn.teria em discussão. 

E' annunci'ada a discussão unica. do pare
Cei' n. 10, de 1904, concedendo licença, por 
tempo indeterminado, ao Deputado Alvaro 
Augusto da Costa Carvalho para tratar de 
sua saudc. 

Ningu m1 pedindo a palavra., e encerrada a 
discussão e adiada. a votação. 

Çomparecern mais os Srs. Carlos de No
vu.es, Antonio Ba!> tos, Christino Cruz, Dia5 
Vieim, Bezerril Fontenello, Paula e Silva, 
Pedro Pernt1.mbuco, Rodrigues Doria, Euge
nio Tourinho, Augusto de Rreitas, Rodrigur , 
Lima, Berna.wlo Horta., Sá Freit•e, Abelardo 
de Mello, Viria.to Mascarenhas, David Cam
pista., Galeão Carvalllal, Moreira d" Silva e
Campos Cartier. 

Deixam de compa1•ecer com causa. partici
pada os Sr.~. Julio de Mello, Alencar Gui
mai•ã.es, Thomaz Accioly, Wandet•ley de 
Mendonça, Joaquim Pires, Anthero Botelho, 
Enéas Martins, Rnymundo Nery, Aurelio 
Amorim, Pas.~os Miranda, Arthur Lemos, 
Urbano Santos, Luiz Domingues, Guedelha 
Mourão,Ra.ymundo Arthur, Anizio de Abrou. 
João Gayoso, Thomaz Cavalcanti, Francisco 
Sá, Pereira Reis, Trindade, José Marcellino. 
Esmeraldino Bandeira. Moreira Alves. Cor
nelio da. Fonseca, Arthur Orlando, Angelo 
Neto, Felisbello Freire, Neiva., Leovigildo 
Filgueira~. Castru Rebello, Bulcão Vianna, 
Vergne de Abreu, Tolentino dos S:tntos, 
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. Edu:Ll'{lo Ramos, Ma.rcolino Moura, CJrrêa 
Dut1·a, Americo de Albuquerquo, Bolisario 
do SouZJ., Silva. Castro, Crnvallo Cal vacante 
Beza.ma.t, Henrique Borges, l<'rancisco Veiga, 
Bm•nardo Montoiro,Gastã) da. Cnnha, Ribeiro 
.Tunqucira. Astolpho Dutra. C1rl"S Puixoto 
Filho, Penido Filho, Ft•a.ncisco Bernardino, 
. Toão Luiz,\h·e.i, Leonel Fillu, Bcma.rdes de 
Faria, Henrique Salles. Nogueil'<t, Lindolpho 
Caetano, Jesuino Cat·doso, Dominguas do Cas
tro,Valois de Ca.stro,Arnolpho Azovelo~ Fe~·
nando Prestes, Eloy Cbaves, Pa.ulino Cal"los, 
Alvat•o de Carvalho, Candid.o Rolrigues, Ro· 
dolpho Miranda, Co3t:J. Netto, Candido do 
Abreu, Carlos· Ca.n.tlea.nti. BarbJs:t Lima, 
Angeio Pinheiro e Ja.mes Darcy. 

E sem causa. os St•s. Hosonnah de Oliveira, 
Rogerio de Miranda, Indio do Bt·azil, José 
Eusebio, Yirgilio Brigido. Fredet•ico Borges, 
João Lo-pns, Sergio de Saboia, Teixeira de 
Sá, Alfonso Costa. Pereira de Lyra, Mala
quias Gonçah•es .. E~t:l.do Coimbra, Elpidio 
Figueiredo, João Viei:r:a., Ep_am!nondas G~a.
cindo, Arroxellas Galvao, Oliveira Valladao, 
Pinto Dantas, Moreira Gomes, José Monjar
dim, Galdino Loreto, Heredia. de Sá., Nelson 
de Va~concellos, Bulhões Marcial, Oscal' 
Godoy, Augusto de Y asconcellos, Erico Coelho, 
Paulino de Souza, José Bonifacio, Cal'neiro 
de Rezende, Adalberto Ferraz, Camillo 
Soares Filho, Calogera.s, Sabino Barroso, 
Carvalho Britto, Camillo Pratos, Padua 
Rezende, Bernardo rle Campos,Amaral Cesar, 
José Lobo, Leite de Souza, Franisco M~tlta, 
Aquino Ribeiro. Benedicto de Souza, Lin
dolpho Sert•a, Abdon Baptista., Eliseu Gui· 
lherme, Soares do,; S:J.ntos, Juvonal Miller, 
Yictorino :\fonteir(', Domingos Masca.t•enhas, 
Alfredo Varella e Homem de Carv.\lho. 

E' annunciada. a discussão unica. do p:trecor 
n. 12. de 1904, indeferindo o requerimento 
em que D. Emilia Mendonç-a da Costa, viuva 
-do tenente-coronel honorario do exercito Se· 
vet'iano José da Costa pe1e uma pensão. 

Ninguem pedin io a palavra, é ence1•rada 
ã. discus~ão e adiada. a. vot:Lção. 

E' annunciatla a discussão unica do projecto 
n. 75, do 1904, autorizando o Poder Exe· 
cutivo a concollel' um anno de licença ao 
Dt•. José Nabuco Neiva, auditor de guerra 
do 1° districto mllita.t•, som vencimentos, 
para. tratar do negocios de seu interesse par
ticular o onde lhe convim·. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. 
a. discussão e adiada a. votação, · 

E' annunciada a di,;cussão unica d.o projecto 
n. 89, de 1904, relativo á emenda mantida 
por mais de dous terços dos votos do Senado 

ao project'J n. 210 B, de 1902, da Camara·dos: 
Deputados, que autoriza o Po.J.er. Executivo 
a conceder a D. Maria Fr.1ncisca Mello de 
Carvalho, filha do cJronel João Francisco de 
Mello o viuva do .constructor naval Trajano 
Augusto de Carvalho, uma pensão annual de 
600$000 . 

Ningucm pedindo a palavra, é encerrada~ 
di.;cussiío e adia.d.t a votação. 

E' a.nnunciad:t a 1" dis(!ussão do pi'ojecto. · 
n. 130 A, de 1903, equiparando as t:tbella.s 
dos vencimentos do p~ssoa.l artis~ico, civil e 
mi!it1r do Arsenal de Marinha do Pará ás 
ro3pectivas tabJllas actualmente em vigor 
no Arsenal de Marinha da Capital Federal, 
C'Jm substitutivo da Commissão de Marinha 
e Guerra. 

Ninguom pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente- A lista da 
porta accu~a a presença de 76 Srs. Depuhdos, 
pelo que nao ha numero para. se proceder á.s 
votações das ma terias encerradas. 

Estando esgotada a mataria dada para a 
discussão, designo, p:tra amanhã a seguinte 
ordem do dia.: 

Continuação da votacão da emenda ao pro
jacto n. 345 A, de 1902, e con,stante do im· 
presso n. 47 A, de l9J4, concedendo igual 
favor a. D. Antonia Santiago Potengy e 
D. M:Lria Adelaidc da Silv-a Potengy, irmãs 
solteiras do capitão Joaquim de AssisPotengy; 

Votação do projecto n. 5!, de 1904, auto· 
riza.ndo o Poder Exocut,ivo a abrir ao Minis
torio da Fazenda o et•edito ex:traordinario de 
6:379$587, em execução de sentença passàda 
em julgado em favor do Dr. Hilario Soares 
do Gouvêa, lente da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro (2a discu~são) ; 

Votação do projecto n. 52, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
terio da Fazenlla o credito ex:traordinario de 
27:915$150, ouro, importancia com que o 
Brazil deve contl'ibuir para a construcção do 
edificio destinado á Secretaria Internacional 
das Republicas Americanas e para. a Biblio
theca Commemorativa de Colombo, em "'..Vas
hington, (2"' discussão); 

Votação do projecto n. 17 A, de 1904, 
mandanúo substituir a dis-posição da lettra 
-c- do art. to§ 2° do decreto n. 1.171 A, 
de 12 do j:tneiro de 1904, pela seguinte: -
á fixação das taxas pelo aluguel do material 
da praticagem e serviço do pessoal avulso da 
me:nna, devido pelas embarcações quo de· 
mandarem o porto e de ac!lordo com o regu
lamento do 28 de fevereiro de 1854; com o 
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parecer da Comrnissão de Orçamento (2a dis
cu·ssão); 

Votação do pTo,jecto n. 53, do 1904, au
torizando o Poclcl' l~xocutivo a conceder um 
anno de licença, com todos os vencimentos, 
para trat :~rctc suas m1e, ao DI'. Domocrito 
Cavalcanti de Albuquerque, dil'ectot• da 1" 
tlirectoria do Tribunal de Contas ( 2• clis· 
cussão); 

Votação do projecto n 34, de 1904, autu
l'i:z:tndo o Poder Executivo a abrir ao :.Iinis
tei'ío da Guot•ra o credito especial de 5:181 $, 
p~tra occorrar ao pagamento aos inspcctores 
da Repartição Geml doa Tolcgraphos Antonio 
.losê da Silv~t Rosa o Casemit•o José da Sil\·a 
Rosa, das diarias que doixat•am do rec:·bct• 
durwnte o tempo em quo sorvit•arn na com
missão constructora das linhas teleg'l'aplücas 
de Cuyabá e Cornmb:í (3" discussão); 

Votação do projecto n. 48, de 1904, autori
zando o Poder Executivo a abrir ao :1\lini:;
torio da Fazenda o credito extraordlnario de 
14:813$065, em execução de sentença passada 
em julgado em favor de Lobo & Ir·müo (3" 
discussão); 

Votação do projecto n. "19, de 1901, autori
zando o Governo a clclluzir do credito de 
530:864$, destinado a «ma teria.!, construcç,õcs 
e eventmtes», ntt tabella annexa ao decreto 
n. 1.151, de 5 dej<meiro do corrente anuo, 
a quantia de 100$ , relativa á difli}rença Yorl· 
íicada entre a somma total <las yerbas alli 
previstas o o credito de 5, 500:0008, fixado 
no [Lrt. 1°, §5°, elo mesmo decreto, bom como 
a impat·taneia de .27 . 75-l$, necessaria a in · 
tegrar a dotação <la vel'b<t «Esta ção da Yisita 
do porto», mencionada n:t tabella r cfel'ida 
(3" 4iscussão); 

V<>tação do projocto n. 60 A, do 190-1 (do 
Senado), concedendo lil'orogação da licença 
dada ao Dr. Bernardino Ferreira da Silva, 
ministro do Supremo Tribunal Federa l, por 
mais um anno, com todos o:; vencimentos 
(cliscussão unica) ; 

Votação do projecto n. G2, de l!J04. auto· 
l'izando o Podm• Es.ecutivo a ttbt'il' ao 11i~ 
nisterio da Justiç-a e Negocias Interiores o 
credito extraordinario do 3:644:)827, para 
pagamento dos vencimentos que competem 
<tO substituto da Faculdallo de Medicina da 
Bahia Dr • .José .Julio Calazans (2n discussão); 

Votaçfio do pt•ojecto n. 6:i, de 1904, auto
rizando o Pode1• Executivo a abril' ao ?\li
nistcrio da Industria, Viação e Obras Pu· 
blicas o credito extraordinario de 12:801$870, 
em execução de sentença pas3ada em julgauo 
em favor dos engenheiros Lucas Proença o 
Antonio da Costa Junior (2" discus-;ão); 

Votação do pt•ojecto n. 64, de 1904, abrindo 
ao Ministet•io da Justiça. o Negocios Into
riOl·es o creJib de 65'J$ 499, para. pagar a 
tl'o~ olfici:ws e a nm porteiro da Secretaria 
do Senado, em vit•ttrdo de delib:n·ação da
quollo ramo do Congl'e3'iO Nacio!nl (2" dis
cusião.J ); 

Yotaçào do projecto n. 65, de 1904, tor
nando extonsh·as <W3 a11ditores de guerra. 
rlos lo, 2", :3", 5 • e i• distl'icto~ mtlital'Cs as 
Yan tagens do decro é:J n . 021, de 2i de de
zembt'o de 1901, com parecer e substitutivo 
da. Commissão de. ~Iai•inha e Gaet•ra, sobre 
ot•ganizaç·ã.o do quadro dos. auditores do 
ex()rcita, declaração dos seus direitos e de
vet•cs, tornando-os oxtonsi vos a.o auditor da 
marinha, c dando outras providencias ; e 
com ptl.l'CCCL' d<t Commissão de Ol'c;a.mcnto,. 
opinando e~n faYor do substitutivo (prece
dr.ndo o requerimento do S1•. Oliveit•a \'al
la.lãu) (~'discussão) ; 

Vota.çã.o do projt~cio n. 65, de 1904, auto
rizando o Podet• Executivo a conceder ao 
Dr. Albino Alves Filho, procurador daRe
puhlica no Esta(lo de Minas Geraes, um anno 
de licença, com o ordenado a. que tiver di
reito, para trabr dr~ ,;;ua. saule (discus..;ão 
unica); 

Votação do projocto n. 6i, de l9J-l, auto
rizando o Poder Executivo a conceder ao 
tclegraphista de 3"' classe da Estrada de 
Ferro Centr•al do l31•azil .Jacintho Hygino da 
Cruz se is moze.s de licença, com ordenado, 
pam tmtal' de sua samle (discussão unica) ; 

Yotação do pt•ojecto n. 68, de 1904, conce
dendo prorogação l)Ol' mais um anno, da 
licenç:~ om cujo guso se acha o Dr. Sa.
muel da. Gam:J, e Costa .Mac-Dowell, lente 
substituto da Faculdade de Direito do Recife 
(discussão unica); 

Votação doprojecto n. G9, de 1904, auto
rizando o Pode1· Executivo a conceder a, ,_, 
maC'hinü:tn. li e I a clas .,;e (h Estmd:t de Fcwro 
Central do Rt'H,zil .Tosé Joaquim <h Silnt., um 
anno de licença. com yencimentos, para tr<t· 
ta.r üe sua >mude (discussão nnica.); 

\'ota.ção do projccw n. 70, de 1904, autu· 
rizando o Poder ExecutiYo a conceder um 
anno de Iicon ça, com todos os vencimentos, 
ao chefe dQ secção da Directoria Geral de 
Estatística .João Cancio da. Silva, para tratar 
rle sua s:tnde ondo lhe convier ( discus~ão 
unica); 

V o taç·ão do projecto n. i I, de 1904, an to
r izando o Poder Execnti>o a ab1•ir ao :Minis
teria da Justiça e :Negocias Interiores o cre · 
elite ex·traordinario de 20:68:)~167. em ex· 
ecuc;ão de sentença. passada einjuigado om 
f<wor do all'eres da brigada. policial Alfredo 
Nunes de "~ndradc (2a discussão); 
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Votação do projecto n. i3, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abril• ao i\lini:l
terioda. Guerra o credito cspc.:ia.l do lOi$350, 
para occorrcr ao pagamento aos soldado:) do 
l:O b~t.a.lhão de artilharia. de posição ;\[artinho 
Xanet• dos Santo.; o outro, do sous venci
mento'> relath·os ~o mm; úo novembro do 
1901 (21 discussão) : 

Yotaçiío do projccto n. i.J, de 1904, autori
za.nJ.o o Poder ExecntiYo a ~brir ao Ministc
rio da Guerra o credito e;pecia.l tle 6:H4:-;080, 
para occorrer ao paga.mcnto a. Francisco 
.-\ITon;;o Palia, cci'sionario de din~rsas ox
pr:lo;as tlo exerci tu esta.ciüna•l<~S JW Esta.J.o de 
:\la.tto Gro~5.), proYeniente de pe;;-as do farda
mento que Ycnceram c uão reccbet·am no de
vido tempo (2·' (hS•ll!Ssãol ; 

Votao;ão doJ projccld n. -;:;, de lD0-1 , aut.or·J. 
zando o Poder ExccutiYo ~conceder um anno 
•le licença ao Dr. José Xal>uca :\"eiva, awli&or 
de guerra U•J L" districto militar, sem Ycnci
mcnto~. para tratar de ne!!'ocios do seu in
õt>l'CSSC particular o cnJe -lhe convier (tlis
<m,.são unica.) ; 

Votação do projec•tiJ n. 80, llc I9U4, re
lati>o á emenda mantida por mais de dous 
terçus do;; Yor.os do Senado ao projecto 
n. :!lO B, do H102, da Camal'a dos Dopu
l.:tdos, <tUJ au toz'i7.a u Poder ExccntiYO a 
c•mccr a. D. :-.lat•i • ~ Francisca. i\lollo tlc C<w
Yalho, filha. do coronol João Franchco de 
:\Iello o viuva do coJnstnctor naval Traja.nc 
Augusr.o tle C:u·;·alllo, uma pen . .;:ão annua.l 
nr ô00$000 (discu:s~ão tmic•t) ; 

Votação do projaoto n. 139 A, de 1903, 
e:ruiparando c..s tahella.s dos voncimento<;; do 
pessoal a.rt.istico civil e milit:1.r úo Arsonal 
de Marioh<t do Pará ;is respectivas ta.bellas 
actualmcnte em vigot• no Arsen.tl de Ma
rinha. da Capital Fedel'al, com substitutivo 
ela Commissão de Ma.I•inha o Guerra (tliscns· 
são unica) ; 

Votação do parecer n. 11), de 190-1, conce
,[cntlo lici~nça., por tem. o indeterminado, ao 
Deputatlo Alvaro Augusto da Costa Carvalho 
p~ra ír.üa.t· de sna su1de (discussão unica) ; 

Yotaçi'í.o olo pal'!'cet• n. 12, do 1904, inde
fcrin!lo •> reque1·imento em que D. Emília 
:.Iendon•~a t! :t Costa. viuva tlo tenente-coro
nu! hoaoral'io tlo exm·cito Severino .José da 
Costa. pede uma pensão ( l" discussão) ; 

23 di~cn~s:i:o do projecto n. 91, de 1904, 
autorizando o Podor Exccutiyo a abril• ao 
:\Iini,;t.erio d.t Guerra o credito especial do 
189 . ..;500 para occori'et' ao pag-amento da;; 
custas a. que foi coJlllemnada. a União na 
cau~a inLontada pelo genern.l de bl'ig<tda 
:\fat·ciano J.o l\Iagalhãe.s, p:Ll'a annullar os 
elfoitos do deercto n. 3.229, de 19 do junho 
de 1S09; 

3" discnss:Io tio pru,iecto n. ,!fi A, de 1004, 
I'a,lacçiio para. 3" di,;c,td í:J d0 pro,iocto n. 46, 
tlcsto anuo, quo fixa. a.-; t"vr •;<ts dl' tona. p:l.l'a 
o·exet•cicio do W05. 

LoYanta.-se a so3S:i•J ás U hot·as o 40 mi
nutos da hrdc. 

í:J ~ SESS.\.u OHDI\_\.R!A. E:\I 7 DE .fULriO DE l!JU't 

I'rcsillencif.l. do S r. [ >aula (Jn inta.1"t.7tJs 

Ao meio-di :~ p~·oeede-so ~~ r.lta.mtvla, a. qnc To;ta, FJlix CLLspw, G::tt'úi:1 Pit•J.s, S.~ot.n·o 
rõspondem os St·s. Panla. Gninn.ries, O li- Dia.s, Alvos Barbo3 ~. Pttt·a.nho~ Moutenegro, 
veira Figueiredo, ,\lenc~tt' Gu!nuriie3, \Van· Roit•igaes S:.tUanh<L, H·3t'edia. ela s,t, Cor•rêa. 
de~·Ie.r de Mendon~'a, JoailllÍm Pires, 8ugnnio Dutra, .MoUo Ma.tt-Js, Irineu M ~ehn.do, Bu
ToJurinllo, Anth~·r,l Botelho, Sá. Peixoto, Ho· lhões i\Ia.rcü\1, S:i Ft•cit'•3 , Fitloli~ AI ves, Joã.o 
sa.nn:th do Oliveit\\, Chri~tino Ct•uz, Dias B:tptish, Ga.lvã.o B:J.ptista.,Aln lctrdo de Mello, 
Vieira.. Bezerril Fontenellc, Fredarico 'Bor- La.ur·inrlo Pitta, Percil•a Lim:t, Jtrlio Santos; 
).{es, Eduartlo Stud:u·t, Gonçalo Souto, Eioy de Henrique Borgt)s, Mí1uricio.d.J Abl'eu, Cal'lo s 
de Souza., Fonseca o Silva, \Va.lfl•edo Loal, Teixeit'<'lo Bt•J.ndã:J, Vil'ia.to Ma.sc:tl'enha.s, Es· 
Izidl'O Leite, Celso de Souza., Bricio Filho, teva.m Lobo, João Luiz, David Campista., 
Raymundo do :Mironda, Rodl'igucs Doria., Jo. Buono de Pa.iva, Antonio Zaca.rias, C:trlos 
vinia.no de Carvalllo, Folisbello Freire, Oli· Ottoni, Carvalho Britte,Manoel Fulgencio, 
veira Va.lladão, Domingos Guima.rãos, Neiva, .Qlyntb.o Ribeit•o, Olegario Maciel, Ca.millo 
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Pratos, ·wencesláo Braz, Padua Rezpnde, 
.Francisco Romeiro, Costn. Junior, Ama.ral 
. Cesar, Azov~d.o Mar.}uc3, Harmenegildu de 
1\forae~,Joaquim Teixeira. Brandão, Bernardo 
Antomo, Cost't Notto, Paula Ramos, Eliscu 
Guilherme, Marçal Escobar, Alfredo V :trela o 
Homem de Cat•va.lho. 

Abre-se a sessão. 
E' liria e sem dcb:~.te u.pprovu.da. a. actu. da 

sessão antccedont:.J. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. l:.>reslden.t.e- Não havendo 
ainda numero Ioga! p::ti'a se procel er ás 
votações das matet•ias constantes da o:·dem 
do dia, passa-se tt •ilateria. em discussão. 

E' sem debate encerrado em 2n discusslo 
o artigo unico do projccto n. 91, de 1904, au
t orizando o Poder Executivo a abrir ao Mí
nistet•io da Guerra. o et•edito csp3cial de 
189,1;500, para occorrm· ao p:~.gamonto das 
custas tt que fol condomnada a União na. 
causn. intont:.vh })elo general de brigJ.da 
Marciano de Magalhães, p:ll'<t annulla.r os 
e.ffeitos do decreto n. 3. 229, d:J 19 de junho 
de 1809, ficando adiada a votaçio. 

E' annuncia.dlt a 3"' discussão do projecto 
n. 46 A, de 1904, redacção p:~.ra 3a disl'ussão 
do projecto n. 45, deste a.nno, qne fixa as 
forças de te1·ra para o cxet·cicio tle Hl05, 

Vem ;i Mesa, é lida, apoiada. o posta em 
conjuntamen te em discus~áo a. snguinte: 

E~JENDA 

Ao JWnjecto n. 40 A, de 1904 

For ças de terra 

Ao§ 2°, do art 1° : 
Em vez üe § 2" - dig<t·se : dos actuaos 

alumnos das E:>cJlas MilHares , fi cando sus· 
pensas as matricul ;s nas Escolds Prcpar:t· 
toria.s. 

Sala das se~sõc l, i d) julho de 1904 . 
l::idro Leite. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a d:scussão o adia.:la a votação, até quo a 
respectiva Comrnissão dê parecer soiJre a 
emenda olfcrccida. 

Comparecem mais os Srs. Rogerio de Mi· 
ran.la, Iodio do Brazil, Antonio Bastos, Jo.~é 
Ma.rcellino, Moreira Alves, Augusto de Fréi
tas, Pedro Pornambueo, Gastão d '\ Cu oba, 
Carlos Peixoto Filho, La.mounier Godot'redo, 
Galeão Garv,tlhal, Mo1•eíra da Silva, Ber
nardo de Campos, Rebouças do Carvalho, 
Germ.'l.no HassLocher,Cassiano do Nas:}imento, 

Vespasiano de Albuquo1•que, Diogo Fortuna. 
o Campos Cartior • 

Deixam de comparecet· com causa pat•tici
pa.da. os Srs . Julio de :\lello, Thomaz Ac
cioly, En~as Martins, Raymundo Nery, Au
relio Amol'im, Pa:>sos ~Iiraod ~. Adhur Le
mos. Ca.rlo:; do Novacs, Ut·b.1uo Santos, Luiz 
Domingues, Guedellha MoUI·ão, Ra.ymuo4o 
At•thur. Anizio de Abreu. João Gayoso, Fran
cisco Sá, Thomaz C<J.vatca.nti. Per\}ira. Reis. 
Trinda.do, Esmeraldino Bondeira, Cornelio da 
Fonseca, Arthur Ol'lando,Angelo Neto. Leo
vigildo Filguoiras, Ca;;tt·o Robcllo, Bulcfto 
Vianna, Vorgnc de Abreu. Rodrigues Lima, 
Tolcntino dus Santa~. Eduardo Ramos, Mar
colina Moura., AmericJ de Albuquet'(lUC, Be
lisai'Ío de Soun, Silva. C<\stro, Cruvollo 
Cavalcante, Beza.ma.t, Francisco Veiga. Ber
narjo Monteiro,Riboit·o Jun 1uoira., Astolpho 
Dut.ra, PonidJ Filho, Francisco Bernardino, 
.João Luiz Alves, Leonel Filho. Bcrna.rdns de 
F<~l'Ía, Henrique Stllos, Xogueira. Lindolpho 
Caeta.no, Rodolpho P:ti:do. Jesuino Ca.r
duzo, Domíngues de C:~.stro. Yalois de Cas
tt•o, Arnolpho Azcved;J, Fm·nand" Prestes, 
ELoy Ch:we::: , Pauliuo C.trlos, Alvaro de 
Car·va.lho. Candidt> Rodrigue3, Rodolpho Mi
randa, C;mdi.lo do Abreu, C.trlos Cavalcanti, 
Barbosa Lima, An.; elo Pinheiro c Jame;; 
Darcy. 

E som cau~:l. O:' Sr:::. Jo~é Euzebio, Vit•gili·J 
Brigido, J:Jão Lope~. Set'ti'ÍO Saboya, Paula c 
Silva, Abdon Milauez, Td:s.cil·a. de Sá, Aifon;;~ 
Costa., Poroim da Lyt•.t, Joio Vieira, Mala
quias Gunçalves, Est:tcio Coimbra, Elpidío 
Fig ueiredo, Euzehio de Aodt·ade, Al'I'O:S.eJla.s 
Galviio, Epaminondas Gt':ttindo, PintlJ DJ.n· 
tas, Bernardo Hort:\, Moroira. Gomes, José 
i\Ionj<ti'dim. G<\ldino · LoretJ, Nelsun de V;\.~
concollos, O.>car Godoy, Augusto do Vascon
cellos. Et•ico Coelho, P.ntlino de Souzl., José 
Bonif;tcio, Ca.rncil·o de Rezcn :e, Ada.lber\o 
Ferraz, Camillo Sc1are3 Fil!H, Calogm-.~.s. Sa
l!ino Bal'l'OZ·J, Fct'i'.:Ji:•:t. BrJga, J\Jsã Lobo, 
Leito de Souza.. Ft·ancisco ~lal\a, Aquino Ri
beiro, Benedicto de Souza, Lindolpllo Serra. 
Abdon Baptista. Soares dos Santos, Juvenal 
~Hiler, Victol'ino Monteiro e Domingos Ma.s
carP.nhas. 

o Sr. Presi(lente- A lista. da 
porta accusa a. preseol:'a. de 97 Srs. Depu
tadas. 

Não ba. numero plra. as vobções das ma
crias encerradas, passa-se ao expediente. 

o• Sr. A.Ieucar Guimarães 
(fu Sec,·etario) proe3de (L leíç·1ra. do seguinte 

EX.PEDIE..VTE 
Officios: 
Do Sr. 1" Secretario do Semdo, de 5 da 

corrente trangmíttin1o, deTidam'!nie sane-
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cionados:, um exemplar de cada. um dos rc
specti>os autographos da. resolução do Con
greS30 Nacional, estendendo aos funccionarios 
da. Repartição Geral dos Telegraphos a dis
posição constante do n. 6 das observaçõ3s 
gera.es do decreto o. 406, de 17 de maio de 
1890, consoli·Ja.da no n. l dt\S óhservações 
gera.os do decreto n. 2.417, de 28 de dezem
bro de 1896.-Io\ei·:ada. Arobivc-se o au-
1iogra.pho. 

Do Ministel'il) da Guet'l'a, de 6 do corrente, 
enviando o requerimento em que Rosalina 
:Maria da Costa, >io\"a do alfm•e3 voterina
l'io do 14·> rel!imento de c.wallari:l Tiburcio 
Valeriano da- Cos1..a, pode uma pensão pam 
sua sub3istencia e educação de sete filhos me· 
nores.-A· Commi,;são de PensjiJs e Contas . 

Requet•imento: 

Da. Compa.nhia Estr<ltia de Ferr.J do Al•ara
quara, pedindu algumas moJificaçÕ.'S em seu 
traç.ado e outl'uS fa.,·o res que indica.-A' 
Comruis&'io de Obms Publicas o C<~lonisação. 

O Sr. FJ.•etleJ.•ieo Bo1•ge~ (" )
Sr. Presidente, pedi a p:tlan•a. verdadei
ramente pua. um:t explicação pJssoal. 

Honrem, um orgão 1b publicitlad3 desta 
capita.l, ele dirccção do nosso illustrc collega 
DdpUt:\tlo pJl;,~ ltio Oran,l:~ do Sul, repro
duziu ('Ul ~uas c.:lumnas trechos de uma. pu
blica~o foita no dvmingo ultimo no Jo;·nai 
d1 Commercio. 

Nes;a publicação, a.ssigo;tda. pelo Sl'. ma.
jor Gomes de Castro, S3 dizia que o r~da
c+.or-chcfc do j.)l'!lal O Tempo, que existia 
nesta Capittl por occ;.\Sião da l:tment.·wel 
lucta. civil 1le s~tembro de 1893, luwüt rece
bido qua.n\ias subscdptas em fltvvr dos 
defensore-S da. R.epublica, o não havia resti
tuído estas quantias. 

Sr. Presidente, si uma fulh~ d·J rcspon
~abilila le do um nosso colle:m. não tives;c 
acolhido um;\ accusaç'io dt!stá orJcm, não 
viria. occnJlar a attenção da Cam:~m para 
explicar aos meus par<!s que esta accusação 
não tem fllod:lmento algum. 

S1•. Presidente, fui p1·acuratJo ha tempos 
pelo Sr. m'ljo1• Gome:~ de Castro, autori
zado polos oftlciaes da gu.'lrDio;.'ão da fortale
za. de Santa ~ruz para. raceber do mim a 
quantia. de 2:509$. da. subscripçã.o inatituit.la 
por 100 matronas pct•nambuca.nag, quantia 
essa recolhida <i redacção d'O Tempo. Disse eu 
então a S. S. que não havia passado pelas 
minhas mãos um rea.l siquer, proveniente 
não só dessa subseripção como de qua.lquet· 

.QUtra ; que o redactor chefe d'O Tempo, na.-

quella. época, era. simplesmente director es
pii·itua.l da. fvlha., nada. tendo absolutamente 
com a pa1·t'} econ Jmica. ou flnanceir,\ da. 
mesma. 

Declarei mais a S.S. que, sendo grande
monte bu,·a.,·el o fim a que se destinava a 
quantia. om questão, eu, que me ha.via iden
tificado com a causa. do Marechal, e que de
sPjava. ve1• o seu nome perpetuado, iria. ft~zet• 
um appello aos mous amigos, a.os defensores 
da legJ.lidade n~quella época, para, fazermos 
boa. a quantia, nã.:.J tendo eu, entretanto, 
ab:;;olutamimte resp:msabilidade no caso em 
questão. 

Pa.~sara.m-se os tempos o o digno Sr. ma
jor Gome~ de C!lstro veiu em uma outra pu
blir:ação, par.)contlo mneaçar-ruc com a.cção 
ju1iciarin. pat'<t haver· e sa quantia. 

Resolvi, então, espet•ar, aguai'Jar qualquet• 
sentenÇa de tribunal, que vies;;e diwr que. 
embora não havendo o redactor-chef'e ~ro 
Temp1 recJbido somma alguma, porquanto 
nada. tinha, a rodacção d ~quelle jornal com a 
p:wte financeira. ou economica-era ,esse 
redactor-chofe l'Oa!monte responsavel pela 
•·ererida. c1uantia, par:.t só depois rlisto entrar 
com esso llinldro. 

Então, só .por esse meio, ontl'<ll'ia com a 
quantia, uma vez quo se me p:.wecia ameaç:tr 
com ac.;ão jn!lícíaria. 

Pelos mJios amigareis, suasorios, eu es
bria prJmpto a lhzer um sacrificio, a. di
rigir um appello aos mons amigos, compa
nheiros na. defesa da Republica naquelles mo
mentos difliccis; mas; desde que ll G lançou 
mão da ameaça, resol;·i dcfiniti\·amentc sà 
entrar com a quantia, ~i a taL fosse compel
lido por s:>ntença judiciaria. 

Como o St•. major Gomes da Castro hou
Y<Bse repetido ;~ [~meaça, om artigo pubLi· 
caJo no .To1·nQ.l do Commel'cio, persisto na 
minha decisão. 

Não tenho responsalJi!idadc do natm•eza 
alguma ne~tn negocio, c isto diss!l, não só 
verbalmente ao Sr. majot• Gomes de Castro, 
como em carta quo S.S. dove ter em seu 
poder. 

Ora., ieudo o nosso digno coHega, rodactor 
de uma folh:t desta. Capital, rep1•oJuzido a 
accu~ação, pal'a de alguma fôrma. ames
quinhar a pouca. consiJern.cão de quo eu 
pos,:a gosar plll'a.nte a Camara a que per· 
tenço, cu devia. osta explicação aos meus 
pares. 

E, para corrobol'al-a, não preciso ma.is .do 
que invocar o testemunho de todos os meus 
collegas de redacção no.quella. ~ ~poca, os 
Srs. Medeiros e Albuquerque; :Alvarenga. 
Fonseca, Pedro Ra.lJollo, Eugenio de Carva
lho, Raul Cardoso, Duarte Gamelleim o 
Eugmlio Marcondes. 
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Além destes, que eram meus companheiros 
de luto. naquella. occasíã.IJ, posso ainú•\ in· 
vocar o testemuoho de todos qu;wtos acom
panharam a existeucia (ro 1'oJii1po : todu.s 
clles hão de dizer que o retlacto1'-chefe na.•la 
tinha absolutamente que vm· com a ;,:·e..;rão 
economica e financeira da folha. E' saliido 
mesmo que o m3-tcrial da refol'ido. fiJllw. per
tencia a um banco, o Ba.nco Hrp , thcc;u·io à o 
Brazil, que fazia a~ dcspczas. · 

Eis o que ha.. 
Dadas estas oxplieaçõo.~. espero quo, do uma. 

vez, a accusaçã.o fiquo o~magada, pam que 
n'iio mais se lv.ncc müo de um t•ccur:>o dessa 
ordem, que de fórnHt <1.lguma podot'<i faYo
l'ecm• a. nm<t cansa, 'ltt<tlquce flllC seja ella. 
(Jluilo bem,· muito b,·Jii.) 

O Sr. Proshlente-::\:.to lt:t mai ~ 
orí.\dorcs inscriptos. 

Si não houver mais quem queira usw rb 
}J:tlavm. na hOI'it tlestiuada ao cxpcdir:ntc, 
designarei a ordem do dia pa1•a amanl!i'i. c, 
em seguiU. a, leYa.nr,:ol'<)Í a. :;essãu . { P t: • !~tt. ) 

De3igno P•n•a ~ ~,ma.nh5. ;t seguinte or.lcm 
do dia: . 

Continuação 1.h Yotação ua. ementb ao pl'i)· 
jccto n. 31.') .\., tlc 1!)1]~, o ··on~tr~n te do im
pre~so n. 47 A, tle lüOJ, eu llecdenclo ig wtl 
:C~wor a D. An toni·l, ::;,wtiago P• Jt engy c 
D. M<:u•ia ;\dela ido tl<t Silvn. Potengy , it·mã~ 
solteiras uo CcL})i tão JJ:tquím do As~is Po
tengy; 

Vot<.u;ã.o tlo \1Njc.::to 11. 51, de t ·J:H, utlto
l' izando o Poder 1·; xt•cnti,·o a ahl'Ít' ;J.o illiuis
terio da Fa.zemln, o cemlito cx.traortlina.rio do 
6:370$587, em execw;·ii•.> de sentença passad;1, 
em julgado em i'i:wor llo nr. Hilario So~Ll'CS 
tle Gouvêa,, lente tla Facnld:ttl o do ~.Iedicína. 
do Rio de Janeiro ("?" disc n~si'io); 

Vot.açiio do pl'ojodo n. 62, de 1001, auto· 
rlz:.wdo o Pode1• Executivo a abrir au ~Iini,;
torio da Fazenda o Cl'Cttito extraordinario de 
27:915$150, our • .l, impodancia com que o 
Bl'azil deYc coutl'ibuir p:.tra a. consél•uc:;·:io 
do edificio llestinado á Sccretarü~ Interna
cional das RepuiJiicas Amm•ican(l.:; ü para a 
Hibliotheca Commemorn.tiva de Colomb._l, em 
Wa.shingtou (2a di,;cussã.o); 

Votação do projccto n. 17 A, de !904, man
dando suh.~ti. tuir a dispo~ição d:.\ lctkt -c
do aré. 1" § 2' do (toct·eto n. l.lil A, de 12 
de j:wciro de 1904, pela ::;eguinte :-â iixação 
das taxas pelo alugrrel do material da pra
ticagem c serYiço do pessoal avuls') da 
mesma, devido pelas crnba.rcaçõos quo de
mandarem o porto e do accordo com o re· 
gulamento do 28 de fovet•eiro de 1854, com 
pare_cer da Cornrnis~ão do Orçamento (2a dis-

, cussao); 

Votação do projecto n. 53, de 19:)-l, aat·J
rizando o Poder J::xecutíTo a eonceler nm 
anno de Jiccnç:l. com todos os ~enciment'l5, 
para tr;Lta.r de su r. s1ude, ao Dr. uemocrioo 
C?-..-a.lea~t.i ue A_il>uqucrque, dírect:.>r 131 1·· 
du·ectot·ta do Tribunal de C)nta-s tdi3Ct;.,s.'i•J 
uuica1; 

Yotar;ão do projeero n. :14, de 1004. ~auto
rizando o Po1er E:-.ecmil"o a abrir ao ~linis
tel'i(J da Guena o cre1it" e.;:·,c-cial dt• 5: } . ..;},::_ 
pa.ra occorrer a.·J p:1gament•.> :1o;; inspe.et~~ 
da. ~eparüção Geral d•H Tel~gt'!l.pho; Antc•nio 
.To~ó tia Silv;r. Ros~ e Casemiro José da Sil~a 
Ro::a. d:1s diaria.s que dPi~aram tlc recebe!· 
dm·antc o temp•) em qne ;,~r>iNm na com
m1ss:io con~\rucwra •las liah:t,; t('lc·gl·a.phk~tS 
de Cuya.bá. o Cot·umb:i f.3• Jis~u55ão) ; 

Yota<:·ãu tio rn·ojecto D • .J8, d!' J!,l;;.J, autori
zanrlo o Poder Exr:cutiYo a abrit· a.o ~liniste
l'io fia Faz,~nda o ereJito extraOI·,Iinario de 
l4: :11;3:'50ô5. em exet::nç·ão de s•mtenç:l p:tss::td:t 
em Julgado em fa >or de Lo h' i ~\: It·mão t3·· 
discussii.u1 ; 

. Yotaçà•J do projeeb n. 4!:1, ..!·~ l9:t.J. auto
rJz:uuJo o GoYCI'llo a. tletluzir do credito de 
5311:8ô.J~. destinado a «n;Iilict'ial, ·cons tl-u
cçGe:; e eYcntuacs··· na tabella anncxa ao da
cretu n. 1.151, de 5 tle janeiro do CJrl'ente 
anno. a quantiél. uc luo.~. r~la~iva ;i dilfú
rcuça ;·criticada. cmrr. a· S·ímma. total das 
YCI'b .\s alli prC\·; :;tase u cretlibtle 5 .5t}l: t)I)O.;;. 
fixado no art. l , ;:: .)··, tlú mesmo decretú, 
bem comJ a import:m·~ia J~ 2;: 75J~. neces
stwi.;.J.. .~. iuleJl'<~r a. tlota.ção d<\. ver\r,1. «E:>ta.çã.o 
da nsna do porto.'> , mencionada na tabella. 
referiua (3n uiscuss:to) ; 

Votaç·ão do projce to n. GO "\• de J!?O.t (tio 
Senado), conceJcndo proro~.u;ão da licença 
dada ao Dr. Bemarúino Ferreira Ja SilYa, 
mi~i:stro do Supremo TrihunJ.l Fe.IL>ral. por 
m!us um annu, com t\l ,{u.; u.5 >cncimcuto) 
(Jiscus<io unica); 

Votação do prujocto n. 6~, de J!)IJ!. auto· 
rizando o Podo1· Exccuti YO :t abrir ao ~Iinis· 
terio ua Justiça e ~C.:!OCÍO . .; Interiores o cre
dit cJ extraordinal'io de 3:6H$827, para. pa.,.a
ment? dcs vencimentos (jUe competem eau 
sub~t1tuto da FaculJat.lc de ~Ietlicina <h H:~.
hia Dr. José Julio Calaza.ns (2~ di:;cussã•Jj; 

Yota.ç·ão tio projecto n. 6:), dd 1904, aut..r 
rizando o Poder Executivo a abt•il• ao Minis
teria da. tndustrh, Viação e 0hL'3.S Publicas o 
credito oxtraorJina.rio de 12:801$870, em ex· 
ecução de scntonç:~ passada em julgado em 
favor dos engenheiros Lucas Proença e An· 
tonio da Costn. Junior {2" discussão); 

\'otação do projocto n. G4, de 1904, abrindo 
ao Ministerio ila Justiça e Negocias Interio
res o credito de 660$499, para pagar a tre,; . 
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officiae-- e a. um pür;eiro da. Secr·enrü do 
:'en:J.do. em rirmJe de deliberação da.'J. ucllc 
ramo do Congre550 ::\acion;ll (2· discus .. ;ãol; 
Yota~õ do pro_iecto n. 6.3, dt> l~I•J.t, tor· 

nanJo e:~:tenc>it""a~ ao; auJitol'e;l de ;.!Uerra dos 
Jo, 2•, 3~. 5o e 7·> di~trictos militar~.:; as Ya.n
tagens Jo decreto n. :-:21, de 27 de dez em
br·o de Wül, co:n pwecer e sub;titntivu da 
C-ummh:~o de ~lat·inha. e Gu-Jrra, :,;oht'•J ur· 
ganiz.ao;-ão Jo •}Ua·h·o do< awliiores do exer
cito, decla!':;t•,·ã.o uo..; seus direitos e olevm·es, 
t·.H'n:l.nJv-o" extensivos :w audi~O!' da rn;~
rinlla.. e dardo oatra,: pt'o\·iJenci:tS : e c )lll 
~?er· d~t C.Jmmis~:i.·J de Orçamenr.o. opi
n~uJ•.J em !otY·•r •Jo sub~titutl\·,1 ipt•ecedendo 
o r"'ílaerir,,entoJ tf,_. S1' .. Olh·eir.'\. \"allt~Jãoj 
I~ '· •.liÕ'CII'·â.Ol : 

Yuução do projecto n. 136, •le l!:l•H. ::tnto
rizan•b o PtJ.Iet• [xecntÍ\"•) a concedm· ao 
Dr • . -\:bio l .-\ln~s Filho, p:ovcm·a.Jo1· da H~
pul.>li<:-a no E5<:t•1vde :\finas G3t·aes, um ;ulllo 
de lic::-n•;a. com o orden;do a qHo th·er di
reito. pat\t mFar ue S!I;L sau·lc (tli;(: us:.iio 
UDÍ•.';tl: 

Y•Jb..;~o •lo pro.ie: to n. 67, tlo I QJ I. an ~o
ri.zan1Io <J P•JJ•t· Executh·o a conccd,.r a•J tele· 
grapl.is~a o.l•! :;-' das~e !h Estrad;~ de Fct·ro 
C'entt•ll·lo l3!·azil .1aeintho l!ygino da Cruz seis 
meze~ tlc lic ·n·;:t. <?um or,lenad·', par:t trat:u· 
de ;;ua ;a.u.fe t<li:'cus..-ão unica.j ; 

Y•:orat;ão do pl'o.iecto n. GS, de J~t,)4, coa
eeJenJv pr->z·oga-;ã.o, pJr mais um a1:no, da 
licença l'!ll cn.b ;:;os•> .~e acltJ. o Dr. Sa.mucl 
da Ga:n:t c Co·H:t :\Iac-Do·.,·ell, lente substi
tuto da. Facuhlade de Dil'eito uo Recife (rlis
cussib unica) ; 

Yota.~fto d·J pt•v.i:?cto n. 6a, lle 1904, autori
zando o Pt.:oder Executi\·o a. conceder ao JH<t
cbinista de 1-' ch~$e da. Estl'aola de Fcr~·v 
Central do Brazil .IL>sé Joa.quim 1la Sil \':1 um 
anno de lic~nçll, C•)m Yencimc>ntos, para tra
tar de sua SJ.ndc tJiscussão unica); 

para occoz•rer ao pagamento aos soldados do 
1~ b!ltalhão de artilharia de posição Martinlto 
Xavier dos Santos e outro, de seus venci· 
cimentos l'elativos ao mm: !lo novembro de 
1901 (2" discussão); 

Yota.ção do projecto n. 74, de 190-l, auto
rizando o Pvrlcl' Executivo a ab1·ir ao Minis· 
tet•io da. GtHll'l'a o cl'cdito especial de 
fi:43l$980, pwa occort•.:or ao pagamento a 
Franciscl All'onso Palia, cassionat•io do di· 
YCt'Sa.,; ex-pt•rtças do cxcr•cito estacionadas no 
Estado ue ;\Iatto Grosso, pro,·enioute de poça.~ 
de f<u·da.mooto que vcnc Ta.m e não t•eccbe
l'31U no devido tempo (2" discuis1o) ; 

Votn.(;ã.J do pt•uje.;to u. i5, de l90J, auto· 
riza.ndo o PoJer Exoctüivo a. conceder um 
anuo de liccnç;~ a.o Dr .. Jo~é Nabuc) Neiv<~. . 
auditol' de guJ :•ra. dJ lo distl'icto militar. 
sem vencimentos, p:.tl\~ tl'atar do nogocios do 
:<cu in tcrcsso particul<tl' e onde lhe conviet' 
(discus~:-to nnie::L) ; 

Yot:l•:ão do projccto u. 89, de 19.1-!, relativo 
;\ emenda nmntida. por mais de dous terços 
dos votos do Senado ao projecto n. 2!0 B, de 
H.l02, tl:~ Camara. dos Deputado;;, qne auto
rim o Poder Executivo a concedet• a D. Ma· 
ris Francisca. i\Icllo de C:tt·valho. tllh<L do 
corond .J,Jã:J Fl'é1!lciSL'O ;,{c~ lo c vi uva. do con
~tl'liCt·w naval Tt\Ljitno An;:m:>to de Carvt\lho, 
uma pem1iio anntnl Lle GOQ,.:;QI):J (Lliscussão 
unica.) ; 

Votação do pl'ojccto n. 130 A, Jc 1003, 
equiparanrlo as tabclla.s do pes-;oaJ artístico 
civil c milit:n· do Al'S ::Jnal u\3 Ma.riuh<1 ·do 
P<\l'<i ;is respectiv<ts i.abellas actualmentc em 
vigvt' no Ar.~en<1l de Marinha d<t C<tpí tal 
Fedet'<'ll, com subs&itutivo da Co)mmissão Je 
:\Iarinha c Guerra. (I" Lliscnssfio); 

Votação !lo p:wcccr n. 10, de 190-!, conce· 
donuo licença, })Ol' t8m;h) indetormiu;tllo, ao 
Doputado Alv<~ro Augn,;to ua Costa Ca.rva· 
lho para, tt•atar de stm sauJe (discussão 
unica.); 

Votação do parecel' n. 12, de l!H!, indefe· 
rindo o re•J!Wrimento em que D. Emilia 
Men,lonça. da Costa., viu v<~. do toncnto-coronel 
hono!'ario do cxorcito Soverino José da Costa, · 
pccle uma pcnsã.o (discu:;são nniea) ; 

y,_.r.aç·~·) do pt•ojecto n. 70, de l!J04. autol'i
zanol•J o PoJer Executi\-o a. conceder• um a.nno 
de licença., com toJo:> os voncimentrJ:;;, ao 
chefe de 5ec<;·ão da Dircct•Jria Geral da. Esta
tisti~3 JI.Ji•J Cancio da Sil ra, para tratín' de 
,;ua saud~ oud•! lhe C,)nvier (discussão unica.); 

Vot.aç;'"iodo proj.:cto n. 71, de 190-l, autori
z.and•) o PoJet· Executivo a. abt•ir ao :\Iinigtc
rio da Justiça e Xegocios Interioz·es o cre
dito extraorJinario de 29:()83$167 em exe· 
cação de scnten.;-1 passada. em julgado em 
f<t>or do alferes da brigada policial Alfredo 
~unes de Andrade (2" discussão); 

Votação do projecto n. 73, do 1904, autori
zando o Poder Executivo a. abrir ao Minis
tcrio da Guerra. o et•edito especial de 107$850, 

Yol. 111 

Votação do projccto n. 91, do 1904, auto· 
rizando o Poder Executivo a abril• ao Mi· 
nistel'io da Guorra o CI'cdito especial de 
189.$-500 para. occorrer ao pagamento da&· 
custas a que foi condemnada a União na. 
cansa. intentada, pelo general de brigada 
Marciano de i\Iaga.lhães,. para annullar os 
elfeito3 do decreto n. 3.229, de 19 de junho 
de 1899 (2& discussão) ; 

2n. discussão <lo projecto i1. 240, de I 902• 
autorizantlo o Poder Executivo a permittir o · 

10 
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osto.helccimento do um banco deno:uino.do -
BtUlCJ Br;~zileiro do Minm·açã.o - com o 
~apita i de IO.OOD:OOO$, para os flos e sob as 
bases quo menciona, com voto~ em scp;n·ado 
dos S1•a. Coroello da Fonseca, Frt~ncisco Veiga 

. o Cinclnato IJraga ; 
3a discussão do pi'Ojocto n. 46 B, do l90t 

rcdacção para ga diz1cussão do artigo de.;ta.· 
.c.ulo, CJm virtude do art. 1:1.2 elo Regimento 
. int~1·no, 1lo projoc'o n. 46, dostG anoo, d is-

p:mdo sobre a cre:\ç.ão do tiro nacit>nal o 
ln:1títuiçáo de promiO:J pecuni:~.l'ios e mcda.
lhas de dis~iueção aos melhorei! atir-adores; 

3~ di3cu:!Sâo do projecto n. 50. de I 00-1. 
rcdacção p<.~ra. 3• •Ji~cus.5iW do subsiUutivo 
oiTcl'ecido ao projocto n. 184, d8 1903, ol'ga· 
nizando o cJ•edito agricola. 

Lt!Vanta-se a scBsão ás 12 bor.lS c 45 mi
nuto;; da. tarde. 

50" SESS.l• > E~l 8 DI•: J L'I.IIO DE H)Q i 

Prt!.~ideMia dos Srs . Pa11la Guim(!l'titJ.{ (l're;i l e.ili!\ Oi icei!·,, l'ifplei •.:do ( J·> Vi,•:J-i'J·esi • 
d ente) e Patc!a Gt~imm·a~s (J• ,·csi•lenle) 

Ao meio-dia pl'OOO<le-srJ á chamat!õl. a t}IIO 
rospondum os Srs. Paula Guimarães, Oli
v t-h·a Figuoil•mlo, Alenc;tr Guimarães, W<~ll · 
dm·by du :\Icndonç:t., Ho:nnno.h do Olive ira, 
Dias VioiL•a., Bezorríl Fontenell~. F't•ed;;t•illo 
·Borges, J oão Lopeg, Edual'do Sturbrt, Gon· 

· ~·il.lo Souto. FonS.lca e Silva , \ Val.fr.:J:Io Leal, 
Ab!lun :Milancz, Brieio Filho, João Vfoim, 
Angelo Neto, l.!;paminoadas GrJ.ciodo, l{ay
.tnll odo de Miran1ht, Euzebio de Andr•ade, 
Rodriguos Doria , Jo viniano do Cu.rv,~lho. 
Felisliello Freh·c, Oliv<Jir<L Valladãv, Domin· 
gos Gu imat·ão.s, FDlix Gaspar, G:~.rcia. Pirc>. 
Satyro Dia.s, Augusto de l:lt•citas, Alvos Ba.r

. bo~a.. l.ldual•do R:\mos, Paraoho:~ Montcne-
··g ro: Rodrigues Sahlanha , Fidelts Ah'C3, Jui'io 
'Haptista., Oalvão lla.ptist •, Lauriud:~ P Hta, 
Porcira Lima., Julio S<~ntos, Mauricio do 
Abreu, Carlos Teixeira. Bt·a.ndão, João Luiz, 

· Garlo~ Peixoto Filho, Da viu Cu.mpi~ta.. Bueno 
·do Paiva., Antonio z 1ca.ri<l.~ . Carlos Ottoni, 
:\Ianocl Fulgencio, Olyntho Uiteh·o, Olugal'io 
Maciel, Camillo Pmtes, Padua. Rezende, Hor

. nardo tle Ga.mp~s, Mordr<t. da Silva, l''I'an-
clsco Romeiro, Rubouça3 dc Carvalho, Costa 

. Junior, Ferreira. Bra.ga, Hcll'meneg,ldo de 
Moraes, Joaquim Teixeira. Brandão, Blll'Ml.rdo 
AntoniiJ, Pa.ula. Ramos, Abdon Baptista, 

·Eiizett Guilherme, Juv<mal !l!iilcr, Marça.l 
Escobar. Germano Ha..s:llocllm• o Vc~pasiano 

· de Albuqnerqua. . 

Abra·se a sessão, 

E' lida e sem Jeba.te appr.>v ada. a a.cta. dá 
.. sessio antecedonte. 

PJ.S33.-sa no expediente. 

O Sr. ~~lenc;t.r Guilll&rã.e"' 
(1'• So!c;·el"!'io) pl'o;)o.lc á leitura do seguinte 

EX.PEIJIE~m 

Offido do :\rtnl~torio da. Guet•ra, de 6 do 
Col~rent·~ . cnvia.n lo a 5eg-uinle 

Srs. mo mb1'0il ·do C·)n.~resso Na.olona.l -
Transmittíorio-,-os a indus:t expo.siçã.o qu(; 
mo foi :tpl'esentada. pelo Ministro de Es
tn.do> da Uucrra , sobre a ncces;idadc do 
SI! abril· a.o respectivo Mioistorio o cre
dito espcr.ia.l 1le 7H : 2~-!$736, para. occot•rer ao 
pagamento do mo.t•echal reformado Rufioo 
Enéa.s Gustavo G;\lvã.o da importanc ia de diJ:. 
ferl!oça. cntl\J os vencimento.! do posto 
de mat•echal e o do posto do geoora.l 
de di,·isào, I'elativa aos períodos d.e 1893 a 
1903, 1·ogo quo vos digneis habilitai' o Oo
vet•no com o referido crcd.it:~ • 

Rio de .Ta.nnir.). 6 nA jnlho do 1904- h ·an
cisco de P aula Rodrigues AlDes - A' Com
miss5.o do Orça.mcnto. 

Tclog;·amma.-s. P <\ulo, 7 de j11lho de 190.'1. 
-Presidente Cama.t•a. dos Depu Lados, Rio,
Muito a.doenta1lo não posso comparecer :t 
Cam:t.ra. durante algum tampo.- Deputado 
Valois • ....:... lntolrada., 

Requerimentos: 

Do 'Joaquim Ignacio Gonçalve~ Lima, pe:.: 
dindo para juntar M a.nwrior requerimento; 
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de 17 de outubt'O de 1003, e para melhor in
struíl-o, um documento que ora a.pros :n~. 
-Junte-se. 

De Antonio GonçaiY63 de Carvalho, pt•ati· 
r.a.ntc do; Correios do Distrieto Federal, pe
dindo seis mezes de licença cem Ye:-acimontos, 
para. ~ra.tar de sua. saude. -A Commissão de 
Pe~ições e Poderes. 

O Sr.Bernnrdo de Ca.Dlpos
Sr. Presidente, sou h:Jje obl"iga1o a occupar 
a. tribuna, pedindJ pcrmis~ão ao illustra 
publicish, a quem tanto a.tlmiro, o Sr. Me
deiros e Albuqu«.>rquc, parli. f,,z,1r alguns 
ligeiros e despretenciosos reparos, ao bri
lhante, porém, menosjusto a.rti!o que pu
blicou n:L Noticia, de bontom. sobre o pro· 
jecto relativo ás escol-s de comm:wcio, ha 
1lias a.presenta':lo pelo meu nobre amigo e H
lustre represcnt mt~ do Districto Federal, o 
Sr·. Mello Matto;;. E, fa?:codo esta,; considcr:t
f,'Ões ou, antes, estes reparos, sam abwlut-1.
mcnte cntr·ar no merito do projecto, eu 
cumpro antes de tudo um dovm·, na quali
dadJ de bumílJe professor da Escola Pratica 
1le Commercio de S. P;mlo. 

Preliminarmente, pJrém, Sr. Presidente, 
cu devo declaraz• fitW a Escola Pratica de 
Commercio de S. P,\ü.tJ não é proprioJadc 
de nenhum particula.1·, suci.)thu.le ou em
preza. que a explore com fi to de lucro em 
pt•oveito pt•vprio. (A.poiodos.) 

)Juito pelo contrario. senhoJ'e3. CRt escola 
não é absolutamente fonte de proventos p:J
cuniarios pat•a quem qnor qrw s:Jja. Foi 
crea.da exclusivamente com o fim de animar 
o desonvolvim::mto tia cal·reit·a commercial. 
ministrando aos seus a.lumnos uma in:::tt'll
C('ão soliia, a.lem de e:nine:1t~ment.:~ pra
tica. 

Fundada pela. Associaçtio Comm~1·cial, da 
qual fazem parto di:>tincbs membros da 
sociedade pa.ulist:t. quo a esse commet&i
mento foram levaJ.os. tiio só:netlto. por pa· 
tt•iotismo e por amor á cat•t•eira ~ommeri!iltl, 
rapresonta. hoje essa escola uma. das insti· 
tuições m:~.is sympathicas do Estado de São 
Paulo c mesmo do pa.iz, não só pela fôrma 
por que foi fundada. como p'3lo modo p)r que 
tem minist;•ado o ensino e pelo b:'ilhan· 
tismo com que tem desempenhado a sua 
elevada. missão. 

O SR. GERliiA.No HAsSLOCHER- Então por
que é que se vem padír l'econhecimento otfi
cial e direito de dar diplomas, si tem vi
vido tão bem ? 

0 SR. BERNARDO DE CAMPOS -Em tempo 
opportuno darei resposta cabal a V. Ex., 
agora não sa discute o projecto, e, por isso, 
deixo de responder a.'l apa.rte. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER - De3de quo 
V. Ex:. está. respondendo a uma. chronica. da 
jornal, parecia-mo natural que rcspo:1desse 
a. um'l. objecção que apresento. 

O Sn. BERi.'ÕARDO DE CAliiPos -Sr. Presi
dente, é preciso que nos convençamos ele que, 
na actmtlidade, a carreira commercial e 
eminentemente scientitica o pratica. 

Já se foram os tomp:.~s em que se dizia. que 
«o commeecio orJ. apt·cndid_o no balcão». 

E' p:>ssi v ~1 que este asserto ti v esse razão 
de ser em outras époc lS ; mas hoje, que o 
commercio tomou incremento cxtraordina
rio em todo o mundo ; hoje, que as relações 
commerciaes se desenvolveram tão larga· 
men~c em todos os paizcs; bojo, que as mer
cadorias ou effeitos cJmmerciacs se tornaram 
tã.·J multiplo.~s o variad:.Js como numerosas as 
suas procelcncia-s-é bem de vm· q_ue a vida 
commerci.~l exige do negociant J alguma 
c:>usa mais que o sou capital ; alguma cousa 
mais que o sea amor ao trabalho ; alguma. 
cou.;a mais que a sua. actividt\de ; alguma 
cousa mais quo a sua probidade: o prepara 
da sua int~lligencia,o cultivo do seu espírito. 
(Jlui!o bem.) 

Não praciso demonstrar aos meus illustres 
collcgas ttuc, na. actualidadc, o negociante, 
pat•a fazel' face :.t tremend<t lub da concur
rencia, necessi t.a ter seu espírito perfeita· 
mente cultivado, sua intelligencia perfeit:t
men~e preparada. 

Pelo simples enunciado dc,:tes principias, 
Sr. Presidente, SJ vê clt~.r .. tmente a necessi
dade impt•escinlivel da creaçii-> das escolas 
praticas de cotnmercio, nas qnaos seja. minis
trada. a nocessaria in;trucção a todas as 
pes;;oas qu'3 dJ.soj:\m sJguir a c ~rreira. c.>m
mercial. 

O illustra Sr. Moleiros e Albuquerque 
pa.rece c.;tal' de pel'fuito acaordo com esta 
conclusão, t:J.nto assim que ao discutir em 
sJu b3Ilo artigo o projcc~o a. que me re· 
lirJ, apenas notou no mesmo uma disposi· 
ção que procurou comba.ter: ·e a do § 7• 
que eJtabelcce que «OS exames prestados 
na Academia de Commercio sã.o validos para 
todos os elfeitos>>, Ma-; S. Ex., illtBtre como 
é, perfeitamente canhecador dv nosso Regi· 
monto, deve muito bJm sabw que um proje· 
cto é susceptível de emendas que podem mo
diflca.l-o profundamente, apel'fei('olindo-o, ex· 
purganlo do mesmos os defeitos ou incon.ve· 
niontes que porventura tenha; e tanto é tsso 
verJa.de, que muitas vezes um projecto impu
fna.rlo em la ou em 2a discussão, é acceito 
unanimemente em 3a discus3ão, com a. ap
Pl'ovação de emendas referentes a certos 
pontos, quJ constituil·am objectos de divar
gencias entre os Sra. Deputados. 
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Llcyo, portanto, dcclarat· <JUO, si é esse o 
unico ponto em que o illustre articulista 
divm·ge do projoctü, não vejo moth·o pa.ra 
<tue S. J!:x· o comllah com tttnto vigor. A 
incl'iminMh\ disposição, com o. qunl tambem 
uão coJwor•uo, podel'4 dcsapparecor n:.1;; dis
cn~sõl'S a que tem de sm• submettldo o pro
jecto, que (I incontestavellllunte digno de se•· 
:Lcc8ito l'lll suas linlw.s go r;.>os. 

O SR. G~~IUIA:\O HAssr..ocm;a ·-E o •tue 
t u mos nó$ com a divor!mnci:l do St' • .\lcdoi-
i'O~ o A t b ll{lllOt'q UO ? .. 

() SR. llEm.xARDO DE CAm•o.> - fl[virju 
Pl'Cifnmhmentc 1lo lH'ojecto, no tocante n. 
I)Sti.1 p')llb, put·qne tal di.'i]>:.J3i•;Õ.o constitue 
nm YOI'lhtdcil'o pet'i;to parn o ensina oom
morcial: clla vir<~ dewi<u• a:> ac:ttlernias de 
r.ommcr•cio <Üt t.rilha que llen•m ,;eguil' ll:l. l'il 
a cousBI'll!;:l" d.1:> ~~ns nobrrs o po.trlo~icos 
intuit:.s. 

J>eixamlo de l:v!•J o pt•oj cct.J, o Sr. ;\Iedd. 
ros c .AJ htHjuerqu •. • entra om onü·as con~it'le
l':tçiíR.-; tcntlente.'l u mosLro.r qne as a~Lttle
n1ias de CtH'l1tnerc io n:1o potluH• LtH· Yida. can 
no~so paiz. 

Si tlinda oxi-tc c.,sc preconcci&u r csu\
tant.c elo orgulho da., classos ou das l':t(·as, 
,; c:mel.:ulJen i .• ~ con h;t n'lS<l prnconcci t•) que 
prcci ~amo;; nos bi\tcr, a.tlm do nlo>strar que 
o comrncrcio corrHitue, sem ctwritta, um 
drJ~ fu nthtmcnl,os m<tis solitlos ... 

O SI·:. Gt:: 1 : ~1.t :-; o; II:,s~LOCimR-Xiio ::l.pohdo 
O Sn. . BEH1\"ARDO TJ.t-: CA)If'o.>- .•• em que 

,:c <.leve :1-poiat' a l'iq11eza e ;r. pl'OSperíd:tt.le 
do um-='- D(I.Çào. 

O St•. ~Iedciros c Albuqne;·qnc affii'!U!~ 
n.inü:~ que as oscr>las pmtieus tle commc1·r.io, 
\llll'a. ath'ahirem a srmpal;lüa. o :1, ctl!lCIIl'· 
rene in., procru•:tm IJJ 'ga.uiza.L' COl'lJOS doc<:n tes 
1Jrm·it o5. i~ouitos, como? pergunta S. l~x. 
« Boniios pm• sm·om CJ111JK1Stos r!c mcclicos, 
r.lc :tdvogo.do~. de bacharcis cm tlircito; ne
gocianto, nenhum. » 

gia. o elementos do logi,;lacã:o civil e com. 
mercial, industl'ial o marítima.. 

Como vê a Ca.ma.ra, o programm:t da. Es .. 
cola P.t·atioa. de Commer·cio do S. Paulo obe
deceu exclusivamonto ao lai.lo pra.ttco do· 
ensino. 

As materia.s t•oferonws propdamente a.o 
ensino toehnico commcrcial, como conto.bili· 
dado commercial e ftnanceirn. eort'aspon
dencja commercial o outras são lecciona.da.~. 
por neg-ociantes on auxíliaL'tlS du ·~ornmercio. 
e. u que é mais. o 11roprio tlircctor da. escola 
é nm eminente membro ·ia itlustl·e classe 
eommerci:J.I daquclh~ capital. Rcllro-me ao. 
Sr. cot·,.mel Lacerda l''ranon, nrn dos mais 
dignos rJpnblkn.nos o justa.mentc consicl.o 
t•:vlo um do>~ mais sinceros propugoa<loros do 
p t•ogl·cs;o c da ci~·ilizac:ão do Estado de São 
Paulo. 

E' exact.amr.nto. !:lt•. Pl'esidante. cont1·a. o 
pt•denso intli tferontismo publico.u. quo se.re
fore o al·ticuli sl.a. que dcvomos reagir. &~for· 
como · no~ pal'<t scgnll' o CJ. UO o velho mt1ndo 
tem instituido uc util o pt•llvoitoso pau a 
instrur.çao e para o ilescnvvlvimonto u<• 
Cll'l'ei t'a commcrcü1.l. 

O onsioo commercio,l tem torna.dl) extraor
dintu•io itnlllllso n:1. l!~U1•opa e n::t Amel'iet~ dn 
Nort~, como muito bem assignalou o itlustre 
len~c rlc d ii'Oi~o . Dr. Yerguoil'o Steidel, em 
confcl'cncia feit1. po1• ocoasião do encerri:l.
mcnto dos tr<>.balhu~ do anuo lcotivo do 
iu>ti~u to a quo me reliro. 

As o~col:ts rh A mnída Tl'lldaine. em Pa1·iz 
as tio ~lulhouso. de L l'OU. Rouen, ii.InJ·~ciJIA , 

Ib no. Bordo:tnx, Roim c a. escula de a.ltos 
f'stndos commm•ci<1cs de Pa.1•lz , p1•ovn.m o. 
tb.vor em que ê tido 1w, Ft•an<:a. o ensino com· 
morei a!. 

A Allemanho.. quo dovo oru g t'andc pal'te a. 
sun. pruspcl'hlatle mercan til ao eusino profis
sion:tl, possuo, entre outras, n colobrc a.ca
dr;mia de commel'Cio da HtLmbm·go c Lei· 
pzig: iJ5 escolas SllJlCrioras üo oommercio, 
com uma freqnonci:L de 5.6St atumnos o 
Hl:i o~cola.s pr~Lticas visibdas por 18.728 03-
tudaotos . 

Devo lemiJL'a.t·, em far.c do tão inj 11sta. cen 
:;urn.. q ne a ~~~cola Pratica d tl Commercio do 
~J. P(l.ulo cst::LIIclo~e, no a1•t. ! 0 do.> seus csh
tutos, que ella tom p:.n• fitn ministra~· o co
sino to;.chutco nccessnrio á. prot1s3no com
meJ·ci<Ll ou pt·eparat· empregado.>, negocian
tes, a•lministrfl.\Lores, trat.luctEIPe.s o age o tas 
consula!•os, ca.p:tze.;; ela dr.senvol1'8l' o null~o 
commer·cio in tot•ior• e l'llJll'OSP.ntar digna
monto o Brazil no commcl•cio intornacion:ct. 

TamLcm a. Austria. pJs~ue numerosas o di
rel'sas escolas p1•atica.s de commercio, e, em 
1893, <L sua. freqllencin clcnm~-se a 14.200 
a.lurnnos. 

l'a.ra tal desicleratwn, esse estabeloclmonto 
prepara museu de mol'oadori:~.s, li\bora.torio 
ile amllyses, bibJiothec11. e um curso comrner
cial, comprehendendo o astudo das línguas 
vivas, de contabilidade e cot•respondcncia 
commorcial, geogrn.phia cconomioa. c com
marcial e estatística, stenograJ>hia., mcrcenlo-

A It<1.!i:t tem escolas notavoi> em Roma., 
Turin. Gcnova, Venn:w., Florença e Milão . 
A cidade do Antue!•pia. sustent~L um Instituto. 
Supct•ior do Commercio ; om Chrístia.nia. 
ftmc.:ioua nrn Gymnaslo d0 Commel'cio, e
muitas outras cidades em•vp~a.s, como Sã.o
Potoraburgo, Mosl~ow. Val'sovia, Va.buça,. 
Luboa e Postoha., institutos de onsino com,.. 
llle!'Cia.l. 
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Nos Estados Unidos as e3colas praticas são 1 rcim Alves, Areo:r~Ilas G3:lvão, Castt•o Ro· 
-uumo1•osas. A Republic.a Argentina. vae se· bello. Tosta., _I~ugemo . Tourml~o, Vcrgno de 
.,-uindo o mesmo caminho. Ahm~z, Rodl'!gues Lllna, Jrm?n ~1_achado, 
"' Deve o BrazH ficar indiJfJronte a este mo- llullwcs Marcial, Oiict\~ Go<loy, S<t FreH·c, llc
vimonto ·? Podem os podores publícos deLnr lisario de ~onza, Ho·nxqne Bot•gos, Ct·~tvc~tu 

·de seguir tão bellos exemplos 1 ~W<tJcanti, ,Estevam Lobo, .~osé 13l.lUJÜt~lO, 
H \"' "\ di."·"' bastao <h cunh:t. Leonel FJ ,bo, Vunoumer 

0 SR. yER_:\L\.ND . ASSLOCil~~- , o~r :,'a fr~: Godofi'Orlo, Cat'\'tlillO Britto, \Vencesláo Braz, 
me V. Ex. ·que .~mportJ~c.w. ha pt~·' . . Ror!olpho P;dxilo, Galeão C<H'Vttlhal, .-\maral 

· 1~ola de Commor"'w em St;r rcconhet.:~tL~o ~ Ccsat•, .José Lobo. Co~b NQtto. ~\.í}uino Ri
poder dar o trtulo de doutot em com~orct · bcil•o, Benedict:J de Sottz<~. Linllo!p!w Serra., 

O SR. 13F.R:\"ARDO DE C.niPos - ,\ rmpJr- Soa.rc:; dos S:lntos, Barbosa Linn, Ca~,;ia.no do 
tancia é de faeil comprallensão quanto ao Nascimento, Diogo Fortunn. e Homem de 
primeiro ponto e qua.nto aos •gando: o pz·o· CarvaJho. 
jacto pôde s1w modi.fi~ado ; e. P<n'QllG V. lt;x.. D~i.x :1m t\~ coml)\\.l'ecm• com ca.ns·1 ))\~l'Lid
não se encarrega de aprosentat• emendas de padtt os Ses . .Julio do Mello, Ttwmaz .\.ccioly, 
fórma a. tornai-o a.cceitavel ? .!oaquim PiPes, AnthePo Botelho, Ené:ts lllat>-

0 SR. GER~IAM HA~SLOCHER- Só conh9('0 1&ins,l~a.ymundo ~c~y, ~llrcli~-·Am~~·im, Ca.r
um titulo do comrnel'clO : é o de co mmendl!· .os de Nova~s .• Gucdellw. \Io~1 a~, h.,tymundo 
dor. Qtte a n.cademin. dê o titulo de com- ,\z•t.h ~~·! A,BIZ10 de .~\.l:nm_, Jo_ao (T<t~~s.~, F!'<_t.t~
mendador, nt; mn,.s do doutor em com- C!S_co :sa, 1 hom::tz _Cn alc,mtl, Pelt:ll :1 hu::;, 
mcrcio Trmda:lc, Corncllo da Fonseca, Artlwr Or-

• · • ln.ndo, Xciva, Leovegildo Filguelras. Bulcão 
O SR .. B~>Ri'\AR~o DG_ CA?.IPos-Pol'tanto, Vianna , Tolcntino do.> Santos, :\I<Ll'colino 

S1'. Prosldente, sr na Etrr~p<t as ~scol<t; .uc ?-.Ioura, Corrêa Dute"'• Ame rico de Albuquer
commercio tecm ioma~o tao adr~:lll'a.~-~l 1_!1- que, SilV<t Castro, Beza.mat, Abelat\ l.o de 
cremento, por que ra.zao, _no nos:;o p.uz,_ 0.<\0 Mello, Fr<tncisco Voig<t, Vil'iato ~fascare·· 
poderemos ter escolas pratrcas de comt_nm·ew: nhtts, Bct•n;trdo :.Ionf.ciro, HilJeil·o Junqueira., 
que ~ecebam os Il;lOços _qt~o . se destmu.m <L 1\stolplw Dutm, Penido Filho, Francisco Bcr· 
~al'l'en•a_ commel'~lal, lllll1!S~rando -lhcs uma narélino, João Luiz Alves, Bcrna.rdes <lC 
mstrucçao techmca, lw.blll&a~do.-os ~ cn- Faria, !Ienl'iquc Sallcs, Nogueira,, Lindolplto 
frontarem com a conoUl'L'encut Ultelhgcnte cact.ano, .Josuino Cardozo. Domingncs de 
do estrangeiro 1 . Castro Valois do Castro, Al'llolpho .\.zcvedo, 

Pelo menos, a Escola Prn.tJc~ de_ Com- l<'urna. 1~do Preste:;, Eloy Clla.vcs, P<wlino 
mercio de S. _Paul~ tem ~ sa.trsfa_çao de Carlos, .ll\'aro de Carvalho, Ca.ndido Rodri
~ttfirma.r_ que st, i?tbfferet~tr~~o. havm _pela gues. Azevedo :\Ial'ques, H.odolpho ;\lil'anda, 
mstrucçao comme1 ctal, es.~e mdt1forcnttsll':o candido de Abl'cu, Carlos C<tvalc<mti, Angelo 
desappa.receu, graças ao generoso acoll!.l· Pinheiro e Ja.mes Da.l'~-Y. 
mento que clla tove po_r pa.1·to d<t populaçao E sem causa os Sr:;. ,Jost! Enzobio, Virgílio 
e á frequencia asstís anunador;~ que sempre lleigido, Sergia Sttboya, Teixeira. de S<t, l~f
tiveram as suas auln.s. fonso Costa. Pm•eira de Lyra, :.\Ialaquras 

O ultimo t~nno lec~ivo foi encert'<Mlo com Gonçah-es, Esta.cio Coimbl'a, Podl'o Pol'nam-
uma. frequencw, su_perwr a 200 al~uunos. buco, Elpidio Fi;sueit>edv, Pinto Dantas. ~ar-

Esse facto, u01do á anunaçao, ~o en- nat·do Horta, l\Iot·oira Gomes, .José }.fonJl.l'
thnsiasmo que so notou pw occastao d_o rlim, Galrlino Lorcto, Hcredüt tlc S<i, Mdlo 
encer1•a,mento das auhs, a.o se1·~m atlnu~ ~Ia. t tos, .\.ngusto de Vasconcellos, Nelson de 
rados os oxcellcntos l'osultn.dos obttdos pel~~ Vasconc tJllos, Ez•ico Coelho, Paulino de ;)omm, 
a.lumnos, prova que a E:><:ola de Comme1~c~o Ca.t•nciro do Rezende, Adalberto Ferraz, Ca· 
de S. Paulo, tenh~'l. ou nao tenha. o auxll~o millo soares Filho, Calogeras, Sabino B<Ll'
official, conte ou nao_ conto. c~m o pr~::>ttgto roso. Leite de Souza, Franciclco :\!alta, Victo
do Governo, l~ uma. brll!tantrssuna real.rd<tdc. rino ~Iontciro Domiu;ros :.rascG.renltas, Al-

E a. sua maior gloria sel'~. Sr. Pl'esrdente, fret!o Varela c' Ca!UIJO.; -Cttl'tier. 
quo os seu.:; alumnos de hoJél Ycnham a ser 
os seus mestres de amanh5,, o Sr. Prc,;,iden-te-Tem a pttlavl\1. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem. O 0 se. Edtutrtlo Ramos. 
Ol'cldOl' é compl'imen!ado.) 

Comparecem maiil os Srs. Sá. Peixoto, 
Passos Miranda, Al'thur Lomo~, Rogerio de 
Miranda, Indio do Brazil, Antonio Bastos, 
Urbano Santos, Luiz Domingues, Cllristino 
Ül'UZ, J<;loy do Souza, Pa-t~la. e Silv~, l'Lidro 

,Leito, Celso de Souza, .Tose :Marcellmo, Mo· 

o Sr. Eduardo Ra1nos pcrlc li. 
Cn.mal'a quo lhe releve· a insis~encia. côm cp~e 
vem rohatm• de nov0, e acreihta f]UC llqfl~lt~
vamcnte, as irnputaç,õcs falsas ~le que 1mm1· 
g;oe~ seus ou do;; gonwnos da Ba.Jna prctontlom 
fa.zoH víctíma. 
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Expõc1ninueiosaroente a sua situação como 
advogado do govel'rw do sou Estado nataL na 
UquHn.ção forçada da Empre~a Viali?IO do 
Brazil, o demon8tra que, tendo runcoiooado 
na.quello caracter, sómcntc uopois de no
meados os syndlcos daquella Jlquidaçiin, ê 
evidente que não podia r.er i nfluido em qua.es
quer manobt•as an~oriores, porventura. fei
tas, para a.s;;cgurar :\O governo do Estado 
prelominio numcri~o no eoM~i~lho do ~yn
dica.ncia. 

O doclllueo~o quo um o.h!$CüDltet:ido fez pu
blico r mal .. woLa.mente no JornCtt do CommeJ·
cio de hootem, om que figura. o seu nome, 
uada tem que l'Pr com as opcracões 1h trans. 
f~1rcncia suppost a clandestina dos deõentures 
de propriedade do Estado da Bahia naquelb 
em preza.. 

Ao contrario, si a.lguma. cousa. prova. é quo 
o3 seus poPta.dores-os supposlos pol'bdores 
llct icios- entrando em a.ccordo para a orga
nização de uma nov<> cmpreza., ca.so fosse 
arromatn.do o ac0rvo polo governo do Estado, 
servil'i::~. para. demoustrar quu tu.os porta.~lo
r cs era.m proprleta.rios reaes e não simula
dos dos clebontw-as de que eram porta
dores. 

.Entra em outras considera~ õcs para nasi
gna.Lal' a correcçã.o da. sua a ttHml~ cu mo 
repre~ontantc da Bahia. neste negocio, a.pro
v eiiando o onsejo pa.ra. uecla.rnr que ne
nhum Jlroveito pecuuiado auferiu pelo ex
arcicio do maudo.to judicial com que f<Ji 
honrado Pll.ra defender os legit.imos inte
resses do seu Estado natal. (Muito vem ;mttilo 
bem . 0 Ol' (l.dm· e calqrosame>~la comprimen
tado.) 

O ~r. PreiSidente-Estã fiada. a 
]tOra. do expedi eu to. 

Vae so pe.ssar ó. ordem do dia. 

ORnEM DO DIA 

n. ~·do Codigo Commercial) applica.r-se-ha
a dn,po.sição do art. 35r. do mesmo oodfgo. 
cootandc-l;c o prazo do dia subsequento a.o· 
do seu Mceite. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em· 
contra1·to. 

Sa.la. da.s soSl!ões, 5 do jttlho de 1901,_: 
Bern.at·rla do Campos. -

Siio auccc.~ivamentc sem debato a.pprova
das as l~eda.cções finaes das projec tos ns.27 A·, 
2!J A, il~ A o 33 A, de 1904, pa.t'll. sor ew cn~ 
viados ao Senado. . . 

E' anaundnrl~ llt continuação da. vo~ação da 
emenda a.~ proJeJto n. 345 A, de 19U2; e con
s1a.nte do tmpro!l!IO n, 47 A, de 1004 concc-· 
dendo igual fa vor a. D. Antonia &ntiago 
Potengy e o. Maria Adela ido da. Silva Po
leogy, h•mãs s·Jlteiras do captt:io Joaquim de. 
Assis Potengy _ . - · -

O Sr. Presidente-Vao se votar a 
emenda ao projocto n. 345, ela l902. · 

O pt·ojectc approvado na. sessão o.nterJor 
concede a. pensão de 20G$ mansaes a. eada 
uma das sonhora.s DO. Francisca Francioni 
da. Fonseca a Albertina. da Fonseca. viuva. c· 
ti lha. soltoit>a. tlo ox-Sonu.dor Pedro p'a.uliuo da 
Fonseca., 

A emenda -<.lo S1•. Silva Castro manr!a con
cod.et• igual favor a D, Antonh\ Sa.ntlago 
Potongy e D. Maria. Adelaide da Silva Po· 
tcn~y, irmãs soHeiras.do capitão Joaquim de 
ASSIS Potengy. · 

Na sessão ante1'ior, votada. a. emenda vet•i-
ficou -se não haver numero. ' 

O l~h.- . Raynaundo de 1\.Iiran<la 
-Peço a. pa.la.vr.:~. pela ordem. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. J?~·e~idente-Havcodo nu- osr.Raynl.u.ndo do ltiiranda 
m oro legal, vae SQ proceder á.s votações dcts (1Jela M·!lem)-Sl'. p 1·esidente, pedi a pa.· 
matarias indicadas na. ordem do dia e das lavra para, na q,ua_!.idade de relat or do pa
que se acham sobre a mesa. rcoO\' da comnussa.o do PonsõN c Conto.& 

E' lido, julgado objecto de dl:llibel'ação e encaminhar a. votação desta emenda , · ' 
enviado á Commissão de Constituição, Legis- gm uma das !'leí'Sões 1J,Uteriore.q , quando foi 
lação c Jlt.~ti(l!l. o seguinte oUa votada, tive oocasiiio de explicar as ra~ 

PROJECTO 

N. 92-1904 
Jla11da applicm- a llisposiçiio do cw L 356 

do Codigo CommCJrcial ao veacimento das 
l el!m s .lacadas a dias ou mezes de vista 
p recisos, co1•tmulo-se o ·p razo do dia subsc
qttente ao do acceíte 
O CongrellSo Nacional resolve : 
Ar t . I -• Ao vencimento dn.s Iettras sacadas 

a. d ias ou mozcs do vU;tl. pl·cclsos (art. 355, 

:t.õe~ que de Lormiuararn o parecer da referi· 
da Commi~são, opinando pela rejeição da. 
omcuua, uma vez que já ex i.~ tia na Commis· 
~~o um projecto t~present'J.do IJelo Sl' . Hurc
!lm do Sá., cujo objectivo era. o mesmo da. 
em€nda em questão. 

0 projecto diz: «E' coucedidu. a, cada. Ulll:l. 
das irmãs solteiras do capitão Joaquim de 
Assis Potengy a. pansio de 100$000.- . 

0 SR.. GE RMANO iiA.S.St.OCílEll.-Qllantas S:ÍO 
ellas ? 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 09:59- Página 6 de 26 

SESSÃO El\I 8 DE JUI.HO DE 190~ 79· 

0 SR. RAY~lU!'\DO DE .MIRANDA--São duas. 
Ora, desde que a Commissão tem este pt•o

jecto p:u·a emittii• sobro ellc o seu parecer, 
projecto este que me fui distribuillo no dia. 3 
do corrente, c que já tem prompto o p:tre
cer, para ser ap1•esenta.do á pt•imeira reu
nião da Commis~ão, parece <t ue a Cama.ra 
andará muito acertada resolvendo em sua 
1.lta sabedoria a rejeição da emenda, uma 
vez que a Commii~ão de Pensões o Contas 
ou, pelo· menos, eu,"rela.tor do p<trecer, suu 
favoravel ao projecto que concede uma pen-
são a essas duas senhoras. · 

E' verdade que não tenho documentos 
sobre os quaes possa. funda1• o meu p:~.racer. 
Sei que alguns documentos ou infm•macões 
foram enviados á Camara em 1902; mas a 
verdade é que não existem na pasta da 
mesma Commissão nem no archivo. 

Assim, me reporto, e faço com justo aco· 
lhimento, ás affirmações e conceitos do.> H
lustros Deputados pelo Ceará e pelo Rio 
Grande do Sul, sobre o. que externaram com 
rolaçã) a est:l. pensã.o. 

Penso, pois, que a Camara devo recusar a 
emenda, porque não fiei bem, não é justo, 
não é licito que a Camara conceda a pensão 
de 200$ quando se pede 100$ ou queira dar o 
dobro daquillo que se pede. 

Tenho dito. 

O Sr. Brieio Filho (pela ordem) 
- S1•. Presidente, no sentido de encaminhar 
a votação; sem que pr~tenda. fazer insinua
ções acerca do modo por que a Camara deve 
votar; venho trazer esclarecimentos que me 
parecem da maior importancia.. 

Si a Cama.ra entende que a verba das pen· 
ilÕes já está muito elevada, que rejeite o pro
jacto que pende da nossa deliberação; si 
ella, porém, entende que ainda póde ser 
augmentada e que os nomes constantes do 
projecto estão em condições do obtet• um 
favor publico, a Cama.ra que approve o pro
,jecto. 

As razões adduzidas p:Jlo iUustrado mem
bro da Commissão de Pensões e Contas não 
procedem. Devo até dizer a V. Ex. que 
poucas vezes tenho visto uma emenda ser 
ataca.da com tão grandes elementos de defest~ 
como aqueHes que foram fornecidos pelo 
digno rep1•etenhnte de Alagoas. (Apm·tes.) 

Que é que ~e vae dar, uma vez approvado 
este projecto '? 

0 SR. ELYSEU GUILHERME- 0 dobro do 
que se pediu. 

O SR. RAYl\IUNDO DE MIRANDA -Apoiado. 

O SR. BRICIO FrLno-Ora, Sr. Presidente, 
este é o grande argumento, não só do illustl•e 
membro da Commissão, como tambem do 

digno ropresent:l.llt(} de Santa Catharina, qno 
me honra llom o sP.u apa.rte. 

Mas S. Ex. fez mal em ser tão apressado, 
fez mal em não ouvir a explicação completa. 
que eu quero dar á. Camora. porque vaever· 
que temos remedio para evitar a situação 
apontada por S. Ex. 

Quo é que se vae tlar, si esta emenda fo1• 
appl'ovada agora '? 

0 SR. RAYMUNDO DE l\ImANDA- 0 dobro 
do que as partes pedem, o que não é licito· 
nem curial. 

O SR. BRICIO FrLuo-Si esta emenda fur 
approvada, em virtude da disposição regi
mental. st:mí de.staeada. terá novo debate e 
nesso novo doba.to poderá ser emendada. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-MaS não
é mais simples rojeital-a ~ 

O SR. BRICIO FrLno- Approvada agora a 
emenda, destacada o subme1.tida uovamente. 
ú. discussão, o illustr•e membro da C<.nnmissão. 
de Pensões o Cont:ts ou qualquer outro H
lustre collega póde apresentar uma emenda, 
reduzindo justamente a despeza áquillo que· 
fui solicitado pelas peticionarias. 

O SR. RAY!IlUNDO DE MIRANDA- Então
V. Ex. 0 que nã.o quer é o parecer da Com
missão. 

0 SR. BRICIO FILHo-Não; O que quero é O 
seguinte :si entendem que a pensão não devo 
ser acceita, rojeitem-n'a; si, por6m, pensam, 
que as peticionarias estão em condições de 
ser attend idas,· upprovem a emenda, que, 
uma vez destacada do projecto e submettida. 
a. nova discussão, póde ser tambem emen
dada do modo a ficar a. importancia reduzidq. 
á quantia pedida. 

E até eu desejaria. que a Mes::~, no sentido 
de esclarocer a Casa, informasse si real
mente esta. emenda vae ser de~tacada, si tom 
nova discussão e si no~sa discus~ã.o podem ou 
não ser apresentadas emendas. (Jiuito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente- O art. 131 do 
Regimento diz: « As emendas ou art.igos 
additivos, desde que não versarem sobre o 
projccto, mas estenderem ou ampliarem a 
disposição delle a objecto de igual natureza 
ou a outros indivíduos, serão redigidos, de· 
pois de approvados, em projectos separados, 
para terem discussão e3peci;tl antes de sere~ 
remctUdos ao Senado. A Cam<:~.ra podara 
acceital-os ou rejeital-os depois de encerrada. 
essa di5cussão, que corresponderá á· 3" do 
projecto orJlnario. » 

O SR. B.RICio FJLI!o -Logo, tem emendas. 
o SR. PRESIDENTE -Está respondido. 
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O ~r. Daa•bo;;;a Lima (tJeltt nr-~vidima.~ como ol!ed·e m>lsstia~apctnha<iiL 
dem)- Se, Presidente, trnta-so de tlous pro· om serviço da. nação e em desempenho du. 
jectos de poosão, um dos qua.es logrou vir a. m esma commissão,n<í.otenhoduvida nonhumtt 
debato, pcrmaoecentlo o outro em mãos d •1 orn ;w~;li tar a. emenda, com o protssLo de, na 
Comrnissão de PtWSÕ03. dí~cnssiio especial a que tem de ser submot-

V. Ex. sai.Je q uJ a m;1ior dimculd:J.de que t ida , propor a r mlucção da qua ntia nella 
se oppõe a qualquer projec to nesta. Oas:\ ufío ma.t·r!rula para. 1006, r1uo aquellas senhor as 

.() g;·a.nge:1r Yotos ela Ca.mat·a, é comeguir rcque!'<.'ram . 
•lesenterral-o das p:~shs. (Apoiwlos .) N5.•) !ta, pa:'taoto,eú cstn o moti\'O q ue me 
E~tou do a.c:cortlo com n. maior• p:~.rlo das fez pa!lit• •.t plla;n·a, neo lumn cuntt·a.dít;ão 

ponderações feitas pelos honrados mcml.Jros em, nas eontliçõe;; expostas, acceittú' eu n 
rl3sta commíssão, no sentido de que não ';c emeJHl<L, sonno, cmt r·etanio, um <los s ig nu.
deve dar m u,is a. c:;sas stlnhoras, irmãos do k'l.l'ios do ]lRl'CcCl' da Commiss.i.o de P ensões e 
c.'l.piWo Potengy, do que pedil'I.Un, o n, Contas. (.VL<i !o bem ; muito bem. ) 
emenda. l"ea lment:! gr<t~i líctt·a:s com fluant i<' Posta ll. voto~ a w~foricla e menda. VOl' Í· 
;;uperioL· üquolla que o nosso ora.z·io pôde fica, -~n t erem votado apen:ts 92 Srs. Depn
e~tar proporcionando a. t itulo de IJCUSã'l;mas, t ;ulos, wnrlo :{5 a fu.vo l' e 57 contra. 
::i a Ca.mara quer, e acrodito que (tneil'll, 
com espírito do BIJ uidatlo, pt•onunciar-~e so
IJl'fl o assurnpto com a meslU<I. boa vontade 
cJm que se pl'ou uucbn <tC.1fC<L do outt'<LS 
ponsõe:s mclhormcnte a mparntl::t.s do que 
esta . .• 

O SR . RADfU:\DO DE ?.fiRAl\DA - Não 
a)l . .ia.clo, não lm prefcreneias. 

0 SR. BA}UlOSA. LDLI.- .•. não cligo melllOl'
JllCDte amparadas pela commissào, que sem
pre 'J)rocodc com o mesmo sr.ntimeuto de jus
tiça, onda ol,st.a. que, approvando a emenda, 
a envie, nos te1•mos da. opinião <!UO 3 ;\lesa 
acaba de ;ouuunciar, <t nova. disctt~<ão, no 
cOJ' l'el' da. qu~tl a lwnra,Ja. commissão inter·· 
porá o seu pa:recer, re(lnziwlo, por emenda, 
a quantia. pt·op usta. ;i.qnella q UQ u.-,tá no pro
jccto. 

Pcrguntrtr·:>Cl·lta : IJUf.l. l a •tn.ntugcm 'I Im
mansa.: conduzir a f'a.mara <L so pronunciar 
sobre o assmnpto. No caso cont!'ario, qna,si 
se pó de ga.l'itn ti r q nc ello fi•}al'á. ft~zendo 
parto da(tuella. enOl'midctde de outras que 
toem t l'ansformatlo as pasta.; tla.s commis~os 
mn cem it erio8 lle desaiUpat•ados. 

O Sr. :.\J:oreh•n , Alvc,;-Sr. Pt•c
sídcote, membt•o d(l, Commh;5.o do P<~n6õe; 
•) Contas o um dos .~íg na.t.n.1·ios tlo pa rccet• 
cmltmrio à ornenrla que se discute, :;<ln fOl'· 
o;a.do a dai' as razões peb$ (lll~tes, dcpoi~ do 
pequeno deb<tLe havido,não l'ec u~o o meu 
Yoto ã. mrn>ma emenda. 

O I'S J.•, Pre,;,:'idente- N iíu lw. •m
mot•o , Vt~c-se pl"<JCOOe.l' :i chmna.da. 

Pl'(lcodcmlo-sc>- ii. chamnda verifica-se t erem
se ausen tado os Srs. Ft·ederlco Borg>Js, João 
Lopes, Abdon Mila.nez, Rodrigues Limn,, Pe
reim Lima, Gastão da Cunha, Antonio Zaca.
ri<ts, Paduct Rer.ende, José Lobo e Cos~a NeLLu. 

o Sr. Pxel!liueut ,e- ReBpondOL'am 
á chamadt\ 103 Srs . Deputados. 

Não ha. numero pal'a se prosegnir na-<:> 
votações. 
Pas~a-sc á 111a.teria em digcussão. 
Co!llp<u'0Ce ainda. o Sr . Esmer~tl,lino Ban

deira. 
E' mmunchtda. a 2' di~cu$SÜ.o do· p roj ecto 

n . 240, de HJ02, au torizando o Poder Exe
r;utiv,, a permiltit· o cstabelecimen t•J de um 
b:wco denominado - Bu.nco Brazilciro de Mi
uoraçito - com o capitu.l de 10 .000:000$, 
para os fins e sob <\S bases quo menciona, com 
votos em separa.([O dos Srs . Cornello dtt Fon
seca; FL·<tucí~co Veiga o Cincina to Braga. 

Vem (~ ~Ic.>a. , é lí(lo, a.poiado c post-J oonJun
ct<uue.nto nm di~cussão o seguiu~e. 

REIJl:ERBir:::\TO 

Rcr1ueiro quo volte á Cuauuis&'io de Orça.
mento o projecto n. 240, de 1902. 

Salrt das ses~ii ;•s, 8 do julho de 1g01.-Jie1'• 
;·ei,·a JJnc!Ja . 

O S r. BPieio Filho- Peço a. pa· 
lavra. 

O SR. P n.EsmENrr;- -Tem a. ualavra o noure 
Deputndo. • 

Desde que, como V . Bx , aca.ha tle duchw(l.l', 
a emenda. constit.u it·;i, si appt•ovadtt, pro
jccLo esper.ial, qnc, sujeito a nova discussão, 
poderá set· mor!i!lcado, r eduzimlo a. qua.ntin 
tio 100$. a da ~~OO.S qrw sn lc na emencb~, mo 
tívo quo lP.\'OU u. commís,ão a Hogar·lhc saa 
acquíe~cencia; d~sde <1 ue l'econboco os ser 
Y içus i'ülovantes prcst:o,dos ao paiz p .' lo ca
pitão Potcugy o o direi to que " ssis tl3 tt smLS 
il•mã~ do set•om n.tteno.l idas, cam fol'am ao 
.f'tunilias dóseompanheiros do mesmo capitão, 

O Sr.' Dr.icio Filho diz que vem 
dizet• a,Jgumll.s :po.la\'l'as sobre o projectu 
u . .'UO, de 1902, que autol'iza. o Poder Executi· 
YO ~. perrnittir u estahel ocimeoto da um 
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·banco denominado-Banco Bra.zileiro de l\li
. neraçã.o-com o capital de I0.000:000$0QO. 

Nota que, ao se1• abet>ta a discussão do pro
jccto, foi apresentado um requerimento pe
dindo a volta. da proposição á Commissão de 
Orçn.mento p:tra. sobt•e o assumpto ti.Lzer um 
novo pronunciamento. Suas palan";ts servi
rão de c~clarecimentos para. <tquelles que 
tcem,de examinar a mn.teria. 

Apresentado o parecer da Comillissão de 
Orçamento em agosto de 1902, vê que só ago
tra, dous annos depois, é o prQjecto submet
sido a (lebate. Obse1·va ainda que a Commis
eão de ordinario tão unida, tão harmonica 
em suas manifestação:;, quebrou a harmonia 

o trabalho do rela.tor si foi sub :cripto pela 
maioria, teve contra. si tres votos divergon· 
tes e amplamente explicados, os dos Srs. 
Col'nelio da Fonseca, Francisco Veig;1, e Cin
ci nato Braga, o ultimo um bello taJento qtto 
rutilou n<t Camara e cuja a,usencia todos de 
pioram. (ilpoiados). 

Ao estudar o parecer sobre a matel'ia, o 
o1•ador foi desde Jogo impressiona.du pelas 
primeiras linhas assim concebidas: 

«A Commissão de Orçamento, em cumpri
mento de dever, vem dar o seu parecer SO· 
bre o projecto apre3entado iL Cama.ra pelo 
·Sr. Dr. José Antonio P. de .\1agaihães Cas
tro e por esta submettido a seu estudo, re
'latlvo á et•eação de um banco de mineração 
com o capital ue 10.000:000$000. » 

Não conhece nenhum Deputa.do com tal 
,nome. Não confiando em sua memo1·ia; foi 
examinar a listt~ dos representantes da Nação 
e lá não encontrouo no~e do Si·. Dr. José AO· 
tonio P. de Magalhães Castro. Ora, se<rnndo 
·estabelecem a Constituição e o Rc"'lmento,os 
pt•ojeCtos na Camara só potlem se~ apresen· 
tados por um ou mais Deputados, pelas com· 
missões e pelo Poder Executivó. como acon· 
tece com as leis de fixaçã.o de forças de mar 
~ tet•ra. Não pôde a principio colÚpl·ehen
·der como a Commissão de Orçamento sere
feriu a um projecto apresentado á, Camal'a 
pelo Sl'. Dr. Magalhães Castro. :Ao exami
nar a petição dil'igida ao Congl'esso .Nacio
nal fui quo conseguiu ter uma explicação 
pa.ra o caso: dcu·se o facto novo. ori()'inal. 
estupendo, ~o peticionaria dil'igh• ·á C~nara 
o seu requer1mento cum o projecto jtt fol'mu
lado com todos os artigos, para."'ra,plw~. alí
neas, constituindo isto uma ei'trava"'ancia 
digija de ser registr~da. , o . . 

E a Com missão de Oi·çaméntó, na pressa 
com c1uo examinou o tra.balho. n.ctuou como 
si se tratasse do um projecto fol'mulado por 
um. Deputado_, p1·~poz a suppres~~o de um 
artigo, a mod1ficaçao de alg\l~!J.S disposições 
e,pedíu a sua approvação. . 
. n.espondendo a um aparte,deCiara, o orador 

que não desconhece o direita · de petição; o 
Vo!. Ill 

pretendente potlia elaborar o s~u requeri· 
monto, neHc incluindo todas as medidas con
stantes de sua proposta; mas que o .fizesse, 
como pl'ocedem todos, sob o fórma de simples 
escbrecimeutos. dando margem à Commis
são para sobre os olementos fornecidos archi
toctar o seu trai.Ja.lho. 

Sujeitar, porém, ao seu exame um projecto 
já. formulado, ú levar a bar1•a muito longe, 
é até uma desconsidel'açã.o para com os 
membros da Commissão ou então cautela de 
mais para, garantir com disposições medita
daanente engendradas a situação da empreza 
a cxplol\tl' a concessão. 

A'8 vezes uma. palavra, bem collocada. vale 
tudo em um dispositivo legal e até a mu· 
dança de !lma vi1·gula póde alterar as con· 
dições de uma, lei. O pretendente foi exces· 
sivamente c:wteloso c a Commissão de Or
çamento, na.turalmente sem o perceber, ficou 
desta vez muito mal collocada. 

Si q uizesse insistir neste ponto, e si fosse 
admissível c1ue elementos extranbos a.o Con
gresso pudessem apresentar projectos, per
guntaria ü. Mes:t si aquelle que está. em de
bato passou, como· determina. o Regimento, 
pela phase do ser considerado objecto de de
liberação. 

Pas~i1 ago1·a o orauo1' n, examinar o pro
jecto em discussão. 

Sob o fundamento do instituir um banco 
capaz de auxiliar a explora.Qã.o dr.s minas, o 
Sr. Dr. ~Iaga,lhães Castro pediu uma con· 
cessão ao Po(ler Legislativo, A Commissão 
de Orçamento deferiu o seu requerimento e, 
fazendo tt suppressão de um artigo e intro
duzindo modificaçõ~s em outros, acceitou o 
pt•ojecto offet•ecido pelo pretendente. 

O orador 1wocnra ver si, eliminado o artigo 
e altr.rado~ os outros, fica a proposição em 
condiçõ~s de ser approvada. 

ProvariL que não. Antes, porém, de o fazer 
quc;,·levantat' uma. prelimioat'. E' justo, é 
ra.zoavol,é admis~ivel que nãu estando ainda 
regulariza.Ja n. situação das minas entr-e nós 
seja J.ada, uma concessão de tal quilate? A 
Mesa, por votação da Camara, nomeou um:t 
commissão especial para estudar as minas e 
estabelecer a respeito um projecto de lei. 
Até que seja o assumpto discutido e regula
rizado, acha inopportuna qualquer interven
ção no genero da adoptad~ no projecto em 
debate. 

Admitti<la para argumontat• a opportuni
dadc p;~ra resolver o Congresso Nacional so
bre a mai.eria, desr.j<~ o o1~dor saber si as 
p1•ovidencias <lo pt•ojecto são as que consul
tam o interesse publico. Dumonstrará que 
não. 

0 pretendente noafan de grangear favores 
estabelecia a obrigação do Governo da U11ião 
com o fim de facilitar e animar a fundação 

H 

'\ 
t 
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do banco, subscreveu um terço do seu capi· deposito metn.Uico correspondente á metade-
tal em acções. A Commissão rejeitou esta da elevada importancia. 
pat·te ; mas o quo fic:1 é tanto que o orador Não conheco melhor negocio pll'a. o con· 
se vê forçado a levantar· uma forte impu- cessionario. E tudo isso quando não temos. 
gnação. reeur·sos para. acudir a serviços da maior 

Principia a 0xaminar o rosario de favores importí1nda, e tuJ.(} isso quando na. ordem, 
solicitados pelo requerente, ou melhor, pelo do dia, logo om seguida ao projecto em. 
autoi' do projccto. Ei:s o que rez·.t o paragra- deb~tc. figura. o Pt'oj~cto sobt•e o credito. 
pho 1 o do art. G. : ag-rieola o mie :.\ Com missão cortou-os fa. v ores. 

« Entrcg:.tr<i o Governo, a titulo de expe· quo oram eoneetlidos 'á la.voura o apt'osen-
rieucia, ao banco, som juros, a quantia. ue tou um substitutivu que não vem resolver· 
5.000:000$, que deveriam ser queimados, c a. questão. 
que sct·ão ap_plic:tdos á acquisição o monia· Não fiea.m ahi os favores ao BancJ. Até 
gemdo machinismos portt\tois dos mais aper· o direito do emissão lhe é concedido, como 
feiçoados e usados com va.nhgom nos mais se dept·ehenie do § 3° do art. 6°. 
adiantados centros do exploraç:io minel'al ; ~Quando o Thesouro tiver em deposito 
obrign.ndo-sc o banco a fazer deposito, em 50.000:000$, ouro, o Governo, si o entender 
lJari'as de óuro, da motade da dita quantia conveniente, solicitar<t do Congeesso auto
em ouro, isto é, no Thosoueo 2.500 contos rização e as base.;; precisas para entrai' em 
(ouro), dentro do praso de um u.nno,a contar accol'Jo com o Banco, afim de d!tr-lhe <>
da data da entrega. dos 5.000 contos papel; direito de emittir bilhetes ouro, em quauti- 
o valor do ouro em barra depositado doverü dado igual ao referido lastro (oul'o om moda. 
corresponder :1. 2.500 eontos, ouro, de nossa ou em harn) qne já e3tivet' constituído e 
moeda.» foe sendo eonstituiclo com a. obrigação de ir 

Compara.ndo esta disposição com a. corre- retirando, ao cambio do dia, n<J. mesma 
8pondente no projecto do requerente, ·vê o proporção da emissão, para cada bilhete
orador que nesta, figlll'a. a obrigac;ão por emittido, o papel moeda. em circulação». 
parte do banco de fazer o deposito om barras Como hem dis;;e o Sr. Cincinato Braga. 
de ouro, sem ma1·ca1' o prazo para o mesmo em seu voto em separado, ó um:t concessão. 
deposito. A Commissiio, provavelmente com distluçada. de um grande b!l.nco emissor. 
o intuito de acautelar os intere.;ses do The- cujos fundos são fornecidJS pelo Thesouro. 
souro, estabeleceu o prazo de um anno para a E depois que originalidade essa a do mar
realização do deposito. Ficou peior a emenda cara com'ersão do papol·moeda para quando 
do que o soneto . Como estava no projecto do o Thesouro tiver em deposito 50 mil contos 
rQquerente, o Governo podia. exigir, ao regu- ouro! Conviri't nessa occa.sião elfcctuar a con
lamentar a concessão, quo o ouro fosse versão?. Uma tal operação só pó.le ser acon
immediatamente depositado. Como está. na selhada em um dado momento, pesadas as: 
emenda da Commissão é fatal o prazo de um circurnst<J.ncias, e não a prazo, sem saber das 
anno. Pergunta o orador si é rnzoo.vel que conveniencias nacionacs no momento de sua 
saia do Thesouro uma somma tão avultada realização. Chama a. attenção da Camara.. 
em benctlcio de uma instituição pa1·ticular para o art. 8°: 
sem as mais solidas gara.ntias, apenas com a « O Governo concederá a isenção do paga
perspectiva. de um deposito no fim de 12 mento dos impostos de importação c expe
mezes. E si no fim de~so prazo o deposito di ente do material que for destinado aos ser
não se realizar? O Thcsour·o é que soJfrer;í viços e trabalhos de minera!;'.ão do banco.• 
pois no projacto não ba disposições que ga- Pede que seJ·a lido 0 9,o: 
rantam a situação do erario. O quo ha ê um 
dispositivo dando um premio ao concossio- «O banco gosará do direito de dcsapro-
nario si não callotear o Estado. Este. podirlo priação ad insta~· de que gosam as compa-
ê 0 constante do § 2o do mesmn al'tigo : uhias de estradas rle ferro.» · 

«Sati:sfeita es ta condição, dará o Governo, Da combinação dos dous artigos veja-se o 
em vista do resultado pratico obtido, igual c1ue resulta. O direito illimit:tdo de desa
ou maior quantia para as operações tlo banco propriar. Quaes as desapropriações a que se 
n.té á somma do 100.000:000~. devendo o referJ o projecto ~ 
banco fazer os respectivos depositos do ou1•o · Sem duvida as das ruínas. o banco esco
em barra ou moeda ouro, nos termos do§ Jo lherá as melhores, as mais appetecidas, as. 
o na mesma· relação o prazo, cmqua.nto o mais abundantes e porá em pra.tica as àcsa
cambio se conservar abaixo de 18.» propriações. Eis ahi uma exccllente garantia 

E' bom notar que a.nto a possibilidade da da propriedade. Como si não bastasse a 
drena.f?eiD do Tllesouro para um esta.bele· situação precaria da. propriedade na Capital 
cimento particular de somma tão avultada, da Republica, entregue ao despotismo da 
.figura o mesmo prazo de um anno para o Directoria. de Saude Publica e ás violencias. 
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da Prefeitura, pretende-se acor1•entar os 
proprietarios de minas ao Banco Nacional 
de Mineração. E ainda pol' cima o projecto 
concede isenção de impostos de importação o 
cxp!!dicnte pa1•a. tudo quanto for destinado 
aos t1•abalhos de mineração do banco. 
· Não sabe onde vac parar o Thosouro com 
tanta sangr:a. Um Hlustre Deputado .i<L urna 
voz. em brilhante discuri!o, chamou a atten· 
ôio. da Camara para a situaçã•) da UniKo. 
Suas rr:ndas quasi que se limitam aos im· 
postos de importação. Critica. será a sua 
posição se enveredarmos por largas ise 1ções 
de impostos, ao mesmo temro que estamos a 
pique de dimintlir a impOI•tação, com as pro
jcctadas elevações das t;trifas aduaneiras, 
isso porque se entende que dev~Jmos praticar 
um exa.ggerado proteccionismo. 

Enumerados os f;J. v ores p:tra o Banco .Na· 
ciona.l de Mineração vejam-se q tutos os seus 
onus, as suas obrigações. Constam do§ ! 0 do 
art. 1 o e são assim estabelecidas: 

a) O banco adeantará dinheiro aos propric· 
tarios de terra onde for verificada a exis
tencia de jazidas de reconhecido valot•, afim 
de que seja ella convenientemente estudada. 
o possa então ser utilmente explorada; 

b) farà analyses, ensaios e verificações dos 
mincraes uteis e aproveitaveis á industria 
c o que for mais necessario para o conheci
mento exacto, seguro e completo das diffe· 
rentes zonas mineraes brazileiras, notada· 
mente as carboniferas, as de ferro, as dia
mantinas e as de ouro, sem prejuizo das 
demais: 

c) aileantará dinheiro sobre os diversos 
mineraes om deposito e para a extracção 
dos exportavei.s ii1 natura, como sejam, o 
manganez, a. prat::t, cobre e o mercurio, 
etc. ; 

d} construirá pequenas estradas de ferro 
ou de rodagem, indispensaveis á approxi
mação dos p1•oductos ás grandes vias de com· 
municaçõcs que a.s conduzam aos centros 
consumidol'es. ~ 

O adeantamento do dinheiro é feito sobre 
os mineraes em deposito ou sob a garantia. 
tla.s jazidas. 

O interessante ainda é ver que entre as 
obrigações figura a faculdade de construir 
estradas de ferro em numero illimitado, 
tantas quantas forem pelo banco consi
deradas necessarias para a approximação 
dus productos ás grandes via.s de commu
nicações que o> conduzam aos centros con-
sumidores. · 

Isto até ê irrisorio. 
E como si não b:tr,tasse t:tnto, ainda. quer 

o banco, como consta do § 2° do mesmo 
artigo, concessão para explorar, por conta. 
propria, os mineraes de qun.lqr:er especie 
que existam em territorios de I ropri.,dade 

da União e dos E:;;ta.dos ou que estejam solJ 
sua ,iurisdicção. 

Ainda como elementGs do or.us, o bancJ, 
esquecido de que todos percebam que precisa 
dessas providencias como prop:tganda de 
seus negocio~, prometto quo (§ 3o, do art. 1'>): 

«a) publicará. uma. revista. de mincralog!fu 
e geologia em diffel'entes idiomas; 

b) manterá nas capitaes e centros cstran· 
geiros relação permanente com syndicato$' 
interessados na mineração; 

c) manter;í na capital dn. Ropublica. expo· 
sição permanente dos di!Icrentes mineraes 
brazileiros, museu e collecçõesí e tambem 
nas capitaes da Europa. o America, acompa
nhados da descripção da pl'ocedoncia, resul
tados esperados. methouo de trab.1lho, pu
jança da mina, facilidade da extracçio, etc., 
do maneira a attrahü• abundantemente m 
capitaes parJ. cs sm•viços da exploração mi
neral.» 

O o1•ador alonga-se na impugnação ao pro
jacto e examina detidamente todos os bene
ficios a se1•em colhidos pela instituição ban
caria.. Analysa o art. 6'' e mostra que para 
o simples estudo das jazidas o banco exige a 
go.rantia representada pelo immovel, pelas 
minas, obl'as o bemfeitorias. E ainda lhe fi. 
caro . pertencendo os rela.torios, estudos e 
r-espectivas plantas. 

Ao passo que para receber o banco avul
tadas sommas do Thesom~o. o projecto não 
consigna medidas acauteladoras, é de uma 
fet>eza de usurario quando se tra.h das tra.ns
a.cções do banco com os proprietarios de 
minas. 

Desgraçado daquelle de quem se approxi
mar o Banco Nacional de Minera~ão. 

O orador convida a Camara a examinar 
com attenção os votos em separado dos Srs. 
Cornelio da Fonseca, Francisco Veiga e CiD· 
cina.to Braga, onde oncontrará preciosos ele· 
mentos de informações. 

Seu desejo era que o projecto fosse logo 
rejeitado, como perigoso que é. Já. que, 
porém, foi apresentado um requerimento 
para que volte á Commissão de Orçamento, 
vae t.ambem requerer que seja ouvida a 
Commi:;são Especial incumbida de fazer es
tudos sobre as minas. (Lê o reque,.imento.) 

Termina. mostrando a lilituação em que fica 
o Podm• Legislativo fazendo extraordina.rias 
concessões simplesmente em .beneficio de 
particularos, sob o pretexto de beneficiai' a 
mineração. 

São essas cousas que desmoralizam a. Repu
blica. (11fuito bem ; muito bem. o orad01" e 
compl"imentado.) 
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Vem a Nlesa, ê lido, apohido o posto con
junctamente em discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o projecto n. 240, de ID02, 
saj,t remottiuo á Commissão Especial encar
regada de tratar da exploracão de minas 
e desenvolvimento rla inuustrin. mineral. 

Salu. das sessões, 8 de julho de l904.
B,•ic6o Filho. 

Nioguem mais pedindo a palavra, é encer
raa a discussão e adiada a votação. 

E' annuncíada. a 3" discussão do projecto 
n. 46 B, de 1904, redacção para 3" discussão 
do Mtigo destacado, em virtude do art. 132 
do Rngimento interno, do projecto n. 40, 
deste anuo, dispondo 3obre n. creação do t il'O 
nacional e instituição de premias pecuniarios 
e medalhas de distincção aos mcllwres atira
dores. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e enviada á 
Commissão de Orçamento a seguinte 

E~IENDA 

.1o projecto n, 46 B, de 1904 

Substitua-se o art. 1° pelo seguinte: 
Art. 1° Fica instituído o subsidio de dez 

contos de réis, por uma só vez, a cada uma 
da.s sociedades que pertencerem it Confe· 
deração do Tiro Brazileiro. 

São condições indispensaveis pm•a perton
cer á Confederação : 

a) tei', pelo menos, quinhentos socios con· 
tribuintes ; 

b) provar o patrimonio de cinco contos de 
réis, l'ecolhidos á Caixa Economica pelo con
selho director, que deverá se compor do 
chefe do município, do commandante de um 
dos corpos da guarnição militar, ou, na. 
falta, do commandante de um dos bablhões, 
de força estadual e do presidente da socie
dade; 

c) submetter á approvação do Estado
Maior do exercito a org<mização, regulamen
tos, instrucções, plantas e orçamentos para 
a.s linha,s de tiro ; 

d) ficar sob a immediata. fiscalização do 
Estado-Maio1•, que deverá ter um seu repre
sentante junto a cada uma das sociedades, 
podendo ser um· otficíal e1fectivo ou refor· 
mado do exercito ; 

e) fazer os exercicios de tiro qom n.s 
armas portt~.teis regulamentares do exc1'· 
cito ; 

f) franquear as linh:.ts de tiro aos corpos 
do exorcito e ás guarnições dos navios da 
armada nacional; 

!J) em caso do di:;soluçii.o dn. sociedade, rc· 
verterão á nação todos os bens moveis e im· 
moveis. 

Art. 2. 0 Para facili1ade da acquisição dos 
te1•renos indispensa.veis ás linhas de tiro, as 
sociedades incorporadas á ConfeJeJ•ação go
sarão das ga.raot;a.s ínherentes á lei n. 816, 
de lO de jlllho de 1855. 

Art. 3. o Creado o serviço milital' obrig;t
torio, os socios civis da Confederação, que 
houvet•em p1•estado, perante uma commis::-ão 
nomeada pelo Estado l\Iaior do Exercito, 
exame relativo ao conhecimento e manejo 
das armas portateis, á escola do soldado e a 
de secção, ficarão obrigados apenas a um 
terço do tempo de serviço no exercito activo. 

Art. 4. 0 O Governo instituirá, por inter
media do Estado Maiol' do Exerci to, pl'emios 
para os concursos que· as sociedades roali
Zt\T~m u. 14 d~ julho, na. Ca.:pital Federal, e á 
!5 úe novembro, nos Estados. 

Art. 5. o A's sociedades da Confederação o 
Governo, <t juizo do Estado Maior do Exer
to, fornecera o armamento e a munição in· 
dispensaveis, do que se indemnizará pelo 
preço do custo . 

Art. 6. 0 O Governo l'ogulamentará, de 
accordo com esta lei, a Confederação do Tiro 
Brazileiro. 

Art. 7. '> Ficam abertos os necessarios cre
ditas. 

Art. 8. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R. Sala das sesssões, 8 de julho de 1904. 
-Juvenat .Jlille1· .-Ge1·mano Ho.ssloche1· .-1\lar
çal Escobar. ·-James I>a1·cy. -Soares dos San
tos.-Vespasiano de Albtequerque.- Bm·bosa 
Lima.- Diogo Portuna.- Domingos Masca
?·enhas. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão o adiada a Yoia.ç\o, a.té que a 
respectiva Commissão dê pa.t•ecer sobre a 
emenda offerecida. 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 50, de 1904, redacção para 3"' discussão do 
substitutivo offerecído ao projecto n. 184, de 
1903, organizando o credito agl'icoln.. 

Veem a mesa, são li1as, apoiadas e posta::: 
conjuntamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 50 de 1904 

Considerando que as economias populares 
recolhidas ás caixas economicas são appli· 
ca.das pelo Estado nas despezas publicas, e 
não concorrem, como se faz mister, para 
auxiliar a agricultura, uma de suas fontes, 
desenvolvendo as forças prod uctoras do 
paiz; 
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Considerando que o regimcn adoptado em 
nosso paiz, cuja. reforma o p1•oprío Governo 
da Repub!ica j<l, propoz ao Congresso arguiu
uo-o, em documento official, (relatorio do 
)linistro da Fazenda de 1903) de «fraudação 
absoluta dos fios a. que se destinam as caixas 
economicas, o mais atrazado, perigoso o pre
judicial», é e continuará. ainda a ser um es
torvo á formação do credito agrícola, si 
não for modificado desde jà ; 

Considerando que a reforma completa do 
regimen official que a.doptâmos não se po
derá conseguir sem primeit•o combater-se a 
1·esistencia quo a rotina, com os seus ínnu
meros subtcrfugios, oppue á. vcrdadeü•a 
orientação c..las caixas oconomicas, que é a 
liberdade d:.t upplicaçilo dos depositas em be· 
noticio da creação de institutos de credito 
ltgricola e popular, syndica.tos profissionaes, 
cooperativas, associações llc auxilio mútuo, 
asyios e tantas outras obras maravilhosas 
que ellas teem creado na Italia, na Alia
manha; 

Considerando que, emquanto a reforma 
não se decrete, o Governo poderá, competen
temente autorizado pr. la lei, fazer aflluir 
parte dos depositas para as explorações agrí
colas por intcrmcdio de institutos de credito 
bancaria, como propõe a.Commissão de Orça
mento no art. 12, o que concorrerá, sem du
vida alguma, para. desfazer os receios infun
dados da rotina e prepa.rar o espírito pu
blico para a transformação do regímen; 

Considerando que a medida proposta no 
art. 12 em relação ao banco central agrícola 
pôde e deve·SC' estender, com melhor pro
veito p:tra a lavoura local, aos bancos agrí
colas estaduaes, porquanto, na hypotbese de 
não se organisar o banco central, os Estados 
que estão seriamente empenhados no levan
tamento da lavoura e na formação do cre
dito agricola cooperativo não serão privados 
desse beneficio; 

Considerando que, sendo facultativa a at
tribuição conferida ao Governo, fica ao seu 
criterio autorizar o auxilio dos bancos esta
duaes que merecerem plena confiança por 
sua solida organização, funccionamento re
gular e honesta administração; 

Ao artigo 12 o.ccrescente-se o seguinte 
paragrapho: 

Nos Estados onde lwuver hanco agrícola 
u cttbm. economica federal o governo poderá, 
com o intuito de fi1V01'ecm• a agricuttut'a. 
local, recolher em conta corrente ao banco 
cstadoal aW a som ma. do 50 "/o do saldo 
existente, vencendo o mesmo juro do 2 °(o. 

Sala das sessões, 8 de julho do 1904.
Ignacio Tosta , presidente.-Chl"istino Cntz.
Joaqttim Lui:; 1'e·;;;;eira B1-muliío.- JoviniaM 
Can:alho.-Be:.:en·il Fontenelle. - .i1f. Romeí1·o. 

A Commi:>são de Agl'kttltut'a. c Inclustrias 
Connex<J.s, considerando que o penhor agrí
cola, tal como é estatuído pela. legislação pa· 
tl'ia., permittindo a pOI'mancncia do objecto, 
dado em penhor, no poder do devedol', con
stituo real vantagem para o a.gl'icultor, que, 
recebendo o capital emprestado de quo neces
sita para. movimentar a sua propriedade 
ruml ou explorar a tm·ra, não fica privado, 
po1· outro lado, dos ara.dos, instrumentos 
agi'icolas ou a.nimaos de trabalho para pro
seguir na exploração cultural; 

Considez•ando que o penhor agricola., para. 
aprov~>itar efficazmente á lavoura c vulga
rizar-se nos campos, carece do ser cercado 
das mais solidas garantbs para o Cl'cuor, 
qlle nem sempre está habilitado a distinguir 
os dcvadoros honestos e a ;bl'upnlosos dos que 
não toem a. comprehensão nitida da serie
dade que caracteriza as operações credito
rias,ou, por fl•aq ueza moral, não sabem re
sistir as seducçõos dos especuladoi'es; 

Considerando que a permanencia do objecto 
penhorado em poder do dovedol', si constitue 
grande vantagem pam o devedor, torna pre
caria. a situação do credor pela fa.cilida.de 
que tem aqttJlle de dosvial-o,maxime quando 
lhe são proporcionados luc1·os maiores ; 

Considerando que o meio Jurídico seguro, 
inilludivel, capaz do impedir o desvio ~o 
penhor pelos devedores sem escrupulo e cvt
tar as especulações contra a boa fé. dos 
simples é a sequela-acompanhando o obJOCto 
penhorado para apprehendcl-o onde estiver 
e a annullacão plena da transaccão feita com 
tePceiro, sendo o adquirente obrigado are
stituil-o ou o seu preço, si não for posstvel a 
restituição : 

. Considerando que os receios dos deposi
tantes são chimericos, infundados desde que 
o Estado continue, sem alteração alguma, a 
garantir os juros e a restituição dos depo
sitas, na forma do regimen official em vigor, 
consistindo a inuovação simplesmente em 
se1' recolhido aos banco~ parto do saldo dos 
•lepositos em conta corrente: 

A Commissão de Agricultul'a e Industrias 
Connexas propõe a seguinte emenda : 

Propõe a Commissão a seguinte emenda 
ao capitulo li do proj ecto n, de 1903-Coope
rativas agricolas : 

Art. No caso do penhor agrícola é con
ferido a qua.lquer credor o direito de sequela 
contra o objecto penhorado onde elle se 
achar, sendo nulla toda a transacção r>ealí
zada em prejuízo do e1•edor e ficando o ad· 
quirente ou detentor obrigado a lh'o resti
tuir ou pagar o preço si não for possível a 
restituição. 
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----------------------··-
O credor poderá requerer sequestro no 

objecto dado em penhor si houver suspeita 
de que o devedor tonta dispor delle da qu:J.l
quer modo. 

Sala. elas sessões, 8 de julho do HJ04.~ 
Jgnacio Tosta, presidente-relator. - Clwis
tino C1·uz. -JoaqHim Luü Teixei1·a Bran
dt7o.-Joviniano Carvallw.-Bese1·ril Jtonte
nelle.-J.lf. Rome-:'ro. 

Aceroscente-se o seguinte artigo : As diil· 
posições orga.nicn.s das cooperativas agrícolas 
de que trata a presenteloi regerãoqunesquer 
uutras aogsociações similares que fL rem fun
uadas por pessoas estranhas á profissão ogri
eola. 

Sa.l:1 das sassões, 8 de j Ilho do 1904.
l'g1wcio Tosta, Presidente.- Ch1·isiino 
Crus .-Joaquim Luiz Teixeira Brandão.
,Tovinilmo Carwlho.-Bezerril Fontenell<J.
Fi'iJncisc9 RomeiJ·o.-

E accrescente-se : 
Art. 13. Nenhum deposito om banco o-3-

tadoal será feito sem q11c o b mco solicitante 
tenha funccíonado regularmente durante o 
prazo mínimo de 6 ml.'zes, contados da data 
do inicio de suas op2raçõas, e sem o preen
chimento das seguintes disposições: 

a) Gar:w tia ao Estado interessado, tornada 
offectiva. peL> recolhimento prévio ao 
Thesouro Federal do uma. caução, igual ao 
deposito, em apolices de sua. divida., isentas 
dejuros, e especialm)nte omittidas para es~e 
fim· 

b) 'CaucionJ.mcnto, peh b::mco, no The· 
sourv Federal ou n ·.ts delegacias fiscaes, de 
tantos apolices ft.~dcl'aes quantls forem as 
necessarias para completar a importancia 
do juro de· 2 "/o do deposito durante um 
anno. 

§ l. o As apolices de quJ hata. a. alínea. a 
do art. 13 vencerão o juro de 5 % annua.cs 
no caso de insolrabilidado do l.J1nco cujo de
posito garn.n tit•cm; 

Substitua-se 0 art. 1 J pelo seguinte: § 2." OiJ delegados fisc::tes inspcccionarão 
ajusta. a.pplicação Ul.S depasitos e a roguh· 

O ?anca ~entra.l o bem assim os bancos de ridade das transações dos bancos. 
credtto agrtcol:t que forem fundados nas . . . 
~apitae.3 c03 Es~ado_§, coma cooperaçã.o e Rw de Jan~rv, ~. de JUlh~. d:_ w:H:.-:-
Immedlata fiscahsaçao dos respPctivos go· R. Sa~danha . . Rodu[JHe.s Doga. Oh,ve.? .t 
vernos, gos~r~o de isenção de impostos I Valladc o.-Fe}zsbello Fret.re.-..._Tanç:!lo 8_auta. 
sobre seu.s dtvldcndos. -;lrnolpf~o ~ ... evedo. .4._ Canct,do Rodngues 

com restrwçao. -Costa 1\ e c to.-Epaminondtt 
Rio, 8 de julho de 19J4.- R. Salrlanlw.- Gracindo.-Cm·los Cavalcanti.-IzidJ•a Leite 

A.. de Albuqu<J/·que.-G. Pi1·es . .....:... Alves Bar- - Wo.lfredo Leal.- Abclon Jlilanez.-Candid 
bosa,- "rVaf.{rido Leal.-PNmcisco R·Jmeiro. Abreu.-Lindolplzo Se.,-,·a.-Jiuniz Ribeiro.
- Arnotplw Azevedo.- Antonio Bastos.- Fonseca e Silva.-Ar~·o:tellas Galviío.-J. A. 
Felix Gaspm·.-Saty;·o Dias.-Dias Vespucio. Neiva.-"\VancleJ·ley de Jiendonça.-Eloy de 
-Fel'l'eim B1·aga.-Domingos Gt~imcwees.- Souza.-l'elí:c Ga:spar.-G. Pires.-Cor!'êa 
Pm·anhos ilionteneg1·o .- Bemardo Horta. -I D'ul1~a. -Augu1to de !'''eitc!s .-pomingos G~i· 
C'. Dutm.-Eioy de Souza.-Endas Jiartin.s. mal'aes.-Passos lllu·mtda FtU!O.-ilmenco 
-Sá FreiJ•e.-Búlhões Marcial.- João Dias de .tllbuqtt~1·que.-Fmncísco Romei1·o.-'--Alves 
.-Sergio Garcia.- Gonçalo Souto.- Nodri- Barbosa.-Antonio Bastos.-Saty1·a Dias.
gHes Dm•ia.-Otiveíra Vallad1To.- Felisbello Dias Vieira.-Paranhos .J.1Iontenegro.-Bei·
Preü·e, nanlo Ho;·ta.-Eneas Jiw·tins.-Sci Frei;·e.

Substitua-se o art. 12 pJlo seguinte : 

Bttlltões Marcial.-Joc!o ÜJ)Jes.-Se1·gi.o Saboia. 
-Educl,-do Stttda1·t.-Celso ele Sow;a.-Ho
sannah de 0/iveil·a.-Josd Jlonjm·dim·.-Vw· 

E' o governo autoris;:vlo a : gilio Erigido. - Alvm·o Cm·.,aUzo. - Att· 
§la. Recolhei', em conta Cl)rrente,ao ba.nci) reli? AmoJ·!m.-Euzebi? .. ele :-l_nd,·ade.-Fre_

centra.l até a som ma de 20 mil contos do S<tldo derzco 1!01 ges .-J~aqtH/1~ ,Pfl es.-A .. Indto 
ú c · E · d c 't 1 F d 1 1 do Brasll.-Benedzct'J de :Souza.-.Jose Lo':Jo. 

a .a.IXa conomiCa_ a api a .'J era •. para - Vetgue de Abl·e~'- ElHa"do Rn.nw· 
a.uxihar as operaçoes de credito agriCola, ' · ~ · 
vencendo o juro de 2 °/0 ; 

§ 2°, Recolher da mesma fórma e pJ.ra 
idontico fim, aos bancos de credito agricola 
que forem fundados nas capitaes dos Esrados, 
com a cooperação e sob a immediata tlscali
sação dos respectivos governos, até a me· 
ta.de do saldo da. Caixa Economica. do Estado 
em que for instituído cada banco, ·vencendo 
o juro do pamgra.pho anterior. 

O Sr. Heni.·ique Dorge!;I-Ne
nhuma das qucstõe3, 81•. Pl'eüdente. que so
licitam o estudo e a attenç.'.io do Congresso 
Nacional na presente legislatura excele em 
importmcia. a que se encerra no projecto 
em discussão. 

Ello visa. apparelha.r a lavoura nacional 
com instituições do credito permanentes que 
a ab~·iguem em novas difficuldades e a babi-
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'item a rcmoYcr 1:s que no mGroento a as~o
lberbarn. 

Autot• do projecto que serviu de 1:ase eo 
estudo da illustrada commis~ão do Orça
mento e que ror esta foi modificado em seua 
,pontos eapitaes, cerre-mo o dever• de .iusti
ticar dcst<1 tribuna as razões de meu di~scnti
mento, vindo em upoio das idéa:; consignadas 
·no projucto primitivo. 

O }JrOjecto n. 184 não excluo, cc mo a.lij s a. 
digna. CommisEão reconhece. o credito real 
das operações do banco projectado, como se 
vê pelo dispost:.~ na nlinea c do art. fl•J 

O que elle faz é distinguir as operações de 
credito real elas de credito agricola. Com

·quanto tenham sido confundidas por largo 
tempo o tenham na realidade muitos pontos 
de contacto, sâ.o pela. teclmica moderna per
feitamente distincta!!, j<L pe·o fim a que ~e 

·destinam os respectivos emprestimo~, já pela 
fórrr. a por que são estes realizados e já, final
mente, :pela natureza das gamntias que 
cxig.:m. 

hmquanto que rara as o:eracões de erc~ 
dito real se faz p1•ccisa a bypotheca de irr:
moveis, mediante prcces~(.,s mais ou menos 
longos e onerosos, para as de credito aglicola 
basta um simples contracto de penhor ou a 

,garantia de solv.tbilidade o idoneidade de 
uma ou duas firma~ subscrevendo uma le:t:•a 
de terra. 

O credito real, com o.:; onus, mais ou me
nos pesados da hypothe !a, ú aceeitavel c 
tem perfeito cabimento quando o mutuario 
s9 propõe a cont;·ahh· um emprestimo a 
longo prazo para acquisição de propt•ieJado, 
para seu primeiro estabelecimento ou para 
obras de vulto, cujo valor só póde ser amor
tisado depois de alguns ou de muitos <tnnos 

. de exploração. 
As despezas da llypotheca distribuídas 

,pelo pêriodo mais ou menos longo da amor· 
tisação tornam-s•e menos sensiveis. 

O pr•azo curto repugna á natureza das 
·operações de credito real. 

O credito agrícola visa proporcionar re
·Cursos para o custeio diario de uma proprie
dade já em exploração. São t:a. sua essencia 

·OS prazos curtos, ordinariamente o que va.o 
de uma collwita a outra. 

O credito real tem uma garantia mais so
lida e estavel, qual seja a propriedade im
movei, ao passo que as garantias do credito 
.agricola são mais frageis e contingentes, de
pendentes por vezes de circumstancias que 
·üEcapam á. previsão humana. 

A estalJilidade mais ou menos regular do 
valor da propriedade immovel e a. previden

·Cia da legblação hypothecaria. pei•mittern 
realizar as operações de credito real fóra do 

,ponto a. que teom de beneficiar; o credito 
agri~ob, JOrém, exige a fiscalizat,:ão con· 

stante de sua applicacão, o conhecimento tão 
exacto quanto possiyel da t;itnação do mu- . 
tuario,do estado de suas culturas e até de sua. 
rapacidade administrativa, pelo que, pru
dentemente, só póde ser exercido dentro. da. 
circun:scripção a qnc tem de servir. 

O projectó n. 184, estipulando para o 
banco central e suas suecursaes os cmpresti
mos ás associações Jocaes, exige destas a 
garantia solidaria de seus socios, sob a. ba.so 
da sociedade ímmovel, o que quer dizer que 
taes emprestimos serão feitos sob a. baso do 
credito real. 

A's associações locaes, operando em zonas 
limitadas e com :t responsahilidade colle
ctivtt de seus membrot::, caberá a distribuiç-ão 
do credito agr:cola. 

Discriminado assim o credito real do cre
dito agricola, cumpre indagar qual dos dous 
atter.de ás necessidades actuaes da. lavoura. 
Ninguem ousará dizer que a situação da 
agricultu ;·a nacional seja a de fazer acquiEi
çõcs oa de emprehcndm• obras de vulto. 
Onerada em grande parte pela hyp)theca, 
só lhe resta o crodito agricola, em que o elé • 
mento pessoal enti'<I. como factor preponde
rante. 

Temos tido o credito hyrothecario e ti· 
nhamos o crodito agricol:1 rudiment:11· prc
pOl'cionado pelos commi;sarios. O segundo 
ds~appareceu, póde-se dizol·o, por completo; 
não assim o primeiro. 

Quom lmbit:L o interior, ~ale que, embora 
em conúições menos vantn.josas, :ie e:;coG
tram ca.pitaes pnra emprestimos hypotheca
rios. 

O projecto su!Jstitutivo dá ao baaco cen 
tral o duplo caracter de banco de creàitv 
real e banco do cJ•edito agricola, com evi
dente primazia para. o primeiro t.ypo . 

O illustrado relator a Ilude em seu pat•ecet' 
á cxperi.encia. defeituosa dcs bancos de cre
dito real Pntre nós, mas nenhuma provi
dencia aponta para evittn• os escolhos que os 
teem feito .nauti·agar. 

A verdade é que ncs paizes novos, onde os 
capitaes sno esca8SO:', estes typos de insti
tuições bancarias não podem medrar e flo
rescer porque lhes faltam os elementos e~s:m
ciaes de vida, quo são os capitaes que so· 
bejam <i. actividade productora das indus
trias. Ahi estão as apolices gera~s. as in
scripções de Banco do, Republica, garantidas 
pelo Estado, titulas todos acrcdit:tdos c que, 
entret:mto, se manteem geralmente com 
grande depreciação. 

A alta que neste momento accusam taes 
titulos,procurados pelos capitaes que as gran
des obras de saneamento e ero·bellezll.mento 
da. cidade bruscamente deslocaram de sua. 
applicação normal, Yem confirmar o nosso 
juizo, mo~trando que, sómente quanüo ha ca.-
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pitaes dispooiveia, os títulos de renda são 
procuPados. 

As lettras hypothecarias são títulos para 
rend'i e emquanto o commercio e as indus· 
trias concorrem com elles, oiferecendo me
lhor remuneração aos capitaes, estes não os 
procurarão sinã.o por preço:; que lhes per· 
mittam augrnontar o valor da renda. 

O mecanismo do projecto substitutivo, 
apezttr do accumulo de garantias, só trará 
desvantagens para a lavoUt'a. 

As lettras hypothecar:as depreciadas (e a 
exporiencia não permitte outra 11ypotllese) 
!,lobrec."1l'I'egarão a lavoura de onus quo olla 
nao podm•á suppo1•tar. 

E poderá a lavoura, na afflictiva situação 
em que se debate, esperar p13la org<tnização 
de ])ancos e.~taduaes, alli onde a situação eco· 
nomica ê por certo mais dHiicil c são mais 
escassos os capHaes neces~ar~os a es.tQS a.pp::t
relllos financeiros '? 

Está nn. consciencia de iotlos que a mais 
momento~a necc~sidade da Iavom·a é a ob· 
tenção de recursos quo, permittintlo·lho at
tender com regularidade aos serviço:> e ne
cessidades de cada dia, lihe~·tem o lanador 
da contingoncia do vender iotcrope:::tiva
mente os seus pl'Oductos. 

Taes recnrsos só o ceerlito ~gl'icola póde 
fornecer. 

Para attendor a esta face do problema, 
u suhstitutiYo dá ao banco a faculdach de em· 
prestar por meio de contas correntes ou por 
lettras a prazo inferior a dous annos, e com 
açquiescencia do J.lfinistJ·o da Jiazenda, aos 
syndicatos e cooperativas de crP.dito agrícola 
quo se fundarem de accordo com a lei. 

Dir-se-hia que a honrada Commissão pa.r
tícipa da crença nn. infallibilühtde dos go
vernos para. deixa1• ao arbitri.o dos cidadãos 
que vonham a gerir a. pasta dn fazenda 
acquiesccrem ou não aos orr.prostimos solici
tados por associaçõo:s, cujos membt•os e cujas 
condições finauceiras geralm•mto desconbe· 
cePão. O proje::: to o. 184 estabelece previa
mente as condições quo devem preencher as 
coopera.tivas locaes parél, obter emprestimo 
do Bance Central. 

capricho de outros, offerecendo desta arte · 
toda segurança ao capital dos accionistas, 
aos interesses do Thesouro c ao prestigio da 
instituição do credito agricola. 

O projGeto substitutivo cntl'ega ao arbí
trio o processo do fiscalização do instituto 
projectauo, sem nada aproveitar da lição dos · 
factos. 

E' preciso ter em YÍsta c1uo os cidadãos que 
venham a occupa.r as elevadas funcçõe> de 
ministro da fazenda são gel'almento polí
ticos militantes e não é de bom conselho . 
deixar aos caprichos do entidade tão voluvel, 
como é a politica, a sorte de instituições des
tinadas a se perpetuarem no o1·gaoismo na· 
cíonal. 

A faculdade de emprestal' diroctamente 
aos laHu.dores, som o mecanismo de fisca
lização consi~;·nado no projecto primitivo, 
póde dar logar a. todo sorte de :dmsos. 

Não sorâ de mai,; : nsistir: o appn.relho fiscal 
das lporaç.ões do banco é condição necessa
ria pa1·a o successo da instituição do credito 
agrícola entre nós. 

Instituído pelo Poder Legislativo, ser<~ lei, 
que só por outra lei podm·á sm· alterada ; 
architectada em regulamentos ou estatutos 
do banco, terá. provavelmente a vida. ephe
mera. de seus congeneres, que arrastaram. os 
nossos institutos bancarias ao descalabro de 
1900. 

Entende com razão n. illustrada. Com· 
mis:;ão que é perigosa a faculdade que no 
projecto do omiuente rep1•esent<~nte uo Es
tado da Bahia , o Si'. Tosta, é conferida ao:;; 
díl'ectol'es das Caixas Economicas pa:·a soiJ 
sua rcspons<tiJilidade emprestarem capitaes 
ás associações locaes. 

Para col'rigir essa disposição, quo se me 
a.figuL"a inexcquivel, autu1·iza. o Govet·no, no 
art. 12 do snbstitutivo, a. recolhet• ao B3tnco 
Central até a somma. de 20.000:000$ do 
saluo da:; Ca ixas Ecl)nomica.,; - p:\ra auxiliar 
as operações de credito a grícola., vencendo o 
j111'0 de 2 or .. 

Es3a transacção entre o Governo e o ba.nco 
l'Orluz-se a um emprestimo feito pelo mesmo 
Governo á lavoura, por intermedio do bar.JCo, 
velha operação que já. tem sido repet1da, 
sem Y<tntagem para a agricultura c com 
graves projuizos para o Thesouro. 

A alínea c llo referido art. 19 prescreve a 
prova de que, pelo menos, cinco dos roem· 
bros da associação devem te1' immoveis agri· 
colas, livres e dasemba.raçados de qualquer 
onus, e de Yalor, no mínimo, duplo déb 
quantia solicitada e só dar :10 Ministro a 
faculdade de julgar da recusa dos creditas 
em grú.u de recurso e med.iante parecer fun
damentado do Tribunal de Contas. 

O pensamento que ditou essa e outras dis· 
posições, como as do art. 4°, todas do capi
tulo 2", e as dos arts. 20 e 21, foi estabe
lecer a unidade e continuidade da a.dminis· 
tJ:'aç.U.o, aca.utelando-a do arbítrio de uns e do 

O projecto n. 184 prescreYe a obrigaçc'\o 
para as cooperativas de credito de exercerem 
na respectiva zona as funcções de ca.ixa.s eco
noroicas. Dest'arte, sem perigos, sacrificios 
ou responsabilidades para o Thesouro, os 
valores disponív-eis de cada. zona irão natu
ralmente all1uil• ás caixas loca;}S, como suc· 
cede especialmente na Allemanha., bastan~o 
pa.ra isso que as suas administrações inspi
rem o necessario credito. 
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O projecto n. 184 estalJelece, como o nu 1 
para. o Tllesouro, a garantia de juro sobre 
o capital maximo de 50 mil contos, n.o passo 
que o substitutivo consigna n.qnellu. ga
rantia para um capital quo póde se elevar 
até a somcma de 150 mil contos, onera o 
Tltesouro 'Pom a. responsabilidade de 20 mil 
contos omrrostados ao hlnco, aggravada 
pela diffe onon. de juros, deixando uma 
larga. mal'gem para o urbiGrie dos ex:ecu. 
teres na. applicação de um<\ instituição, 
cujo mecanismo não re~istirá á s adminis
trações sem unidade c continuidade de 
vistas. 

O projecto n. 184 não tinha outro intuito 
além da. C\rga.nização do credito agrícola. 
Como, porém, ar; instituições de credito 
agricola adaptadas pelo mesmo projecto per
tencem á classe da;; cooperativas e o decreto 
n. 979, de 6 de janeiro de 1903 foi pouco ex
plicito quanto a estas instituições, entendi 
e~ta.belecer no art. t6 ctue ellas se regeriam 
pelo mesmo decreto, dando-lhes assim ex:i~· 
tcncia legal. 

O suhstitutivo ndopt:.t nesta parto decoope· 
1•a.tivas o pl'ojecto do Sr. To;;ta, do qual di· 
ril:jo em pontos essencia.c.;;. 

Entendo que a fórmn. anonyma repugnrt a 
cssencia. das cooperath·as, assim como a 
1listribuição de dividendos. X as cooperativas. 
o capibl c~ tão subordinado ao tt•alnlho, <t 
cooperação de cada um. 

O substitut~vo não ch•cum:scre\·c a zonn. 
tlentl'O da qual devem as cooperativas ope1·ar 
o deixa ao arbitl'io dos associados o destino 
a dat• ao fundo de I'eser\•a formado pelos 
lucros líquidos, ao passo que o projecto n.l84 
limita a zona ao dist1•ícto ou municipio c 
manda. applic:u· taes lucros, quando excede
rem as necessidades sociae;;, em obras de uti
lidade publica c fa.z rcvertet• o fundo de rc
:.;erva, no casv de dissolução, em favor de 
outra cooparativa que venha a se fundar. 

gresso adoptc um conjunto de medidas quo 
concorram para;~ perfeitft adaptação do cre
dito agrícola, entre n63. 

E' necessario, Sr. Presidente, que, neste · 
élan de progt•esso material em que nós vamos, 
a lavoura, a grande classe rural, que mais 
concort•e para a riq neza. nacional, tenha ta.m~ 
bem a sua parte para quo não nos assemo· 
lhemos, como Nação, a. esses monumentos 
quo a antiguidade nos legou : grandiosos em 
seu aspecto exterior, olferecem interna
mente o triste espectaculo da desolação e da 
ui na. (Muito bem; muito bem. O oradm· é 

r iuamente cwnp1·imentado.) 
u 

O Sr. Tosta (pela ordem) - Falt:~ 
apenas um r1narto d1J hora. para termin:tr o· 
tempo ragimcntal de sessão. V. gx. compre
bonde que o honrado relator da Coromissão 
dG Or•çamonto. quo estovo a. tomat' notas, 
prestando religiosa attençã.o ao discm·so do 
honrado Dopntado polo Rio do Janeiro, não 
pól.le em um quarto de hora desenvolver com 
a competencit~ c brilhantismo que o ca.racte· 
rizam ~nas iuéas a. respeito. 

Peço, pol'üwto, a V. Ex. que, si não lw. 
inconveniente, adie a discussão parn. :tmanhã. 

O Sa·. Presiuente-J<i. ia. tomar essa 
rcsolm;ão quanuo o nobt·e Deputado pediu a 
p:davr.o. . 

Fh·a discussão adia.dct pela hora. 

Vão a imprimir os seguintes 

PltoJECTOS 

N . 7.'.? A- 1904 

Parecer sob1·c a emenda apresentada na 
2"' discussrío do projecto n. 72, deste an11o, 
qHe cwtori.:;a o PodrJ 1· bxectttiuo a abl'i1· ao 
Jlinistel'io da Guen·a o c1·edito extl"aOJ·di
mo-io de 5. 000; 000,~ ]Ja1"C! OCCO/'J"Cl• ás 
despe;as resultantes do movimento de fm·ças, 
s1w permanencia c O[Jerações no Alto P u r ú s, 
Alto Ac1·e e . .!llto Juruá 

O substitutivo otforece um ponto de con· 
tradicção quando inquina do nullidadc .:t 
fh.lta das declarações que enuMet•a, no acto 
constitutivo dlt cooperativa, c no artigo se
guinte suppre es;a. falta. 

Lembrarei finalmenteqne o substitutivo re
produz a.s me5mtJS idéas do proj:lcto elaborado 
pela. Commissão do que fez parte u Dr. Matt[l, 
Machado, de saudosa memoria., c que foi re
jeitado nos ta. Casa o anno passado, ten•lo todos 
os ora.dol'cs, entre os qua.es os illustres re
presentantes de S. Paulo e Minas, cujos 
nomes peco licenca para declinai', Srs. Can
dido Rodrigues e Calogeras, coudemnando 
seu machinismo por não corresponder ás 
necessidades actuaes da lavoura. 

O projecto n. 72, do cor•rente auno; auto
riza o Poder Exo~·utivo a abrir ao Ministc
rio da Gunrra. o credito cxtt•aordino.rio de 
5.000:000$ pat·a fazer face ás despoz~s co.m o 
movimento de forças, sua pormanencw. e 
operações no Alto Purús, Alto Jurttá. e Alto 
Acre, despezas que não foram previstas no 
orçamento vigente, mas que se referem ao 
etfectivo do exercito fixado na mesma lei. 

São estas as observações quo tinha a fazer, 
sem outr:t preoccupação além de concorrer, 
na medida de minhas forças, para que o Con· 

VoJ, III 

Por occasião da 2"' discussão deste projecto, 
o illustro Deputado pelo Rio Gl'a.nde do Sul, 
Sr. Barbosa Lima, apresentou uma e in onda. 
«autorizando o Podet• Executivo a abrir os 
necessarios creditas supplementares ás ru
bricas 9" e 15" do Ministerio da Guerra para.. 

u:· 
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.. o fim de occJrrer ás dcspezas com as praças O Congresso Nacional concedeu-o, e, por 
alistadas e por alistar acima do etfectivo de decreto de 8 de outubro desse anno o 
-15.000 praças fixado para o presente exel'· Pode1• Executivo abriu o credi~o de 100:000$, 
ciclo.» ouro. 

A Comroissão de Ot•ça.ment'l não tem os A Comroissão de Orçamento está infor-
elementos necessarios para sabel' si real- mada de que gastou-se por conta desse ci'e
mente as rubricas ga o 15a. do Orçamento do dito, no exercício passa.do, a quantia de 
,Ministerio da Guerra comportam ou não as 15:000$000, passando pa.ra o presente exor
despezas com as pl'aças ali::~ta.das ultimamen- cicio o saldo de 85:000$000. 
te, e nem o mesmo Ministerio pode ainda de Com essa. quantia foram pagos os venci
terminar com pl'ocisão qual o numero de mentos do pessoal, na 1mport:tncia de 

_, praças que excedom ao effectivo a que se 55:000$000, e foram despendidos com mate
' refere a lei orça.mentaria vigente. rial 25:000$000. Verifica-se, pois, um saldo 

Si as referidas verbas f~>rum insum~ien- de 5:000$000. 
tes, o Poder Executivo, Jogo que s:l ache ha- Com esta quantin. .~ inteiramente impossi
bilitado a fixar qual a qua.ntia :mpplomen- vcl pagar as a.jndas de custo de regl'esso do 
tar necessa.ria, s:JJicitará por mensagem a pei!soal o liquidar muitas contas, entre as 
autorização para a.ba1•tura do credito re-, quaes figuram o ac0ndicionamento do ar
spcctivo. Não pareco ú. Commissão boa norma cbivo da Missão o seu transporte para. a Se
de p;)!itica financeira a concessão de cre· crctaria. das RelaçõJs Exteriores. 

· f1itos i!Jimítados ao Poder Executivo. Por Ha, a.lém disso, a iiatisfa.cçã.o de metade 
cs:;cs motivos sento a Commissão não podeL'l das d•3SiJczas occasionadas pelo processo de 

. dar a sua approvação <l relerida emondtt. at•bitramonto, conforme foi estabelecido no 
artigo 12° do tratado de arbitramento de fi 
de novembt•o de HJOl, mandado executar 
p~lo decreto n. 4.329. de 28 de janeiro de 
1902, de.spazas que d(n-em ser superiores ~~ 
.25:000$000, ouro. tomando para. base do 
no~so calculo o que despandcmos com a. .Mis

Sala das Commissões, 8 de julho de I fl04. 
- Co.ssiano do Nasc.:mcnto, Pl'esidenta.
Paula Ramos, relator.- Law·indo Pitta.
(;ul rJi'ío Carr;athal. -U1·bano Santos.- Esm c
;·o.ldino Btmdcira.-David Campista. 

EMENDA A QUE SE REFERE O l'ARBCER sn'RA &ão Especial, quo tratou dos UOS'lOS dil\~itos 
n 1 Iitigio rela.th·o ao Amapá.. · 

Accresc'ente-se : Fica o Poder Executivo 
igualmente autorizado a abril· os necessarios 
cr·cdit<>s supplcmentai'CS ás rubricas ga e L5", 
do Ministei•io da. Guerra paz•a o fim de oc
eorrer ás despozas com as praças alistadas e 

.pot· alistar acima. do elfectivo de 15.000 
praças fixado para o presente exercício. 

S. R., 30 de junbo dJ 1904.- Baruu.:;<r 
Lima. 

N. 93~ 1904 

. .A~tlo1·i.za o Pode1· llxcculit:o a abi'i;· ao 
./IIiniste;·io das Relações Exteriores o c;·edilo 
especial de 100:000$, om·o, pa1·a a conclusao 
dos trabalhos da .111isslio Especial encan·e
,qada de tratm· da qucstao de limites com a 
Guyo.na Ingteza 

Por mensagem de 23 de julho do anno 
paEsado, o Sr. Presidente da Republica 
trouxe ao conhecimento do Congresso Nâ-

. cional a noticia. de que o credito espechtl de 
100:000$, ouro, autorizado pelo decreto de 
3 de janeiro daquelle ·anuo pa1'a occorrar 
ao pagamento das despezas com a Missão 
J~special encarregada de t1·at~r dn, questão 

. !le limites com a Guyana Ingloza estava 
esgotado e torna.va-~e urgente e indispensa.
vel a concassão·de um outro credito de igual 

· quantia. 

O orçamento do :\Iinist~n·io das Relaçõe;; 
Extcriorc:> do corrente exercício não consi
gnou vel'IJ:l. alguma para. fazer face a essas 
llcspezas, c torna-se preciso habilitar· o Poder 
gxecutivo com os meios indispensav~is para. 
liquidai-as, confo1•me J>ede o 81•. Presidente 
da Repuhlica em mensagem de 31 de maio 
ultimo. 

A Commissiio de ÜL'~ll.mento, confurma.mlo
sc com as razões expo!'lta~. aprJsenta. á consi· 
deração da Camara o seguinte projecto do 
lei: 

« O Congresso Nacional resolve: 

Artigo Unico. Fica. o Poder Executh·o auto
rizado a abrir ao .Ministerio das Relações, 
Extorioi•es o credito especial de IOO:OOO$,ouro. 
para a. conclusão do . .;; trabalhos da l\lis!ão Es 
pecial encarregada tle tratar da questão de 
limites com a Guyana. Ingleza.; revogadas a,; 
disposições em contt•ario. » 

Si f~r appromdo este peojecto, a. Ca.mara 
tGrá concedido nesta sessão og seguintes ero
di tos extra.-ot•<;amt:'n tal' i os: 

12 cL•editos ex
t I' ~L -ordina-
rios ......•.• 

P:tpcl 

5.218:636$5i8 

Ouro 

.21:915$150 
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-6 creditas es
peciaes .•.•. 

1 credito sup
plementa.r .•• 

13:113$330 100:000$000 

342:8ll$000 4:747$533 

5.574:560$908 132:66 .$3g3 

Sa.la da.-; Commissõo,, 8 de julho de 1934-
Cassiano do Nasc:mento, prosid.:mte}. -Paul~ 
Ramos, relator. - Law·imlo Pitta- Esme
,·aldino Bande:1·a.-Url,ano Santos.- Galeiío 
•Cal'fJalhal. - Davirl. Campistl!. 

oEXP-JSI<,'ÃO DE :\IOTIVOS A QUE SE REFERE O 
PARECER SUPRA 

Sl'. Pl'oaidcnte.- O credito c~peci,1l ab!}rto 
pel J decreto n. 4. 992, de 8 tle outubro de 
1903, p 1ra. occJrrer a de:::pezas com a .Missão 
Esp~cial encarregada de tratat• da questão 
do limites com a Uuya.na. Inglez:~. tem actual
mcnte a.pcnM um s:,lolo de 15:000$, ouro. 
Não convindo que es;a l\Iis;;ão encontre em
baraços p(}cuniario3 p:tra. a. conclusão dos 
seus trabalhos, de tão subida import:tncia, 
venho pedir a V. Ex. quo so sirvtt de soli
citar do Congresilo Naciona.l a concessão de 
um ci·ed.t 'l oSj>ecial ue 100:000$, ouro, para. 
o refei'ido fim. 

lUo de Janeiro, ::n de maio de 190-!. -
Rio Bnmco. 

N. 94-1901 

.A Cvmmis~li_? de Oeçamento, tendo om 
v1s~a. a oxpos1çao foita, sul.Jmette á conside
r.lçao da. Cam:~.ra. o seguinte projecto tio lei : 

O Congresso Nacional resoh·e·: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo 

autori~<~da a. ab_rir ao Ministcrio da Justiça e 
Negocws InteJ'IOres o cr•edit:J de 29:300$, 
supplementa.r â rubrica. 9" do a.rt. 2• da lei 
n. 1.145, du 31 de dezembro de 1903· revo
gadas as disposições em contrario. ' 

Com a. conccs3ão des~c credito terá a Ca
mara vota.do nesta. sessão os se·,uintes ere-
tos extraorça.mcntarios. o 

12 ct•oclitos cx
traoi•dina-

Pnpcl Our•> 

rios ....... 5.218:636$578 27:915!3150 
6 creditas es-

peci:tos. . . . 13 : 113$330 100: 000$000 
2 ct•eJito~sup· 

p:ement:t-
res........ 372:111$000 4:74i$533 

5.003:860:-;;908 l32:6ôi>$683 

Sala das Commissões, 8 de julho de 1904. 
-Cassiano do 1Vascim cnto, presidente.-Paula 
Ramos, r·e~a.tor,- JJavirl Campista. -U1·1Jano 
Santos.- Esmeraldino Bandeim.- Laurindo 
i'ita. 

EXPOSI<,'ÃO DE MOTIVOS A QU I:: SE REFERE O 
PARECr,;R SUPRA: 

I 
Sr·s. Membros do Congpesso Nacional-Sub-

Autori~a o Poda Ex.:etttivo a abrir ao Minis- metto á. vossa. a.pl'eciação, afim de quo vos 
te1·io da Justiça e N egJcios Interiores o digne!s _resolver sob~e o assumpto, a. inc_lu.sa 
c1·edito de 20:300$, sttpplementw· á l"ttb,·ica expostçao q_no me f01 ap~·esentada_ pelo :t-.hms-
9~ do w·t. 2o da lei n. 1.145 de 31 de tro da Just1ça. e Negocws Interiores, rcla
de:.embro de 1903 ' tiva <i concessão do crpdito de 29:300$, sup-

Em Mensa.gem de 27 do junho ultimo, o Sl'. 
plementar á vot•ba n. 9 do art. 2" da lei 
lle orçamento do exercício de 1004, pal'a. 
occorrer a desp:~zns com ajudas de custo a 
membros do Congi'es.w Nacional. Presidente da Republica. pede ao Congresso 

Nacional um credito de 29:300$, supplemen-
ta.l· á rubrica 9~ do art. 2 " da lei n. I. 145, do Rio de Janeiro, 27 de junho de l90.t.-
31 de dezembro de l9J3, para. occot·rer :·.o lil·ancisco de Paula Rod1·igues Alves. 
pagamento da ajuda de custo<\ que teem di
reito os membros do refm•ido Cbngrcsso. Sr. Presidente da Republica-Tendo sido 

pagas pelo credito de 90:000$, consignado na. 
vorba n. 9 do art. 2• da lei n. 1.145, de 31 
do dezembro de 1903, ajudas de custo, 
naquella impJrtancia, a 41 Senadores e 149 
Deputados, ficou o mesmo credito esgotado, 
como se vel'ifica da demonstração junta. 

A verba consignada naquella rubrica é de 
~0:000:), quantia. esta que foi absorvida no 
pagamento da ajuda. do custo a 41 Senadores 
e 149 Deputados, conformo consta da relação 
nominal anncxa á expo~icão de motivos apre· 
sentada ao Sr. Presidente da. Republica pelo 
Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores. Havendo, porém. necessidade do satisfa
Tendo sido reclamado o pagamento por di- zer ao pagamento do ajudas de custo já re· 
VCI'SOS OUtl'OS Deputados e Senadores torna.- clamadas por alguns Senadores e Deputados, 
se precisa a. concessão da.quelle credito paro bem assim ao de outras que aindn. não foram 
occorrer il. essa. despeza.. requisitalas, tQrna.-so, por isso, indi~pensavel 
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que o Congres.~o Nacional conceda o credito ciação, afim tle que vos digneis resolver 
de 29:300$, supplemeDk"l.r á refe1·ida verba como for a cerrado. 
1lo exercício de 1()04. 

Rio de Janeiro, 27 de junho do 1901.-
Submctto, pois, o assumpto ;i vossa aprc- Dz' • .r . .J. Seabi·a. 

Demonstração das de3pezas feitas pel<:t varb:t - AJUdas de 
custo aos membros do Congresso Nacional - do exercicio 
de 1904 

Ajudas de custo pag-as no The,;ouro FoJeral aos Senadores c 
Deputados pelos Estados ; 

IJO A)l.UO:-i.\S 

senadores: 

Antonio Constantino ;>l"el'Y· ••••••••••• 
Jona.thas de Freitas Peurosa . .•...•.•. 

Deput:tuos: 

Antonio Gonça.I\·es Pereira de S;\ Pei-
xoto ....•..•.•...•.•.•......••.... 

Aurelio Amorim .•.•.•••••••..••..... 
Ene:~.s Ma.rtins .•......••.....•.••.•.. 

D O P.U:!A 

Senadores: 

Jo.-;é Paes de Carvalho •• , .•.•.•...••• 
l\Ianoel de :Mello c~wdoso Barata .•..•. 

Deputados: 

Antonio Felinto de Souza. Bastos •.•... 
Antonio Passos de Miranda Filho ..•.. 
Artlmr Indio do B1•azil ....• . •.••...•. 
Arthur de Souza Lemos .....• . •••. . •. 
Carlos Augusto Valente de Novaes .... 
João Hosétnnah úe Oliveira .....••...• 
Rogerio Corl'Ô!l. de Mirando, .. . ....... . 

Senadores: 

Benedicto Pm·eira. Leite ......•....••• 
Manoel Ignacio Belfort Vieira .•..• , •• 

Deputados: 

Christino Cruz .................... .. 
José Rodrigues Fernandes ..•.•.•••.•• 
João Tolentino GuedeJba Mourão ..•.• 
Manoel Igna.cio Dias Vieira ••..•••.••. 
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110 PIAUIIY 

Senadores: 

Alvaro de Assis Osorio Mondes ....... . 
Firmino Pires Ferreira .••.......••.. 
.Joaquim Nogueira Pa1•anaguá .•.....• 

Deputado: 

Joaquim de Lima Pires Ferreira •.•.• 

DO CI~AltÁ 

Senadores: 

Antonio Pinto Noguci1·<~ Aeeioly •.••. 
João Cordeiro ........... . .......... . 
Joakim de Oliveira Ca.tunda ..•.....• 

Deputados: 

Eduardo Studart ................... . 
Frederico Augusto Borges .......... . 
Gonçalo do Almeida Souto .......... . 
Joã.o I.opes l<,m·reira Filho ........... . 
.Jose Freiro Bezcrril Fontenclle ...... . 
Virgílio Brígido .................... . 

RHI GRANDE DO NORTE 

::3ona.dor. 

José Ferreira. Chaves ............... . 

Deputados: 

Francisco Vieira da Fonseca e Silva .. 
:\ianocl Pereira Reis ................ . 
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Sonwior : 

Alvu.t•u Lo pu~ Machatlo ..••.•... ,., ••• 
Do pu tatlus : 

Izidru Leito l~Ol'l'oit•a, do Al'aujo,, .••• 
João Leito do Pa.nlu. c Silva ••.• ,,, •.• 

DI> l'Eit:-\A!IIIIUCU 

Doptttado:i : 

Antonio Alves PureiL·a. do Lyra •...•• 
l•:smemldino OlyntllÍO cln Torl'tl:-4 II;Lil-

dci1•<\ •••.•••••••••••.•••••••.•.••• 
.Julio de 1Hc!llu .••..•.•.•....•• . ..••• 

l>l·: ALAilUAS 

SeníLdurus : 

Euclides Vieit·a l\Ialta ...•..•• , ....••. 
Ber·na.rdo Antonio do l\Iendonçtt So-

ln·iuhu ...............•.•.•...•.... 
Manol Josó Duarte . .... , ............ . 

Dcpubdos: 

Angelo José da. Silva Neto .....• , ..•.. 
José de Ra.rros \Vanderley de Men-

donça .......••.......•.•.•....•.•• 
.José Bernardo de Arroxellas Galvão .. 
Eusebio Francisco de Andrade •....•.. 
Epaminondas Hyppolito Gracindo ••••. 

DE SEROIPE 

Senador: 

• -~Iartinho José da Sllv0ir::t Garcoz ....• 
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Deputados : 

José Rodrigues da. Costa. Doria ......• 
Manoel Prescilíano de Oliveira Vat· 

ladão •••.••••••...•••..••.•..•..•• 

DA BA.liiA. 

Senadores: 

Arthur Cesa.r Rios ................. . 
Virgilio Climaco Da.mazio •...•.•...• 

Deputados: 
Domingos Rodrigues G11imarães ...••. 
Francisco de Paula Oliveira Guima-

rães ...•..••.....•..•.......•.•.•• 
Francisco Vicent'e Bulcã.o Vianna ..•• 
Garcia Dias Pires C. de Albuquerque. 
João Augusto ~eiva .......... • .... . 
João da Costa Pinto Dantas ••••....•• 
José Joaquim Rodrigues Saldanha .•.•• 
Joaquim Macedo de Castro Rebello ••. 
Joaquim Ignacio Tosta .............. . 

· Leovigildo Filgueiras •.•....•.•.•.... 
Ma.rcolino de Moura e Albuquerque ••. 
Manoel José Alves Barbosa. •....•. , •.. 
Pedro Vergne de Abretl ............ . 
Satyro de Oliveira Dias ............. . 

. Thomaz Garcez Paranhos Montenegro 

DO ESPIItiTO SANTO 

Senado1•: 

Luiz Siqueira da Silva Lima ••••....• 

Deputados: 
Bernardo Horta de Araujo .........•. 
Galdino Loreto .....................• 
José Fra.ncisoo Monjardim .......... . 
José Ferreira Gomes .•. , , ..... , ...• , 
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D& MINAS <;&RAES 

Senadores: 
Felicia.no Augusto de Oliveira Penna.. 
Julio Bueno Brandão ............... . 

Deputados: 
Gastão da Cunha. ........ · .......... . 
Joaquim Leonel de Resende Filho ...• 
Francisco Bernardino Rodrigues da. 

Silva ..•............ .. ............ 
Rodolpho Gustavo da. Paixão ....... . 
Antonio Affonso La.mollnier Godofredo. 
'Venceslau Braz Pereira Gomes ..... . 
Antonio de Padua Assis Resende ..... . 
João Luiz Alves ....•.• . ..••........ o 

Astolpho Dutra Nicacio ............. . 
Ma.uoet Thomaz de Garva.tho Britto ..• 
Bernardo Pinto Monteiro ...........• 
Antonio Zacarias Alva1•es da Silva .•. 
Adalberto Dias Ferraz da. Luz •••..... 
Carlos Honorio Benedicto Ott::mi ..... 
Sabino Barroso Junior ••..•....•..... 
Jo~é Bernardes de Faria .......•..... 
Olega.rio Dias Maciel. ............. .. 
José Bonifacio de Andrade e Silva ... . 
Francisco Luiz da Veiga ..•.•.••.•.. 
João Nogueira Penido Filho ....•.... 
Carlos Peixoto da Mello Filho .•.....• 
Antero de And1•ade Botelho ......... . 
Estevam Lobo Leite Pereira. o ••••••• 

José Carneil'o de Resende ..•.•....... 
João Pandiá Calogeras .............. . 
Francisco Alvaro Bueno do Paiva ...• 
João Luiz Campos ................. .. 
David Moretzsohn Campista ........ . 
Manoel Fulgencio Alves Pereira ..•.• 
Olin\ho Augusto Ribeiro ............ . 
Lindolpho Caetano de Souza e Silva. 
José Bento Nogueira ............... . 
José Monteiro Ribeiro .lunqueira .... . 
Viria to Diniz Masea.reuhas .. ,,, ... , .• 
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DE S, PAULO 

Senador : 
Joaquim Lopes Chaves ............. .. 

Deputados : 
Francisco Marcondes Romeiro ••••.•. 
.Tosé Manuel Lobo •.•.••..•.•.•.•..•• 
Jesuíno Ubaldo Ca.rdozo de Mello ••••• 
Francisco Ferreira Braga ..•...•....• 
Fernando Prostes dn Albuquerque •.•. 
F1•ancisco de Toledo Malta .••••..••• 
Berna1•do de Souza. Campos •..•.••.••• 
Manoel Jacintho Domingues de Castro. 
Antonio do Amaral Cesar .•...••••••• 
Antonio Ca.ndido Rodrigues •.....••.•. 
José Rebouças de Carvalho ......... . 
Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda. 
Pa.ulino Carlos de Arr11.da Botelho •... 
João Galeão Carvalhal. ............. . 
José Valois de Castro .............. . 
Eloy de Miranda. Chaves .•......•.•••. 
José Leite de Sou1.a ................ .. 
José Manoel de Azevedo Marques ...•. 

DE GOYA..Z 

Deputados: 
Hermenegildo Lopes de Moraes Filho. 
Joaquim Luiz Teixeira. Brandão •.•.. 

Dt MA.TTO GROSSO 

Deputado : 
Benedicto Chrispiniauo de Souzn. ••••.. 

DO P A.R.ANÁ. 

Senadores: 
Br'BzUio Ferreira da Luz •••••••••••.. 
Alberto José Gonçalves ..•..••••••.• , 
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Deputados : 
Manoel de Alencar Guimarães ..•••... 
Carlos Cavalcanti de Albuquerque~ ..• · 
Candido Ferreira de Abreu."' •.•...•• 

DE SANTA. CA.TlU.RI!'\A 

Senadores: 
Gustavo Richard .................. ;. 
Fclippc Schmidt .••..••.........•.•• 
Hcrcilio Pedro da. Lu~ ••.•...•••••..• 

Deputados: 
Victorino de Paula. Ramos •.•..••.... 
Elyseu Guilhermo da Silva. ..•.. , ..... 
Abdon Baptista ..•......•...•..•...• 

DO RIO GR.ANDE DO SUL 

Senador: 
Raruiro Bercellos.· •.•••••••..••.....• 

Deputados: 
Germano Hasslochnr •••..••.•...•... 
Luiz Soares dos Santos ............. . 
Manoel de Campos Cartier ....•.••.•• 
Diogo Fernandes Alvares Fortuna ..•. 
James Darcy ••••....•.•..•.•.••.••.. 
Vespasiano Gonçalves de A1buquerr1ue 

e Silva ............. , ............ . 
Alexandre Cassiano do Nascimento .. . 
Marça.l Pereira de Escobar •••••.•••.. 
Domingos Pinto de Figueiredo Mas-

carenhas ....•....•..•.•.••....•... 
Juvenal Octaviano Miller •..•.•.•.... 
Alfredo V areia. .................... .. 
Arthur Homem de Carvalho .•...•••• 
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})O PJAUHY 

Deputado~: 

Raymundo Ar&hur de VasconcQUos ..• 
João Henrique de Souza Ga.yoso e 

Almendra .....••.•...•..•.••• , •..• 

DO CEARA.' 

Deputado: 

Francisco do S:i. .................... . 

DO RIO GH.ANDB DO NORTE 

Senadores: 
Pedi·o Velho do Albuc1ucrque Mara-

nbào •••....• ~ ••.•..••..•..•••....• 
José Bernardo de Medeiros ... ; ....... 

Deputado: 

Eloy Castt'icia.oo de Souza ..... ~ ..... 

DA. PARAllYBA 

Senador : 

Antonio Alfredo ua Gama e Mello .... 
Deputados: 

Antonio da. Trindade Antunes Meira. 
Henriques ............•........... 

\Valfrcdo Soares dos Santos Leal. .... 

DE PERNAniBUCO 

Senadores: 

Francisco de'Assis Rosa e Silva ..... . 
Herculano Bandeira. .••..•........... 
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Deputados : 

l<'rancisco Teixeira. de Sá ...•.... • • •. 
Erminio Cesar Coutinho ............. . 
Affonso Gonçalves Ferreira. da Costa. .. 
Celso Florentino Hcnric1ue de Souza .. . 
José Marcellio da Rosa. e Silva ..... .. 
Mala.quin.s Antonio Gonçalves ...... .. 
Francisco Moreira Alves da Silva ... . 
Francisco Cornelio tia Fon~cca Lima. .. 
Estacio de Albuquerque Coimbra ..... . 
Pedro José de Oliveüa Pernambuco .. 
Elpidío Abl'eu Lima do Figueiredo ... . 
Arthm· Orhtndo da Silva ............ . 

D.E ALAGOAS 

Deputado: 

Raymundo Pontes de MÜ'<md.a ••••••.• 

DE Sl::RGIPE 

Senadores: 

Jose Luiz Coelho e Campos ••.•••.••• 
Olympio de Souza Campos ..•..••.•.• 

Deputado: 

Joviniano Joaquim de Carvalho ...•.• 

DO ESPIRlTO SANTO 

Senadores: 

Cleto Nunes Pereira ............... .. 
Henrique da Silva Coutinho .......•.. 
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DE CiOYAZ 

Sonatlores: 
José Joaquim de Souza ..... . ....... . 750$000 

i~0$000 Fra.ncisco Leopl)ldo Rodrigtles Ja.rdi!U. 

Deputado: 
Bernn.l"do Antonio do Faria. Alhcn·naz. i50$000 2:250$000 

Dl~ .r.iATTO GR.GSSO 

Deputado~ 

João de Aquino Riboit•o ...... . ... . .. . 1 : 200$000 I : 200$000 

20:400$000 

IWCAPITULAÇÃO 

Ajudas tle custo pagas no Thesom·o Fe-
69:600$000 
20:400$000 

deral ..... r ...................... . 
Idem idem nos Esl,ados .............. . 

Credito (ta verba n. 9 do orçamento vigente...... 90:000$000 

Prjmoil'a :;ecção dt~ Dh•ectol'ia. de Contabilidade, 2'7 de junho 
de 1904.-Emesto de Castro, 3° officia1 -Visto R. Barbosa dire
tor de secção. Visto -J. Bo1·din~, director geral.-A imp1~imir. 

N. 95- 1904 ao 1" tenente reformado Arthur Alfonso de 

E)aemla elo Sent!Clo ao projecto n', 13 A, de 
1903, que autoriza o Presidente da Repu
blíca a ab1·ir ao ltfi.n isteri J da Ma1·inh.a o 
Cl'edito extru.rmlinarío de 1:654.$132 pm·a 
1iag.tmento ele diffel'Ci!Ças ele soldo e et9,pas 
aos offioiaes do qtwd?'O extl·ao1·dinm·io e da 
1'8Sei'Va 

A Commis:ião elo Orçamento é de parecer 
que seja approvadu. a ·emenda do Senado ao 
p1•ojecto n. 18, de 1903, c que exclue do 
c!.'odito de 1 :654$132, pedido pelo Governo, 
a quantia de 313$333. para. pagamento ao 
lo tenente reformado Arthur Affonso de 
Barros Cobra, attentos os motivos ponderosos 
da Commissão de Finanças do Senado. 

Sala das sessões, 8 de julho de 1904.
Cassiar!o do Nascimento, presidente.- Lau-
1·indo Pita, relator.- Galeí'ío Cm·valhal.
U•·bano 8antos .-Pa1<la Ra-.;ws.-Dauid Cam
pista.- Esmeraldino Bandeira. 

Emenda do Senado ao p;·ojecto n. 13 A, 
d<J 1903, da Cm;wi'1! dos Deputados 

Em vez de I :634$132 diga-se-I :340$799, 
eliminada a. quantia de 313$333, desti
nada ao pagamento tla differença de soldo 

Vol. lil 

Barros Cubra, revertido ao quadro da ro· 
serva. por decreto de 14 de novembro de 1902, 
desta data. ao fim do dezembro de 1902. 

Senado Federal, 30 do maio de 1904. -
A(fo'Y}so Augusto Morei1·a Pe~ma, Presidente. 
- Joakím de O. Catunda, I" Secretario.~ 
Albe1·to Josê Gonçalves, 2" Secretario. 

P;-ojecto n. 13 A, de 1903, da Cama1·a dos 
Deputados, autori:;ando o Presidente na Re
publica a abl'i1· ao lllirlistel·io da J\fal'i1tha 
o credito ex t1·ao1·dinario de 1:654$132 
pam pagamento de differeJ~ças ele soldos e 
r:tapas aos officiaes do quad1·o extJ·aordí· 
m!J'io e da rese1·va 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o PI•esidente da Re·· 

publica autorizado a a.brir ao Ministerio 
da Marinha o credito extraordinario de 
l :654$132 para pagamento de difi'erenças de 
soldo e etapas aos otficiaes do quadl'o extra
ordinario e da reserva; 1•evogadas as dispo· 
siçõos em contrario. 

Cama.ra dos Deputados, lO do julho de 1903. 
-F. de Po.?.~la O. Crtt::marà'cs, presidente.
Jllanuel de Alencar Guimm·ães, }0 secretario. 
-Thomaz Pompeu Pinto Accioly, 2u secre
tario. 



Cámara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 09:59- Página 25 de 26 

98 ANNAES DA CAMARA 

O ~r. Presiden-te-Estando 11rJean· 
ta.da. a hora., designo para amanhã. a se-
guinte ordem do dia: · 

Continuaç:io da votação d:J. omandll. ao 
proj~do n. R45 A. do 1902, e constr.nte do 
impresso n. 47 A, de 1904, cone ldcndo igual 
favor a D. Antonia Santiago Potengy e 
D. Maria Adelaide da Silva. Potengy, irmãs 
sotteiPas do c1pitão Joaquim do Assis Po
tengy; 

Vo~ação do projecto n. 51, de Hl04, a.nt:)· 
rizando o ·Poder Executivo a abrir ao Mi
nisl.crio da Fazenda o cl'edito extraordi· 
na.rio de 6:379$587, em execuçãõ de sentença 
passada em julgado em favor do Dr. Ililario 
Soa.t•es de Gouvêa, lente da Faculdade ·ie 
Medicina do Rio do Janeiro (2a discussão); 

Votlção do projecto n. 4~. de 1904, auto· 
rizando o Goverao a deluzir do credito de 
530:864$, dostina..Jo a. <.<material, construc· 
ções e eventuaos, na. tabella annexa ao rlc
oroto n. l. 151, de 5 do ja.n:liro do correnb 
anno, a. quantia, de lCO:;,i, relativa. á di!f'e
rença. vorilica.1a entre a s 1mma total das 
verbts alli provisbs e o ct'edito do.5.50J:OOO$, 
fixado n'l art. zo, § 5·', do mesmo decreto, 
bem como a importa.ncia. de 27:754'$. neces
Sl.ria a inbgrat• a dotaQão da verba. «Esta
ção dêl visitü, do porto .. , m~n·-:liona.da. n •. ta. 
bclla reforid :~ (3' di~cussâo) ; 

Votação do }ll'ojecto n. 60 A, de 1904 (do 
Senado), concedendo p:oot•ogação da Ji:?ença 
dada ao Dr. Bernardino Ferreira da. Silva, 
ministro do Supremo Tribunal Federal, :ror 
mais um anno, com todos os vencimentos 

Votação do projecto n. 52, de 1904, auto- (discussão unica); 
riza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi-~ Votação do pl'ojecto n. 62, de 1904, auto
nisterio da Fazenda o credito extraordinal'io riz11ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
de 27:915$150, ouro, importancia com que torio da Jugtiça c Negocios Interiores o cre
o Brazil deve contribuir para a construcção dito ox~ ao:dina•·io de 3:644$827, pau p.lga
do editicio destinado á Secretaria Interna- mento dos vencimentos que competém ao 
cional das R<lpublicas Americanas e pat'a a substituto da Faculdade de Medicina da 
Blbliotheca. CommemoJ•ativa do Colombo, em Bahia Dr. José Julio Calazans (2 .. dis-
Washington (2a discussão) ; cussão) ; 

Votação do projecto n. 17 A, de 1904, man- Votação do projecto n. 63, de 1904, auto· 
dando subatituir a. disposição da lettra -c- riza.ndo o Podet Executivo a abrir ao Minis
do a1·t. lo § 2" do decreso n. 1.171 A, de 12 te rio da. In<lustria., Via<;ão e Obras Publicas 
de janeiro de 1904, pela. seguinte: -i fixação o credito extraoPJinario de 12:801$870, em 
das taxas pelo aluguel do ma,teJ•ial da. pra.ti- execução da sentença passada em julgado em 
cagam e set·viço do pessoal avulso da me~ma, fa.vor tlos engenheiros Lucas Proença e An
dovído pelas embarcações que tlema.ndaram tonio da Costa. Junior (.2" discussão); 
o porto e de <~CcOI·do com o rogul~monto de votação do projecto n. 64, de 1904, abrindo 
28 de . fe_vcreH'o tle 1854, co~ pn.re_cer da ao Ministcrio da Justiça. e Negocio3 Intcrio
Commts~ao de Or<:amento (2a dtscus;ao) ; res 0 credito de 660$499, para. pagar a tres 

Votação do projocto n. 53, de 1904, autori- offi.ciaes e a um pol'toiro da Secretaria do 
zando o Poder Executivo a conceder um Senado, em virtude de deliberação daquelle 
n.nno do licença., com tolos 03 vencimentos, l'amo do Congresso Nacional (2a discussão) ; 
~ara trat~r de sua saude, ao Dr .. Democrito Votação do pro.)ecto n. 65, de 1904, tor
Cav;:tlcantl. de A~buquerque, dlre~tor ~a nando extensivas aos auditores de guerra dos 
I" _Directorta do Tnbunalde Contas (discussao I o, 2". 3;', 5• e 7o dist ... ictos militares as va.n
umca) ; tagcns d.o dec1·eto n. 821, de 27 de dezembro 

Votação do projecto n. 34, do 1904, auto- de 1901, com parecer e substitutiYO da Com
riza.ndo o Pollcr Executivo a t~brir ao Minis· missão de Marinha. e Guerra, sob1•e organiza. 
terio da Guerrtt o credito especial do 5:181$ ção do quadro dos auditores do cxerci&o, dc
pa.ra occorl'er ao pagamento aos inspcctores cla.ra.ção dos sew; dircit_s c deveres, tornao
da Repartição Get•al dos Telegraphos Anto- do-os extensivos ao auditoe da marinha, c 
nio José da Silva Rosa e Case miro José da dando outras pl'ovideucias ; e com parecer da 
Silva. Rosa das diarlas que deixaram ·de..re- Commissão do Orçamento, opinando em fa
ceber durante o tempo em que serviram na vor do substitutivo (pl'ccedendo o requeri
commissão · constructora das linhas te1egra· monto do S!•. Olivoiri1 Valladão) (2" discus
phicas de Cuyabâ c Corumbá (3"' discussão); são) ; 

Votação do p:•ojecto n. 48, de 1904, au~o- Votação do proje~to n. Gô, de 1904, auto-
rizando o Poder Executivo a abl'ir ao .Minis- rizando o Poder Executivo a conceder ao 
terio da Fazenda o credito extra.ordinario de Dr. Al!Jino Alves Filho, procurador d:.t Repu-
14:313$065, em execução de sentença passada. blica. no Estado de Minas Geraes, um anno de 
em julgado em fa,·or de Lobo & Irmão (3" dis- licença, com o ortlenado a. que tiver direito, 
cussão) ; para tratar de sua 8aude (discu;são unica) ; 
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Votação do projecto n. 67, de 1904, autori- n. 210 B, ~e 1902, da Cama1•a. .uos Deputados, 
·:Zando o Poder Executivo a. éonceder ao tele- qun autor1z·:~. o Poder Exccuttvo a. conceder 
.gro.phista. de 3• classe da. Estrada de Ferro u. D. Maria Fmnci:-;ea Mello de Carvalho, 
Central do Br..1.zil Ja.ciotho Hygino da Cl'UZ filha. do cJronel João Francisco Mello e vi uva, 

·sejs mezes de licença, com ordenado, para do constt•nctor nus:.tl Trajano Augusto de 
·trata.·t· de sua saurie (di;;cussão unica.); Ca1•valho, uma pens5o annua.l de 600$000 

Votação do projecto n. 68, de lü04, cJnce- (dbeussã.o unica); 
deodo propagação, por mais um anno, da. Votu.çiio do pt',•.iec'.o n. J:3:J A, de 190:~. 
licença em cujo goso se acll~ o Or. Samuel equ1para.n<.lo as tabellas dos vencimentos do 
da. Gama c Costa Ma.c-Oowell. lente substl· pessool u.rtistico ch·iJ o milihr do Arsenal 
tuto d3 Fa.culdade de Direito do Recifll (dis· d.:J Marinh:t do P:.wt :1s respectivas tabellas 
cussão unica); actua.lmonte em vigor no Arsenal do i\Jal'i· 

Votação rlo projecto n. G9, de 1904, auto· nha. da Capital Federal, com substitutivo da. 
.rizando o Poder Exe'!utivo a conceder ao ma- Commissão do Marinh:t o Guerra (la dis
chinista de l" classe da Estrada. de Fllrro Cen· cussão); 
traldo Bl'azilJosé Joaquim da. Silva um anuo Votaçio dJ parecer n. 10. do 1904, conce· 
do licença., c;Jm vencimentos, pal'a tra.tar de úenclo líconçoa. pot' tempo indote:·minatlo. ao 
sua saude (discussão unica); Dapula.do Alvaro Augusto da. Costa. Carvalho, 

Votação do projocto n. 70, de 1904, auto· para tratar de sua. sande (discussão unica); 
l'jzando o Poder Executivo a conceder um Votação do parecer n. 12, de 1904, in
anuo de licença, com todos ·os vencimentos, ao deferjndo o rerFWl'imt.>nto em que D. Emili<l, 
chefe de secção da Direetoria. Geral da Esta- l\Jendonça da Costa., viu v a do tonente coronel 

· -~stica João Cancio da Silva, pll'J. tl•ata1• de honorario do rxct•cito SJ,·erino José da 
sua. saúJc onde lhe conyim• (discussão uuica); Costa, pede uma. pen~ão (diSCU$São unica) ; 
t Votação do projecto n. 71, de 1904, autol'í· Votação do proj-~cto n . 91, de 1904, auto· 
znndo o Potler Executiro a aiJrir ao Ministe- rizando o Podet• Executivo a. abrir ao Mi· 

rio da Justiça e Negocios Interiore~ o credito nisterío d;\ Guerl'tL o ct•edito especial de 
extraordinario de 29:683$167 em execução 189;5500 para occorrer ao paga.mento d<tS 
do sentença passada em julgado em favo1• do d.\lStas a que foi condemnada a União na 
.alferes da. b1•igada policial Alfredo Nunes de causa intenta,da. pelo general de b1•igada 
Andrade (2a discussão); Marciano . de Magalhães, para a.nnullar o:'l 
. Votação do projecto n. 73, de 1904, auto~ cff'eito~ do decreto n. 3.-229, de lO de junho 

l'IZando o Poder Ex:ecutivo a abrir ao Minis- do 1899 (2• discussão) ; 
terio da <:.lucz•ra. o credito especial de 107$850 Votação do projecto n. 240, de 1902, 
para. occorrer M pagamento aos soldados do autorizando o Podo r E:tecutivo a permittir 
to batalhão de artilharia de posição Mar- o estabelecimento de um b;tnco denomi· 
tinho Xavier dos Santos e outro, de seus nado- Banco Brazileil'o de Mineração-com 
-vencimentos relativos ao mcz de novembro o capital de lO.oon:OiiO.$, para os fins e sob 
·de 1901 (.2~ discussão) ; as bases que menciona, com votos em septt· 

Votação do projccto n. 74, de 1904, auto- rado do;, Srs. Cornelio da Fonseca, Francisco 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· Veiga. e Cincinato Bmga, e precedendo (i. 
terio da Guerra. o credito especial de votação 1lo requerimento dos SI';,:. Ferreh·a. 
·6:434$980 para occurt·m· ao pagamento a Braga. o Bricio Filho (2" discu~são) ; 
Francisco Affonso PaUa, cessionario de di- 2"' discussão do proJccto n .. 43, de ,1902, 
versas ex·pracas do exercito estacionadas no autorizando o Poder Executtvo a abrir ao 
•Est<l.do de Matto Grosso, provenientes do Ministerio da. Guerra. o ct•edito extraordi
:peças de fardamento que venceram e não narjo de 1:890$320 pa.n" pagar ao bacharel 
.1·eceberam no devido tempo (2a. discussão) i José Francisco Ribeiro MMhado. ex-secreta-

rio do extincto Arsenal de Guerra. do Estado Votação do projccto n. i5, de 1904, auto- b _, · 1 
riz!l.ndo o Poder Executivo a conceder um de Pernam uco, 0 ordenado que umxou c o 
a.nno de licença. ao Dt•. José Nabuco Neiva, receber de 13 de jn.ueiro de 1899 a. 26 de ou-

tubi•o de 1900; · 
auditor de guerl'a do 1° dist1•icto militar, Continuação da 3' ,discussão do projecto 
sem vencimentos, pam trata.1• de negocios n. w. de lQ04, l'edacção para 3a discussão 
-do seu interesse pa.rticular e ondo lho con- do substit'.lth·o otftwcci<lo a.o projecto n. 184, 
vier (discussão unica) ; · :1 a·t · 1 Votação do projecto n. S9, de 1904, rola· de 1903, orgamza.n, o o ct•e 1 o ngnco a.. 
tivo á emenda. mantida pol' mais de dous Levanta-se a. ses.~ão ás 3 horas o tO mi• 
.tel'ços dos votos do Senado ao prujecto. n 1tos da. tl\rde. 
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51" SESSÃO EM 9 DE .JULHO DE '1901· 

J 'rcsirlencia do Sr. ]>(w/a G uimm'ães 

Ao meí~J dia procede-se ;í clw.mada, a. que 
respondem osSrs. Pan!a G~lim"~.rãc,;, Oliveira 
Figueiredo, Alencar Gnimut•iü•s. Wanderley 
do Mendonça, Joa(iuim Piro:>, Eugonio Tou
rinho. Sá Pêixoto, Hosa.nnJ.h 1le Oliveira, 
D;as Vieira, Vir·giiio Erigido, Eduardo Stu
dart, Uonçalo Souto, Eloy de ~ouza, Fon
seca. c SUya, Paula e Silva., \Val!'redo Leal, 
Celso de Souza, Bricio Filho, Julio de Mello, 
PQdro Pernambuco, Angelo Neto, Epami
nondas Gracindo, Ra.ymundo de Mira.nd:l, 
Rodrigues Daria, Joviniano de Carvalho, 
Felisbello Freire, Oliveira Valladão, Domin
gos Guimarães, Garcia Pires, Satyro Dias, 
Alvos Barbosa, Paranhos Montenegro, Ro
drigues Sa.Idanlitt, Heredia de Sá, Corrêa 
Dutra, Sá. Ft·eire, João Baptista, Laurindo 
Pitta, Pereira Lima, Julio Santos, :'I:Iauricio 
de Abl'eu, Carlos Teixeira Brandão, João 
Luiz, David Campisía, Cat•neiro de Rezende, 
Bueno de Paiva, Leonel Filho. Lamonnier 
Godofredo, Carlos Ottoni, Carvalho Britto, 
Manoel Fulgoncio, Olyntho Ribeiro, Ole
gario Maciel, Cn.millo Prates, Rodolpho 
Paixão, Bernardo lle Campos, ltebouças de 
Carvalho, Cost<L .Junior, Ferreira Braga, 
Caodido Rot.lriguc.~ . Hal'mcnegildo de ~iora.es, 
Bernardo Antonio, Candido do Abreu, Paula 
Ramos, Abdon Ktptistit. Cussiano do Nasci· 
mento e Vcspasiano de Albuqucrqu!). 

Abre-se o sessão. 
E' liJa e po.;; ta em discu . .;,-üo a ac tu. 

EXPElJIEXTE 

Officios: 
Do Sr. l 0 Sect•etal'io do Senado, de 8 do· 

corrente, tran:;mitLimlo ·a esh Cama.ra dous 
autographos da resolução do Congresso Na·· 
cional, devidamente sanccionados, autori
zu.ndo a. ll.bertura do credito de 2:940$012, 
para o pagamento dev-ido a Francisco de · 
Paula Bandeira da Gama, e concedendo um 
anno de licença, com ordenado, ao 4° es
cripturario da Alfandega de Santos José 
Thomaz Carneiro da Cunha.-Inteirada. Ar
chivem-se os ll.utographos. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que PJlo Sr. Presidente da, Repu
blica. foi sanccionada a resolução do Con
gresso Nacional da qual envia. um dos 
l'CSpectivos autogra}Jhos, fixando as porcen
tagens dos collectores e escrivães da.s colle
ctot•ias federaes c dando outras providencias, 
-Inteirada.. Archivo-se o a.utogropho. 

Tclegra.mma : 
Mamíos, 9 de julho de H>04-Mesa. Camara. 

-Rio- Communico V. Ex. que Congresso 
Estadual acaba reconhecer governador Dr. 
Antonio Constantino Nery, Yice-governador 
coronel Antonio Clemente Ribeiro Bitten
court. Cordoaes saudações.- Silvel"io Ne;·y, . 
governador.- In teira.d;t. 

Fica sobre a Mesa, ató ult~rior deliberaç-ão, 
o seguinte 

o Sr. c,~:o.;siano do Nasci- PROJI::CTO 
11nento-Sr. Presidente, psdi a palavra 
para communicar á Mesa, a pedido do nosso O Congresso Nacional resolvo: 
digno collega, Sr. Valois ~e Castt·o, Deputado At•t. l." Ficam creados na. secretaria do -
por S .. Paulo, que S,' E~.} }JOr_enfermo, SupremoTribunalFedcralmaistreslogores, 
tem t~mxad~ de comp~1eccr. a.s sessoes, sendo~ sendo um de officin.l 0 dous de amanuenses 
que tunda nao ~he sera posstvel, de prompto, com as mesmas vant.agens dos actuaes de 
voltar ao recmto da Camarn.. igual categoria. 

Art . . 2. o Para execução d~ta iei o Go· 
O Sr · J.::l>resi<lente-A Casa fica in· verno fica autorizado n. abt•il• o;; necessa.rios 

tcirada. creditas. 
. Em seguido. é approrada acta da sessão Al'( 3." Revogam-se as disposições em. 

antecedente. contrario. 

Passa-se ao expediente. Sala da.s scesões, 8 de julho de 1904.-
Sá Fí·ei1·e.-Bulhões Jlfm·cial.~Oscm· Godoy. 

O Sr. ..Alenc~1r C:::..;}uimarães - Cruvello Cavalcmlti. - Rodrigues Sd-· 
(1° Secretw·io) procede á leitura do seguinte danlw. 
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o S•·. G areia PireS! vem otfere
cer á consideração da Camara. um projecto 
de lei q.uo lhe pat•ece indispansavcl para 
I'egula.rizar oisposíçõcs contidas no pr•ojecto 
de fixação do forças de te1•ra, ha dias, ::J.P· 

. provado nostt~ Casa.. . 
Já uma yez ioi valentemente combatido, 

·na assembléa provincial de sua terra, pelo 
seu distincto amig.J, Sl'. Ignacio Tosta, por 

. tor defendido a liberdade de consciencia. 
Espera quo dosh vez o honrado coHeg;:~, 

comprohendorá que o que o traz á t1•ibunu. é 
não só o <lcver de coheroncia, como a defe~a. 
da Constituil;ão da qual foi um do,: modestos 
colla.boradorés. 

Xo :mtigo regimen, qua.n•lo a religião 
catholica ora a. rdigião oltlchtl, er;1. natural, 
por il!so me:5mo que os seus ministros for· 
mavam urn.:~ ci3.>'SO privilegiada, a. isenção 
do servic:o militar. 

Fundada. porem a Rcpublícn, firmada c:t 
liberdade de conscioncia, essa ísonçã.o logi
camente cessou. 

Mas o legislador constituint~ comprellen
dondo qno era arraigada na população a fé 
cn.tholica o não querendo deixa1• duvida. so
bre o seu pensamonto. esta.tniu que «p.n· mo· 
tivos do crença ou de funcc;ão religiosa, ne· 
nhum cidadão brazileit'o podc1'á :;er privado 
de sem! direitos civis c poli ti co~ nem eximir
sc do cumprimen~o de qual•Iuer (lever civi
co »; e <\inda. que «todo citb.dão brazileiro é 
ulwigado ao sm·víço militar•, em defesa !l<~ 
Patria e tia Constituição, na fúrma da;; leis 
fede~aes.» 

03 sacerdotes ca.tholico~, portanto, se ;;u. 
jeüam a este onu,; o. então, gozam de dieui
tos politicos, ou se recusam a este onu-,;, o 
mais sagrado, o m:tis nobre, e devem neces
sariamente perdc1· os direitos politicos. 

E.sttt doutrina não é nova, nem do ora,Iot ; 
está sanccionada pelo Podez• Executivo e pelo 
Poder .Judiciat·io. 

Em 1894, era Ministro da Justiça o St•. 
Cassiano do Nascimento, quando se levantou 

.no l\lar<\nhão, o caso da cxcln~ão de :\lon
:;enhor Guedcllla. Mourão, actualmonte dis
tincto collega, do alistamento ele i tora.l. 

Intimado pelo chefe de policia. d.aquelle 
Estado para depôr em um inqucrito policial 
recusou- :;e, sob pretexto do crença. religiosa 

·e de obedianeia as constituiç-õos ecclesiasticas 
e decla.1·ou mais que, si fosse obrig<tdo a 
dopai.", oa.d:t diria. O chefe de policia. com
metteu a falta. do acceita1' esta declaração, 
não proseguindo na fórma. prcscripta palo 
Codigo de Processo, não o intimando debaixo 
de vara ou não instaurando o competente 
processo de desolJediencia. 

Em vista. disto, a. junt;\ de alistamento 
eleitora.! eliminou-o; S. Ex. recorreu para 

. junta revisora que negou provi'Jlento ao re· 

curso. Recorreu então o Sr. Gttedelha. Mourão 
para o honrado Ministro da. JustiQa quo, por 
aviso de 25 de janeiro de 1894, declarou que 
«a junb eleitoral do Ma.1·anhão, provocada, 
como foi, na conformidade do art. 2~ da lei 
n. 35, exerceu urna. funcção lH'opria. man
dando eliminar do r1uadro dos eleitores acti· 
''os monsenhot• J\Iou!'ão, })elos motivos que 
exarou em sentença . 

Esse direito resulta da faculdade que a 
lei confere ás juntas pu.l'a exa.mina.t• si 
o cídadlio recorrente ou reco1•rido tem os 
ro,luisitos legaes exigido:-: par<~ posse do di· 
ploma do eleitor ; nada. obstando, por
tanto, a que o nrifiquem todas as questões 
de facto. das quaes virtu:.tlmcnte se doduz 
a habilitação ou inha.bilitação do cidadão 
pa.ra. o exercício effcctivo do voto.» 

Eis um a.cto do Pod;,l' Executivo firmando 
esta. dontriM. 

Propoz o Sr. Guodelh;t Mourão acção or· 
dina.rin.. Decahitlo em Ja instancia appelou 
para o Supremo Tribun:ü Federal. 

D.mrlo pr·ovimonto ú, appellação o Sn· 
promq Tl'ibnna.l diz em um dos consi .. 
dera.ndo.~ do aecórdf:o que «nã.o cllegoti 
a. \ ·eriflcal'·Se d ;~ sua parLe (elo appellante) 
rc~~mm de cnmpril• deve e ci vi co on omts 
impo:;to a.os ci•ladã.oa, i.anto que não solfron 
o proceesso de dc.-obedionch, em que pelo 
n1í.o comparccinvmt.o para, depol' o em juizo 
incorrel'ia, n~ fórma do :trt. 95 do Cod. 
Proc. Crim.» 

Assim, a sentença n<'io lnfir•ma, antes con~ 
firma, a dout,rina. cxpo:<:ta no aviso a que se 
referiu. 

O voto vencido do illu ~trado Sl'. Macedo 
Soar.J:; é ainda. mais expt'cssivo, como prova 
o orador lendo-o :t Camar:.~.. 

Como veom os collega.s nii.o só a lettea., o 
espirito da Constituição, como as decisões do 
Poderes Executivo e Judiciario confir•mam 
que é uma. f'uncção eonela.tiva. aos dit·oitQs 
po!iticos. que não pti(lc ser cidadão brazi
leiro em pleno goso desse.-; direitos, o cida
dão que se recu~a ao cumprimento dos deve
l'es civicos, por• motivo de crença. religiosa. 

O sou nobre co !lega, Sr. Tosta, fez inse1•ir 
na. lei de fixtt1;ão de forças de tol'l'a, uma 
emendn m<t!Hlando vigo1·ar a lei de 1874 na 
parte que isentava o clero catholico do alis
tamento milita1'. Esta lo i vae revi voz· de
pois de revogada. oxplicita. e implicitamente 
pela Constituição ltepuhlicana. em virtude 
dessa emenda. 

Como conciliar o principio que ditou esta 
medida com o principio do ampla. li herdado 
religiosa promulgado pela ConstituiQão1 

Foi para attender a esta. circum.Stancia., 
para. a.pproximar a lei da fixação de força.s 
da. Constituição, que o orador tomou a.iní
ciativa do projecto que trouxe á tribuna.. 
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,Com esta. providencü\ legislativa, crê re· 
sj>Gitar a Constitui~·iio, ct·e respeitar a con· 
sciencia de todos os cidadãos brazileil•os, e crê 
ainda respeitar a Iiberdttde do conscieacia 
humana.. 

Ninguem presta mais vcnora.ção á. profissão 
do sacerdote que o ora11or, mas, ao lado dos 
sL•us sentimentos religio8os, ostlío os seus 
sentimentos de cid:.tdfta e toda vez que os 
pórle conciliar os concilia, como nas disposi
ções do presente projeeto. (.lluilo bem; muito 

Comparecem mais os 81'S. Julio de Mello. 
Passos Miranda, Carlo~ de Novaes, Rogerio.. 
de Miranda, José Euzebio, Christino Ct•uz; 
Bezerril FonteneUo, F1•cdorico Borges, Jo.1o, 
Lopes, .losó Marccllino, João Vieira., Esme
raldino Bandeira, Moreira. Alves, Castro Rc
bello, Tosta., Felix Ga5par, Augusto de Frei-· 
tas, Eduardo Ramos, Nelson de Vasconcellos ... 
Oscar Godoy, Erico Coelho, Belisario de 
Souza, Galvão Baptista, Henrique Bo;·gcs,. 
Cruvello Cavalcanti, l..:$tevam Lobo, José Bo· 
nífa.cio, Gastão da. Cunha, Carlo; Peixuto 

. Filho, João Luiz Alves, Wenceslau Braz. Pa.-
Fica. sobro a me~1, n.té ulterior dolibe- dua. Rezende, Ua.leã.o C3.rva.lh:l.\, Mureira. da.. 

f1em.) 

l'ação, o seguinte Si! va, FranciseJ Romeiro, Amaral Cezar, 

Pl\OJ\:~CTO 

O Congresso 1\'aeional drct·c~ta : 

At'L l. o E' facultada. aos ministros da rc· 
ligião catlwlica, bem como ao ~ de tortas as 
outras religiões professada .. ;; no torl•itDl'ÍD da 
Rcpublicn., a. isenção tlo ~··rviç) milita.r de 
terr.1. e mar. 
. ~,!::L 2. 0 O mioí8tro de qualquer das rc· 

1Jg'loe3 que pretentlct• goz<tl' do beneficio da 
pres3nte lei dirigil'<í <i. junta. 011 commisslí.o 
de alistamento do distri~to de :ma. residencia 
lJetição assignada c com fit•ma. reconhecida 
em que dec\a1'13 renuncin,l' (JS ttíreitos poli· 
tieos de cidadão bruzileit•o. 

Aro. 3.o Essa petição scr[Í immedínta· 
mentJ ramettida.ao Minist.r.> do Intel'iOl' para 
proceic·r na fól'fLlQ dt~ [ci n. 509, de 1 de 
junho de 1899. 

José Lol)f), Joaquim Teixeira Dl'itndão, Aqui· 
no Ribeiro, Benedicto de Souza, Lindolphu. 
Serra, Juvcnal Miller, Marcai Escobar, Bat·
b:>S:J. Limtt, Germano lla.ss\ocltor, Victorino
Monteiro, Diogo Fortuna o Campos Ca.rticr. 

Dei~llm de comparecer com causa pa.rlici
pad:t os Sr.~. Tbomaz Accioly, Antero Bo
telho, Enéas ~lartins, RaymuUilo Ncry, Au
relio Amorím, Arthm· Lemos, lndio do Bra· 
zil, Antonio Bastos. Urbano Santos, Luiz Do
mingues, Gucdelha. Mom·ã.o, R~ymundo Ar
thur, Anizio do A!Jrau, João Ga.yuso, Thomaz 
Cavalcanti, Francisco Sá, Pereira Reis, Trjo
dade, lzidl'O L·lite, Cornelio da Fonsec'l,. 
Artllnt• Orlando, Noiva, Lcovigildo Filguei
ra~. Bulcão Vianna, Ver·gnedc Abreu, Rodri
guus Lima, 1'ol~ntino do> Santos, ~larcolill{). 
Moura. ll·ineu Machado. Amcrico do Albu· 
quvrquo, Fidelis Alves, Sil,•a.· Castr,.,, Be
za.ma.t, .i\b :\a\'dl) de Mello, Ft•a.ncil!co Veiga, 
Víriato Mascaranltas, Be1·nardo Munteiro,. 

At·t. 4. 0 Rovogall1-SJ 
contrario. 

ns disposiçõe.<; em Ribeiro Juuquoira. Astolpho Dnt1·a, Penido. 
Filho, F :;wnisco Beroal'tlino, Adalbcrto Fer• 
ra~. Hornardes de Faria. Antonio Zacarias, 
Henrique Salles, Noguoit·a, Lindolpbo Cae· 
ta.no, Jesuíno Ca1•tloso, Donüngues do Castro, 
'lalois do Ca~tro, Arnolpho Aze\'edo, Fer
nando Prestes, Eloy Cha vcs. P<tUlino Carlos, 
Ah·;\ro do Cu.rvalho, Azevedo Ma1·qu~s. Ro
dolpho Miranda., Costa Netto, Carlos Cava!· 
canti, Angelo Noto e James Darcy. 

Sala da;,; S:)S3ües, 8 (b ju\ln de 1904.
Gw·cút Pii·es. 

O 8r. Presidente-Nfio havendo 
rnais ninguem inscripto uo expediente, pas· 
s ~ t·se :1. ordem do dia. (Pausa.) 

ORDEi\f DO OI.-\ 

O Sr. Presidente- Não hn.von•lo 
numero le~al para se procetle1' <is votações 
tias matorras indicadas na ordem do dia, 
})assa-se á materia em discus@lí.o. 

E' sem delJate encerrado em 2" discussão o 
artigo unico do projectn o. 43, rle 1902, auto· 
rizando o Poder Executivo a . n brir a. o Minis
teria da Guerra o credito extraordina.rio de 
1 :890$3ZO para pag11r ao bacliarcl José Fran
cisco Rib3iro Ma.ch.ado, ex-secretario do ex
tiocto Arsenal de Guerra do Estado de Per· 
nambuco, o ordenado que deixou de receber 
de 13 de janeiro d0 l89g a. 26 da outubl'o de 
WOO, fica.ndo adiada a votação. 

E som ca.us:t os srs. Sergio Saboya,. 
Abdon Milanez, Teixeira. de Sá., Atf'onsa
Costa, Per•eira de Ly1·a, Malaquias Gon
çalves, Esta.cio Coimbra, glpiJio Fi;tueiredo,. 
Em:obio de Andt·ade, Arrox~llas · Ga.l,Tão, 
Pinto Dantas, Bernardo li:Jrta, .MorJir:t 
Gomes, Josú Monjardim,Ga.ldino Loreto,MellD 
Mattos, Hulhõ2s Ma.rcía.l, Augusto de Vas
concellos, Paulino de Souza, Camillo Soares
Filho, Ca.logeras, Sa.bino Barroso, Leite de
Souza, Francisco Malta, Eli:;eu Guilherme, 
Soares dos Santos, Domingos Mascarenhas; . 
Alft•cdo Varcla o Ca.mpos ~artier. 

E' annunciada a. continuação· da 3• dis
cussão do projccto n. 50, de 1001, redacçãa.. 
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pan ~ discussão do substitutivo offerocido 
:w Jlrojecto n. t!W, de l9J3, org<tnizan :o o 
~rsdii'> agrieola. 

O ~r.D 1....-icl C.tn•Ilist•a,-Peço a 
p:.Liavra. 

o Sr.I~reshlente-Tom a pal:n·ra 
u nobre Deputad·'· 

OSr. Ua;vidC!UDpiMI.n.-Sr. p,·e
$idenie, tendo tido a honra. de relatar o p:~.
recol." em discusslio e indo, ao que pa.t·cce. 
oncerrar-se a segunda discussão do projecto 
substituitlo p~la. Com missão do Orçamento de 
que faço parte. cumpro com satisfclçã') o 
tjever de dar ao nobre Deputado que me pro
cedeu na tribuna a.<: ell:plicaçõo:~ quo S. Ex. 
solicita. lamentando ao mesmo tempo que o 
;cu ostado d~ sa.ude nos ha,ja. privado do ou
vir por mais tempo a palavn pre.qtigios.l. 
•.le S. E.·c •• 

O Sn. FniSBKLT.IJ FR~:IRE - Mui~ obri
gaio. 

O S1:. DAYID CA)JI'ISTA- •.• o as corro
cções, sompt·o bem in;~pil•a ·las, que a. sua 
eompetencia. costuma tt·azcr <\OS projeeto<J 
qu 1 estuda l.' discute. 

Aproveito a opportunidade pa.ra. sincera
mente felicitat· a Ca.mat•a pot• l!avm•, depois 
tia agitaç5.•) inft•ctmda. dos ultimos dias que 
tão largamente envolveu os trab:tlhos parla.
mcmtares. volt!ldo a sua. attonçib p:tt•a. as
:::ump:os quo escapa.m ao domiuio ah:-:orvcnto 
das pa~:tõcs o á dcJicadcza. ex"itavcl doj me
lindres, mas CfUC profundamente atToctam os 
mais graves interesses 1h l\ação. 

Sií.o pi·eo"cupJçõcs pouco attrahentos os· 
t.a.s para boa p:trte do publico C!UC precisa, 
mormente na. Capita.l, ds cammoçõcs fo!'l.cs, 
tlc irnprt'l,·isios estrondosos que impros:;;io
nem e despertem a sua sensibiliJade a.mor
t.ecida de blasé. 

Mas lá fór,~ o povo, a. vcrdadoh·a. Nação, 
que dia a dia. trabalha a. vastidão quasi in· 
termina das nossas tort•as cmpobt•ccid:ts, 
ossa procura anciosa. nos échos que lho cho· 
gam da no~sa trihuna c tios nossos netos 
offici:l<'s-uma. palavra. do conforto, uma 
tcata.tiva do amp:~.ro. (Jluilo bem . ) 

Não lh'as devemos recusar. 
E' um leal csfo~ desse gilnoro, uma nobre 

tentativ~ d~sa. m\tureza qttil se crystaliza 
no substitUtiVO agora sujeito a<J estudo c dc
libera('ão da Camara. 

Não se trata evtdeotomonto de obra per
feita, nem de um conjuncio de providencias 
etoopcionaes conducentes á salvacão urgent3 
c precipita·ia. da. lavoura.; é antes uma. or
s;aniz~ção mnthodica e reflectida. quo fornece 
a, agriCUltura um apparclho indisponsavel ao 

seu desenvolvimento e feita. pat•o. situ!l.Cões 
normaos. 

!!;laborando o projocto sub.s'.it•ttivo, cuj:J 
organismo é con$titui•lo pdncipalmanto pela. 
remotlolacão do cn-Jdito raal de a.ccordo, 
quanto pas~ivol, com •~s nece~~id·.túes actuae~ 
da. la vom·a. o mesm J; sob certos aspectos, 
com a i•1dole do rogimon consmucional, foi 
motivo do justl dosva.neciment·l pa.l"J. a. 
Commis;;ã.o a circum'Jb.ncia do haver o St•. 
PI•esidont3 da. Republíca, na. sua reccnt3 
mensagem, indica.llo a.o cstndo do Congrasso 
- como modi.la prJsentomonte ac,mselhavet 
- a. orga.niza.çio d J Ci'\'Ji ~o real pat•a os fins 
agrícolas. 

Estl. roliz 0)1\Vel'Jência. de Yista.s - c:n 
assumpto tã.·) complcXil o quo tanto imp!'cs
siona a opiniã J pela valia incompara vel dos 
intores;e~ que a.lf:ct:~.- tam. pelo mcno;~, a. 
virtude do patentear deslo logo qu3 espíri
tos l'eflectidos c com a.J m1ü alta.;; l'Oiilpons:t.
bilidados na vida politie:~ da Nação não 
collsi lct•a:11 como p:·ovidencia illusoria e 
inJfflcaz iL CODBtituiç.i.o e deseu volvlmcnto 
do crddi to agricoht assentado em solidas 
b:l.ses ;te ga.,•a.ntia..cJnu são a'luellas em CJ uo 
que natm•.tlmento so fh•ma o credito real. 
( Apoiado.ç. ) 

Não tenho, ostá. cla.N, o intuito que seria 
descn.bi..lo nas rapida.s observacih3 que vou 
fazor, do traze.· explanações dB]méra. thooria 
om assnmpto que a Ca,marn. bem conhece ; 
vou cingir-mo ao ~asJ concreto do sub3titu· 
ti v o, pre !Cdido, nll:ts, de um longo parccor 
justificativo, onde condensou a Commissã? 
de Orca.monto o sou roodu de v~r no as
~;uropto. 

Si geralmente so reconhece a nocossidadc 
de uma orga niza.çKo do ct•edito :vla.ptada. ás 
condições pa.rticula.res da agricultura. p:it'a. 
dat' a essfl. inJustrht um elemento essoneial 
á vida do tod3.s as intlnstl'ÜJ.s, divergeocias 
existem quanto a.a meio p1•atico de corpori
ficar a idéa. n:z-se que convém não confnn
dit' o credito ag·ricola.- cnt'.'lndido no sentido 
rc3trict!) que lhe dão muitos d•)S eeonomistas 
europeus-com o Cl'edito real e especia.lmente 
com o crediio hypothocario rural. O nllbt•c 
Oeputa,do a quem t enho a honra de responder 
estabeleceu a distincção. 

A prova., pot•ém, de que a. Commissão IJem 
conhecia. as doutrinas a respeito está em 
quo prévia.mente as discutiu no parecer (JUe . 
elaboi.'OU. · 

« A propria noção tle credito acricola, diz 
o paroc~r. vae tenrfo ;tgora entr•e nós o sen· 
tido e:rclusivista que ft•equentemente sa lhe 
dá do credito pessoal. » 

Resulta prova.velmonte es~e modo de ver 
da. influencia de dou~rina.s cJri•eotes em 
paizes onde o cultivador, não sendo em regro. 
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propriotario do sólo, não póde dispor do cre
dito real. 

« Ha. 50 ano os, diz D. Zolla., procuramos em 
França a solução de um problema financeiro 
-o do credito agrícola. » 

E' sobretudo em proveito dos arrendah
rios e fermim·s que parece util organizar o 
credito agrícola. 

Nos Estados Unidos essa questão não tem 
o mesmo caracter comquanto soja muito im· 
portanta. 

Os cultivadores, senclo quasi semp1·e pro· 
prietarios (como entre nós), podem servir-so 
das suas terras p:~.ra constituir com ellas uma. 
garantia. . 

Na maior pa1•te dos casos o agricultor acha 
credito om bancos que não hesitam em com· 
manditar um (m·me1· ou seu colono. 

São operações correntes essas. 
Em França os grandes e pequenos pro

prietarios não fazem emp1•estimos pal'a o 
cultivo da terra porque a não cultivam 
qua-;i, Dahi a ldéa de que o credito agl'icola 
propriamente dito basoa·se principalmente 
na solvabilidade pessoal do devedor. 

Não é acet'l,ado, porém, excluit·-se o crc
uito real do credito agrícola, e escriptot•cs 
h::t que consiuera.m o credito agt•icola real 
como o I'amo mais importante do cJ•e:lito 
agrícola em geral. 

De resto ha, na opinião contra.rí<\, uma 
logica visivelmente defeituosa. A~ classifi
cações variam com o criterío que adopta o 
classificador. 

E' assim que, pal':t cla:.;siticarmos as ui
versas ospecies de credito partiremos de 
um criterio quo póde ser-ou a natureza das 
garantias que servem do base á operaçU.o
ou o destino que vão tet• os capib.es adean-
tados. . 

Si tomamos a natureza das garantias e 
como estas podom sei' moveis, immoveis c 
pessoaes-o credito será. movol, immovel, 
ambos reaes, c pessoal. Baseada a classifi
cação no destino dos capitaes e como estes 
padem ser applicados ao commerciu, í~ in
dustria ou á agricultura-teremos o credito 
commercial, industrial e ttgricola. 

São, como se vê, modalidades diversas de 
uma só figura economica-o credito. Não é, 
pois, correcto dizer-se que o credito agricola. 
não é compativel com o credito hypothecario 
e com o real em genero ; nem devem ser 
confundidos criterios que são diversos. 

Isto quanto á doutrina. 
Quanto á pratica, lembrou o illustrado col-

1 ega que me precedeu, que principalmente :t 
fót'ma-credito hypotheoo.rio-nfío sa.tisf<.\1' ás 
necessidades do credito agrícola. Aimla aqui 
revela-se a influencia de doutrinas con
struídas para um meio cconomico divorso 
do nosso. 

Etrectivamentc é commum ler-se nos eco
nomist.:ls que o crciito hypotheca.t·io desti
na·SO sempt•o ao augmento e valorização dos 
capitaes fixos quando o agricultoi" precisa. 
de capitaos cit·culantes, de credito prompto, 
fa.cil e barato para a coodncção da. sua. in· 
dustria. 

Mas, em primeiro logar,e como diz Durand, 
na agricuitura.-!l credi l,o-oas suas dh-et·sas 
fórmas, tem a.s mesmas vantagens e os mes
mos inconvenientes que nas outrdS inJus
trias : é pl'Ovoito.-o, quan1o empregado em 
oporaçõe;: uteis; prejudicial, quando não o é. 

Uma operação de credito não tem utili· 
dade sinão qua.ndo opéra. uma. desluca.ç·ã.o 
va.ntajos.'t tio capital ; ora, essa. cleslocação 
pôde verificar-se com qualquer das fórma.s 
de garantia. 

Em segundo loga.r a pratica. do nações adean
tadas demonstra a ft·er1nencia de opet·ações de 
c1•edito hypothcca.rio em ü•ansacções provei· 
tosa.s aos ag~·ícultores. 

E' o q ne se dá na Suissa, por exemplo, a 
rospeíto da qual diz Du1·and: «Si o agricul
toL' suisso os·á ma.l dotado, no ponto de Yisb 
do crelito pessoal, encontrJ., pelo menos. um 
iccm· .. ;o muito procioso nc• credito hypotbe
cario. A maior pat•te das leis ca.ntonaes. das 
quaes depeodc o direito hypotbeca.rio, esta· 
beleceu·o sob b[\ses 1,ão simpbs e racionacs 
ctue a constituição de uma. hyp~tlleca se faz 
s~m grandes emh~wa.~os. Alêm de grande 
numero de bancos hypothcca.rios e de outro;,: 
institutos do cl'edito que podem accessoria
mente opet•ar sobre o credito hypotheca.l"io, 
as 487 caixas economicas haviam, PJ11 1881, 
feito operações de credito hypothcca.rio no 
valor dt~ 650.251.515 ft•s. E os omp,•estimos 
hypothocarios são, na. SU<t gra.nde maioria., 
de valor minimo. Ve-sc que não se trata 
sinão de um recurso muito modesto ao cre
dito, tal como deve fa.zel-o um pequ~no agri
cultor quo não pt·etende sioão obter o capi· 
tal circulante que lhe falta.» 

E isto se passa na Suissa, onde aliás, exi
stem bancos regíonaes, caixas rura.es, etc., u 
onde é vivo e forte o espirito de associação, 
que nos falta. 

Demais é uma. velha noção que a segu
rança do cmpresti.no e o valor da.s garantias 
-são a condição essencial do credito. Si o 
a.gt•icultor encontl'a. da pa.1•te de bancos e 
capitalistas difficuldades insuperaveis na 
obtenção de credito pessoal é isso devido a 
que aquelles toem sempre em vista o valor 
real das garantias, sendo que em boa parte 
i.nílue a aprogoadll. impontua.lida.de dos a.gri· 
cultores. 

Ha, porém, o recurso á solidariedade, ás 
cooperativas de credito, que são mais pro
Pl'ias para as operações de credito pessoal. 
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Del las cogita o sniJstituü,-o que encorpo- O nobre Deputado Sr. Felisbollo Freire 
rou, com pequenas moditl~cs, o projcct<> disse, com razão, quo o credito agricola. é 
do nobl'e Deputado o Sr. Tosta, •1ne. como a essencialmente local. Estou de accordo com 
Ca.sa sabe, tem revelado nestes assnmptos S. Ex. O credito agrícola deve nascer e 
uma compctencja brilhante c uma dedicação mesmo descnvoh·er-se nas localidades. Mas 
verdadeiramente patriotica. l.lpG:mlos.) o titulo proveniente da operação local é 

Um grande banco central, situado na C<t· qua.si sempre destinado a circular em mer
pital da Republica e ID!lSmo ba.neo~ es-:;adua.es cados mais vastos c é para elles natural
-não poderiam som graves riscos effectn:tr mente attrahido. Os recm•sos .Jocaes são, em 
operações de credito pessoal com lavradores regra. modestíssimos c não comportariam a 
espalhados por toda a. extensão do pa.iz. De- actividade e expansão quo seriam descjaveis 
vem ser institutos de credito real, prin· nas operações do que tratamos. 
cip:tlmente-para q.w tenham :t ,;;olidcz in- Em mercado.~ outi·os que não o originaria 
dispensa.Yel mesmo á concessão do amp~wo -o titulo local seria cllfficilmente negocia
que deverão dar ãs as3ocia.ções locae~ de crc· vele delles oxpollidu quasi sempre-si não 
dito agricola. pudesse contar com gü.ranths mais conho-

E' claro, pois, que o mecanismo projectado cidas. 
não pri'v·a o lanado1' do credito possoal; ' Isso se d<Lria mesmo no C[tilO de operações 
pelo cont!'ario, elle põe em movimento as mais segul'aS, como o são em regra as hy· 
toda.s as rcfOI'mas de credito, torna.nd0 pothecarias. Supponha-se que uma associa· 
lJOssiYel para cada caso aquella. oue me- ção de credito, fundada em uma localidade 
lbor convenha. · obscura. do interior, cmitto um t.itulo hypo-

Ningu!lm desconhP-ce as va.nt:1..:.:ens pa.ra tllocario e entrega-o ao llevcdol', Este, pro
a agricultura, das assnciaçõos cooDel';t tivas cisando do reduzil-o a moe:!a. o não encontran· 
do credito, que tão beneficog rÜ·mltados do capitaes disponiveis na Jocalidade,recorro 
teem produzido om toda. ;\ Jlarw. :\Ias o ao mercado estadual. )Ias um capitalista do 
fraco espirito do associao;>ão entre. nós e o;; Est.ado, nã.o tendo cc.nllCcimento perfeito das 
primch·os on'laios de u111:\ mutualidade som condiÇÕ'1S de garantia de que dispõem a~ 
precedentes no pa.iz, suscitando :t~ dcs- c;.~oper:~tivas loca.cs e mesmo não as conh:~ · 
eonfiança.s naturaes que despcc·-i;a a im- cendo toda;;-l'ecusal'á p:·ova\·elmente o UC· 
planta.;ão de um noYo l'egimcn êl!ODo:nico, gocio. O devedor, porém, dirige-se áo banco 
difficilmente permitt.iriam o tlore~·:!imento esta. dual, que-melhor informado como deve 
das cooperativas som o ap(lío gat•a.ntidvl' e~tat•, acceit:1 a tra.nsacção . e emitte nova 
do outros institutos de cz·cdito, s()lidamente lettra. em substituiç[o do titulo proveniente 
;1m parados peln garaothl. real da:5 s·ias tra.ns· da localidaje. Este se;tundo titulo já dispõe 
acções normaos. de garantia ma.i.s conhecida e po1• isso de 

E' a systema. do substitutivo qui'. longe de maior f<~cilidadc de circulação. :Mas do mor
organizar exclusivamente o ct·eli1o hypo- C<tdo estadual elle tende ao grande mercado 
tlwcario, procur:t eliminar Oi olJ~'<lculos que central. Ahi o titulo estadU<ll encontra a 
encontrariam entre nó$ a vida, e o funccio- concurrencia de ouh•os p1•ovoniente~ de Es
namento rcgulat• das cooperatiras locacs de ta.dos diversos c de typos, valores e cotações 
credito. ditferentes. Esta olferta avultada e varia do-

E' uma verdadeira federa\ ' O do credito termina a depreciação e a dilliculdade dos 
a,gricola., cujos títulos devem augmentar de negocios. Entretanto, o banco central sub
garantia. na razão directa. da extensão dos stitnc o titulo por outros efllcazmente garan
mercados om que teem de circular. ~as tidos e do typo e valores uniformes. Estes 
localidades-o cooperatismo, a respons.tbíli- serão, sem duvidit, acceitos em todos os mm•
dade solidaria; nos Estados-a. responsabili- cat.los e menos sujeitos á desvalorização, E 
dade effcctiva de oancos regionaes garantidos assim-g1•aças ás garantias dadas e á unifi.
pelos governos locaos nas suas operações cação dos titulos-terà sido possível e viavel 
es,genciaes; na União-centro de convergencia um<~ opm·ação de credito agricola. Bas loca· 
para a unificação dos ti tulos-a. terceira. o lidades a:s mais ignoradM. 
ultima garantia. Demonstrada. assim a conveniencia de ser 

Este triplico apoio dará aos iiiulos emit· instituído um banco central e a utilidade do 
tidos uma segurança completa e uma situa- mecanismo instituído pelo substitu~ivo, devo 
ção >anta.josa. em todos os mercados internos. occupar-me de outros pontos do discurso do 

nobre Deputado Sr. Felisbello F1•eire. O Sa. RoooLPuo PAixÃo-E' uma condição 
e;:aencial ess'l.. 

O SR. DAVID CAMPISTA-Sem duvida, é 
uma condição essencial, como bem diz o meu 
illu$tre collega e amigo. 

Yol, III 

S. Ex. fez o historico das tentativas de 
auxílios á lavoura levadas ;1. effeito entre 
nós, por meio do credito hypothecario e 
concluiu que o substitutivo nada contem de 
novo quanto áquella ospecie de credito e quo 

t~ 
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nenhuma razão kt para que sejamos mais Em 1890 fundiu-se esse ba.nco com o de 
felizes a.gora do que o fomos com as tenta· Credito Heal do Brazil. 
tivas do passado. Este ultimo banco podia. cmittir letras 

O substitutivo nada ionova, sem duvida, hypotheca.ria!!, on1·o, do valor de~ 11,5,0 ou 
quanto ao ePedito hypothecario e isto pela 100$ ao cambio par-emissão 11ue o substitu
razão p3remptoria de que o credito llypo- tivo expressa.ment!:l p1·ohibe ao banco central. 
thecario é sempre o credito hypothecario. Em 1887 os emprestimo~ bypothecarios em 
Podem val'iar os detalhes da operação c o ouro eram pouco inferiores aos empro:;ti
mccanismo d(llb ; m:1.s o typo economico mos papel. Import:J.ram os p1·imeiros em 
permanece o mesmo. Que fazia, porém, o · 3.208:600$ o os segundos om 4.593:900$(100. 
Imperio neste assumpto ·~ Disso S. Ex:. : o A quo causas se deve o desastre de:;..<>c banco? 
Imperio sempra cogitou do estabelecimento A' natut·eza das suas operc~ções cJm a. Ja
de um banco situado na ca.pital p:tra. fazer voura? Não. A commiss..'io que os accionãstas 
operações diroctas com la.vra.dorcs ospa.lha- nomearam em 1897, }.X'lo seu relator, Sr. 
dos por toda a vasta extensão do paiz. Que conse~heiro Duarte Rotlriguc3, notava. entre 
f,,z agora o suiJStitutivo '? Exachroente o essas causas a circumstancia de tet•om !llido 
contrario,porque descentraliza as operações. feito:~ contractos byp:lthccarios, ouro, em 
Os processos são, pois, di versos. grande numero. «Com a qru;da ouorme da 

Qu,tnto ao historico habilmente feito polo ~~~a. cambial, os _mutuarios vira.m..:.se impos
nobre Deputado, cumpre-nos averiguar si, sJblhtados de sattsfazer ~s pre~ta.çocs ~e~es
cffectivamentc, a oxpcrioncia de um curto traes o o banco na co~tmgeoCJa ~enoSISSI~a 
I·l1Ssado entre nós é de molde a autorizar o de f<tltar ao. compl'JmJsso assumido aqut e 
tlesaJento e a descrenç:t com que se en·~aram ~o e.;crangmro de p::~.gameoto J,>ontual de 
auxilios que reYestem uma das fórmas JUro,:; de suas letr~s h~pothecarms. Para 
adoptadas polo substitutivo.- a do crcJilo comp1•_,metter a sit!Iaça·_) do banco _ corr<!n 
lrypothecario. Essa não é · a unica de que tambem a. ~ncampaçao úo Banco Prcdml pJ_r
tl'<tta o projecto, como vimos, ma.s limitemo· que do a.ctn'o de.>te nunca. o banco aufertu. 
nos a oUa p~tra ar"umentar. l'ecursos correspondentes ao_s. encargos que 

d 
" lhe trouxl!ram as rcsponsabthd:~.des do P:\S· 

Cingia o-ncs ~ómente aos factos mais sa- sivo. 
lientes, lef!lhramo-n~s de que,. em ,1883, o Deve, porjm, a. commi:;são decla.:·ar, a. bem 
Banr.? Pred1al, que vlertt da ant1ga Empreza da verdade, que nem tudo póde ser levado á. 
Predial_. refor~ou_ os seus estatu_tos o, em conta do nuu estado da. lavom·a. pois ainda 
U!Da. Cll'CUD?scrJpçao .que ?-brangm a~ Pl'O· e nos emp;·estimos a ella concedidos que o 
vmcras do R.ro de Ja.nmro, S. Paulo, Mwas e /){mco possue os mellwres ~:alores do se1! 
Município Neutro, era. autoriz:tdo a fazer as aclivo.» 
seguintes operações: emprestimos S'Jbre hy Colho estes dados na cxcellente memorh 
pothecas de_propriedadcs ruraes lJ:O jl!_ro que publicada pelo distincto mineiro Sr. Dr. João 
fosse combma.do o com amo_J•tlzaçao ca.!- Ribeiro de Oliveil·a e Souza. . 
culada. sobro o pl'azo convencwnado da clt
vi-Ia; empres&imos hypothecarios sobro im
moveis urbanos, depositos em conta coi'· 
reute, etc. 

Não foi de pt•osperidade3 a oxistenc:a desse 
banco e isso não sômente em virtude da des
valorização do cafú, como ainda porquJ um 
dos elementos · da g<trantia. hypothecaria, 
estava pre.>tes a desapparece.• com a aboli· 
ção do elemento servil. 

No r elatorio de 1885 a directoria do Jm,nco 
pelo o1•gão autorizado <lo seu presiden.to, 
Sr. cooselhciro Custa Pinto, dizia: «0 estado 
a.ctu;;.l da lavoura, que soffre profundo abalo 
não só pela baixa do preço do·seu principal 
producto, como pela incerteza do futu·,·o na 
transfvrmação de trabalho, o receio da eli
minaçao do valo1· rlo elemento servil, que ale 
hoJe constitue pm·te integ1·ante da garantia 
hypotheclwia,tcem levado o desanimo a grande 
numero de lavrad01•es c porconseguintc 
originado o att·azo de muitos mutua.rios •. ,,. 

Este o primeiro facto. 

Aqui está como as operações hypotbeca.rias 
realizadas com a lavoura :;ão as menos cul
padas dos desastres bancarias do pa,;sado. 

Pa1·a estes concorreram ta.mbem om muito 
larga parte operaç·õcs mal conduzida.<> a a 
imprudenda, por vezes incrível, d~\S admi
nistrações. 

Dellas se póde avaliar pelo seguinte : a 
C,ompanhia Estt•a.da de Ferro Bahia o Minas 
tinha por lei concessão de larga faixa de 
terrenos margioacs. 

Para que essa conccs;;ã.o foss3 valida de
veria a comp:l.Dbia fazer mejir c demarcar 
os terrenos pnra adquiril-os pelo preço da 
lei de 1850. Nada disso fez a companhia. 

Entt·etanto, o Banco de Credito Real do 
Rrazil não duvidou empre.sta.r cinco mil con
tos, ouro, sobre hypotheca de taes terras qn~ 
ainda não pertenciam á companhia ! 

Ahi está. o exemplo de bancos que se des
viam das suas funcções norma.es e ainda 
assim o pouco que fizeram em beneficio da. 
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lavoura foi o qu<! do melhor lhr8 reatou 
alnal. 

Ao lado de tacs exemplos poderia cu citar, 
como experiencia. >aotajosa, a que resultou 
tl:L carteira. hypothecaria do antigo Dancü do 
Brazil. (AP?iados.) 

Foi liquida.rJa. nas melborC3 condiçõe3 de. 
sejaveis. 

O que se infere do que fica. dito não depõe, 
portanto, contra. a vantagem do institutos 
de credito para o fa>orecimento do credito 
agricola. 

O !3R. Rooor.Pno PAJx:\o-E \'. E". pódc 
citar o exumplo do Banco de Crc•Hto Real 
• le llioas que se tem conservado em posiç·ão 
do prosperida4c iun:jaYel. 

O SR. D.\VIH CAliFIST.\-Exaciamente, ia 
cu passar ao exame do;; institutos ostadoaes. 

O B:1rco de Credito Real de S. Pa.ulo foi 
um in·ti .uto bem dii·igido; as suas letras 
hy~otbec•rias di:;punham de bo:~ cotaç-ão e 
eram 1i ulos segures, havendo prestado bons 
l'erf çcs á. lavoura. 

Se este banco chegou m;'iis tarde a luctar 
co:u a; ro1is serias tlifficuldades e a. encon
trar-se em !J03ição embaraçosa foi isso de
-vido a. prejuizo3 oriundos da sua. carteira. 
commercial. 

Foi isto que .tecla.rou em uma. {las casas 
,lo Congre.~so paulista o leade;· ria m<\ioria. 

O B:.Lnco de Credi'o Real de Pern:tmbuco 
é t.ambem um solido estabelecimento de 
cretlito quo póde ser collocatlo ao lado dos 
melhores. Xas mesmas condições está o 
banco do ~fa.ranbão . 

O flanco de Credito Real rlo l\linas Geraes 
é um in:>~ituto de credito quo honra. o paiz, 
-Dispondo de pequeno capital tem as suas 
accões a ·J pal' c da mesma fórma a..~ suas 
letras hypothocarias que rareiam no mer
c ~!~O ••• 

0 SR. RODOLPH•.J P.ux:io- Dou dividendos 
de 12 ~•. 

0 Sa. DA \'ID CAMPISTA - • • • deu di vi· 
dendos de 12 ~• o as suas operações são se
~ura~ e cJrrectisgimas. E' um bello exemplo 
do quanto póde conseguir uma. adminis
tração honesta. r..ompetcn te c zelosa do 
bom nome do instituto que diz•igc. E isto 
é o de que mais se prcciu nos nossos 
b~CO!;l· Nem o mcca.nisrno a.dopta.do no sub
stttottm. nem outro meJJJo.r combinado, po· 
•lerão S3r proticuos ~m uma boa. adminis· 
tração. 

Depois do curto exame comparath·o que 
acabamos de fazer, peço licença para. in
vocar em fayor do systema organizado pelo 
substitutivo em discussão, uma opinião va
liosiaima a todos os l'8Speitos- a do actual 
Presidente da. Republica, Sr. Dr. Rodrigues 

Alves, e expre~a. quando S. EK. era. Mi- . 
nistro da Fazenda, no relatorio que apre
sentou em 1898. 

Escrevia S. Ex.: «Discriminando as re
sponsabilidades da União e dos Estados, . 
chega-so á conclusão de que a olles cumpria. 
especialmente dispensar as garantias ne· 
cessarias para o bom exito do bancos aue 
operem ;;obro o cretlito agrícola o real.· 

A União, por sua vez, dcvorâ.pl•estar o seu · 
valioso concu1·so a e~sas garantias, quando 
accentuadas pelos Rstados. Desta. fórma os . 
titulas cmittidos pelas instituições do cre
dito fa.\·orecidos pela dupla scguranç;t, se -va
lorizam . 

Assim, conseguiNle·lla imprimir .bonefico · 
impulso ao espírito de associação, o qual 
cngrandecCI·a. a Suissa e entre nós definha e· 
retrall<~·se. 

A min1ut principal preoccupa.ção, determi
nada pela propria natureza dos bancos de: 
credito real, que, como ensina Wolow,;I~i. 
1ll70 e;;1p1·estam d::nhei;·o, mas c;·cdito, con-· 
sistc M valorização dtt letra llypothecaria, 
Esta vatorização dopende de circumstancias : 
espcciaes e notamos como essencias a con-· 
stanto prosp1widadc da propriedade rural, a. 
exacta ap1•eciação do seu valor, a prudoncia 
e o ri.~·ot' na emissão das obrigacões hypo· 
thccal'b s, a solvabilidade do banco que as 
emitte e os favores concedidos pelos Estados 
ás letras omittidas. 

Preenchidas taes condições, a confiança n!lt 
letra hypothecar·ia. como título úe renda. 
se avigOJ'a no animo dos capitalistas. Kntão 
ha de registrar-se, como na Allomanha, a. 
In:~. cotação desses tit.ulos. Nenhum incon~ 
vcnicnto resultar<i dn. garantia com que <~ 
União vae reforçar as lett·as hypothecarias. 
Não só a rcsponsabílida!kl será nominal, 
desde que se respeitem as condições indi
cadas, como a letra hypothecaria, embora. 
garantida no seu capital e jnros pelos Es· 
tado~ e pela. União, não intluil'á sobl'e o meia 
circulante .» 

Ora. senl\Ores, é e3te o systema. inteiro do 
projecto substitutivo, valorizando a letra 
llypathecaria •.• 

O Sn. . RoooLPno PAixÃo- E' tambom o · 
remcdio para a apolicemania.. 

0 SR. DAVID CAMPISTA ··· ... pelas ga. 
raotias que lhe dá. 

Mas ainda quando a experiencia dopas· 
sado houvesse eondcmnado o credito hypo, 
thccario entre nós, razão não haveria para 
que se rt:'jeitasse o substitutivo em discussão, 
porque olle não é exclusivista nosto ponto. 
Outras fórmas conhecidas do credito agrí
cola nellc estão consignadas. Os emprestimns · 
sobre ponhor agr•icoJa, os descontos do h ·~ 
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tras da terra á o1·dem, etc., figuram entre 
as operações hancarias. 

Como uma das necessidades cuja satisfação 
é mais reclamada pela lavoura, sabc·sc que 
.está o desconto de wa1·mnts. 

Um dos brazileiros que mais teem estudado 
:a situação da nossa agricultura, o Sr. Sena
dor Alfredo Ellls, dizia, ha menos de um anno 
no Senado, que o fazendeiro não tem condi· 
ções para resistir á especulação, porque não 
tem bancos nem appat•alhos de credito que 
Jorneçam o numorario preciso para. o paga-
monto inadiavel dos colonos. . 

Isto se não daria, accrcscentava S. Ex., 
·si tivossemos os tcarmnts e bancos que cs 
descontassem sob á garantia do café. 

No substitutivo em discussão ha proYi
dencias <t esse re3peito, consubstanciadas na 
lett.ra c, § 4'' do art. 3''. 

Outras medida::l tendentes a amparar o 
prodnctor o auxiliar ctncazmento as coope
rativas locaes não foram esquecidas no pro· 
,jecto da com missão. E' claro, portanto. que 
este não merece, com justiça, a critica que 
se lhe faz de res~aurar ~.penas um mecanis
mo de credito que o no;so passado conde
mnou como seja, na opinilio tlo nobre De!JU· 
tado a quem tenho a honra. de responder, o 
credito hypothecario. O quo IHt de novo pa.ra 
nós nc-ste Ol'f!anismo sujeito ao estudo da 
Camara , é a fedct•ação do institutos banca
rios e de associações Iocaes de m·edito. Que 
ella é util, mostra-o a experi.encia e o mo\·i
monto que nesse sentido se acccntrla em 
toda a parte. 

Quer se tr<tte de associações cooperativas, 
quer de bancos regionaes de toda a especie 
-a nece5sidada de mutuo apoio inspir<t a 
appt•oximação. 

A concurrcncia dt\S emissões é frequente
mente desastt•osa. tanto na. hypothese dos 
titulos do quo trata o substitutivo como em 
outros. 

Ainda ha pouco tive occasião de ler o 
que se passa em um estado federal ameri
cano, o Mexico. Ha alli 24 bancos que dis
põem dt\ faculdade do cmittir notas. Estas 
são geralmente acceitas mas não o são em 
todo o paiz.-Ct•eou-sc então um banco cen
tral para garantir a troca e reembolso do 
papel emittido, estabelecendo-se assim uma 
união comparavcl ao systema que adoptou o 
substitutivo, união que se deveu á iniciativa. 
.do Governo Fedet•J.l. A ligação entre taes 
bancos é hoje estreita e etncaz. Outros ex
·emplos poderiam ser citados. 

O meu nobre collega c1ue ha pouco occupou 
.a tribuna, notou que o substitutivo da com 
missão não continha novidade em mataria 
de creJito. Entretanto, S. Ex. não quiz se 
referir á esta parte do mecanismo que con
-siste na união bancaria. 

Poderia. tel-o feito, porem, visto que ba 
della exemplo, mesmo na parte relattTa ao 
credito hypotbecario. 

E' conhecido o Bam:o Central de Credito 
Ten·it'Jriol da RussitT, que tem por olJjeeto 
princip:\l unificar e eentraliz.-u- as Iettra,: 
bypotheCJ.rias de tliver505 typos. emitiida.s 
pelas numerosas s:~ciedades o.lc creditQ real 
estabeleci.la.,: no imperio. Para esse fim o 
ba.nco emitte letras proprias. 

Aqui tem o meu illustre colle.ga o caso du 
sulJstituti\"O n:t parte refcrentJ ao credito 
hypothecario. 

Pa.ssando ao es~udo das cooperati>a.s. S. Ex. 
declarou que não dev(•ria adoptar entre nõ:; 
senão ._, typo Raiffei~en em que não ha. 
ac(·ões, mas simplesmente a snliJariedade 
pessoal dos membros da. associa~·ã.o. Em 
aparte declarei a S. Ex. que não bavia razão 
pal'a esse exclusi,·ismo e que adopta.do o 
projecto, mul11. impedia que os nPsso.; lavra
dores escolhessem o typo que fo~se mais con
yenicnte. 
~ão importa a qr:egtão de acç-ões, quotas 

ou partes. A difficuldade inicial das coope
r:ttivas é sempre a obteno;ão de capital. 
Como conseguil-o ? O nohre Deputado D(l 
p1•ojecto fi!IC apresentou no anno passado. 
estabeleceu que o capital em questão seria 
t'ol'necido, em parte pelo Thesouro. E' issr· 
um ma! c um desvirtuamento das coope
rativas. 

\Vol11', pt·esidente da Alliança Cooperativa 
Internacional, na memoria. que apresentou 
em 1900 ao congt·esso internacional de cre
dito popular, dizia : ,<;{a França, na Alle
mn.nba, ua. Austria e na It:tlia, ouve-se sem
pl'e a mosma exigencia.: subvenção do Es
tado. E' uma aberra•:·ão que dcsna.tura a 
idéa cooperativa. 

O credito cooperaih·o sae assim do seu 
papel. A J.iffieuldade de obtenção dos pri
meiro:; eapitaes existe e existirá sempre . .E' 
o grande hic do ncgoeio. Sclmlze, Delitzsch e 
Railfeisen conheeeram·n'a na Allemanha; e 
em toda a par,te onde se fundem caixas 
ruraes ou bancos populares a difficuldade 
existirá. 

Schulze começou modesta.mente e deixou 
que o tompo completasse a. sua obra. Nunca 
empregou o remedio moderno de pedires
molas ao Estado. Reconhecendo que só
mente a boa ga.rantia poderia assegurar o 
cretlito, ellc creou a boa garantia emittindo 
partes de mil c mais fran~os, como se as 
emitte ainda na Belgica. e na Suissa; Estas 
partes ou quotas correspondem melhor ao 
fim da corporação de credito, que é servir-se 
dos emprestimos das · economias para a 
creação de novos capitaes. 

Alberti, director da União das Cooperativas 
da Região Central do Rheno, assim co.o.cluia. 
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a soa memol'!a ap.re;en ~da ao Co~~_ a t.'io-o:Jtudoi 6 conheço o projecto :lo nobre . 
que me ~r~: c.\ ··~çao c adnumstraçao ~epnta.do ao qual já tivo occasião de rafe
w a'i.iOel~ de ··redito perteul·em ao do- rir-mo neste discurso. 
minio da ini··iath·a priraola. Igualmente é . . . 
á. inichti""a prha la que •"'mpe~ ··on:;cguir Act·~dtto, _SI'· P:es1dente, que depoiS das -
o t•apit:d ne<'1S.."\liio á m:lro·ba da assJriaçàiJ })?uca,:; cons1~eraçocs que mo foram suggo
de ('reiito. de rendo ~!" afastada. a. sub\·en- r11l~ pelo dtscnrw do nobro Deputado Sr. 
ção pecuniaria por pu~ do Estado. A este Fchsbell) Froire~ é tempo do deixa~· de · 
.~ompe~ estabeleoor os princípios do di -eho abusar da. attooç-ao da. G;.LS:t ( n i í-J apoutdos 
nece=svia» ao fun,···iooamento da~ coopera- !IJI"<'e$). • • 
tivas de ••t-edito e de:;eol"Ol vel-os de ac•·ordo 
co:u o pro,.:-re.;:~'-' economico geral ... 

Boo;J.;lirt' notava. que a;; cooperati\·as não 
terão ac~-ões cotulas na bois!. ou no mercado 
financeiro, rua5 ti!m parte,-, quuta.s nurnina.· 
tiças veneendo um pequeno juro. 

. -\s CL'OJera.tit"as tle croiito não s=to e~sen
ehlmen t(' sociedades de ca piiaes e comquan to 
tendo de o.rdinario um capi\al social e a 
fõrma de sociedades anonrmas, consbituem, 
cnt.retanto. "\"erdadeiras associações de pe;;
SQaS em que as qualidades moraes e a capa
cidade profissional de seus memb:·os compen
sam a. mo1icidade do capital. 

As proprias caixas Raifli:isc,l que primiti
\""amente não tinham ac(:ves nem j•Jias do 
entmdas-cmittil'am depois a.cç-ões, de valor 
insignificante aliás, graças á~ exigencias do 
governo allemão. · 

Pareco, portanto, que não tem razão o 
nobre Deputado nas obser·vações a que res· 
pondo quanto ao capital llas cooperativas. 
O substitutivo, que, cumo disse, adoptuu em 
geral o pr~jecto do Sr. Tosta, trata 1e crear 
:t figura legal-cooperativa-deixandv <t iui
cia.tiva prh·ada escolha da modal;dade que 
IUclhor convenha. 

O SR. FR:\:SCisco BER:SARDIXO- Y. Ex. 
cs~á encantando a Cama.t·a com a su:~. palan•a. 
autorizada. 

0 SR. DAYID CA~IPISTA-Extroma genero· 
siúa.de L Ex. E' uma idéa, Sr. Presidente . 
geralmente acccita. como util e mesmo de 
urgente realizaç-ão-a organiza.çã·J do credito 
real. 

De tal fói'ma ella impõe-se no actLL.'l.l mo· 
menta que já se espera de bancos de credito 
l'a&l o remedio necessurio á crise que atra
,·c.~sa. a praça. desta capital, estendendo-se a 
ella acção bancaria.. Depois da publicação· 
da mensagem do Sr. Presidente da H.epu
blica, um nos nossos mais apreciados jorna
listas o:>crevia no Pai;: « Pela situacão de 
nossa pr~ç:t, o Rtuco 1e Credito Real deve 
ser um in jteumento govm•nament 11, de 
modo a. soe possivel intervir a tempo para 
desmanchar as ciladas armadas á nossa pl'O· 
ducção. Ness:J banco as carteiras agrícola e 
commercial podem pre.~tar os mais inesti· 
ma.veis serviços, vindo -em soccorro ·prompto 
o olflcaz, quer ao productot•, quer á cas11 
commissaria e consequentemente ao com
mereio do interior, quo é uma das engrena
gens do mecanismo salvador.» 

A principio ost ... : •• ~sociações tiYel'am de 
:Lceommodar-se quanto possível, nos dh·m·sos 
pa.ize:.;, com as legislações que as não h a viam 
previsto. Dahi difficuldades e hesitações Pareceu-mo porém, que não soria pru
que demonstraram a utilidade de uma legis· deut~ e~tendel' as operaç~es b:wca.rias a.lé_m 
fação especial. dos limites do crod1to a~riCola. Do re.sto, n_ao 

Foi 0 que fizeram n.<; principa.es nações e é do um banco p~·op~·mmente commerew.l 
é o que raz o subititutivo. Nem é possível. que trata o substitutivo. 
que o legislador• brazi!eiro deixe por mais A (lu estão economica, Sr. Presidente, ê a. 
tempo tle eogita.r de associações que em questão do dia; esta., de que nos occupamos 
toda a parte florescem com os molhares rosul- agora, é uma das suas faces mais importan· 
t:ldos. tes. Si a Cu.marn. adoptat• o subshitutivo 

Em outra pa.rte do seu discurso, cxtra.nhou em discussão-póde não ha vor prefer 1do a. . 
o nobre Deputado que a Commissão de Üt'Ç:t· melhor solução entre as soluções possíveis, 
meu to não houvesse tomado em consideração mas certamente te1•á. dado uma, que attes
um projecto que S. Ex. apresentara., refe- tará 0 seu patriotico amparo á fortuna. pu· 
rente a cooperativas de crellito. blica, á . riqueza. nacional que desfallecc. 

A Commissão, porém, tinha sómenteque (Jfuito bem.) 
pronunciar-se sobre o projecto que sub
stituiu. 

Esse projecto continha umn. parte refe
rentt> ás cooperativas. A Commissão proferiu 
substituil a pela organizão que reputou 
melhor e que, a seu Yel', era. a do pl'ejocto 
Tosta. Entretanto, tendo de rolat.1.r a ques" 

Que o Congresso se pt•eoccupa com ella, 
qne resolva o que melhor parecer á sua. 
sabedoria. e terá. pt·estado um rolevautis
simo serviço á Nação. (Jluito bem. Muito bem. 
o oradOl" e Clln1jJI"Í1l!enlado pelos DeputadOS· 
p1·csentes.) 
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Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con· 
junctamente em discussão o seguinte 

SUDSTITUTIYO 

Ao projccto n. ;-,o, de iflü.t 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 

DO BA.:'\CO, SEU CA.P1TA.L1 SEL"S FlXS E S(:DE 

Art. I. o O Governo promover.á. a fun
dação de um banco com o fim especial de 
.fornecer á lavoura o auxilio do capitaes o de 
credito, do accoruo com as dispJsições da. 
:presente lei. 

A1•t. 2. 0 O capital do ba.ne1 será de 
50 . 000:000:'; divididos em 500.000 ac, õeg do 
100$ cada uma<' SCI'(L realizado <Í. medid ''• que 
for necessario, a. juizo do Governo. 

j\.rt. 3. 0 O Governo garantirá ao 1)anco, 
por prazo nunca maior de 50 ano os, o juro 
annual do 5 o f o sobre o capital elfectiva
mente realizado e conceder-lh9·ha os favo
res facultados na presente lei. 

Art. 4. o O banco não poder<i, sob pre
texto algum, envolver·se om h•ansacções 
que não tenham por fim exclusivo auxiliar 
a agricuHura, devendo limitar-se ás ope
rações especificadas na presenro lei. 

Paragrapho unico. No caso de inobser
vancta ou "esvio, sob qualquer pretexto, do 
disposto · no artigo sup1·a, perder<.'L o banco os 
favores que lhe são concedidos, incorrendo 
na. pena de UlU a tres annos de pri:sã.o o seu 
pre;;iuente e os funccionarios publicos quo 
dirccto. ou indirectamente tiverem pa.1•a isso 
concorrido. 

Art. 5. o As operações do banco serão li
mitadas oxclusivamc!nte: 

a) a omprostimos por meio de. contas cor
ren tes ou por lcttrn.s, a prn.zo nunca. maior 
de dous anous aos syndicatos · ou coopera
tivas de cJ•ed•to agrícola (bancos regionaes, 
caixas ruraes, etc . ) quo so fundarem de 
accordo com a p!'esente lei; 

b) a emprcsti.mos soln·e '1.Ca1·rm'!.l s l'epre
sentativos de productos da agricnltur<t ou 
das industrias a.gricola.s ; 

c) a. omprostimos por meio de CQntas cor
rentes ou lettras, u. pra.w nunca mt~.ior de 
um anno, c mediante bypotheca., penhor, 
agrícola. ou caucão ~t prazo, nunca maior de 
tre'l aonos, a lavradores ou industriaes agri· 
colas, residentes em municipios onde não 
houver syndicato ou cooperativas de credito 
agrícola, declarando préviamente o mutuario 
qual o destino a dar ao emprestimo e quaes 
os recursos com que conta para saldal-o no 
pt•azo fixado ; 

d) ! venda, nos mercados nacionaes, por 
conta. dos respectivos p ·opriettl'ios o me
diante commissio, dos pi.'oductos quo lhe 
forem consi~na.do~. p1ra o quo podorá c.>ta-
belecor armazens e dcpo~itJS ; . 

c) á cxp:lrtaç.:'io c \'COd:t nos mercado3 cs· 
trangeiro.;;, por conta do)S interessados, dos 
productos da agricultur•a o das indu~tl'Üts 
agrícolas, podendo para isto croal' agcncia
nc~ses mci'I'ados CJhrando de tudo a. respe
ctiva çommis~ã.o; n a. l'i:'CCb:Jr em COOf.a CJrrente, OU por 
meio de lettras, dinheir0 c out: o> valores, 
operando noste c1so como IJ mco do depo
sito. 

Art. 6. o O Córo e séde do banco serão 
para. tolos os effeitJs a Ca.J1Hal da. Re :m-
blica. • 

Pa1•agra.pho unico. Além da. caixa. matriz, 
o banco ter<í. ftlia.es nos pJntos onde, a. ar
bítrio do GoYerno, fo1·om neeessarios nos Es- . 
tados que, na fórma da presente lei, contt·a
ctarem com a.quolla conco1•rer com as quotas 
correspondentes para auxiliai-o nas despez:~.s 
com a garantia. de jurvs, si esta ~c fizer 
elfectiva. 

CAPITULO II 

DA AD~IINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO BANCO 

A 1•t. i. o O banco sel'á administl'a.do por 
dous dit·ectores eleitos pelos accionista.s, sob 
a presidencia de um delegado do Governo 
que, além do voto deliberativo, terá voto 
suspensivo, com recurso ex- o !fi cio para o 
Tribunal de Contas. 

Art . S. o Os accionistas, a quem incumbe 
a organização do b:mco, sujeitando os esta
tutos ;i. approvação do Governo, elegerão 
igualmente a sua. commissão fiscal, c o Tri
bunal de Contas designará annualmento um 
dos Sl'US momb1•os para examinar a escriptu
racã.o do mesmo banco, fazer p1rte da com
missão de tomada de contas e informal-o 
sobre a. execução do respectivo contracto. 

Art. 9. o As caixas filiaes nos Estados sm•ão 
administra.o:la.s r.or gerentes nomeados pelos 
dous director0s eleitos, com approvação do 
presidente do banco. 

Estas caixas serão fiscalizadas a.nnualmen
te por delegados do Thesouro, e deverão 
presta.l' aos governos dos Estados de sua cir
cumscripção todas as informações e esclare
cimentos que por estes lhes forem exigidos. 

Art. 10. A tabella do pessoal do banco e 
dos respectivos vencimentos deverá ser 
préviamonte a.pprova.da pelo Governo e, 
tanto o presidente como os directoreseleitos, 
tel'ão vencimentos fixos e jámais porconta
gans sob qualquer pretexto, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 10:01- Página 12 de 16 

SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 190-i 111 

Art. 11. No fim do cad.l. semestre S3 ro- .como as cooperativas do Cl\ldito, consti· 
unirá a c.ommis~ão do tomada de contas do tu idas por prolissionaes da agricultura ou das 
banco, composta. do presidente, de um dos industrias rm·a.es do qualquer especie, com 
diroctores eleitos e do membro dJ Tribunal o fim exclusivo de promovet• o custeio e a. 
d~ contas, a quo se refere o art. 8·•. Esta. defesa dos ~cus interesse~, estudar e melhorar 
commissão, depois de conferit• o balanço, as condições economica.~ da producção e do 
verificar a-> contas de l'eceita e despeza. á l'especti vo consumo, reger se-biio pelv de
.conta. do custeiJ do csta.belocimento, Ia.vru.rá. ereto n, 979, dn 6 de janeil·o de 1903, no que 
a respe~tiva acta, na qual do~lal'ará a im· lhos for applicavel. 
port~ncia. d<t resp.onsab~lida.lle do Thesouro Art. 17, Estas associações. quer sej tm 
~m !1sta. da garanti~ do JU_l'JS, caso os lucros exclusivamente do crJdito, quCcr reunam a 
ltq~1dos do bane~ nao a dt~~cnsem. , esta out1•as tuncções coJpera.tivas, sampru 

El!ta. acta. deverá. ~e~ asst.,nada pelos tre:~ que pretondet•Jm os favorod pccuniat•ios con
~ombros . da coll!,missao, que, em c~so _de catlidos por esta lcl, deverão provar que seus 
~~v~rgon.cl!l, aforao ?aclarar! com as raz~es e;tatutos consi~nam : 
JUStlficatl'vas, e s2ra remetttda, por cópw, "' . _ . . 
ao Governo, pelo p1•esidente do banco, por a~ quo todos os socws. sao 1gualm~nte soh· 
intermouio do Tribunal de Contas, que a darw~ p~los comprom1s os c_ontraludos pela 
encaminhará. com o seu par.Jcor. dssomaçao; 

CAPITULO III 

DOS FAVORES COliiCEDIDOS AO BANCO 

b) qual a natureza da. responsabilithtde so
lidaria dos socios, si illimitada, si limitada, 
estabelecendo neste ultimo caso o limite 
maximo dessa responsabilidade ; 

Art. 12. Alt~m da garantia de juros, 
banco gosará. : 

0 c) que nenhum socio poder<t retirar-se da 

a) do isenção da sollo e de outros quaes
quel' impostos cobrados pela. União ; 

b) de privilegio de arma.zens alfandegados 
.Para seus depositas o entrepostos. 

CAPITULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO 

associação sem prévio aviso, com tros mezes 
de antocedoncia, ficando entendido qne sua 
responsabilidade não cessar<1 omquanto não 
forem liquidados todos os compromissos da 
sociedade contrahidos até o dia da sua ex-
clu8ão; 

Art. 13. O banco níi.o poderá cobrar 
superiores a : 

d) qufl.es a.s condições de admissão á olimi· 
nação dos socios, que deverão ser profts
sionaes da lavoura ou das industrias ruraes, 
não devendo a situa~~ão de fortuna ser con-

taxas diçiic• de admissão ; 

6 o f o nas contas correntes abertas aos syn
dicatos e cooperativas de credito ; 

7 °/o nos adea.ntamentos sobre tom'l'ants ou 
descontos de lottras dos mesmos syndicatos o 
cooperativas; 

8 °/o SObl'6 Oll emprestimos a agricultOl'l'S, 
na. fót•ma da alinea. c do art. 4°. 

Art. 14. Nas vendas, quer no intm•ior, 
·qum· no exterior do paiz, o banco não poderá 
auferir outros lucros além de sua commissão, 
.que nunca será m:.tior de 3 %, revertendo 
. para os committentes todas as vanta~ens da 
operação. 

Art. 15. SI os lucros liquidas do banco 
·em dous semestres succossivos excederem 
de 7 o f o, será elle o brigado a r2d uzir pro
:rorcionalmente as taxas estabelecidas no 
a.J•t. 13. 

CAPITULO V 

e) que as directorias ni.io serão remune
radas, podendo sel-o, entretanto, o caixa 
que, em qualquer caso, de,·erá sempre pres
tar t1ança. equivalente aos interesses sob a 
sua guarda; 

f) que n. a~soci:tção não poderá opol'at• 
fóra de sua circumscripção, que será limi
tada ao districto ou município, não podendo 
em caso algum ir u.lém desta ultima circum
scripção; 

g) que a associação tomará por emprestimo, 
com á garu.ntia solidaria. do totlos os socios, 
os capitaes de que carecer pa.1•a. fornecm• 
aos me~mos socios de acco1•do com suas ne
ce8sidades reaes ; 

h) que a associação, com a responsabili
dade solidaria do todos os seus socios, exer
cera dentro de sua circumscripção as fun
cções do caixa. cconomica, l'ccebondo, em 
conta corrente, depositas desde 1$ até o ma
ximo, que limitará ; 

.DOS SYNDICATOS E COOPERATIVAS DB CREDITO i) que não poderá olla., em C~~O algum, 
AGRICOLA distribuir dividendos, devendo a JOla de en

Art. 16, As a.ssocíações cooperativas de 
}lroducção, de-· consumo, de compra e de 
Yenúa do seguros, de beneftcencia, assim 

tl•ada dos socios, si for · estabelecida esta. 
contribuição, assim como todos os lucros 
apurados, sor levados á conta do funJo de 
resm•va; 
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j) que, attingido o fundo de reserva ú, im-·r a) cópias authenticas de estatutos, da re
portancia. que satisfaça., por si só, as ncccs- laçã') nominal dos socios e da acta da instal-
sidades dos associados, dispunsando, em !ação da sociedade : · 
Cioilsequcncitt, outros compromissos além dos b) certidão do official do regi;tro de bypo. 
re.mltantes dos depositas p;•oveniente.s da tbecas da. comarca de ter a a~sociação preen
sua circumscripção, os luct·o.9- líquidos roa- chido em ·?CU cartorio as formalidades exigi
lizados dcveri'io ser applica.<ios em obras de das pot' let: 
utilidade para a mesma circumscripção, tae;; c) pront de quo, pelo menos, cincJ dos so
camo escolas, estradas, abastecimento de cios ioscl'iptos possuem, livre e desembara.
:tgua, illuminaçã.o, etc. ; · çados de qualquer onu~. immoveis agri
. h) que nenhum emprestimo poderá. n. asso- colas dentro d:.t circumscripção social cujo~ 

oiação fazer sem as neeessarias garantias e Yalorcs, tomadas por basJ as transacções do 
sbm qne o mntuarlo em sua solicitação do- ultimo a_nno, ex~~dem o dobro do valor· do 
clare expressamente qual o destino a da.r-lhe emprc8tlm<) sohctta.do. 
e quaes os recursos de que dispõn para sal- Esta peova será acompanhada de do-
dal-o no prazo tbcail~ ; . _ cttmento:, amllenticos {escriptura, certidões 
_l) que os emp~·estuuos n.oil socws nao pode- de impostos pagos, etc.), indicando a ex

rao ser por mawr prazo de um anno, p~lo tensão territorial da propriedade, natureza. 
. menos emquanto o fundo de reserva soem! ·de suas bemfcítoria.s e outros elementos 
não for sutficiente para, indepenclente de em· constitutivos de seu vaJor. 
Jlrestimos, a_ttender á~ transacções normaes Paragrapho unico. O banco, depois de ex-
da a~sociaçao; todavia, esto IH'azo d~ em- aminar a petição e julgar das garantias . 
pro.;tJmo poderá ser proroga.do por mais um apresentadas, concederá. o credito pedido 
a.nno, nos cv,sos.de força m':lior per!'~itamente ou negal-o-ha a.té nova prova, si fol'em in
c~mprovados, SI o mutua.rw reduza• seu do- sutficientes ou não provadas as garantias 
bJto a. 50 % ; oíferecidas. 

m) que nenln~m empre~tímo será. realizado Si, por~m. a associação não se. conformar 
sem a necessn.rm garantia, que deverá con- com esta nl&im<~ decisão, poderá reco1•rer 
sistir em hypotlleca, pen1101', fiança ou endosso para o Go,-ei'no, por intermedio do Tribunal 
de um:t ou mais fil'mas de re~onhecida. idonei- de Contas, que em parecer fundamentado, 
dade., conforme a importanem do meamo em- si julgar de justiça. a pretenção, poderá acon
prestímo; sellnr ao Governo que o1•dene ao banco n. 

n) que no caso de dissolução da sociedade, concessão do credito solicitado. 
quo deve ser prevista, o fundo de reserva, 
liquidados os compromissos socíacs, será re· 
coLhido ao Tltesouro do Estn.do L'cspectivo, 
que o restí&uiré.i com o juro de 3 °/o a outra 
associação que, com os .mesmos intuitos; ve
nlli.1 a fundar-se na circmnscripção_ 

Art_ 18. Na prolübiÇ'ão Ja sociedade co
operativa de distribuir dividendos não estão 
cornprehendidas as bonificações distribuídas 
Jií"o 1·ata da. importanciu. das compras o das 
vendas feitas pelos respnctivos socios c que 
constituem um elemento das cooperativas 
producção de compra e de venda. 

CAPITULO VI 

l>MJ CONDIÇÕES DE CREDITO ÁS COOPERATlYAS 

Art. 19. As instituições de cradíto agricola, 
que em seus estatuto8 preencherem as con
dições expressamente exigidas no art. 17 da 
presente lei, seja.m quaes fore~ as suas 
designações (syndicatos. cooper_ativas, IJan
cos regionaes ou popularas, ca1xas ruraes, 
etc.) poderão gosar da& vantagens de credito 
por ella.s concedidas. uma vez que o reqnei~ 
ra.m á administração do banco ora creado, 
fazendo acompanhar o requerimento dos se
guintes documentos: 

Art. 20. Emqua.nto existit·em relações de 
credito da associação com o banco presta
mista, a admioisti·ação d<~quelle deverá rc
metter semestralmente n. esie a relação dos 
socios :.ulmietidos e exctnidos durante o se
mesti•e, lJom como cópia autlwntica. das actas 
das ses~ões em que se derem alterações na 
mesma administraç-ão ou seus estatutos. 

Art. 21. Durante a vígencia de sous con
tractos com o banco, as associações coopera
tivas fteam .~ujoitas á fiscalização do Go
verno, qtw poderá fazer inspeccionat-as para 
julgar de suas condições financeiras e do sua. 
acção economica.. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. ~2. O Governo entl'ará em accordo 
com os dos Estados qlte desejarem p::tra o 
territorio dGlles os favo1•es da pre~ente lei, 
no sentido de concol'l'erem com 50 °/o da, 
ver1J:1 destinada a. tornar effectivo, a garan
tia de jU!Os concedida ao banco, distribuída 
a quota na proporção dos emprestimos feitos 
annualmente por este nos r~spectivos teni
tol•ios. 
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Art. 23. O Governo, nos ost1tutos do 
'banco, f.1.1'ã. precisar as funcQões dos rcpre
'sentantcs do Thesoul'O Publico, ch 1mados a 
-collaborar, e estabelecerá. os limite;J da in
tet•venção dos delegados dos Estados junto ás 
caixas filiaes. · 

Art. 2-l. Nos cstatu tos do banco deverá 
.ser prevista a hypothese de sua enc:~.mpaÇão 
1pelo Governo. 

Art. 25. ·o bém•Jo manter<t, onde julgar 
conveniente, nos mercados naciona.::!s e os
•trangeiros. o serviço do oxpo.~ição e pr·opa.
_,ga.oda dos pt•Jduct&s da. agricultur•a. e das 

· iudustria.s rurae.3, custeJdo pelas contribui
·ÇÕ:3S, om ospeci; ou om dinhoiru, quo }:ara 
es.se ftm furem votadas pelos Estados. 

At•t. 26. Revogam-se as disposições em 
oeont1·ario. 

Sa.l.l. das sessões, 8 de julho de t9J4.
-Hem·ique Borges. 

Ninguem mais pedindo a palavra, ê encer
;rada a. discussã.1 e adiada a vot.ar;ão, até que 
;,1, respectiva Commis>ão de parecer sobre as 
-emendas ofi'orecidas. 

O Sr. President,e-Visivelmente 
não ba numero no recinto para se proceder 
ds votações das materias encerradas. 

Vou levantar a sessão e designar a ordem 
-do dia para sogunda.-feira, ·11 do cor1•ente. 
.(Pausa.) 

Vae a impriniir o seguinte 

PROJECTO 

~. 96-1904 

.Nanda contar pelo dobro, para os e/leitos da 
re{Oi'ma, o tempti de serviço dos officiaes e 
praças do e:~;e1·eito e da armada que {tze1·mn 
parte das forças mantidas na Republica do 
Pa.,.aguay, após a g~tel"1"a desde o dia 1 de 

.nw1·ço de 1870 dquelle em que deixaram de 
pe1·ceber -as ouh·as vantagens 

Foi submettido ao estudo da Commissão de 
Marinha o Guerra, o requerimento em que 
o coronel- commandanto do 28° batalhão de 
.infantarii1 Firmino Lopes Rego, pede ao Con
gresso Nacivnal que lhe mande contar p3lo 
dobro, para os elfeitos da reforma, o pe· 
.riodo de tempo de 1870 u. 1875, em que fizera 
parte das forças de occupação do territorio 
_pa.raguayo, após a guerra te1•minada a I de 
março do 1870. 

Allega o supplicante haver marchado, em 
tl865, para a campanha contra. o dictador 
Solano Lopez, como alferes do 19• corpo de 
v oluntarios da. patria., permanecendo na re· 
publica do Paraguay até 1875, em activas 
operações militares, e que, entretanto, EÓ 
lhe ha sido contado pelo dobro o tcropo de-

Vo!. IJI 

corri<lo de 1865 <t d·.tt:t da terminação da. 
guerra. Fa:r. ainda vor que o governo do 
impario, tendo c.mse!'vado na alludida I'epu
blica. uma. divisão do ex.ercito, mantida. em 
pleno pé de gner·ra e a cujo pessoal mandou 
abona!' as vantagens de ca.mpanlta, excluiu 
destas, sem mzão ptausi \'Cl, a. contagem de 
temp.J pelo dubro, para os elfcitos da refur
ma, proccd.1ndo, tJda,·b, de mudo contrario 
qtun ;o aos otnciaet; e pl'aça.s que fic:tram em 
1\Iontevidéo, Buenos ,\ nes e Corpientes «e1;1. 

completo. quietitude e meti.> p;·o:·imos do Rio d11 
JtJ.JtCÍI"O que do tlt,.Jct~'I·O d as opcraçõ :.·s~-.. 

A Corumi':l!:iâo, tendo cxamin:.t.du com o 
maior ct•iterio o raqn"'l'imento de que se 
t1·at.a, p:~.ssa. a. C!llittit· o sc:.t p:.trccer ácerc:t 
do me.;mo: 
R~gulam a especie, além d'.) outras dispo

sições em pleno vigor, a lei n. 2.556, de 26 
de setembro de 1874 (art. 9° § 2'•) e regula
mento de ':!-7 do fevereiro de 1875 {art. 13·t) ; 
o dec1·eto de 2U de setembro, tambem de 
1875 ; este n.Yiso, publicado na ordem do dia, 
do c:urcito, n. 110, de 18 de setembro do 
1890: . 

«Deve ser cont<tdo pelo douro o tempo em 
que os officiaes do exorcito serviram nas di
vel'sas guerras civis que se deram nas pl·o
vincias, hoje estados do B1•azil, da época da 
independencia em diante» ; a resolução de 31 
de maio e aviso de 4 de junho de 1894 ; o de· 
ereto n. ü4ô A, do I de novembro de 1890, 
art. 23, que arbitra aos officiaes do exercito, 
em campanha., a gl'atificação especial cor
ro:;pondcnte á terça p::~.rte do soldo e art. 41, 
que estatue: 

«As forragens parJ. hesta de bagagem só· 
mente competem aos officiltes q11e fizerem 
parte <las forças em operações ou de obser
vacão na. previsão de guerra.», e os avisos de 
6 de setembro e 16 de a.hril de 1895, de lO de 
outubro e 22 de novombro de !'900 c de 2 do 
fevereiro do 1904, que mandam contar pelo 
dobro, pa.ra, os effútos da refm•m:\, o tempo 
de serviço de 6 de setembro de 1893 a 13 de 
março do 1894, na Capital Federal; de 7 de 
março de 1893 a 23 de agosto de 1895, no Es
tado do Rio Grande do Snl ; de 6 do setembl'o 
de 1893 a 16 da abril de 1894, em Santa Ca
tharina. ; de 6 do setembro do 1803 a 16 de 
abril de 1894, nos Estaios de s. Paulo e Pa
rant't ; de 14 de março a 5 de outubro de 1897, 
no Estado da Bahia ; de 14 de abril a 5 de 
outubr•o do mesmo anuo, no Estado de Ser
gipe, data da tomada. de Cn.nudos, ~ o pe
ríodo dec01·rido da data em que parhram do 
Manáos os offichcs e praças destinados á ex
pedição do Acre até ao llia. em que de yolta, 
cll~garam âquella capital. 

Além destas disposit_:ões reguladoras da 
contagem do tempo 11elu <lobro, para. os 
e1feitos d<J refoProa, ha o aviso do MiQis

i5 
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terio da M:::.rinh<t, rlo 17 do mar('o de 1898, 
que assim o man(ht fttzer quanto ao pes
soal guarnc•·odor da divi8ão naval em ope
rações no Estado da Bahia, calculando-se 
o referido tetr.po, do dia da ehegnda da 
mesma diY:são üquelle Estado ao da to
mada de Canudos. isto é, de ~ do [~bril a 
4 do outl!bro de 1807. 

Ao pc~s0~d qno permanecera no l:rl'rito1·io 
pamguayo, apó; a teJ•minação <h ludu., 
mandou o c;ovemo do Brazil abona.!', du
mntCJ todo o período du. oceupaç·ão (1870 a 
1876), as Yantagens de campn.nha, ou sejam 
mais uma terç·a parte do soldo e gratifiração 
para a caval~·adura dos oll1cia<:>s o fotTagem 
11ara. bestu de bagagem, dc,ixando, po1•ém, 
do ordenar que lile fosse contado o t empo 
pelo dobro, pa1·a os effcitos d<t reforma, 
como o deveria fazet•, porquanto assaz pe
now et'lt esse scrYiço, prestado por aquo1los 
que, em g-rande parto, haYütm presenciado 
o completo e moroso desdobramento desse 
terrível dmma, batondu-se, dia n. dia, hora 
a hora, com a maxim:t brann•:;, o ([osprendi· 
monto, em prol da ciYilizaç;w d::J> America, 
do Sul e ela mcrel'ida liberd<Ldo. de um 
povo herol r;o e brioso, cruelm.ente vppri
mido pelo m:üs oxe r.~rando dos dospo~as ! 

Não havenclo, pois, nenhuma dhpo~ição 
em vigor capaz ele resolver o presente caso, 
deve o Cong1'esso Naeionétl. zeloso do suas 
attl•ibuições pt·iYativas, decretar ll!lla lei 
ampla que Ül(·::t dcsapparecm: tamanha inl
quidade, <.' não deferir apenas a petição do 
coronel firrc:iuo llc.!!·o; apezal' de ser brilhan· 
t:ssima e extreme de maculas a[(~ do offieio 
lles:>c di~tindo ofllci::tl llo oxet•cito lJJ'azilciro, 
na qual, além de rclenntcs sct•vir·os tlo pu.~ 
o do guerra, reluzem ra~gos tlo verdadeira 
bravura militar. 

Si assim pi·ocoJct·, nã.o fa1·á um simple~ 
favor tto alludido •:oronel, com tt inclusão dos 
seus eompanlleircs de glorias c trab<dho.", du· 
rante o tempo da cccup"çiio do Paraguay 
pelas força:> ::tlli conservadas após a san
grento.lut;t. tlc 181)5 a 1870: }Jratic<mi, po
rém, um :1.cto de justiça plena, merecoLloi' 
ue rraucos c·lc•gios <laquellos que não menos· 
prezam os gt·andes e pequenos servidores da 
pa.tri~t. 

A Comm: ., ~I ·.\ tle :\Ial'inlw. o GtWl'l':t, pcn
:>8,ndo tlcstc m,:,rlo, offorece ao elevatlo juizo 
cl '1, Cam<~.!'a o ~cguintc projccto do lei: 

o 1ia I de março de 1870 <tquello em. CltJe 
deixaram de perceber as outras vantagens de 
campanha. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das Commissõcs, 8 de julho de 1904.
Alves llw·bosa, prcsidootc.-Rodolplw Pt!Í[!;(fo, 
l'elator.-Otivei1·a Vallr.ula(). 

O ~~·- ] ,>••esidente- Dosi.:rno para 
segunda-feira, 11 do corrente, a seg·uinte 
ot·dem do dia: 

Continuaç:fto da votação da emenda ao 
pt'ojccto n. 345 A, de 1902, c conAtante do 
impt·esso n. 47 A, de 1004, concedendo igual 
f<n-ot• a D . . i\.ntonia Santiago Pontengy e 
D. Maria Adelaide da Silva Pontengi irmãs 
solteiras do capitão Joaquim de Assis Po· 
tong·y; 

Votação do projccto n. 51, dr. 1904, au
torizando o Po<ler Executivo a abrir ao 
}..Iinisterio da Fazonda o creuito extra
ordinal'io do 6:379$587, em execução do 
sontença passada em julgado em favor do 
Dr. Hilal'io Soares de Gonvên,, lento da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro cza discu~sãoJ; 

Votação do projecto n. 52, de 1904, auto
eizando o Poder Executivo a a1>ril' ao 
Ministerio ela ,. azenda o credito extraordi
na.rio de 27:915$150, ouro, importancia 
com que o Brazil devo contribuir: para a 
constl'llcção do edificio destinado â. Secre
taria Internacional da8 Republicas Ameri
C<tuas e p~l.l'lt a Bibliotheca Commemora· 
t iva de Colombo, em \Vashington (2a dis
CllS!;ão) j 

YoGttÇão do pt•ojecto n. 17 A, de 1904, mn.n-
dando substituir a disposição da lcttra.-c
doart. 1°, § 2•, do dect'Cto n. 1.171 A, de 

1:2 de ja.nciro do 190,!, pela, seguinte:-ü, fi. 
xação das taxas pelo aluguel do material da, 
praticagem e serviço do pessoal avulso da 
mesma, devido pelas embarcações que de
mandarem o porto e de accor,lo com o re
gulamento de 28 de f<weroiro de 1854; com 
pn,recer da Commissão de Orçamento (2 .. diil· 
cussfi,o); 

Yotação do projecto n. 53, de 1904, auto
rlz<tndo o Poder FxccutlYo a conceder um 
anno de licença, com tiJdos os vencimentos, 
papa tra.tar de sua sa.ude, ao Dr. Democrito · 
CaY<tlcanti de Albuc1uerquo, director da 1" di-

O Congrc~.~o K<<cional tlecret~t: rectori11 do Tribunal de Contas (discussão 
Art. l .'' Será eonti1llO pelo dobro, para os unica); 

efi'eitos da ::cforma. o tempo de serviço dos Votação do p1•ojecto n. 34, do 190•1, auto
officiacs e lll'aç·as do cxm•c1to e da armada t·iza,ndo o Poder l!:xecutivo a abrir ao Minis- · 
flue lizerarc. parto das forças mantidas na, torio da Guerra o credito especial de 5:181$ 
repuhlka do P::tragna~·, após a guerra, desde 1 para occor1•er ao pagamento aos inspectores. 
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da Repartição Geral dos Telegraphos Antonio 
José da Silva Rosa. e Cttsemiro José da Silva 
Rosa, das diarias quo deix<tram de receber 
durante o tempo em que serviram na com
mi~são constructora das linhas tclegeaphicas 
de Guy<tbá. c Corumbá (3"' discussão); 

Votação un projecto n. 48, de 1904, auto
rizanclo o P ,J.Ol' Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazctllta o credito extraordinario 
de 14:313$065, em execução de sentença p~s
sada em julgado em favor de Lobo & l!·mão 
(3& discussão); 

Votação do projecto n. 49, de 1904, au
toriza.ndo o Governo ,,, deduzir do credito de 
530:8648, destinado a « materíal, constru
cções e evontuaes )), na tabolla annexa ao 
decreto n. 1 .151, de 5 do janeiro do coPrente 
ando, a quantia de 100$, relativa á diffe
renca verificada entre a somma total das 
verbas alli previstas e o credito de 5.500:0008, 
fixado no art. 1°, § 5°, do mesmo decl'etõ, 
bem como a hnportancia de 27:754$, nece.ssa
ria a integ-rar a dotação da verb~t « Estação 
da visita do porto», mencionada na tabella 
refei•ida (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 60 A, de 1904 (do 
Senado), concedendo proroga.ção da. licença 
dada ao Dr. Bernardino Ferreira da Sil nt, 
ministro do Supremo Tribunal Fccleral, por 
mais um anno, com todos os vencimentos 
(discussão untca) ; 

Votação do projecto n. 62, de 1904, auto
rizando o Poder Executiyo a alJrir ao Minis 
te1•io da Justiça a Negocias Intaríores o cre
dito exti•aordinario de 3:64-.18827, para pa· 
gamento dos vencimentos quo competem ao 
sub5titnto dn, Faculdade de Modicina da 
Bahia Dr. Jor,;é Julio Cn.lazans (2"· discussão); 

Votação do pl'ojecto n. 63, dC' 1904, auto
rizando o Po~er Execnti.-o a abrir ao Minis
teria da Industria, Viação o Obras Publicao: 
o credito extraordinario de 12:801$870, em 
execução de sentença passn.dD. em julgado 
em favor dos engenheiros Lucas Proença c 
Antonio da Costa Junior (2~ discussão); 

Vo~ação do pl'Ojecto n. 64, de 1904, abrindo 
ao Ministerio da Justiça e Ncgocios In r,c
rioros o credito de 600$499, pn.ra pagar a 
tres officiaes e a, um porteiro da Secretaria 
do Senado, em virtude de deliberação 
cla.quello ramo do Congre,;:so Niteion<~l ( ~" 
discussão ) ; 

Votação do projecto n. ê5, de 1904, tor
nandLl extensivas aos auditores de gue1•ra 
dos 1°, 2•, 3•, 5" e 7• districtos militare•; as 
vantagens do decreto n. 821, de 27 de de
zembro de 1901, com parecer c substitutivo 
da Commissão de Marinha o Guerra, sobre 
organização do quallro dos auditores do 

exercito, declaração dos seus direitos e de
vores, tornando-os extensivos ao auditor da 
marinha, o dando outras providencias ; e 
com parecer da Commissfío de Orçamento 
opimtndo em favor do substitutivo (prece: 
dendo o requerimento do Sr. Oliveit•a Val
ladão) (2a discussão); 

Votaçfio do p1•ojecto n. 66, de 1004, auto. 
rizando o Podul' Executivo a, conceder ao 
Dr. Albino Alves Filho, procurador da. Repu
blicano Estado de Minas Geeaes, um anno de 
licença, com o ordenado a que tiver direito, 
par,\ tratat' de sua saude (discussão unica) ; 

Votaç·ã.o do pt•ojecto n. 67, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder ao 
telegraphista de 3"' classe da E:>trada de 
Ferro Central do Bmzil Jacintho Hygino d., 
Cruz seis mezcs de licença, com ordenado, 
para tratai' de sua saude (discussão unica) ; 

Votação do pt•ojecto n. 68, de 1904, conce
dendo prorogação, por mais um anuo, dt\ 
licr.n~a em cujo goso se acha o Dr. Samucl 
da Gam~t Costa ilfac Dowell, lente substituto 
da Faculdao!a do Direito do Recife (di.scussão 
nnica); 
. Votação do pl'Qjecto n. 69, do 1904, auto

l'JZando o Poder Executivo a conceder ao ma
chinist::t de l" classe da Estrada de Fert'o 
Centl'al do Brazii José Joaquim da Silva um 
anno do licença, com vencimentos, para tra
tar do sua sautle (dbcussão unica); 

Votação do projecto n. 70, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder um 
anno de lic:Jnça, com todos o.> vencimentos. 
ao chefe de secção dn. Directoria Geral da 
Estatistica João Cancio da Silva, para tratar 
de sua. SU.\lllc onde lhe convier (discussão 
unica); 

Votação do projecto n. 71, de 1904, auto
zando o Poder ExecutiYo a abrir n.o Minis
terio da Justiça e Negocios Interiores o cre
dito extraordinario de 29:68~);-;167 em ex
ecução de sentenç;t passada erü julgado em 
favor do alferes da brigada policial Alfred.o 
Nunes de An:lr;\dc (2" discussão); 

Votação do prvjecto n. 73, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abril' ao Minis
teria da Guerra o credito especial de I07$850 
para occorrer ao pagamento aos soldados do 
1° batalhão de ai•tilbai'ia de posição Ma.r
tinho Xavier dos Santos e outro, de seus 
vencimentos relativos ao moz de novembro 
de 1901 (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 74, ele 1904, autori
zando o Poder Executivo a abrir ao Minif;
terio da Guerra o credito especial de 
6:434$980 pa.ra occ01'l'Cl' ao pagamento a 
Francisco Affonso Palia., cessionario de di-
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v'ors.l:s ex-praças do exercito estacion:td1lS no' caus:t intenta•Ja p..ll.J general do · bl'igida 
Estado de Matto Grosso, proveniente de peças Marciauo de Magalhães, para annullar os 
([c fardamento que venceram e não receiJc• atreitos do decl'eto n. 3.229, de l9 de jmih'l 
ram no devido toinp:> (211 discussão); de 1899 (2:t discussão); 
_Votação do p;~ojecto n. 75, do 190J, auto- Votaç:io do pl'<>jocto n. 240, do 10:>2, au-

rtzando o Polier Executivo a conceJel' um· tu1•izanio o Pudcw Executivo a pcrmittir o 
ttnno de licenç:~ ao D1•. José Nabnco Noiva, estabelecimento de nm banco denomina.dó
auclitor do gucrru, do Jo distt•icto milita.J', Rtnco fl!'azilciro dG Miooração-com o ca· 
sem voncilmntos, para tratar deneg.Jcios de pital de 10.000:030$. para os fins e sob as 
seu iutere~5e pú·ticula.r 011dO lhe cunvior b:tses quo moociona, com votos . em scparaio 
(iiscussão uni<1a) ; dos Sr.;;. Cor.1elio da Fon~eca.,Fra.nclsco Veiga 

- . ~ . e Cincin \to Bt•ag • ; prece :endo a. votação .do 
. Vot~çao d•JJ)ro.JOvto .11 • 89, d~ 1~04, rola: l'<Jq uet•imento dos Srs. Ferreira. Bra_sa o Bl'Í· 

t1vo a . emeo a manttda por mats de ~l)U:s cio Filho (2~ discussão). 
terços dos votos . do Seudo ao pruJecto . _ . ' 
n. 210 B, do 1902, da Camarà dos Deput:tdos, ':'ota.çao do PI'Jiecto n. 4.3. de 19::>~. a.u-
que a)ltoriza o Po~ler Executivo a e.mceder a to~·,~and? o Pvder ExecutiV? a abrir ~o 
D. ~hria. Francisca Mello de Carvalho, filh'l l\flmsterw da Guerra. o cred1to extraordt
do coronel João Fran~i~co de Mello e viuvit do 1:890$320 Pl. ·a pagar ao bacharel José 
d·o co:Jstructor mwa.l Tt'<'j~no Augusto de Franc~;co Ribeiro Màcha•Jo, ex-secretarb 
Carvalho, uma p:msão annual de 600$ (dis- do ext1ncto Ars'3nal de Guerr·a · d~ Estado de 
cus:lão unica) ; Pernambuco, o ordenado que delxJu de re-
. - · _ . . . ceher de 13 de ,janeiro de 1899 a 26 de ou-

Y9taçao do prvJCCto n. 130 4, de 1903, tubro de 1900 (2~> discussão)· 
eqUiparando as ta.bellas dJS vencimentos do . _ , · - . ' 
pessoal artístico civil e militar do Arsenal de Dtscussao umca do proJccto n. 72 A, de 
Marinha. do Pará ás respectivas tabellas 190!, cJm -pat>ec~r sobre a .emenda apresen
a.ctualm<mte em vigor no Arsenal de Marinha tada na 2a dtscus~o do proJecto n. 72_, deste 
da Capital Federal, com substitutivo da Com· ann?, que .a~tor1~a o Poder Execut~vo a 
missão do :Marinha e Guerra (l" discussão) . abr1r ~o ~lUJs~erJO da. Guerra o credtto ex-

- _ · ' traordma.l'lo de 5.000:000$ · para occorrer 
Vota~ao do parecer n. 19, de 190_!, conce- ás despezas resultantes do movimento de 

dendo licença, por tempo xndetermmado, ao fvl'ças, sua pet•ma.nencia e operações no 
Deputado Alvaro Augusto da Costeio Carvalho, Alto Pul'(ts Alto Acre e Alto Juruá · 
para tr~tar de sua saudo (discussão unica) ; Discussã; unica do parecer n. 11, ~e 1904, 

yotaçao do par_ecer n. 12, de 1904, inde· opinando no sentido de, em face do art. 20 
fermdo o reclUBI'Imento em que D. Emília da Constituição, ser concedida. a licença so
Mendonça d_a Costa, v!uva do tc:nent9-coro- licitada pelo 3° p :·omotor publico do Dis
nel honúrarlO do exm•c1to Sevenno José da tricto Federal para processar o Deputado 
Costa pede uma pensão (discussão unica)! pelo Estado do Rio G1•ande do Sul D1•.Aifredo 

Votação do projocton. 91, de l90l, nu- Va:o.la pelo facto conshnte do inquerito 
toriza.odo a Podm• Executivo a abl'it• ao pohcw.l que_ acom"Qa~ha . o requerimento 
Niinistm•io da Gue1·ra. 0 credito especial de daqueUe orgao do l\1Imster10 PubliCo; 
18\:J$500 para occorrer ao pagamento das Levanta-se a se3são a 1 hora e 55 roi-
custas a que foi condemn:1da a União na nutos da. tarde . 

02a SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 1904 

P1·esidencia do Sr. Paula Gttinumies 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a qual Gonçalo Souto, Eloy de Souza. Fonseca o 
re~poodem os Srs. Paula Guimarãca, Oli~ Silva, Walfredo Leal, Abdon MÚauez Celso 
veu•a Figueiredo, Alencar Guimarães, Wan- de Souza, Bricio Filho, · Pedro Pornalnbuco 
derle;v de Mendonça, Joaquim P~re~, Eugenio Angelo Neto_, Epaminondas Gracindo, Ray: 
Tourmho, Hosannah de OhveJra, Dias mundo de Mtranda, Rodrio'lles Doria Jovi· 
Vieira, Frederico Borges, Eduardo Studart, niano de Carvalho, Felisbollo Freir~, Oli-
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veira. Yalladão, DJmingos Guimarães, Tosta., 
Felix Gaspar, Garcia Pires, Sa.l.yl'O Dias, Au· 
gusto de Freitas, Alvos . R1rbosa., Pa.railhos 
Monteoogro, Heredia de Sá, Corrêa. Dutra. 
Mello Mattos, Erlco Coelho, João Baptista, 
Belisa1·io de Souza, Gi\lvão Ba.ptista, Silva 
Castro, Abelardo de Mello, P·Jt·eira Lima, 
Julio Santos, Henriquo Borges, Maul'icio 
de Abreu, Paulino de Souza., Estevão Lobo, 
João Luiz, Gastão . da Ctmha, Carneiro de 
Rezende, Bueno dl:' Paiva, João Luiz Alves. 
Leonel Filho, Carlos Ottoni, ~Ianool Ful
gencio, Olyntho Ribeiro, Ologario Maciel, 
Camillo P1•ates, \Veocesláo Braz, Moreira da 
Silva, Bernardo de Camt>OS, l<'ra.ncisco Ro· 
meiro, Rebouças de Ca.rvalho. Costa Junior, 
Ferreira Braga., Eloy Chaves,Pau!ino Carlos, 
Candido Rodrigues, Joaquim Teixiira BL'an· 
dão, Bernardo Antonio Costa Netto, Aquino 
Riteiro, Lindolpho Serra, Candido do Abreu, 
Paula. Ramos, Ma.rçal Escobar, Germano 
Hasslocher, BarbúS'l Lima, Cas,iano do Nas
cimento, Vespasiano de Albuquerque, Diogo 
Fortuna. e Campos Ca.rtier. 

Abre-se a. se~são. 

ORDEM: DO DIA 

O St•. Preshlente-Não havenlo 
numero legal pat•a so pr.>cedor á.s votaçõQs 
das matarias constantes da ordem do dia, 
pas'ia-se á mataria em discussão. .· 

E' annuncia.da a discussão unica do p!l.rocer 
n. 72 A, da 19J4, sobre a. emenda ap1•esentáda 
na 2" discussão do projecto n. i2, deste anno, 
que autoriza o Po.ier Executivo a abrir ao 
Ministorio da Guerra o cro-lito extraordina
rio de 5.000:030$ p:Lt'a oc~m·ror ás do~pozas 
resultantes do movimento de fvrç1s, sua per
m.l.ncncia. e operações no Alto Pm•ús, Alto 
Acre c Alto Jm•uá. 

Ninguem pe.lindo a palavra, é encerrada. a 
discussão e adi:\ia a. votação. . 

E' anunnciada a discussã'l unica. do parecer 
n. li. de ~904, opinando n:l sentido de, em 
face do art. 20 da Constituição, ser concedida 
a licença solicitada. pelo 3' promotor pttblico 
do Districto F Jderal par<t proce::sar o D.3pu
tadJ pelo Estado uo Rio Grande . do Sül 

E' lida e sem deba.tc approvada a 
sessão anto.!edcnte. 

Passa-s l a.o expediente. 

Dr. Alti·edo Varela pelo facto constante do 
in }Uerito policial que acompanha o requeri

acta da 

1

m mto daquelle orgão do Minlsterio Publtco. 

O Sr. Pa•esidente-Tem a pJ.hvra 
• o S.'. Belis'lrio de Souza. . 

O Sr. Alencar Guirnarã.e,;o 
(t 0 Sec1·etario) pt•ocode á. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telogramm.ts: 
DJ Curityba, Estado do Pn.ra.mt, cxpeJido 

por um:~. commissão do povo da mesma cida
de, pela Junta commerchl do Estado, por 
uma com missão do cstnd<\Utes parana.enses e 
por uma Commissão do povo ao Rio-Negro, 
representwdo sobre o julgado do Supremo 
Tribunal Foder<tl no litígio ont1•e os Estados 
do Paraná e Santa Cath··rin:\.-Inteirada. 

Manáos, 9 de julho do 190.!-Mosa Con
gresso-Rio-Pat•ticipo V. Ex. que o Con· 
gresso sessão hoje recJohecou Governador 
Dr. Antonio Constantino Nm•y; Vica-Govor
nador coron!:!l Antonio Clemente Ribeiro 
Bittencourt. Saulações.-:ltfoHso Can;alho. 
-Inteirada. 

Requorimento5: 
Do Maria. Francisca Claudio Huaon, p::Júin· 

do pagamento dos voncimentos que cleixou 
de recebet• seu finado marido, pelos motivos 
quo allega.-A' Commissfto de Ot•ç.tmento. 

De Adelaide Rita dos Santos Dias, pedindo 
uma ponsão.-A' Commissão ele Pensõe3 o 

. Contas. 

O Sr. Belisario de Souza, diz 
que a benevolencia do Sr. PL'dsidents niio na 
solicita, porque de ha. muito temp> S. Ex. já 
o acJstumou a ella. ; a da Camara. tambem, 
não na impett>a, porque sempre seachou en
volvido <Htui numa. atmosphcra de carinhoJo 
a.tfecto. 

Pede-a, porJm, de quantos vão estranhar 
o arrcmeço, ousa Hil. <lo quem falta em a.ssum
ptos que nãD são de ma csper.ialidaàe; mas se. 
lhe permitia, apenas, cons~derar o facto como 
o seu corJ.ção o ~ente, a sua consciencia o for
mulou, a. sua intelligencia. o comprehendeu. 

Falia no seio dos seus omigos políticos e 
numa questão quo não é p.l.l•tidaria, nem 
d:ve ser fechada, nem se lho póJe fechar 
nos seus aspe~tos e processos políticos. 

No seio de sua bJ.ncada, livremente, na 
mais intima exp:wsão de amigos e . velhos 
corrcligionarios, assim se manifestou. 

Acodem-lhe á momoria as palavras de D. 
Diogo de Menezes áqrolle infJliz rei de Por· 
tugal que seu discípulo fôra, D. Sebastião, 
que succumbiu talvez no sonho de sua raça 
e de sul gente, lcmbm,·so das pllavras de D. 
Diogo : « Pet•doe-me V. A.; este é o testa
mento <'a. minha lealdade e porventura o 
ultimo atrevimento do meu amor.» 

Pois bem, si alguma vez o o1•ador S3 sepa
t•ar dos velhos amigos, da bancada ftuminen· 
se, seria. occasiã') para repetir: «este é o 
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testamento da minha lealdade e porventura 
o ultimo atrevimento do meu amor>>. 

Entra. no debate por impulso de since· 
ridade. A Camara é testemunha. de que foi 
dos primeiros a protestar contra os p!'oces
sos políticos do represei.ttante do Rio Grande 
do Sul. 

Faz a exposição do facto. O nobre Depu
tado fallou; a Camara. o acolheu com a deli
cadeza com que se ouve um discurso que 
não quer agora recordar. 

Em seguida a. este discurso, o povo, a mul
tidão acompanhou o Deputado entre accla.
mações e protestos, nessa formula commum, 
vulgar, das manifestações populares. 

Quem não as teve na vida? O o!'ador 
nunca affrontou a opinião, como tambem 
nunca. a temeu; na sua obscuridade procura 
ser sereno, mas qual o homem publico que 
na sua vida não tem sido ora, a.pplaudido, 
ora censurado~ 

Era um fa.cto vulgar, communL O que delle 
resultou? Resultou, dizem, um destLcato ;t 
autoridade, uma tomada de preso. 

Ora., era. uma multidão; o Deputado que 
tinha dado ol'igem <t questão estwa nessa 
natural satisf<tção de quem julga ter cum
ln'ido um dever, com esse calor, com essa 
paixão que as emoções das proprias assem
Mas suscitam, communicam c a tribuna 
ainda mais aviva. Deram u·:uas, dis;mr<tm 
que um homom tinha sido preso, Preso por
que, si ct·ime não houve '?- Era sedição? Ell
tão, porque ningom mais foi preso? 

Era o impulso irresistivel de enthusiasmo 
da multidão. A Camam não deve alimentar 
a prcsumpção do constituir-se a representa· 
ção do unico partido no paiz. Nem torlos 
apoiamo Governo. Nem toàa nação a.cceitou 
a Republica. Ha protestos, ha dissidencias, 
ha divergencias individuaes, e estas tem o 
seu rcpre~entante, estas tom a sua opinião o 
foram estas que se manifestaram. O Sr. Va
rela ao sa.hir desta Ca.mara foi acompan!w.do; 
dizem que entrou numa e.>tação policiai a Sr
reba.tou um preso. 

O Sr. Cardoso de Castro é uma bella alma do 
poeta. E essa be!Ia alma de poeta olla a tem 

Parao orador, o facto foi este: entr@garam 
o }Jreso ao sr. Varela, porque reconheceram 
que o tinham prendido illegalmente. 

Pede permissão para lembrar á Camara 
que toda a vez que o Governo interveiu em 
questões de prerogat.ívas da Camara sahiu 
como os deuses misturado em contendas 
humanas- vulnerado. 

Em outros casos, casos identicos a estepe
dido de licença, o orador na sua humildade, 
mas nesse tempo com a direcção de um par
tido nesta casa, aos seus amigos declarou 
que não era uma questão partidaria. 

Pensa que ha e póde haver questões }JOii
tica.s neste regimen. São as questões em que 
entram o interesse superiol' da Patria. 

No caso, porém, acredita que se trata de 
nma prerogativa parlamentt~r. 

Tr•ata-se de um caso q-Je começou nesta 
trilmna. 

Ante;; <le concluir lembra, 11orêm. (t Ca
mara a descripção de um circulo do infernJ 
do diYino Dante. 

E' a flol.'csta dos suicidas. 
ESJJera quo a Cama1•a não será a floPesta do 

poeta ••• O oeador poderá morrer; não se 
suicidará nunca.. 

Vota cc.ntra a licença. (Jluito liam; muito 
bem, O on~do1· d vioam,:nta (elicitado.Palmas, 
b1·avos.) 

Comparecem mais os Srs. Julio de Mello, 
S<í Peixoto, Passos Miranda, Rogerio de 
Miranlla, José Euzebio, Urbano Santos. Vir
gilio Beigido, P :mla e Silva, Izidro Leite, 
Esmeraldino Bandeira, :Moreira Alves, Ar
roxcllas Galvão, Neiv<~, Castro Rebello, Ro
drigues Salda.nha, José Monja.rdim, Irineu 
1'1-Iachado, Nelson de Vasconcellos, Bulhões 
Marcial, Oscar Godoy, Augusto de Vascon
cellos, Sá Freit·o, Lauríndo Pitta., Cruvello 
Cavalcanti, Francisco Veiga, José I3onifacio, 
Carlos Peixoto Filho, David Campista., La
mounier Godof'eedo, Carvalho Britto, Ro
doi11ho Paixão, Padua. Rezende, Amaral 
Cesat', .José Lobo, Hel'menegildo de Moraes, 
Benedici;o de Souza, Abclon Bitptista, Eliseu 
Guilhm·me, Soares dos Santos, J11Venal 
Millet' o Homem do Carvalho. 

sempt•e voHada para o bem, p;.wa a justiça; e Deixam de compareeor com causa parti
parece, ás vezes, que, sempre que o chefe de clpa_ta os Srs. Thomaz Accioly, Antero 
policia age, o magistrado se revolta; S. Ex. é Botelho, Enéas rvrartins, Raymundo Nery, 
um homem de bem, voltado aos grandes Aurelio Amorim, Indio do Brazil, Guedolha 
jdéaes que se conteem no Evangelho; e todas-- Mourão, Raymundo Arthur, Anizio de 
as almas que o jdéal facina procuram sempre Abreu, João Gayozo, Francisco Sá., Pereira 
uma inspiração fóra das tristezas da l'eali- Reis, Trindade, Coroelio da Fonseca, Arthm' 
dade. Orlando, Leovigildo Filgueiras, Bulcão Vian-

0 chefe de policia, homem justo, demittiu, na, Ve1·gne de Ab1•eu, Rodrigues Lima, To
a bem do serviço publico, uma autoridade lentino dos Santos, Marcollino Moura, Ame
por não ter cumprido o seu dever. E mais. rico de Albuquerque, Fídelis Alves, Bezamat, 
Tendo força na estação, não tentou síquer Viria.to Mascarenhas, Bernardo Monteiro, 
l'esistencia. Riboil•o Junqueira, Astolpho Dutra, Penido 
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'Filho, Francisco Bernardino, Adalborto Fm•. 
raz, Bernardes de Faria, Antonio Zacarhs, 
Henrique Salles, Nogueira, Lindolpho Caeta
no, Jesuíno Cardozo, Domingues de Castro, 
Valois de Castro, Arnolpho Azevedo, Fernan
do Prestes, Alvaro de Carvalho, Azevedo 
Marques, Rodolpho Miranda, Carlos Caval
canti, Angelo Pinheiro e James Darcy. 

E sem causa os S1·s. João Lopes, Sergio 
Sa.boya, Teixeit•a de Sá, Affonso Costa, Pe
reira de Lyra, J\Ialaquias Gonçalves, Esta,cio 
Coimbl'it, Elpidio Figueii•edo, Pinto Danta.s, 
Bernal'do Horta, Moreira Gomes, Galdino 
Lorcto, Ca,rlos Teixeit•a Brandão, Camillo 
Soares Filho. Calogcras, Sabino 13arrozo, 
Ga.Ieão Carvalh<tl, Leite de Souza, Francisco 
Malta. Victorino Monteiro, Domingos :Mas
carenhas e Alft•edo Varela.. 

O Sr. Presi<le:nte- Havendo nu
met•o legal, vae ;;o procede!' :ís Yotações das 
materia.s consGantes da ot·dem do dia e das 
que se acham sobre a mesa. 

São lidos, julgarlo:s ol,jecto de deliheração 
os seguinte3 

I'R.OJECTOS 

~. D7-l904 

JiaCl!lta ao,: ii! iil istros d(~ ret igi@ cotholica' 
bem c:j in'J aos de todas as outras religiCes pro
fessadas í W tei"Y;'torio da Republica a isenção 
do sci·viro militm· de ICI"m e iiWi'; c dd ou
tl·as jJI"OV \dei!Ci t !S 

O Congre;;so Nacional resolve: 
~\.rt. 1. o E' facultad<t a.os ministros dn, r eli

gião ca.tholicn., bem como aos de todas as ou
tms religiões professadas no territorio da 
Repuhlica a isenção do serviço mi!it:tr de 
terra e mar. 
Al't,2. o O ministro de qualqum• das religiões 

que pretender gozar do beneficio da presente 
lei, dh•igir;t ;t junta, ou commlssão de alis
tamento do districto de sua residencia peti
ção assignada c com firma reconhecida om 
que declare renunciar os direitos políticos de 
cicladão bl'azileiro. 

Art. 3. o E:,sa. petição ser<t immediatamente 
remettida a.o Ministro do Intcriol' para. pro
ceder na fól'ma da. decreto n. 569, de 7 de 
junho de l89:J. 

Art. 4." Revogam-síl as disposiçõe~ em 
contrario. 

Sala das sessões, 9 de junho de l 904. -
Garcia Pil·es-A' Commissão de Constituição, 
Legislação e .fu'>tiça. 

N; 98-1904 

Crea na Secreta;·ia do Stm;·e;;w Ttibu1utl 
Federal mais tres logm·es~ sendo, wn ele 
official e dous de amaauense , com as 
mesmas vantagens dos acl t!(! t?S d.J ~gual cate
gol"ia 

O Congresso Nacion:~l resJlve : 
Art. 1. o Ficam ct•cados na Secretaria do 

Supremo Tribunal Federal mais tres loga.res, 
sendo, um de official o dons de amanuense, 
com as mesmas vn.ntagons dos a.ctuaes de 
igual c::t tegoria. · 

A1·t. 2. 0 Para oxecw' :i o desta lei o Governo 
fica au1;orizado ;L aln:ir o,;: necessarios cre
tlitos. 

Art. 3°. RcvoganHo a.s di~posiçües em 
contt•ario. 

Sala. das sessões, 8 de jullw de 1904.
Sâ Frci;-e.-Balhões Jlarcial.-Oscar Godo!f. 
-J. Cntrello CaiJalcanti.- R. Saldanha.
A's Commissões de Constituição, Legislação e 
Justi~a e do Orçamento. 

E' a.nnnncia.ua. a cont.inuaçã'> do. votação 
da, em onda ao projecto n. 345 ,\, de 1902, e 
constante do impresso n. 47 A, d.e 1904, ~ou
cedendo igual f<Wor tt D. AntonuL Sa.ntmgo 
Potengy e D. Mttt•ia Adelaide ú:t _Silva. ~o
tengy, irmãs solteiras do c1.p it ·w Jo:t'tuun 
de Assis I •otengy. 

O Sr. Pre sideni:e- Vou pÔl' a. 
votos a emenda cuja, votaqão tlcoa iotorrom
picLL, por não haver ntuneeo. 

Votou-se o pro,jecto conco[londo a. D. Ft·t~n
cisc;L Fra11cioni da Fonseca e sua filha soltou'::t 
<t pen~ã.o J~ 200~000, O projecto ~tti V<Jt::t~o 
em discussao muc<t e a. elle tmhn. stdo o1fet e-
citla uma emend<t. . 

A votat~ã.o dnst:t omOlhla. fvi intel'romptda 
por não lla.n~r numm·o. 

o St•. SilY, t Ca~tl.·o-Peço :1 pa. 
lavra pela ordem. 

O Sa·. ·presidente-Tem a p:tlavl'a 
pela. o1•dem o Sl'. Silva. Castl'J. 

O Sr. Silva (Ja.stro tpela ordem) 
Sr. Presidente, autor Lla emend<t que nn. ul
tim::t sessão cn.usou alguma celeuma nesta. 
Casa, esta.ndo eu ausente por motivo de ~o
lestia, venho doclaral' que es tou de pe~·fmto 
accôrdo com o medo de ver dos meus llhfS
tres colle,.as, os Srs . Bricio Filho, l\Ioren·a 
Alves e 

0

8~rbosa Lima. : entendo que :1 
emenda tleve ser n.pprovad<t e dest:wada 
para. sofft·er uma nova discussão. 

Confesso mais que ao apresentar essa 
emenda não tinha scioncia. de haver na C~a 
um projecto concedendo a pensão de 10~-a 
cada uma das irmãs do mallogrado capltao 
Potengy. 
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IIypotheco, portanto, desde ,já o meu roto 
em favor da emenda quo foi apresentada 
nessa occa~iã.J. reduzindo de 100$ a. 200$ a 
alludida pensão ; o declaro mais qne o meu 
fim, apresentando c.:.ta emenda fui simples
monte aprcilmr o boucficio que, entendo, a 
Camara. deve conceder ás irmã~ do capitão 
Potengy. (Jluito úem ; muito bem.) 

Posta o. votos a. referida cmendu., reconhe
ça-se que votaram contJ•a 62 o a fiwot• 41 , 

· t'otal 103 Srs, D~puta.dos. 

O Sr. Presideute - Não ha nu
mero. 

Vae se pt•oceder á. chamada. 
Proootlendo-sc :i chamad<t, verifica.·sa te

. rem se ausentado os Srs. Bczorril Fonte· 
nelle, Virgilio Brigido c E-5merc~,hlino Ban· 
deira. 

O Sr. Pre!;;iden te - Rc;;pondcr<\m 
á chamada 124 Srs. Dopntados. 

Vae se proseguir nas votações. 
Comparecem aindn os Srs. Arthur Lemos, 

Carlos do Novaes, Anton:o B11stos. Luiz Do· 
mingues, Thomaz Cavalcanti. José MarcJl· 

I 

Pedro Paulino da Fonseca, e a, sua filha sol· 
teira. Albertina da Fonseca a pensão mensal 
de 200$ a cada. uma. 

Al't. 2," Revogam-se as disposições em; 
cont1·ario. 

Sala. das Commissões, ll de Julh<' de 1904'. 
- Domingos Guimar1ícs.- lVtrlf..-e.do Leal, 

E' o projocto envia i o a.o Senado. 

O Sr. C .ts ;~itutodoNascimen· 
to- Sr. Presidente, I'equeiro a. V. E'(. qull 
consulto a Cam:~.ra. !li dá. pl'eferencia. n:t 
or.lem d:.ts votaçõe3, ao proj~:Jcto n. 72, do· 
1904, cuj1. discus&'io me const:~. quo foi en· 
cerraria . 

Consultada a C:trnax•a., 11 conc3dida a pre
fêrenci:t pedida. 

Em seguida são postos a votos e appl'JVa
dos em 2• discussão, salvo a. emenda, os se~ 
guintos artigos do 

PROJECTO 

N. 72- 1~04 

lino, João Vieira, Euzchio de Andrade e O Con(ll'CSSo Nacional decreta : 
E4uardo Ramos. ., . , . . 

Posta tlo novo a votos, é r ejeita(b. a refe Art. l. 0• FJCa o. J?ode~· Execuixvo autori· 
rida emenda. que cuncede igual favor ll.j z~do a. abrn· ~o M_xmstJriJ da. aue;ra o cre-· 
D.Antonia Santiago Potengy 0 D.tlhria Ade· d1to extraordma.rto de 5.000:000~ pa.~a. oc
Laide da Silva. Potengy, irmãs solteiras correr ás despezas resulta~tos do rnov!mento
do capitão Joaquim de Assis PoLeogy, por de for~~ons~ sua permanencw. P op~raçoes no· 
68 contra 5G votos. Alto l urus, Alto ~\cre e Alto Jurua. 

Paragrapho nmco. Por conta desta credito-
(_) Sr.Rn:,"·Hlu.ndo de Miranda correrão as despez ·1s com o l'.)grosso das, 

-Sr. Presidente, acluntlo se sobre a mesa forcas que seguil\tm para o Estado de Matt(} 
a radacção final do pt•ojecto n. 3-!5, que Gro3so po1• occasião óos succo~sos do Acre e· 
concede uma pensão <L vi uva. do Sr. coronel quo fot•;tm transportadas pelos vapores Jta
Pedro Paulíno da. Fonseca, requeiro a. V. E:x. p((cy, ltaituba c Itapel·tuw da. Companhia. Na· 
que consulte rt Cas t si consente na dispensa cíonal de Navegação Costeira, annullando· 
da impres:3ão, para quo sej:\ YO!.ada imrnedia- se na verb:t l5a-Matorial--rubrica n. 32-
tamente a referida redacQão final. Transporte de tropas--do orçamento vigente, 

Consult1tda a Camtwa, é concedida a dis- a importancia dos pagamentos de fretes do& 
Jlensa pedida. a.ll udido3 vapores. 

Em seguida é, sem debate, approv,\da a se- Art. 2 ." Revogam-se as di3po;;içõe3 em 
guinte contrario. · 

Posta a votos, é rejeitada a seguinte emen
d:t do Sr. Bal'bosa Lima., olfot·ecid:t na. sessão. 
do 30 do mez fill!lo : N. 47 B- lü04 

Redacçtío final do Jll'ojecto n. 3!15, de 1902, 
que concede a D. Francisca l·hmcioni da 
Fonseca,IJiuva do e{J;-Senado1· Ped1·o Paulino 
da Fonseca, e a sua (itha solteira Albel'lína 
da J.i'onseca a pensao de 200$ mensar:s a 
cada uma 

« Accresceote-se : Fica o Poder Executivo 
igualmente autorizado a abrir os necessa.rios 
crJditos supplementares ás rubricas 9" e 15", 
do Minísterio da Guerra, para o fim de oc
correr tis despezas c::>m as praças alistadas .e 
pot• alistar acima do eft'dctivo de 15.000 
praças fixado para o presente oxorcicio.» 

(Vide p1;ojcctos ns. 3-í5 e 208, de {902, 
. 47 e 47 A, de 1904) O s~·. Alencar Gnilnarã.es 

O Congt•esso Nacional l'esolve : (pela 01·dem) requer e obtem dispensa. de 
Art. },o Fica concedida a D. Francisca inter:;ticio para que o projecto n. 72, de 1904,. 

Francioni da Fonseca, viuva <lo ex-Senador figure na proxima ordem do dia. 
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Posto n votos. é a.ppi'vvado em 2" discussão São successivamente postos a votos e ap·· 
o soguinte artigo uoico do provados em 2a. discussão os segninte.~ ar·. 

PROJECTO 

N. 51-dc l9:J4 

O Congresso Nacioo::~.lrcsolvo: 
Artigo unico. E' o Poder ExccutivJ auto. 

riza.do a ab:ir ao Ministcrio da Fazenda o 
cr~~dito extraordina.rio de 6:379:-i'J37, em 
oxt'!cução de sentclDQl. pass:tda em julgado em 
favor do Dr. Hilario Soares de Gouveia, 
lente da Fa.culdn.de de Medicina. do Rio de 
Janeieo; revog3..las ao; disposiçõ3s em con
trario. 

Si a Cam<~ra aii-;im re3olrer, os creditos 
extrJ.-orça,montnrios concedidos ne~t-a ses:;ão 
são os seguinte!: 

Papel Ouro 
7 crelitos ex-

tra.ordinarios 171 :8!6~~15 2í:915~150 
2 creditos espo-

G:3~Jsl) :o ciaes .•...... 
credito sup-
plomentar ... 3t2: suso )I) -1:74j$)33 

- ------ -----
521 :03f::;>~l5 32:(62$633 

Posto a. votos,é approva~lo em 2• discus~ão 
o soguin:e artigo uni co c o 

PROJIX TO 

N. 52-l!JO-! 

O Congresso Nacional r<>solve: 

ArLiao unico. Fica o Pouer Executivo au
torizadu a abril' ao Ministerio d1. Fazend<t o 
c1·edHo extt•aordinuio de 27:915$150, ouro, 
importancia com que _o Hrazil ~ev_e contr~· 
buü• pa.t•a. a coastruc~ao tlo edtticw desti
nado á Secretaria Intot•aacionai das Repu
blicas Americanas o para. a Bibliothe "~a 
Commemorativa. de Colombo, em \Yashio
gton; revogadas as disposiçõ:!s em eonkario. 

Si a Camara approvar e~te projecto, ois 
creditos Oltra.-orçamentarios concedidos 
nesta sessão sã.o os seguintes 

P a pl'l Ouro 

6 croditos extra-
ordina.riJs..... Iô5:466.·~62S 27:915$150 

2 creditos espe-
ciaes.......... 6:381$000 

1· credito supple· 
ment'J.r....... 342:8ll$000 4:74i$533 

Vollll 

tigos do -

PROJECTO 

- N, 17A-l904 

O Congresgo Xa.aional resolvo : 
Art. 1. o A disposição da. lettra. - c-do -· 

art. Io, § 2" do decl•eto n. 1.171 A, do 12·· 
deju.neiro tlc 190-l, seja. sub:;tituida. pela. so
guiote : a. fixação das taxas pelo aluguel do 
material rle pratic.Lgom e servico do pes;;oa.t 
da meilma, devido pelas embarcações quo · 
tlemantlaNm o porto o de accordo com o . 
regulamento do 28 de fevereiro do 1854. 

Art . 2. o. ReYogam-~o as di;;po.;ições em. 
contra.t•io. 

O Sr. Ce1s<> de Souza. (pela 0 1'

dem) I'equer• o obtem dispensa de ínte1•sti- 
cio pal'a o projeeto, que aeaba de ser votado, .. 
entrar na proxima ordem do dia. 

Posto a votos, é approvado em discussã" · 
unica. c én via.do á Com missão do R e lu.cção o-.· 
,eguinte 

PROJECTO 

~- 53-190-l 

O Coogl'csso Nacional resolve : 

Art. }.o Fica o Po::lerExecuiivo autorizadó
a conccJol' ao Dr. Democrito ravalomti do · 
Albuquer•que, director da Ia Direeto:·ia do · 
Tribunal de Contas, um anno de licença, com 
toJos os vencimentos, pura tratar ue sua. 
sa.ude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Re>ogam se a> disposições om 
c JO trai' i o. 

Posto a votos, ~ approvado em 3a. discussíW · 
e enviado á Commissão de Rodacçã.o o se- . 
guinte 

PROJECTG 

N. 34- de 1904 

O CoJgra3so N:tcion:tl resolve: 
Artigo unico, E' autorizado o PoJer EX··· 

ecutivo a. abrie ao Ministerio da. Guerra o · 
credito especial de 5: 181$ para occorrer ao . 
pag\mento aos iospectores da Reparticão · 
Geral dos Telegra.phos Antonio José da Silva 
Rosa o Casemiro José da Silva Rosa, das . 
diarias que deixaram de receber du:·ante o · 
tempo que se1·viram na coinmissão constru- -

iG 



Câmara dos Deputados -Im presso em 25/05/201 5 10:01- Página 7 de 26 

·r122 ANNAES DA éAMARA 

ctora das linhàs telogmphicas de Cuyabá 
e Corumbá; revogadas as disposições em con· 

·trario. 
Si a Cama.ra assim resolver, os creditas 

concedidos nesta sessão são os seguintes: 

·c r e di tos oxtraordi narios. . . • 148:66 I $809 
I credito especial............. 5: 181$000 ------

154:842$809 

Posto a votos, é approvado em ga dis
cussão e enviado (t Corn.missão de Reda.cção 
o seguinte 

PROJECTO 

No 48-1904 

O Congl'esso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

·torizado a. abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito exfraordinario-de 14:313$065, em ex
ecução de sentença passada em julgado em 
favor do LolJO & Irmão; revogadas as dis
posições em contl'al·io. 

Si a Camara assim resolver, são os se
guintes os creditas autorizados nesta sessão: 

Papel Ouro 
:5 creditas extra

OI'dinarios ..• 
2 creditas espe-

ciaes ...... . 
.1 credito supp!e

mentar ..•.. 

] 65:466$628 

6:381$000 

3<12: 811$000 ,1:747$533 

514:658$028 4:747$533 

Posto a votos, é approvarlo em 3" discussã~ 
e enviado á. Commissão de ReLlacr;ão o se 
guinte 

PROJECTO 

N. 49- 1904 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' autorizado o Governo a deduzir 

do credito de 530: SG 4S, destinado a mate
rial, constntcções e ev'lmtuaes na tabella a.n
nexa ao decreto n. 1.151, de 5 de janeiro do 
corrente anno, a quantia de 1008, relati~a á 
diiferença verificada entre a somma total 
das verbas alli previstas e o ct•edito de 
5.500:000$, fixado no ar·t. Jo e § 5° do 
mesmo decreto, bem como a importancia de 
27:754$, necessal'ia a integrar a dotação da 
verba Estaçlio da visita do 2Jm·to mencionada 
na, tabella referida. 

Art. 2. " Revogadas as disposições em con
.t1•ario. 

Posto a votos, ê approvado em discussão 
unica e enviado á sanr:ão presidencial o se
guinte 

PROJECTO 

N. 60 _l -1904 

(Do Senado) 

O Congr•esso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' concedida ao Dr. Bernar

dino Ferreira da Silva, ministro do Supremo 
Tribunal Federal, prorogação por mais um 
anno da licença, com todos os vencimentos, 
que lhe foi dada por decreto legislativo 
n. 989, de 15 de junho de 1903 ; revogadas 
as disposições em contrario. 

o Sr . .Presiden'te-Vac-se ofiiciar 
ao Senado do occorrido. 

Posto a votos,é approvado em 2a discussão 
o seguinte ar•tigo unico do 

PROJECTO 

N. 6.2-19:}4 · 

O Congl'esso Nacional resolve : 

At·tiao unico. Fica o Poder Executivo auto
rizado -- a abrir a.o Ministorio da Justiç-a c 
:Negocias Interiores o credito extraordinario 
de 3:64-l$827, para pagttmento dus vencimen
tos que cump:ltem ao substituto da Faculdade 
de Medicina da Bahia Dr.José Julio Calazans, 
no período do 17 de fevol'eiro a 31 de dezem
bro do corrente anno ; revogadas as disposi
ções em contrario. 

O Sr. l"WeiYft (pela o1·dem) requer a 
obtem dispensa de interstício para o projc
cto n. 62, de 1904, entrar na, proxima ordem 
do dia. 

Posto a votos, é appl'OV:\do em 2a dis
cussão o seguinte al'tigo unico do 

PRO-JECTO 

N. G:1-l904 

O Congresso Nacional resol Ye: 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito extraor· 
dinario de 12:801$870, em execução de sen
tença passada em julgado em favor dos en
genheiros Lucas Proença e Antonio da Costa 
Junior; revogadas a s disposições em con
trario. 
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Posto a votos,., é approvado em 2a dis- Posto a votos, é approvado em discussão 
cussão o -seguinte artigo uni co do unica e enviado á Commissão de Redacção 

PROJECTO 

N. 64-1904 

(Do Senado} 

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

Justiça e Negocias Interiores o credito ex
traordinario de 660$409 para pagar a tt•es 
officiaes e a um porteiro da Secreta1·ia do Se
nado, em virtude de deliberaçiio da mesma. 
Camara de 7, lO c 12 de dezembro de 1903, 
sendo: 319$968, repartidamente, aos officiaes 
D1•. Gil Goulart Filho e João Pedt•o de Car
valho Vieira; 139$086 ao otlicial Beneve
nuto dos Santos Pereira, e 200$545 ao por
teiro dispensado do serviço Antonio Lopes 
Guerra, vencimentos que lhes competem a.té 
o fim do exercício de 1903, a contar para 
os dous primeiros de 7, para o terceiro de lO 
e para o quarto de 12, tudo tlo referido mez 
de dezembro ; rcJVogadas as disposições em 
tJntrario. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
requer e obtem dispensa de intersticio para 
o pl'ojecto n. 64, de 19tH, entrar na pl'oxima 
o1•dem do dia. 

E' annunciada a votação do projecto n. 65, 
de 1904, tornando extensiyas aos auditores 
de guerra dos 1 o, 2 •, 3·•, 5° e 7° districtos 
militares as vantagens do decreto n. 821, de 
27 de dezembro· de 1901, com parecer o 
substitutivo da Commissão de Marinha, c 
Guerra, sobre organização do quadro dos 
auditot'es do exercito, declaração dos seus 
direitos e deveres, torna.ndo-os extensivos ao 
auditol' de marinha, e dando outras provi
dencias ; e com parecer tla. Commissão de 
Orçamento, opinando em fLtvor do substitu
tivo (precedendo o requerimento do Sr. Oli
veira Valladão) (211 discussão). 

O Sr. Presidente- A este pro
jecto foi o1ferecido pelo Sr. Deputado Oli
veira Valla.dã.o o seguinte 

REQUERI11IE:-lTO 

«Requeiro que as emendas ao p1•ojecto 
n. 135, de 190i, vão á Commissão de Marinha 
c Guerra para interpor parecer sobre as 
mesmas.» 

Em seguida é posto a votos e approvado o 
referido requerimento do Sr. Oliveira Val
ladão. 

O Sr. Presidente-O projecto vae 
á Commissão rrupectiva para dar parecer 
'sobre as emendas otferecidas. 

o saguinte 

PROJECTO 

N. 66-1004 

O Congresso Nacional decr0ta: 
A1•tigo unico. Fica o Podet' Executivo auto

riza.do a conceder ao Dr. Albino Alves Filho, 
procurador da. Republica no Estado de Minas 
Geraes, um anuo de licença, com o ordenado 
a que tiver direito, para tratar do sua saude 
onde lhe convier ; revogadas as disposições 
em cont1•ario. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
uniea e enviado ;í. Commissão de Redacçfto o 
seguinte 

PROJECTO 

~. 67-1904 

O Congresso Nacional decreta: 
A1•t. l :• Fica o Pode1• Executivo autorizado 

a conceder sois mezes de licença, com orde· 
nado, para tratar de sua saude onde lhe 
convier, ao tolegr:.1.phista. de :3• classe da 
Estrada. de Ferro Central do Brazil Jacintho 
IIygino da Cruz. 

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

Posto :.1. votos, e approvado em discussão 
unica e envin:lo <í. Commissão de Redacção o 
seguinte 

PRO.JECTO 

X. 68- lütH 

O Congre;;so Nacional decreta 
Artigo nnico. E' concedida ao Dl'. Samu~l 

da Gama e Costa Mac Dowell, lente substi
tut' d;t Faculdade de Direito do Recife, pro
rogação por mais um anno, sem vencimen
tos, da licença que lhe foi dada por decreto 
n. 1.015, de 24 de agosto de 1903, para tra
t[tr de sua sauue c interesses onde lhe con
vier; revogadas as disposicõe.s em contrario. 

Posto a votos, é app1•ovado em discussão 
unica e enviado á Commissão de Rodacção 
o seguinte 

PROJECTO 

:-~. 69- 1904 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. I." Fica o Poder Executivo autori

zado a conceder ao machinista de la classe 
da Estrada de ferro Central do Bra_zil 
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Jollé Joaquim da Silva, ora recolhido 'iO .Hos
picio de Alianados do Estad1> de S. Paulo, 
licença. de um anno,c1>m vencimentos, a con· 
tarde 27 de maío do corrento a.nno,pn.ra con· 
tinua,r no tratamento de sua sa.ude, a.brindo 
para is.>o o nooessm•io c1·edito. 

um credito espcoia.I de 107$850 p:~.ra occorrer 
ao paganlento aos so:dados do I• ba.talboo 
do a.rmbaria. de 11osição Mar~inho Xavier 
dos Santos e Manuel Pinto do Nasaimrmto 
ele seus vencimento~ relativos ao mez do·no
vembru de HJOI; revog:idas as disposiçl'les em 
contrario. Art. '!." Revogam-se as disposições em con-

trl1rlo. · 
Posto a votos, ~ appr<>va.do em discussão 

unica e envia llo á. Cornm:gsão de Reda.cÇii.o 
o ~eguinte 

Posto a Yoto!', ~ approvado em 2& discussão 
o seguinte artigo unico do 

PR0.1f:CTO 

I'ROJECTO 

N. 70- Hl04 

O Cong1•asso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poler l~xccq tivo au· 

tot>izado a eoncudct• um anno de licença, com 
to !os os vencimont.os, ao chel'c de secção da 
DirE'ctori:L Gct·al de Ei!.a tistica João Ca.ncio 
da. Sih;a. parJ. trat.ar de .~ua s m lo onde lhe 
aonvier; l'CVvgada.s as dispo3ições em con· 
trario. 

Posto a votos, ~ a.pprova/o em 2'- dis: uss'io 
o srgulnto ar;Jgo 1mico do 

PRO.JECIO 

N. 71 -1901 

O Ct n;resso Nacional resolve: 

Artigo uo.ico. Fica. o Pilder Executivo :m
toriza.do a. abrir o.o Ministerio da Justiça e 
Xegocios Interiores o arorlito oxtraordioario 
de 29:683::;167, em exocução de sentença. pas· 
sa.do em julg11tlo em favor do alferes da bl·i
gada. policit.l Alf,•odo Nuoos de Andrade; 
revogadas as disp•)siçue3 em contrario. 

Approva.do 03Se JWojecto, a. Cam:u·n. te!."{~ 
concedido nestn. ses3ã.o os ~eguintes creditas 
cxt1' lt·01'çatnuntario5: 

Papel Ou1•o 
ll ct•edltos ox-

tr<Lol',linal•los 218:636$578 
2 creditos cs-

pcciae.> • . • . . 6:331$000 
1 suppleman-
to.r..... .... 342 :81l$GOO 

56i:82i!$57H 

2i:lll5$150 

4: i 47$533 - ----
:l\!:66.2$683 

N. 74- 1904 

O Congreso:o Nacional 1'esolvc i 
Ar igo unico, E' o Poder Executivo anto

rlzado a aln·ir ao Ministerio r.la Guerra o 
orc;iito c!pecial de 0:434$980 para. oceorrer 
ao "(laga.mento a Fraoci~oo Alfonso Palia, 
cossionario de diversas ex-praças do exer
cito os1aciona.das no Estado de Ma.tto Ol'OSSo, 
provonien ·e de peças de fa.r•.lamento que 
venceram e não rocaberam no devido tempo; 
t•ovogatla.-> as 1lisposiçõcs em CJntr,•rio. 

Posto a. votoF, é a.pp1•ovado em d iscuisão 
uníca o enviado á Conunlssiio do Retla ·ção 
o seguinte 

P:tOJF.CTO 

N. 75 - 190 1 

O Congresso N:~.ciona.l rc.wlve : 
Artigo unico. Fiaa o Pvdor Executivo au

torizado a conceder ao Dr. José Nabucu 
Noiva. auditor de guerra. do l• districto mi
litar, licença. por um anno , ~em vencimentos, 
pa ra. tt•a. tat• do negocias de sou i11teresse 
particular e ondo lhe convier; revog<tdas as 
dispo~iOO[)S nm CC\otrar-io •. 

E' aouunciada :L votação do proj~cto n. 89, 
de 1904, reliLti\•o;t emenda. mantiua p or m ais 
de duus torço~ dos votos do St>nado a.o pro
jecto n. 210 H, de !902, da Cama,·a. dos Depu
tados, que auturi~1. o P<J1el' Executivo a 
aoncede1· a. D. Mari:J. Ft•a.ocisca. Mello de 
Cu.rvalho, filha do coror.ol João Fr.mcisco de 
MellJ o viuva do constructor naval Trajano 
Augusto de C&rvalho. uma pens1o anoua.l 
de600$000 (discussão unlc.t) ; 

Posto a votos, é approva.do em 2" discussão O sr~ Pres i<lente- Foi apresao-
o seguinte at•tigo unico do tada. a este projecto da Camar11. uma emenda. 

do Scnado. 
P ROJi'i:C'I'O 

N. 73 - 1904 

O C011gre: ao Nacional resolvo : 
Artigo unico. E' o Poder E:tecutivo au. 

torizado a ab1•ir ao Ministerio dtt Guerra 

O projecto da Camara fallava em pensão 
aonual úe f->00$)00. . 

O SBnado a.presonton a aeg11inte emeno:la. 
(lendo;:«Em vezde-600$-diga. se: l:200$000.» 

A Camara não aceeitou a. emenda. do Se
nado, o qual a. ma.nteve por dou~ terç:.Js . 
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· Para ser rajei ta.·la agora a emenda. pela 
Caimara são nccoss:trios dous terço::; dos seus 
membt·os para. a vo!;ação da allu:.lida. emenda.. 

'Os senhores que a.pprovam a emenda. do 
S •nado queiram se levantar. (Pausa.) . 

Foi acceita pot• 107 votos, a scgumte 
.cmen1a do Se~ado ao projecto da Garoara. 
do:l Depnta.dos. n. 210 13, de 1902, a.u tol'i
za.~do o Poder Executivo a concetler a 
.D. Ma.rill Francisca Mello do Carvalho, _IHh;l. 
do C)r.:mcl João F1•anci~co dl'· Mello c nuva 
do constru!tor naval Tt·aj mo Au .~nstv de 
(al'valho, uma pensão ::mnual de ü00$UOO. 

Onde se diz-60:.1$, diga. se:. 1 : 20~$020. . 
O p:•ojecto vau ser rometttdo a Commts· 

são de R'!da.'!ção otnciando-se ao Senado 
do occorrido. . 

E' annunciada a. vot.'tção do Pl'OJecto 
n. 130 A, de 1903, equi:m.rando. íl;S ta.~e~la3 
<tos vencimentos do possoal arttstlco c1 VIl e 
milihr do Arsenal de Ma.t•inha. do Par~ ás 
r~.>pectivas taballa~ actualmont_e em vigor 
no· Ar3enal de i\la.rmha da Ca.pltal Federal, 
com substitutivo ua Commíssão do Marinha. 
e Guer·ra. (1"' discussão); 

o St•. Presiden.te-Vae se vola.r o 
projecto n. 130 A, do 1903. 

Este projecto foi apresentado pelo Sr. Bar
bosa Lima. 

A Commissão de Marinha e GnerJ•n. apre· 
sentou um subtitutivo a este projecto, o qual 
só poderá ser tomado em cons~deraç~o si for 
o projecto approvado em 1"' dtscussao e pas· 
sar á 2"'. 
· Em seguida é posto a votos e approvado 

em 1" discussão o seguinte 

PROJECTO 

Po~to a votos, é approva·Jo em 2"' discussio 
o s<Jguiute artigl) do 

PROJECTO 

N. 91-19J4 

O Congresso Nacion:\! resolve: 
Artigo unico. Fica o Puder Kxccutivo (l.UtJ

rizado a al.l!·ir a.J Ministerio da Guerra um 
cre·lito especial de 180$500 para occorret• ao 
pagamento ao gener.tl d•J b·igad::t Marciano 
de Ma.galhàe.! da imp:•rtancia das custas a que 
foi contlcmnada a União na causa por esta 
int~n to.1:t par·a annulla.r os elfcitos do decl'cto 
ll. 3.329, ue J9de juultotle 1839; l'eVI.lgad<tS 
a.s disposições em CLlntro.rio. 

o SJ.•. Ferreira Brn..g·a (polH 
o>·dem)- Sr. Presidente, peçó a V.Ex. que 
consull.e :1 Ca.s..~ si concedo dispensa de in
terstício p:1ra que o prejecto, que acaba do 
sei' appro\·ado, pos.ia tlgi.Irar em ordem do 
dia. da se8são do amanhã. 

Con;;ult.a.da. a C<tmara, é conceditl.a a dis· 
pensa pedida. . 

E' annuncittda. a votação do prujeeto n.::240, 
do 1902, autorizando o Poder Executivo a 
pe1·mítth• o esta.belecimo.nt<? do u~ ban2o 
denominado -Banco Brazllmro de Mmm•aça.o 
-com o capital de 10.000:000$, para os fins 
e sob as b.1ses que menciona, com votos om 
separado dos Srs. · Cornelio da. Fonseca, Fran
cisco Veiga e Ciocinato Braga ; procede~do 
a votação do requerimento dos S1•s. Fcrrcm.t 
Braga e Brieio Filho (2" discussi o). 

N. 130 A-19.)3 

O Sr. Presidente- A este pl'O· 
jecto foram apresentados os s~guin~es reque
rimentos, os qua.es f<>ram discutido~ o en
cerrados conjunctamento com o projccto. 

l O primeiro fJi apresentado pelo Sr. Fer
reira Braga : . _ , 

· «Re ueiro que volte á Comm1ssao de 01 • 
O Congresso NaciOnal decreta: çamen~o 0 11rojecto n. 240, de 1902.» . 
Art 1.° Ficam equipara•Jas as tabellas de Os :,;enhoros que approvam este requeri· 

vencimentos do pessoal artístico civil e mi· mento queiram se Jcvant:lr. (Pausa.) 
litar do Arsenal de Marinha do Pará ás re- Foi approvado. . . 
. spectivas tabellas ac:tualm~nte em vigot' no .o segundo requerimento é <!o Sr. Bl'tcto 
Arsenal de Marinha da Capital Federal. Filho: 

A t i) o Revoaam-se as disposições em «Requeiro que o proJec~o n. 24~, de 1902, 
r • . ~. " · soja remettido á Comm1ssao ~spccial, e!lcar-

contrarlo. . _ reaada de reaular a oxpJo1·açao das _IlUDas o 
Posto a votos, é approvado em d1scussao da~· descnvol~·imento á. industria mmeral.» 

,unica o parecer n . . lO. de 1~04, concedendo Posto a votos, e approvado em 2a dis· 
·licença. por tampo mdetermtmcado 30

11 
Dep?· cussão 0 seauinto artigo unico do 

tado Alvaro Augusto da Cos a. at•va 10 pata o 
tratar da sua. sa.ude. . _ 

Posto a votos, é approvado e~ d1scu~sao 
.uniea o parecer n. 12, de 190~ •. mdef.;rmdo 
o requerimento em quo D. Enuha Mendonça 
da Costa, viuva do tenent~-coronelhonorarw 
do exercito Severino José da Costa, pede uma 
pensão. 

PROJECT.J 

N. 43-l!J02 

O Congresso Nacional resolve:· 

Arti11o unico. Fica o Poder Executivo att· 
torizado a abrir ll.O Ministerio da. Guerra. 
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o et•erlito extraordinario de 1:8908320 para 
pagar ao bacharel José Francisco Ribeiro 
Machado, ex-secretario do extincto At•senal 
de Guerra do E:;tado de Pernambuco, o orde
nado que dc;ixou de receber di.l 13 de janeiro 
de 1899, om que foi considerado suspenso 
pa.ra responder a. proces.3o por ter sido de
nunciado como incurso nos arts. 208, § to, 
c 215 do Codigo Penal, a 2G de outubro de 
l900,em que foi despi'Ontmciado por sentença 
passala em julgado; fazendo as necossa.rias 
operações e reYog\\das as disposições em 
contrario. 

O Sr. NeiYa (pela ol'(lem) requer c 
obtem dispensa de impressão p:n·a ser vo
tada immediatamente a redacção final do 
pt•ojecto n. 45 A, do 1904, que se acha sobre 
ft mesa. 

Em seguid::t é sem debate approvad a a se
guinte: 

REDACÇÃO 

N. 45 A- 1904 

Redacçiio final do projecto n. 45, deste anno, 
que autoriza o Pl'esidente da Republica a 
concecle1· a Rom~talclo Justino 1Yetto, 3° es
c;·iptw·a,··io da Alfandega da Bahia, licença 
de wn anno, COíí l oTdenado, p a;·a tl'Cctco· de 
Hta sav.de onde lhe convie;· 

O CongressJ Nacionali'C'>olvo : 
A1·L 1. o Fka o Presidente da RcpublictL 

autoriza.t!u a conced.or a Romualdo Justino 
f'e t to, 3° escripturttrio da Alfandega da 
Bahia., licenç:a, com ordenado, pelo prazo de 
um a.nno, par(). tratar de sua sauJe, onde lhe 
convier. 

Art. :u Rovogam·sc as tlbJJosiçõcs em 
con&rario. 

S<tla das Com missões, 11 de julho de 1904. 
-Domingos Gv.ú ;wrães.-1Yalfredo L c,ll.
r. JlfaSCiW Cíiha s . 

E' o pr0jecto ollviad.o no Senado. 

O Sr. Presidente- Estão findas 
as votaçõ;:s das materias consta,ptes da 
ordem do dia. 

Continúa a discussão nnica d·> parecer 
n. 11, de 1904, opinando no sentido de, em 
face du art. 20 da Constituição, sor conce
dida a licença solicitada polo 3° promotor 
publico do Distric&o Federal para processar 
o Deputado p •1lo Estado do Rio Grande do 
Sul Dt·. Alfrecto V areia pelo facto constante 
do inquel'ito policial que acompa.nh;\ o re
querimento daqnelle orgão do Ministcrio 
Publico. 

Não havendo · ot•a1o1•es insc1•iptos o tendo 
o St•. Belisario de Souza fallado contra o 
parecer, na fórma do art. i5 do Regimento, 
darei a pnlarra a qualqnot• deputado que· 
pl'etenda fallar a f<tvor. 

O Sr. Fredet~ico l:=:o••r.;es (pela · 
o1·dcm)-Sr. Presidente, pe~'o a V. Ex. que 
me infurme si não ha oradores insct•iptos. 

O SIL. Piu :srnu:-;TE- Aca.bei do declat•a.r 
que não ha. 

0 SR. FREDERICO BortGES-Bem. Peço a 
pala na. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra O 
Sr. Frederico Borges. 

O Sr. F :rec::lerico Borges (movi
mento ele attençito)-Não lhe parece neccssario 
accentuar o constrangimento com que vem 
sustentar o parecer que elaborou o quo me
receu a honra da approvação unanime da 
Commis~ão de Legislação e Justiç:a, o qun,l 
em suas conclusões parece pt•cju.Jicial a um 
collega.. 

Mas a questão é do princípios, c doante da 
magesta.de da lei não tem o direito de vacil
lar; devo, comtudo, em honra aos collegas da 
Commissão que assignaram o seu trabalho, e 
em satisfação tL opinião public<~ que o ha de 
julgar, declarar alto o bom som que lió em 
cumpl'imcnto do seu dnver, o não por insi
nuação dit•ecta on indirecta do Chefo doEs
tado ou de qualquer membro do Governo, 
chegou üquellas conclusões, ali<is amparada:> 
pela. boa doutrina jurídica e pela intclligcn
cia insopltism:wol da Constituição. 

O parecer reconhecJ a importancia das 
prcrogativus cons<lgradas nos arts. I9 e 20 
da Constituição, as quaes, s~tbc, ~ão as ga
rantias úct autonomia o inte:n·idade das fuu-
cçõos legblativas. · 

Opinil.n;lo, porém, pela. cuncessão da li
cença pcdid;t po1· autoridade competente 
para processat• um Deputado incnr.,;o em 
crime inafiançaxcl, a. Commissão apenas re
conheceu tambom que aquelhs prerogativas 
toem uma rostl'icção constitucional, garan
ticlora d~ intlcpontloncia dos poder<'s. 

Contra as razões de ser desta restricçã.o, 
as quaos o on'ado1· consign:L no parccet• e re
produz dtt tribuna, só se prouunciou o hou
rado Dopntn.do pelo 1Uo de Janeiro. :Mas 
S. Ex., que ar~umenta julgando illoga.l a 
pl'isã.o do cidadão e legitima a seção du 
Deputado pelo Rio Grande que o tomou do 
podet' da. autoridade, não tem razão. 

O orador o demonstra citando varios ar
tigos do Regulamento de 1842 o do Codigo • 
P enal, onde veem definidas .a s attribuições 
do ohef~ de policia e dod dolegudog, assim" 
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como os crimes em que incorroram aquclle 
cidadão e aquellc Denutado. 

Chama a attenção da Camat'it pa.t•a o in· 
querito policial que acompanhou o allu-:lido 
pedido de licençtt. O de}loimento contesto de 
nove testemunhas não deixa duvidas sobt•e o 
que affl1•mou. (1;·ocmn-se calo1·osos apartes. 
O S1·. P1·esiclente fa:; som· os tympanos e r e· 
commenda attençi!o.) . 

Proseguindo nesta ordem de considcraç0cs, 
o orador acccnttl::t que o noht·c DqmL:ulo 
pelo E~tado do Hio de Janeiro Sr. Belisario 
de Souza disse ainda em relaçãoao facto de 
que se tl'ata c que motivou o 11mlido de li
cença para o processo, ha.soado no inquerito 
a que se procedeu, que nesse facto não hou· 
vera dos:1cato á lei nem a seus represen
tantes, desde que o acto da prisão do indi· 
viduo levado para a estação ])olicial o dalli 
retil'ado não se fizera. de n.ccordo com as re
quisições legaes. 

Dout1•ina pel'igosa., doutrina anarchica, 
exclama o ora.dol', dout1•ina. 110rigosissima, 
ainda mesmo que se trato de um Deputado, 
essa. que reconhece a qual(!Uel' cidadão o di
reito de <H'mar-so, arYot•ar-sc oro juiz e ex
ecutar sua sentença summari:t, art•eb:~tando 
do poder da autoridade um cidadão, pl'eso 
-lcgu.l ou illegalmente-ruas preso à Ol'Llem 
de uma autorida,Je legitimamente con~ ti
tuida! 

E a proposito o orarlor cita, em favot' de 
:ma opiniã.u,paginas de um nohvel puhlici· ta 
li•ancez, Du Bussieu, em que so diz que a 
ninguom é licito I'e;;i:;;tir á auto1•idade r. nem 
antepôt• o ahuso d:t força ao imperio da 
lei ; só sendo permittida a internmçã.o indi
vidmü em circumstaucias tao; que plena
monte o justifiquem, isto 6, quando nunltum 
recurso ma.is haja. para r:tne se a-guarde a 
acção legal. 

E então admittc a hnwthcse em que um 
cidadão se veja accommottido por uma horda 
de ltdrõcs, em plena llot•esta, momento 8JU 

que ellc,não podendo aguardai' a intervenção 
das autoridailes, }lara que debalde appoll:uia 
em taes cil'cnmstancias, exm·ce um iocon
testavel direito, agindo com a força c cum a 
violencia na d.ofestt da. lJolS<t ou d<t propria 
vhla. 

Caso esse muito diverso dat}nelle em 
quo um cidadão seja intimado por nm oftldal 
pulJlico que, invocando a lei, lhe aprmmnto 
uma intimação. embora sômentc legal na 
appa.roncia: nessas condições, ao ciuadã.o 
apenas rosta. o lbYel' de submetter-so,consti
tuir-so em J>risão proYísoriamente, até que 
em tempo veja. seu protesto recebido o que 
justiça lhe soja feita. 

Si so concede.>se a qualquer cidadão o di
reito de fazer jttsti~·a pot• suas proJprias mãos 
o·dccorrigtr a sca talante pretendidos abusos 

d:.ts :mtoridades, equivaleria isso á. subvm•súo .. 
do to\los os pPincipio~ b:tsicos da sociedade 
<i dcsot•dcm imperando no terreno legal. ' 

Vê o ol'ador quo outt•os antagonistas de sr.u 
modo de ver atiram-se ao lado politico da. 
questão, o mais apropriado á exploração do 
assnmpto. p:tra se reJerircm ás immunídados 
do t•cprcscnbnts da Nação, que no caso ver
tento não teriam sido respeitadas •.• 

Niio é <~ssim . E pam. o demonstrar, o orado!' · 
!0, Yttrios tl'cchos de Saínt Giron em quo estGl 
eseriptor a.ccontúa quo ... 

O Sn. ERICO CoEtHo d(~ um aparte. 

O SJc.FR.EnEmco Boi:GES respondo quo S.Ex, 
ainda o não ouviu, nem st~bo ainda a quo 
conclusões .vae chega.r, pois ainda. nã.o leu . 
nem repetiu o quo a respeito o escriptor ci
tado disse acerca da questão em debate. Pro
cade á leitura do V<l.l'ios trechos daqucllo es
criptor, e diz que o caso de que se tm.ta. neste 
momento, refere-se restrictamento ao fa.cto 
dn. retirada de nm preso do poderda an1.oei
d<tdc pot• pal'tc do Sr, Deputado Alfredo Va
reta ; esse caso nalla tem com o incidente 
occorrido outro esse Deputado e o 81·. chefe 
de policia, incidente a que se apegam alguns 
de seus nobres collegas contmdictol'os. 

O que instruo o pedido da licont;a é o in
querüo aberto solJro aquelle facto om quo se 
deu um manife:;to desrespeito ás leis do paiz. 
Es~e inquerito é um docmnento que até 
agora não soifl•ctt a menor impugnaç~ão nem 
n. minima contestação: nada o prende ao titcto 
mais longínquo, occot•rido na: policia, a cujo 
respeito o proprio Sr. Varcla altivamente 
disse nesta Camara como havh~ procedido 
naquella ropartiç[o. (!Ia muitos apartes ínter-
1'ompendo o orad01·. O S1·. PnJsidente declm·a 
que quem estú com a polaV)"ll e o 81·. Fl·edel·ico 
Borges.) 

O Stt. BARBOSA LIMA.-Sim. Tem a pala
vra ... enquanto não for preso! 

0 SR. FREDBRlCO BORGES, continuando a 
dcfeudet• o parecer de quo foi relator, declara 
que vac repetir <t Camara ar1uillo quo disso 
em principio de seu discurso. Nenhum de 
seus collegas sabia de sua opinião acerca da 
matcria em debato ; a nenhum communícara 
sua. maneira do 11ensat• a respeito o tollos 
elles, os membros da Commissão de quo faz 
p:.trto, &ó tiveram conhecimento de seu pa
l'OCOl' no momento em quo este lhes foi lido 
pelo reln.tor. (ilpoiados.111.uilos Srs. Deputados 
confinnam a assel'Çtio do orttdm·.) . 

Tambem é menus verdade quo tenham s1do 
dirigidas consultas ao chefe do Estado para 
s<tbm• como pens;tva a respeito. Declara que 
"por sua parto não recebeu nenhumas iosi
nuaçõe:~ por parte do Poller Executivo, assim 
corou pôde affit•mat• que de nenhum modo o · 
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·Sr. P1·etiidente da Rcpublica ma.nifl!atou seu 
modo de ver sobre o •'J bjcc~o em debate, e 
menos u.inda. que tentas.:~c exercer a menor 

:pressã;) sob1•o o espil•ito da Camara dos 
Deputados no julgamento que ia proforil•. 

O proprio represent:wto uo Est'ldo do Rio 
de Janeiro, o illustrc St•. Re!i,a,1'iodo Souza, 
no discur;;o com que iniciou este debu.te, de-

·-clarou lealmente que não prest:wa ct•<Jdito 
; ~ ma.lcvola. insinuação de que o chefe do 
Etltalo tivesse Q'Ialquer intervenção no c ~~o 

·que or<~ so discute, menos ainda que Hzesse 
:prcss:\o sobre a. Câmara., ._pois crê na. im
pJrc.afi,J.tde do chefe do Porl2r Exccütivo ~ 
Assim tambem os outros collcgas qu:J com
batem o parecer, mas reconhecem que o 
Poder Ex:ecutivo não iaterveiu ... 

O Sa. BARB03A LBIA- Menos cu. 

0,; que aci:lnsarn o pa.t•ocer d·~ haver adhm
ta1o mais do qne lln compJtia, erL•am eras
sarnento. A Cummissão limitou se ao ~xo~me 
do fa.~to. procurando indagar si havia. since
ridade. lealdade e justiç.1. no perli·Jo. O mais 
é da acç:i.o do Podet• Judicia.riu. 

Concedida a licença, o Deputado accusad} 
tem dea.nte de si uma.jul'isdiccãa imp•rcia.l, 
isenta do q·1alquet· paixão política. Abre-se 
pa.n1 o nobl'O Ul}put·~rlQ a Sljrenidaue dtt jns
ti•;a, onde lhe S!:Wii.J facultadog os mai.~ am
plos meios de defesJ. comp! 3tl. 

Com ist l devo l'igosija.I'-Sl} a (~ttma.ra. o o 
prJprio Sr. Alfreilu V:u·cla, vi~to como po
derá galhut'<hmeute defl.lndeJ·-ae. chegando 
ate a vir demonstrar que o dap<Jim .!nto que 
acomp mhou o pedido de licença é de tes
temunhas faJ.::a.!l, eivadas de pa.ixõas poli· 
ticas. . 

O SR. FRBDERico BoRGEs-A h! ontio V. E:\, Mas, pergunt:t o ora.dor, sem ioju ia, seria. 
·pensa que o Executivo eBrceu intel'venção licito, digno e curial nega.l' a. inteeferenci;\ 
.'jnnto á Cll.mora.? Declara. que us:;im pensa~ do Poier Judiciario em um casode tal ordem, 

nã.o havendo motivo de suspeita. do pa.rcia
O SR. BARBOSA LmA - Tudo quanto eu li<lade politica, o1io de vingança contra o 

.penso a tal respeito o direi dl?ntro em PJUCo accusa.do ? Set•ia <l Camar<t revestir $OUS 

-<i Camara.. (Riso.) membros de um odiosissimo priviLegio; seria 
O Sn. FREDERICO BoRGES, depois do citar annullar o principio basico da Constituição

ainda. alguns trechos de Saint Giron, favora- a harmonh~ e o cquillbrio dos poderes con
veis á. these que defende, diz que a. Commis- stituidos; seria. atacar, tiLmbem, pela base 
são lle Constituição, Legislação ~ Justiça. o este outro principio consignado nas consti
que fez foi verifica!' até onde iam a lealdade tuições democra.ticas-da. igualdade do todos 
e a sinceridade dos documentos que instrui- perante a lei. 
ram o pedido de licença.; e do que leu no in- Apreciada e estudada a questão sob todos 
querito a que se proced:m, concluiu que e1fe- estes pontos de vista, não se póde dizm• que 
ctivameote o Sr. Deputado Alfredo Varela uma. Garoara quasi unanime tema a presença 
invadira uma estação policial e dalli violenta- do Sr. Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
monte ar1·ancara um preso, confiado á guar-j mesmo porque S. Ex. não ficará impedido 
da. da autoridade competente. Está rigorosa- de vü• <i. tl'ibuna, nem dt3 discutir pelas co· 
mente demonstrado no inque1•ito que todos lumnas do seu jornal. 
os requisitos concorreram para ca.racteriz:tr Onde o temor ou rece:o que determinem 
.esae facto delictuoso;~ e aliás o proprio ac- arredat' o nobre Deputa.d.) do exercício do 
-ousado, o Sr. Deputado Varela, o confessou seu mandato~ 
.em plena Camat•a, quando no dia seguinte Si se trata de um innoc.;ote, si não existem 
narrou da tribuna toJ.as as occurrrmcias de elementos constitutivos de crime definido, 
que na vesper:.t houvera sido o protogonista. nn.da mais agradavel do que deixar-se abril• 

o or.tdor cita ainda pa.le. v r as de Gam- esse largo scenario para. q ti e S. Ex., dcfen
betta., em caso semelhante a este, em sue- dendo-se, se eleve na opinifio publica. 
·ces3os inteiramente idcnticos ao de que se Onde a odiosidade do :proceder da. Com
trata, e occorridos em França; palavras que missão? Onde o sophi~ma. dos puros princi
veem em apoio da doutrina que defonde e pios do direito constitucional I'e1ativamente 
llUe ê a mais logica e racional. ~ 1 á. questão ! 

Cita igualmente palavras de Julio Grévy I Disso e 1•epete: ha manifesta, conkadicção 
" e Z:tnal·delli, na Camara Franceza e no Par- da parte dos que impugnam o parecer, que 

lamento Italiano, em casos analogos. não assentam bem em nenhum ponto :di ver-
Em resposta a um aparte do Sr. Irioeu gem, scindem-se c contradizem-se. Aqui, ar

Machado, que pel'gunta si, tendo a. Coromis- firma-se (1ue a. Commissão í'oi anti-politica, 
>lão de examinal' o pedido. não é ob .'igada. que commetteu um extt·aor..:linario orro po
a examinar tambam a amanç:\bilidade ou litico; alli. declara-se que o parecm• é insub· 
a inaffian-<rabilidade do crime, responde que sistcnte, e porque não lm crime, declara-se 
a Commissão não tinha que examina!' a mesmo que não houve acto delictuoso, por· 
classit!caç'ío do crime, não tinha que sen- que o preso foi cntt•egue ao Deputado c do
tenciar. clara-se ainda que o Deputado accusa~o pra-
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: ticou um .acto de resistencia a uma ordem Deputado ou Senador pronunciar no exer• 
· illegal. cicio do se~ . mandiJ.to, nem a Camara póde 

.Como entender taes contradicções ? E' que responsabilizar o Deputado, nem o Senado o 
· nã.o ba razão da parte dos que impugnam o Senador. · 
. parecer, quo ê a expressão da imparcialidade, Só um poder lhes póde tomar contas no 
âo estudo consciencioso dos princípios regu· ·momento em quo termine o marida.toh é 
!adores da doutrina consagrada nos arts. 19 o povo, é o voto politico, recusando-! es 

· e 20 da Constituição. . a reeleiçã9 para a investidura parlamentar . 
. Pelos seus precedentes, o orador não po- Nem a Cama1•a nem o Senado po-déri:l 

daria deixar de ser favo1•avet á licença soli· processar o Deputado ou o ~enador por 
citada. actos e palavras no oxorcicio do seu mau~ 

Tem-se argumentado falsamente, dizendo- dato. 
se que a Cama.ra constantemente, em todos Esta é a doutrina. da inviolabilidade. 
os casos, tem negado os pedidos de licença. As immunidades, porém, referem-se aos 

· Isso não é oxacto. c1•imes políticos, a todos os actos e palavras 
o que a Cama.ra tem feito é entrar na que não sejam concernentes ao . desempenho 

apreciação dos motivos que determinaram de mandato. . 
esses pedidos. A denegação da licença. pa.1•a. processar o 

Lembra o orador o caso recente, em que foi Deputado ou o Senador não quer dizer das
negado o pedido para o processo do Sr. May- pronuncia do crimo, como er.adamente se 
rynk, sobre quem pesavam imputações inju- tem entendido, porque no acto de apreciar 
riosas e calumniosas de um parente; o caso a procedoncin. ou improcedencia da accu;açãq 

·do Sr. Corrêa Dutra, ta.mbem negado, em a Camara. ou o Senado não julga de meritis 
que testemunhas, as mais qualificadas. depu- da prova, do modo pt•ocessual dos actos da. 
zeram em como estava S. Ex. isento de cul- autoridade; quer saber• se procude de auto
pabilidade; o d,· "":: ex-collega Sr. Espírito ridade competente o processo. Si a Ca.
Santo, em que a Cu.mara votou adiando o mara ou o Senado ap1•eciasse a prova do pro
processo para depois de terminado o seu cesso,_ a denegação seria entendida como 
mandato e, finalmente, o caso do attentado dcspronuacia do criminoso, e assim é que se 
de 5 de novembro, tamhem nega.úo, que assu· entcuue em no:sso pa.iz, e m que a. justiça flca. 
miu caracter politico e quo tanto tinham inhibida de funccionar emquanto o réo é 
com ella os Srs. Glycerio, Alcindo Guana.ba.ra Deputado ou Senador. . 
Thomaz Cavalcante e outros, como o orador A denegação da licença. importa em des-
coro o que se passa na lua. pronuncia., quando a pronuncia não estít 

Assim, mesmo de accôrdo coro os prece- feita., porque a autoridade vem solicitar da 
dentes, encontl'a fundamento para justificai' Cama.ra licença para. pronunciar. Por . con-
o actual procedimentu da Commissão. seguinte, a prevalecer a doutrina de quo a 

Terminando, invoca, como o seu collega. Camara o.prccic de me1·itis as provas, a de
pelo Rio de Janeiro, a. inspiração do glorioso negação importa em nma impunidade pti.ru. 
Dante, e diz que não pensa, como s_ Ex., que o criminoso . 
a Camara votando a licença se suicilla.; Lê o orador· o art. 2• da Constituição, que 
pensa, antes, que ella se eleva na conside- diz: «Os Deputados e os Senadores, desde 
ração publica, }JOr ficar a.ffirmado que os De- que tive1•em recebido diploma. até a nova. 
putados não quorem systematicamente um eleição, não 11oderão ser presos, nem proces
privilegio pessoal e odiosissimo. coUocando- sados criminalmonto, sem pt•évia liconça da 
se superiores á lei. (Muito bem ; muito bem. sua Camara, salvo caso de flagrancia em 
O orador tJ vivamente comp1·imentado.) crime inafiança.vel. Xoste caso, 1evado o 

processo até a Pl'Onuneia cxelusive, a auto
ridade processante rometterá. os autos á Ca
mara respectiva, para resolver sobre a pro,.. 
cedencia da accusação, si o accusado não 
optar pelo julgamento immedia.to». 

O Sr. E••ieo Coelho não podia 
dar o seu voto em silencio ; vem antecipar 
as razões que farão com que vote em con
trario do parecer da Commissão de Consti· 

. tujção, Legíslação e Justiça. . 
Teve a ousadüt de fazer, .em aparte, a 

distincção entre a inviolabilidade e as immu
nidades conferidas aos · Deputados e Sena
dores, porque lhe pareceu que o seu eollega 
,que or-~va. fazia. · propositalmente a, confusão 
destes factos. . 

Não se póde confundir a. inviolabilidade 
do art. 19 da Constituição e as immunidades 

=do art. 20. Pelos actos e palavras que o 
Vol. lii 

Aprecia a Cunara. agora o pedido de li- .. 
cença pa.t•a processar o Sr. Deputado Al
fredo V areia, licença que ella só pódo con
cede!' si verificar, pelo exame do inquel'ito 
policial e dos autos quo acompa.nl1am o pe
dido, que o Dep11hdo foi preso em flag1•ante 
de Crime inu.fia.nçavel. (Apoiados e nilo 
'apoiudos.) 

São duas círcumsta!lcia.s absolutamente 
necessarias. 

17 
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Expõe o seu modo de interpretar e diz que I detinha. Deputado!! c Senadores e os destez·
é bem de ver . que não vem agora á tribuna rava., o orador Yioha. defender os seus :tetos, 

' improvisar opinião. com a convicção de que agira bem. Pois 
Tom opinião firmada., que é a da in terpre- bem ; os mesmos que ne~·sa occasião comba.-

1ação litteral do a.rt. 20 da Constituição. tora.m este a.cto, 1-·ê o orador agora. na fi
Só a chicana ou üma subtileza byzantina, leira a pedirem o processo do Sr. Vareta, 

' que não · attinge, poderá descobrir outra. porque · tirou um pre!!O das mãos de uma 
·interpretação. . autoridade. 

A Cama.ra resolve si procede a accusação, Admira-se que os que naquelle tempo cri-
no casJ em que se presume que o DepULado ticnxam a doutrina que sustentou estejam 
tenha sirlo preso em flagrante do crime ina- hoje em extrGmo opposto, porque se tirou 
flançavel, existindo os dous elementos que um preso das mãos da. autoridade, que lh'o 
caracterizam o caso ; examina a procedeocia. quiz dar. votando pelo pt·ocesso de um Dopu
J.a accusação e ou concede a licença para o tado, unica voz de opposição mt Camara.. 
Deputado ser pruce:;ssdo, ou recusa. · (Apoiaclo8 .) 

Ora, o Sr · Alfredo .. V areia não foi pres'o, Est:t unica voz dissonante vae ser suffocada 
como foi declarado, nem quando tirou o porque a licenç<t para 0 processo do Depu-
preso das mãos da autorídado, nem quando d · 1 -.fi 
subiu as escadas da chefatura. de policia ta 0 Vare a sigm ·ca quatro annos de pri8ão 
para. insultar a autoridade. Não houve e a perda do mandato. (.Muito bem; muito 
pri&ão! bem. Palmas nas galm·ias. O o1·ador e muito 

Porta.nto, do Cl'ime capitulado no art. 127, felicitado.) 
pelo qual responde o Sr. Alfredo Varela, 
embora seja inafiançavel, falta um dos ele
mentos essonciaes para a sua constituição : 
a prisio em flagrante ( r1ão apoiados). Uma 
vez que não houve essa prisão em flagrante, 
a Camara não póde conceder a licença pe
dida, por isso que o de~icto não tem todos os 
. seus elementos. ( T1·ocam-se muitos apartes ) • 

Pela doutrina do art. 20 da Constituic;ão 
6 preciso que o crime seja inatlançavel e que 
a prisão sej<:~ em flagrante. Não é este o caso 
em que se vem pedir licença á. Camara. 

Est<L obrigado a responder ao digno re
lator do parecer, sobretudo na parte em que 
S. Ex. se referiu, com elegios, ao seu com
panheirq de bancada, o Sr. Belisario de 
Souza. 

O Sr. Belisario, em· uma nota emocional, 
t erminando o seu brilhante •liscurso, fez 
vibrar o sentimento de solidariedade politica 
que deve existir entre os membros dest:t 
casa. 

Uma co usa. não disse Q honrado Sr. Fre
derico Borges no seu parecer, e que o 
Sr. Deputado Alfredo Vareta é a unica voz 
em opposição ao Governo dentro da Ca
mara. 

Mesmo que, de n.ccordo com o art. 20, 
tivesse a hconça solicitada todos os roque

O Sr. Presidente- Devo prevenir 
que não admitto manifestação alguma, pró 
ou contra, da ·parte dos expectadore3. 

Si continuarem, mandarei re1õirar os que 
perturbarem a ordem. (Pausa.) 

Tem a palavra o Sr. Germano Ha.sslocher . 

O Sr. Germ.a.no Hassloeher 
-Sr. Presidente, não fallo, nem com con
strangimento, nem com pezar; fallo com 
toda a solemnidade, com toda a consciencia. 

Lamento, entretanto, que o meu estado 
de saudc não permitta que eu dê a este 
debate a amplitude que elle exige, para dei
xar hem definida, aos olhos daquelles que, 
neste momento, me honram com a sua. at
tenção, a consciencia inteira que ou tenho, 
dando o meu voto pela concessão da licença. 
como já manifestei, firmando o parecei' ela
borado pelo meu illustre collega, afastando
me ou dissentindo de S. Ex., entt•eta.nto, 
quanto aos considerandos para. subscrever 
solidariamente as suas conclusões. 

0 SR. FREDERICO BORGES - E' esta a 
praxe seguida; os membros da. Commissão 
não sã.o obrigados a subscrever os funda
mentos, mas sú as conclusões. 

sitos pa~·a ser concedida, o orador opinaria O SR. GERliiANO HASSLOCHER-0 parecer 
ainda. em contrario, para que não se dissesse foi em primeiro logar impugnado pelo ilhis
que.a Camara, que unanimemente apoia o trado Sr. Belisario de Souza, representante 
Governo, fosse procurar um pretexto para ·do Rio de Janeiro, cuja oração deixou neste 
suffocar a unica voz em opposição. auditorio apenas a impressão deslumbra-

Ainda. não viu attingir o alvo desejado dora da sua bellissima harmonia, sem que, 
nenhuma das accusações do Sr. Varela, mas entretanto, no nosso espírito Yiesse repousar 
11Uer vel-o empenhado em :ma campanba. para ser digerido por elle um só argumento 
.E' um acto de nobreza. que pude~sc de~truir as conclusões do pa-

Quando, dUl'ante . o estado de sitio, o Ma- recer e encaminhar a Camara para uma so- · 
rechal Floriano, de inolvidavel memoria, lu«;>ão diversa da que elle propõe. 
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0 SR. BELISARIO DE SouZA-Neguei O de• 
licto : logo, não tinha.· que discutir o pa
recer. 

O SR. GERliAXO HASSLOCIJER-S. Ex .• como 
pós bem \·imos. si formos espremer 'lS suas 
Jnla.vras. porque as pal~vra.s apen:ts valem 
pelo quo elbs exprimem ..• 

O SR. Ea1co CoELHo-Espremer ou ex
primü·? 

O SR. GEIÜIAXO HAS3LOCIIER-Estou di.., 
sendo que as palavras valem pelo que ex
primem e eu vou espromer estas palavras 
para ver o que el1:1s no fundo teem tle posi
tivo, de real, exprimem ... o encontro apenas 
ó Sr. Deputado fluminense reduzindo o C.'lSO 
a uma simples apreciaç.'io da existoncia ou 
não existencia. de um delicto. 

0 SR. BELISARIO :ÓE SOT:ZA- Neguei a 
existencia do delicto. 

O SR. GERMAxo HAssLocnER- S. Ex. li
mitou-se a fazer uma aprecia.ção sob1•e si 
bana o Deputado incriminado commettido 
ou não um crime. 

0 SR. BELISARIO DE SoUZA- Na minha 
opinião, não. 

0 SR. GERMAI'\0 HASSLOCUER- De modo 
que o illustre Deputado transformou a. Ca
mara em um pretorio, onde pretendeu que 
se discutisse um caso judiciario, um pro· 
cesso, applica.ndo-se as regras de direito. 
. UM SR. DEPUTADO-Ao contrario, sem essas 

regras. (H a outros apartes.) 

O SR. GERliAXO HASSLOCHER- Eu, por
tanto, respondendo, e como membro da Com
missão com a obrigação moral de sustentar 
as conclusões deste parecer, sou obrigado, 
em primeiro lugar, a dar uma resposta cabal 
ao nobre Deputado, para mostrar depois 
de analysado o seu discurso. de sondados os 
seus mais intimas recessos, pa1•a mostrar 
que, depois de~&'\ operação, restam apenas 
bellissimas palavras ... 
. O SR. BELlSARIO DE SouzA-Qbrig::.do. 

0 SR. GER~lA""O HASSLOCIIER-... que já 
tinha de longa data feito a popularidade de 
quem as proferiu. 

Como não pretendo, porém, oppôr tropos 
de linguagem a tropos de linguagem, mas 
limitar-me, como analysta, a esdarecer um 
assumpto em que está a minha responsabi
lidade compromettida, invisto contra o 
facto puramente. 

You demonstrar a. improcedencia das a.He
gações de S. Ex., deixando que apenas con
tinue a. nos de~lumbt•ar o echo do brilhan· 
üssimo discurso que proferiu. 

O SR. liEI.ISARló i>E SouZA-Obrigado'.· 

0 SR. GmiMANÓ HASSLOCÚER:..:.S •. Ex. disse' 
que não havia um f:.tcto provado, e esta· ê a 
unica allogação sérià de ·s. Ex.,· a unica que 
devo discutir, porque nem mesmo ·o nobre 
Deputado entrou pelo terreno dos principias 
nem fez exposição alguma de idéas que me
recess::J ser combatida ou acatada. 

O discurso de S. Ex foi unia poç::t litteraria, 
trazendo appensa. a. contestação de um faeto 
delictuoso attribuido ao Deputado pelo ·Rio 
Grande do Sul, facto que reconheci . e qúe 
sustento em um parecer quo firmei. · · 

São conhecidos QS acontecimentos que se 
pr<mdem a esta q uostão. 

Deixando a. tribuna. E sahindo dtt Camara, o 
Sr. varela era. recebido po1· um grupo de po
pulares,det=ses que costumam ordinariamente 
dispensar os fcwores do seus applausos âquel
les que lhes set•vem os appetites grosseiros. 
Atacar um Governo, injuriar um homem do 
responsabilidade, fa.llar em ladroeiras, em· 
fim, desprestigiar o principio da autoridade, 
é ordinariamente muito do sabor das massas 
ignorantes, e dahi o naturalíssimo applauso 
que dispensa.m aos que se tornam salientes 
nessas caUlpanhas. 

Já tive óccasião de demonstrar nesta Casa, 
com argumentos do prop1·io Sr. Va.rela, 
quando escreve do fundo do seu gabinete li
vros de educação cívica., que a posição que 
aqui assumiu não ~ das que em sua conscien
cia applaude. 

Mas voltemos aos factos, porque em torno 
dos factos é que se hão de fazer a argu
mentação e a discussão. 

E' o ponto concreto de onde partimos para 
então expendermos as nossas idéas, susten
tarmos os nossos principios, pleitearmos a 
nossa causa, quo é a causa nacional e re
publicana. 

F'a.remos a justiça. de acreditai' na sinee
l'Ídade dos intuitos que movem aquelles que 
dissentem de nós, porque, assim como nessa 
maioria que se inclina. para a concessão da 
licença não ha. o sentimento de odio pessoal 
contra o Sr. Alfredo Varela, acredito que 
aquelles que se voem batendo contra a li
ceoça o fazPm impessoalmente, abstl'acção 
feita de qualquer individualidade. 

Apaixonem o debate, si quízerem, mas não 
em torno de indivíduos e sim de princípios; 
deem-lhe a violencia indispensavel que nasce 
das almas fortalecidas pelas grandes con· 
viações os que querem ver na concessão da 
licença grave perigo para o principio dopo
der publico, cuja independencia é essencial 
no regimen em q~e vivemos. · 

Sahindo desta Casa e .cahindo no seio de 
seus admirauores, o Sr. Alfredo :Vare1a era 
incontestavelmente festPjado como Deputado. 
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Não era o homem, não era o particular, 
mas o politico que rocebia as adhesõe,; dos 
seus. admiradores. 

contra si, conduz a Ca.ma.ra a reconhecer a 
existencia do ct•ime da. tirada. de preso do 
poder da n.utoridade. 

Nesse momento, um dos corteja.dores de 
S. Ex.proferiu um grito sedicioso, que, em 
face das leis claras c expressas que regulam 
a. vida social, dava 1oga.r a que a autoridade 
o puzosso em custodia., pa.ra evita,r, por 
a.quella. intervenção immedin.ta. que pudesse 
ser seu grito um principio de uma sedição, 
pois as sedi{:ões nem sempre sã.o o producto 
de plano ou meditação: ellru3 nascem muitas 
vezes inesperadamente de . simples gritos 
sediciosos: 

Mas, não fazendo ca.bedal da. violencia. para 
admittir simplesmente o facto em si. ou, en
tretan&o. sou torça.do a demoastrar ;1 Cama.ra 
que a violencia. se deu, e que o dclicto de ti
rada. de praso,afi.ançaset a.té certo momento, 
com o S1·. Varela tornou-se inafhoçavel, 
porque a violencia se deu. 

A exposição feita pot• s. Ex., a expressão 
'-anancar-de que usou, expressão que a 
nossa lingu(l. tem para indicar a acção de 
furça., de força e Yiolencia, define o caracter 

Uma. sc@ntdha. incendeia a multidão, como do crime. 
o a.ttesta a historia. 

·Recolhido á estação policial aquelle indi
viduO\ o Sr. Alfredo Va.rela conta-nos que 
apresentou-se na. estação, dirjg:iu-so á auto
ridade, que na occastão era um inspector e 
reclamou quo o preso fosse posto em li ber"
dade. Recusou-se o inspector a attender a 
esta intimação; o Sr. Varela avançou para o 
preso; o inspector quíz pôr a mão sobre o 
Sr. V areia, ma:; este e seus companheiros 
arrancaram violentamente o preso (palavras 
textuaes do Sr. Alfredo Varela.} e o trouxe· 
ra,m pela escada abaixo. Ahi esbarraram 
com o dolegu.do, que tentou oppôrembargos á 
acção do Sr. varela, sem conseguil-o, porque 
viu-se impotente para resistir. 

Este é o facto narrado pelo Sr. V areia no 
inquerito, sem que tenhamos até .o presente 
momento a mínima. razão para. duvidar dos 
depoimentos da.s testemunhas, que combinam 
perfeitamento, sem uma s6 aggravante, com 
apropria explicação do Sr. Val•ela. 

Disse, ent1•etanto, o meu collega:-Não ha 
crime, porque não bastava. o facto do Sr. V a· 
rala ter ent1·ado numa estação policial, e ti
rado dalli o preso; porque não fic~u provado 
que tivesse exercido violeucia; nao houve a. 
concurrencia da violencia, ninguem prova 
iStO; DãO ba Uffi SÓ depoimento de testemu
Dba que Justifique a a.Hegação de ter sido op
posta a resistencia. tenaz, vencida pela. supe
rioridade da fúrça. ou do numero. 

Devo dizer a. meu illustre collega que, 
quando S. Ex. tivesse c[Lrrados de razão, 
quando fosse isso mesmo verdade, üca.ria, 
entretanto, de ·pé que o Sr. Va1•ela. havia. ti
rado de uma. prisão um p1•eso, sem ser por 
melo de violencia, facto que alias é punido da. 
mesma forma com a. dilferença que é com 
uma; pena inferior. · 

Conhecido o conceito jurídico da violencia, 
sahcndo·se que esta não consiste t.'io s6mente 
em um acto material, mas que a. Yiolen
cia. se dá tambem,só com a. presença de uma 
fopça. sufficiente para aterrar um homem 
de valor, desde que isto immobiliza este ho
mem no cumprimen-to de seu deYer pelo 
terror, pelo medo, 6 claro que houve violen
eia. no sentido legal, no sentido do Codigo. 

Quando, pois, a oecurrencia. com as suas 
circumsta.ncias narradas como foram pelo 
Sr. Deputado tlumjnense fossem exacta.s, 
ainda a~sim a Yiolencia tcr-se-llia dado, 
porque S. Ex., l'econhecendo que não houYe 
resistencia. da autoridade polbial, porque 
sentiu-se impotente de<Ulte do magote de 
homens que ia. buscat· o preso, ipso facto 
reconheceu que a autoridade cedeu á pressão 
do numero. 

Basta isto, Sr. Presidente, para ficar par~ 
feitamente definida a. violencia, que nenhum 
conhecedot• dos elememos prilnordiaes da 
sciencia uo direito c.Jnstosta, isto é, que YÍO· 
lencia no sentido juridico não é sómcnto a. 
Yiolencia physica, mas é ta.mhem Yiolencia. 
o pavor que immobiliza pelo terror aquelle 
que devia cumprü· o sou devet•. 

Houve, portanto, a figura. perfeita. da 
violencia. quando não se houvesse dado, 
como se deu, a. violeucia. physica, porqua.nto 
o preso foi arrancado ás mãos dos agentes; 
um delles foi até aggredido pbysicamente 
pelo Sr. Va.rela. e demais companheiros, 
c1ue o afastaram com empurrões, para po
derem tomar conta do preso e trazel-o de
baixo de cha.rola pela escada. abaixo como um 
heroe que a. opinião publica, defensora. das 
prer'oga.tiv~ dos cidadãos, defensora. da 
liberdade nacional, a.cn.ba.va. naquelle mo
mento de libertar das garras da. tyrannia. 

O SR. FREDERico BoRGBS- Elle declarou 
em seu jornal : «Apazar da rasistencia. op
posta pelo agente da autoridade:.. 

Está lá. 

Logo, ficava o Sr. V areia criminoso em face 
.do argumento do Sr. Deputado fluminense, 
porque s. Ex:. chegou á conclusão de que a _ti
rada do preso foi um acto natural, sem Vlo
lencia, na occasião. 

Mas, a tirada de um pveso já. é um crime; O SR. GERYANO ffASSLOCUER - Agora, 
logo, o proprio argumento de S. Ex. volta-se Sr. Presidente, o facto concreto é este; é em 



Câmara dos Deputados -Im presso em 25/05/2015 10:01- Página 18 de 26 

SESSÃO E:M ii DE JULWf) DE 1904 .. 133 

tor.no delle q ne se deve fazer a discussão~ por
que 4 o ponto de partida. para a solução a. 
que temos de che.,aar. 

Vou justificar as conclusões do parecer, 
segundo o meu criterio individual, segundo 
as opiniões que formei para. guiar-me em 
todas as situações da vida política. 

Sabem, v. Ex. e a. Ca.s:~.. que ~ muito 
commum nos agrupamentos, nas assembléas 
collectivas os homens chegarem a conclusões 
igoaes por caminhos diametralmente op
postos. 

Assim, V. Ex. c a Casa. toem me visto 
votar com o Sr. Tosta contra. o divorcio·, 
quando o Sr. Tosta. é levado a isto pelos 
seus sentimentos de ca.tholico e eu sou adver· 
sario do ca.tholicismo. 

E' natural por isto que eu conclua. como 
concluiu o rela.torio, sem ser pelas mesmas 
razões que elle enumera., apezar dos pontos 
dP coota.cto que as minhas tenham com as 
de seu illustre autor. 

Preliminarmente pre~iso resolver um ponto 
que me a.trecta mais directa.mente. Como o 
Sr. Varela, sou um eleito do partido reJIU
blica.no, que é a construc~ão política do i~
mort.a.l Julio de Castilhos, esse a quom ou 
devo, posso d.izel-o hoje quo elle é um morto, 
hoje que não posso ser suiipeita.do de baju
lação, apezar de ninguem l1avel' subido á 
custa da bajulação áquella. grande alma, a 
formação do meu espirito, a. orientação na 
vida política. Nem sempre fui um incon
dicional defensor de tudo quanto ello pre
gava e sentia, divergindo ate não raras 
vezes do grande mestre. )las devo-lhe o en
sinamento de qnc a política não é uma aven
tura. de caprichos ou paixõe.s, mas uma. 
sciencia, c aos seus estímulos, ao seu ex
emplo eduquei no estudo o meu espírito, 
formei convicções, tracei um caminho. 

Subordinei-me á. dh"ecção de um chefe na 
collectividade de um partido com obrigações 
e deveres definidos, com um programma. 
largamente traçado. 

que continlla. sómente naqueUes que lhe são 
fieis, que obedecem ás suas prescripçõe&. 

Todos nós aqui dentro, como indivíduos, 
nada. representa mos, somos apenas os man
data.rios do partido republicano do Rio 
Grande, com ideaes politicos, com preoc~upa.
c~es_ nacionaes. com responsabilidades gra
VIF!IIma,s, aem que nenhum possa pa.utar 
suas a.cções pelas su:ts paixões ou sentimentos 
individuaes, mas sim marchando de pJeno 
aecordo com as grandes responsabilida.des 
que conscientemente nos adveem da invea~ 
tidura de mandatarios desse partido. 

0 SR. PEREIRA LIMA- Nós podemOS dizer 
o mesmo. 

O SR. G1m.~rANO HAsstocnER -Eu estou 
fa.Uando pelo meu partido e por ma.is 
ninguem. 

Ora., pela organização politica do Rio 
Grande, a concepção do nosso mestre im
mortal, o mandato de Deputado é uma consa. 
tão séria, prende tão irreductivelmente o · 
Deputado ao eleitorado que o partido do Rio 
Grande conserva o direito de C'ISsa.r este 
ma.nd<tto no dia. em que o Deputado se afasta ·. · 
das rigorosas p1•escripções que lhe são tr~ 
ça.das. . . · 

o .3R. JuLIO SANTOS- M:.ts não é dou
trina constitucional. 

o SR. G.J::R~ANo HASSLOCHER- Dogma 
politico dentro dos limites do nosso Es
tado, tendo legislado apenas para nós,, é 
de crm• que, si nos fosse dado dispor sobre 
os principias funda,mentaes da Constituição 
Federal, adoptariamos esse mesmo pctn.., 
cipio, essa mesma norma, porque seria · ~ 
ina.dmissivel que recusassemos para a União · 
aquillo que julga.mos indispensavel, neces
sario e bom pax•a a nossa vi<i"1 estadual. 

A acção do Sr. Varela, si se tivesse dado 
no regimen que vigora. dentro do Rio Grande 
do Sul, já. teria. recebido, além da condemna
ção formal que recebeu do partido, a con
demnacã.o pratica traduzida na. cassação do 
mandato. 

O SR. ER.ICO CoELno--Cousa que não pro
duziria eft'eito hO ca.so. 

E' i8to que nOs, os Deputados rio gran
denses, somos aqui: os representantes de um 
partido, sem que fóra. delle valhamos cousa 
alguma, individualmente nada representando 
além do mesmo partido. Para me servir de 
uma imagem, creio que de lord Byron, direi 
que, assim como um lenço embebido em um 
vaso de perfume e corta.do em mil pedaços, 
cada um destes reproduz o perfume do lenço 
inteiro, assim ca.da. Deputado da nossa. ban· 
cada. só é legitimo emquanto se confundir na 
conectividade com o seu partido, represEm
tando os seus ideaes, fiel aos seus compro
missos. 

Quem falia a estes, quem os esquece, nada 
ma.ia é, porque se desprendeu ao partido 

O SR. GERMANO HA.SSLOCHER-Estoa esta
belecendo uma hypothese. não estou dizendo 
que produzisse etfeito. Atllrmo que, si o pa.r· 
tido republicano do Rio Grande pudesse 
cassar o ma.nda.to dos seus representantes 
federaes, como póde cassar o· mandato de 
seus representantes na a.ssembléa. do Estado, 
cassando de facto e não só mora.lmente, por· 
que moralmente o mandato de S. Ex. está. 
cassado-eu creio não ser temerario nem 
avançar uma proposição õca de senso, g&· 
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rantindo que o partido já teria cassado o 
mandato do Sr. Deputado Va.rela. 

LJgo, preliminarmente, como D11putado do 
Rio Grande do Sul, não estou discutindo um 
facto que atfecte a. urn mern bro da. nos~a. ban
cada, porque só são membros da nossa ban
cada os representantes do partido republi· 
cano que estão marchando do accurdo com a 
direcção do partido. 

Em taes condições, não estou debatendo 
um Cc\80 que affecta a. um companheiro meu 
de bancada: o Sr. Varela representa, no S!:lio 
da bancada, apenas um eleito que conserva 
o seu logar, sem o apoio directo nem indi· 
recto do partido republicano do Rio Grande 
do Sul. 

Precisava liquidar, em primeiro logar .. a 
minha posição de membro da b:tncada do Rw 
( ;rande dJ Sul, apezar de a.ffirmar, const:J.n
temente, que aqui não ha representantes de 
Estados, sinãu rcpt·e:;entantes da Nação. 

Agora, Sr. Presidente, continllo a discutir 
sob um ponto de vista. mais vasto. 

O principio, que é paru. mim o gui_a ~a 
minha conduct:1 nos casos como este, é Indis
cutivelmente muito simples: ind:tga.r si ha 
a.l<l"uma inconvcniencia . na concessão da li
cença para ser processado o Deputado. 

Peço á Cama1•a que note beJn o rigor_ da 
minha expres;ão: «Si h a alguma inconvemen. 
cia em conceder a liccnc<t.» Não admitto a 
hypothcse de indagar si fta alguma conv.eni
encia em conceder; só prollUl'O saber si ha 
alguma inconveniencia em negar. 

Sr. Presidente, as immunid:tdes dos 
Deputados não constituem sinãl) o meio, pos
to ao serviço de um dos pJderes nacionaes, 
para. assegura.r-llw, em todo o tempo, a 
. plena liberdade de acção., em _face do ctual
quor despotismo ou Vloloncla du Poder 
l!;xecutivo. 

E' um res(J"uardo, uma antepara concedi· 
da pela lei para que em circumstancia al· 
guma possa perigar a instituição. sendo as
sim victima olos abusos da autoridade políti
ca, que, independentemente de estado de 
si tio, poderh, quando as c ou veniencias go· 
vernamentaes o exigissem, impedir que vies· 
sem para. o Congre:ss o aquelles que, de an
temão, soubes.;;a ella, iam votat' contt•tL O Go
verno ou crear-llle embaraço. · · 

O princípio que determinou que ó Depu
tado fosse .inviolavel. inviolavel quando es
tivesse no gozo das suas immunidades, ·era 
collocar o Députadq em situação de indepen
dencb em face do outro poder, de modo que 
tornaram-se o processo, a prisão; a responsa
bilidade do Deputado, salvo ocaso detlagm.nte 
dolicto em crime inafiança.vel, dependentes 
do consentimento da Cai:nara de que elle f<Wi 

parte. · 

E' este o e3pirito do arb. 19 da Constitui
ção, qua e~b.bele~e que nanh•1m Deputa.do 
póde ser pran, como nenhum Oeput<l.do 
pód.e s:~r proces~a.do, sem prévia. licenç·~ dtt 
Camara, sa.ivo sendo preso em 1hgrante, em 
crime ina.fiança.vel, hypothestt essa. em que 
se1•á prJcessado sem licença atê a pronuncia. 

Nestas c<.mdições, na primeira das hypo. 
theses, não tendo havido prisão om flagrante, 
embm~1 o crime soja inatianca.vel, o DGputado 
só pôde responder a ello depois da prévia 
licença da sua Camara; o na outl'a hyPo
these, pela segunda parte do art. 19 . a 
Deputado responde lnlep:mdentamente desta 
licença até o momento da pronuncia. Nest., 
occasião, o procssso é remettido á Camttra, 
que apreciará as provas colhidas no sum; 
mario e dará ou não a licença requerida 
pa1•a o proseguimento do processo, salvo si o 
Deputado prefere o julg:1mento immediato, 
que é uma excepção ou processo geral de 
que o Deputado não póde se despoj:~r das 
immunidades que lhe foram conferida~. mas 
nesta segunda. parte do art. 19 o Depu
tado póde por si pediC' a continuação do seu 
processo o seu julgamento, independente da 
int!Jrvenção da Cama.ra. 

O SR. Eruco CoELHO dá um aparte. 

o SR. GERJ.\uNo HAssLocnER -Perfeita
mente ; exactamente. 

Or 1, o caso de (!Ue nos occupamos é o 
da. }a parte do art. 19: o Deputado ~ 
accusa.do de haver invadido uma. estação po
licial, incorrendo em' crime, quer tenha sid_o 
acompanhado de violencia. quer não tenha 
sido acompanhado, em todas as duas hypo
theses 6 um crime punível p~la nossa legis· 
lu.çã.o . 

E' este o casJ submettid.o á nossa apre
ciação. 

Agora, dir-se-ha: 1m algum inconveniente 
em conceder essa licença ? 

E' este exactamento o ponto q~1e me pa
l'ece essencial na discussão. Depois de resql
vida a questão de facto, porque eu decom
ponho a quest:i.o em duas faces: uma ma· 
terial. .• 

O SR. ERico CoELHo-Outra psychologica, 
que é a ma.i~ inte~·essante. · 

O SR. GER!1IANO HASSLOCHER - sim, 
senhor, eu n<l.rl'arei OS factod , e . apre
ciar-lhes-hei a signifieaçãó, o alcance,_ 

O nobre Depubdo tambem pelo Estado do 
Rio de Janeit•o prof~1·iu um discurso pe
queno, incisivo, ardoroso, visando todo elle, 
Sr. Presidente, salient<~.r uma ci~cumstan· 
cia que indubitavelmente impressiona. 

0 SR. ERICO COELHO-E'. para mim motiVO 
de satisfação saber que o meu discurso im-
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pressionou a V. Ex., que ê um espirito su- dade, mas que, entretanto, lhe davam nome 
,perior. porque entre nós é costume muito genera.-· 

o sa. GER.M.\NO HASSLOCHER-Eu não es- lizado : um individuo qualquer agarra. uni 
·tem dizendo que o discurso impressionou; livro e põe no ca.beçario- Dh•aito Consti
Bstou dizendo que V. Eic. produziu um ar- tuciona.l- de Fulano de tll i e tocla gente 
gilmento quo impressiona. diz logo- este homem tem multo talento, 

De facto, Sl·. Presidente, para aquelles que só pwqueesereveu um livro sobrJ direito 
não se forram em occa.síões como esta. de constitucional. 
uma convicção muito segura, ·para aquelles Mas, o Sr. Vareta gosava do uma cel·ta 
lJUB não se revestem da indispensavel sere- reputação. Veiu para aqui tentando impro
nidade em conjunctura como esta, citar-se visar-se orador da noite pa.r•a. o dia, e todo o 
inesperadamente o Sl•. Vareln. como a unica mundo sabe, todo o mundo que o ouviu, que 
'VOZ opposicionista dentro desta Cusa, como o Sr. Varo!a não liga dois períodos, não é 
.a unica palavra que se levanta contra o capaz de proreril• uma o!'ação de 50 palavras 
Governo no seio de uma Cama.ra em que sem ter um papel dcante dos olhos paro. 
S. Ex. é uma nota dissonante, poderá ler.·· 
IJarecer, deante da conducta que, porven- O SR. PRESIDEi'\TE- Chamo a at.tenção do 
tnra, tenhamos rom elle, concedendo a nobre Deputado para o modo por que se 
licença para o sou processo, p~derít surgir o externa ••• 
S).'. V areia como uma victima do proposito 0 Sn.. GERMANO HASSLOCHER _ Não estou 
ôa Camara em conservar a unanimidade do olfendendo; v. Ex. tolerou que elle cllamassc 
·seu apoio para os actos do Governo. o Sr. 'Crtssiann de mediocridade(.' eu não o 

Não, Sr. Presidente, não poder<t parecer estou chamando de mediocridade; estou 
isto a quem ~almamente raciocinar. a quem apenas expondo o facto sem classifical-o. 
·ca.lmamente apreciar os factos. · Um dia., o Sr. Var·ola. surgiu aqui amea-

As opiniões dividiram-se; os . conceitos fo· çando que ia. cxpôt• a nú, aos olhos do3te paiz 
ram os m·~is variados; os Cl';tieos flagella- illudido, ludibriado, cxplot·ado, uma seria de 
·ra.m por modr)S diversJs as consequencias da band:1llleiras e ptttifaria.s que haviam de 
.conducta da Camara. revoltar a con:;ciencia nacional. 

Por um lado se disse que era um el'l'o Foram out.ros t:1ntos desastres as suas 
·político da Camara concedot• a licença. accusações ... 

Mas, quando nós começamos por dizer que 0 SR. ERtco CoELllO _ Cahiram no 
não se trata do uma questão política, que 
a nossa preoccupação aqui é apenas de apu- vacuo. 
rara verdade em torno de um caso ju<ii- O SR. Gim3rA:'IIO HAsSLocnEn. - ••• Cahi
.ciario e resolvermos si é ou não inconve· ram no va.cuo, como diz o mustre Veputado 
níente conceder. a. licença para o processo llnminense.chegan.lo a ponto, quando se via 
-do seu autor; quando somos os primeiros a acuaJo pelas suas pl'oprias a.ccusações. de 
.a.fflrmar que não se tratL do um fim politico, engeita.l-a.s immediat:Lmente, recorrendo a 
não se póde consido1•ar erro político a con- este subterfugio de desesp 'rado- que nã.u 
llucta. que tenha.mos, dando esta licença, ou era olle que faUavn, que eram gazetas, que 
quando mesmo fosse a nossa conducta ~i- era o vozear anonymo que elle trazia pa1•a 
.ctada por preoccupação politic:t, creio quo aqui c que não podia provar si era ou não 
nós seríamos 03 mais competentes par11 re· verdade. 
,solvermos o que soriu. errado ou a!!ertado no Vinha dizer a um llomom : dizem que és 
-caso e a nossa opinião, tomada collecti va- um canalha, um salafrario ; cu .não tenho 
mente aqui, deveria 1•epresentar na rolati· pr·ova alguma . disso, mas defen!le·te ! · . 
vlda.de do mundo contingente a. verda.de Naturalmente um homem accusado em 
triumphadora., o acerto, ainda. que o tempo tal circumstancia não tetn de se defender : 
-ou as cireumsta.neias Vios.5em demonstrar a accusação não toma. corpo, não so .define, é 
.q.ue nós havíamos incidido em unia falta irre- uma. sombra. qne não chega. a otrerecer cori.
media.vel. sistencia e o homem alvejado continúa, 

Outros, e esses são a maioria., ê a im- deante. dos olhos desapaixonados dos homens 
· ,pt•ensa quasi unanime que considera a nossa de senso, inteiriço, intangível. E o Sl'.' Va

·conducta. como um erro ainda., porque entre· rela. nunca co·nsegaiu, dentro· desta 'C<~.sa, 
:ga.r o Sr. Va.rela á justiça é dar importancia abalar a reputação de um só . dos homens 
a um homem que- por si nada signitic<.J., a publicas por S. Ex. at:tcado. 
um homem que está completamente morto, Digo mais-e creiam que eu não offendo 
a. um homem que gosava da reputação de de lev~ que seja um dos ex-representantes 
instruido e criterioso o que havia escripto da Nação no Sena.do brazilairo"7"a. s11a. pl'i
.uns livros que nínguem tinhà. lido, ê ver- . meira accusaçã.o foi aqui feita contra um 
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homem publico, pretendendo S. Ex. mostrar 
ao paíz que estava alli um desses typos he· 
dioridos que merecem o despreso publico. 

ver si o Sr. V areia é, com effeito, a unica . 
voz de opposição que se levanta aq_uí dentro. 

Para isto antes de tudo é preciso saber o . 
que é fazer opposição. De facto, Sr. Presidente, era um daquelles 

que ouvia. formular por vezes accusações 
contra esse homem e tinha, através das im-. 
pressões que o1•dinariamente nos perturbam 
nos juizos que devemos formular contra os 
nossos semelhantes, as minhas prevenções 
contra elle. 

Fazer opposição, Sr.. Presidente, é como 
fazia a voz isolada do Sr. Erico Coelho., no 
comego do. governo do Sr. Campos Salles. 

S , Ex:~ u. pa.nh~•v:a. ofi fo.cto~ d<;~o 1.\odro,inil$
tra.ção publiCa, que no seu conceito- . conside
rava pernioiosos ao futuro da. Republica., e · 
crlticl).va-os,porque via no encaminhamento 
dos negocias pelo Presidente de então. um 
desastre que conduzia o paiz á ruína ; op- · 
posição, para. fallar só do nosso regimen, . 
era do Sr. Fausto Cardoso, apaixonada., sim, , 
com ~ sua phra,se por vezes sangrenta, mas ~ 
incontestavelme!lte firmando a reputação de ! 
um dos nossos maiS · brilhantes. oradores, de .~ 
um poderoso pensador. (Apoiados. ) Não .lJa,. ~:. 
via uma oração do Sr. Fausto Cardoso, por ·: 
mais cheia. de fel que fosse, muitas vezes -·! 
estalando como. um chicote nesta Casa., que ·, 
não mostrasse esse chicote seguro por um 
:punho guiado por uma cerebração. 

Pois bem; depois que o Sr. Varela dis
cutiu a sua vida e depois qu,e o Sr. Caval
canti lhe deu uma resposta tão brilhante, 
como a Camara ouviu, reconheci que não 
tinha mo ti vos para pensar mal deste homem 
que era alvo dos ataques do Sr. Varela. E 
dentro desta. Casa, da mesma maneü•a, mui· 
tos que haviam soffrido as intluencias turba
doras das impressões ma.t contidas, muitos, 
como eu, foram formando desse cidadão um 
juizo mais elevado e das suas qualidades 
moraes uma opinião muito mais lisonjeira. 

0 SR. PRESIDENTE - Peço :permissão ao 
nobre Deputado para. dizer que a. hora está 
terminada, rest mdo apenas um quarto ele 
hora de tolerancia.. 

Abi, sim; si ocaorresse um pedido para pro· 
cesso de um homem nas condições do Sr. , 
Fausto, esta Cama.ra poderia ... 

O Sa. GERMANO HA.SSLOCHER-Nl~ quarto UM S& •. DEPUTA.n.o- Ser suspeitada de · 
de hora não posso concluir·. Neste caso peço manejo politico. 
a V. Ex. que me conserve com a palavra 
para continuar amanhã. 

O Sn. PRESIDENTE-V. Ex. fical'á. inscripto 
para fallar amanhã pela segunda vez. 

0 SR. GERliiANO HASSLOOIIER - Não POSSO 
acceitttl .. a~sim, porque sou membro d.a Com· 
missão, onde ha. um parecer da. natureza 
deste que reclam~ . um debate completo, e 
não poderemos abandonar aos nossos a.dvm·
sa.rios um a.ssumpto de tal natureza. Tere
mos de fazer aootestações a todo.s os momen
tos, não posso aba.ndona.r os meu11 compa· 
nheiros, e assim, tendo começado ha apenas 
40 minutos, V. Ex. ha de me ttttender, pol' 
equidade. 

0 SR. GERMANO HASSLOCKER-••• ser SUS· 
peitada, si concedesse, porque a opposição · 
daqueUe era elevada., não era esta que vem. 
S3m nome, que veiu agarrada a pontinhas . 
de jornal, desde logo engeitada, attribuindo 
a outros' a responsabilidade e terminando 
sempre por dizer que julga. puro o homem que 
acaba de ser coberto de lama. 

Nunca, Sr. Presidente, absolutamente 
nunca., o ~r. Varela. impressionou esta as· 
sembléa., e a prova do que afHrmo é que não · 
fez aqui um só proselyto. 

S. Ex. dirá que somos servis, que não te· 
mos independencia, que não sabemos manter 
deante do poder publico isso a que s. Ex. 
chama dignidade e de que fa.z praça hoje; mas . 

O SR. PR~SlDENTE- Já disse que poderia por que tão tardiamente a.ppareceu essa sua 
tolerar que o nobre Deputado continuasse inqependencia,por que irrompeutão inespera· 
por mais algum tempo, como é dos est)'los. damente,quandb nos conta que dentro da sua 
A pratic~ estlJ,belecida do Deputado coilti- alma em silencio fervia um. vulcão que deve
nuar com a pa.la vra pat•a f.&Uar dias sucaes- ria estourar mais dia menos dia 1 
si vos, não póde continuar. Cinco · annos quasi havia prestado, pelo 

o SR. GERMANO HASSLOOHER- Neste casQ' menos, um apoio silencioso ao Governo, · 
peço a V. Ex:. que consulte a. Casi si me J>or que assim procedia ~ 
~ d · h , d cr - Porque até entãô comprehendia,de accord-o 
_once ~ me1a. ota e pror~oaçao, _Pat;a com os princípios que procla.mavà; que a 
con~lmr._ (C01~~ul,tar#J, a ?a~fk. e conc~a~aa. a acção do homeB1 publico é muito mais pro
pro? ogaçao ped•d~ pelo 01 a~or ·) ;Jlcua, quando tem m~a certa condescenden-

0 SR. GERMANO HASSLOCHER (continuando) cia. com os erros que· não &tfectam a essencia 
- Discutido agora, Sr. Presideuti3, o que -da vida nacional, e prest~ sua. collabo.ração, 
a.:tfecta. a questãQ de indagar si ha. algum :contando sempre encammha.,.. os negoeios pu
inconveniente na concessão da licença, vatnos blicos para o bem- da Patri!l!,. q)le .muito mais;. 
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util é esse q.ue ~mordaça suas impressões O SR. GERl\IANOHAssLoCHER-Eu o retiro, 
. violentas, que enc(U'a os dias da Republica digo-,-um incoJilPetente. 
i'inda não muito segux:_os na sua paz inter~a Sr. ·Presidente, eu sou incapaz de discutir 
e traz uma collaboraçao honrada e apo1o planos de estradM de ferro e muitas outras 
con!jciente a.qs governos ho1;1estos. questões que surgem aqui; seria um inapto 

Não era isso o Sr. Alfredo Va.rela; era um si me anvolvesse em assumptos technicos 
demolidor vrocurando adeptos apenas na dos quaes não sei patavina. 
fra.ocão do povo que o acclama nas ruas, sem Portanto, na. minha expressão não ha o in· 
arrastar para junto de si a opinião de ho· tento de offender absolutamente. 
menssensatos,sem impressionar esta assem- Eu proponho um dileroma: ou o Sr. Va
bléa, sem crea.r aqui umt~. diffi.culdade que rela nao faz opposição, ou o Sr. Varela não 
fosse, porque nem mesmo parlamentar era 0 combate nenhum dos projectos de natureza 
Sr. Alfredo Varela. governamental que aqui se agitam porque 

Nunca ninguem viu S , Ex. embaraçando entende que elles devem sor approvados, ou 
as votações, reclamando successivas verifi- então S. Ex. não vem para aqui fazer oppo
cações de votações, nem tomar parte nos sição, porque se julga incapaz de conduzir a 
debates que affectam á vida publica. opposiçã.o. Logo, o Sr, Varela ni'io é oppo-

.As questões mais g~·aveslevanta.m-sodentro sionista, porque não faz opposição, ou é in
desta Casa, os problemas mais vitaes para. capaz de opposiçã.o. 
o pai~ ~ão aqui agitados, sem que o Sr. Logo, a Cama1-a não está tirando daqui 
VVJrala abordasse um só destes assumptos. nem pretendendo tirar um homem que é a 

unica voz do opposicão ao Governo a levaQ.· 
S. Ex. só vem aqui de:pois de annunciar t~r-se nesta. Casa. 

com 24 horas de antecedencia. ao sou povo Atacar 0 Governo não é 0 mesmo que 
que elle vae dar funcção · -'l.tacar as pessoas; nós sabemos perfeitamente 

Corre os turnos do debate o projecto re· que os governos são entidades moraes com 
lativo á. agricultura, projecto em que se joga responsabilidade e aeções muito diversas das 
com dinheiros da Nação, projecto em que se dm; indivíduos; os governos são guiados por 
:wandam a.brir os cofres publicos para auxi· interesses ditferentes das normalil que guia
lJa.r um estabelecimento de credito, e não se riam os indivíduos. 
viu o Sr. V areia surgir armado, não como De modo que ferir um homem de governo 
um guerreiro que viesse disputar na.liça um é o mesmo que ferir um governo; de modo 
golpe de espada ou de lança, elegante, der- que a campanha do Sr. Varela aqui tem 
rubando o adversario em uma luta cruenta, sido uma campanha. puramente pessoal, 
mas com outra armadura, a de uma cul- nunca foi de oppo~ição parlamentar, que 
tura completa, com seu espírito orientado estivesse creando difficuldades á acção do O o· 
com suas opiniões tlrmadas em estudo con..: verno, que estivesse oppondo embargos á. 
sciencioso, ninguem o viu chegar aqui para liberalidade da Camara na confecção do suas 
dis.cutir ~ crcação desse banco que, votada leis, solicitadas pelo Póder Executivo. 
pela. Ca.ma1•a e Senado e sanccionada pelo Logo, no quo ê que póde haver inconve
Po.der Executivo,servirá talvez a.mauhã. para niencia em separar da Casá. o Sr. Varela. '?. 
S. Ex. mais uma vez ·fallar em grandes la.- Nós acaso temos medo que o Sr. Varela 
dro_c~iras, e.m grandes tra:licantes do paiz. amanhã venha discutir os orçamentos, que 

N:r é d t h d t apanhe a receita., que leve á discussão as 
,.o , e cer o, um omem es es quo uma obras do porto (obras do porto pelo lado 

Ol.~ra politica póde temeP, ao passo que 
seria., sinão temido, respeitado, porque o financeiro) 7· 
respejto é a expressão do temor que digni- O Sr. Varela. era. capaz de vir aqui dizer que · 

./ 

fie~, seria respeitado 0 parlamentar n-ue a.q·ui ~ão uma roubalheira muito grande as obras 
h"b· h d 't. • do porto, que o emprezario é um homem des· 

Fe ex I Isse eomo ornem e pl'incLpios e honesto.fa.vorecido·por todos os funccionarios 
que abordasse todas as questões que, no seu 
eoten.der·, interessem com a marcha dos ne- publicos que lhe _facilitam o saque ao The· 
gQQ.io.s publicos. souro, mas com isto terá feito opposicão ao 

.Governo? 
S. E~. não o fez... · Poderá gritar quanto quizer; desde que 
Pol' qu.e é que. o Sr. Varela _não abordou não embarace a votação dos orçamentos, 

nenhuma das le1s annua.s aq~ votados por desde que não demonstre, com supariorida.de 
nós,. par~~: atacai' o G~veunp! E porque o Sr. : intellectual e moral, que os orçamentos são. 
Va.pela. J;la.o_ está na opposlçao., ou o Sr. Va- imaJ feitos, inconvenientes e ruinosos, até a.hi 
rala é UJ)l J.nep.to.. :o Governo absolutamente nada so:ffre,e· a Cll.-

0 SR. PaEsiDENTE~V. Ex .•. não póde em- mara. não se vê embaraçada na marcha a .. 
pregar, em relação a seu11 collegas, termos ;seguir da discussão de seus a.ssumptos; dei· 
que possam ser o:ffensivos. . :xará que o Sr. Varela,n& hora. do expediente,. 

v~.~ m 
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despej~ ~s ~uas verl'inas (verrinas não é pa
lavr~ lDJUriOsa, ~em de Verre), despeje suas 
verrtnas contra o Governo, porque terá um 
desabafo; nunca absolutamente perturbou a 
discussão dos assumptos vitaes desta Ca
ffi1.ra. 

Não ~.portanto, um opposicionista que nós 
temos de:mte de nós, não é um op_posicio
nista cuja voz nós queremos calar, nao é um 
embaraço para a marcha púlitica do Paiz, 
não é um adversa.rio do Governo, é um ho
mem violento. um homom apaixonado, mas 
nenhum de nó.> se utiliza. de:lse meio pal'a 
vinga_r porventura aggravos possoaes, para 
dcsaflronta de olfensas que S. Ex. haja no 
correr de seus discursos irro..,ado á sua 
.pessoa ou a seus amigos. "' 

Ninguem nos faz a injusta imputação de 
nos transformar aqui em executores de 
otfendidos que querem desprestigiat• a um 
oifensor valente, ainda. que apaixonado ; 
desprestigiar não, pol'que nesse ponto tem 
havido até uma unanimidade na opinião de 
toda a gente. 

O sr .. Varela adquire enorme prestigio 
~om a ltcença para ser processado ; é inca.l
cula.vel a importancia. que se da a um 
homem que nenhuma importancia tem, diz· 
se por ahi. · 

V. Ex. sabe que ninguem o admb•a como 
orador, que ninguem admira seus discursos, 
nunca se ouviu com interesse seus discursos 
a não set• polo interesse que os fados escan· 
dalosos despertam. . 

E' um phenomeno natural que se dá com 
todos nós : por mais que busquemos resis
tir, por mais quo nos repugne. insen
sivelmente vamos · ouvir aquillo que se 
.chama descompostura. 

O Sr. Varela não cL·cou dentro desta. 
Ca~a nenhuma popularidade, não despertou 
nenhum interesse, não é capaz de crear a 
mínima ditficuldade; estava, como todos re· 
conhecem, esgotado por um esforço muito 
.intenso, po: um esfvrço fóra do commum 
quo dcspendeu sem calculo. nem economiil. 
em um desper licio de violoncia extmordi
nal'ia, como vimos . naquelb obra tremenda 
dos oito requerimentos de informações, pre
cedidos de rapidas justificações. 

Todo mundo declara que elle próprio se inu
tilizou c que a Camara o vac levantar, dar-
lhe importancia e prestigio. · 

Não creio que tal se dê, pol'que, Sr. Pre· 
:üdente, estas cousas não teem importancia 
artificialmente, nem ha impo1•tancia artifi
·Cial; as cousas valem o que realmente devem 
valer. · 

· Não se diga que o facto de se pôr em no· 
toricdade momentanea determina(lo ·hO· 
roem faça sua reputação. 

Deixe o Deputado V areia sua . deputaÇão~ 
·reche o seu jornal que dentro de seis mezes 
o Rio de Janeit•o não se lembrará. que elle 
existiu, ao passo que o Rio de Janeiro e o 
Brazil inbiro lembrar-se-hão · por longo 
espaço de tempo de muitos outros que por 
acaso passaram por aqui, muit(ls dos quaes 
já dormem o eterno somo o~ mas cuja pala VI' a 
em favor das grandes causas, embora cheia 
de tempestades e raios. mas em tcdo caso 
o fructo de uma alma sincera e leal. ator
mentlida por grandes ideaes pa'trioticos, 
echoou vibrante neste recinto, fertil, pro-
ficua. · · 

Sr. Presidente. ha um preceito constitu
cional que diz - tolos nós somos iguaes pe-
rante a Lei. · 

Nenhum preceito é absoluto no mundo con
tingente; tudo é relativo de modo ·que este 
principio que diz que todos nós somos iguaes 
perante a lei na apparcncil\ parece muitas 
vezes sotfrer modificações, mas no fundo 
demonstra-se com su:.t analyse que elie não 
falha, e mantem-se integro a despeito das 
variantes.que possam mais ou menos transfi
gurai-o passageil'amente. 

Todos somos iguaes perante a. lei ; todos, 
portanto, como criminosos devemos conta aos 
tribunacs ordinal'ios, porque a nossa Consti
tuição acabou com os tribunaes privile
giados. 

O Deputa.do, pelo f;wto de gosar de immu
nidade .durante o tempo de seu .m·tndato, não 
soffre cxcepção quanto a este principio que 
o nivela com todos os outros cidadãos em 
face dos tribunaesjudicia.rios. · · · 

Apenas pelas consideraçõe:.~ que jrt. expuz 
longamente aqui, o Deputado gv~:.t. de um 
favor, que não é da sua pessoa, é da fun
cção que exerce, de represcnt:l.nte da. Nação, 
gar:tntida por uma immunidade que não o 
retira á acção da justiça, m:ts que precede 
de formalidades u. sua entrega, p:.tra have1· 
a. plen:t certeza de que o que se desej~t é 
cumprir o preceito da igun.ldade perante a 
lei, é levar a julgu.mento um accusado, e não 
consentir• que o arbitrio de uma. autorid-1de 
judiciaria invalide, inutilize a acção de um 
representante da Nação. 

Nós vemos, no acto do Sr. Varela, um 
attont.'l.do, indiscutivelmente um grande 
:tttentado, que, aliás, não tomaria as pro
porções que teve, si fosse commettícto por 
um cafageste irresponsa vel. . 

Modestamente, obscuramente, como cultor 
da sciencia do direito, pertenço, em materia 
criminal, á escola que conhece c~·iminosos e 
não crimes, que trata da indagar, em todos 
os attentadosqne os codigospunem,quem é.o 
criminoso, ante~ de indagar qual é o seu 
c1·ime. 
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-_A ve~dade deste ponto de vista demonstra-I deres indepedentes mas -harmonicos, no .ex-
se pra.t1ca.mento no caso presente. erciciodas suas fuMcões, indisponsavel para-

Entrar em uma est:Lção policial, arrancar que p~ssa 1!-aver a integridade da patria. _ 
um preso do poder• da autoridade, é cousa Desrcs_pmtar· um ·Só ~o~ 1_1ossos poderes, 
que, feita por um capadocio, é uma. capado-· desre~pe1ta.r o Poder Judictarw,uma. sentença 
çagem, porque elle não tem a consciencia de tribun_aes, neJa.r a O:'J~roga de um Onpu· 
do alcance mor·al do seu acto, êllo niio ava- tado que ~n~ade. uma pr1sao ~ arrebata um 
Ua. a significação do crime que e3tá prati- p1·~so .• é, tmt~dtvelmente, d~1xar de pé uma · 
cando. do desprestigio que está. lanç.mdo l~J.urm que nao a1fecta um mspcctor de po- · 
sobpe o principio da autoridttde; a.o passo hcta~ nem o delegad<?• nem o chefe, '!lem .o • 
.que um honl.em culto póle tambem :t"'ir sob Presidente da. RepuiJIIca, nem os Mímstros, 
a impressão de uma paixão, mas te'ln um mas que .alfecta a lei incor~orea. e por is~o 
gráo de responsabilidarl.e, do imputabili- mesm.o Inta.ngtv:et, o pe:· u;~o mesmo ma.ts 
dade muito maior, quanto mais 0 membrv respettav~l, por I$SO. que eUa s::~ fez a bem da 
de un:i Pa.t·Jamooto, de um CJngt•esso, de um conservaçao da. soctedade, em dofesa. de nós 
dos poderes constituídos da NaçãJ, atten- todo~ .. " · 
tando contra. um dos outrog or"'iios .do ttppa- Fotts~o o que ft3z o Deput:tdo. 
r~lho governa.tivo. que é <L a.ut~rido1de poli- ~~rventura. o facto ~o q.ualqu~r de nós, .eu 
cuti, o aprosontando-se com 0 pt·esti "'io da pm,.,unto, com co~sctenc~a. o lacto . de ser
sita posição! o mos Qeputados nao é so elle o freto pa.1·a. 

Foi como Depuhdo que agiu? Si foi como 
Deputado, era, indiscutivelmente, um hom.;m 
qu~ se julgava na.rp1elle momento um poder 
publico, indo reb ;Jla.r-se contra um outro 
po_der publico, achincalhando, avHt:tndo, hu
mllhanJo o ropl'e::lentant~ d<t justiça e u.l'VO· 
rando-se em juiz da. lega.lida.de ou da. ilLe
ga.lidade de actos, nas esquinas da.s ruus, nas 
escadas da secretaria. de policia, para arre
batar um preso do poder da autoriJaúo c1ue 
o detinha.. - . 

Illegal a, pl'i.são ? Não se póde discuti!' ; e 
.scr<L absurdo si houver q uelll pretenda de· 
monstrar que aqnelle p1·es•J, are.:tnca.do êi.s 
:mãos da ju~tiça. estava illega.lment3 detido, 
porque,iUegalmente qtie fosse, estava. deti,lo, 
e a lei não permitte alHolut[J.mcnte qrw nos 
possamos constituir em arbitro,; da .lega
lidade dos a.ctos da autoridade, pot·qnanto 
isto seria subverter completamente a ordem 
publica e tra.n;fo..~rma.t• c:1da. cidadão em j1li.z. 
ficando a autoridade exposta con:>t:tntemente 
aos assaltos dr.sta. natur.1za.. Muitas vezes a 
c~nvicção pe>soal de cada um de nós. prin
Cipalmente no tumultuar das paixões. nos 
Ieva.ria a. e~quccer aquillo <tuc não podemos 
por um só momento e~quecet'-que u. auGo· 
rldade repre3enta a lei, e, portanto, clla é 
a legalidade; que, contra todos os actos da. 
força e da pre_potencra., ha. os recul'sos na 
propria lei, ha o castigo para a.r1uelle que 
praticou t:les a.ctos. . .. 

Et•a en~-ío um m9mbt•J da C1.mara. dos 
D3pUt'1dos q:n h a.chinca.lha1' uma au
torirla.de, um rept·esenta.nte do Poder Ex:a
cutivo. da Justiç:L, e nós si formos sanccio· 
nar es;Je seu Mto, nsg:Lndo a licença. p:1ra o 
seu proce3so. decretamo-i um privilegio a 
nosso respeito, incompatível c:>m o principio 
de harml.lnia quo deve existir entN os po-

que nao possamos, em um momento de pai
xão, dar um triste exemplo de desre.>pcito a 
autoddade, para arrancar da,s suas mã.os 
um pl'eso 1 (Muito bem.) 

Eu, como · Deputaio, sou obrigado a nã.o 
cuspir sobre estas lei:1 q ne ditamos pa.r<t ga.
t•antir u IJem, a. vlcla. e ~ prupl'leJade do 
cid<tclào. · 

Pol'que não dar prestigio ao r eprescntn,nte 
d_:L a.utorida.de,quem quer que elleseja,porque 
qun.lquct• um dolles ú · um representante da 
justiça, um soldado t:om galões, sem divisas• 
com a sua arma ao lado e da qual tlispõ e 
par-a o sea servic;D, é um represenbnte da 
ju:ltiça-tmlo em um só momJoto pódc ser 
despl'ezado por um íJeput:tdo, que depois ae 
commettel' o deHct:; vae para. uma. jttnella 
e diz que j;L deu o oxomplo que deve ssr 
seguido; então não d vcrJad.e que, abstracção 
fuita neste moment9 do aut.or tio cl'ime. nós 
não nos a·~ha.mo ; , nós, Podot• Legislá.tivo 
em face do Jutiici<\l'io, que nos per~unta 
si é licito pt'aticar impunemerrte um desres
pilito á. lei, de;ra:;peito que parte daquelle 
que exact:Lmeote m1.is devia fl~zel-a · res
p3itll.t'1 Nã.o t nós estamos aqui todos no 
g0:50 dO 00$::l0 uil'eito, da.s nosSa.> -pL'el'O• 
gLI.tivas. QLlêtnLo se fatiou aqui quo em um 
mo:n~nto d~ it•eell13x:ão o cllef\3 de policia deti· 
verJ. 11m Dapubdo, não vimos que esse mes
mo chefe de polici:t de:lml.nchou-se em todas 
as sa.tisf.tções daa.nto do Po,fe: Legislatlvo, · 
vindo .da.t• tod 1s a.':l explicwõe;;, a bem;:dJ1;J\Vj3l'· 
da.tle, dos fa.c~o;;.Nii.o vim;s um reptesep:~J;tte 
d<~ ttutorida·ie cJrtezm~nt2,~e cha.p,é\I;Mtlliwo; 
dar u.o Congl'es~o a sa.ttsfa.ça.o mata. a;t'llp~~;.de · 
que a.~ noss_ts imrnunida.d~s não tinhn.m, s.of
frido a. minim L atfronta. · ?. 

Fallou ptllo Pole1• Judiciario o Presidente 
da. Ca.rna.ra, o no3so orgã.o legitimo, e a ·satis
fação dest.róe a p1•atica do acto, uma vez que 
a intenção era b:>:L. . · . 
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Esta satisfação foi cabal, p)ena e sin- nenhum outro impulso sinão o de sm·vir ú. 
cera, parecendo até quasi humilhante para causa publica pa.m a concessão desta li- · 
os que veem humilhação no cavalhei- cença, 

rismo dos que pedem desculpas. A sa.tis- Assim, tendo a plena consciencia de pro
facão a nós dada deveria satisfazer·nos. cede1• bem, não pense a Camara, um in-

Foi assim que fez o Deputado accusado pe- stante, que o vaticínio ,do illustre Deputado 
rante o Judiciario offendido ~ Não. Elle pelo Rio de Janeiro se realize- quando_, re
veio para aqui e denunciou em umas phrases cordando as paginas de um dos círculos do 
de violencia, mal cosidas, mal alinhavadas, ·inferno dantesco,nos mostrava aquella triste 
que havia. arrancado das mãos de um biltre paragem dos suicidas que aquelle poeta fio-
policial um cidadão que havia exercido um rentino, extraordinario, tão bem nos das
direito, garantido pela. Constituição, de gritar: creve. 
« abaixo este Go-verno de miserias ! »; um Não ; nós agindo com as consciencia.s das:-
cidadão que 1lgura, talvez pela primeira vez nossas responsabilidades no momento e en
na historia patria, por ser a. supposta vi- carando o nosso dever friamente como re
ctima de uma arbitrariedade, pois, pelo pubUca.nos erepresenta.ntesda Nacão,nós não 
criterio dos que entendem quo essas cousas nos suicidaremos, porque não se suicida quem 
dão importancia e salientam os indivíduos, sente despertar dentro de si os sãos esti
devem concordar tambem que os incidentes mulos que são a. vida .•. 
em que figura esse individuo vieram dar ao Nã.o nos suicidamos, não ; pelo contrario, 
seu obscuro nome de desordeiro uma certa agindo por esta fórma, mostraremos á Nação 
notoriedade, associando· o nesse emprehen- que não consentimos que possam os arrua
dimento de regeneração social do Sr. Al·_ oeiros assassinar a liberdade nacional, in
fredo Varela. utilizar a Patria e destruir a Republica nos 

Sr. Presidente, torno a dize1•: a questão seus comícios, nas suas sedicões, nas suas 
a ind\).gar é esta : qual a inconveniencia d11 propagandas demolidoras. 
se conceder a licença ~ Eu já. demonstrei que Era. o que tinha. a. dizer. ( Jlíuito bem, 
não é uma voz de opposicionista que se vae muito bem. B1·avos ! Palmas no recinto e 
abafar; eu já demonstrei que não é o odio nas gale1·ias. O orador e muito felicitado.) 
pessoal que o persegue ; eu já demonstrei 
qne elle não faz falta absolutamente p·~ra. as Fica a. diseussão adiada. p.ela. hora.. 
liberdades publicas,que não estão ameaçalas, 
mas que elle nunca as defenderia aqui 
dentro porque nunca teve competencia. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 99-1904 

Autol"i.;;a o Poder Exectetivo a concede1· um. 
anno de licença, com o?"denado, em pl·oro
rogação daquellc. e1n cujo goso se aclta, ao 
Jo official da Administração dos Ciw?eios do 
Estado do Paraná Clarimundo Jose Cor1·êa 

Que resta então mais, Sr. Presidente 1 
Resta-nos o dever puro e simples de não es
quecer-mos de que ha um principio que nos 
torna. iguaes pet•ante a lei, que fomos respei
tados como corpo político pedin!lo-se-nos a 
licença para processar esse que faz p::trte do 
nosso gremio, que a.cceitamos o facto como 
provado 'porque não vimos discutir excepção 
de defesa,nem ma teria processual porque esta 
Camara não é tribunal judiciario, mas uma Clarimundo José Corrêa, allegando ser 
Camara. que julga mais por sua consciencia I o offl.cial da Administt·ação dos Correios do 
do que por depoimentos de pessoas que Estado do Paraná. e _achar-se gravemente 
pessam ser acoimadas de agir por interosse doente, de modo a l}a_o pode1•. antes de um 
ou de falsas ou despeitadas ~ anno, enta.1· em exerciciO do seu cargo, pede-

Nada se allegou com ·fundamento que ao Congre~so licença de .i~ual te~po, c~m, 
possa. tornar odiosa. a nossa conducta ou pelo ordenado mtegral. A pet1çao vem ms~rutda 
menos deixai' que •paü•e sobre nossas cabeças apenas d attes~ado firmado por ~~us m~
a ·suspeita de sermos levados contra t.odas' d1cos, que certtfl.ca.m estar o peticwnarlO
asrconveniencias do interesse publico o. cn- sotfrendo d~ um cancro do figai-o. Este ~o 
tragar, como accusndo de crime commum, cumento evidentemente demonstrrea. gr~t'!_l• 
á justiça, um nosso collega., libertando-nos da.de do mal que. a!fecta. o r~q_uerente, .nao 
assim de um inimigo. cumpramos comro podendo a Co~m1ssao de P~ttçoese Poderes· 
nosso dever. :E' isso que precisamos faze. pol-o em duvJdU: -~ embora Isolado, demove· 

Eo dou á. Camara minha pala-vra de honra a .mesma Comm1ssa.o <'! da.r ~eu v mto em fa.· 
que tenho plena csnsciencia do meu acto ; ·vor do dofer Centod o pedido, 
aos ·meus amigos íntimos, aos meus compa- Bem que devesse o interessado vir por in
nheiros de. banca<!_a, cons"!llta.do por algu':ls,i i;enmedio d? Ministerio da. Viação e Indnstri~, 
ou declarei que nao sentia dentro de mim! ;afim de eVItar que o C1oJJgmsso1 sem. antem .... 
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pado conhecimento· da verdadeira situação 
dos f'unccionarios publicos, conceda, em bôa 
fé; favores a.os que já. não fazem parte do 
respectivo quadro por qualquer circumstan
cia, a. Commissão de Petições e Poderes, 
pelas informações dh•ectamenw colhidas na 
Directoria Geral dos Correios,poude verificar 
que eft'ectiva.mente o peticionario, por mo
tivo de molestia, está ainda no goso de licen
ça de seis mezes, concedida. com metade do 
ordenado pelo Ministro da. Viação o Indus
tria, já em pro rogação de uma outra de 
dous mezes. 

Seria injusto mesmo assim negar deferi
mon·to á pretenção de fanccionarios publicos 
nas condições do requerente, alcançado por 
enfermidade de tamanha gr:widade, tanto 
mais tratando-se de licença apenas com or
denado; porque, si é certo dever o Congresso 
restringi!• a concessão de taes favores, não ê 
menos verdade não dever nem poder o Po· 
der Publico abandonar em situação e emet•
gencia tão dolo1•osas e difficeis os cidadãos 
que se consagram ao serviço da nação, prin· 
cipalmente na circumstancia daquelles que 
como n.llega o peticionaria, vivem exclusiva
mente dos 1•endimentos de seu cargo, cuja 
parcimonia mal preenche as necessidades or· 
dinaria.s de sua suhsistencia. 

Em virtude do exposto, a Commissã.o sulJ
mette ao voto da Oamara o seguinte :pro
ecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o Fica o Poder Executivo a.utori· 
zado a. concedet• um anno de licença,com o or· 
denado de seu cargo, ao 1° otfici:.tl d& Adminis· 
tração dos Ool'reius do Paran(t, Clarimundo 
José Corrêa, em prorogação á que já lhe foi 
concedida. em 29 de fevereiro do corrente 
a.nno, para tratar <.le sua. sa.ude onde lhe aon
-vier. 

Art. 2, 0 H.evogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões da Garoara dos Depu
tados, 7 de julho de 1904.-Jose Euzeúío, 
presidente.-Euzebio de .Andrade, rela.tor.
Felix Gaspa1·. 

N. 100-1904 

Concede ao Dr. Gaspar Drummond, 1•edactor 
do «Dim·io Official», um anno de licença, 
com to(los os vencimentos para tratm· de sua 
.mude 

o Dr. Gasp'"r Drummond, redactor do 
Diario Offic<"al, achando-se enfermo, como 
prova com o attestado que. exhibe,.pede_ um 
a.nno· de licença ao Congresso Naeional. A 
Commissão de Petições e Poderes é de pa-

recer seja deferido o que requer o suppli
ca.nte, apresentando para esse fim o seguinte 
projecto de lei: 

O Congt•esso Nacional resolve: 

A1•t. 1.° Fica o Poder Executivo a.utol'i
za.do a concedeP um anno de licença ao 
Dr. Gaspar D~·ummond, redactor do Diario 
Official, com todos os vencimentos, para tra
tar àe sua saude onde lhe convier. 

,\rt. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das Commis!:!ões, 6 de julho de 1004.
Jose E1~;;ebio, presidente.-Sá F~·eiJ·e.-Euze
bio de A?ldl·ade,-Pelix Gaspm·. 

N. IOI-1904 

Autori.::a o Poder Executivo a conceder wn 
wmo de licença, com o 1·espectivo Ol·de
nado, ao 2° escriptumrio da Re]Jartiçüo 

. fierat dos Tdeg;·apltos José Au~msto Jim·tins 

José Aug-usto Martins, 2° escripturario da 
Rep:wtiç>iio Gepal dos Telegraphos, solicita 
do Congresso Nacional um anno de liceno;:.a., 
eom o 1•espeetivo ordona.do, para trn,tar de 
sua saude. E' de pa.recer a Commissão de 
Petições e Poderes seja defcl'ido o que requer 
o suppUcante,a.ttendendo aos documentos ox
hibidos, que provam o allegado. 

Apresenta por esses motivos o seguinte 
p1·ojecto: 

O Congresso Na.cional resolve: 
Art. i.o Fica o Poder Executivo autori

zado a conceder ao 2" escriptm'al'io da Re
partição Geral dos Tolegraphos José Augusto 
Martins um anno de licença, com o res110· 
ctivo ordenado, Jla.rn. t1•atn.r de sua. sa.ude, 

Art. 2. o Revogam-se as disposições en1 con
trario. 

Sala das Commisaões, 8 de julho de 1904. 
- Jose Euzebio, presidente.- Sá F1'e~1·e.
Eu::ebio de Andmdc.-Felix Gaspar. 

O SJ.•. President;e-Esta,ndo adean
ta.da a. hora, designo para amai!hã a se
guinte ordem do dia: 

3" discussão do projecto n. 72, de 1904·, que 
autoriza. o Poder Executivo a abril• a.o Minis· 
terio da Guerra o credito extraordinario de 
5.000:000$, para occor1•er ás despezas resul• · 
tantes do movimento de forças, sua pet·ma
nencia e operações no Alto Purus, Alto Acre 
e Alto Juruá ; 

3" discussão do projecto n. 17 A, de 1904, 
mandando substituir a disposição da lettra. 
-c-do art. lo, § 2° do decreto n, 1.171 A, 
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de I2 ·de janeiro· de 1904, pela.seguínte :
á fixação das taxas pelo aluguel do material 
da praticagem e serviço do pessoal avulso da 
mesma, devido pelas embarcações que de
mandarem o porto e de accôrdo com o rogu· 
lamento de 28 de fevereiro de 1854; com 
parecer da Commissão de Orçamento ; 

g .. discussão do pl'ojP.cto n. 62, de W04, 
autorizando o Poder Executivo a llbrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
o creuito extraordinario de }:644$827, para 
pagamento dos vencimentos qun competem 
ao substituto da Faculdade do Medicina da 
Bahia Dr. José Julio Calazans; 

3a discussão do projecto n. 6-1, de 1904, 
abrindo a.o Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiol'es o credito de 660$499, para pagar a 
tres offlcü:tes e a um porteiro da Secretaria 
do Senado, em virtude de delibet'ação 1:a
quel1e ramo do Congresso Nacional; 
' · 3" · discussão do projccto n .. 91, de 1904, 
auto1•izando o Poder Executivo a. abrir ao Mi
nisterio da. Guerra o creuitr) especial de 
189$500 para occorrer ao pagamento das 

·custas a que foi condemnada a União na causa 
intentada pelo general. de brigada Marciano 

de .Magalb.IIe!r, para aona.llar . os etreitos do 
decreto n. 3.229, de 19 dejunbo de 1899 ; · 

2a discussão do pl'ojecto n. 93, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da.~ Relações Exteriores o credito 
especial de 100:000$, ouro, para. a cQnchisão 
dos trabalhos da Missão Especial ancai·regada 
de t1·atar da questão de limites com a. 
Guvana ln"Ieza · 

Discussã~ unic~ do projccto n. 90, dcl904, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
:~•oforma no posto de alferes do exercit'J, com 
o solrlo integral da tabella de 31 do dezem
bro de 1881:1, ao l" s:1r,zento do Asylo do~ In
validos ua. Patria, Firmino Alvares de 
Souza; 

Continuação da. discuSsão unica do parecer 
n. 11, de 1904, opinando no sentido de, em 
faco do art. 20 da. Constituição, ser conce
dida a licença soliP-itada pelo 3" promotor 
publico do Dist1•icto Federal para. processar 
o Deputado pelo Estado do Rio Grande elo 
Sul Dr. Alfredo Va.rela. polo facto constante 
do ioquerito policial que acompanha. o re
querimento daquella orgão do Ministerio Pu
blico. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

538 SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1904 

Presidencia dos Srs. Paula Guimarães (P1·esidente), Olivei1·a Figt,eil·edo (1° Vice-Pl·e
sidente) e Paula Guima1·ii:es (P1·esiclen!e) 

Ao meio-dia Pl'Ocede-se à chamada a que João Luiz, David Campista, Carneiro <le Re
respondem os Srs. Paula Guimarães, OH· zendo. Bueno de Pa.iva, Leonel Filho, Carlos 
veira Figueiredo, Alencar Guimarães, Wan- Ottoni, Manoel Fulgencio, Nogueira., Olyn
derley de Mendonça, Joaquim Pire:;. Eugenio tho Ribeiro, Olcgario Maciel, Wencesláo 
Tourinho, Sá Peixoto, Dias Vieira., Frnderico Br·az. Pailua Rezende, Moreira. da Silva, 
Borges, Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Bernardo de Campos, Francisco Romeiro, 
Eloy de Elonza, Fonseca. e Silva., Izidro Leite, Rebouças de Carvalho, Costa Junior, José 
Celso de Souza, Bricio Filho, Angelo Netto. Lobo, Leite de Souza, Paulino Carlos, Bcr
Euzebio de Andrade, Ar1•oxella~:~ Galvão, Ro- nardo Antonio, Costa Netto, Candido de 
drigues Doria., Jovinia.no de Carvalho, Fe- t Abreu, Paula Ramos. Soares dos Santos, Ju
lisbello Fr~ire, Oliveira. Valladão, Domingos I venal Millur, Ma.rçal Escobat•, Barbosa. Lima, 
Gu,iz:narães, Garcia Pires, Satyro Dias, Ver-! Germano Hasslocher, Cassiano do Na.sci
gne de Abreu,. ~lves .Ba.rbos.a, Pa.t'anl.ws Mon·j monto e Vespa.siano de Albuquerque. 
tene~ro, Rodrl0 ues Saldanha, Hered1a de Sá, Abre-se a sessãn 
Conea Dutra., Mello Mattos, Nelson deVas- ~-
concellos, Sll Freire, Firlelis Alves, João Ba.· E' lida. c sem deba.te approvada a acta da 
ptist'a, Belisario do Souza., Galvão Baptista, sessão antecedente. 
Silva Castro, Abelardo de Mello, Pereira 
Lima, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira O. Sr. Presiden-te - Declaro em 
Bl•art~.ãq, Paulino de Souza, Estevam Lobo, tempo ~ne o requerimento do Sr. Bricio Fi-
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lho. para que o projecto n. 240, de 1002, Não ha. mais oradores- illBCl'iptos. Si nin
fossc submettido :i commissão Especial, foi guem mais quer uzar da. palavra na hora do 
appr(lvado. expediente, pa88a.·Sc á ordom do dia. (Pausa,) 

Fie:t :tS5im rectiflcada a omissão do 
do Congresso. 

Pass:t-se ao expe,liente. 

Dial'io 

(.) Sr. Alenea.r Guinaa.rães 
(1° secr.:lai"i'> ), procede á. leitura do soguinto 

EXPEOIEXTE 

Telegt-ammas: 
Nithoroy. 12 de julho de 190-! - Sr. Dr. 

(o Secret:Lrio- Camar:t- Rio- P:trticipo 
V. Ex. tonbo deixado comparecer sessões 
motivo molestia que ainda. persiste. Agrade· 
cido. Saudações-Carlos Cavalcanti.-Intei~ 
rada. 

D-.t Ca.ma.ra. Municipal de Cm·ityba, Estado 
do Pa.ran<i, represent.tndo sobre a decisão 
do Supremo Tribunal Fmleral na questão de 
limites com Santa Catha.rina.-Inteirada. 

Requerimentos: 
De ~larianna Joaquina de Menezes Falcão 

Na.buco de Araujo, pedindo uma pensão.
A' Commissão de Pensões e Contas. 

O Sr. Olh·eira Valladão vem 
snbmetter á consideração da Camara um pro· 
jecto de lei. 

As idéas nellc contidas foram bebidas no 
rela-torio do illustre Sr. Ministro da Guerra. 

Não se trata de impedir a eleição de um 
official para os cargos de Deputado ou Se· 
nador ou membro de conselho municipal. 
O que é necessario, o que é urgente é se 
tomar uma providencia. para que esse otfi· 
cial não fique nas mesma;; condições dos que 
estão em offectivo ~orviço de suas gu.::.-t·oi
ções, (lUe vão para o Acre. Canudos e outras 
regiões soffrer prh·a~·ões. E' uma medida de 
equidade. 

Quanto aos cargos de intendente municipal, 
declara á Camara que o governo é o unico 
culpado. Não lta. na legislação militar dispo· 
sição alguma que determine a disponibilidade 
de otficiaes no exercício desse mandato po
pular. 

Como vê a camara, o seu projecto tem po1• 
fim modifl.cat• uma situação anormal, irre· 
guiar e de elfei tos porniciosos á disciplina e 
estimulo da. C<lrreira militar. (Muito bem; 
muito bem). 

. O Sr. Presidente-O projeeto fica 
sobre a. mesa até ulterior deliberação. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a. 3"' discussão do rrojeetQ 
n. 72, de 1904,que autoriza o Poder Exeeuti· 
vo a abrir ao Ministerio da. Guerra o cre
dito extra.ordinario de 5.000:000:i; para oc· 
correr ás llcspeza;; rasultan tes do· monmen-· 
to de forças, sua permanencia e operações· 
no Alto Purús, Alto Acre e Alto Juruá. · 

Niuguem pedindo a. pa1avra.,é encerrada. a 
discussão e adiada a votação. 

E' a.nnunciada a 3" discussão do projecto 
n. 17 A. de 1904, mandn.ndo substituir .a 
disposição da lettra.-c-do art. 1•, § 2•, do 
decreto n. 1.171 A, de 12 de janeiro do 1904. 
pel<t seguinte:-á fixação das taxas pelo alu
guel do material da praticagem e serviço do 
pessoal avulso da. mesma., devido pulas em
barcações que demandarem o porto e de 
accordo com o regulamento de 28 de feve
reiro de 1854; com parecer da Commissão d& 
Orçamento. 

O Sr. Celso de Souza-Peço a 
palavra. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a palavra O no· 
bre Deputado. 

O S:t:", Celso de Souza -Sr. 
Presidente, o projecto em discussão visa 
apenas rectificar um engano que se deu na 
elaboração do projecto, actualmente conver
tido no decreto n. ! .171 A, de 12 de ja-
neiro do corrente anno. · · 

O projecto manda substituir a alinea c, 
onde se falla no regulamento de 8 de no· 
vembro de 1854, quando o t•egulamento quo 
se teve am vista foi o de 28 de favcreiro de 
1854. 

Chamo, porém, a attenção da Camara para 
o seguinte : ao passo quo o decreto, nossa 
atinea, se refere a.o pessoal avulso da prati
cagem, a emenda omitte a palavra-avulso 
-o que altera o pensamento do legislador. 

Penso que devemos tornàr clará essa pa;
lavra., porque é exactamente do pássoal 
avulso que cogita o decreto. · . . 

Enviando á Mesa emenda em tal sentido, 
tenho ainda necessidade de fazer uma pe· 
quena alteração no projecto em debate, afim 
de que elle sa refira. tambem ao aviso n. 
1.267, de 1 de junho de 1873, porque assim 
se tornará bem claro o pensamento · do 
legislador . 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que, alêm 
do serviço de praticagem propriamente dito 
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ou de piloiagem, . os práticos teein ta.mbem 
.a funcçãd da: amarração e· desamarracão 
das embarcações que demandam o porto c, 
para o pagamento, quer do pessoal, quer do 
aluguel do material empregado nesse serviço, 
o aviso, a. que me refcrí,estabeleceu uma t..'l.
bella, onde se 'acham consignadas as taxas 
para a· retribuição dusses serviços. 

Desde a expedição desse aviso, os praticas 
Tecoberam sempre os seus salarios de ac
cordo com a tabella que o acompanha.. Poste
riormente, vieram outros l'egulamentos para 

. a praticagem· e, ou porque esses regula-
mentos fossem· omissos, ou por outro qual
quer motivo, que ago1•a me escapa, o certo 
e que o capitito do porto entendeu que os 
navios, que demt\ndasscm o porto, não ti
nl:\am mais obrigação de se sujeitar ás bxas 
consigna.das na· tabella, que acompanha o 
aviso de 1873. 

Contra. esta decisão reclamaram os pra
ticas, que se vimm na contingcncia do reti
rar de sua remuneração pelo serviço de 
:pilotagem, a retribuição do pessoal avulso oc
cupado na amarração. Certamente, não é 
isto justo, c, aliás, pôde trazer o <~.niquila
mento da. associaçã.o da praticagem, insti
tuição do maior vantagem para a defesa do 
:porto do Recife. 

Ago1•a que ~e cogita de dar novo regula
mento á praticagem, convém que fique ex
presso no projecto este ponto, isto é, que, 
na elaboração do regulamento, se attenda 
ao aviso n, 1.267, de l de junho de 1873. 

Neste sentido, envio á Mesa a. neccssaría 
emenda, esperando que clla seja adaptada 
:pela Camara. (Muito bem.) 

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

· Ninguem mais pedindo a Jlala.vra, é encer
rada a..discussão e adiada a votação, até que 
a respectiva Commis5<'to dê pa.recer sobre a. 
omenda o1ferecida. 

E' annunciada a. .3a discussão do projecto 
·n. 02, de 1904, autõrizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Justir>.a. e 
Negocias Interiores o credito extraordinário 
de 3:644$827, para pagamento dos vencimen
tos que competem a.o substituto da Faculdade 
de Medicina da Bahia. Dr. José Julio Ca.la
zans. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' u.nnunciada a. 3• discussão do projecto 
n. 04, de 1904. abrindo ao Ministerio da Jus. 
tiça c Negocios Interiores o cre1ito de 
660$499, para pagar a tres olllciaes c a um 
portoiL·o da Socrcta.ria do Senado, em vir
tudo de deliberação daquelle ramo do Con
gresso XacionaL 

Ninguem pedindo a. palavra, é cncerr.:tda. a 
discussão e adiada. a. votação. 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 91, de 1904, autol'izanLlo o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito esl)Ccial de 189;;500 para occorrer a.o 
pagamento das custas a que foi condemnada 
a União na. causa intentada. pelo general àe 
brigada Marciano de .Magalhães, para annul· 
lar os efi.'eitos do decreto n. 3.229, de 19 de 
.junho de 1899. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a 
discussão e adiada a votação. 

E' sem debate encerrado em 2a discussão o 
artigo unico do projecto n. 93, de 190.!, auto
rizando o Poder Executivo a. abrir ao :Minis
teria !las Relaç-ões Exteriores o credito espe
cial de 100:000$;ouro, para a conclusão dos 
tr;\balhos da. Mis~ão Especial encarregada de 
tratal' da questão de limites com a Guyana 
Ingleza, ficando adiada. a. votação. 

EMENDA 

Ao projecto n. 17 A., de 1904 

Substi~ua-se o art. 1°, pelo seguinte: 
Art. 1. o A disposição da lettra. - c - do 

art. }o, §§ 2 do decreto n. 1.171 A, de 12 de 

E' annunciada a discussã:J unica do projecto 
n. 90, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a conçcder reforma. no posto de ai
leres do exercito, com o soldo integl':U da 
tabella de Hl de dezembro de 1889, ao 1 o sar
gento do Asylo dos Invalídos da. Patria, Fir
mino Alvares de Souza. 

janeiro de 1904, seja substituída pPla se· Ninguem pedindo a palaYra., é encerrada. <1. 
guinte: á fixação das taxas pelo serviço do discussão e adiada a votação. 
pessoal avulso. e aiuguel do material da.. Comparecem mais os Srs. Julio de )lello, 
praticagem, devidas, na conformidade do re- Passos Miranda, Arthur Lemos, Rogerio 

· gularoento de 28 de fevereiro de 1854• pelas de Miranda, Iodio do Brazil, Antonio B.1stos, 
embarcações que demandarem 0 porto, tendo- José Euzebio, Urbano Santos, Luiz Domin
se em vista o aviso n. 1·267, de 1 <la junho gues, Cllristino Cruz, Bezerril R'ontenelle,. 
de 1873, com as modificações posterio1•mente Virgilio Brigido, Paula e Silm, Walfredo 
feitas á tabella que o acompanha. Leal, Abdon Mila.nez, José Marcellino~ João 

Sala das sessões, 12 de julho de 1904. - Vieil'a, Esmeraldino Bandeira. )loreira _.\f. 
Cels1 de Souza.-José 1liarcellino. ves, Pedro Pernambuco, Epaminondas Gra-
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-cindo, Raymimdo do Miranda, Castro He
bello, Felix Gas1-·ar, Augusto de Freita.~. Ro
drigues Lima, Eduardo Ramos, José :\lon
ja.rllim, Irineu :Machado, Bulhões ~rareia!, 
OEcar Godoy, August.J do Vasconcellos, 
Erico Coelho, Bezamat, Julio Santo~. Hem·i
que Borge,J, Cruvello Cavalcanti, Francisco 
Veiga, Jvsé Bonifado. Ga.stão da. Cunha, Car
lcs Peixoto Filho, João Luiz Alves, La.mou
nier . Godoft•edo, Carvalho Brito, Camillo 
Prates, Rodulpho Paixão, Ferreira Brag~. 
Eloy Chaves, Candit.lo Rojrigues, Hc:·rncne
giltlo de Moraes, Joa']uim Tei~cira. Hr;:wdãn, 
Aquino H.ibeii·o, Bc;nedicto de Souza., Lindol
pho Serra, Victorino :.\Iontoiro, Diogo For
iuna. Campos Ca1•tier c Homem de Cal'\'alhr;. 

Deixam de comparecer com causa. p:U'tici
pad& os Srs. Thomaz Aceioly, Antbero Boto
lho, Enéa.s Martins, Raymundo Nery, Ame
tio .-\morim, Hosannah de Oliveira, Guede
lha Mom·ão, Raymundo Arthur, Ani!::io do 
Abreu, .João Gayoso, Thomaz Cavalcanti, 
Francisco S<i, Pereira Reis, Trindade, Corne
lio da. Fon~eca., Arthur Orlando, LeovegildJ 
Filgoeiras, Bulcão Vianna. Tolentino dos 
Santos, Marcolino Moura, Americo de Albu
querque. Viria.to .Mascarenhas. Bernardo 
)fonteiro, Ribeiro .Tunqueira, Astolpho Du
tra, Penido Filho. Francisco Bernardino, 
Adalberto Ferraz, Berna.rdes de Faria, An
tonio Zacarias, Henrique Salles, Calogeras, 
Lindolpho Caetano, Jesuino C:1rdozo, Domin
gues de Castro, Valois de Castro, Arnolpho 
Azevedo, Fernando Freitas. Alvaro de Carva.
valho, Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, 
Garlos Cavalcanti, Angelo Pinheiro e Jame'3 
Darcy. 

E sem cau~a os Srs. Se1·gio Saboya, Tei
xeira de Sã, Alfonso Costa, Pereira de Lyra. 
:\Ialaquias Gonçalves, Estacio Coimbra, I..:IJJi
dio Figueiredo, Pinto Dantas, Bernardo 
Horta., )foreira. Gomes, t3a.ldino Loreto, Lau
rindo PiLta, Camillo Soares Filho, Sabino 
Barrozo, Galeão Carvalbal, Amaral Cesar, 
Franci~co l\fal\a, Abdon Bapti8ta, DomiD;iOS 
3Iascarenhas e Alfredo Varella. 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal, vão-se proceder ;ls yotaçõos das 
materias encerradas. 

Convido os Srs. Deputados a occuparem os 
.seus logaros. 

Em seguida, é posto a votos, approvaJ.o 
em 3" discussão e enviado á Commis~fto dl3 
Ucdact;ão, o seguinte: 

PROJECTO 

N. 72- 190! 
O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori

zado a abrir ao Ministerio da Guer1•a o 
Vol. JII 

credito extraordinario de 5.000:000$ pat•a. 
occorre1• ãs despezas resultantes do movi
mento de forç:ts, su:t pm·manencia c opera.
ç-õas no Alto Pm•t'ts, Alto Aet•e e Alto Jurmt. 

Pa.t•agra.pho unico. Por conta deste credito, 
cvrrot·ã.o a.s Jespezas com o regresso das 
torças que seguiram para. o Estado d3 Matto 
Grosso, po1• occasião dos successJ~ uo Acre, e 
quo foram transportadas pelos vapores Ita
pacy, Ilaituba o Itapenma da. CJrnpa.nhia. Na.
cional de ~a.vegação Cost]ü•a ; annul:ando-s:3 
na. vm·IJa 15"-illaterial-ruul•ica n. 32-
Tran~;porte de tr0pas-do orçamento vigente, 
a importanc;a dos paga.monto.s de fretes dos 
alludidos vapores. 

Art. 2.• Rc\·ogam-se a.s dbpJsições em 
contrario. 

O ·sr. .Alencar Guimarães 
(pela ordem) Achando-se soln·e a mesa a Re
dacção final do projccto n. 72, de 1904, peço 
a. V. Ex. que c<Jnsulto a Cam 1ra. si concedo 
dispensa do impress:to para. sm· votac:a imme· 
dia.tamnnto. 

Con..;ultotda a Camara, é cJnceJida a. tlis· 
pensa pedida. 

Em seguida, é sem dehate approvada a se
guinte: 

REDACÇÃO 

~. i2 B- Hl04 
Redacç@ finat elo pn•Jecto n. 72, deste anno, 

que atltori:w o Presidente da Republica a 
abrir ao JiinisleJ•io da Guen·a o c1·edilo 
cxt;·aordino.ric de 5, 000:000$, pa1·a o ceM·· 
ra és despe:;as 1·esultantes elo movimento 
de fo;·ças, sua permanencia e ope1·açcies 110 

Alto Punís, .lllo Aci·e e Alto Jw·uà 

O Congresso Nacirmn.l decreta.: 
Al't. l." Fica o Poder Executiyo autori

zado a. abril· ao Ministorio da Guort•a o cre
dito extraordinario de 5. OOO:OOQ.S, pa.ra occor
rer <i:. despezas resulta.ntes do movimento de 
forças, sua permanencin. e opera!;ões no Alto 
Purlls, Alto Acre e Alto Juru<l. 

Paragrapho unico. Por conta. deste credito, 
correrão as despezas com o regresso das 
forças que seguiram para o Estado de Matto 
Grosso, por orcasião dos successos do Acre, e 
que fora.m tl'ansportadas pelos vapores Ita
pacy, llaituba e Itapenma da. Companhia 
Nacional do Navegáção Costeil•a; annullan
do-se na yorba 15"-Material-rubrica n. 32-
Transporte de tropas-do or<;>amentó vigon'te, 
a importancia dos pagamentos de fretes dos 
a.Uudidos vapores. 

Art. .2.') Revog-am-se as disposições em · 
contra.1•io. 
. Sala das Commissõe..;, 12 de julho de l90L 
-Domingos Guimm·cies.-Wal[l·edo Leal. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
19 
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Posto a. ,·otos,é a.ppJ•ovado em 3!1 dis~usóllío Posto a. voto9,l:l a.ppr·ovaJoem 3a1lL~Ui;siío 
e enviad:o a Commissão de Rerlacçho, o so· c envin.do (~ ~aneção presidencial, o se· 
guinte: guinte: 

PfWJJ'CTO 

N. 9l-l!J04 

O Con.:n·es~o Nacional resulve: 

Artigo ílllico. Fica o Pude!' Exccutiru auto
rizado :.t abril' ao ~lini1itorio da Gue!'J'a um 
credito c.~pecial de 189SS500, para. occorret• ao 
pagamento ao general · de lJrigada. Marci::\no 
de Magalhães, imp01•t:~ncia do.~; custas a que 
foi conúemnadn. a Uniito n;~ caus.:~. pot• este 
intentaria llara annullal' os eiTeitos do decreto 
n. 3.329, de 19 de junllo de 1890, re~ogadas 
as disposições em contrario. 

Posto a Yotos, ú approvado em 2" rliscussão 
o seguinte artigo unico do 

PROJI':CTO 

N. 93-1004 

O Congres ~o Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo auto
rizado n abrir ao 1vfinisteriu dn.·: Relações 
Exteriores 0 crrdito especial de 100: OOO$,ouro, 
pLI.l'l\ a conclusão dos Gl'ttba.lhos <in. ·Missão Es
pecial oncal'l'ogada. de tra.tãr d:t questão de 
limites com a. Gnyana Ingleza ; re,'og:tdas as 
disposiçü~·~ em contrario. 

O S.l'. ..:'\..l·enca.r Guhna.rães 
(pela onlc;,;) t'oqucr e obtem dispem~t de in
tcl'sticio pm•a que o p1·ojecto que rtertba de 
s::w votado eutre na. }Jl·oxinn urdem do dia. 

Posto a -rotos, 1í approrarlo em 3" dis
cussão e enYiuLlo â Commissão de Redacção, 
o :;;eguint'.': 

PL!O.rECTO 

N. 62-1004 

O CougPo.;so :\"acionai l'esoll·c: 

PRO.JECTO 

~. Gi-19Ut 

(Do Seriado) 

0 COU!!l"CS:"O :Va.cioaa( resoh·e: 
ArUgo~ unico. E' aberto ao )linh<terio da 

Justiça c Ncgocios Into1·iores o credito PX

tra.ordinario de 66(1;)!9!1, para pagai' a t1·e" 
ofiiciaed o n. um })Ol'tciro da Secretaria do S.:.•
nado, em virtude de delibcraç."io da mesma 
Camara, do 7, lO o 12 de dezembro de 1903. 
sendo: 319$968, repa.I'tiuamente, aos o1H~iaes 
DI'. Gil Goulart F.ilho e João Pedt•o de Cal'
valho Vieira; 130$986 a.o official Benc,·e
nuto dos Santus Pereh•a, c 200$545 ao por
teiro dispensado do serviço Antonio Lopes 
Guerra, vencimentos que lhe.;; competem até 
o fim do exercício de 1903, ~~ contar, para 
os dons primeiros, de 7, para o tm·ceiro de lO 
e pa"·a o quarto, de I:.!, do referido mez de 
dezembro; revogadas as uisp.•sições em con
trario. 

O Sr. Presidente-Yac se officia1· 
do occorrido. 

Posto a votos, é approvatlo em discuS3ão 
uoica e envi ,ldo ;i Corumissão de Redacção, 
o seguinte 

PROJECTO 

~- 90- 1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' autorizado o Podm· Ex 

ecutivo a. conceler reforma, no post.o tte alie 
res do exercito, com o :;;oldo integral da ta 
boll<t de 31 de dezembro de 1889, ao Jo :;ar
gonto do AsJ·lo de Iuvalidos da Patria. Fir
mino Alvarüs do Souza: rúvogadas, para 
eBte elfeito, as disposições em contrario. 

E' lido, julgado õhjecto de deliherac;ão e 
enviado :ts Commissües de :Marwha e Guerra 
e de Constituição, Lcgblarão e Jn:::tiç·a, o .~e
guinto 

PRO.IECTO 

N. 102-1904 
Jlauda contm·, jll!i'l! todos os c11eilos, oos r./f.· 

ciw;s e(fcctiros c d.:r.s classes mmfxas dG 
cxcl·cilo e ela m·;;wd•r, q1!·~· (o;-o;J eleitos 
gove1·nado;·cs 011 prcs:·d~·;?tes. Dep•'l(1dos O![ 

Se12ad01·es dos },'stwlos e 1aembros do CoaS'.!
lho Jiunicipal do Disll'iclo l•i!deral, o ft:;,.po 
do respectivo mawldo. ale do!!S am!r·.', c ([é 
outras providencias 

O Congresso Xacional d1:>cN>fa: 

AI'ti.<::-o unico.Fic:t o Poder Exec:uti;·oa.uto
rizado ._r; abrir ao I\Iinistcrio (la. Ju~tiça. e 
Negocias Interiores· o credito cxtraordinario 
de 3:644$827, para pa.gamento dos vencimen
tos que competem ao substituto d1~ Faculdade 
de Medicina da Bahia Dr. José .Tulio.Calazans, 
no pel'iodo de I i tlo fevereiro. a 31 de dezem
JJro do corrento anno; revogadas as disposi-J 
çóes err.. ciJntrario. e 

Art. 1. 0 os officiaes effecti"os {lo exercito 
da a.I'lllada, comprehendidos os das classes-
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ann~xas, que forem eleitos governadores ou om que por Itf o · 1 t · 
PI'e3lt.lcn,os •. Doputados ou Senatlorcs do" E"· . ' . 1 speCia. ' aes commissõe.:; ~ .. SCJ<~m erl!upa.radas a serviços da União. 
~dos_ e membros do Conselho Municipal do 
Dts~rtcto FetfP.r;~ 1 . contarão, para totlos os 
c11'Citus, o t~mpu do rcspecth-o mandato, até 
dous auncs. 

§ L" Si o período úo mandato for além do 
dous annus ou si logo. em se"uida á sua ter
minação o official for novam~nte eleito para 
qualquer um dos referidos c:trgo:;, o tempo 
cxcedcot.: <.laquelle limite lho ser<i contado 
integralmente para a roform<t, e na razão do 
ire:~ quartas partes para os dcm:üs effeitos. 

§ 2. 0 Os officiaes eleitos para os mcn
cionacfos cargos doverão requerer ao Go
verno sua llisponihilidadc, declarando o 
prazo d'-' dura~·iiü d·J mandato c a data. 
em que. segundo :.1 respectiva constitui-· 
ç.i:o estadual ou lei organica Jo Dist1•iato 
Federal, de\'erá começar o seu cxercicio, 
afim de que. pela repaetição compe&cnte, ~e 
faça a. contagem de tempo do conformiMde 
com o eslatuiJo nesta lei. 

Art. 5. o Durante a di~ponibilidade para 
os fins de que tra~a esta lm, o salvas as hypo
tho3os nella previstas, os officiaes investidos 
d~ts funcções de que tra.ta o art. Jo. terão 
d1relto aos seguintes vencimentos, correspon
dont?s a seus postos : os governadores ou 
.Presidentes, sol.io simples ; os Senadores, 
ll_eputados _ou . membros do Conselho Muni
CI?a! do p1strwto Fpdora.l, sqldo, etapa e 
gt attficaçao para crmdo no mtervallo tlas 
sessões e soldo simples durante o funcciona
mento da respectiva.. assembléa. 

Art. 6°. Ficam revogadas as disposições 
contt•ario. 

Sala das sessões, 12 de julho de 1904 -
Oliveiro, Valladão. • 

O Sr. Presi(lente-Estão findas as 
votações, passa-se á materia em discussão. 

W annunciada <t continuação da discussão 
umea tio parecer n. li, de 1904 opinando 
no sentido de, em face do a.rt. 20 d;~ Con
stituiç::::o, ser concedida a. licença solicitada 
pelo 3° promotor publico do Districto Federal 
pai':t pl'ocessar o Deputado pelo Estado do 
Rio Grande do Sul Dr . Alfrodo Va.rela., pelo 
facto constante do imtuerito policial que 
acompanha o rerptel·imeoto daquollc or.,.ão 
du Ministcrio Publico. "' 

Ar~. 2 .. , Não ~osarão novamente das van
tagens do aNigo- precedente os ofliciaes que 
já. houverem exercido por mais de tlous annos 
qualquer 11111 dos alludidos carg•JS, applicaa
do-sc a estes officiae5 ;t disposição •i o § lo do 
mencionado artigo, ~al ,.o si cntL-e o novo 
mandato c o anterior ilouYm' um in~ervallo de 
dous annos, pelo 1nenu:", de clfcctivo s~ L·viço 
militar ou de exercil'io t!e qualquer nm:L das 
funcções especificadas no ut. 1 o (las instru
cçõe:i appro>:Ldas p~1lo dcerel.o n. l.388, de 
21 de fevm'Oi;-o de l8fll. · O Sr. Sá Ft•eire-PoçJ a paJavl\t 

Art. 3. o Por mo ti \O de eleição para car- pela ordem · 
gos muoicipacs nos Estados, nenhum olficial . 
Jo qua.di'O acr.i>o do exercito ou ela a1·maJa O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
:;er<i posto om dbponilJilida<lo c aquolles o nobl'e lleputttdo. 
que acLUillmente ~e acll:n•em no cxerricio do I ~ . , . . 
ta.es car~·-·S ou i~ne. com permh:i~to llü Go- O . ~~·. Sn Freire (pe!a o;·dem) dtz 
vorno, nerem ~t pxc·rcel·os, ficarão etruip:L· q~e, tr a.ta.ndo-sc de uma. flttestao la.mentavcl 
rados aos offici;u?~ licenciado;; par<1. t.·aüwcm p,Lra o P~IZ e pai' a a. Ca!nara, entendo que é 
úe negocios de ~et: pat·ticular in teres,;,; . nec~ssarto, para ;-scla.r~ctmonto do assnmpto, 

Art. 4. ·· Serãu hmbcm cquip:~,rados aos pmllr ao Poder Executivo alguns dados. 
licenciados. nas co:!dicç-õo;; acima: Xão tom, no momento, intuito de com-

. ~o- Officiaes que, achando-se Pm disponi- ba.ter o pttrccer da. Commissão ; acredita, 
bthdadc pot• qa:dqa•::· dos motivos referi:los porém, c1ue com os elementos constantes do 
no art. 1~. não se apresrnta.rem á autoridade referido parecer, som so s:tber se houYe de
militar competonte dentro do prazo de trinta Licto, <t Cuma,ra não póde resolver. 
dias, no c..1so de drclaraç·;\o do guerra ou de 
oper<lÇÕt'5 qur tenham por fim ;.marnecer Si a Camara, em caso de flagrante delicto, 
fronteiras, ou i'('~l::J.uelt·cet' a. ortlem publica tem de conhecer, antes da. pronuncia, d<t 
perturl!a•la em qu;-J.,luer ponto do p:tiz, uma proceuoncia da aceusação, por que na. hypo· 
yez quo os co!'rns ou navios a que perten- these, no easo Yertente, dispensar o estudo 
cerem e...~ olllc~:J.t:·5 ;:.-nh:..m de t•)mat• parte do assumpto, o objecto da. denuncia? 
em \.acs or~ra;;:õe~ : Toda. denuncia precisa do uns tantos ele· 
~-Os offici:; o:'" •1ue perma.nccerem por mcntos para. ser offorecida. A certeza. · do 

m~-de doua :mno~ em ou ti-a qualquer com- facto ou, polo menos, a presumpção, é um 
mts..<ao estadual, eml•t:ra com permisl:ão da tlus elementos que o representante do minis· 
antondado cou::pe<enn-. salvo, todavia, o 1 tel'io publico precisa. tt•a.zer ao conhecimento 
caso de guerra ou de commoç.ão intestina, do juiz, no momento <le firma l-a. 
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Ora, si a. existcncia. do delicto nã.o esúl 
prova.dn, como dar a Camara licença. para. o 

O 8r. Gerana.no Hu.eeloeher 
(pela ordem)-Sr. Presidente. não iie trata de 
requerimento de adiamento. mas de simples 
requerimento d'! inrorm:Lçi;e,;, que d~'"e- por
~anto, soJrr~r discussãtJ. 

processo? · 
Em vista disto, formulou um requerimento 

no scntitlo do orient<J.r o seu voto. 
Erit1•ega-o :i consideração da Ca.mara. 

( Jlltito bem ; muito bem.) 

Vem <i Mesa. c é lido o seguinte 

ltEQUERI~ENTO 

Attea•.:endo quo o art. 127 do Codigo Penal 
cJispõe : Tit·ar ou t.:mt<tr tirar aquclle que 
estiver legalmente pt·cso da. mão e poder ua. 
a.utot•idade, de seus agentes ou subalterno:O, 
ou de qualqum• pessoa. do povo, que tenha 
prendido em llag1·ante, ou por estarcondcm· 
nado po1· son tença ; 

A ttcmlendo q uc, p:ll'a so verificar n figura 
úo úelícto tlofindo no artigo citado, faz-se 
neccs~ar io examinat· .~i ao momento om que 
é pratk.da a vioJeueia. deecripta nos para
grap1ws unicrs do dito artigo-estava legal
mentc-prcm a pe~so:t que se dá liberdade; 

Attendendo que o parecer da Commiss.'io 
de Legislação o Justiça. não esclai'ece esse 
:ponto importante para. o fim da Camara 
conhecer :>i de facto houve o crime definido 
no a.rt. 127 do Codigo Penal e nem o requc
l'imento do ::l" promotor publico está dcvi
damento instruido ; 

Attendendo quo, para orientaç·ão da. Ca
mar·a., em perfeito julgamento e consequeote 
delibera4,:ão, tornam-se indispensavcis outros 
esclarcc1mcntos, além dos que acompanham 
o pedido ue licença : 

Reque1• : Seja re1 uisitada. do Poder Ex
ecutivo, por intermedio do )linisterio da 
.Justiça, a cópia. uo processo que se seguiu á 
prisàu feita á pesso:t dv Sr. :\Iario Trovão e 
adia•lo o deba to até que sejam prest:Ldos á 
Cama ra. os esclarecimentos acima pedidos. 

Sal a das sessões, 12 de julho de !904. -
St! Freil·e. - !1·ineu Maclwlo. - IJullLões 
Marcial. - Nelson de Va,çconcellos. - .tlH
gttsto de Vasconcellos. - Oscm· Godoy. 

O Sr. 1=-rcside:o.t.e- O requed
men to estú apoiado }lelo nunwru de assigna 
turas. 

O art. 74 do Regimento diz : 

O 8r. lrineu Haehudo l}'dti ar 
dcm) diz que se trata do um ac;o que en
volve a decisão de um caSo) d•' na -.n-a •-cri
mimLI. O requerimento apr,.senttdiJ pela 
bancada. do Dlstric~ Federal não e um sim
ples .IX'dido de informa(-ões. c um requeri
meu to de adiament-o que impli.:%3. com o;; 
mais eleva-los into:-e:i...;es da defesa c com a 
:L alta responsabilidade dos j!llgadores. 
(AptJiados.) 

Si .., in tercsse da. C.a.mara ê decidi r d1. bypo
tlJese cam cousciencia de sua responsa
bilidade. não se põde negar o Tot J solici
tado pela bancada do Districto FederaL que 
outra coosa. não r•cde sioã~ o enme de con
dições d<L legalidade da. prisão etfe~tu:l.Ja na. 
pessl.la •lc Mario TJ-o,·ão no dia. em que re diz 
que o Depuladu \'arela pra:s;ic:m o delicto. 
(.1/uilo bem ; mui lo bem.) _ 

Si o facto da prisão do ciJadão ~Ia.rio 
Trovão é uma circumst.ancia de tal natureza 
quo. Yet•ificada que essa. prisão não se rea
lizou, ou so realjzou em condições illcgaes, 
ou flue não existe semelhante processo, é de 
tal natureza, repete, que não f.IÔ:le influir 
definitivamente no voto da Camaro, é ju
gulat• a con~ciencia dos Deputados quo 
querem votar conscientemente. negar ap
pr·oyação ao requerimento que apresentamos 
em nomo da honra. da Cama.ra. e dos s3grados 
interesses da justiça,. (.lluito bam ; muito 
bem.) 

O Sr. Barbosa I ... i ma (pela ordem) 
- V. Ex., gu.trda do Regimento, em cuja 
serena imparcialidade a. 1:amara inteira 
c _.ntla, disso que o requerimento não im
poJ•ta discussão, po;• sei' um t•equel'Ímento 
de adiamento. 

Nesses termos, V. Ex. va.c submctter a 
votação o requerimento 1 

O or•ador requer que a. votação seja no
minal. (il:luito bem ; muito bem), 

O Sr. P1•esidente- Decla.r•ei em 
tempo que o o art. 74 do Regimento de
termina que os rc:c1uer-imentos de adiamento 
não teem discussão ; vae ser votado o reque
rimento de votação nominal, feito pelo Depu
tado Barbosa Lima. 

« O adiamento póde ser sempre apresen
t:l.do em ordem do dia e sem debate será. 
decidido, não podendo, entret<mto, ser apre
sentado quando a Casa ostiver em votação, 
quando orar qualquer Deputado, ou depois 
de ennerrada. a di~cus~ão da materia.» 

O Sr. Germano Hassloeber 
( para encaminlta1· a volaçao ) declara que, 

Em vista disso, o l'equerimento vae ser acatando com o devido respeito a. solução 
votado sem discus!lão. dada pela Me~a ao incidente, deve, no em-
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t~to.. pooderar que se lhe a.fi,"'Dr.:l não ser 
perfeitamente jusca. 
rua,~m ignora que todos O§ ~ilos de 

iDlormaçõe:t ao Go\"erao são sut,mettidos a 
~onesta~. 

O S!L PRESD~"TE-Xão lHtã em o.liseoss.'i.o 
ueohiiDI reqoerimooU>. O d.> Sr. Barbrua 
Uma. p1r' que a roW;ão sej=\ nominal, não 
s'lffre dise~o. e a "\'"ot~o del'e ser imme
,ofiatamenie feita. 

O Sa. GER.ll..\..~o IL\S3LOCIIt:Jt - Então en
e:lllliolurei d~~is a vob:ão. (J,!terrupç<ío.) 

O S.a.-- I>resident.e - \'ac set· sub· 
ruettido :i. c.'on..qtfernção da C;l.Sl o requeri· 
mento do Sr. BJ.rh~ Lim:1. para ser no· 
min:ll 3 >otação. (Pau.sa.) 

E' approvado o reltrtex·iment '· 

o Sr. Pre,..idente - Yae-se pro 
ceJe1• á chamada. 

O S.t•. Germano Uasslocber 
-Peç-o a P•tl;•vr..~ p:1ra encJ.nliobar a. vot'lção. 
(Troctml·;-e dole.dos o.pu.rles.) 

O Sr:.. PnESIDESTE- Y. E:~:. não p~.:e 
ma.is úi~cutir o requerimento. 

O SR. GEI:MAXO IIASSLOCII!m.- DJ mau r ir~ 
que es~i sondo contra. ria da. a Ca.ma.ra. pd JS 
caprichos de tres ou quatro, 

O Sn. PRt:srof:Nn: - Tem a pa.lavm o 
nobre Deputa,tlo para. encaminhar a votação. 
Xão tinh:t ou vitL> bem o pcJido elo nobro 
Deputa:lo. . 

O 81·. <.:.rerana.no Hassloch.er 
ob;et•va que se tt•a.t:l. de assumpto impor
tanti::simo, em qu11, de cet·to modo, a ral~ 
s':\llda a verdade em um pedido de adiamento. 

O Si.!. PrrE:;IDE:STf:- Nilo é occasião de 
discutir. 

O SR. GERMA:soHASsLocuER diz quo est:i. 
prestando esclarecimentos <l Camat•a. para 
•1ue elhl saiba. o que vae votat·. 

O SR. GER~l.\:-lo lL~s3LOC:JE'R. dec\a.ra., neste 
e:uro, que. acaho.Jo a autorida,lo do St•. Pre
sidente. põe termo, no momon to, iL!I suas 
coosHerações. 

O Sr. Pre.~ldente -· Attcnção ! 
Vae-:te proceder :i cha.mada. pat·a a vo
~o nr~mia:&l. 0& Srs. que .ap,Jl'.:>l'a-rc.m o 
l"equcrimentode :Wi:uueutu ap1·e,;cnta.do p:do 
Sr. D~tj)llt.atlo Sá F.·~ir~ di;-ão - sim, c os 
Sr3. que reeusw,un o requerimento dirão 
- mTo. 

Procedendo-se <i votolção n3minal, respon
dem-nt7o-bto é, não approvam o requet•i· 
manto do S,·. Sá Freire, os Sr.;>. Sá Peixoto, 
At·thur Lemos, Rogerio de Mirand<\, Indío 
do Bt·:\zil, Antonio Ha.stos, José Euzebio, Ur
bano Santos, Luiz Domingues, Christino Cruz, 
Oia::J Vieira, ~dua.rdo StuJat•t, Gonçalo Souto. 
Paula. e Silva, Wa.lft•odo Lea.l, Abdon Mi
l.luez, Celso da Souza, Julio do Mello, Pod1'0 
Peroa.mlmco, Angolo Neto, ·wanderley de 
Mentit>uca. Epaminondas Gra.cindo, Ra.ymundo 
df'l Miranda, Euzebio rle An~ralle, Al'l'oxellas 
Galvão, Rodrigues Dorh, Joviniano de Car
valho, Domingos Guim:nãcs, C<\Stt·o Rebello, 
Felix Ga-;;pnr, Eug-enio Tourinho, Garcia. 
Pires, Satyro Dias, Vergne do A breu, Au· 
gu:;to do ~·rcitas. Alves Bai'lJosa., Ro lrigues 
Lima, P:ll'llnhc:>s ~Iontenl'gt'o, Roth-igues Sal
danha, Jos6 Monjardim, Mello Mat,tos. Fi· 
dclis Alves, João Baptista, Galvão Rnptisbl, 
Sifva Cnsti'O, Abelardo tlo Mello, Pereü•a. 
Lima, .Julio Santo3, Hem•ique Borges, Cru· 
vello Cavalcanti, Ma.u!'icio de Abreu, Oliveira. 
Figuoirodo, Carlos Teíxoit'<t Brandão, Paulino 
tlo Souza, Francisco Veiga, Esievam Lobo. 
José Bonifa.cio, ,Tvã.o Luiz, Ca.l'los Peixoto 
Filho, David Ca.rnpista., Carneil'J do H.o
zondc, Bueno ile Paiva, João Luiz Alves, 
Leonel Filho, Lamounim• G<>dofredo. Ca,l'los 
Ottoni, C<ttvalho Britto, Manoel Fulgen
cio, Nogueira.. Olyntllo Rib~iro, Olega.ria 
MacieL Ca.millo Pmtcs, Wonccsláo Bt·az, 
Rodolpho PJ.ixã.o, Padua. Rozende, Moreira 
da. Silva, B;Jrna.l'úo do Campos, Francisco 
nomeil·o, Rehouça.-s do Ca.rva.lho, Costa Jll

nior, Fet•rcít'l Bl'aga. Eloy Chaves, Josê LO· 
bo, Loite d.e Souza., Paulíno Carlos, Ca.udi· 
do Rodri-guos, Joaquim Teixeira Bt•a.nd ão, 
BernRrdo Antonio, Aquioo Ribeiro, Lindol· 
pt10 Serl'a., Ga!'man::~ 1-hsslochor, Casi!iano do . 
Nascimento, Vesp:1siano de Albuquerque, 
Diogo Fortuna e Campos Cartíer (9i). 

Allega-se no ra'}uerimento que a Oama.l'a 
não tem informa.çõJs sobro o caso, mas o 
orador, que tem autoridade para. dat• essas 
informaçõe~. pol'que fi\Z pat•te de uma. Com. 
missão, e as Commis3Ões p3rmanentes in
formam á C<un<•ra, vem decl<trar quo junto 
aos. autos a.cha.-se o inquerito, o pedido da. 
Promotoria Publica.. sufficientemente instru
ctivo para que a. Camara. possa com segu
I'ança. a.gir, independente dequaesquer outras 
informações, agora. SIJlicita.das como meios 
protellatorios. 

O SR. PREsmm-;TE -Não posso <~bsoluta.
mente consentir• que V. Ex. continue. 

Re3poniem-sim-os Srs. Joaquim Pires, 
Bozerril Fontenellí, Vírgilio Brlgido, Eloy 
de Souza, Fonseca e Silva, Izidro Loite. José 
Marcelino, Bl'icio Filho, Felísbello Freire, 
Oliveira. Valla.-ião, Heredia. do Sá, Corrêa 
Dutra, Irineu Machado, Nelson dA Vascon
cellos, Bulhões Ma.rciu.l, Osca.r Godoy, AU·· 
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gusto de ·va.sconcellos, Sá Freire, Erico- iusophismaveis na clareza adamantina da 
Coelho, Belizario de Souza, Costa Netto, sua palavra, que ainda reboa aos nossos 
Benedicto de Souza Paula Ramos Elizeu ouvidos vinda dar1uelles dias inesquecíveis, 
Guilherme, Soares dos Santos, Jnv~nal Mil- para dizer a quantos osp.riíos aqui se arregi
ler, Marça.l Escobar, Barbosa Lima, Vícto- mcnü~m! _Prcoccup:td?s, zelo>os na ~u~~:r~a. 
rino :Nionteh·o e Homem de Carvalho (30). do prwmpw da autoridade, que o prtnc1p10 

da. autoridade não periga de fórma a.lguma, 
o Sr. Presidente - O requeri-: qua.ntlo 1uer quo nós recusemos a licença 

roento do Sr:!. Sá Freire e outros Jbi rejei- solicitada no parcoer em debate. 
tado por !J4 votos contra. 30, total 124. ValhU: pot' UI'? a,~gumento d_e conjuncto, 

Continua a discussão unica do parccor syntlwtJCo, a pnor~. •~ aJJeg:tçao de que <t 
n. 11, de l 904, opinando no sen ~ido de, em primeir<L palavra que se levantou neste re
face do art. 20 da Constituição, ser conce- cinto para comb~ter o parecer, -pa:ra acon
dida a licença solicitada pelo 3o promotor soll!_ar a den~.~açao_ da hcen<;>a m!I?tta.da pelo 
publico do Distr1cto Federal pa.ra. proces;<tl' o orgao do mwlsterw publw_g, f~l .t sua Pit!~
Deputado polo Estado do Rio Grande ([o sul vi·a, porque esta. palavra nao vmlla da. fuiJa 
Dr. Alfcedo V areia pelo fltcto eonst<\nte do supcr-ar1uecid~ em .que se 1:m~am as hyper
inquorito policial quo acompanha o requeri- holes_ de ~tm ~tberahsmo p~r1goso: rebonta;~:a 
montu da.qrzellc Ol'gão do :.\Iinistm·io Pu- o llmtt, lrmptda e crystallma, de um coraçao 
hlieo. e de uma conseiencia. postos .::onstantem~nte 

Tem a palctvra o Sr. BarbJsa Lima. 

O Sr. Barbosa Linla (·) (Mov-:·-
tllcnto llc attcnçi!o, Profundo sileí1cio.) 

<< Ah ! serva Italia, di dolor ostello 
Nave Henza nocchier, in gran tempesta 
:Non donna di pt·ovincio, ma bordcllo! ... » 

E' a exclamação que acoue a meus labias 
do }Jatriota., evocada. pelo con,juncto de suc
cessos pttrhtmcntares em que sou parte mí
nima no seio d •,s rcminiscencias que hontem 
despertou, com um }Jala.vra sono1•osa, que 
ainda echot\ dulcissímameuto aos nossos ou
vidos, o eminente pa.rlamentar, typo do con
servador doutrinaria (apoiados; muito bem), 
o Sr. Bclisario do Souza, citando palavras 
<lo inesquecível Gíbelino, o florentino ím
morl;al, que tanto :;oube !;e bater pela liber
dade (Mttilo bem). 

E' ()lle perdura no meu espil'ito a impres.~ão 
já agont inapagavel c indolcvel com que 
abalou a 8ã. r.motividade de quantos tiveram 
a satisfação de o ouvir, de quantos hão de 
ter o pi·azt•r do o ler, o le({der de hontem, do 
dias tambcm inolvidavcis, em que nesta 
C ama1·a se batiam uns mais pela autoridade, 
outros mais pela liberdade, todos ao inflnxo 
do mesmo po.triotbmo (mttilo bem); o le([de1· 
que puzem o patriotismo das suas virtmtcs 
publicas e privadas, a bclleza. peregrina- da. 
sua IJhrase inimita.vel ao serviço ua mmsa 
do prestigio da autoridade ; o kade1· insus· 
peito, digamol-o pela terceira vez, absoluta
mente insmpcito, quando hoje se inclina 
para o lado em que comlJa.ttmos, os que aqui 
Yamos negar a licença de que cogita opa
recer em debate i o.leader, cujos pronuncia· 
mentos são suftlcientemente inequívocos e 

(·) E~t~ di~cu1so não foi revisto pelo orador. 

ao sor·viço da caus::t da ordem, a cara.ctcr•Jzar 
um e.,;pit·ito organic~unonto couset•vador,quo, 
como tal, foi leader de um:J. situação memo• 
ra vcl nesta casa. 

Ncst;1 lucta. secular. nesta contenda tra.tli
cional cntr·e as solicitações do pt•ogresso e as 
oxiaenci<ts da ordem immancnte, entre a 
líb~rdade c <t autoridade, <t palavra do 
leader de hontem, paladino da causa em que 
humilrlmnonte ta.mbem me inscrevi, é incot?
tcstwelmonte o que pódo haver do mats 
insuspeito CJffiO pronunciamen~o, com.o fun
damentt~çãiJ em ftwor da negaça~ da .llccnça 
solicitada. pelo orgào do mm1sterw pu-· 
blíco. 

Nã.o foi a palavra. de um arauto desre-
0'1\tdo da lihcl'dade, que raiasse polas dema
~íns ela demagogia., a. primeira.. que se levan
tcJU neste recinto para. pretender, para ousar 
dar conselhos que, por ventura, tnrva.ssem 
as conscicncias sã.~ devotadas (L.> exigencia~ 
da. Ol'clcm c do prestigio da. autol'idttde ; fo1 
a pai<:.vra de um amigo clarividen&e do Go
vm·uo ... 

O SR. Br:JLISARro DE Sot;zA-Apoia.do. 
0 SR. BARDOS_\. LDIA- •.• que se poz a 

sel'viço da mesma causa, a. serviço dos me~
mos princípios, inspirado nos mesmos senti~ 
mantos dos demv.is, o que aqui soube, .com 
ütmanha felicidade, com uma disciplina tão 
intclli(J'ante, com uma. intervenção tão amo
mvel, 

0 
com uma palavra tão prestigias~, 

com um prestirrio que nada tem de arti
ficial G Uma competoncia. que n?-da tel}l .de 
o:fficial, e que aqui soube conduzir a Jl!alOrla, 
que cercou em lwra de grande turb~çao para 
a Republica a austera :personalidade de 
Prudente de Moraes. . 

Foi a. palavra de a.lguem que, uma e mms 
vezes, no terreno dos princípios, deu comba
te franco .•• 
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O Sn.. BELISARIO DE SouzA.-A.poiado. J per~ittiroi reaord!H' alguns. tt·~chos .d~sse 
o SR. BARBOSA Ln.rA _ •.. ao Deputado admt~avel m~nument.o de sabedol'la pohe~!. 

collega de bancada que aqui prégava. dou- Ne~s3 _officiO o SL. J?r .• ~efe d~ poh?ta 
trinas com as quaes o Ol'ttdor não estava nem C?mmun~cou a~ Sr. Mt~Jstro da Jnshça. o m· 
está de accordo... c1d~?te .?ccorrJdo na JO~nada, de .9-ue a Ca-

Já não sei, todavia, até onde as minhas pa- mar a esta Jembr~da, ~ diSil(}, refcrm~o-s~ ao 
lavras, os meus conceitos, a redacção que eu Deputado P.e~o Rw Gland.~, ao ~ropaoandista. 
houvet• de impri nit• ás considerações que da Repubhc,t, ao doutlm~dor dos bellos 
aqui venho fazer ~obre <o parecer em debate dia~ da prol?aga.nda, ao ri~·gra,nde?.se que 
estarão não só dentro do Regimento que me Julw de Castllhos sentou ue::;ta. cadeua ••. 
esfôrço por não infringir, mas ainda dentro Os Sas. BELISARIO DE SouzA E MARÇ"AT, 
das raias traça.das pelos conselhos, pelas ad- EscoBAR-Muito bem ! íJH!ito bem ! 
verteneias fJitas por uma autoridade subal- 0 Sa. BARBOSA Lnr.\..- ... ao homem qtie 
terna (apoiados)··· tem o dil•uito de pcrlit• aos :.;eus eontempo-

0 Sa. HRaEDIA DE SA'- v. Ex. deve rancos, porque não ca:·ece de pedir i10S pos
f,~llar de fórma a não desagrJ.dar o chefe de teros, mais indefectíveis na su:~ justi~a., que 
de policia. o julguem no conjuuet'J d<\ sna vida publica, 

O SR. BARBOSA LDIA _ •• , • O dirigidas á que oste DeputétUO, filie este l'elH'CSenta.nte da 
Ca.ma.ra como uma especie de cartilha do Nação-palavras textuaos-veiu de animo 
padre Ignacio, para que nós não esqueçamos predisposto a injuriar o chefe de policia, a 

quem como a todos os depositat•ios Ja auto· 
que o «Manual de Bom Tom» vem da policia. riJ.aJc publica, sem distincção alguma, dia· 

Os SRs. BELISARIO, NIAUÇAL EscoBAR, riamentc maltl'at:t 110 jomal quo dirige, 
HEREDL\. DE SA.' E ouTn.os-Muito bem. como já o tem feito repetidamente da tri-

O SR. BARBOSA LrllrA-Eu não sei si a.ma.· buna da Camara dos DJputa.dos, com uma 
nhtí. as minhas p:tlavras, os meus pronuncia- víolenciade linguagem incomp

1
,tti\·cl codm o 

mentos dest11 tribuna, alicercados no art. 19 decoro que um t'ept·c~entante 1 o poYo eve 
da Constituição, esteiados no art. 20 do gtmrd~tr no exercício da~ ftmc<:ões de ordem 
mesmo estatuto, cu não sei si estas minhas superwr. Aqui está. este adminiculo ao Regimento; 
palavras não serão citadas em documentos além das advertcndas salutare:; de v .Ex., 
da policia como nmn prova do que ou não sei guardét zeloso da noss:t lei interna, devemos, 
me mantet• dentro dos limites quo imagin:t núg outt•os, quandiJ daqui faJlltmos, da. tri· 
para a. palavra. do Deputado no cxercicio buna da. 0,1nw.ra, ter sempre em vlst!l estas 
do seu mandato o chefe de policü~ tão avi· observações, estes consellws, estas regras 
sa.do o tt'i.o commedidu, o chefe de policia d:t de con,lueta, cstc>l mandamento;; de dconto
jornada memoravel que a Camn.ra tom pro· lo"'ia p:trhtmcnta.r que nos prescreve, que 
sente ao ;,eu espirito, exemplo do circum· nos propinu. o SP. Dl'. chefe do policia, 
specção e moderação. do imperio sobl'e seus nutol'id::tde subaltema dentee as quo c:.nn· 
actos, muito lido no «~Lmual de Epictecto)), 1 d E t' 
verdadeiro stoico,doutor nas seitas sinologas, põem 0 appal'ellw c 0 Po et• xecu tvo nn. 

b d Republica. 
(1ue sa e ominar o impulso de suas paixões, .A<rora, posta esta balistt de um l:d.o, cau· 
que sab3 se conter pelo modo admira.vol que tclo~os, emquanto não vem <t solicitação 
a Camara conhece. opportnnamente bem motivada para quo a 

Não sei si P,oderei ser tão circumspecto, Camara haja de por cobro aos desvat'ios 
tão equilibrado, tão ponderado, t;\o com- de minha linguagem, quando me chegar 
medido, tão doeU aos conselhos, í~s advor· a vez, voltar-me-boi :para a outra balisa, 
tencias, á eS}lecie de Deéalogo que o Moysés que é posta pelo pal'ecer em debate. 
da PolicüL nos insinúu., contido no ufficio Sr. Presidente, eu vou votar contra opa
que v. Ex. me pormittü•i que t•eleia á. recer, vou votar pela negação das conclusões 
camara, dizendo de antemão si a simples lleste parecer, vou negar a licença nesse caso, 
leitura desse uocumento não set•á uma ma· "fundamentada pelo illustre Deputado -polo 
.r.J.ifestação tão escandalosa da demasia da Estado do Ce::trá no impresso distl'i}?uido 
minha palavra, que por isso mesmo eu entre os Deputados e no discurso 'hO!ltem,. 
esteja desde logo incorrendo na sanccão que proferido nesta Casa. . . . ·. .; ,,_, · 
imagina o selecto .mag-istrado. o parecer a.dvertc que esta mesma ':d!!lpo• 

.Supponhamos que a leitura desse do- sição constitucional do art. 20 torna evidente 
cumento, já agora incorporado na nossa que, apezar de todas as prorogativas de segu
historia parlamentar, possa ser udmittida rança e in violabilida.de de que devem ser 
pela. Garoara, que não seja propriamente investidos todos os t•epresentantes da. nação, 
.um despaut~1·ío da minha ,parte, e eu me casos ha-serão talvez outros? não; o pareor.t 
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lliz que e c3:eno período immoliato-casos lla, , de usar de um vocabtllario quo vá amanhã. 
determinados por imperiosa. ne.cessid. ado de ~ s9r a peç,t pi·incipJ.l de um pNcesso que se· 
justiça., em quo não i!(Win. uigno, nem propt•io, instrtla ... 
nem cu~i!tl recusar a a.utorização .:wlicitada 0 Sa FREDFRIC) BoRGEs-V E · h . 
para SUJettal-o:l a pl'ocosso. I · · ' · " · x. coo ece 

Pensa. a Commis3ão, com pez:tr,c1u:> se ach:1 b lm UI~ Cl!!J-um Cli!o outro, é vel'dade-em 
na.s condições expostas u facto que mo~ivou 0 quo a Ca.mara pro~e1eu, ta.'!_lbam, com tod.o 
pedido de licença. o_ desassombro: fot em relaçao mes~o :t pr~-

Esse facto ê dos taes c:.tsos de cuja. exis· s~o ile V· Ex:,. • trata"!a. -so de ques~ao pol.t· 
tencia dá notícia. o par.:!cee, em que não seria. ti?a. 0 do xmputaço3s de que nao havia 
digno nem proprio nem cul'ial t'Jcusa.r a. prov . .t. 
autorização solicitada. pu.r .. ~ sujeitn.r-n.os a O Sa. BARBOSA LTliiA-~Iuit•) bem; n<~quella 
processo criminal. occa.sião a.'!sim se proceJeu, senrlo publicado 

Imagine V. Ex:. minha n.fllicção commot· o inrprerito, e agora, nem V. Ex., nem a. 
tenlo um ac to que não é digno, r ecusf\ndo a Com missão quiz publicar o inquorito, que eu 

· autori1açã.o. r equereria fos3e puhlicado, o que não faço 
O Sa. FR8DEnrco BoRGES -A condição po1'9.~~ ~ Ca!ll:\ra está mui_to info.l'mada e

não~ absJluta ; admitte excepções e não mmt . m::~trullla. .. · (EI"- vartos apaltes.) 
jmpede que outros achem dign·.t, Asstm elucida.da a minha dorl'ota, Sr. Pre· 

O SR. B.\RBOSA Lnu. - PorJã1 ; quem 
diz que não é digno o recusar n. licença 
é o trecho do p:.trocer que on li. 

sidente, seguindo cauteloso o escopo a que · 
hei de chog .1~ como puder,vou, apezar disto, 
correndo o risco de adopta.r uma conrlucta· 
quo não é nem digo:-~, nem propria, nem 

O Srt. FREDERico Bor:GEi!-Nos casos em curial. 
que ha impei'iosa nece s s idade do j tts tiça.. Não curial é uma cousa que não está de · 

accordo com as regt·as prescritas pela. curia, 
r<·miniscencia, provavelmente, do direito. 
quiritario, em virtude do qm\l todos os 
a.ctos deviam ser pautadas pot• uma regra. 
curial. 

O SR. BARBOSA LDL\.-Pens:1 :1 Commis
são, com pezar .•. ( consinta V. Ex •. que ou 
repita. a leitura p:na que, desmandibulados 
esses dous trechos, não r!que a proposição de 
V. Ex. victoriosa.) (U.) 

Eu estou divergindo desta regra, em que 
pe;;e aos salut,ares conselhos e advertencias
da solicita autoridade que,corn tanto ac:>rto, 
faz a pJJicia, do Districto FederaL 

0 SR. FREDERICO BORt:;Es-Afnda lta pouco 
tivemos est3 caso aqui : o lligno Deputado 
pelo Districto Federal pediu, pal' llonea. d~ 
Garoara, que fusse approvado o reqwwimento: 
logo, a. conclusão a que V. Ex. chegaria O SR. FREDERICo BoRGES- V. Ex:. ha de· 
sm•ia. esta: a Camnra. c1ue rejeitou o reque- permittir-me lembt•at• que o caso sujeito ao · 
rimento não tem honra ! Onde iríamos com exame, á apreciação, ao julgamenb da Ca· 
esta logica ? ! mara não ó ó caso do nosso collega Alfl'edo 

o Sn.. BARDOSA LDU- A logica. ~lii.o ê \'are~a. c~~ o n chefe rl~. Policia ; são dous 
minlw.: a logica é do poduguez, 6 d:t lmgua facto~ JnLu~m~nto dtff~; rontes, passados em 

No p:.treccr :'!c diz: «Xãa seria dig no rejei- ou h o. 
· vernacula. I mo1:1~ntos dtverso~ ; um n:vJa tom com O · 

tara licença>>. Não es tou me servindo dG O Sr.. BARBOSA LIMA - Ah ! Estão vendo 
s~·nonymin. de especie algnma,águiz:t tle com- bem : quem iria dizer quo a Camara tinha 
mel)tario, porqne, nos matizes qn ~ o nosso do ~e o::cupM' do caso quo se passou entre 
vocabulario comporta, eu podol'ia não ser o Deputado o o chefe de policia~ ! Isto 
muito feliz e ostar ampliando intuít6S, a.ttri· soria um dospl'imot', um d::>spauterio parla
buindo · intenções que o nobre Deputado não montar! 
teve. Cito os termos textu'les; e estou expli· P 0is a Cam'lra havia de ter a ousadia do 
cando a minha atnicçã<J, por me ver obriga.d_o se occupar com o incidente occorrído entra O· 
a pratic:tr um acto que «não será digno>> . chefe de Pülicia e um Deputado, que tem a 

pretenção de ser immunc, de não poder ser · 
preso, sinão em caso de tiagrante de crime 
inafiançavel ? ! 

0 SR. GER~!AJ.\'0 HASSLOCHER - Uma vez 
que o nobre Deputado deu uma explicação 
tão completa e tão gentil, V. Ex. não devia 
insistir níst o. 

0 SR, BARBOSA LDL\. - A Oa.mara ha. de 
concordar om que a minha atllicQão é muito 
legitima, de um laclo correndo o risco de me 
trcsml\lhar, de e:::;quecer a cartilha policial, 

Não. A Camara não vae se occnpal' com. 
is ~o: a Oa.mat•a vae SB occupar unicamente 
com o delicto praticado em um dia om que O· 
unico delicto praticado foi o quG perpetrou. 
o Deputa1o Alt'redo Vare1a; em um dia em 
que ninguem mais perpetrou crime nenhum, 
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em um dia em que a.s atltoriJades policiaes 
portaram-s~ com uma •. . com uma •.. 

O _SR. lRINEl" MA.C!!ADo- Como agentes 
dt\ le1. 

UMA voz- Ct.H't' ~cção. 

O Sa. BARD BA LnL\ - .•. ~ompost.ut•a 
exemplar, c.Jmedidt~, intel'vind·J a pro
posito, nos tol'mos d'l prJpria lei, não nos 
termoi d:t lei que nós ju!gavamos quJ est.ava. 
ahi para. no; reger - o Codigo Penal, pt·o
mulgada pelo Governo Provisorio, natueal
mente destinado a. ir enriquecer as anti
gualhas do museu historico que terá de se 
abrir na casa do Marachal Deodoro, mas o 
regulamento n. 120, da. lei do 3 de dezembro 
de 1841. Poder-se-h ia ter recuado um p:mco 
mais e ir·s.J até o CoJigo do Proaesso Cri
minal. ~lis vinha muito a peop Jsito, nestn. 
retrogradação, pal'ar no regulamento n. 120 
<ltt famosa. loi de 3 do dezembro <le 1841, 
periodo em que moia. duzia de li!Jeralõos, 
l(L para as bimdas de Minas Geraes, andaram 
pegando em armas e dando logar a que um 
partido d~ monarchü:.. se scindisse em Luzias 
o Saquaremas. Dizem que essa. era legislação 
reaccionaria. 

Eu a. andei citando, como linguagem de 
uns quantos publicistas da c.~tolh de Nabuco. 
Arrep:mdo-me de te: citado. Ve1'ifi::o que é 
a legislação do dia. 

0 SR. FREDERICO BortGES-ES3l1 disposição 
não estli em de; accot•do com o Codigo do 
Processo, que é muito liberal. 

0 SR. BARBOSA LnL\ -Sei. Qncm está 
revogado é o Codigo Penal do IS90. Estou 
venclo. 

Em m(tteri:.t de sediç-ão, em matcria. fle 
ajtlnta.mento illicito. o quo ostã. 1·ovogado é 
o Codigo Penal d() 1800, é o art. 1.23 do Co
digo Penal de I89J, promulgado p3lo Go· 
vcrno Provisorio, que é quB está revog:.tdo. 
Por exemplo, um cidadão qualquer lembra
se tle fazer um m'!eti•t!J, dJ promover uma 
r eunião publica, em que va.e apreciar actcs 
do Governo. 

Pouco importa q uc e;; te c:daJão seja Depu
tado ou não, porque esta que$tão de ser 
Deput:\do, para ca~os desta ordem de inter
vençlo da policia, não tem mais importancia.. 
Esta questão de immunidades b:tixou <.L ca
tegoria de immunizações: ha vaccina'los e 
não vaccina1os. E. a noss:~. situação. 

O SR. :\IAR~'AL EscoBAR-PerfJitamente. 

0 SR. BARD0.3A LIMA- Portanto, um ci
dadão qualquer vacainado ou não vaccioado, 
refracta1•io ao jennerianismo official, lom
llt•a-se de promover uma rJunião para com

, bater actos do Goveruo ... 
Vol. III 

0 Sa. FREDEIUC.J 80RGEd-Ahi O Deputado 
esti em perfeito pé da igualdade c.:>m quál
quer cidadão~ 
. O SR: lRINEU ~ACHADO-~ão apoiado. Tom. 
Immuntdale.s ate no meeting. 

O SR.. BARDJSA Lm.\. (dirigindo-se ao Sr. 
FrerL.,·ico B01·g:s)- Pórfeitamonte. Pot·tanto 
pôde ser preso, si der ou proferir g1•itos sedi
ciosos? (Pausa). PóJe sm• proso o Deputado· 
qu3 diz, pJr exemplo: << Fóra este governo 
que se está dcsc.:>mcdin•lo, que está fóra. da. 
lei ! Ab:tixo este governo ! Morra este ge
verno! ?» O Deputa.1o que disset• isto pó:l'e· 
ser p:•eso ? 

O Sa. FREDF.RICG BoRGE:s- Si perturbar a. 
ordem publica. 

O SR. lRil\'EU :\hcHADO-Não apoiado. Só· 
pócle sar presJ no c:~.so de fhgraute delicto 
em crime ínafianca.vel. 

O Sn. MARÇAL EsconAn-Muito bem. 
O Sa. 13ARJ :OSA LmA-(·.il·igindo-se ao Sr. 

Frederico Bo;·ges)- Póde ser pr~so 1 (Pausa.) 
O SI!. ARTIInt LE~WS- Púde SOl', Si fÕI' O 

01b3~a de Uffi<\ sed ição. 

O Sa. B .\RDOSA. LmA- Mas, si for cabec;a. 
de secliçiio, o que occorrc não é a pri~ão, é a. 
advJrLcncia d:t autoridade,quo só o prenderá, 
si elle reluctar, si oHo constituit• a figura do 
delicto inafütnçavel. AgoN, si elle fica n11. 
raia de um delicto aftanca.vol, ollo nã:o póde· 
ser pre.:;o c qualquet• ci üulã.o póJe. Logo, a 
situação não~ a mesma. (lllaito bem.) 

Ou é? Pal'gunto, pJrqne, Sr. Presiden~e ~ 
as altGt'uativas em quo o meu espírito oscilla• 
o1·a alfirmnndo que pólo ser pro~o. ora. intor
rog:mda, na snpp:>sição de que não passa, são 
muito cxpli<!aveis, visto que a lei vae sendo 
applicad; ~ an sa.bJr dG uma seria do intm·
currcnci ;s offl.ciaes, em que ol'a se vae até· 
18!2, ora se fica em 1841. ora sG chega ao 
CudiO'o P.!nal de l89J e ot•a. rett'OO"t•ad<\-se ao 
Codigo d J 183Z. c:n nm1. verdadei~a. my~tho
logia. jurídica, que no., ciJUoca, a. nós pl'ofi1· 
no~. embaraçados, omha.sbaca.1os,dea.nt'! desto 
exotcrismJ in~ompltivel eJm o regimen. 

D,ohi as pJrg unta<> quo ouso fazer, para. não 
incorrer• n.ti situações tão bem descriptas 
pelo sace1·dos magrms da noss1 administração
policial. porq tw quem s 1 ba si não tal' e i 
amanhã do prumo ver algum:\ reunião p:tl'u. 
fundamentar recla.ma.ção contra as dema.sia9 
do govet•no, do Podet• E.'<ecutivo ?-

Convém, portanto, que cu verifique a 
quantas ando, até o:Jde estou exercendo sim
plosmenie a minha funcção do cidadão que 
se interessa pelo andamento das cousas pu-· 
blicas, e nté onde estou como Deputado. 

20 
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Lá fóra, c1•ê o illustre Deputado, que não. 
sou mais Deputado ? 

0 SR. FREDERICO BORGES-E', C muito dis
tincto, muito digno. 

0 SR. BARllOSA LIMA-Ora, graças! 
v. Ex. comprehende, Sr. Presíd:mte. com 

que constrangimento desço a estes detalhes. 
I-Ia ahi um novissimo codigo, o Codigo das 

Torturas, e eu e~tou ar1•isoado a incidir em 
uma das disposições dessíl codigo, na tal 
proscripção (nãodirci prescripçã.o tyrannic<L, 
prescripçã.o violenta, prescripção absurda, 
porque isto seria uma das taes demasias de 
linguagem que me poriam fóra da cartilha 
policial, ma.s uma disposição bonita, liberal, 
interessante, curlosa,digna do estudo de todos 
quantos forem amigos dcts raridades), nessn, 
disposição que quer que, quando occorra em 
qualquer casa,domicilio de qualquer cidadão, 
um caso suspeito de molestia contagiosa, 
daquellas entidades nosologicas como taes 
classificadas no mesmo CuJigo do Torturas, 
uão as po.-Jsoas da fa.milin,, não os amigos 
dessa casa, não a.quelles que a. frequentam, 
mas o vi~inho, não o vislnho por contigui
dade. u visin!to mais proximo, mas o que 
pódo estar a algumas duzias de bra!;as, que 
pódo nã.o ter relações do cspecic alguma 
com o,; donos dess:~ outr<t ca~a, quer quo 
este visinho, sob.pcna de mult.a e de cadeia, 
denuncio <i autoridade sanitari:t a. cxistencia 
de tal caso, inclusive o de impaludismo, 
mesmo porque o impaludismo esüí, classiti
cadu entre as molestias de notiflcação obriga
toria, que, si o,so vlsiolw não lor deoún
ciar, é passivel de pen<tlidade, nas qmtes, 
quem sabe, si nüo terei de incorrer. porqnolt 
minlm ig-norancitt é tamanha, Sr. Pt·osi
dente,quc não sei como é que lwi de me h<tvm· 
para.presct•nt,\r, com a. devida segumuça, si 
nas c~>~<tS visinhas estar<i, occorrendo algum 
caso de impaludismo, dn febre amarella no 
primeit•o periotlo, de peste bnbonica, de 
typho ou de s11rampo. 

E' possível, port<~.nto, quo eu aindu. venha 
a estat• neste caso; eu c1ue não sou nenhum 
privilegiado, e longe de mim ser um privi
legia•lo ; o Sr. relator lembra que isso de 
privilegio é cou:>ct incompativd com a Ire
publica, quo os a.rts. 19 e 20 precisam ser 
entendidus em termos, intelligentemente, 
par,t não se admittir neste regimcn privi
legiados. 

Todos são iguaes perante a. lei ; e a lei 
quer no modo de ver do nobre Deputado
não sei si citou Ipalomeni, mas parece-me ter 
ouvido Ipalomeni- a lei, quer na opinião 
clorninante, na opinião officia.L, deve ser esta. 
-todos iguaes como qualquer outro cidadão. 

Nestas condições, e segundo a p1•opria 
le~tra do regulamento sanitario (de que faz 

a lêitura) o denunciante receberá ainda por 
cima uma gorgeta. (Riso.) 

De mo1lo que o Deputado que se rebella 
contra a gorgeta, contra a multa, contra a 
possibilidade dos oito dias de prisão, esse De· 
putado póde ser o obscul'o rep1•esentante do 
Rio Gra,nde do Sul e ser conduzido â prisão 
por um<t oito dias, no primeiro caso, natural
mente aggravado na reincidencia, para o que 
é bem possível que a Garoara tenha oppor
tunamente que decidir de mais este caso de 
licença. 

Convém, portanto, c1ue as linhas geraes 
fiquem bem accontuad~J.s. 

Quer me parecer-V. Ex. (dirigindo-se ao 
8r. Presidente) me advertirá si eu estiver 
usando de alguma demasia de lingua.gem,da
quellas de quofttla. o chefe de Policia-quer 
me p:trecer que,si cu me mantiver muito go
verntstazinho, mui to accommodadozinho, 
muito do acconlo com quanto for questão fe
chada, achar muito bom, systematicamente 
bom,improtol•ivclmentc bom,ab ete1·no vindos 
como bons, todos os actos p1·atica.dos pelo 
Governo, e ponho para fóra de casa a bri
gada mata·mosr1uitos, em tal caso nada me 
acontecerá.! 

Agora, si eu tenho velleidacles dcss<\ feição 
antLrcllica, para quo propendem alguns es
píritos que so diz.m1 independentes, c divirjo 
do Governo e combato o acto do Governo e 
deslizo para es.'la linguagem a que se refere 
o chefe tle Policia, ah! então, a lei será ap
plicada, como é nD.tural, com toclo o seu 
rigor, com toda a segurança ! 

o illw;tre relato1• advet•tiu-mo que a Ca
mal'<t não cogitava do incidente occorrido 
entre o Deputado Alfl'edo Val'ola e o chefe 
de Policia ; entretanto, de outra. cousa não 
se tr:tta. 

I-Ia nesse dia a que se refere o parecer d<t 
Commissão um:.t serie de factos delictuosos 
quo se prendem a um trama absolutamente 
unico, por fórma tal que não lm como, em 
bom da propria C11mara , disjtmgir uns 
dos outros. Foi nesses termos o meu 
primeiro discurso nest<t Camara ; é nesses 
termos o discurso que ora profiro. (Muito 
bem.) 

Quando daqué'lla, cadeira cu condemnava a 
attüude do illustre Deputado pelo Rio Gran
de do Sul, o Sr. Alfredo Varda, e, depois de 
!lavor tt:ssim me pronunciado, dizia que htt
-via, um outro ponto ao qual a Cu.ma1•a Lio 
podia ser indifferente, que era um ataque 
formal ás immunidades parlamentares- está 
no meu discurso- houve apoiados, applausos 
e até palmas. (Muito bem.) 

Nes:sa occasião, eu apreciava, com o ma
ximo de imparcialidade de que sou susce
ptível, a situação no seu conjuncto, proflí
gava a coudncta do meu illustro amigo e 
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.collega., dissentia da sua nova. orientação 
doutrina-ria ; eondemnava posteriormente, 
.de modo ainda mais formal, a sua aggressão, 
v seu ataque a uma estação policial, mas di
zia que, si eu não podia calar,e o não devia, 
a minha reprovação inequívoca a esses des
varios, muito menos pudoria silencittr sobre 
a aggressão insophismavcl feita por uma au
toridade suba.lterna a um Deputado,no pleno 
goso das suas prerog11tivas inamissiveis·. 
(Muito bem.) 

Nessa occasião, a Camara applaudia, a Ca· 
mara approvava. formalmente. 

Hoje, esquecem-se ossos dous factos. São 
tres delicto'l e só se t1•az um a esta Cttsa. ; 
tres delictos, dof'l C!lta.Cs dous pl'atic:tdos pot' 
diversos !'apresentantes do Podar Exocutivo, e 
um praticado por um representante do Poder 
Legislativo. Este fui praticarlo pelo unico 
Deputado com assento nesta Camat•a, que 
usa da 1iberd:1Ie, que a Constituição lhe con
fere c lhJ outorga, de critic:tr, com a lin
guagem que lhe é propPia, com as inspit•a
ções que são mui.to suas, a c • .mducta do Go
verno da Republica ; de cxercm· a.quolle di
reito que é'" mais hella das conquisbs dos 
regimeos essencialmente republicanos- o 
diwlito de lin-e critica, o direito p:1.ra cujo 
exercieio o legislador t~on:;tituinte de todos 
os paizes, até mesmo das monarchias invio
la.veis, de direito divino, abriu uma excepção, 
fez uma especie de jus singulcwe, creando a 
:figura da inviolabilidade e das immunidades 
parlamentares, paraquo, ne:;:;as condições, o 
Deputado rept•esentante da Nacão pudesse 
livremente, llcscmb:.tra<;arlo, aindé•. quo ab u
sando, S:J cxeedendo c crr<~ndo o alvo na 
maior pat'tc d<ts vozes, ccnsm'al', criGica,r, 
apreciar, reprovar, Yitupel'ar, fulmina .•.· o~ 
actoli do Poder Executivo. (.lluito bem.) 

Liberdade de applausos, liher.lude de ba
ter palmas é claque, não é p:Lrlumento. Li
lJerdade de levantar-se para achar bom, sem 
a lilJcrdado cor~·olab. de achar ruim, não é 
parlamento. (Apoiaclos; muito bem.) Parla
mento nessas condicões, parlamento quo con
demna aqudle que ousa adoptae e3sa attitu
de, é aquclla floresta tt que se referiu, com 
tamanho briliHtntismo llO dizer (apoiados), o 
illustre Deputado llelo Rio de Janeiro; t~ a. 
floresta immortalizada num dos cantos do 
divino Allighieri, é a floresta do suicídio, 
.floresta da, qual não quiz dizer hontem o ta
lentoso Deputa.do, cuja palavra derrama nes· 
te recinto tanta luz .•• 

-tado para lhe ,dizer que ha uma. arvore 
frondosa que embalsama a a.tmosphera po· 
litic:t, que individualiza o heroico e gl.;rioso 
Rio Grande do Sul, pam a. qual me quizera. 
voltar neste momento e dizer que o mmicello 
de que falia Dante, arrancado ao tronco do 
uma a"vorc, ú como arrebatar-se á bancada 
em quo fulgia o Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, Alfredo Varel-1.! (Muito bem; muito 
bem.) 

Assim reduzidos nas noss:1s libet•tlades es-
seneiaes, nas nossas pt•orogativtts camcteris
ticas, para o excrcicio normal d:ts nossas 
func,~ões; assim reduzidos a só poder applau~ 
dü• ; a, não a.pplaw.lindo, só poder ccn;;urar 
pot• tamina, a ropl'oval' mediante regras 
fixas, artigo tanto e p:tragrapho t ,tnto, com 
pahtvras sacramentaes devirla.mento fol'mn
ladas em um vocabufario pn.m uso todo par
lamentar. nús set•íamos essa. floresta a que 
se referiu o honrado Deputado e da qual o 
divino Allighiori dizia, emprestando a phrasc 
a. um dos antigos italianos assim lenifica
dos ... 

UomiHi fwnmo, o1· siwn {atli terpi •.• 

Seríamos galho::;, g<üilos resequidos, sem 
-vida, valendo qu:wdo muito 11a.ra. accemlel' 
a pyt•a. do i ncond iciona.lismo. ( Jpoictdos ; 
muito bem.) 

« Ha imperiosa necessidade de justiçtt ! .•. 
Que justiça '? 

Que entitllt,le é·esta. conduzida pela nüo 
solel'te do Depntatlo do CearJ, relatol' do 
parecer ·? Que justiça é est<t a cuja impet•iostt 
necessidade se reportct o illustre rela•.or par::t 
dizer que nào ceclm• a taes injnncçÕJs ser~t 
algmn<t causa menos digna para todos nós ? 

1~' Tl!emis, irmii da Ettnidatle, filha de 
Urano, a divina c olympic:L Thcmis, do olhos 
vendados cttractet•izando a imparcialidade 
absoluta, de balança em mãos, symi.10Io da 
justiça 1 

Não ; é n. justi,; <t política, é justiça zal•olha 
e za.naga, com a venda collocatla de um 
lado, com uma balança, um de cujos braços 
estreithsimo tem na. conclla as nossas 
immnnidades ; o outro longo, extenso bra
ço de alavanca que, pelo :;eu comprimento, 
multiplica o peso insignificante do chefe 
de policia que está na concbn. (muito bem) ; 
não tem uma espada que pudesse fulgu
rar nas mitos dos estadistas rectos, tem um 
porrcte de secret"- (Riso). ~ão é justiça. 
A justiça circumvaga ~erenamente os olhos, 

. . de uma imparcialidade incorruptível, vê o 
O SR. Bmcro FILHo-Apoiado; mmto bem. dclicto do Deputado, vê 0 delicto das auto-
O SR. BARBOSA LIMA-•.. floresta na qual' ridades subalternas da policia prendendo 

·cada arvore tem, na espessura da. sua rama-· um cidadão qne dá vivas, e vê o ataque ás 
ria, uma harpia dos appetites subalternos a immunidadcs . parlamentares praticado pelo 
-devorar-lhe as entranhas (muito bem), E des- chefe de policia, vê os tres, não vê um só; 
.ta floresta ·eu ·pediria venia ao honrado Depu- - vê os tres, mais ainda, porque este um.so 
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11 de um unico DPputado opp:>sicioni~ta desta Ha., Sr. Presidonta, a.:nda. o a.sp.ecto ju. 
Casa; vê o:; tres, não vê um só po1•quo se t•idico d<\ que~ tão ; o aspecto politico é este a . 
t·oco1·da. quo vor um sô é t•eduzit· a CJ.mara. á que me referi, que descrevi como me foi 
unanimidade do apoio incondicio1ai ! possi vel. · 

Vê todas as colaras twcumuiadas pelas O aspecto moral é o que resalta das con· 
demasias do espírito do vingança contra si·lerações enfeíxadas tão primoro.iamente no 
n.quelle Deputado que desencadeou nesta discurso produzidu pelo illustre Deputado 
tribuna a palavra, d:~ qua.I o cllef\! de po· pelo Rio de J:tneiro. 
licia anelou dizendo que era instrumento de O aspecto juriJ.i;~o para ser encarado, 
demasia }l:\rlamont_tr e de eXCQSS;) do Jin- pareee que 6XÍgiria., :tflm tle que nOS ffiOS· 
guagem. tt·as~cmos completamente ínformr,dos d<\ si· 

Qnal fui a insph•açã.o que se a.colheu nos tuaçã.o, a })Ubl\ca.ção de todos os documentos 
refol·hos os mais pUI'OS d _~ consciencia de sobre qtte SJ b:lseh o a que se reporta. o 
cn.da. qual neste recinto ? Punir todos quan- parecer. 
tos desmanda.ra.m a. lei, atfirmar sua nugcs· Este refere-se ao inquerito policial. 
ta.do suprema. c a. acção politica continuar Diz que « b'lsta se examinar estes do-
seu CUl'SO prestigiada em todos os depart:J.- cumentos, dolle3 verific;J.-se », etc. E depois 
montos de sua a.ctivídade normal? reporta-se a depoimentos de nove testemu· 

E' demittida a. autot•idado que praticava; nhu.s contestes affirmando todas a existencia 
o chefe de policia. demittiu o delegado; de- do delicto. 
mittida a autorid:tdc immediata que desr·e- Eu pediria que V. Ex. me enviasso estes 
speitara. as immunidades parlamentares, pro- documeutos e que a Ca.mara., de accordo com 
cessado o Daputa.·lo que se desmandara, e, o que ba pouco ainda lembrou o illustre re
om voz do rocurso de ltaúeas-corpus, atacar.t Jatúr, mandasse publicar no jornal da Casa 
uma. estação polichl, es~a justiça ora.justica. C:>Ül inquerito, c estes depoimentos pela 
caracteristicrt do regimcn republicano, essa mesma fórma por que foram publica<lo~,a pro· 
justiça não tinha. OÍ\":J. do sentimentos parti- posito do a.ttentadc~ do 5 de novembro, o in
darias, es,;a justiça não falla.va. om nome querito e os depoimentos distribuídos-longa· 
dos rasentimentos l)Ol'Ventura accumulados j1Wtntl-em fulbetos por tOllos os Deputados. 
neste r<!cínto (.lluito bem!) Não se quiz naqu Jila occa.sião que nenhum 

Foi assim? Não foi assim. Deputado jui:'. deste pleito pudesse parecer 
O honrado presidente da. Cn.mara amrma- monos informado acerca. de todos os ele· 

a verdade é esta; o chefe tle polici<t a con- mantos da quastão. 
tradiz-não, a ve .'dt~de não é esta , é est:1 Não quorer•ti e a. Cama.ra seguramente não 
outra ! lla de quel'i\1' que nenlmm dos msmb;•o:; d~stn. 

O honrado pre.~idente da Cu.mara diz- Casa. vote sem conhecimento de tJúos os 
niio foi pPoso ; o chofo de policia diz-foi ducumentos o que se repor·ta. o parecer dl 
preso. Os cmba.ra.ç:>s da. situação vóm, fa- Commissão. 
zem-se legaleios, fazem-se rabulas c dizem- Eu sei quo os requel'imentos e::;tiio tendo 
não foi preso, foi !latido, foi conservado, mas este fi.t<lario quo consta da cstu.tistica paria
não fui pre.)o. . mental' por - - nal-us-moJ•lus ~ invi~veis ; 

O qu .l parecia aos oi !los do bem sen3o o mas mesmo assim cu confio no sentimento de 
mais ruuimeotar, da moder<1Ç(iJ a mais I'a· justiça d<t C<tmara, no desnjo que ella ali
zo:wel, da. prcoccupação quo habita em todos manLa de mostrar que profere sua decisão 
os espíritos !los bons republicanos, no sen- tendo conhecimento de causa. (Apoiado.) Mas 
t ido do progredil'mos, trabalh:tndo e le.:;-is- no t•oquerimento que vou ap1•esentar peço a 
lando como se f<~Z mistoe pa.ra. o bem da. Re- adiamento da. discu~sã.o do parecer até que 
publica, o que diziam 6 que todas os tas de- seja public:\do e distribuido o inquet·ito poli· 
masias se compensavam, quo a Cam;u·a~e ciai a qu3 se l'Ofet·e e em que se basea o 
que o Governo tinham corrido um véo sobre mesmo pll.re~er ; mand;:,rei á. Mesl\ o meu 
todas ellas, para que a C<tmara c o Governo l'equeriment:>. 
pudessem continuttr na sutt acção serena de Observal'ci o modo cJmo ellc será recebido 

. gestorrs do bem publico. pel~L Commissão e dil•ei que, ainda quando, 
Como se re:.tbriu o incidente? Promovendo reamrmando a proposição que emitti na pre· 

. a puniç'lo de tud.s os J.elinquent.es? Não ; sença. do illus irc Deputado pelo Rio Grande 
nomeando o dolinqueote, pa.ra todos os ef- do Sul ; ainda qultndo S. Ex. tivesse prati
feitos, exclusivamente o Deputado da oppo- cado um delicto, tenha art•ebatado das mãos 
sição, nomeando innocontes para todos os da autoridaue um individuo, legal ou "illega.l· 
eft'ditos todos os agentes do Poder Executivo, mente detido, esse delicto para mim não 
e creando uma. nova exegeso do immuni· abala os alicerces da. ordem social, não des
dades parlamentares, dividida em duas cate- conhece o principio funlamental sobre que 
gorias, de ntccinados o não va.ccinados. assent:1 o regimen republicano, não a.ta.ca 
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na sua essencill. por tal fórma as·nossas li bel'· 
oadPS pl'imordiaes como atacá o acto do 
chefe de policia. prendend.o, em plena. posse 
das immunUades, um raprc:>sentante na Na
ção;- eu direi quo não mo conformo com 
a as.~ ~rção produzida. dessa cadeira. pelo illus 
tra Deputado pel<L Bahia. o Sr. Paula. Guim:t
rães, segundo a qual o Doputado pelo Rio 
GranJe não esteve preso. 

Direi que, si o inquerito fuito por um delin
quente, feito por um proccssando,édocumonto 
basta.nto verídico, b:.tsGanto verosimil p t1·a 
que sobre ellc se ba.seiem· as conclu:;õas do 
parecei' em discus3ã:>, não menus verídico é 
o otfiGio dessa. mesma. autoridade, em que 
clla assevera que prendeu um Daputarlo em 
pleno goso das suas immunidades (Muito bem). 

Direi que este attentado é muito maior, 
que este a.hque a uma das prePoga.tivas 
características do rogimen representativo 
tem muito m 1ÍS grttvidade do qu3 aquelle 
outro delicto passional, prJ.ticado pelo Depu
tado do Rio Grande do Sul. (Muito bem). 

- Yiva o Presidente da R!'publica ! -
é sedicioso? Nií.9 ; é bJnito : vem no Diario 
Olficial ; tra.d .rzido em telogrammas de con
gratulações pelo anniversar;o natalicio. con
stitue ma.toria official, pa.ra sJr publicado no 
Diario do govemo. 

- Vtva o S,·. conunan-htnle do batalh.cro, 
qu1 faz a.nnél'l hoje! E aqui csta.mos uós 
outro;;, seus subalternos, que lhe trazemos 
um bonito mimo-«Que lnlla manifestação, 
que lloni to aspecto da. soLi:i:J.:·ic,La.de mi
lHar!>> 

i\Ias é pt'cciso stbCl' a. quem é dil'iuida. a 
m.tnifestação. o 

-E' um Senodot• a quem se f11z a. ma.ni· 
fostação. 

Vejamo>: póde ser seJiciosa e pode não 
ser. 

Quem é este Senador 1 
- Este Senador é um membt•o da. Com

missão do OJ•çamonto, é um amigo do Go
vet•no. 

Bravo ! Bonita ma.nifustacão. Não; não 
era sediciosa, é um testemunho inequí
voco, altisono da solidariedade republicana 
oficial, carimbada com o brevete, com o 
diploma ; mas si este Senador não é a. enti
dade do mundo político a que me refiro. si 
em vnz de uma manifestação de gratidão, 
de reconhecimento a este membro do pa.rla.
men to é uma outra manifestação de reco· 
nhecimento, do gratidão a um Duputado 
que ousa do vez em quando achar desac~r
ta.das umas tantas cousas que o Governo 
pratica -«Oh ! Manifestação subversiva». 
( Jllitito bem. ) 

Como tu, sargento que te lembraste de 
tal cousa; tu, subaltet•no, pa.ra quem a Re
publica não nasceu; tu, que não ascendeste 
á. aristocracia. official que o tempo de hoje 
creou,-tu és um sedicioso, tu es reb;.l.ixado 
por ôO dias, pre~o por 25 o tran:,forido para 
a guarnição mais longínqua, tu o teus filhos, 
para que a semente do espirito da sedição 
não germine nestas crianças, embaladas ao 
sopro de blasphemias desta ordem! (Muito 
bem; muito bem.) 

0 Srt. SOARE:! DO:; SANTOS-E ú um facto. 

Direi mais qnc a vict ·!'ia do parecer é, ao 
mesmo tempo, a ailli•mação de doutrinas am
paradas, com a maior infelicidade jurídica, 
em documentos a.nachronicos - amrma.ção 
segundo a qual, al~m das immunidades paria· 
mentares, alguma co usa. de mais elevado suc
cumbe nesta deplora.vcl contenda, e são essas 
liberdades a quo se referiu, em éstos de um 
enthusiasmo quo mo t1•ansportou ás epoca.s 
em que S. Ex. pr~gava a Republíca, são essas 
liberdades a que se refel'iu o illustre relator 
Deputado pelo Ceará-liberdades inherentes 
a qualquer cidadão, liberdades características 
do regimen republicano, liberdades sobre as 
quaes o poder temporal, o governo que 
manda, o Uovel'no que prende, o Governo que 
tem a espada, não póde exercer a mínima 
acção, a liberdade de ct•itíca, a liberdade <.le 
censura, a libordade de l'<}pl'ovação, aquella 
liberdade que, uma vez desconhecida, no 
edital Coelho Bastos, arregimentou todas as 
consciencias republicanas, para que a hou
vessem de affirmar com tal afel'ro, com tal 
empenho, que deste aferro e deste empenho 
nasceu, rebentou victoriosa a Republioa, 
essa Republica. á qual eu prohibido naquella 
época dar vivas, essa Republica cujo elogio, 
feito nos comicios pela palavra mais ou menos 
clangorosa do tanto tribuno hoje desilludido O SR. BARBOSA LIMA-Então é essa ou nã.o 
era motivo para a them•ia escandalosa., para a bandeira que se desfralda neste recinto 
a theoria turca, para a theoria moscovita, par·lamentar, (muito bem), alto, desfralda.da 
pat'a. a theoria despotica dos g1·itos sediciosos aos quatt-o ventos do officialismo, impondo 
(Muito bem). o J{oran do cd ou morre, distribuindo títulos 

Que ê grito sedicioso 1 Quando é que o grito 1 de sediciosos pa1·a o fim de VtLccinar a po
é sedicioso, quando é que não é? Quem dá o pulaça, afim de que não seja attingida pela 
ostalão, quem dá a bitola segundo a qual se epidemia tremenda da catapora da sedição?! 
pôde saber que tal grito traz no bojo intuitos Tenho concluido. ( llluito bém; mui!o bem. 
·sediciosos, que tal outro grito nada tem de Palmas no 1·ecinto e nas gale1·ias. O oradm· e 
.sedicioso~ (Muito bem). abraçado p01' muitas S1·s. Deputados.) 
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Vem tt Mesa. e é lldo o seguinte 

ltEQüF.IU~IENTO 

Requeremos o adiamento da discussiio do 
parecer n. ll. de Hl01, incluído na ordem do· 
rlia. de hoje, atú tJne S!.'ja publi~arlo o rllslri· 
buirlo o inquer ito policial :~ q).le ~o reporta e 
em que se ba.~ot~~ o me\lwo pa.reelll!-

Sah da~; ~e~soes, 1'.? de julho do lf-!01.
JJm·bo~a Lime'.. -lri11~H .llcteAado. 

Comparecem aiutla os Sr·s. Cal'los de No
va~s, João Lopes, Neh·a e Tosta. 

P osto a votos o r equol'lmcnto do St•. B<Lr
bosa Lima.,rcconhcccHe terem votado (1. favor 
38 S!'s. Deputados e contra 49 ; total 87. 

rela,. bem. como os documentos.q.uo o.acom
P.anlm.m, (O orador à satisfeito. ) 

DI!F'ejo, SI'. Presidente·, que V. Ex·. ma· 
informe si são· estes os unicos llocumentos
en viado5 ii Cn.1nr.ra. . 

O St<.- PrtRSTn~;!';TF. - :'><iio teuho conheci
mento du ou,ro:3, 

O Sn . BRIC!o Fn .no ·-Pela. declaração ele 
V. Ex. vê-.'ie que sã.1 c:st~~ os unicos do
cumentos envia.dos â. Gnm~.t.t'O. flObl'O o procoBSO 
intentado ou que se pretende intentar contra 
o Deputado Alfi•crlo Va.•·ela. (Apa;·&Qs.) Rc· 
gistrc-sa que é apenas uma. collecção de dCl· 
poiment.os. 

0 SR.. NEIVA-São nove. 

o Sr. p 1•esident e _ Não h:~. nu- O Sa. Bmcro F1Lno-Registt·e-se, Sr. Pre-
sidente, quo so trab apooas do uma colle
cQão de nove termos de declaração, um do mero. 

Vae-so procodol' <i. chamada. 0•·. Itaymondo Cunha Filho, delegado; outro 
p 1.Jccc!endo·se <(. clto.madtt, Yerill.•.:a.-se te· de Francisco Leopoldo Duarte Nunes . •• 

rem-se ausentado os Srs. &i Peixoto, lu<lio O Sn . HEREDrA DE SA'-Inspootor seccional. 
do IJrazil, Bstnvrun Sa.otoa, Chri~tino Cruz, 0 SR. BRlOIO FILHO- . .. inspecLot• suc-
Di:os ViPÍra, Bezorril Fontcne!Je, Virgílio ciona.l da 1~ eircuruscripção; outro, de·RulJens 
Brl.l!'ido, João Lopes, W<Llfl'erlo Leal, Abúoo Carvalho de Souza, gua.rda. civil de I" classe; 
~il:trHl7., .!OJSé 1\f:J.l'cr.llino, João Vieil•a , A1-ro- ou t ro de Jayme Pereira Ma.druga., guarda 
xollte~ Galvão, Ra.ymunllo lle i\-Iirauda, Garcia civil de 1• chtsl:i~; outro ele Homcídio França, 
Ph'l1~. Sa.tyl'O Dias, . Augus~o do Fr~itas, guarda civil do la classe; outro de Thomaz 
~!vos H~_rbosa., Rodr!~es Ltma., Horedta. ~e -Thimos, iospcctor seccional ; outro de João 
S.~. qor.rea. Dutt•a., Irmo~ Machado, Gn.l~~ Augusto Ribeiro da Silva, g-uarda civil de 
~a:~_1.1~1:a._. ~ezamat, Abet;.mlo .de ~o.llo, r;~1 - p classe ; outro de Arnnlpho Solon R.ibl'liro , 
101~ u. Ltm__:l, Crr!vollo ç,tvnlr.,tnt.J, F rancl .. ~o e stu dan te de Jl reparato1•ios . 
Vozga, Ju>to L•nz-, Gastao da Cunha, David 
Campista.. Lttmonnier Gotlofredo, Ca.rlos Ot- U111 SI\.. DEP1:T :\ DO --- Au;>;Ula.l' de eacripta 
lollí, Padua. .Rozenilo, F'1·a.ncisco Romeiro, na. policia. 
Rebuuc;~s de C<~rvaJho, Costa. Junior, Leite 
d o S ouza, Paulino Cal'los, Bernardo Antonio, 
Candido do All1'.:.m, Paula Ramos, Yictorjno 
Mvntei ro c Carupos-oartlor. 

O 1St.•. P.reside nt.e-flesponderam 
:1 ch:Lrrtu.·la. 92 Sr.:; . Daputttdo.s. 

l'i:\u ha. numero ; considero 'Pl'Ojndicado o 
-requ .. rrmeoto do Si·. Bat·bos:~ Llmu .. 

C nr.i n th~ a discus-são do refel'i!lo pareeor 
11 . i I, ele 190-L 

O Sr. Hricio Filho - Peço a pa-
l:~ov ,··~ p•~la ordem. ~ 

<.• St· . Pre.'!lident~-Tom a pa.la.vra 
o nvb1·u Deputado. 

U ~ .... Brieio Filho (p~la o;·àcm) 
-Sr. Pr-o~idonto , antas do ftn•mul~r um p.o
di.tl u á. Mesa, mo tivo po r q_u:) a~somel ú. tri
huu,._ peco a Y. Ex. qno me faça. c!Jegar às 
ror~ ·s o reg u.erimeu to dirigido á Carna.ra 
pelu ~el'ceito promotol' publico. pedindo H
ceJJ ça p ~r3 processar o Deputado Alfr·edo V a-

0 SR . BIHCIO FILHO- •.. Otlti' O do Alderieo 
Solon Ribeiro, inspect.or seecional. 

De morlo quo, Se. Presidente, temos oove 
depoimentos, sondo oito de insi>ectorml e 
guardas civis, c apenas um do nm cstudan ~e 
de l7 1.1.nnos, ::ioloo. H íb~Jil·u, como o insJlector 
Ahie!'iuu , 

Afól'<t isto', não li<l ma.ls nada, a não se1• 
um DUJTIBl"O do Co;Hnle~-citJ de> B?'"asil t ele 27 
de rrw.iu; nii.o b 11. i.nqucl'ito, oõ.o lto. onda. sobro 
a. prisao de Ma-rio Troyii.o, n:\o flgnr:,m mais 
cfocumentos. 

O llomailo Doput[l.\lo pelo Diskicto Fe
clei·al, o S l' . Sa F1•eil·e, •·uq ueJ'ert se adiasse 
o ueb;Lte dest:~ qnest:io a.té que viesse o in
querito :svbre & pris5:o de Mario Trovão. 

A Camara não quiz rtcc.Jdt:r ao. pedido, 
:J,chando que em tl1!1. !'.aSfl do crime imputado 
no Deputao.lo A l fred<> VaJ:'ola., pulo motivo 
de bavm• arrancado &.t prisão o. individuo <le 
noroo Mario Trovã.o, era. desneccssa.ria a 
prova elo delic to, isto é , o inquerito. sobre 
a p!'iSã.o do Mario TJ'OTão. 



Câmara dos Deputados -Im presso em 25/05/2015 10:02 - Página 18 de 26 

SES\';ÃO E).l 1.2 DE' ~ULHO DE 190 159· 

Conformei-mecoro asnmdecisã.o, como era Doel'lRJentoJôl do p ;lJrecer u -.11 
C'e meu dever. · : de 1'904 ~ 

Aínda ma.is: vendo que não obtinh&. tudo, Publi~ação feita em. virtude de ordem 
o nobl'e Deputado pelo Rio Gt·n.nde do Sul. o ; da Mesa 
Sr. BarhJsa. Lima quiz obter alguma. cousa, : 
a.o meno3 a publicação desse:~ documentos.. . PARECER ;-;. ll 

0 SR. GERMAi\"0 I-L\.~SLOCIIER- A Mesa j<t Exm. St·. Presidente da Ca.ma.ra uos Depu-
l'CSOlVell a publicação. tado:;: 

O SR. BRICIO Fn. 11o-Fez-se <t consulta. e O ::o Promotor Publico do Diskicto Fa· 
verificou-se flUe não ha.Yi<L numero. Agora, tlcra.~, <L_ bem tlos intet•es~;cs dajus_ti9a. e em 
vistn que o Regimento <Lutoriza a Mesa a 1 obedwncw._ n.o art. 20 da Co?stJtuiçrw. ~-em 
fazer ~s e.ublica<;õe~. podendo atú as proprias requerer licença a esta Egregt.?- Camaru. pa.~a. 
Comm1ssoes mandru• publicat' documentos, I pr~cessar o Deputa(! o pcl? Estado do Rw 
venho pedir a, V. Ex., . Sr. Presidente, espi- Grande do Sul Dr. Alft•edo \ ' arella, pelo facto 
rito liberal, occupando digna.mr.nte essa ca.- const~nte do i_nqum•ito. policial junto, que 
deil'a, quo mande publicar no Dilwio do Con~ constitue o ?rime prev_Isto no art. 127, pa-
gresso os documentos enviados á Camara e ragrapho um c? d'; Cod~go Penal. . 
relativos ao processo do Sr. Deputado Al- E. R. J.-~w •. .., de Junho de 1904.-.Z:,utz 
fJ.•edo Varela. A. de Sampazo Vtanna, 3° P1•omotor Pubhco. 

-A' Commissão tle Legislação e Justiça, 4 
O SR. GER:IE:-iO HASSLOC!IER- Já. está re- de junho de HJ04.-1Yanclerley de IIIenclonça. 

solvido. - ,\o Sr. Toixoim de Sâ.-Em 6 de junho 
. O SR. BniCIO FlLHO- ~inguum sabia, 
agor:J. surgem as primeiras noticias. 

só de Hl04. -Po.)'(lnhos .llontenegro, presidente • 
-Ao Sr. Fredol'ico Borges. por sub::;tieui

ção.-Em 7 de junho de 1004.-Pm·anhos 
1Uontc.•egro. Não quero ser info1•mn.do pelo oegão do 

represcn;;a,nte do Rio Grande do Sul; mas 
pela Mesa, a quem me dirigi. 

O Sn.. NEIVA- E~tá no .~eu llircito em 
pedir. 

O Sn. GERMA!'\O HASSLOCilER-Eu fallo por 
ioform;tção da proprín. Mesa.. 

0 SR. BRICIO FILHO- Si V. Ex. autorizar 
a publica.ção, conforme o peditlo que n.c:>.bo 
de formular, fornet·et'd. elementn; de defe~;a. 
ao accusado. 
Não se negue ~L defe~<L <tquelle IJUO é o uni co 

opposicionista em fac~ llo Governo, não se 
impeça que algumas voze3 vibrem para de
fendei-o. 

E' preciso fornecer proyus de sua culpa bi
lidade ou innocencia no instante em c1ue 
cont1'<1 elle se Yolb.m as colm•as da Camar<~.. 
(Apoiados . .J.Yão ap•;i,ulo.< dos .s·1·s. Rodolpho 
Paixiio, Luiz Alr.:s c 1iw::tos outros Si·s. Depu· 
toclos.) 

O ~r. P:re,;;.ideute - O pedido do 
nobre Deputado será s;ttisfcito. 

Devo decla:t•ar, entretn.nto, que a Mesa já 
havia resol-vido mandar f.t.zer a publicação 
refet·ida-, em conseqnencia cto requerimento 
q ne apresentou o S.p. Barbosu. Lima. 

Só lw. inscripto ·um orador para. fa.llar 
contra o pa~ecer. 

Si algum Sr·. Depntado quizer fnllar ::t 
frwor terii a prefore-ncü:t,. (Pmtsa.) 

1904-Delcgacia de Policia da Primeira 
Cireumscl'ipçiio Urba.na.-70 A- E:3crivão, 
José Sunn<t. 

Inqucritoaccrca d a tirada do preso 
1\brio Trovão lla sala da Dol cg-acia tl c 
Policia da Primeira Circumscripcão 
Urbana 

At~loação 

Aos vinte e se is dias do mez de m"':lo de 
mil novecentos c qurttro nr.st;t Capital 
Feder'\l e Cu.rtorio da. Deleg<tcia (te Policw. da 
Primeira Circumscl'ipção Ui'lJamt autuu o 
termo de declarações e mais documontJs que 
adiante se ~egne.-En, .Tosé Senna, escrivã.o 
o escrevi. 

Delegacia. de Policia da Pt•imeira Circum
scripção Urbana, 25 de maio fie 1904. - Em 
virtude tlos factos-occorridos lloje, rola ~i vos 
<L tirada. do preso Mario Trovão desta Uule
giWill, determino-vos que notifiquei:; u.s pes
:-;oa.-:! que dclle houverem conhccimonto, 
:I~fim de se apurar a respon~abiliJade crimi
nal dos. autores de taes factos. 

Cnmpra.-se com a. maxima urgonci.t, abrin· 
do-se o respectivo inquerito.-0 2° Delegado 
Auxiliar; U. S. Lima T!wmpson, 

Term o de dccb1•ncõcs que fnz o Doutor 
Raymundo da Cunha Filho 

Aos vinte e seis- dias do mez de maio
de mil novecentos- e quatro, nesta Capital. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 10:02+ Página 19 de 26 

·, 
f60 AXXAES DA CAMARA 

F~deral e sala das a.udiencias da Dcl~gacia 
de Policia da Primeira Circumscripção Ur
bl\na, onde so achí.\n o Doutor C'amlíes San
tos de Lima Thomp~on, Sogundo Delegado 
Auxiliar, commigo escrivão, prcson1,e o Dou
'tol' H.aymuntlo d:\ cunha. r'Ullo, bl'azileiro, 
viuvo, de trinta o qmtí.m annos, advogado, 
residente á. 1•ua Doutor At•istidos Lobo nu· 
incro trinta. c dous, salnndo ler e ~crever, 
o qunl dccbrou o ~cguintc : Que hojl!, dl.l 
duas o wei~ pa1•a. L1·uz lwra':! da tarde, os
t:wl!. cllc tlcchran1,e n01. ruu. da Misericol'dia, 
csquímt da rua !lo São .rosê rro serviço do 
policiamento externo da. C[\ma.m dos Dcpu
t.a.dos e1n cornpltuhia. do Delegado da P1·imcira 
Circurnscripçào Suburbana quando sahlu d:l 
Camara. dos Deputados o Deputado A1rredo 
Vll.reHa ttcompanhado de varíos iudividuos 
<lo povo que lhe davam vivas; tendo um 
deHtfJS popnbms, qr~e a.g"J'<t sabe charn•tr-sl3 
)la riu. T!'ovão, dado vivas â Mona.t·chia. c
abnh:o este Governo de miscría.~ - mandei 
premiei-o polo iospector Solou á. o1•dom do 
Doutor Chefe tio Policia c conduzil-o a cota 
Delegacia, afim de mals tarde ser uprescm
ta.tlo à Repartição Central ; Que 1eito isto, 
continuou acompanhando o Deputado Varella 
até a rua Primeiro de Ma.r.;·o esquina. da 
rua. Sete de Setembro, d'onde l'etrocedeu 
o mesmo a.cumpanba.do, entre outras pes
soas do ge1'co&c do Comme;·cio do BM:til, 
Pompilio Dia.s, que ao •mfrent;w-se com 
elle áecl;u•:w te lhe perguntou si a prisão 
fora pot· si ordenada, rocebendo a. seguinte 
l'esposta. - Foi preso por mínllu. ordem, 
está. á. disposição do Doutor Cl1eLc de Policia 
-tudo isto úe accordo com n.s ordens rcoo
bidas h~jo por }nterrneuio de Domingo~ Ber· 
n<lrde~; Que em seguida, vendo elle úecra.· 
ranto quu o Deputado Varella tomara. a 
direcção •ia. rua da. A~sllmhl~a., acompanhou a 
mass:t populat' que o seguia, sendo onvolvido 
na mesma, de forma n. só poder conseguil' 
chegar (t Delcgacin depois quo a mesma 
tinha sido invadida; Que entrando na porta 
que dli acceHw ao primeiJ•o andul', com dif
ficuluade·eonseguiu subir até o terceü·o loga.r 
digo o terceiro dcgrâu,onde cucontl'uu-se com 
o Deputado Varolht a quem pergnnton se 
desej<tva. alg uma causa, sendo respondido que 
ser1 acw era um acto arbitrario, fàzcndo-lhc 
ol\o declarante sentir, que o mesmo Depu
tado não so podia dirigir desta fól'ma a uma. 
autoridade constituída, procurando em se
g uida clle declarante galgai' a escad<J. para 
verificar o que se dé t'a; Que ao chegar qttr.si 
no tópo da. cseada teve notlcia de que o 
Deputado Varella anebatara. da. sala dos 
iuspcctorcs o preso, em companhia de nu
moroso grupo; Que acto continuo, procurou 
dosem· ·a !:'Scada completamente obstruida, 
i mpossibili1;ando a. !lescida.; Quo em taes con-

diçõos gl'itou aos guardas civis e agentes d :t 
sogura.nc~ publica que se achwam em lJJ.h;o 
que tornassem eJfecti v11 a pr;isão de l\fí).I'io 
Trovão; Que quando ollc dHclâranto conse
guiu chegA!' ao patamar j<l Mal'io Tro· 
vão ~e achava na IUa, cercado d('; nm 
gJ•upo de de cerca de duz.)ntas pesso11s, 
mandando, niio ob,taü te, el1.3 clecla.PJ.nte. 
qne ugentos il gm\l'das pcÍ'-segúi~scm o 
preso ; tondo aqucllc~ itlo em perseguição 
de :Mario at!! a t•ua do Ouvldor, onde est·c ul
timo, :protegido pela mc:;ma. mas~a popnla.\'• 
conseguiu rel'ugiat•-se JHJ. redaeção do Com
mercio do Bt·a::il ; Que na occasião em que o 
pr~sG sahi:l. as IJortas dcs l.:~ D,•lcga.ci<L o ín
spectot• l 'llom.tz Times, que se aeh wa om 
b:úxo, pediu auxilio ao comm1.nda nt e da 
guarda. que lhe declarou na.da podar fazct·. 
VÁs to ter a. penas á sua disposição q ua.tro 
pl'<tQ<~'< e que e1"iU11 insufficiullte~ tl ia.utede tão 
numeroso. multhlão ; Quo (lepo1s d.ís~o e <l!l.· 
tando dovidam(}ntc providen~iado o p::olicia
mento da rua do Ouvidor, dh·igi u-se á repar
ti cão central, atiro cle relat:J.r o occorl'ido. E 
mais não disse polo quo o Doutol' Delegado 
mandou lavrar este termo que assigna. com 
odeclara.nte. E eu,Jos~ Senna, cscrivão,o es
crevi.-V. S. Lima Thompson.- Raymumlo 
d t1 Cut>ha Filho. 

T e i'lllO de de cl~ I' nções 'JUe fa z li'1' " ncisco 
Leopolilo.Dua r te l'lun es 

Aos vinte e seis dt:.s do mez da maio de 
mil novecentos e quatro, nesta Ca}lit al Fe
dllral o sala das a udiencias da. Delegacia. de 
Policia. da Pt•imeira Circumsoripção Urbana., 
onde se acha.va o Dolltor Ca.mõ~s dos Santos 
Lima. Thompson,Segundo Delegado Auxiliar, 
comruigo csct•ivão, presente Francisco Leo
poldo Duarte Nunes, hrazileiro, de qmwenta. 
e cinco annos de idade, casado, iospBctoL' 
seccional da. Pr'imeh·a. Circnmscripção Urbn.na 
residente ~t rua do General Argollo nmnero 
quarenta e sete A, sabendo lor e escrever , o 
qua.l declarou o segulnt~ : Que hoje, ás trcs 
hoNs da tarde, a.ehn-ndo·se de serYiço na De
legacia como inspector de dia, qualillcando 
presos , quando em, digo, viu chegar um 
grupo de agentes da segurança pubHca, con
íl117.indo um individuo ; (Jue um dos agentus 
di~so a. eHe declarante que aq ucl1e individuo 
achava-se preso do Delegado da. Circumscl'i
IJÇâo ; Quo quando Pl'etPnil.ia tomar a quali· 
ficaçã o do preso, foi a sala. invadida por um 
grupo numeroso de indivíduos tendo a sua 
frente o Deputado Va.reJJa.,que exig ia <• li!Jm·· 
dade e a entrega do preso ; Qu3 ellc docla.
rante, protestou dizendo que não entt•egava. 
o preso, senão por ordem do Delegado ; Que 
nessa, occasiiio o grupo ati1·ou-se sobre olle 
declarante c o preso, arrebatando es to ; 
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Que apczar do auxilio prestado pelos 
guard;ts civis Berylo Fernandes, João Au· 
gusto Ribeiro da Silva, Jayme Pereira 
Mad1•uga e Rubens de Carvalho e Souza, 
foi o presó levado p3.I a fora da Delegacia 
pelo referido grupo capitaneado pelo já. 
mencionado Deputado Varella; Qu3 cha
mou em seu auxilio a guarda destacada no 
pavimento inferior do predio, sendo nesta 
occasião augmentado consideravelmente o 
grupo, quo brada,·a protestando contra a 
prisão, tornando a~sim impossível a elfe· 
ctividade desta ; Que c~se grupo seguiu 
pela rua da A~sembléa. :evando o p1•eso; 
Que tendo chegado o Douto1• Delegado da Cir· 
cumscripção, protestou energ-icamente, não 
f:.endo attendido pelo Deputatlo Varella o o 
grupo quo o acompanhava. E mais não disEe 
pelo que o Doutor Delegado mandou lavrar o 
presente, que assigna. com o declarante. E 
eu José Senna, escrivão o escrevi.-C. S. de 
Lima Tlwmpson.-Francisco Leopoldo Duarte 
Nunes. 

Termo de declarações que faz Rubens Car

valho de Souza. 

Em seguida presente Rubens Carvalho de 
Souza, brazileiro, de ·vinte e um annos, sol·· 
teiro, guarda civil de primeira classe, resi
dente á rua Botafogo numero vinte e oito, 
sabendo ler e escrever, o qual 'll.eclarou 
o seguinte: Que hoje, ás tres horas da 
tarde, achando·se no pavimento inferior da 
Delegacia, viu um grupo numeroso de in
divíduos subir a escada que dá para o pavi
vimento superior onde está localizada a 
séde da Delegacia; da Primeira Circumscri
pção Urbana; Que nessa or.casião ouviu 
diversas vozes protestando contra a prisão 
de um individuo de cor morena ; Que entre 
os protestantes estava o Deputado Dou
tor Varella, que tambem com o grupo pe· 
netrou violentamente na Delegach~, levando 
momentos depois em sua companhia o preso; 
Que nessa occasião chegou o Doutor Delegado 
cl.a Circumscripção, que protestou, ordenando 
que tornasse etfectiva a prisão ; Que aposat• 
disso, o preso seguiu sempre acompanhado do 
Doutor Varcha e do grupo que o acompa

. nhava digo e do grupo já referido ; que 
tendo o inspector Thomaz Times ordenado 
ao cabo commanda.nte do destacamento para 
fórmar, aquolle a.llegou que a força era im
potente para. resistir, pois só tinha tres 
praças. E mais não disse pelo que o Doutor 
Delegado mandou lavrar o presente que 
assigna com o declarante. E eu, Joaé Senna, 
escrivão, osct•evi.- C. S. Lima 'l'hompson. 
- Rubens Cm"'Valho de Souza. 

Vol. III 

Termo de declarações que faz .Jayme 
Pereira Mudruga 

Em seguida presente Jayme Porei a Ma.· 
droga, bJ•az:Ieiro, de vinte e tres anno~ sol· 
teiro, guarda civil de primeira. classe: ro· 
s1dente á rua do Cattete numm•o noventa e 
dous, sabendo Jer e escrever, o qual declarou 
o seguinte: Que hoje, ás tres ho1•as da. tarde. 
achando-se na Delegacia, na sala dos inspe
ctures, viu entrar um individuo de co1• mo· 
rena acompanhado por diversos indíviiuoB 
que lhe pareceram ser agentes da segurança 
publica ; Que esse individ o foi entreo·ue 
ao in:3pector de dia por aquelles, que de· 
clararam que o mesmo se achava preso 
a disposição do Doutor Delegado da Cir
cumscripção; Quo nessa occasião um 
grupo de pessoas invadiu a delegacia ; Que 
vinha á frente desse grupo o . Deputado 
Doutor Varella, quo chegando junto do preso 
o arrebatou para sou lado; Que, tendo o in
spector de dia protestado, o Doutor Varella 
ompul'rou ~~ e.~te com violencia, dizendo que 
era mais autoridade quo o Doutor Chefe de 
Polícia e o Delegado, pois era Deputado ; Que 
elle declarante e seis companheiros tenta
ram impedü• que fosse arrebatado o preso, 
mas não o conseguiram em virtude da supe
rioridade do grupo de indivíduos quo se 
acha varo na sala; Que o preso foi levado pelo 
Doutor Varella para a rua ; Que, chegando o 
Delegado da Circumscripção, dirigiu-se ao 
Doutor Varella protestando ; Quo o Doutor 
Varella a nada attendeu, levando comsigo o 
preso, sempre acompanhado do numeroso 
gl'upo. E mais não disse pelo que o Doutor 
Delegado mandou lavrar o presente que as
signa com o declarante. E eu, José Senna, es
crivão, o escrevi.-· O. S. Lima Thompson.
Jayme Pe1·eira Madruga. 

Termo de declarações que faz Horacidio 
Françu 

Em seguida presente Horacidio França, 
brazileiro, de vinte e seis annos, casado. 
guarda civil de primeira classe rost:ente á 
rua Paim Pa.mplona. numero trinta e dous, 
sabendo ler e escrever, o qual declarou o se
guinte: Que hoje, ás tres horas da tarde, 
achando-se na. séde da Delegacia da Pri
meira Circumscripção Urbana, na. sala dos 
inspectores, viu entrar um individuo de côr 
morena acompanhado de agentes da segu~ 
rança. publica, individuo este que foi en
tregue pelos mesmos ao ínspoctor de dia. 
com a declaração de que estava preso por 
ordem do doutor delegado da circumscri
pção; que após foi a sàla invatlida por um 
numerow grupo de indivíduos tendo a frente 
o Deputado doutor Varela, que desacatando 

. 2t 
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tor delegado; quo chegando á súdo da. dole
gaci:J., com grande dlffieulda.de pnudc pene
trar no .COl'po da gual'da.. estando a dele~a
cia evadtda. pela massa popubJ•; quo dirigm
do-so ao en.bo oommanda.nte, lhe perguntou 
por que razii.o a força. .não tinha. impodido a. 
mva.são da delcgacia.,aó quo o .cabo respondeu 
que a forç11. ol'a. insufficiento; que souúe que 
o pNso fora tirado da delegacia. p~lo Depu
tado dou tor Varola e pelo grupo que [) 
acompa.nhavu. Ouviu, digo que ouvin o 
dele~<J.do ordenar em voz alta. que t<~rna.va. 
elfchva a prisão; que mais t~wde soube que 
tendo ido no encalço do mesmo, agentes e 
guard:~ civis o preso que Ol'!t sa.bo chamal'·Se 
Mario Trovão refugiou-se na redacção elo 
Commenio do D1·a::il sernyre pl'otegido polo 
doutor Varela.. F; mais nao disse paio quo o 
doutor delegado ma.udou lavrar o presente 
que nsslgna com o dee!ln;rante, E eu, Josê 
Senna, escrivão, o escrevi. - C. S. Lima 
Thont.p.son. - T ho»?.a:= 7'itnes. 

Terll! o do declaração que fa.t João Augus to 
IUbciTo du Silva 

o inspeotor de dia., arr oba.tou o preso, apeza.r 
dos protestos do mesmo inH].lector, d~Uc dc
c1C4rante, e de Bl!US companheiros; que o 
preso fol Iovado pa,ra fóra. da dE'lega.cia. pelo 
Deputa.dc doutor Val'ela que ora protegido 
pelo gtupo. jlt r eferido ; gue o doutor Va.
rela. declarou quo ora Deputa.do, c por 
i.sgo el'a. mais autoritlade que o doutor 
chefe de policia o o doutor delegado ; qun 
nesse momento ollogou o dclegailo tla. ci!·
cumscripção c1uc, tomumlu conll<lcimento 
do occorl'ido, declarou ao doutor Va.rela. 
que o preso achava-se á disposição do dotltor 
chefe do policin; que deixou de ser detido 
na delegaaia o pPeso, nAvido á. multidão que a.m se acba.va e á. falta. de ooe1·gia do cabo 
coinrtw.ndante do desta.muucnto; que o guarda. 
civil" João Augusto Ribeiro da Silv:~o, qur.
reado ünpedir a. retirada do preso, !'oi ag
gredido pbysica.meuta por um indivirlno ij_ne 
fazía pa1·to do grupo qne a.cmnp.:tnharn. o 
douto1· Va.rela.· que seguindo o preso acoropa.
nha.do já cto referido Deputado o do grupo, elle 
decla:r a!lte foi n.té á rua 'do ouvidor com o 
intuito de prrmdel-o o que não poude fa•z-el' 
por ter o mesmo pénetrado n;t I'edacção do 
jOl'Oa.l O Conime,-cio i.lo Bmzf.l; quo então o 
doutor Vareh\ chegando a. uma dns janellas 
da. refeHda r edo.cç.ão dil'igiu phrases contra 
a. policia, aconselhando o povo a dosrcs
peita.l-a. ; e mais não disse pClo guc o 
dontór delegádo ma.ndou lavrai· o pre.sanw 
qull t~sslgno com o doutor delegado, digo 
Cóm o dechH'<~nte . .R cu, .Josê Seno a., cseri
vão, ~ es'crevi.-'-C . .S, Liraa Thompson,.;....HOl·a· 

Em soguida preseitteJoãoAugus'o Ribeiro da 
Siiva., b1•asileil'o de vinto e seis annos, casado, 
guarda. civil de pt•itneira classe, residcn ~e na. 
Estrada Real do Santa Cruz numero dltzentos 
o quarenta e sete, sabendo ler e eso1•over o 
qual dcalai·ou o seguinte : Que hoje 1is tras 
Jwras ~a tarde mais on menos, achando-se 
na sala dos inspeatoi'es da. primeil'a dele· 
gacia urbana, viu chegflr o Deputado doutor 
Alfroao Varcla que se dirigindo ao iospector 
de dia pe1•guníou quem era a autoridade ao 

cidío França. 

Ter tllu de declaração q nc f~z Thoma~ que o inspcctor respondeu set' olle; Que 
'l'imo& então o doutor Varella disso que que1·io. 

l(!var o preso, a,o que o inspector respondoo 
Em sc,•uida. prc~ente Thomaz Times, bra- que não podia consentir nisso, porque o preso 

ziJeiro, 3c triut0 e um annos de id<tdc, ca- estava. á disposição do dou~or delegado dn. 
l!ado, lnspec~ot• sccciou"'t, residente :l. l'niJ. circur.oscl'ip•:Ko; que cmt.:"io o doutor Va.rela. 
Gonçalves numero vínto e oito, sabendo ler agarrando pelo braco do preso o ar1•ebatou 
e escrever, o qual cleclarou o seguinte: Que de proximo do inspoctor, dlzendu que era 
hoje, das dum> pa.ra a.s tres horas da tarae, tambem autoriflt~de, e que assnmiria. toda 
acha;vu-se em companhia do doutot' delega- a responsabilídndo ; quo acompanhava. o 
dó àuxillaiidô o })Olícin.mcnto da p1i.l•te ex- o doutor Vo.rela um numeroso grupo qtHI 
torna di\ Co.mn.ra. dos Deputados, qna.ndo viu lnvudiu a. .delegacia.; Quü t~.pez.'l.r dos pro
ser J)reso pelo I·efl•l'ido doutor delegado um testos do insper.tor, dello declarante, e do 
individuo quo fazia parte 'do um grupo que sens companheiros o preso fo i :u·reba.tado 
acompanhava o . doutor Yarela., por ter dado pelo doutor Yarala que se dirigiu pa.r:L a es
víns á momi.rchta. dizendo «abaixo este go- cada d·e sa.hida i Que quando ello ll.eclal'ante 
vernb de miseriaS1>; que o preso foi entregue impedira a tirada do preso foi aggrcdido 
a um grupo de agentes da segut•am;a. publica. physicamonte pot• um individuo do referido 
quo ainda. em companhia do doutor delegado grupo; Que ne~te momento chegou o doutot· 
da óirc umscripção acompanbou o grupo que delegado da. clrcumscripção que ordenou 
seguia o Dcputv.do doutor Y<~re1a ate a r u " que tornasse eO'ectiva a prisão ; o q\te 
PI'ilb!ih•o de Março, esquina da rua. Sete de não foi possível realizar de prompto, em 
i>etem bro; que tendo o gt•upo voltado com di· virtude da grande inassa popular que cer
raf!Qi!o 11. ruà da. Assemblc:!a, clle declarante c<~,va a. delega.ci..a e obstrui& a. escada ; Que 
~llguiu nessa. direcção, acompanhado do dou- em compa.nliia de inspectores seguiu adtn de 
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· eífeatuar a prisão, mais que o preso refu
giou-se na redacção do Co1mlle1·cio do Bnr:;il, 
E mais não disse, pelo que o doutor de
legado mandou lavrar este termo que n.s
signa com o declarante. E eu, José Senna, 
e:;cl'ivão, o escrevi.-C. 8. Lima Thompson. 

individuo de nomo Mario Trovão da.r vivas 
a.o (lontor Va.rela, 6. monarchia e morras 
ao Governo; quo nessa occasião Mario foi 
prego por• ordem do dologauo da circumscl'i· 
pção e á. disposição do doutor Chefe de Policia, 
sondõ c .. mdnzido Jlelo agente Bôn.; que 
Yendo um grupo de populares onde se 
achava o Dcput11do Alfredo Varela dirigir
se pJ.r.~ a rua da A:;scmbléa. acompanhou; 
que cltogando '~ delcga,cia em com:p:whia. 
do Dl'. delegado da ci"~umscl'ipção, soube 
que o preso havia sid, tirado dalli pelo 
Dr. Varel;t e . pelo grupo que o acompa
nhava e que inradiu :t delegacia; que ao 
chegar tí. dcloga,eia Yiu gramlo massa. popu~ 
lar que levava o preso ; que o delegado 
ordenou a elle declarante qnc tornasse e.tre
ctiva a. prisão ; que, acompnnhando a massa 
popular, com o fim de da1· cumprimento (t 
ol'dem que recebera, Yiu o preso refugiar-se 
na rer.lacçã:o do Coi;mw·cio do Bra::il; quo, 
consttmdo que o me!'lmo se lw,via. evadido' 
foi a sou encalç.o e o prentlen na rua Bella 
de S. João, conduzindo·O a r~pattição cen
tl'<.1l d<L pJlici•t c fazendo Jelle entrega ao 
Dr. lo delegado nuxiliar. E mais não disse, 
pelo que o D.r. delegado mandou lavrar o 
presente que assigmt com o declarante. E 
cu, Josü Sünn;t, escrivão, o escrevi.-C. s. 
Lima Thomp.~oa.-.-tlde,·ico Solon Ribei1·o. 

· -Joiío Augttsto Ribeiro da Silva. 

Termo llc declaração (JUC fa7. Arnulpho 
Solon RiJ.,ciro 

Em SJgnida presente Arnulpho Solon Ri
beil•o, bt·azileiro, de dezcsete <tnnos, sol
teiro, estudante de preparato1·io, residente â 
l'Ua. Senadul' Vergueiro numero vinte e oito, 

·Babando lm' o esc1•ever, o qual declaruu o se· 
gninte: Que hoje das duas para tres horas 
da tarde achando-se em frente á Camat•a dos 
Deputados viu sahir o Doputadr) Alft•edo Va
rola acompanhado de diversos populares, 
dentre est~s, de M<wio Trovão, u qual deu 
um v iva u.o doutor Alft>edo Varcla., outro a 
mona.I•chia, dizendo ainda. om <tltas vozes 

· <(aba.ix:o este governo de misel'ias»; Que 
nessa. occasião o delegado desta cü•cumscri
pção prendeu ~Iario Trovão e o fez conduzir 
para. a delegacia ; Que seguindo o doutot• 
V areia acompanlndo do grupo pela rua Pri
meiro de Março ao chegar proximo a l'uaSeto 
tle Setembro, rt~trocodeu, dirigindo-se en
tão para rua da Assembléa onde penetrou na 
delegacia acompanhado do massa popular; 
que na delegacia o Dr. Varola arrebatou o 
preso, desacatando o inspector do dia, levan
do o mesmo em sua compn.nhia apezat• dos 
protestos do inspector e de guardas civis 
que ali se achavam; que chegando o doutor 
delegado foi des:t""ttado pelo doutor V areia c 
pela massa popular; que o delegado ordenou 
aos guardas civis que tornassem e.trectiva.s a 
prisão de Mario Trovão; que não sendo pos-

. sivel de prompto offeetuar a prisão de Ma
rio, este seguiu sempre protegido pelo dou· 
tor Varela c polo grupo que o col'cava,, 
conseguindo refugiar-se na rcdacção do 
Commel'cio do Bm:;il. E mais não disse pelo 
que o duotor delegado mandou lavrar o pro· 
:;;ente que as:signa com o declarante. E eu, 
José Senna, escrivão, o escrevi.- C. S. 
Lima Thompso;t,-.-lmulpho Sjlon Riúeil·o. 

Tet•mo de dec1u•:.~çiíD crue faz Alde1•ico 
Solon Ribeiro 

Em seguida presente Alderico Solon Ri· 
beiro, brazileiro de vinte e seis annos, sol· 
teiro, inspcctor soccional, residente á rua 
do General Caldwell numero duzentos e sete, 
sabendo ler e escrever, o qual declarou o se• 
gt1inte: Que hoje das dm~s ,para as tres horas 

. da tarda achando-se em fronte á Camara dos 
• Deputados auxiliando o policiamento, viu o 

Ga~wlttscTo 

E os f<~Ço conclusos ao Dr. 2° delegado 
auxiliar. E eu, José de Senna. escrivão, o 
csct•evi. Conclusos em 20 de maio de 1904. 

Consta do {H'csonte illquorito que hoje, ás 
3 horas da. t<trde mais ou menos o Dr. Ray
mundo da Cunha Filho, na qualidade de de
le.~ado da. I a circumscripção urbana, deu 
yóz de prisão a Mario Tro,,ão que, fazendo 
pal'tc de um grupo de popnbres, promovia 
disturbios por actos o por palavras, deter
minando a€sim a prompta intervenção da 
nutoridade n. bem da ordem puplica. 

Conduzido :Ma1•io Trovão á delegacia por 
um agente e entregue ao inspector de ser
viço, ao tempo t>m que este o qualificava, 
foi ossa repartição invadida por consideravcl 
numero de indivíduos, capitaneados pelo 
Deputado Alf1•edo Varela, o (1ual <tizendo se;~.• 
a sua. autoridade superior á do delegado o a 
uo pl'oprio Dr. chefe de policia, com ameaças 
e aggressões, como affirmam nove teste
munhas. que dopuzeram neste ínquerito, 
til•ou aquelle pl'Cso do poder da autoridade 
sob cuja guarda se aclH\va e com elle brusca
mente se afastou da delegacia. ; incorrendo, 
a:Jsim, o referido Deputado na sanccão do 
para.grapho unico do art. 127 do Codigo Penal, 
em consequencia da violencia empregada. 
contra as pessoas que detinham o preso . 
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O escrivão rcmclta o pl'esenfe jnque1•ito ao 
St•_ D1•. presidente do Tl'ibun"l Civil e Cl·imi
nal pai' a os fins do dü>oifo _ 

Repartição Ccutral .:e Polieia, 126 de maio 
de 1904.-C. s. Lima Thomp,,o,~ . 

do Andrado, escrivão, o subse;•ovo oo impe-·-
.:limcnt~ do escrivão respectivo. · 

Em tempo; 
.J. o Comrnnrâo do llro.zil de hoje, em quo 

sA veritl~ ter havido vírlt>ncio. para th11da 
do preso . 

Rio, 27 de maio ue 1904. - Limil 1'/!om
l'~?n. 

Dctla 

Em o mesmo !.lia rcccbics tes autoscomore
latorio retro.-Eugeoío Monb iro Guima.J-ães. 
e.mre\·ente, o escrevi. E en, Luiz de Andrade, 
e~rivão o subsct·cyo, no impedimento does
crivão respectivo. 

Jul"!tada 

J!:mseg uida.Juntu a e~ /.~~auto~o jornal Co1!<• 
merc;io do lJnt ; il , quo a.den.n to vê-sc.-Eugenlo 
Monteiro Guimarães, cscrovento o escruYi. 
E eu, Luiz de Andrade, escr•i vão, o subscrevi 
no impo-Jimcuto elo escrivão rc~pcctivo. 

"O insl)ector que se achava. de dia., nega.n· 
do-se a. a ttonder a.o Dr. Varela, declarou a 

·este que não podia. pôr o preso em liberdade, 
visto não E'-3tar presente o delegado c saber 
que havia urdom do chefe ue policia para 
pl·endel' aqoel!e que désse vivM.. Diante 
dessa declaração, o Dt·- Alfredo Vare la. con· 
vidou o detido a retirar-se em sua coropa
ultia, o que for. aquelle, ape~m· rle toda lt re· 
~ iste!tCÍtL oppo.~t<'- pelo inspecto1· de d-ia. 

Na occasião em que o Dr. Va.r~la descia 
a s e scad1lll d a del ega cia., acompa.nl1a uo d a 
vict.ima d(L pre_potencia policb!, chegava á 
delegaoi:l. o Dr . Cuoba. Filho, que procurou 
impedit• a sabida do preso, mandando oalllt' 
bayonstas. Nesse momento toda a multidão 
que awmpanhaoa o Dep utado l'ÍO·g1·andense 
p'r'01'ompeu em gri!os e p1·otesto~, a>neaçando 
iuvarlir a delegacia, d~ndo isso Jogar a. quo 
<1 vietimo. escapasse, mettcodo-se entre a 
multidão. 

Esto facto provocou a. mais viva. sympa
t llia. por p :\r t o dos popula res, que l'esoh·ero.m 
então acompa.ollat• o Ocpu-t :tdo rio-grandensa, 
em triumpho, a.t~ a reuacção desta. folha, 
n.ugmentando sempre a mu~~a de povo até a 
sua entrada, )) 

Remessa 

l~ em o mesmo dia t<~.ço remes8a. destes 
aulosav Exm. Sr. Dr. Presidente do Tribu
Ml Civil e Criminal. Eu, Eugenio Monteiro 
Ollimarães, escl'evcnte, o escre\·i. Eu, Luiz 

Dt~la, digo, RIJcebimonlo 

Aos vinte c set-e de maio de mil oovcccnms
:: quatro, mo foram ootregues esses autos,por 
p:nto d., St· •. escrivão, do quo lavro este 
tel'lno . Eu, Manoel A. Teixeira Junior, ama
nuense, o escrevi o no impedimPnto do Dr. 
s('erota.l'io, o subscraví. Jlwwel A. T eizeiJ-<\ 
JurriJr. 

Ap,·esc»tor<To 

Aos vinto o oit·J de maio rlc mil novccontos 
e quatro, a.pL'CSCnto estes a.utos ao Dr. Pre~i
dente do Tribunal, do que lavro elite termo. 
Eu, Manoel A, Teixeira .Jun10l't amaouense, 
o osc1·evi c no iiD}ledimento do D1·. sacruta.
rio, o subscrevi, Manoel A. Tei~:·eira Junior. 
-Ao Juiz Dr. G. e Souza. Rio, 2-5-04.
Jfoni.; lJan-eto, 

Data 

Aos tl'iot.'l. do maio de mil novecentos & 
quatro, me foram entregues ostcs autos pelo 
Sr. DP. Presidente tio Tribuna.!; do que, para 
constn.r, lavroi este termo. Eu, Israel Bitten
court, amaoueose interino, o t>scrcvi. Eu~ 
Manoel Ramos Moncoryo, 1;ccr&ta.rio, sub
screvi. 

Conclusão 

No mesmo dia foram estes ao tos concluso.-. 
ao Sr. Dr. G. e Souza.; do que, para. constai', 
lavrei este termo. Eu, Israol BittoMourt, 
a manucnso inLe.l'lno, o escrevi. Eu, Ma noel 
Ramos Moncol'YO, secretario, subs<ll'evi. 

D. ao Dr. Promotor Publico.- Rio, 30dt> 
maio de 1904. - Gama c Souza. 

D. a Fonseca, em 31 de maio do 1904.
O distribuidor interino, 1''. A. Mal'tins. 

Recebimento 

Aos trinta. c um de maio de mil novecen
tos o quatro, em cnr torio, foram entregues · 
estes autos da. pn.r•t" Llo illstrlbuidOJ·. Do que 
faço esto termo. Eu, Guilherme Sclu:níd Ba.r
bosa, oscrcvon te juram untado, o escrevi. 
E eu, Alberto Lima da Fons<>ca, escrivão, o 
subscrevi. 

·Vista 

E oa fa co com ...-ista ao Dr. pl'Omotor pll
blíco em exercicio. Do que faço este fer
mo. Eu, Guilherme Schmid Ba.roosa, escre
vente juramentado, o escrevi. E eu, Albart!J 
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iLima da Fonseca, escrivão, subscrevi -Em seu dever, mantendo as sua.! tradições po
:31 de maio de 1904. ' liticas. (Muito bem; muito bem, O or·ador c 

O Sr. Presidente - Contimla. a 
·di~cussão unica do parecer n. ll, de 190-t, 
opma.ndo no sentido de, em face do art. 20 
d!-1- Constituição, ser concedida. a licença soli
Citada pelo 3" promotor publico do Districto 
Federal · pa.ra processar o Deputado pelo E:i· 
tado do Rio Grande do Sul Dr. Alfredo Va
r~la, pelo facto constante do inquel'ito poli
Cial que acompanha. o rcquet·imentJ daquelle 
orgão do Ministerio Puhllco. 

O Sr. Moreira, da Silva-Peço 
:a palavra. 

O Sr. 1>resi<len.te-Tem a. palavra 
·O nobre Deputado. 

.o f!!h.~. Moreira da Silva ma
~lfest_a·s.e _90ntra _o pa_:ecer da Commissfio de 
t;Onstltmçao, Lcg1sla.çao e Justiça. que con
ce~e a licença pedida pelo 3° promotor pu- I 
lJIICo para J>rocessar o Sr. DJputado AlfreJo 

· Vareta. 1 

Argumenta. com o artigo do Codigo Crimi
nal, demonstrando que Mario Trovão não 
cmnmetteu crime algum dos a.lli capitulados, 
nem ~esmo se revoltou cont1•a qualquer 
determinação do chefe de poJicia, respJnsa
vel pela manutenção da ordem publica, com 
rela~:ão a. gritos considera.tios subversivos e 

. '·~ ediciosos. 
. Admittindo-se, porém, que Mario Trovão 

i 1vesse sido detido por insm•gi1·-se c.mtra a 
.autoridade ou contt·a a ordem constitucio
n.al, o seu crime revcstet•ia o caracter poli· 
tu~o. e, s~ndo t'ssim, não ú o representante do 
~mxsterw publico competente para dir·i· 
g1r-se á Camara, pediudo lic:mça para. pro
cesso o Deputado que a.rr,\ncou o d.elinquente 
das mõds da pJlicia.. 

A competoncia, em ta.l caso, cabe á justiça 
(federal e, em virtude do que prescreve o 
art. 20 da Constituiçfí.o, seria a autoridade 
,p1·ocessante a competente para dirigir-se á 
. camara. · 

comp1·imentado. ) 

O Sr. Presidente- Não lla mais 
ot•adol'cs inscriptos. (Pausa.) 

O St•. Br•ieio Filh.o-Peç::J a p:~.h
vra. 

O Sr. Presidente- Fica a di:>cug
são adiada pela hora. 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 3.J A- 1904 

.Rerl(tc~üo final do p1·ojecto n, 34, deste amw, 
· q:te aut01·im o Presidente da Republica a 

abrü· ao .Ministel'io da Guer1·a o c1·edito 
espeoial de 5:181$ prwa occo!Ter- ao paga
mento aos inspectores da Repartiçcio Gerat 
dos Telegraphos 1intonio José ela Sit·fia Rosa 
e Garemil·o José da Silva Rosa das dial'ias 
que deixaJ·ctm de recebei' durante o tempo 
que ser-1JÍI•mn ,1a commissiío constl·uctora 
elas tinhas teleg1·aphicas de Cttyabri e Co
ncmbci 

O Congresso NaciJnal re;;olvil: 
A1·tigo unico. E' autoriz:.tdo o Presidente 

da Republicu. a. abl'il' ao Ministerio da Guerra 
o cz·ediLo especial de 5:181$ p~ra occorrer 
ao pagamento aos inspa:!torcs da Repartição 
Geral dos Telegr·aphos An·.onio José da Silva 
Rosa c Casemiro Jo:;é da Silva Rosa das 
diarias que deixaram de receber durante o 
tempo em que servil•am na commissão con
structora dai linhas telegraphícas de CuyaM 
o Corumbá ; revogadas as disposiçõ ;o,s em 
contl'az•io. · 

Sala da.s Commissõe;, 12 de julho de !904.
Domingos Guimariies.- Wal{redo Leal. 

N. 48 A -l9J4 

Redacçlin fina~ do p1·ojecto n. 48, deste anno, 
que autor·i.:a o Presidente da Republica a 
abril· ao Ministuío do Fa::enda o c1·edito 
extraordino.rio de 11:313$005, em execuç:7o 
de sentença passada em julgado em fa'l:>iil" 

de Lobo & Irmão 

O Congresso Na.ciona.lre~olvo : 

Gonf<!Ssa-se de pleno accordo com a inter
pretação honiem dada. a este texto constitu
·CÍonal pelo illustre Deputado St•. Erico Coe
lho, e em apoio das opiniões que expande 

·CC?m relação ao delicado assumpto da immu
.mdade ou inviolabilidade parlamentar, ar
.gumenta. com o elemento historico, os deba· 
tes na. Constituinte Republicana e a propt•üt 
·Carta. Constitucional do Imperio. 
• Faz outras considem~ões, pede des:Julpa á, 

·0amara. de 1er abusado de sua. tolerancia. (náo 
-i!poiados) e termina. dizendo que, discutindo 
;tão relevante ~umpto, procu1•ou cumprh· o 

Al'tigo unico. Fica o Presidente da Re
publica autoriZJ.do a abril• ao Ministerio 
da Fazenda. o creiit::l extraordinario de 
14:313$065, em execução de·sentenca pas
sada em julgado em fa.vor de Lobo & Irrúão; 
revogadas as disposiçõea em contrario, 

Sala. das Commissões, 12 de julho de 1904. 
-:-.Domingos Gteimarlles;-Wal{redo Leal. 
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N. 49 A-1904 

Redacção final elo projecto n. 49, deste ltnno, 
que . autori;m o Presidente da Republica 
a deduzir do credito de 530:864$, desti· 
nado a «material, construcções e even~ttaes», 
na tabella annei}Ja ao decreto n. 1.151, 
de 5 de janeiro do co1·rente anno, a 
quantia de 100$, ?'elcctiva á differença ve,·i
ficada entre a somma total das ve1·bas alli 
previstas e o c1·edilo de .'5.500:000$, fixado 
no art. 1•· § 5° do mesmo dec1·eto, bem 
como a importancia de 27:754$, necessa-
1·ia a integra1· a dotaçtTo da ve1·ba- Esta
s:ão da visita do po;·to - mencionada na 
tabeUa ?'e(el·idet 

O Congresso :Nacional r~solve : 

Art . 1.0 E' autorizado o Gove1'no a deduzir 
do credito de 530:864$, destinado a mate· 
rial, construcções e eventuaes na tabell~~o an
nexa. ao decreto a. I. 151, de 5 de janeiro do 
corrente anno, a quantiü. de l 00$, relativ:1 
á. diff'erença verificada entre a somma total 
das verbas alli provistas e o credito de 
5.500:000$, fixado no art. I" §5o do mes
mo decreto, bem como, a ímportancia de 
27:754$, necessaria. a integra.r a dotação da 
verba-Estação dü. visita do porto- mencio
nada na tabella referida. 

Art. 2, 0 Revogadas as disposições em con-
trario. · 

Sala das Commissões, 12 de julho de 1904. 
-Domingos Gui;;w;·i!es.- TYal(i·ed o Leal, 

N. 53 A- 1904 

Redacçao final do }JI'~jccto n. 53, deste armo, 
qt!e aut01·iza o Pl'esidente da Republica a 
conceáe1· wn anno ele licença, com todos os 
vencimentos, pa;·a t1·at(!r de sua saude, ·ao 
D1·. Democ1·ito Cavalcanti de Albuque1·que, 
directm· da fa Dil·ectol·io. do T;·ibtmal de 
Contas 

O Congresso Nacional resolve: 

N. 66A-l904 

Redacçao finat do projecto n. 66, deste a ;l no· 
que autoriza o Presidente da Republtca a 
conceder ao D1·. Albino Mues Filho, pro
curado!' da Republica »o Estado de lllinas 
Geraes, um anno de licença, cóm o ordenado 
a que tive1· direito, pm·a trata!' de stw 
saude. 

O Congresso NacionaJ resolve : 
Artigo unico, Fica o Presidente da Repu-· 

blica autorizado a concedet• ao Dr. Albino · 
Alves Filho, procurador da Republica. no 
Estado de l\Jinas Geraes, um anno de licença, 
com o ordenado a que tiver direito, para 
tratar de sna sa.ude onde lhe convier ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Sal:.t das Commissões, 12 de julho de 1904. 
-Domingos Gu:marcTcs.- l'{ al{1·edo Leat. 

N. 67 A- 1004 

Redacçao final do p1·ojecto n, 67, deste anno • . 
que autoriza o P1·esidente da Republica a 
concedel' ao teleg1·aphista de 3° classe da 
Estrada de Fen·o Cent1·al do Brazil Jacinthc; 
Hygino da Cntz, seis mezes de licença, con; 
ordenado, pa?·a t1·atm· de sua saude 

o Congresso Nacional resolve : 
Art. I. o Fica o Presidente da Republica 

autorizt\do a conceder seis mezes de li
cença., com ordenado, para tratar de sua 
saude onde lhe convier, ao telegraphista de 
3" classe da Estrada de Ferro Central de 
Brazil Jacintho Hygino da. C1•uz. 

Art. 2. 0 Revogam-sé' . as disposições em 
contmrio. 

Sala das Commíssões, 12 de julho de 190-L 
-Domingos nuinza1·ães.-Walfi·edo Lel!l. 

N. ü8 A-1904 

Redacç ffo final do p1·ojecto n. 68, deste anao. 
que concede pro1·ogaçcío po1· mais um anno, 
da licença em cujo goso se acha o Dl', Sa
muel da Gama e Costa Jlac-Dou;e/l· lente 
substituto da Faculdode de Di1·eito do Re- . 
cife 

o Congresso Na.cional resolve: Art. 1.° Fica o Presidente de Republica 
autorizado a conceder• ao Dr•. Democrito Ca
valcanti de Albuquerque, director da l" Di· 
rectoria do Tribunal ue Contas, um a.nno de 
licença, com todos os vencimentos, para. tra
tar de sua saude onde lhe convier. 

Art. -2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario, 

Artigo unico. E' concedida ao Dr. Samuel 
da Gama e Costa Mac-Dowall, lente substi
tuto da Faculdade de Direito do Recife, pro
l'Ogação por mais um anno, sem vencimen· 
tos, da licença que lhe foi dada. por decreto 
n . 1.015, do .24 de agosto de 1903, para tra
tar de sua saude e intoresses onde lhe con
vier ; revogadas as disposições em contrario. 

• 
Sala das Commissões, 12 de julho de 1904. 

-Domin[JoS Guímarlies, - Walfi·edo Leal . 
Sala das Commissões, 12 de julho de 1904 •. 

-Domingos Guimarães.-Wal(redo Leal, 
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N. 69 A- 1904 

Redacçt'Co final do p1·ojecto n. 69, deste anno, 
que a.utorisa o Pt"esidente da Republica a 
conceder ao machinistl! de f.a. classe da Es
trada de Fen·o Cent1·al do Brazit José Joa
quim da Silva um' anno de licença, com 
vencimentos, para trata1· de sua saude 

O Congresso Nacional resol \-e: 

Art. 1." Fica o Presidente da Republicí\ 
autorizado a. conceder ao machinistí\ de 
1" classe da Estrada de Ferro Central do 
Brazil Josê Joaquim da Silva, ora recolhido 
ao Hospício de Alienados do Estado <leSão 
P:tulo, licença de um anno, com venci
mentos, a contar de 27 de maio do corrente 
anno, para continuar no tratamento do sua 
saude. abrindo para isso o necess:trio credito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrat•io. 

Sala das Commissõcs, 1.2 de julho de 1904. 
-Domingos Gt!Úizat{ies,-Walfi·edo Lea&. 

N. iO A -190-! 

Redacçüo final do p;·ojecto n. 70 dest e anno, 
que autori;;a o Presidente da Rep«lJlica a 
concede>· um anno ele licença com todos os 
"encimentos ao chefe de secção da Di1·ecto· 
ria Geml de Estatística Jollo Cancio da Sil
va, para t;·atar de sua saude, onde lhe 
coa vier 

O Cong1·esso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o P1•osidentc da Repll· 

hlica autorizado a concedeL' um anno de li
cença. com todos os vencimentos ao cbefe de 
secção da Directoria. Geral de Estatística. 
.João Cancio da. Silva, :para. tratar de sua 
saude onde lhe convier; revogadas as dispo· 
siçõei! em contrario. 

Sala. das Commissõc~. 12 de julho de 1904. 
-Dominf1os G Himm·(f,;s.- 1Val{redo Leal. 

X. i:i A -190-! 

vencimentos, para trata.r de negocios do seu 
interesso particular e onde lhe convier ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 12 de julho de 1904; 
-Domin.r;os Guimarães.- Walfteclo Leal. 

N. 89 A - lü04 

Redacçtto final do p,·ojecto da Camara, .n.2f.OB, 
de 1902, emendado p elo Senado, que auto
)'iza o P1•esidente da Republica a conceder 
a D. Ma1·ia l•i-ctncisca Mello de Carvalho, 
filha do coronel Jocío Francisco de Mello e 
viuva elo constructor naval Tmjano AugHsto 
deCorvalho WlW pensão wwual de 1 ~ 200$000. 

O Congresso Nacional resolve : 
Al'tigo unico. Fic:t. o Presidente da Repu

blica autorizado a conceder a D. Maria 
Francisca Mello de Carvalho, filha do coronel 
.João Francisco de Mello e viuva do con
structor navttl Tr<;jc\Uo Augusto de Carvalho, 
uma pensão annual de l :200$000 ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 12 de julho de 1904. 
-Domingos Guimanies.- 1Valfredo Leal. 

O Sr. President.e - Estando 
adeantada a hora, designo pa1•a am:tnhã a 
seguiu to ordem do dia: 

3a discussão do projecto n. 93, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio das Relações Ex:tericres o credito 
especial de 100:000$, ouro, para a conclusã o 
dos trabalhos da. Missão Especbl encarre
gada de tratar da qucstã.o de limites com 
a Guyana Inglezlt ; 

3"' di~cussão do projacto n. 43, de 190.2, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministet•io da· Guerra o credito extraordi
nario de I :890$320, para pagar ao bacharel · 
José Francisco Ribeiro Machado, ox·secre
tario do extincto Ars:mal de Guerra doEs
tado de Pel'nambuco. o ordeua,lo que deixou 
de receber, de 13 de janeiro de 1899 a 26 de 
outubro de 1900. 

2a discussão do projecto n. 91, de 1904, au· 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistorio da Justiça e Nogocios Interiores o 
credito de 29:300$, suppl<'mootar á rnbrica 
ga do art. 2° da lei n. 1.145, de 31 de dezem· 
bro de 1903; 

Redacçiío final do p;·ojecto n. 75, deste anno, 
q14e auto1·i.::a o Preside11te da Republica a 
conceder um anno de lic~nça ao Dr. José 
Nab11co Neiva, a11ditor de guei"l'IJ, do Jo 
dtst1·icto milita1·, sem vencimentos, pm·a 
tl·atar de negocias do sett inte1·esse pw·ticular 
e onde lhe convier 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo. unico. Fica. o Presidente.da Repu· 

blica autorizado a conceder ao Dr. JoSé Na· 
buco Neiva, auditor de guerra. do 1° dis
tricto militar, licença. por um anno, sem 

Discussão unica do projecto n. 95, de 1904, 
relativo á emenda do Senado ao projeeto 
n. 13 A, de 19::13, que autoriza o Presidente 
da Republica a abrir ao Ministerio da. Ma
rinha o credito extraordinário de I: 654$132 
para pagamento de dilfet•enças de soldo e 
etapas aos officiae'; do quadro extraordinario 
e da reserva ; 
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Discussão unica do proje !h n. IOO,de- 1904, 
concedendo ao Dr. Gaspar Drummond, reda· 
ctor do Diario 0/ficial, um anno do licença., 
com todos os vencimentos, para tratar de 
sua satJde ; 

Continuação da discus;jão unica do pal'ecer 
n. li, d<'. \904, o-pinn.ndo no sent\d'3 de, em 
face do a.r.t. 20 da Constituição, ser conceJi· 

da a licença solicitada pelo 3° promotor pu
blico do Districto Fedem.l para. processar o 
Deputado pelo Estn.do do Rio Grande do Sul 
Dr Atfr.>do Va.-rela, pelo fu.eto eoMtante do 
inquerito policial que acomp:1.0ha. o requeri
ment~ da.quello orgã.o do Ministerio Publico . 

Leva.nta.-se"' s~'!gh ú 4 lt WJ.~ e 31) miou
tos da t:Lrde. 

548 SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1904 

PJ·esirb1ci f! dos Sl's. Paula Guimarães (Presidente), Oliveira P'i[fueiredo (f• Vice-Presi-
dente) e Pattla Guimarcres (P>"esidente). 

E' lida e sem dJbate a.ppt'Jvatll. a acta da. 
se.~sã.o ante !aden te. 

Passa-s} ao e~peli9ute. 

O S1.·. Alenc lr Guhna,rães 
(1° SeJretal"io) proce!.lc á leitura. do se
guinte 

EXPEOfENTE 

Ao meio dia, p1·u~ele-se 1. chamada a q ne 
:>eílponuem os Srs. Paula. Guirnarãe>, Oliveit>a. 
Figueir'ldo, Alenca.l' Guima.rã.es, Wanderley 
de Menlonça, Joaquim Pires. Eugenio Tou· 
rinho, Sá Peixoto, Hosnnnah de Oliveira, 
Passos Miranda. Arthur Lemos, Carlos de 
Nova.es, Rogerio ue M\l'ant\a., Dbs Vieira, 
Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Eloy de 
Souza, Fonseca o Silva, Celso e Souza., Bricio 
Filho, Ang8lo Netto, Epaminon.J.a.s Gracinuo, 
Euzebio de Andrade, Arroxellas Galvão, Ro-
drigues Doria, Felisbello Freire, Joviniano Telegi'ammas : 
de Carvalho, Oliveira Valladiio, Neiva, Tos- Ceal\1, 12 de julho -lc 1904, 
t a, Felix G.1spa1', Pill ~ 'J Dantas, AI ves Ba1·- Exm. Sr. P1·esidente da Camara dos Depu-
bosa, Rodrigues Lima, Pa1•anh'JS l\Iontenegro, ta.dos-Rio -Cumpro o deve1• de participar a 
Rodrigues Saldanha., He1"edia tle Sa, Cort•eill. V. Ex. quB aca.bo de entregar o governo 
Dut.ra, Mello Mattos, Irineu Machado, Bu- . deste Estado ao meu successor eleito no pe
lh ões Marcial, Augusto de Vasconcellos, Sá riodo constitucional, o Exm. Sr. AntonioPjnto 
Freire, Fidelis Alves, .loão Baptista., Galvão Nogueira Accioly. Agradeço a V. Ex. a 
Baptista, Abelardo de Mello, Laurindo Pitt'l., attenção que se dignou dispensar-me presti
Pereira Lírna, Julio Sa.nt~s. Mauricio de giando o meu govet•no c ass3guro profundo 

· Abrau, Carlos TeiKeit'a. Bt'anrlã.o, Pa.uliuo reconhecimento. 
de Souza, Francisco Veiga., Estavam Lobo, Respeitosas saudações. - Ped1·o Augusto 
João Luiz, Da.vld Campista, Carneiro de Re- B01·ges.-:-lnteirada. · 
.zende, Bueno de Pa.lva, LeJnel Filho,Ca. r los I2 11 d 1 
Ottoni, Manoel Fulgencio, Nogueira,Olyn- Ceará, deju 10 e 904. 
tho Ribeiro, Olegario Maciel, Camillo Pra.tes, Sr. Presidente da Ca.ma.ra. dos D,:~putados 
Wencesláo Braz, Moreira da Silva, Bernardo -Rio-Tenho a honra. de communicar a 
rle Campos, Francisco Romeirv, Rebouças de V. Ex. o á Camara, de que é muito digno 
Carvalho, Arnolpho Azevedo, Ferreira Bra- Presidente, que nesta da,t,a assumi o governo 
.ga, Eloy Chaves, Leite de Souza, Paulino do Estado. 
Carlos, Bernardo Antonio, Costa Netto, CorJeaes saudaçõe3.-.Vogueira Accioly .-
Aquino Ribeiro, Paula Rumos, Juvenal Moil- [nteirada. 
ler, Marçal Eseob:tr, Barb;Jsa. Lima, Germano Requerimentos: 

.'Hass~och~r, Cassiano do Nascimento, Vespa· Do bacharel Vulpia.no de Aquino Fonseca, 
siario de Albuquer<}ue, Campos Cartier e H o- a.manaense dos correios de Pernambuco, pe-
mem de Carvalho. dindo proroga.çã.o de U.cença..-A' Commi.'>São 

Abre-se a sessão. de Petições e Po1eres. 
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De Carlos Frederico Cast JlJo Branco, pe
·dindo concessão do uma na. vegação tr~IDS· 
a.tla.ntica para., por si ou empt·eza. que con· 
stituir, estabelecer uma linha. de vapores en· 
tra os pJrtos do Rio de Janeiro e Buenos 
Ayres, com escalas pelos portos que indica. e 
medeante as condições que estab:>lece.- A's 
Commissões de Agricultura. e Industl'ias CJn 
nexa.s e de Orçamento. 

De Alenia Ferreira R'.tmalho, pedindo uma 
pensão.-A' commissão de Pensões c Contas. 

De Folisberto Nunes de Albuquerquo, pa.· 
gador da. Delegacia Fiscal do Es ~ado do Rio 
Grande do Sul, e:n Porto Alegre. pedindo a 
crea.ção de mais um loga.r de fieL p:.r.ra. a. re
partição a seu ca.1'go.-A' Commissão do Ül'· 
ça.mento. 

em vida o grande Julio, torno a. outro pro
blema que na opinião, no conceito e nos 
sentimentos do grande patrício estava inti
mament l identificado com a trama essencial 
do regimen republicano. 

R.eftru-me á incn.ndescente maxima de 
infelicidade que ó possível, levantada pelo 
Governo da Republica nesta hot•a, e quo 
está na. ::?retenção que se a.1"roga.m os po
det·o~ publicos de inte!'dr no nosso lar, na 
economia bygionica de cada individuo, no 
que diz resp3ito á. integridadll physica., com 
a mesma sem-ccrimooia, com a mesm:t li bar· 
dade com que interveem no arruamento 
de c . .r.da. cid.~de, na confec<;ão das posturas 
relativas a pt•oblomas de ordem simples· 
mente, meramente ma.trrial. 

Sr. Presidente, leio no Diario Official de hoje 
O Sr. D.1.rbosa Lim.n. (·)-Sr. quo .:Eduardo Gonçalvo;, residente á rua. Ge· 

Presidente, hoje como hontem, n.~L presente ncr.:tll'aldwell n. 49, foi multa.!o em 50$ por 
sessão, como na do Rnno passado, venho nií.o se acha. r vaccinada, como determina. a. 
mantm· bem alto, llcsf•·aldada aos quatro lei n. 68, de 18 dezembro do 1889, contra a 
ventos da publicid<tdc, '" b:mdeim quJ nos variola. sua filha de dous mezes do idade»; 
legou o gra.ndo Julio. leio ainda. que fui multado o digno clinico Dr. 

Torno a enviar á Mesa, afim de sobre o Dias dJ, C1·uz, homaJJp:Ltltl reputadíssimo, 
assumptJ pr.>,rocar o in:.tdiavel debate, o por ter tambem infringido o mesmo regula.· 
projecto de lei de quo fui aut•Jr, inspi- menta; mas não encontrei em nenhum orgão 
1'a.ndo·mc em artigo da Constituição do de publícida1e, não leio a noticia da provi
heroico Estado do Rio Grande do Sul e em dencia. ac:tsa adoptada pelo Governo no sen· 
.omondas a.presenta.da.s na mcmoravel As- tido de punir aquclles quo matan1 cl'eaoç:ls 
.gembl~a Constituinte d 1t Repnblica, sub- queimando·as com acido phcoieo. 
script:Lo; pelo escól dos I'cpublica.nos, quo na O que encontrei nas folhas de hontem foi 
vanguarda se ba.teram p::Jla incorpOI'i!Cã'J m isto: mn um jorna.l C!Ufl, fa.zondo a cl'itica do 
nossa lei basica d:.ts liberdades mais cara- meu disJurso produzido ·a proposito desb 
ctcristicas do t'egimen que entfi.o fundava.· mesma questão, combateu as mínhn.s th'\ol'ias 
mos. · o dofen1eu a obrig;ttoriedade da va.ccinação 

Volto <t enviar á Mesa o projectJ de lei jennerhna; em um jornal, portanto, insus· 
que declara aholiúa.s nas r0p wtições fudm•a.es p3ito, leio que, «em uma das casas da avenida 
as distincçõe:> (}OtL'e emprega• lo~ do quadro n. 12 d <~ rua Majot• A vila, os dc:;infectadvres 
c jorn,Lleiros; projecto que vis L mtegrar nas apossaram-se da. mesm·1 casa» par.1 fazer a 
vantagens que o Ol'ça.mento da R~publica do>infecçã.o offi.cia\ e l)t'oce'1eram por tal 
proporcion~L os operados que a mesma Re· mJdo ctuc «:una creançn., Iracema, de anuo e 
publica. mantem nas su·as offlcinas. meio d3 irbde, em um momento d'.J distra· 

Quero crer que as honradas Commissõe.i 
permanentes, que houve1·em de da.r p1.reccr 
sobre o pt•ojecto que or.1 rest.tbeleço, não 
protelarão esto pat•ecet• e que a C.:~.mat•a 
a.indn. este anno so pronuncie sobre o as, 
sumpto, abrindo, como convém, Iargv de
bate no qual se defcontarão as doutrinas 
que contcndem em torno do assumpto que 
é a. essencia do mesmo prvjo~to. . 

Para esto de'Jate me re3ervv, não jul
gando o momento actual o m üs a.sa.do pa.ra. 
alar&'a.r-me em considerações que a Camara 
por nemais conhece. 

Cumprido esse dever, produzido em pro· 
jecto de lei, um dos postulados ca.pitaes, 
inserido no programm<:~. pelo qual se bateu 

Vol. rlL 

cçiio das pessoas da. cas:t., engatinhando por· 
sobt•e p oça.s de acido phenico», que a. sciencia. 
offlcial pt•éga., arrog<l.nte e insolente, que s :l 
pode distribuir por essa maneira e:;tupida e 
homicida (muito bem), se queimou po1• tal 
fot•ma que p:mcos dh\s depois expirava, em 
meio das mttis cruchntes dores» ! 

Então? ! Quttl é a providencia adopta1a 
contra esses homicida-s? (Pausa.) · 

Vojo providencias a.doptada.s contra, os que 
se não querem deix~l' in?cular p~la Iympha 
jeaneriana ; mas nao VOJO a uotw1a do quo a 
autoridade com patente já tcnh1. in:tci.ado ~ 
procedimento necessario para a respoJ?.~abt~ : 
lidade criminal dos autores desse aesa.ssmato, 
commettido á sombra de uma scienciit tão . 
arrogante quanto insolente ! · . ' 

Nós não esta.lllos, por hom-a. do Braz•l, · 
descido3 de nivei na. civilização universal, 

22 
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por tal fórma. que nos possamos julgar sub· 
roettidos M regimen da obedieocia passiva 
da.s senzalas. . 

O Sn. . MAR~·A r, EscoB.~R- Muito bem , 

via. do elaboL'&Qâ.o, onde a arte do Hypocrates
desceu ao tet·reno dos maga.re!es, que, n~ 
hospita.cs, para onde vae o pobre, para. onde 
va.c o proletario, para onde. vae o humilde,. 
para onde vae o ;ralho, para onde vão o· 

O SA. DARDOSA LurA- Somo.~ d rlati3.os moco e a creança, os quo nã <> teem recursos, . 
com o dil'eito inamissivel da pt•otost:n• os (1ue não toem domicilio, ahl alguns dou
quando for necessarlo, até com armas na tores de nomes cuja sonoridade arrevazada dá 
mão, toda. a ,·ez que-venha dondCl vier- .~e a crer que valem por alguma oousa. om ma.te
Jiroduzam a.iteutados destinados á subve-rsão r ia de oonsistencia scientifica,alg1lll8 doutore~ 
das liberdades wa.is caras á existoncia. de auomã.e~ ou. polacos, moscovitas ou francezes. 
roda individuo nas Kopublicas que me t·ecom por r.spirito de humanidade, por amor á es
t.aJ norno. pecie hurna.n~~o, niio fi•zem, como Meielulikolf, 

Que espP.cic de condc:>coudooci;\ é est<l.? ils cxporiencia.s-em si proprlos, uiio dão e~~tes . 
Que gerwro do admizüstra.ç.~o ê este em que nnmll'aveis exemplos de devotamento, de 
:-se dá carta de cot'So para. essa. estupida verdadeiro devolatnento á. scieacia. 
pit•ataria., que anda d(l casa, em casa (digo Não ; toroa.m de algumas humildes ope
ma.l : nã.o uuda da casa. em casa., po.rque á rarias, do uma. pobre costtwsiríta, que bai:xou. 
casl~ dos ricos c dos podei•osos rlii.o vae), que á enxerga de um hospital c, como os expc· 
anda de tugurlo eut tugur io, que anda. de rimentos relativos á syphilia não se teem po- · 
eot•tiça em co1•tiço, que anda de avoniLb em dtdo !'azel', com successo. em cobayas. em• 
axonidn, que a.nd.u de onsoln'o om casobrú, outL·os anim1Le.~. até mu ::.imios, lazom-se 
despoticamente, mWta.risa.da. ttté pelo uni- essa.s oxperiencias com a. lanceta dos dou
fot•me, oomo uma brigada de selvagens tores desta ordem nos pobres que baí:5:aram 
tunguzes qUo houvessem baixado, sedentos, a ta.es hospit:Los o tlepois se diz no Ji-çro do 
rlos campos de ba.tu.lha. da Si boda, do Sul e um Seua.doe francez, tão citado com gl"<~.nde 
lnvadissem 11. nossa bolla capHal , Iíberrim:• alegria t l"iumpb:d polos que se batem pela 
l!lle foi sempre, este Rio de Janoim l muilo tbeorla. do despotismo sa.nitario, no livro de 
bem) e, a.lü, com um pontlão r ubro on·lc Paulo Sh•aux, que alguns destes contra
se iDSCJ'evem precoitos prccarios de uma hil'am o virus, coutrahh•a.m o mal, com todo 
scienc~a quo csíti. em via de elaboração, o v eueoo vital qttc lbe é proprio, mas foram 
se entregassem á. pr"'ticilo de processos poucos e como coeffl.ciente não O cousu, de 
expu:rgatorios que vão va.le11.do p elo q ue a.zarmer c quo se espera que as Oxpericocías 
àa à e 12211is a!~rmante em matat•ia. de dos- prosigam com vantagem pa.ru. o progresso da 
respeito á liberdado individual e á proprie- scíencia.. 
tl.ada gara.ntid[L pela. ConstituiQão, que veern Vou mandar <i. C\Iesa. um l'UQ.uoriruonlo, 
tmduzindo na. pt•a.tioa. episoclios deploJ'àbílis· vou importunar a. Caroara. com uma.iosistcn
simos corno e"te-oh ! quo valeria. muito, cia filiada ú. f\l que tenho no l'egimen de 
que ellhoa.t•ia a.qui dentro oomo um coup de. respoosa.bilW.adell olfoctívas cpusllbstanciadas 
tonnerre,que d!lsperl.a.l:iu. a,sensibUi.dude desta na Oonstitui~.ão de 24 de tm·ereh'Q; vou per
C<uua.ra inteira, que já. teria. ropm•cutldo em guntar impartincntemnnte quaes foram as 
iodos os orgãos ua opinião escripta. si ... . ~i providencias que a autoridade deu pt~ra o ca~
ua.o se tivesse pa.ss:.>do com a humilde ct·ea.n- t igo dos homicida~. si estes funcciona.rios . 
cinha, til !.ta. do obscuro pa.tricio, anima 'IJiUS, que causam a morte a prct.exto de desinfe
reduzida a. um oaso clínic(} de quo se drrá. cções. si esb pirat:uoi3. qne por abi anda 
depois nas esto.t lsLil:a;; omcü\es ·-~ ..._s á.cs-- ~ real mente irJ'Ospo1tS..1.'1"&1, -ou si no a.lto 
infeci}Õe<> fizeram-se com muito rosulta.do; ma'Stro da. lei o Governo úa Repuhlica. está 
apenas mon'e1•a.m quatro ou Cinco, u que é disposto a procodor com 98Sos ~es como o 
um coefficionto insignificante, reduzido a biU Abcl'dcc'~ obrigou o no~s.> Governo :1. 

uma porcentagem que neste ll<I.So se co~turna ra.zcr em relação aos qua e:terciam oat1'0 
produzir »,- como argumento convincente ! genero do pirataria. 

Estupido e nefando ooofilciente que me faz A lei ! A lei ó alguma cousa. de ser i.Jlvo-
Lombrur, iadígna.do, rovoUt~.do-tão revol ta.do cada. aqui ~ 
como si o caso se f.ivesse passado no rneu A lei é a magest~Ado dcaote da fiual se 
proprio lar, tão indignado, tão peualis~do cnnam todos que aqui teem assouto . 
com a simple!l coojoctura de quo esta bru· A lei não ê um óco Sophisma. p.Uavrosc 
tallda.de homicida podia. ter OCCOl'Z'ídO ent QtlO se cita como ngura de rhetotica: é lUDa 
minha casa - que me fa.z lembrar a doutri~ entidade '' iva. que quer o seu dominio n.1. 
nação pedo,ntescilo de cex·tos manuacs officia.os pratica. de caia. dia comG a. raa.Udado tan
que .andam pol.a.S mã.os dos estudantes das givol. 
varias academías o em qlle se diz que , oos A lei, a lei das Jeis, diz que o Presidente· 
hospitnes, onde so pratica esta. sciencia, em d ~ Ropublica in~rre em crime de 1·esponsa.--
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bilidade si tolera, dissimula por qualquer 
fôrma os crimes praticados pelas autori
dades que lbe são subordinadas e não pro
move a responsabilidade das mesmas. 

E' a lei de responsabilidade do Presidente 
daRe publica, lei n. 30; de 8 de janeiro de 
189~ : ~ um artigo da. Constituição da. Re
publica. 

Ea acredito que o honrado chefe de Es
tado não hesitará um minuto em mandar 
promover a responsabilidade crimü1a.l dos 
homicidas desse genero e desse fl!itio. · 

Vi no Diario Official informações, cditaes 
i~.rtimações _no sentido de sor posto em pr,t~ 
tiCa. o cCod1go de Tot'turas», e como não vi 
noticia. alguma., nem offi.cia\, nem ofticio"&a 
de quo as providencias estavam sendo to~ 
madas contra os homicidas degga ordem, vou 
mandar á Mesa o meu requerimento para 
que se verifique que o Deputado que funda
menta quer para si todos os inconveniontes 
da lei que foi dictada. para. os seus conci
d:tdãos, 

Não se arreceia della ; mas I'esistirâ da 
lei contra a lei, deanteda lei ma.xima. contra 
a lei minima, dcante da Constituição o dos 
principias q ne e lia consagr.1. aos q uacs ella se 
refero, que coilstituem a argamassa., o ci
mento indestructivel da nossa soaiedade, na 
ost:-.~.ção que a. sua. evolução proporciona no 
lDQmento a.ctual contra. a.s demasias de um 
regulamento que editou penalidades e dis
posições que, com certeza., em uma. discussão 
larga c ampla aqui não passariam. 

O Sn. MARÇAL &lcoR\R-Muito bem. 

Ma.s, o despot\smo to mais torte costuma. . 
assumi!• proporções desta; ordem, emquanto 
o mais Corte de verdade não se levanta. 

O despotismo do mais forte, nestes casos, . 
é a cegueira, é a insensatez art•oganto, que · 
dá. o direito t:l. invoc:ti'-se-quoil"a. a. policia. 
tom(l.r nota das :palavras que, abrindo mão 
da. inviolabilidade do art. 19, profere, não 
o Deputado, mas o cidadão, que defende o 
seu lar e o dos outros- (muito bem) o ap
pello a essa suprema. reacção que o mais 
conservador dos publicistas tem consagl'ado 
na sut obra imperer.ivcl- a insurreição 
armada. 

Eu a pregarei daqui, cont1•a. os governos 
que n~o se ma.ute.e.m dentro da. lei, contra. 
aquelfes que, porventura, entendam que ha 
na Constituição da Republica cousa alguma 
que lhes permitta, hoje, entrar no meu 
lar!... · 

No meu, não! No meu, não, emqua.nto ou 
for tido na conta de atfoiçoa.do ao Governo; 
no IDLU, sim, si eu porventura deixai~ de 
o ser! 

No meu, não; na primeit•a hypotheso, por
flUO o não foi na ca~a do · um Senador que 
não se curvou-e bem que o fez! -deante 
das bl'Utalidados desta monstruosidade que é 
o Codigo Sa.nitat'io (muito bem) porque nesse 
hr não teve fot·ças a pirahria. que imita 
a CL'uz Vermelha, tão humanita.ria, insti
tuída pelo Congresso de Genebt•a. ; lá., cujas 
porta.s se descerra.ria.m com a. maior faci
lidade por senadores ou deputados que 
fossem, :;i tives:Jem incorrido na sancção 
com que a act.ualidade está premiando os 

O SR. BARBOSA LI:l_(A-Senhoros, nos tra· não confol'mistas, os discolos. 
balbcs da. Avenida h a. centenas de operat•ios No meu lat• ou não no ml.'u la. r, não im-
empregados. porta. 

Esses operarios estiiu sendo clmmados por Ha poucos dias me dizia inadvertidamente 
levas, por turmas, pa~·a se deixar vaccinar. um grande coração : «Esta lei, amigo, não 

Escolhe: ou acceitas a lympha jcnneriana, deve despet•tar t1manha indignaçã.o da tua 
ou tomas o l'emedio preventivo contra a pa.rt~, :porqu~ esta. lei, sabes, conl1eces os 
va.riola, ou vaes para. a rua.. nosilo;; costumes, é lettra mortrJ. ; fic<trá. no 

O pão já. não é mn.iso in sudo1·em '!Íultus sui: papal; ninguom a cumprir<t». 
não é ar ,ssado com o c~ror·ço do teu braço; Não; ninguem a cumprirá contra ti, Dopu, 
ha. de s"'1" consumido de envolta com a lym- ta.do que me ad-vertes por essoa. fórma.; mas 
pha jenneriana. Pão c vaccina! ou então ella tom que ser cumprida, ella vae sendo 
não tens pão. cumprida contra aquelles que não toem ele-

E' a obrigatoriedade pela fôrma 1 Ah! ê mantos do resistencia ; ella vae sendo curo
obrigatoriedade anteí: da lei que se está. ela- prida. por essa fórma., para que os seus pro
b:Jrando na outra Casa do Congresso ! !atores valham como fornecedores dos cemi-

Então, é obrig,ltoricdadc illegal, porque o terios, recrutando no lar no seio do qual, 
Senado tem b1Stante respeita.bilida.le pa.ra. nas horas do cada dia, não se encontra o 
não estar >otando uma lei desnecessaria; a chefe, fóra delle a labutar em busca. ·do pão ; 
Commissão de Saude Publica. da outra Casa e em cada lar onde a pobre prolota.ria. está 
os membros desta. que a teem apoiado, teem entregue aos trabalhos da cosinha, aos tra.
ba.stante criterio para não esta.l' propondo ba.lllos domesticas, o poquenino innocente 
uma. lei desnocessaria-. que inadvertidamente passeia por sobre este 

l\las, é obrigatoriedad~ que j~ se está. pondo symbolo do otDcialismo víctorioso, por esta · 
em pratica, baseado em que? Baseado no quantidade do desinfectante com que nos vae 
despommo do mais forte. íehci\a.ndo o des\nfeccionismo trl.umphante. 
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. .;Para estes eHa será uma rc:~.lida.de, ella. 
· nao será para mim ; mas não me basta, não 
me posso acastellar dentt•o desse egoísmo 
estupi~o, porque ella não me fere. porque 
eHa nao me póde attingir, mas attinge a 
todos os pobres e pequenos, guardas dos di
reitos dos quaes, nós, cu acreditava que era
mos: desse povo, po1• irrisão. por figura est L-

· fada de rhetorica, chamado nest'lwl'a. d.e 
torturas-o povo soberano. BcUa soberania 
que ~9 afug<L no nascedouro, n!)S lagos de acido 
phcmco que a scienca official prodigaliza no 
lar do pobre, ,já que não prodigaliza o pão, 
a agua e todas as vantagens que a adminis
tração publica soo ministrar nas cidades bem 
administradas. 
~oje é este cidadão punido pot·quo não 

delxou que a sua tenra filinha fosse in
oculada da Jympha jenueriana ; poroue teve 
a ousadia de não acreditar na etrica.cia de 
um_a . sciencia qu~ valia tanto quanto a. theo
logia, que pa!'a. 1mpor-se lançou mão da fo
gueira; sciencia que se desacredita tanto 
<juanto se desacreditou aquell<t theologia 
a.braça.da ao Estado, aquella thcologh que 
tinha. ao lado de cada ~\ltar uma masmorr:t, 
eomo esta. sciencia tem ao lado de cada Ia
buratorio uma. Ci.Ldeia. ; sciencia que . lie de-

. ~rar!_a, :;ciencia r1uo se avi! h, sacerdocio que 
l~.poe a pedantocracia como succedanr.o ul
tu~o •. ~ucced;~nco longínquo da thcocracia 
prtm1tiva, com todo seu plen:.J despotismo. 

Mas, não é obriga. toda, nã.:J est.-t na lei •.• 
E', não está. na lei, ê verJade, mas está no 
regulamento que Yale como lei, porque tam 
o braço policial; vale tanto c.Jmo lei, porque 
tem as mesmas penas, t~m cadeia . . As auto
ridades que decretam o romedio, as au~ri
dades, hoja, a pretexto de que ê uma conrl
ccão scientitlt!a unanime-una.oime não é
mentem quantos dizem (fUO o é, mentem ar
rogantes e insolentes. 

Não é unanime, é scctat•ia delles. Augusto 
Comte não a queria; a policia é que é sc
ctaria. 

O SR. SoARES oos SA~Tos-Muito l.~em. 

O SR. B.-lnnosA LiliA-Spencer é positi
vista? Não é. E toda a escola homu~opathica 
onde pontificam nota.lJilidades clinicas cuja 
sciencia. cx.igc tanto respeito quant.o a. scieu
cia desses outro:~ é positivista? Não .;_ Ella 
não é secta.ria. E' mentira da sciancia. que se 
viltep.lndia porque é scicncia que quer crear 
loga.ros a torto o a direitJ para. menino! que 
não encontram occupaç;'io. 

Ah ! a vorJadc tem de ,.ar descarnada <'Om 

toda esta hrutalidade, si é po.::sivel dizel-o. 
porque á. brutalidade •iUC se nljs impõ~ l' 
preciso contra.pór <L resi,tencia . 

Eu h!!i de me conform:tr com artigas de 
um regulamento que manda que os inspe
ctores itnnerantes, que os delcgado3 de h~-
gicno pratiquem a >accioa.ção anti-pesto~a 
na mesma conCurmidadc êm que manda que 
es;es delegados itinm·antcs prati 1uem a Ya.c
cinação jenneriana ? 

Eu posso crer que a s~iencia que acons~lh:t 
a vaccinação jenneriana, acunsclhando a. vac
cinação anti-pe3tosa não tenha nesta a mes
ma Cé que tom naquella~ 

Ah ! Tu ousas descrer da efficacia desta. 
lof! Eu t'a. imp:Jnlw. Tu não acreditas que 
css~ lympha. beneficie tua filhinha. ! Eu t'a 
impon.ho. Tu }Jen.;;as que essa Iympha. lhe 
conquista. a immunidade contra a varíola, 
mas que em. troca dessa immunidadc, na. 
opinião de uns quantos doutores do mesmo 
officialismo ella. te póde infiltrar outros ve
nenos. E' mentira, es3es doutores não faliam 
a verdado, porque a vct•dade osté carimbada 
por força de lei. 

E tu, Deputado, repre~entante do povo, 
flUO te importa que a verdade appareÇa 
assim, si tu pódes dizer accommo1l~. ~.icio e 
incondicional-quid est 1m·itas, lavo OJ.S mi
nhas mãos entre esses innocentes ~ 

Eu não posso acreditar que um reguhmen
to official mande que os delegados de hygiene, 
assim como praticam a .-accinação contra a. 
varíola., pratiquem contra. a. peste, si esse 
regulamento nfw tivesse na yac.!ioação an
ti-pestosa a mesm~ confiança que tem na 
vaccinação jenneria.na. 

Guarda-te, si podes, como Dep:.~t:tdo e Se
nador, contra essa~ ty1•:.mnias. Si não podes, 
submette-te. submette-te a essa vergonha, a 
e.ssa ignomínia codificada, a esse opprobrio 
legislativo pelo temor e pela gorgetL; pril · 
para-te pa.ra. que hoje te ameace a desinfe
cção p::>r esta. fôrma; guarJa a tua cas1:1. para. 
que não te succeda dosas~ro igual, predis
põe-te a ser innoculado no braço esquerdo 
_pela lympha jenneriana, predispõe-te a ser 
identitlca..io no braço direito pela. lympha de 
Hafkine, pela lymph'.l. japoneza de Kitasato, 

, pel~ vaccioa conll•a a. peste oriental. 

Logo, si a vaccinação anti-pestc>sa. é um:~. 
convicção scientifica, a ponto de já const:J.r 
de artigos do regulament·J em ,-igor, e si o 
que se a.llega. pa.ra obrigatodedade da vac
cinacão jenneriana. ê que es3a vaccinacão já 
é uma conquista dcfioitira. da. sciencia offi· 
cial, a conclusão é que amanllã virá. a obri
ga.toriedade por lei para a. va.ccina.ção anti
pastosa. 

Estão os Srs. Deputados todos dispostos a. 
se deixarem vaccinar pela lympba Ha.Ckine 
contra a pesw ~ Não conhecem aqui mesmo 
dentro casos de desastre$ por essa. V<LCcina
çã.o 'I 

Conhet>.em ; conhecem. mas sabem que a. 
lei, ou não se faz para. os Deputados e para 
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o, Senadore:>, e Dt}SSC C3SO, ou si se f.1.z, é 
pa1-a algum neput.Wo ou Senador que tem a 
ousadia. de se mcttcr a. opposicionista. 

Em summa, em rt_-.sumo: 1°. a vaccin:~.ção 
vae se f.lZendo compul..;oriamente,. ;i força, 
~m que lei alguma a tenha decro1;ado, tanto 
que se está. elaborando uma lei pan dispor 
sobre es..<:a obrigatoriedade. 

2'>, que ~sa. mccinat_:ão compulsoria se 
l''Stã fazendo nos :mbnrbio~.om condições taes 
qu:• o:> orgãos de publici•Ja-le mahaffeiçoados 
aos dogmas reinantes j;i :>o queixam, que os 
proprios >accinadorcs s."i.o o pcior vchiculo 
da varíola. 

3°, que a >a.c!:inação obrigatoria está-se 
fazendo á força, pondo-se de um lado a vac
cina, de outro lado a fome, despedindo se 
•)S operarios da bygicnc que porvcntm·a não 
,;e querem conformat• com o remedio imposto 
pelo regulamento. 

4•, que a desinfecção na,- varias ca.;;as dos 
pobres se 1.em feito g:Lbando-se esta gent.e 
.:mbaltern,L. recrutada p:J.ra obrigar o ser
,-iço da hy~iene, gabando-se na sua brutcz<t 
irri\a.V•1l das façanha-; que fazem quando 
esh•agam de prefet•encia. os pobres moveis 
•los qne ousam fazer obsen-açõrs. 

E, finalmente, eu quet·o 1er, eu quero as
signa.lar, eu quero avi>a.r para que ella falle 
bem alto aos olhos do Brazil inteiro, a su
prema. intJitrerença. do Poder Publico pelo 
seu orgão qualquer a começar por esta Ca
mara dea.nto do h9micidios praticados pelos 

· agentes da lei. 
Vou mandar á ~lesa o meu requ?rimento 

provocando a acção dos poderes prtblicos 
pa1•a o castigo do:; responsa >eis po1• estes 
homicidios e direi que a Camara tePá sido 
indille1•ente, Il:l. Repul.Jlica, :t sorte dos seus 
concidadãos pobres. 

Se olla. rejeitar o requerimento, que o re
jeite. Yae o requerimento. (Jluito úem; muito 
bt'íll-) 

Yem á. Mesa, é lido, apoia,do e som debato 
encerrado o SrJguinte 

REQUERilllEi\'TO 

Requeiro que o Podm• Executivo informe 
si a autoridade competente jll. iniciou o no· 
eossario p1·ocedimento official contra os me· 
dicos e demais empregados da hygione admi· 
nhtrativa a cargo da União (Regulamento 
n. 5.156, de 8 de março de 1904), criminal
mente respon:saveis pela morte da menor 
Iracema, victimada por queimaduras por 
a.cido phenico, durante a desinfecção official 
na avenida n. 12 da l'Ua Major A vila. . 

Ficam sobre a mesa. até ulterior delibo
ra~o os projactos apresentados pelos Srs •. 
Barbosa Lima e Joaquim Piros, · 

O Sr. Presidente- Está finda- a. 
hora do expeJionte. 

Vae se passar á ordem do dia. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a 3a discussflo do projc-cto· 
n. ! 3, do 1904, autorizando o Podor Exo· 
cutivo a abrir ao ~linisterio das Relações. 
Exteriurcs o !lredito especial de 100:000$, 
ouro, para a conelmão dos trabalhos da 
Mis:oão Especial encarregada da tratar da. 
qu~tão de limites cum a Guyana Ingloza. 

Ningucm pedindo a palavra, é encerrad111 a 
discussão o adiada a votação. 

E' annunciada a 3" discussão do projecto· 
n. 43, de 1902, autorizando o Poder Exe-· 
cutivo a abt•ir ao Ministerio da Guert•a o 
rl'edito extraordinario de I :890$320, para·. 
pa.;ar ao bacharel José Francisco Ribeiro 
Machado, ex-secretario do extincto Arsenal' 
de Guerra do Estado de Pernambuco, o orde·· 
nado tlne doixou de receber, de 13 de janeiro· 
de 189!) a 26 de outubro de 1900. 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a. 
discussão o adiada a votação. 

E' sem debate encerrado em 2" discussão· 
o artigo unico do projecto n. 94, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao· 
Ministerio da Justiça. e Nogocios Interiores o 
.credito de 29:300$, supplementar á rubrica 9 .. 
do art. 2° da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
do 1903, ficando adiada a votação. 

E' n.nnuncia.da a discu~são unica do projecto
n. 95, de 1904, rola.tivo á emenda do Sonado 
ao prujecto n, 13 A, do 1903, que <1.u ~oriza. o 
Presidente da Republica a abrir ao Ministe· 
rio da Marinha o credito extraordinario de 
l :654$132 para pagamento de differenças de 
soldo e etapas aos officiaes do quadro extra
ordinario e da reserva. 

N lnguem pedindo a pala. vra., é encet•rada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 100, do 1904, concedendo ao Dr. 
Gaspar Drummond, redactur do Dim·io Otfi· 
cial, um anno de licenca, com todos os ven
cimentos, para. tratar de sua sa.udo, 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas o postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 100, de 1904 

Em vez de- com todos os vencimentos -
diga-se : sem vencimentos. 

Sala das sessões, 13 de julho de 1904.- Sala. das sessões, 13 de julho de 1904.-
Bm·bosa Lima. Germano llassloche1~. 
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Em vez de - com todos os vencimentos, 
. tliga-se : com ordenado. 

Sala. das sessões, 13 de julho de 1904.
Paula Ramos. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discmsão e adiada a votação. 

Comparecem mais os Srs. Julio de .Mello, 
Jodio do Brazil, Antonio Bastos, JCJsé Eu
zcbio, Urbano Santos, Luiz Domingues, 
Cflt•ístino Cruz, Virgilio Erigido, Freder•ico 
Borges, Paula e Silva, Wa.lfredo Leal, Abdon 
:Wilanez, José :Marcellino, Esmeraldino Ban· 

. 1leira, Moreira Alves, Pedro Pernambuco, 
Raymundo de Miranda, Domingos Guimarães, 
Castro Rebello, G;~rcia Pires, Satyro Di(LS, 
Vergne tle Abreu, Augusto do Freitas, 
Eduardo Ramos, Jos6 Monjttrdim, Nelson do 
Vasconcellos, Oscl1.r Godoy, Erico Coelho, Be
lisario do Souza, Silva Castl'o, Bezamat, 
Henrique Borges, José Bonifacio, Gastão da 
Cunha, Carlos Peixoto Filho, João Luiz 
Alves,Lamounicr Godofredo,Carvalho Britto, 
Padua Rezonde. Costa Juniol'. Amaral Cesar•, 
.losé Lobo, Candido Rodrigues, Hermenegildo 
de Moraes, Joaquim Teixeira Brttndão, Be
nedicto do Souza, Abdon Baptista, Elisou 
Guilherme, Soares dos Santos, Victorino 
~Ionteiro, Ja1ues Darcy e Diogo Fortunn.. 

O Sr. Presidente - Havendo nu~ 
mero legal, vao se proceder ás votaçÕes das 
matarias . encerradas e das que se acham 
sob1•e a mesa. 

Sã.o successivamcnte 'sem debate a,ppl'o~ 
vadas as redacçõas fina.es d<Js projectos 
ns. 34 A, 48 A, 49 A, 53 A, 6) A., 67 A, 68 A, 
69 A, 70 A e 75 A, de 1904, para serem en
viados ao Senado. 

E' igualmente sem debate approvada a 
rodacção final do projecto n. 89 A, de 1904, 
para ser envhdó á sancção. 

São lidos, julgados objecto de delibe1•acão, 
os ~.eguintes projectos apresentados na sessão 
de hoje 

N. 104- 1904 

.l/anela ubolü· nns 1'ejJal'liçües {ccle1·aes as 
tlistincçües ant1·e emp1·egados do quadro e 
joJ•no.leil·os ; e dá out1·as prov:denc:·as 

O Congresso Nacional dec1'eta: 

Art. l. o Ficam abolidas nas repartições 
federaes as distincções entre empregados do 
qnadt•o e jornaleiros. 

§ 1. 0 Os vencimentos de todos os .funccio
narlos civis bem como os dos empregados 
nas repartições militares, constarão de duas 
partes - o ordenado e a gratificação, sendo 
esta igual á metade daquelle. 

Deixam de comp::tt•ecer com causa parti
::~ipada os Sl'S. Thomaz Accioly, Antero 
Botelho, Enéas Martins, Raymundo Nery, 
-~urelio Amorim, Guedellla Mourão, Ray- § 2.o Em todas as officinas custeadas pela 
mundo Artllur,Anizio de AlJreu, João Gayoso, União os operarias de qualquer graduação 
Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá, Pereira serão pn.gos segundo a regra acima estabelo~ 
Reis, Trindade, Izidro Leito, Cornelio da cida. 
Fonseca, Arthur Orlando, Leovigildo Fi!- § 3.ocontinuarãoaserpagas, sempre como 
gueiras, Bulcão Vianna, Tolentíno {los Sttntos, vencimento addiccional e extraordinarío, 
:\iarcolino Moura, Americo de ALbuquerque, as dial'io.s previstas nas tabellas da legisla
Cruvello. Cav:tlcanti, Viriato Mascarenhas, ção ora em vigor. 
Bernardo Monteiro, Ribeil'o Junqueira, As-
'tolpbo Dutra, Penido Filho, Francisco Ber- § 4_o O:s emp1•egados actualmente coniiide
nardino, Adalberto Ferraz, Berna.rdes de rados como jornaleiros ficam equiparados ao.-,; 
Faria, Antonio Zaca.rias, Henrique Salles, demais funccionurios para o fim de gosa.rem 
Calogel'as, Lindolpho Caetano, Rodolpho de todas as vantn.gens e garantias de que os
Paixão, Jesuino Cardoso, Domlngues de tes actun,lmente gosn,m ou viel'em a gosar. 
Castro, Valois de Castro, Fernando Pt•estes, A1·t. 2.Q Terá direito â. percepção do ar
Alvaro de Carvalho, Azevedo Marques, Ro · danado a familia do operaria ou tunccion~~orio 
dolpho Miranda, Candído de Abreu, C<trlos de categoria superior que, sendo emp1•egado 
Cavalcanti e Angelo Pinheiro. em trabalhos industriaes a cargo da. União, 

A sem causa 08 Srs. Bezerril Fontenelle, perecer em consequencia de accideme occor
J oão Lopes, Sel'gio Saboya, Teixeira de Sá-, rido no publico serviço. 
Affonso Costa, Pereira de Lyra, Malaquias Paragrapho unico. Será aposentado com 
IJonçalves, João Vieira, Est~io Coimbra, metade do o1·denado, si tiver menos de dez 
Elpidio Figueiredo, Bernardo Horta, Moreira a.nnos, e com ordenado integral, si contar 
Gomes, Galdino Loreto, CamiUoSoares Filho, mais de dez ánnos, o operario ou empregado 
~a hino Barroso, GaJeão Carvalllal, Francisco quo ficar impossibilitado de continuar a. tra· 
Malta., Lindolpho, Serra, Domingos Masca-I balhar em consequencia de desastre que o at-
renhas e Alfreao Varela. tinja quando em sorviço publico. 
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Art •. 3. o As disposições da presente lei não 
se referem aos ofllciaes e pt•aças do exercito 
·e armada. 

Exteriores o credito ~pccial do 100:000$, 
ouro, para. a conclusau dos tt•abalbos da 
Missão Especial encarre"'ada de tratar d·~ 
questão de lím.ites ~~m ~ Guyana. Ingleza. '; 
revogadas as d1sposrçoos em contrario. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 13 do julho de l9f!4. -
Bm·bosa Lima, 

N. 105- 1904 
Dete1·mina que p1·evaleça para a ?"e(onJw com· 

puls01·ia dos membros do Corpo de Samle 
do E:~;e1·ci ' o, a tabella adaptada no a~·t. 9o 
do 1·egula·fnento que baixou com o dec1·eto 
n, 336 A, de 16 de abril ele 1890 · 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. Lo Para a reforma compulsoria dos 

-membros do Corpo de Saudo do Exercito pre
valecerá a tabella. adoptada no art. go do 
regulamento que baixou com o decreto 
u. 336 A. de l6 de abril do 1890. 

Art. _2.0 Revogam-se as disposições em 
~ontrar1o. 

Sala; das sessões, 13 de julho de 1904.
.Toaquzm Pires.-A' Commissão de Marinha 

13 Guerra. 
E' posto a votos e rejeitado o secruinte re

querimento do Sr. Barbosa Lima,
0

oiferecido 
na sessão de bojo : 

« Requeiro que o Poder Executivo in
forme si a autoridade competente já iniciou 
<) necessario procedimento official contra. os 
med~cqs e .demais empregados da hygiene 
adrnmistrat1va a cargo da União (Regula
mento 5.156, de 8 de março do 1904) cr1mi· 
ualmonte responsaveis pela morte da menor 
Ir~cema, >:ictimada por queimaduras, por 
ac1do phemco, durante a desinfecção official 
na A vcnida n. 12 da rua do l\I:..jor A vila» . 

O §r. Barbosa Lin1.a (pela m·dem) 
- Sr. Presidente, peço a. V. Ex. se diO'ne 
proceder á verificação da 'Votação. "' 

Procedendo-se á. verificação, reconhece-se 
que votaram a favor 21 Srs. Deputados e 
contra 90 ; total, lll . 

O Sr. Barbosa Lhna- Peço a 
palavra pal'a uma explicação pessoal. 

O Sr. Presidente -Darci a pa
lavra ao nobre Deputado, depois de con
cluídas as votações. 

Posto a votos,é approvado em 3a. discussão 
e enviado á. Commissão de Redacção o se
guinte 

PROJECTO 

N. 93- !904 

O Sr•. Alencrtr Gi'timrtriies 
(pela_ orllem)-Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
s~ d1gn~ consultar <t C1tmara sobre si con. 
cede d1sponsa de impressão da I'edacção 
final do projecto n. 93, a qual se acha sobro 
a mesa, afim de que ella srja. discutid<~ o 
votada immediatameote. 

Consulta?a a Camara, é concedid~~ a dis· 
peosa 1Je1.hda. 

En;t seguida é sem debate approYa.da a 
segmnto 

REDAC~·.\o 

N.93 A ""7' 1904 
Redacçt!o final do projecto n. 93, desle a~mo, 

que. cmtoriz?- . o ~1·esidcnte da Republica a 
abr'!i ' ao Jlmtsteno das Relações .Exteriores 
o :;reclito ~special de 100: OOOS,, ow·o, pa1·rt 
a_ cailctusao dos tl'aba/hos da ;,1Iissão Espe· 
ctal encatregacla de trata1· da questcio de 
limiles com a Guymw Ingleza 
O Congresso Nacional resolve: 
Artigo m~ico. Fica. o Presidente dtt Repu

blrca autot'Jzado a abrir ao Ministerio das 
Relações EJtteriores o credito especial de 
100:000$, ouro, para a conclusão dos traba· 
lhos d ~ 1. Missão Especial encarre11ada de tra
tar d<t questão \!e limites com a.

0

Guyan"' In
gleza; revogadas as diS}Josições em con· 
traria. 

Sala das sessões, 13 de julho do 1904. -Do
mingos Guimart7es.- Walfi·edo Leal. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

.o Sr. ~anderley de Men
do:nç:\, (pela ordem) requer c obtem dis
:pensa da impressão d::t l'edacção final do pro
Jecto n. 6:?, de 1904, }Jar:J. ser votado imme• 
diatamonte. 

Consultada a Camara, é concedida. 1L riis
pensa pedidn.. 

Em seguida, é sem dnbate approvadtt a 
seguinte 

REDACÇ'ÃO 

N. ô2 !\.- 1904 
Redacção (i.nal do 1n·ojecto n. 62, deste am w, 

que autoriza o Presidente da Republica a 
ab1·ír ao Miníster!o da Justiça e Negocios 
Interiores o credito extraordinario de 
3:64.4$827 pm·a pagamento dos vencimen
tos que competem ao substituto da Faculdade 
de .lledicina da Bahia DI', Jose Julio 
Calazans 

O Congresso Nacional resolve: O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au- Artigo unico. Fica o Presidente da Repu-

"t0rizado a abrir ao Ministerio da R.6lações blica autorizado a abrir ao Ministerio da 
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Justiça e Negocios Interiores o credito ox· 
traordinario de 3:644$827 para pagamento 
dos vencimentos que competem ao subatituto 
da Fa.culdad J do Medicina t;a Bahia Or. José 
Julio Cala.zans, no período de l7 de fevereiro 
a 31 do dezembro do corrente açmo; l'evoga 
das as disposições em contrario. 

Sala dns sessões, 13 de julho de 19.)4.
Domin gos Guimarães.- W al(redo Lea&. 

E' o projocto enviado ao Sen:tdú. 
Posto a votos, é approvauo em 3a discu;;sãú 

c enviado á Commi~5ão de Redacç-ão . o se
!;Uinte 

PltOJECTO 

N. 43-1902 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder ExocuUvo au

torizctdo a abrir ao Ministerio da Guerra 
o crcdilio cxtraordinario de I: 890$320 para 
pagar ao bacharel José Francisco Ribeiro 
Machado, ex-secretario do extincto Arsenal 
de Guerra do Estado de Pernambuco, o orcle
nado que deixou de receber de 13 de jimeiro 
de 1899, em que foi considerado suspenso 
para responder a processo por ter sido de
nunciado como incurso nos arts. 208, § 1°, 
e 215 do Codigo Penal, a. 26 de outubro de 
l900,em quo foi despronunciado por sentença 
passada em julgado; fazendo as neeessarias 
operações e revogadas as disposições em con
trario. 

Posto a votos, ê approvado em 2a discussão 
o seguinte artigo uoico do 

PROJECT0 

N. 94-1904 

O Cong-r~so Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Podet• .Executivo au
torizado a abrir ao Ministerio da Justi~a c 
Negucios Interiores o credito de 29:300$,sup
plementar á rubrica 9"' do art. 2° da lei 
n. I . 145, de 31 de dezembro de 1903; revo
gadas as disposições em contrario. 

o Sr. Alencar Guimarães 
(pela ordem) requer e obtem dispensa de in
terstício para que o projecto que acaba de 
ser votado entro na proxima ordem do dia. 

E' annunciada a votação do projecto n. 95, 
do I 904, relativo á · emenda · do Senado ao 
pt•ojecto n . .13 A, de 1903, que autoriza o 
Pre.;idento da Republica a abrir ao Mini~
terio da Marinha o credito extraordinario 
de I :654$132 para pagamento de di.tferenças 
de soldo e etapas a.os officiaes do quadro ex
ira.ordinat•io e da 1•eserva (f!iscussio unica). 

. Posta a votos, é approvada a ·seguinto· 
emenda do Senado ao projecto n. 13 A, de· 
1903, da Garoara dos Deputados, e constante 
de impresso n. fl5 deste anno • . _ _ .. 

Em vezde-1:654$132-diga.·se:«l:349$799», 
eliminada. a quantia de 313$333, · desti
nada ao pagamento da ditfet•enç'l. de soldo· 
ao 1° tenente refúrmado Arthur Alfonso de· 
BaiTOs Cubra, revertido a.o quadro da re-
serva por decreto de 14 de novembro de 1902, 
de~t~ data ao fim de dezembro de 1902 

E' o projecto. a~sim emendado, approvado
e enviado á Commis!'ão de Redacção, officia.n
do-sc do occúrrido ao Senado. 

E' annunciad<t a vot,tção do projecto n. 100, 
de 1904, concedendo ao Dr. Gaspar Drum
mond, reda,ctor do Diario .Official, um anno
de licença, com todos os vencimentos, para. 
tratar de sua saude (discussão unica.). 

O . Sr. Presidente-A este pro
jacto furam apresentadas duas emendas. 

Vou submetter a votos a emenda do Sr. 
Germano Hasso1ochcr que e mais restriatiVíh· 
(lê!): 

«Em vez de:-Mm todos os vencimentos,di
ga-:'le: sem vencimentos». 

Ha outra emenda do Sr. Paula Ramo3 que· 
é a seguinte (lê): 

«Em vez de-com todos os vencimentos~ 
diga-se: com ordenado». 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a 
a seguinte emenda, do Sr. Germano Hoss1o
cher: 

«Em vez de-com todos os vencimentos. 
diga-se: sem vencimentos». 

Posta. a votos é approva.da a seguinte 
emenda do Sr. Paula Ramos: 

«Em vez de-com todos os vencimentos-. 
diga-se: com ordenado» . 

E' o projecto assim emendado approvado 
em discus~ão unica. e enviado á Commissãv 
de Rodacção. 

O Sr. Pt•eshlente-Estão findas 
as votaçõas. 

Tem a palavra, para. uma explicação pes
soal, o Sr. Barbosa Lima. 

o Sr. Barbosa Lima. (para uma 
expl!caçiio pessool) - (•) Sr. Presidente, a re
jeição do l'e"querimento, em que eu buscava 
induzir a Camara a solicitar do Poder Ex
eculiivo informações sobre o mo~o como as 
autoridades constituidas da Republica estão 
procedendo ou vão proceder no caso nefando 
do assassinato de uma criança, pelos agentes 
da. hygiene administrativa, pela fôrma por 

(•) Este discur.;o 11ão foi revi~to pelo orndor •. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 10:03- Página 10 de 17 

SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 190.1: 177 

que foi feita., não tem, á. primeira. -vista., si
gnificação inequívoca. 

Venho provoc:lr de quem de direito, me
lhor, de quem de dever, decla.rações catc
goricas, qne accentuom qual a significação 
Jesso prontuwin.monto. 

As votaçõ::s são dirigida,s por um leade;·, 
e a Camara, não ignora, pas:;ivamonte ou 
não, não sei! O leade;· cont.ribuiu p trJ. a 
rejeição do meu rer1uehmcnto. Si esta. l'O

jeição significa apoio á. obeig;ttorL:dade ela 
l'evaccinação jenerianna, declat•o : o lea(le;·, 
o estimavel Sr. Cassiano do Nascimento, não 
é mais meu leade;·. 

O SR. :MoREIRA. ALVES- O leade;· só se 
envolve em questões poli ticas ; na questão de 
vaccinação cada um vota. confo1·me a sua 
opinião. (Apoiados numerosos.) 

0 SR. CASSIANO DO NASCDIEXTO - Peço a 
. palaVI'a para. uma cxp!icaç:lo peswal. 

0 SR. ABDON BAPTISTA liá. um :tparte. 
0 SR. BARBOSA LUIA- Eu não podia ter 

o despauterio de collocar a rejeição do re
querimento no tm•reno da consideração pes
soal. 

A minhn. questão é a significaçKo polí
tica,. 

Nós somos uma assembléa política ; vamos 
diseutil' um problema que para muita, gente 
não é político, mtts que para. mim, para a es
cola a que pertenço é polltico ••• 

Os SRS. GARCIA PIHES E SATYRO DIAS
Para a no~sa não <\ alJsolutamente. 

O SR. BARBOSA LnrA- Nem cu pceguntei 
i1 VV. EEx., perguntei ao leade;· ..• 

0 SR. GARCIA PIRES- Fazemos esttt de
claração cum o mesmo direito com que V Ex. 
está fazendo ... 

0 SR. BARBOSA LDIA- ~ão estou fazendo 
declaração. 

O leacle1· er<1 e ser<t meu leacle1· si for contra, 
a vaccinação obrigatoria. (Susurro.) 

0 SR. CASSIA.NO DO NASCBIE:'oiTO- V. Ex. 
ouvirá. a contestaçã.o. 

0 SR. BARBOSA LDIA - :i\Ias, então, per
tencente a umtt aggremiação política, diri
gida por um politico em evidencia, não tenho 
o direito de, no momento que me parece op· 
portuno, declarar que lhe não sigo neste 
assumpto, absolutamente, 1t direcçã.o. 

Ul\r SR. DEPUTADo- Ah ! neste assumpto. 

0 SR. BARBOSA Llr.fA- Pois então~ Que 
não sigo absoluta,mente, neste assumpto, a 
direeção do leade1· e parece que estão a sup
por que eu censuro a quem quer que seja. 

Yol, Jll 

Não, cada. um segue a couducta que entende ; 
mas o que quero acccntua.r é que a questão é, 
no Pl'Ogl'amm:.t a que nós obedecemos,no pro
gramma dos republicanos da e,;cola de Julio 
de Ca,stilhos, umn r1uestão de vida c morte 
p:tra as liberdades publicas. 

u~r SR. DEPl:TADO - "\poia.di1simo. 
O Srr. :\IoREIRA ALYJ::S- E' mesmo uma 

quc;ti'io do vicht e morte. 

O SR. R\RBOS.\ LDL\.- Xão olfendo a, 
quem qnor quo seja. 

Portanto, si no silencio do leadm·, que 
sempre tem discutido os requerimentos apre
sen tttdos, fnndamenta.ndo a rejeição delles, 
vac, do om·olta, tt approvação às medidas da 
vaccinação obl'igatoria c do Codigo Sanitctl'ÍO 
que :tqui esüi. produzindo resultados como os 
do que fallei. o meu podido de palavrn para 
umtt explieaç>ão. posso;tl vinh:.t n este fim, 
inad.iavel, de aílil'mar que tenho grande dcs
Pl'<tzcr de não formar lÍ,;; ordens de S. Ex., 
con;iOu.mr!o ;i :;GmlH'<L d:t bandcii·a do um 
glorioso morto. 

Tenho dito. (.llu·:to l1em; muito bem.) 

O Sr. Cas:·•iano <lo Nasci
Ine:n to ' ( para w;w C<':plic(!çtío pessoal) -
Sr. Presidente, causou estranheza à Ca.mara. 
a provocação que vem de me ser feita, pelo 
honrado Doput:~üo qne me a.ntecedeu na tri
buna; não cau;;ou, porém, estranlwz~t a mim, 
Sr. Presidente, quo ,·cnho sendJ dia a dia 
a tacndo e aggt•ctlido por actos que me são 
proprios e até por actus alheios. 

Não fujo, nunc:t fugi â l'CSIJonsabilída.do 
do meu procedimento. (Jlttilo bem.) 

Quando finaliz:tY::c a sua 01 ação de ha 
pouco o honrado Deputauo pelo Rio Granclc 
do Sul, me pareceu :i. primeira -vista que 
cri.t inocuo .. , 

O SR. Jos1~ Ecz:::~ro-I;;::~o V. Ex. me de
clarou. 

0 SR. CASSIA:'\0 I.·u XASCI:MENTO-,,, Ore
querimonto apresentado por S. Ex., e, con
sultado por um do:< meus collegas da repre
sent:tção do :Maranhão, eu disse.: Parece-me 
que não tem grande alcance. 

Chegado a este logat•, ouvi V. Ex. Pl'O
ceder á leitura. do requerimento que se ia 
votar, e, note a Carnara que não tinha ou
vido o discurso de S. Ex.; deste logar decla
rei a alguns colleg.as: E' um requerimento 
de franca e formal opposição ao GovbtnO e 
a seus agentes, po1•que este requerimento 
vae ao ponto de responsabilizar desde j<'t, 
criminalmente, as autoridades de hygiene, 

• {·) Esle dircUl;so r.5o :'oi rcvHo pelo orador.; 
~3 
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antes mesmo de S9 conhecer si essa inditosa 
criança, fallecida ha dia~. foi victima de um 
a.ccidente ou si a sua. morte !oi provocada. 
po.r qu<llquer outro motiYo ... 

O sn.. BARBOSA LDIA - E' iotet·essante. 

0 Sn.. CASSIAXO T>O NASCDIENTu-Não sei 
em quo. 

O SR. BARBOSA LnrA-A pondera<;>ão que 
fez sobre a morte da criança. 

0 SR. Grm:.L\~0 HASSLOCIIER-\'ictim1 do 
relaxamento dl\ proprin. mãe. 

Ü f:R. CASSIA~O DO NASCIMR"'Tv- Haveria 
da pa.rte do alguom o intuito do arrebata!' a 
vlrla dess;.t ionocente cl'iança, quoru quol' que 
clla. sej<~, ou ~erit\ antes uma fi\lt·\ de cui
dado de sua família que não ::t zolou suffi
cientementC' de modo a cvitat' o descalabro 
que todos nós deploramos l . 

O SR. BARBOSA LI:\!A- Est<i. n·:>pjndido o 
requerh;nen to. 

O Sn. CAssrANO Do N.\SCDIEi'iTO -Assim, 
no meu coneeito, o l'OQtwrimento é antes 
umo. arma. de opposi<:U.o ao Goyeroo e o meu 
dever, a confiança que me impoz o vuto dtt 
maioria da Cmnarame obrigava a. ficar sen· 
tado, para regeitai-o, mesmo porque não sou 
obrigado a occupar a, tribuna de instante a 
instante, p<u·a profligar tantos quantos re· 
querimt'ntos aqui appareçam, bastando~me a 
mim como a qualquer outro l'epresentante 
da Nação o direito de pronunciar mo tão 
simplesmente pelo meu roto. 

0 SR. GER!\IA~O HASSLOC/IEP. -Apoiado. 

0 SR. BARBOSA LIMA-ISSO é presupposto. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMEr\TO- Abordo 
ago1•a a. questão que vinha envolta na expli
cação pessoal do nobre Deputado, que é antes 
uma provoca<;>ão a mim feita, isto é: trata-se 
de saber da minha opinião em f<1ce da ques
tão da vaccinação obrigato1·ía. 

U::.I SR. DEPUTADo - Que é uma necessi
dade. (Apoiados.) 

tempo, a acceitar a efficacia da vacciaa jen.
neriana contra a va.riola. 

O Sa. BARBOSA. Llli!A.-Mas não está com. 
o pt•ogrammu. de Julio de CaatUhos. 

VOZES- Oh I 

O SR. MoREIRA ALVE:3 -Realmente é 
notavel o progra.mma poUtico em que figura: 
a não vaccinação. · 

o Sa. CASSIANo Do NAsciMENTO- Sr. Prc· · 
sidente, não me c3.m')u estranheza, disse ao 
começar, a provocação do meu honrado col ~ 
lega. S. Ex. "Ísava por em evidencia que 
nesta questão, que no mcn conceito não é po
lítica, o meu pensamento não está de accordo 
com o pensa.mento d 1quelle que foi mmr 
chofe. 

Sempre conshlerel como programma d(} 
meu partido um certo numero de principias 
de questões politicas. 

Fni, tenho sido, e espero em Deus morrer
fiel a essas trat.lições. Nunca, porém, consi· 
derei questões sociaes ou scientíficas, ques· 
tõe:'l de programma político. (Apoiados). 
O divorcio que é questão social nunc.:t for 
por mim considerada. questão de partido. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER - Apoiado. 

0 SR. CASSIANO DO NASCillfENTO- E SOffi· 
lH'e me t.enho pronunciado fa.voravel ao di
vorcio. 

Todo mundo sabe que a vaccina.ção obri
gatoria nunca foi questão de meu program
ma po1itico. 

O SR. VICTOR1NO MoNTEIRo-Sou repre· 
sentante do Rio G1•ande do Sul, talvez o mais 
antigo nesta Cas~t. e estou inteiramente no 
mesmo ponto de vista que V. Ex. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Si eu ]lOU· 
Yesse por essa questão de mo divorciar dos 
sentimentos do meu illustre cvllegn. e amigo ... 

O SR. I3ARBOSA LIMA-Meus, não; de Julio 
de Castilllos. · 

0 SR. CASSIANO DO NASCJMENTO- ••• para. 
ficar com sentimento qua.si unanime desta 

O Sn. CASSIANO no NASCD!l::i'iTo - i\fflr- Camara. e da Nação, declaro ao nobre Dopu
mou o nobro Deputado que não serei seu tado, si é esta a declaração que S. Ex. quer, 
leade>· si for pela vaccina!;'ãO obi'igatorb. o meu espirito não hesita um só insta.nto. 
pois lJem, sou pela .-accinação obrigatoria, Ahi- tem a explicação que a minha.leal
sepaz·o-me do nobre Deputado nesta questão; dade mn.nda dar ao nobre Deputado.(Jfuito 
fico, porém, com a maioria da Camara e bem; muito bem. O 01'ttdor é vivamente (eli-
com a maioria da Nação. . citado.) 

o SR. MoREIRA ALvEs-E com a maioria 0 Sr. Preside11.te _ continúa a 
dos homens da sciencia. discussão unica do parecer u. 11, do 1904, 

O Sn. CAssrA NO no NABCilllE~To-Não tenho opinando no sentido de, em face do art. 20 
conhecimentos especiaes sobre esta questão, da Constituição, ser concedida a licença solici
não sou pl'ofissional, mas o meu espirito se I tada pelo 3• promotor publico do Districto 
inclina, ante a evolução da sciencia do nosso Federal, para processar o Deputado pelo Es. 
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tado do Rio Gra.nde do Sul, Dr. Alfredo Ya· 
1-eln, pelo facto constante do inquerito poli· 
cial que acompanhao requerimento daquolle 
orgão do Mlnisteri') Publico. 

Tom a palavra o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Briclo Filho nunca. so pl\}
nunciou no 1•ecinto da Ca.mu.ra. nas condições 
em que fàZ agora. Tem tl'atado de vario,; 
assumptos, tem discutilo varia~ mu.teria.s, 
tem invadido se:tras alheias, mas sempre 
sorono e tranquillo, contando eom a genero· 
siua.de dos collcgas, com a IJoutla.de sempre 
om evidencia. para de~culpar os erros. 

J<i uma vez occupou a a.ttcnção da Ca
mara em situação bem osp13cial, quando so 
tratava do projecto de adiamonto das sessões 
do Congt't:%:o Nacional, quando se dizia. qne 
a. sua. reje\cão set•iu. o mo ti v o de gra. vos p •r
turbações da ordem e até m ~smo da rev'l
lução. Fallou então desopp1•esso e confhl.nte, 
certo de que não se da.ria o movimento re· 
volucionario, com tanta insistoncia. annun
ciado por toda a parte. 

Vem nesta hora di:>cursa.r, emocionado, 
cheio de receios, porque vae enveredar pelo 
caminho jurídico, do qual tanto se arrecaia, 
com o p:Jito amargurado, cheio de dor e de 
desconforto, porque vê que se tra.ta da liber
dade de um nosso par, de alguma cousa. de
licada e séria, da -vida de um elos tres po
deres da. Republica, da vida do Congresso 
Nacional, da exístcncia da corporação a que 
pertencem todos os que o ouvem, vida que 
vae ter o seu termino, com a npprovação do 
parecer n. li, de 11104, da Commissão de 
Constttuiçã.o, Legislação c Justiça. 

Seu relator, o Sr. Freclerico Borges, no 
discurso com que procurou defender o seu 
trabalho, disse quo entrava no debate domi· 

· nado pelo constrangimento e com o coração 
amargurado. O orador encontra-se na mesm:L 
situação. S. Ex. constrangidq e amarguPado, 
porque vae ar1•ancar um collega de sua ca· 
deira para ser entregue ás mãos da justiça. 
O oradO!' tambem presa de amargura e de 
tristeza, :por ver quo S. Ex. concorre em 
magna. parte para coosummação do acto, não 
pulsando o coração do representante cea
rense com a mesma generosidade de sempre, 
não batendo com a11 mesmas pulsações oon
dosas. 

E' que provavelmente motivos de ordem 
ponderosa para uma tal attitudo influíram. 
Vae ver quaes são. 

O relator passou em revista .a.s immuni· 
dades parlamentares de va.rias nações e mos· 
trou que nos Estados Unidos esJa ga1·antia 
do representante só está de pé emquanto 
cllo se dirige para a sessão, em quanto está 
no parlamento, emquanto volta para sua. 

casa. Estimou o o1•ado1' quo fosse apontada'
estl restricção, pJis aproveita para s11iea• 
ta1• que a nossa Constituição, c:tlrada nos 
moldes da americ1na, afastou-se no~so ponto 
do pa,cto fuuda.montal daquella. Republica, 
levando a barra muito m:tis longe, estabelo· 
cendo as immuoidadcs não simplesmente du
ante o inicio das funcções legislativas, m \S· 
desde a I·eccpç'io do diploma até a sua 
eleição. 

A Constituição republicana foi mais longe 
c1ue a. monat•chica, quo dispensava. a licença 
preliminar par<t a formação da culpa., como 
S9 vê om seu art. 28, a lmittindo a d"cre
tflciio d'~ vronuncia e flcamlo os elfeitos dos 
dc;;p:tehos suspensos até o pronuncia.menw 
do Pod&l' Legislativo. 

De modo que as considerações preliminares 
do p;tracer intluziam a acrJdi ta r que se estava. 
procut·ando collocar em realce as nossas im
munídades parlamentares; o quando se es
perava que em uma, sequeoci<t natural a 
conclus~o fosse pala donegaçiio da licença. 
para o processo do Deputado Alfredo Varela, 
eis que a Commissão conclue de maneira 
contrariu.. 

E' bom ver quaes os fundamentos. 
Um estudo r.,pido so1>re a significação dos 

arts. 19 e 20 da Constituição torna-se iodis
pensll.vel, visto como ó em torno deste dis
positivo que gira a concessão ou recusa <L1. 
licença par:L o processo. 

O art. 19 da Cunstituiçiio diz que os Depu
tados e Senadores são ínviola veís por suas 
opiniões, palavras. e votos no exercicio do 
mandato. E' umt~ garantia. sem limites para 
a. funcção legislativa. Si o orador não ti
vesse que alooga.1· o seu discurso c:;m abor
dagem a muitos outros pontos, chamaria em 
seu soccorro o elemento historico para a 
elucidação dos factos. Não o podendo fazer,. 
limita-se a mostrar qtie osso ttt•tigo, appro
va.do pela Constituinte, foi exact:l.mente o 
enviado áquella assemhlêa pelo Governo Pro
visaria, que modificou a disposição do pro
jecto formulado pela commissão por ello 
nomeada, eliminando a clausula da cessação 
d.1 inviolabilidade em todos os ct~sos do ca
lumnia ou injuria. 

O que se quíz, portanto, foi a. inviolabili
dade absoluta do representante da Nação, 
emquanto estiver exel'citando as funcções 
legisla.tivas. Nem isso póde ser considm•ado 
odioso, porque é uma condição necessaria. 
para a independencia do mandato. Na In· 
glaterra, por occMião da abertura da Ca
mara baixa ou Camara dos Communs, o seu 
pt•esidente declara que reclama. em nome 
de seus membros, antes de tudo, o direito 
de fa.!lar com liberdade, o direito de liber
dade para a sua pessoa, para os seus criados, 
assim como o livre accesso á presença. de 
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~----------------·----------------------------------
Sua Magestadc, o que lhe é concedido pelo se tratava do pedido de licen•:a para o pro
Lord Cllancollm• om nomo dessa magestade. cesso dos Deputados l<'rauci:sco Glicerio, Iri-

E' um ponto da Constituição sobre o qútd ncu Machado, 'l'orc1uato Moreira, Alcimlo 
não l'ostam duvidas, sob1·o cuja extensfio Guanabara L' Uarbos<~ Lima.. 
estão de accordo até mesmo os r1uc ,-,ii,o cou- Xessa. occasião. o SI'. Cassiano do Nasci
ti·arios a essa inviolabilidade, como acon- menLo, quo n:J !':icssão pusatla so pronuu
tece com o illustrado Dr. João Barba lho, emi- ciou coJHr<~ a approYa~'ão do r C(lllerimcnto 
nontc commcnta.dor do Ilii.':i;)(J texto consti· !l.o Sr. S;i, FrL:ii'C, tlUC pedia. o inr1ucrito 
tucional. da prhfio díl i\Ial'io Troyâo, como elemento 

Analysantlo dcpvis o m·t. 20, o ot'ador indispcllsn.n?l ao ('SW(lv da. questio, nessa. 
mostrlt que u quo o constituint:3 quiz foi occasião o Sr. Cassiano achava que dcvüt 
resguardar a. funcção legisla.~iva, mas nunc:t enti'<W no met·ecimcnto da. que:;tfto, o quo 
evital' quo o Deputado ou Senado!', commet- equivale <t exígü· a remessa. de todos os 
tendo um cri mo, não pos:>a.m soifrer a acção tlocumentos indispen:;a Ycis. 
dajustiçí'o, ta.nt,o que fa.culta. a.conccs~ã.o dit S. Ex., qu<3 é !loje o impugnador dosquc 
lioençn. da. Camal'lt rcspoctint. Querendo, po· entendem que fie<~ auuiquillado o Congl'esso, 
l'ém, evitar que a. iniciativa d.c um parti- si for conceuida a licença no caso Varela, 
cula.l' ou do Governo ptulesse arra.nca.r do dizia. nntão: 
Parla.mento um ou mais dos seus represen- «A m 3.iol'ia., votando essa Iicenç[l, ter(~ 
tantes, procurou cerc;tr o ütcto de todas as dcl'l'ocado o in .~titnto constitucional, annul· 
cautcltl.s, estu.bclecendo <l.LLC descle o recchi· lo.LI.o os propt•io;; uiplom~~s, ficando a. Cama.r<~ 
mento do diploma atú <t nova eleição não sujci.tn. :ls paixões e aos odios do }Xtrtida
pudessom ser presos, nem processn.dos cri- rbmo descnft'lm,do c teri~ finalmente dei
minalmente, sem préviil. licença. do Con- xatlo em fa.erapos a. honra., a altivez e a. 
grosso, salvo caso do flagrancia em crime indepentlencia do Podet' Legislativo.» 
inaflançavol. P:.tssa em seguida. o m•udor a, considerando 

O orador refere-se longamente ao que si- '" questão jm'illicamente, e~amin&l' os min
gnifica. a. oxprcssão-dosue que tiverem re· guados documentos submettldos á. consíde
rebido diploma-trata. do caso de diploma ração da Casa.. 
falso, de duus diplomas, de c l' imes commet- O inqueriw remettido á. Camara consta. 
tidos antes da abertura do Congi'esso, do uvonas de nove depoimento~ e de um nu
crimoí:> prn.ticados tlepois uo . encorrn.monto mero do Commerc io elo B>·a.::il, o do dia im· 
da legislatum, dos crimes 1.nilitares, tl'<~tan-, media to · ao dos succossos que todos conlte-
do (Lt efficacia da::; inunuuidadcs. cem. 

O orador acha até quo, mesmo durante o es- Quaes são os depoentes ~ 
tado de sltio, as immunidades não ficam sus- São os seguintes: 
pensas e a Camam já uma vez, em 189,1, ap- « Dr. Raymumlo da. Cunha. Filho, brazi-
provou um prcjecto do prorogação de estado loiro, viuvo, de 34 annos, advogado, resi
de sitio com a declaração de tlue ficavam de dente :ll'utt Dr. Aristides Lobo n. 32, sa-
pé os artigos 19 e 20 da Constituiçã.o. bontlo lor e escrever; 

Não é isso uin privileg io individual. E' Francisco Leopolllo Duarte Nunes, brazi-
uina garantia da funcção, pôde pol'toncer a Ioil'o, de 35 annos, casado, inspcctOI' sec
todos quantos sejam eleitos o r.econhecidos cio na! dtt Ia circumscrlpção Ut'bana, rosi
represontantos da Nação. Hoje estt't com o d\l,nto ~~rua General Argollo n. 47, sabendo 
Deputado que o particular deseja processar, ler e esc1·evm• ; 
amanhã poderá estar, trocadas as po;;;h;ões, Rubens Carvalho de Souza, brazileil•o, de 
coin o mesmo particular. N5.o impede que 21 a.nnos, solteiro, guarda civil de 1"· classe, 
o congressista. seja processado, mas só ad· residente <L rua Botufogo n. 28, sabendo ler 
mítte quo o seja mediante a, concessão da c escrovo1' ; 
licença. Jayme Pereira 1-Iadrug;\, brazileiro, 23 an-

Antes do a conceder, tem o Poder Legisla.· nos, solteil'O, guarda civil de P classo, resi
tivo a fa.cuidado de proceder a um exame dente á rua do Cattote n. 92, sabendo ler e 
longo da mataria, a encarar pelo la.do juri- escrevm• ; 
dico, a conhecet· de meritis 1 Hvracidio França., IJrazileiro, 26 annos, ca.· 

Sim. Respondem os mais entendidos na sado, guarda civil de 1"' classe, residente ú. 
materia, apeztw das contestações que ago~a. rua Pa.im Pamplona. n. 32, sabendo ler e 
se fazem na Camara. Sim, disso brilhante- escrever; . 
mente o eminente parlamentar, de cuja com· Thomaz Tllimes, brazileiro, 31 annos, ca
petencia, iabar juridico a caracter todos se sado, inspector seccional,rua Gonçalves n.28, 
reco.rdam saudosos, o Sr. Amphilophio, nos sabendo ler e escrever; 
dous memoraveis discursos proferidos nas João Augusto Ribeiro da Silva, bra.zileiro, 
sessões de 22 e 23 de julho de 1898, q.ua.ndo 26 annos, c[l.sado, guarda. civil de ta classe, 
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residente á Est!'lldo. Real de Santa. Ct·uz 
n. 2·&7, sa.bendu lr.t• e escrever; 

Alderico Soloa niboiro, b!>azilcit'O, ~6 M
nos, solteiro, inspootol' seccional, residente â 
rua do Genora.l Caldwell n . .207, s•tl.mndo ler 
c csercvot·; 

Arnulpbo Solon Riboiro, bra.zílciro, 17 an
nos, sol teiro, estudante de prP.p:•ra.turios, 
residen~e !l. rua Senador Yorgueiro n . 2S, 
sabendo le1' e escreve1·. · 

Veja-se bem: é um dcleg<odo, são t1'A3 in~ 
spectores secciona.es, qnatt·o guardu. dvis o 
um estudn.ntc de prcptwatol'ios, tambom So· 
lon Ribeiro, come o insped.m• Alal'io:o. I~ foi 
com es~a. comparsa.ria., com oescs elementos, 
com a. gente de Cíi.Sl!. •tue :sc3 preparou o in
querHo com o qna.l se pretende obtet• a li· 
t;unça. p:tt•a o proc~cs.~o do Depu ta.do AI f'redo 
V areia.. 

Ondo Gstá o in.9uct•ii.o sob1•e a pdsiío de 
Mario Tt•oyáo? Nu.o >cin, nao ma possrvcl 
vir, 11orqun •t autorlrladc <lin • l•~ uuda. em lli f
tlcultlades pura. s.tber qu"l o artigo •LO Cor! i;;o 
em que deve qunlific.u· o sou crime. 

Ent1•cta.nto,ú o olomonto c3scocial (ltt CJUCS· 
tão. 1!:' u pivot cru tor·no rio fJH:t l wllo tom rlc 
gyrar, plll'C!UO na cspt•cio n~io l>o.sta tliznr qne 
Tt'oviío c~tnvu. proso, E' precL;o a anGor:du.dG 
demonstrat• que es~av:t p•·cso L~gnhncnto, 
porque o nos..'fl Codigo só con::lidcm criminoso 
aquullc quo at·rehat a. das m ltvs lia a utcri la ,lc 
quem solfl.'ou a }Jri~é1o dclnixo das cotHileõns 
legao~. • 

Io'oi pol' oomprehoudcr tt import:Lnoin dP.s
se úocumeuto que o i llustro rcpt•eson tt~ntc 
do Dis,,ricto Fctloral, o Gl'. S;i Froh·o, apt·c· 
sentou oa sessã.o pa.s~ad:~. um l'cquCJ•imonto 
para q ue fosse cnvü1clo iL C~tmara o inctuc
)•ito sobL'C tt pl'i;;;.\o uc ~[ll.rio 'l'Nvão. E t!~se 
rcqum·imento fo.~i N.i•:it •.do p~r gmnde 
ma.ioJ'ia.. tlaodo e8te ra1110 do Pmlct' Lcg is l•t
ti v o o pungente exCnllJlo da nega.çi.í.o do um 
clemeuto essencial para tt <LCl'ef;:~ , nn.tut'itl
mentc com o receio de qnc po~:un ptwlg:n 
a~ in:;~itttiçõos com a. ucmol'i1 de ;~lgun~ diu.s 
no and:tmento do pl'oce:>so. 

ao sou appello, Yae adoanto examinar a si· 
goifiCil.Ç>ãO dOS ''OM,bUlOS llS:l.dOS p:.wa ver 0 
que dollo~ se pódc concluit•. 

4lViva. a. mona.rchia. !» Elh que viva. ond.e 
quizor, na. Inglaterl'a, na Allcmanha., em 
Por!ugal. Ell(l. quo viva na CiJ,br.ça dos se
bastia.nístas, no coração tlus ruouarohist&a. 
Levanto asso :;rito que tn qnizcr c (j_Ua.nhs 
vrzc:l ontonclcr. comtaoto quo não v•~ além, 
que nl\o procure pol' meio d.e actos derroca.r 
a.~ instituições republicnnas. 

Que mal po.lo rosulta.r em solíu.r uma. hl 
oxela.ma.((ào 'I gstin·;t !L Republica. ti\o n.b:~,la.da, 
tií.o onfra.<;~ucciú<l., tão iosustenta.vol que u1u : 
simples v 1 va <i monnrchia pJssa, lançai-a._ 
pot· ten11.? 

O Impm•;o Drazilciro só tombou, an te o 
grito «ViYa a Ropnblica» na. bot•a em quo 
já. estava mu~to. 

Voja.sa agora o valor da phr:tsc-«Ahah:o 
osto gvvenw tio 111iscria.~. o to•·mo «abalXO~> 
<\h i iJ umn intc1·joição c I! um s!gnal de re
prontçã.o. O snbst~tntlvu <Cinisorias>•, crupt'e· 
gaúo, q:tcl ucllc caso, no plunl, significa. de· 
:>us ,rc.~. privaçi'írJs 11 infortunios. 

Ao que se J'cUuz o e1·i mc do Tt·ovão ? A 
•lizot•: reprovv oste uovoPM do óoza.stre3; 
pr ivações e infortnnios. 

E i !I no CJ.IlO fica o ru.cto Cltln~ . pela in ter· 
p1't.L:l.ção pullci~~l. de consLituir um crimo. 

A a.utol'i<lado, p ótle. pot·érn . Cl'eat• crünos 
a seu boi·IJI'azcr 1 Não. P<J.J'It que alie 
oxista,, é JlL'OI\iso qní\ llo.j<L a violação impu· 
t.:tYAI e cttlposa. d~t lei pcual. P<ll':t quo um 
facto &cj:1 consldor<t<io crlmo, ê P''ociso t}_UG 
um:l lei ;mturiot· como ta.l o •tuu.lifiqu<-', não 
sC n(lo a.dm issil'ol a intert>ret:\çiío oxtonsh·a; 
p.Jl' nnalo.~· ia ou p:ll'i.lo.tlo para. (lnalificat• ; 
cl'imcs ott t~pplic:w- lhos yon:.ts. · 

Tall'e7. a :wtm·iuaue polici:tl I>onse que lhe.1 

t•cst:' o r cctn•so de qll . .t-lillc:u· M:~do 'rrovilo
como lnclll'~tl no :tl't. 119 do Codigo Peu:~.I. 
(tljnnt<~Jnonto lllicito). Serit uma t'"<bi)tt de 
sa.IYa~:;Io (!l10 irá. ímmoiif~tameut\l n.o fundo 
com o pc;o do recurs•> grns~ait•o . 

LU os dnp:)imantos do delegado Dr. Ray· 
mun•io rla Canh!L Filho, por onde se vê que 
11-Ia.rio Tt'oV'ãO toi pr~.m ao dar o viva. o ao · 
le\·a.r1ta.r a o:tcla.maçi~•>. 

Lê os ou~ros úcpoim~utos pot• onde o 
mcmuo sa vorifba. 

Exa.mi ua.ndo os papr·is, conH~Q<t p[)rguntan
cln Ri o :pt•omotol' C o oompotcnto pa.t•a. i tnj20-
tt·ar a licença. Ut\muitosqucpcnsa.mqlle nao. 
O Sr. On.teã.::~ Ca.rvallto.l a.~;;un entcn<leu na con
clusão do seu voto em sopll.t'ado, no caso do 
pedido Glyeorio, Irlncu e out.ros, a.címí1 r~
ferido. Deixará. do lado est;~ quest.'í.o. 

Passa. depois a. ostuda.t• o que fez Ma~•ío 
Trovão )>a.t•a sor 1n·eso. Seguouo o dopcJim~n· 
to dll.S colebt·es testomnnhn.a, den vivas ci ?lW· 
nal'chia o grHou-Aúaixo este go~et·no de 
mise1·ias. 

Pede que qua.lque1• dos colloga.3 presentes· 
lhe responda. q11a1 o artigo do Codigo Pena.! 
quo clasaitloa. como crime o omprego da'! 
duas -expressões. Vl~to qno niugm~m acode 

Ora, o Codigo e3ta.!Jaleeoquo, nos casos de 
ajuntamento iUioito, flo:~.m isanto11 de p~na os 
que deixa.ram de bma.r parte no a.~unta
monto, obaJeccndo :t a.dmoe~tacito da autori
do.'.IO (art. l eo). Exig1.1 o ~rt. 121 q~c a -, 
a11torichde, informada da e.nstenola de nJUD• _ 
tamento illicito, v.1. ao logar aaomp:~.uhada 
do seu escrivã.o e fot'e& e intime .M pa!!SOU . 
prasontesa que se retirAm. Si não rôt• obad~..; · 
cida. fará segunda io.tima.cã.o; a.indll nao 
obedocid(l., f~rá terceira e só depois disto é.. 
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qUe empregará a força. para a dispersão e 
mandará. recolhel' á prisão preventiva os ca~ 
beças. 

Quem ler um p.:>r um dos nove depoi · 
men~os vorillcará que não houve a. intima.· 

. ção. Logo, uão houve prisão legalmente elfe· 
ctuada. Logo; o Sr. Alfredo Varola., retirando 
da prisão o Sr. Mario Trovão não delinquiu, 
podia. tiral-o uma, dez, vinte, cem, duzentas, 
quantas vezes quizesse, sam que fosse crimi
noso. 

Cita uma obl'a tle Faustin I-IéJe a peopo3ito 
do caso. 

Examina. ainla. longamente os depoimen· 
tos delles, ti~·anJo conclusões todas fa.vora.· 
veis á negação da licença pa.r.J. o processo. 

Declara em seguida que, analyzaudo {\S 

cousas, conclue CJUC D'lm mesmo o Sr. Alfre· 
do Varola arrelntou Mario Trovão das mãos 
da auto1•ídade. O delegado e o inspector Dn· 
arte Nunes, ouvinJo as ponJci'açõas do rc
presenhnta do Rio Grande do Sul, deixaram 
que o raferído cidarlão su.hisse sem; m~ti:; 
constrangimento. Q ucm o disse foi o che f~ 
de policia, !tO Lwral' s3m demorJ. a demissão 
do ambas. Si resistiram, si só cederam de· 
·ante do numerv .c da violencia, ccHUO consta. 
de saus depoimentos, não deviam estr:tr de· 
mittidos, isso para não considerar cJmo in
justo o chefe de pJlicia.. 

Allega-se, pol'ém, quo Alft•edo V~tT'ela COU· 
feasou em seu jorna.l quo lw.vio. p1•atíca.do a. 
violencía.. Gabolices do articulista. .•• 

Acha-se então que o que clle diz moreJe 
fü? Nosso caso, sej:t-so log-ico, admitb-se 
tudo, acceite·se tambem a pa1•tc do artigo 

·ou do jornal em 11ne ollo a.ffirma. que ostJve 
preso, pois não é justo, não é rn.zoavel, não 
á decente quo se leve em linha de cont.a o 
trecho que servo pa1•a. sua condemnacão e 
se d8spreze aquelle que ·lhe póle pel•mittil' a 

, acção contra quem o prendeu. 
· Foi allegado a.inda que o Depuhdo Alfrolo 

Varela confessou o f<tcto da tribuna. da. Ca· 
m;,ra,. Pois, o Deputado que é ioviolavel pelo 
que diz, pelo que faz, no exercício de suas 
funccões póde fornecer elementos para sua. 

. propria condemnação ? 

primeil•o e o S.mador José Hy5ino, e expõe, 
lendo os Amwes, as subtilezas a que se ape
gou o pa.rec.JP pJ.ra. pt•opor a denegação, 

Examina o pedido para. o processo de c a.· 
lumnia promovido por Isa.il Boris e Achilles 
Boris conLr.~ o Deputado Martinho Rodri
gues de Souza, e detn)nsti·a. a m:tneira. por 
que a Commissão classificou o crime 'como 
de injuria c não de calumnia e sublinh1. um 
dos considerandos do pa1·ecer contra a li
cença, poque o referido D3puta.do se cha
mava Martinho Rodrigues de Souza o não 
Martinho Rodrigues, conforme estava. no 
pedido. l'vias Martinbo Rodrigues m•a o nome 
que figuT':n·a no cabeçalho do jornal, ~Ia.r
tinho Rodrigues ora. o s3u nome pal'lamen
tar. Ainda mais: o citado representante 
confessara. publica.monte que era o auctor do 
artigo que motivou a questão. 

O omdor aborda muitos outrJS casos, 
cntr~ elhH o do Sr. Mayrink, o salionh 
que em todos a Jlceoça. foi negada. 

Antes, porém, de t3rminar o cont'l·onto, 
vae abot•dal' dous que são int~ressa.ntis· 
simos. 

Um é o do distiucto Deputado José B\!· 
vilacqua,que, sentindo a sua honra. de milita. r 
offendida, vciu ú. tribuna. e raqucrau que lhe 
fosse rhda. liconça. p:tra respJndcl' a con
selho de guerra.. Tt·a.ta. va-so· da. capitulação 
de Tijucas, feita pelo · coronel Adriano Pi· 
mental: Absolvido pelo •conselho de guerra, 
foi condemna.rlo pelo Supl'Jmo Tribunal ~Ii
lihr. Um considera.nlo d'l. sentenç.:t dizia 
que oram t1mbam culp:tdo.:; os otfici<1Js que 
fizeram p.1rte do con3elho con vocJ.do para. 
resolver sabl'O a c:tpitul.wão. A Ca.ma.ra en
tendeu n3ga.r a liconç1, depois de ox:.Lmina.l' 
o accordão daquelle Tt•ibuna.l, d~ commen
tlr e contrariar muitos dos fundamento3. 
E não o~corrill. a. hypJthe~e de uma tenta· 
tiva de g.werno ou particular para arrotlar 
do Congl'esso o represent:~.nte. Era elle 
mesmo quo, brioso e digno, queria. rJesaggra.
V'at'-se p3rante os tribunaos. 

Agora, o caso· m!l.is delicado, o do Depu
tado ac~ma.{\o como autor de um detloramen· 
to. Não pretendia o oraclor trazer para o 
debate, mas o relator o fez e de moJo infiel, 
contrariament9 á verdade do facto, penso.ndo 
que tinha um elemento em seu favor. Cabe
lhe, pois, a. responsabilidade de ser o escabroso 
assumpto trazido para a. téla da. discussão. 

Entra em outra. ordem de C)USideraçÕ(B e, 
embora tendo examinado já a questã.o ta.m
bem pelo lado moral o politico, vae ainda. 
.dizer alguma. cousa no mesmo sentido, C;;)tl· 
frontando a. attitude actnal da Cama.ra com 
a sua conducta em face dos outros pedidos de 
licença,, Examinarndo esse ponto, verifica que 
só uma. vez fui concedida a licença., em um Ex.hibe o orador os documentos que in
caso em que o proprio autor confessára. o struiram o pedido de licença a cbama. a. a.t
delicto. teoção da Casa p:tra a differença. dos dous in-

Refot'e·se ao pedido de licença. para serem que ritos; este, volumoso, com todas as peç:LS, 
processados os Deputados Assis Brazil, Jo:1·1 com todos os elementos, com attcstado de 
quim Pernambuco e Custodio de Mello, pot• corpo de delicto, attesta.do de n lSclme::Jto da 
motivo de um desafio para duello entre o creança. e mais formalidades. E o promotor 
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de então em um volumoso tra.ha.lho, cheio 
·de minucías, dava. á Camara todos os escla
recimentos para resolver, porque natural· 
mente entendia. que ao Poder Legislativo com· 
petia. o exame <\ln.plo da. questão. E quem et>a 
o promotor de~sa época, de 1891? Era o Sr. 
D.~putado Mello Mattos, o mesmo que enten· 
deu, na. votação da. sessão t.ransacta, ser des· 
nece.~a.rio c. ínquerito sobre a prisão de Ma· 
rio Trovão, 

A Commissão de Constituicão, Legi:>lação 
-e .Justiça. d \quellc ao no elaborou um pa
recer em que concedia a licença., mas só para 
depois de encerrada a sessão Jegi~l;t.tira. Um 
-voto em sepJ.rado m~nLla.va. concedel' logo. 
O voto do Sr. Glyccrio opinava pela recusa.. 

A Ca.ma.ra. consentiu quo o processo se rea· 
lizassc depois de encerrada a ;;cssão, atllt•mou 
o Sr. FroJdcrico Borges, om seu discurso de 
defesa. do pa.reoor. E' inoxacto, ú ino:nctis· 
simo, diz o orador, o para provai-o lê nos 
An11acs o occorl'i.Jo na sessão de 20 de setem
bro de 1891, por onde so vel'ifica. que o voto 
a.pprovado foi o do Sr. Glycel•io contra a liw 
conça. 

O orador vac coocluil•,mas,antes .:e t'a,zel-o, 
trata da sua. cohereneia e do modo :por que 
sustenta os seus principias, até mesmo con
tra a.quelles com quem estiver,~. iuenlificado 
nos campos de bataLha.· Trata. do pl'Ojecto do 
.adiamento das sessões do Congresso, que se 
affi.rmav1t como patt•ocioado pot• Floriano, 
prqjecto quo combateu com as ma.iores ener
gias. Cita. a. correcção daquelle salvn.dot• da 
.patri::L ante o Poder Legislativo na.quella. 
cmergencia .• EUe que tinl1a. nas mãos con
centrados todos os poderes, que Ol'a vence· 
dor, que não temou os canhões d<\ rovoltn,, 
curvou-sa ante a decisão legisl:\tiva r~jei
tando o adiamento. Foi m:tior quando SQ 

<:onformou com a resolução de um poder 
desarmado, do Congresso Nacional, do que 
quando affl"ontou a3 metralhas inimigas. 

Dopoi'l di&o, o orador rcfer~-se ao llescon· 
coito tributado aos rep1•esentantes dtt nação e 
·lembra o caso do d.it•ectJr da Imprensa Na
.cional, que expaz na rep:u•tição um aviso 
otrensivo, prohibindo que os congressistas 
pudessem emendar os S;)US díscur&os, aviso 
felizmente revogado por intervenção da 
Mesa. Todas essas causas são symptomas da 
desconsideração em que v<~.e cahiodo o legis· 
lador e contra a. qual é prcc!so que sopre
ea.venha. 

Va.e concluir. 

Não tem illusões, nem tem enganos. A ex· 
periencia adquirida durante o seu Ingrato 
~irocinio parlamentar bom lhe ensina a. pre
ver- a solução das cousas. Não ê preciso ter 

t'óros de comummado psychologista. para en
trever o cpilogo de tudo isto. 
· O eminente fl·ancez, o homem do E.;ta.do, 
que foi a.cclama.do um dia na as.)embléa de 
sua terra como o salva1m• da pa.tria,o gra.nue 
Thiers, diss3, em urn daquelles porm1mores 
conceitos que t:~.nto o sublim!l.ram:«Os bellos 
discursos po:lem mudal' as opiniõe3, pol•6m 
ounc1 mudam os votos)). 

~ão mudam votos as formosa'3 orwõosdos 
ol'adores que o precadot•a.m n1 tribua:~., não 
muda a su<t palavra dc3cor<t(ll 1 apen:ts vi· 
lwada pela sinceritluile o o desassombro. 

A sentença já. está lavl'ad(l. antes de profo
l'ida. A Ca,lllêtl'.\,quo denegou licença no cn,so 
do accusatlo como deflorador, que não con
sentiu que olle fossa faz:Jr sua justificação pa· 
rantc a justiça, que não ouvill os soluços da 
ví~tima, que sa não enterneceu ante a corôa 
da virgem fanada. pol.~ deshonr<t, bam póde 
at•rancar• ú~queUa c:~.deil•à, p1ra envolver 
nas malhas de um peocosso, o DGputaio AI· 
frado Varcla, a uniciL figura de oppJsicio-
nist-.t em f,~co d:J Governo. · 

Faça.· o m::ts deixe que, llit hora em quo o 
honrado Pt·csidcnto dcst.a Ca:m, dJ alto da. 
cadoit•a. aqui foi guindado pela confiança. de 
sou3 p:ti·es, o que tem s,tbicto dignificar, faça-o 
mas deixe q ttc, na voz de S. E,; . , ao cum.prir 
o doloroso tJevcr de aonuuciar o I'Jsultado da. 
vot~ção, em contraste com a verdade, em 
rebeldia. com o dil•eito, em pugilato com a 
justiça, em revolt~\ contl'a a conscioo,cia de 
quasi todo;; os Deputados, faç:J.-o ffiétS deixe 
que o orlvlor escut~ na voz do S. Ex., nessa 
hora. sombria., o grito dos morib11ndo.>, os 
dobres de fioado3, n.nnunclaodo os funoraes 
do Congt•esso N:~.eioual. F~tça-o mí.ts permitta 
que a slU1 phantash veja no momento da con· 
summação do acto juntamente com a p1rtída 
do Sl'. Alfl'edo Vareta. o cJmc.çJ dn. viagen1 
de um hergantim sinistro, a boiar á tona do 
mar morto das convic;:ões do legislador, lc· 
vando em seu bojo .pal'l\ longJ, para muito 
longe,plra as longínquas paragen.:~ onJe está 
aquella floresta. dos suicidas do divino vato 
florentino, a. que se refet•íu em seu brilhante 
dis:!urso o eloquente e sempre leal Deputado 
fluminense, o Sr. Belís:trio de Souza, lavando 
om seu bojo para aquelle cemiterio os ulti· 
mos fragmr.ntos, os ultimos retalhos, os 
ultimas resquícios, os ultimos boc<!ados, as 
ui ti mas migalhas das immunidades da re· 
presentaçã.o n~ciona.l. (Jftdto bem; muito 
bem. o O)•ador e vivamente comprimentado e 
abraçado por todos os Deputados presentes. 
Prolongada salva de palmas no recinto e nas 
galerias, O Sr, Presidente ,·eclama com insis· 
tencia attençl!o.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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Vae a imprimir o seguinte 

PROHôCTO 

N. 103-1904 

Autol'i;a o Pode1· E.;:ewtiva a concede1· wn 
anno de licençc! , com os vencimentos da lei, 
ao medico de 4a classe elo exercito Dr. Al
{l·edo de Jiello Jlattos 

Po1• intermedio do Ministerio dos Negocios 
da Guerra foi dirigida á Camara uma pe
tição, acompanhada do vat•ios documentos, 
em que o capitão medico de 4a classe d_o 
exercito, Dr. Alfredo de Mello Mattos, soli
cita um anno de licença, com O!) vencimentos 
da lei para tratat• de nogocio:: de sou inter
esse c'da saude de sua nspo3a, fót'a da Ca
pital ou mesmo da Repnblica. 

Das informações annexas á petição e pl'C' 
::;tadas, tanto pelo Esta·Jo, Maior, co~o_pola 
Dlrectoria Geral de Sau te e Reparttçao de 
Deposito do l\Iaterial Sanita1•io do Exercito, 
verificou a Commissão de Petições o Poderes, 
nã l> sómento que u p.:Jticionario foi inspeccio
nado de saude :t :: do cvrrcnto c JUlgado 
doente, procis<tntlo de quatro rnezcs pa.r:t seu 
tratamento, convindo pctru. isto mudar do 
clima o igualmente que sua esposa acha-se 
gravemente enfet•ma c neccssit.ar tambam 
I'etira.r-se desta Capital poe os paço do S a 1 O 
mezes; mais a,in (h . na qualidale de ajuda,ntc 
do Deposito dJ iliatei'iitl S;mita,t•io, ? requ~
rente seguiu p:H:t o Ac:.·c onde, Jnnto a~ 
forças em opemçõe.3 do guerr;~, pl'<'.o:tou bons 
serviços. 

E, concliderantlo, conform ~ judiciosamente 
accentúa, a informa1,:ão do medico director_ do 
Depo:olto do Materia.L . sani~ario rlo Exe~·c1to, 
que a esposa. do pettewmu•w, ·_pe la. gt•a,·tda.Je 
da enfermidade quo som·e, extgo tt pre:~ença 
do esposo e medico junto a ella; considerando 
tambom os set-riç,os- qu:tlificados hJns pela 
<.~utoridade competente-prestados pelQ SUJ.?
plicante em operações ue guerra no te:I:l
tol'io do Acl'e. onde pl'O\'avolmentc n.dqUI!'lU 
a molestia de que ostâ solfl'endo ; julga a 
Commissão ser de justiça, deferir o pedido, 
pelo quo oft'erece ao voto da Camara o se
guinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

A1•tiO'O unico. E' o Podel' Executivo auto
rizado~ conceder au medico de 411 classe do 
ex.e1•cito, Dr. Alfredo (le Mello Mattos, a 
licença de um anuo, com os veucimou&o::;.ua 
lei, revogadas as di~?osições em contrariO, 

Sala das Commis~'üos, 8 de julho ne 1904. 
-Jose Euzebio, pre;; idonte.-Euzebio de Ar· 
d1·adc, rela.tor.-Felix Güspar. 

O Sr. Presidente-Estando a•l..:>
antada a hora., de:igno para sexta-feira., :5 

· do corrente, a. seguinte ordem do dia: 

311 discussão do projecto n. 51. de 1903. au
tol'iza.ntlo o Poder Executivo a abi•ir :10 Mi
nisterio da, Fazenda o credito cxtraordina
rio do 6:379$587, em execução de SCil_tcnça 
passada. em julgado em favor do D1•. Htla.t•w 
Soares de Gouvê:t, lente da Faculdade de 
~ledicina do Rio de Jaoeit•o; 

3" discussão do project·) n. 52, do 1904, au
torizando o Poder Exe~ullv•: .t abrir ao Mi
nistorio da. Fazenda o creclito extra01·dinario 
de 27:915$150, our_o, ~mportancia com (lUC_ o 
Brazil deve CJJÜl'Ibun· p:tra a. construcçao 
do edificio destinado á Secretaria Intel'na
ciona! das Republicas Americanas c para a 
Bibliotheca. Commemora.tiva. de Colomb:>, 
em \Vasllington; 

3a discussão do projecto n. 63, de 1904, 
autoriztndo o Poder Executi•ro a abril· ao 
l\Iinisterio da Industri<t, Viação e Obra ~ 
Publicas o credito extraordina.rio da quantia 
de 12:801$870, em execnção de sentença 
passada em julgado em fa ;·o r dos engenhei
ros Lucas Proença e Antonio da Costa 
Junior; 

3" discussão do pl~o,iecto n. 74, de Iüü4, 
autol'izando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministol'io da Guo1•ra. o C!'edito especial de 
6: 43,1$980 para occor1·er ao pa:gam~nto a 
Francisco All'onso Palia, cesswuarw de 
diversas ex-praças do exercito e,;tac_ionarla~ 
no Estado do l\Iatto G1·osso, proYemente de 
peças de fardamento que venceram o nã-:. 
receberam no devido tempo ; 

3·' discussão do projecto n. !H, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abeie ao 
i\Iinisterio da Justiç,, o Negocias Intei'iores 
o credito do 29:300$, 9Upplemeutar ú. ru
bl'ica.9ndo art. 2>da lein. I.I45,de3l de 
dezembro de 1903 ; 

Discus&1.o ·nnica do projecto n. 99, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
um anuo de licença, com ordenado, em pro· 
rogação daq uella, ~D?- cuj~ goso se acl~a, ao 
1• official da, Adm1mstraç><1o dos Curt·ews do 
Estado elo Pa1•anú. Clarimundo José Corrêa; 

Discussão unica do projecto n. 101, de 1904, 
autoriza,ndo o Poder Executivo a conceder 
um anno de liconçá., com o respectivo orde
nado ao 2• oscriptui·ario da Repa.t·tição Ge
ral d~s Telographos José Augusto Martins; 

Continuação da discussão uníca do parecer 
n 11 de I 904, opinando no sentido de, em . 
fa~e do art. 20 da. Constituição, ser conce 
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dida :1. lic3nç:t solicitada. pelo 3° prom·)tor llicia.l que acomp::tnha. o requerimento da-
publico do Distl'icto Federal para. process::tr o quelle orgão do Ministerio Publico. 
Deputa.io palo Rio Grande do Sul Dt·. Alft•ulo Levant·.t-se a S3::Hão ás hJt\\~ e 45 mirmtos 
Varela, pelo facto constante do inc1uet•it:_, pu· d'.1. ta.rJe. 

5.'í" SESSIO K\I 15 DE JULHO DE 1901-

Presidenci.a dos SN. Paula Gttinw;·iTtJ:3 (P;·esidente), Olivei;·a Figaei;·edo (1° l'ice-P;·c
sidente) e Paula C:uima1·iíes (P;·esidenle~ 

mal' a, no offl.cio n. 92, de 22 d•3 junho Pl'u 
ximo passado.- A quem fez a t•equisição. 
(A' Commissão de Orçamento.) 

DJ mesmo minbtcrio, de igual da h. cn· 
viando <t segniute 

1\IE:\SAGE~I 

Ao meio-dia procede-se ti. chamada, a que 
t•espondcm os Srs. Paala Guim_arão . .;, Oli n\il':t 
Fi"'ueiredo, Alencar Guimaraes, \Va.nderley 
dc

0
:\lendonça., Joarplim Pires, Eugenio Tou

rinho, Rogerio do :\Iirandl1, JosJ Euzehio, 
Dias Vieit'a, GonçaliJ Souto, Eloy do Souza, 
\Yalfredo Loal, Celso ile Souza, Bl'lcio Filho, 
João Yioira. Ep:1minonJas Gracindo, Rar-
mundo uc )Iiraoda, Euzebio de Andrade, St•s. 1\Jembl'uS elo Congresso NacionnJ
Arroxella" Gah·ão, Rodl'igucs Doria, Jovi- Tendo 0 Governo da União, <L yist:t dcl auto
niano de Car,·alho, Felisb3llo FreiroJ, Oli vei- rizaçflo confcridt1 na aet. 2', n. x.m, da lei 
ra Valhvlão, Garcia.Pires, Satyt•o Dias. Alvos 11 , 95:-J, de 29 de duzcmbro de lü02

1 
com

BaPbosa, Pat'anhos :'.Iúntcmegro, RodPigue;; praJo a Sclmtz vereiniguug, na qunJidadE 
Saldanha, Heredia de S<i, Ctn•rêJ, Dutl'a, Mello ,[e representante_ dos porta~oros das dcben
Mattos, It•ineu I\lachad.o, Nelson de Vascon- turcs do cmpl'eStimo contraindo na Allema·· 
collos, Augusto de Vasconcellos, Fideli~ Al- nha pela Cumpa.ollia. E,;t1•ada do Fort·o Oeste 
ves, João Baptist<. Galvão Baptist't, Silva de MinJ.s, em liquidação f'orç.tda, a totalidade 
Castro, Laurindo Pitta, Per•cira Lima, .Julio do dito emprostimu, então rep1·escnta1h\ por 
Santos, :.\hu!'icio de Abreu, C[trlos Teixeira de~enlw·es no v<t!ol' de mal'00S 21.9GO.OOD, 
Brandão, Paulino de Souza, João Luiz, Gas- liquitlo das qnc for~m sorte[tdas no v~~lor de 
tão da Cunha, Cal'!leiro de Rezende, Bueno maecos -.190.000, fot hwrad•1 a respectrva os
de Paiva, Leonel Filho, Carla~ Ottoni, C<u'- ·~riptnl'a., em 13 de junl~o do an?o proximo 
valho Britto, ;\Ianoel Fulgencio, · Olyntho pt1SS<ulo, sendo em scgutda reca\.nJ.os rla YC~
Ribeil·o. \Vencosláo BI"l1Z. Co:;ta Junior, dedoi·a, a quem foi dada plen:.t e geral qm
Arnolplw .Azi.lvBdo, Amat•:ll CG~ar, Forreit•a taçiio pelit eutecg<t desses títulos, dcbcntw·es. 
~raga, Elúy Chaves, _Leite do Stmztl:: Pau- no valor de marcos 21.010.000, ficando a 
Imo Carlos, IIermenegthlo de ?IIorn.e~, Ber-. mesma vendeuol'a, enteetanto, obrig-ada a 
nardo Antonio, Cpsta Xetto, Houcdrcto d_e eecolhor ao Thesout'o, em gat•a.ntia das l'O· 
Souza, Candidv de Abreu, Carlus Cavalcanti, s"antes,no valot' de ma.rcos 941.000, a quantia. 
Paula Ramos, JuYenal ~lillor, Marçal E~- de 225:000:5000. 
co bar, Barbosa Li ~!la, r .ermano ~asslocller, . ~ , . ,, . . _ ') ., $ 0 Cassj_ano do Nasctmmlto, Vespasmno de Al- Pethndo ago1a a LL:>tltlllç_ao do ~03.174 .. 10,, 
lmquerque c Campos Cartier. corrcsp:mdente a marcos 8:>1.000, pos~et·tor-

Abre-se a sossão. mente entt•cgues em clcbentw·es, V3l'Jfic~·~e 
E' lida e sem delJate approvada a a.ct::t da não ser possi vel attondm·-se a esse pedtdto, 

se..~o antecedente poequo o Thesouro, em vez de levar á con a 
Passa-se ao expediente. do citado art; 2° a despeza ~otal dessl1_com-

. • pra <! escripturar em depostto a oauçao de 
O Sr. ~.Llencar Guunarães 225:000$, pat•a ser opportunamcntc ~evan: 

(1° Sec1·etai'io) procede á leitura do seguinte tada alli apenas classificou a quantta de 
· 5 51Í·lll$lll ou~ 620.000-0-0, corres-
EXPEDIENTE p~ndente ás debentures anteriormente en-

Officios: 
Do Ministerio da Fazenda, de 13 do cor

rente, sJ.tisfazendo a requisição desta. Ca-

tregues. 
1 1 

. 
Não tendo sido revigorada na actua oz 

de orÇamento a autorização alludida, o que· 

" Vol. Ili 
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l'emoveria. a ditncult.la.do, torna.-so necassal'io 
.qu~ autorizei~ u Governo u. abrir um credito 
na. import&ncia de 225:000$, que dtJvtwá. s1u· 

· escripturada. como du.spozJ. rcalizad<t e ao 
mesmo tempo como l'ccoita. da depositos, 

. afim do ter loga.r a rr.atiluiçií.o l.'ccla.ma.!la. c 
a que o for depois do eotrogues i\S deb<mtrwc.; 
rcsta.nt~s . 

Rio tlu Ja.noiro, O de julho de 19J4, !G" da 
.Republica..- F,·a••ciscq !lc Pm,la Rocl,·i!J<!es 
Alves.-A' Commissão do Ü1•ça.monto. 

Do mesmo minis teiio, de igual dan, en
v·iando a sag11inte 

MENSAGE~l 

Srs. Memhl'OS do Congre~sG Nacion:tl 
Tendo sido votaclo oa loi n . I . 145, 'I e :·l i de 
Jlezembt•o de 1\J:J::t, o credito do 1.~:;7:::60 . ..; 
para as despe7.as tla. vorba designn.dt~ no 
:l rt. ~5, n. 12, da l'eferida. lei, o e:dsti ndo, 
apenas, o 8:ddo de aOO:W7$718, visto j ;t se 

. tel' d e;;p"nilido, por cont:t t l fl<Se ct·c~d i to. :lo 

anantia. de 877:062$1?82, conllwmc se ,.e1·itica. 
d~ domonstra.ção feita pelo diroctw g-m·al 
ela. Imprensa Naciona.t o a quo so rofet·c o 
seu oillcio n . 416, do co1·rcotc mcz, pr.ço·Y'Js 
a u torizeis o Governo a. abrir um credito sup
plcmentar á. dtt:l. verba., da impor la.ncla. d0 
~92:802.~28.2 , <\fim do, udciicionada. üquulle 
:1aldo, fazer face â. tlespoz:.~. que se tom dl' 
etfectuar até o fim do cxct•cicio. 

Rio de Janeit•o, 9 de julho de HJ:lt IG' ch 
Republica,.- Francisco de Paula Rodi':·gHe> 
Al11es.- A' Commissilo de Orçamento. 

. Tclcgramma : 

O Sr. '-"euee.,l a u Braz-Tr,\o~
mitto ás mãos do V . Ex. a rcpre.>eotação d:t 
Sociedade Auxiliadora. rlos Fun~io:m.rio3 Pu
hl!cos rlasta Ca.pita.I, àtlm do quo tonha. con· 
•rcnicote destino . 

ORDE::I-I DO DIA 

E' aunuocia.da. a 3~ discussão do projecto 
n . 51, do IU04, autorizando o P-.~der Exe· 
eutivo a. abrir ao Ministc.-io da Fawoda. o 
credito cxtraordioa.rio de 6:379$587, om 
execução de scn tença. pafsJ.da. cru jlllgado em 
favor do Dr. llilario Soares de Goun!:~.. lente 
da Faculdade do ~~~dicina. do Rio du Ja· 
noiro. 

Niogucm pedindo a p:~.laVL-a., é cn~rl'~td<\ 
a. discus~ão e adiada. a vota~ão . 

E' annuncia.da a 3~ discussão do projoc\0 
n . 52, de 1904, autorizaoJo <l PoJor Exo
cuti vo a aln·ir ao Minist.crw <la. Fazenda. o 
c1'eutto os.traordinario de 27:915$150, ouro . 
importancia ('OJn que o Bl'a7..íl deve 1;ontri· 
IJUir pa.m. a. coostruc.:.ão do cditicio destinado 
á. Scí}rata.ria. Iohwnaciona.l das Republic:.u: 
Arr.el'icanas c para a Bibliotheca Commn· 
morativa de Colombo, om Washington . 

Xinguem pedindo a pala n-a, .: onccrrada a 
tlis(;uss~o o adiada a votação. 

E' annuncilula. a 3·' discussão do projcckt 
n . 03, do n>o~. autol'iza.n.Io o Podal' l!:xe
cutivo a abriL• ao Mini~tct•io da Iodustria, 
Vi:t.ção s Obra.il Publicas o crcditv cxtrnordi
nn.rio di} 12; 80 I $Si O, em l):tocução dQ sentença 
pas.sa.da em julg:1clo em favot· !los engenheiro!' 
Lucas Pr.oença o Anbnio da. Costa Junior . 

~inguem pedindo a palavra, t! encerra<!:~. a. 
Pa.rahyba, 1:3 do julho de 190-l- Ex. :';t· . uiscnssfio c adiada. a vot.açiio. 

Presidente Camara Deputado;- Rio - Coa- , . . _ . 
~ra.tul<J.ções- Pas~gem grande úa.ta. histo- E a.nnunctada. a. 3a ,dl9C~O do pl'OJccto 
I'ica. em que nossa Pa.tría commamol'a cüaft·a.- ·D. ?4, de 1~04, au~o~u:ando o Poder Exe
tel'IJiza.çã.o povo3 americanos.- .rosô Pae- c~ttvo a a~mr ao ;\hnlsterlo d<J. Guctro o cre· 
grino , Presidente do ~sta.tlo.- rnteit·a.:ia: dltO cspec1al de 6:434$980 para o~correr ao 

· pagamento .1. Francio;co Alfonso Palia, ccs-
Roquorimentos: sional'io de divorao.~ cx-pra.Q38 do cxcroito 

osta.ciona.das no Estado de Matto G~, pro· 
v cnieo tA do p eças de fa.rdamea$o q ue veace
ratn o uão receberam no deYidll tetnpo. 

De Cabral & Comp. ,propriet~rios <llt fabl·i.:a. 
privilegiada de estamparia gobro folhas de 
Flandre.~. pedindo isAnção de direi los po1• 
15 annos, rios direit~ relativos a ·100 caixas 

. de folila.s do Flandres, e pa.t',\ t intas, vernizes 
a mais acoessol·ios para essa qua.ntida:l e de 
J'olhas,que é o ma:dmo (!Ue importam annua.l
mente,-A's Gommissõos de 'fari fas e de Or· 
ça.mento. 

Do Amalia Carolina Ferreil'a, pedindo ~·e
levação da divida cootrahida. pelo seu f}na1o 
mo. rido, plra. com a. Fa.zood:l. Naciona l.- A· 
Commiss1o de .Fazenda. e lndustl'ias. 

Ninguem pedindo a palavra,~ ooecrrad~ A 
discus.'lã.o o atilada I} vot.açã? • 

~· a.nnunciada a "3a discass.'io do projeçto 
n. 9-l, de 190.1, autorizando o Pod.et•. t-::a:e· 
cutivu a abrir ao Miuisterio da Justiça o Xe· 
goeios Iniet•iores o credito de 29:300$, sup· 
plementa1· 4 rubrica 9& do art. 2- da lei 
n . 1 . 145, de 3 1 de dezembro d_, 1903. 

Nioguem pedindo a. pal~vra, ê enceuada :1. 
discussão o :ullada a. vota~o. 
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E' annunciada. a. discussão unica do Pl'O· 
jecta n. 99, de 1904, autorizando o Poder 
Executivo a conceder um anno de licença, 
com ordenado, em prorogação lla.1ueUa em 
cujo gosJ so a.eba, ao 1° otncia.l t.h Adminis
tração Geral dos Correio3 do E,;ta.do do Pa. · 
ra.nã. Cla.t•imundo José Corrêa. 

Ninguem pnrlindo a pala'\""ra, é eneerr·ada a 
discussão o adiatla. a. vota.;ão. . 

E' annunciada. a discussão uniea. do projecto 
n. 101, do 1904, autorizando o Poder Exe· 
cutivo a conceder um anno de liccnc:a, com o 
l"eSpoctivo orJenado, ao 2" cscriptut•a.rio !lt 
Rep:l.rtiçã.o Ger..U dos Telógraphus José Au
gusto Martins. 

Ninguem pedindo a. palavra., ó encerrada. ~\ 
discuss..'io eadiada. a. votação. 

E' annunciada a continua•;ão da di ,-cu.ssão 
unica. do parecer n. 11, d.c ID04, opin'lnJo no 
sentido do, om faco do at'i.. :20 úa. Constitui
ção, ser concedida. a. licença solicitada pelo 
3° pr.Jmvtor publicl> do Di.;~ricto Federal para 
proL~ess~r o Deputado pelo Estado dJ Rio 
Grande do Sul DI.". AlfL·e.Lo Varda pCliJ facto 
constante do inquerito pJlicia.l que acompa
nha o re.:tuerimcnto daqucl!c OI'!::rio do Minis
terio Puhlico. 

o Sr. Presidente-Tem a pa.la.vra 
o Sr. G...!rmano Hll!:;bchcr. 

O Sa·. Ger•n:a.u.o ll .u;;sloch.er 
Jiz que '"-,_,lt;3. ;i. tribuna p:J. l '<l derc.;n do p:Lrd

CJr, SOffiJ!1tO CJIDO um.t l:LLtisf.te<i>J :i. opini:"lo 
pul)liea.. Não quo lhe p:w~~a. abalada a solu
ção dàda ao c.l.S:> pela Com zni:~3ã.'J rcspcJti V;t; 
mas é pNciso mo.itra.r <t conscicncia. inteira 
da conJucta. do3 que votam uo sentido do pl.· 
recet·. 

Não lhe impressionam os argumento.; até 
hoje produzidos contra. as conclusões do pJ.rc
cer.cumprindo,ootretanto. dizt}rqueo discur· 
so proferido pelo S1•. Bt•icio Filho é de natu· 
reza. t.:~.l que impõe uma. re3posta. immediata.. 
tal o ~forço despendido por c:.;se distincto 
eollega, que foi até hJje o unico a a.bo1•Jar a. 
questão em si. trazendo o contingente de 
um trabalho superio!', tendente a provat• que 
anima as. Ex. uma convicção tão profun
da qua.nw a que anima aos outros que sus-
tentam o parecer. . 

A impressão deb::~.da pJr cs3e t!iscur.so 
prooisl. ser desfeita.. 
. Nã.o foi da mesma. na.tu1•azl. o discu1•ao do 
f seu collega Sr. Blrbosa Lima, que se afastou 
~completamente do facto para. se limitar a uma 
!das soas coJStumada~ orações bellissimas na 
· fórma. tendentes exclusivamente a impres
Giona.r o a.uditorio. 

Depois de ana.Iyslr succintamente ~ste diS· 
eurso, pa.ra. justitie:u• O» eoncettos quo exter
na, discutirá. a9 razões aqui apresentadas 
pelo Sr. fh•ieio Filho, olferecendo contestação 
immediata, no mesmo terreno em que S. Ex. 
collocou a. questão, 

Lembrou o Sr. Barbosa Lima a !lpoca. bis· 
torica. em que o Governo do Sr. Prudente 
de Moraes solicitu.va. licença do Congresso 
para pro~ossa.r varios Deputados implicados 
no chí\mada a.tton~do do 5 do novembro. e 
lembrou esta occurrencia. com o intuito de 
evidenciar o papol que aqui rJpresentou o 
Sr. Bolisario de Souza, que, então, pugnava. 
p31a. concrHsão da. lícença com ardor, por
ventura., ma.ior do qne a.quelle que, neste 
momento, despendo afim de que se recuse a 
solicit.td<~ para. o :processo do Sr. Varola. 

S. Ex .• arra.stallo, s~m duviJa, ])Ol' esta 
symp:tthia tJue uou os homens que defendem 
a mosma causa, avaoçoa conceitos para jus
tificar a ;tttitu .lo do Sr. Bclisario-attitude 
Iogic.:t na oriniã.o de S. Ex .-conceitos que 
são o mais solemo o de to,Ios ·os compromi:;sos 
pat•a a estupenda oração com 'lllO deslumbrou 
a. Camar.1. 

Assim, S. Ex. disso que o Sr. BJlisario se 
a.cba.va mais ao lado da autoridade, em oppo· 
siçio;!, outros quo se achavam mais a.o lado 
da. liberdade. Era. do hontom a. luta. entro o 
prin.:ipio ela. autoridade, enca l'natla. n ·~ per· 
sooalitlade austera de Prudente de M•Jrae3, 
como disso o Sr. Barbosa. Limn., o os extre
mo; d:t liberd:vie da ma.iot•ia qtt~ r~casa.v a. 
os;a Iicen l,'a. para o peocesso politico. 

Colloca.da., como !'ui, a questão nesse ter· 
t'Jil0, huje, numa luta eat1·e os que eatão 
ma.is pelo principio da autoridade do que pelo 
libcl'dade, os que su~tenta.m o parecer, 
começam por contsstar a possibilida.do 
dll um confiícto entl'C a autoridade e a liber
dade: uma está. ligada a. outra. 

A a.utor•idade é a egide o garantia. da li· 
bordado; oão se concebe [t liberdade sem o 
principio de autoridade. Defendendo a au· 
tor•idado, defende-se a libel'dade. 

Si hJjc a questão póde ser posta. no mesmo 
terreno, a,Q l<vlo dú o1•ador devia estar o Sr. 
B3li:-;ario; hoje, mais do que nunca, por se 
tt•ata.r do um ataque á autoridade, de uma 
víola.ç.ão fta.gt·ante úa lei, pratica1a por um 
membro do Pode\' Legislativo. 

No conflicto alludido pelo nobre Deputado 
a. paixão podia dividir os homens, amigos e 
advcrsarios do Governo, porque so tJ•atava 
de uma qul'.~tão politica. Ora., um p1•ocesso 
politioo é da natureza. da.qU:elles em que só 
devem triumphar as maiorias. 

Naquella época se tratava. de uma solução 
a. uma questão de momento: ou era o Go
verno mais fc>I'te, amparado na Camara., e, 
nesia. condição, os seus adversarios seriam 
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vencidos; ou então a opposiçao s11ria mais 
forte a con~Cl'Va.ria immnnoo e garantidos os 
Deputados reclamado,; como rMs. 

Não pódc havet• confusão entro as duas 
situações ; si houve um momJnto em que a 
dcre~a ardorosa da inununidade parlamentar 
se justttlcava., foi c:tactumetlte <ma em que 
po1• InLltivo politiM se pretendeu desfalcar 
esta. Ca.mara, soh pretexto do a.ttcntado do 
ií do novembro. 

Nenhum dos Deput:1.dos que vota.ram então 
con tro. o. liccnç::t doixou de cntroga.1• na.quella 
ôpoca. um cl'íminoso á jmt-iça, porque s~ 
tl'atava. de um caso pul·amente político. No 
caso actual se trata. do um delicto commum; 
l.l·ata·so de um uoputaào que é a.ccusadv de 
umct·imo. 

De modo que, com as proprias pllavra> do 
Sr . R.1rbosa Lima, quando analysa\-a o caso, 
dirigido, entiiLl, pCJlo Sr. Belisa.rio, d irá 
llllO a c~\mar<>., culloc~ndo-~n n.o Ia.do <Las C·? ll· 
clusõcs drJ p:trecet>, o.~ttí ao Iudo Jo autor i· 
Llade, pende pat·a. e ll:t o p:u•;, a. lib~t·Jade, 
porque t\qucl li!. ~ a fS<\ t'aatia d e3ta. 

Na. impussibil ida.do do dofemlm· a sua. causa. 
com argumentos solhlos, com o'(l,Ciocinios 
Jogieos, -S. (l;x. em um dos seus flligut·anto,; 
~u·roubo! de elor!lwncia, iJon!lerou l!UO che
géwa :t ro~cüu· o gt•áo do e:d.onsíio qno tive~
.~nm M 5Uas p~~b vras profeJ.•i•la; dost:~. td
lmn<.\, onde c ÜlYiolavel; pttla.Ha s que a manhã. 
poderão servir como instl'Ucç'ií.o cJ•iminal om 
processos que, por\'tmttt ra., venham :illl'pl·e· 
hcndlll·o em sua viela. 

O ornclot; t <tm l1nm é CÍ,)'lO da.s pc•ct•ogati Y3.3 
uvs col!egtts quanto !L in vill labiliú." le •IJ.•juillo 
qtzo diz desta tl'ibuna . Pill'il f!Ui:l o OJput".l.dO 
J)Ltd06'SC tel' UUd(\Cia tlO toda.s as fl':lll<lUCZa.S, 
a. lei COl'con·o u.,~ íodolabilidade ; ma ; esta. 
inviolabilldaltc não qual' dizer <!HG nio so 
tem re~pansabiliclade mora.l do <tnc se affi rma 
t!a tl'itumt. A Camara nib é uma. a.~semliléa 
do ü·r·aspon,;aveis, <la vasanico,;; o Doput<J.uo 
não é iu ~·itJ!a n3l p .Jr ser irre3pon~avel ; é 
inviohtvel e1:actamcnte p<~Io sômma. do rc· 
sponsa.bilidades que assume. 

O Deputado que aqui falia., si clle tU.!la 
com consciencia, não póde repudia.!' as SU<~S 
palan ·as em nenllllm momento de s11a. vida. 
polit ica. 

Amanhi'i., quando se quizcr razct' a. piycho· 
logia de um delinc1uanto c1uc haja. pa.s>ado 
nesta. Casa., é natural quase a.nalysem 05 seus 
discm•sos,onds a. sua individ111.lüla.dc sa do!loe, 
onde o seu caracter so r eflect!!. Si algum 
ilia tiver de compa.ruccr pera.n te o~ tribu· 
na.es do seu JHLiz envolvido em um prooi!SSO 
pa.ssíon<1l ou politico, não é demah; quo a 
autoridade procure nos .4nnaes do Coll'{l'Osso 

ti,·a do Deput\do, nem se fere <t .>ua. invioJ~
bilidadc que se m~ntem int')gro. Tudo que 
aqui a.tnrma. um Deputedo dca. fazendo par~ 
do seu .. estatuto pessoa.!~>. 

Não !la, p ork<tnto, no a.~w da. a.ulori<la:lc 
que ínstruc um pedido de licença. com ire· 
chos tla discn!'3o violaç.'\o da inviola.bilida.de 
do Deputado autor do discur~o. 

A confissão de um homem C)n5cíenm, hon· 
ra.do, · iodopeudcnte vale por si e nlio pela 
forma.lid\lde ou. pelo logar om quo sf\iJ. feita.; 
o Dilputa.do que vem aqui di'l )r-ari·<mquei 
um pre:D do podet> da autorld;vle ! - se de,-e 
gentil' liS:J n,ia'l.·lo com a. autorUa.dc qoe dis· 
pensa. o depoimento das ~\ls~muuiJa.s pela 
sua. amt•mac;ão refleetid<1 c con~cLcllic. 

Não di;cut!} si C3ta conli;;sio <! oa não 
ju!licín.l-a. C:\mara n'io ú tl'ibun:~!- discute 
si lla í nc,)nvcnioncia em i·~plrat· um1. otron>a 
irt•v:$'acla ao porlClr publico, na pcs;;oa de um 
do;; ;;cu3 agentes, pelo 0;)pu t :~.•io que invade 
unn ostat;ão policial e :u·ranca violenta· 
meot~ um pr<); J d"s mão; d:. a.utor idade. 
~ã:J .::~be á C;tmar;t cotejar codi,:;os e Ih·r~3 

de theol'l::t penal paril r~3'llvcr o caso crimL
n i\1; ca.bo r·~>aln~r um:~. ::imple.s preliminar
si o OcptWl.lo deve set• cll:\m:do a jnizo uu 
não. Ella não con·lomna; en r.t>cg~-J, apena..s, 
â jn.o; tiç l p:u•.t se :\parar uma. imput:tção cri· 
mi. ,D.~ J.. (I) d €scto·so <:: i,J t -:;J•)'"Oiill;ido pn.~·a se dar 
p~:;;e ao D,•p •rlwl :J J>l'isco Parai~J c p~ra s~ 
J'l'O':rr l cl· r's <:otw·iJes tios ;;,alerius . ) 

Comt~:n•2ce:n ma.i5 •J5 S:·.:;. J:_lliv de 
~kllo, S:i Pe ixoto. Pils~os )!i!'auda. An
tonio B:1~tu~. Ga1·1us ilc ::s-,n ·ae;:. ln~liu do 
BL'azil. U1•bauo S m tos , r .ui 7. DJmiognos. 
Ch~iscino C!'llz. Yü•gilio Brigid·J. Tltoma.z 
Ca>:>.k:toti, Ft·c<lcrico _l3ol·gc::, E !n;Lrdo Stu
.lal't, F.:>n;;oc:a. e Sih,a . Pa u b c Sih·a, Abdon 
~lila.ocz. Jos6 ~LH·ccllino, E;mm>altlino Ban· 
d ~it·:t. :-. torcil•.t ALves, Pcil t•o Pcrn:\mbncJ, 
.\ngi!lo Neto. D.>nli n~o' Guim-~.rã.e::. Nniva. 
L1ovc,::ildo F'ilgu·_•h\ t.S_ C:astro Ri!bello. To.;t.:l. 
Fali:~: 1.:asp:u·, ,\ugn:;t "J de Fr.Jitl.i', Pl1Ho 
D;\nhs, Rorlriguc1 Liml, E•Juardo Ramos, 
Bulhõc:> )[rm :ial, Oscar G&.by, Sá Freire. 
Et•ico CJ!llho, Belis1rio de Souz!l, Bez:a.mat, 
Abehr do de M<!llo , llcnritl U'3 R.trg\!3, F~n· 
cisco Veiga, Esb,·ão Lobo, José- Bomf.t.clo, 
carlos Peixoto Filllo, Davil Campista, João 
Luiz Al vc3. La.mounicr Gorlof1'ê lo. :-Jogueira, 
Oleg;u•ío :\facial. Camillo Pratc.3. R?Jolpho 
Paüão, ~Iorei.·a da. Sih·a. Berna.rd.J de Cam
p!)3, Frandse.:> ltmneirJ, R·3b.~uo;a.i d .! C:~.rva. 
Jh:>, Jo;;;:J L'>bJ. CanJido R.Yi~i:!llffi, Jo1.quim 
Teix•1ir<1 Bt•andão, Aqnioo Rt!Jeir.>, L\n:iol
pho Serr:1, AbJon Ba.ptiSl'\.Ellieo Guilherme, 
Sa:~.re.~ dos Saotos, Vic\orino ~!ontei!"(), James 
D:trcy e Hom'!m tlc C:lot'rnlbo. a feição do seu temperamento pa.ra coahccet• 

até que po1.1to será um individuo terrivet á Dei,;:am de (';Offiparorel' com ~ ~ci
sooiedade, Com isto não se viola. a. preroga.· pa.•la os Sr.;. Thomaz _tccioly, .Wthcro Bote-
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lho, Enéas :\Iartins. Raymundo Nery, Au
relio Amurim, Hosannah de Oliveira, Ar
tbnr Lemos, Linedclba. .Mourão. Ra.ymundo 
Artbur, Anizio de Abreu, João Gayoso, Fran
cisco Stí., Pereira Rei:<, Trindade, lzidro 
Leite, Cornolio da Fonseca, Artbm• Orlando, 
Bulcão Yiam:a, Ycrgn~ de Abreu, Tolcntino 
dos Santos, .Jiarculino l\Ioura, Amcricu de 
Albuquerque, Cruvello Cavalcanti, Yiriato 
:\las'-!arcnl.J.a~, Bernardo ~Iontciro, Ribeiro 
Jnnqucira, ~lstolp!JO Dutra.. Penido I"ilho. 
Francisco llcrnardino, Ada.l bet·to Ferraz, 
Bcrnardes de Faria, Antonio Za.carias, Hen
rique Sal!es, Catogeras, Lindolpho Caetano, 
Dominguc;; de Castro, .J csuino Ca!'do~o. Ya
lois de Castro, Fernando Pt·cstcs, Alva.l'o de 
Carvalho, Azevedo .Jlarques, Rutlülpho :.Ii
randa c Angelo Pinheiro. 

E sem cansa. os Sl':l. Bczerril Funtenelle, 
.João Lopes, Sergio Sab .ya., Toixeil'a de S<i, 
.-\.fi"onso Costa, Pereira de Lyr·a. ~Iab.quias 
Gunça!Ycs, Es,.acio C·•imln·a, Elphlio Figuei
redo, Bernardo Hort:t, :\foreira Gume::;, oa.l
dino Loreto, José ~Ionjlrdim, Camillo Soa<es 
Filho, Sat.ino Barro~o. Padna Rezende, Ga
leão Carvalbal, Francisco )!alta., Domingos 
~~a~carcnhas, _-\lfr~do Yarela c Diogo For
iuna.. 

O Sr. Presidente con>idn. os 
Srs. 3Q c 4° Secretarias a irflm , ... .:.-·h .. -.- ... -

Sr. Prisco Paraizo, Deputado eleito pelo 2r' 
districto do Estado da. Bahia, o qual sendo 
inn·oduzido no r2cinto, presta junto á ~lesa 
o compromis;;o regimentaL (P.wsa.) . 

Pede a S. Ex- que interrompa. por m~n:; 
al<>uns in.,tantes o seu discurso atlm do se 
procedet• á votar;ão das maturias encerradas. 

Em se"uhla. é pc sto ~ >oto;;, approvado 
em 3'" d~cnssão e enYiado <i. Com missão de 
Redacção, o seguinte 

PROJECTO 

):. 51- 190-1 

O Cúngre«so ~acionalresol\:e: .. 
Artigo uni::o. E. o _P?der _Exccutt>o auto

.r-r.Jzado a abrir EO :\h!!JsteriO ~a ~~zcnda. o 
cre'Utt cxtraordmarw de 6:.:m•~:J87, em 
execução nt.ença passada em julgado «:m 
fa.>or do Dr- . rio Soares de Gouveta, 
lente da Faculdade de ~dici_n~ do Rio de 
Janeiro; revügadas as di:>I~~o_e.s em con-
trario. -~ ......... 

Post.o a •otos, é appro•ado em 3a_discus~ 
e enviado á Ccmmi:-~w de Redacçao, o se-
gúinie 

PROJI:CTO 

:X. 52-1904 
O Congresso :Xacional resolTe: _ 
Artigo uni co. F'lca _o_ Pod~ Execuu•o au

torizado a abrir a.o )liní-~no da Fuenda o 

"' ·.;. 

credito extraordinario do 2i:915Sl50. ouró, 
importaneia com que o BrazH déve contri
bui!· para a construcção do edificio desti
nado á Sccretar·üt Internn.cional <lliS Repu· 
lJlicas Americanas e para a. Bibliotheca Com
memorativa do Colombo, em ·wasbington; 
rcrogadas as dispo~içôes em contrario. 

Posto a .:o tos, é approvado em 3" di.: cussão 
e enviado á Commhsão de Rcdacç!Io. o se
guinte 

PRO.JECTO 

~. 03-1904 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uoico. Fic[t o Pode!' Execuüro<tU· · 
toriza.do a abrir ao l\Iini:>tcrio da Indu~tritt· 
Via•;ão c Obras Publicas o credito extraor
dinario de 12:801.•;;.8711, em execução de sou
tença pa~:;a.da em-julgado em favor dos cn
gcnheil•os Lucas Pl'ocnça u ~\ntonio da Costa 
Junior ; revogadas as tlisposiçüos em con· 
trario. 

Posto a vot•JS,6 approvado em :Ja di;;cus~lí.o 
c enviado ;i Com missão de ~P'~::J.'i~~~~ "·. ---· · 
guinte - .. _ ..... ,... .. .,~ n. · · · 
I •·\l~_. .... :-.. ·-

rno.mcro 

N. 7-1 ·- 1D04 

O Congresso Nacional resolve: 
11'ti·~o unico. E' o Podúr Executiro <WW· 

ri~atlu"' a. abl'ir ao ::\Iinisterio da Guerra. o 
credito especia.l de C:..!3-!8980, p~t'a occol'I'el' 
ao pagamento a Francisco Allonso Pal~<t, 
cessionario do diversas ex· praças do exercito 
estacionadas no Estado de l\Iatto Grosso, pro
veniente de peças de fardamento que ven
ceram e não receberam no devido tempo, 
revogadas as disp::~siçõcs em contrario. 

Posto a votos, é approvado em 3" ~iscu~s;io 
e enviado ;i. Commissão de Redacc;ao, o ~c
guinte 

PllOJECTO 

N. 94- 1904 

ó ~on gresso Nacional resolve: 

Artigo.uri!t~ •. Fica o Poder Executiv~ au· 
torizado a abrirà~ Ministerio da Just1ça. e 
Negocios Interiores Õ'"'~~fldito do 29:300$? 
supplement:lr á rubrica 9"' ~t. 2° da lm 
n. 1.145, de 31 <.le dezembro de i~.~\l.; l'CVO· 

gam-se a.s disposições em contr:~.rio- ··· • 
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Posto a votos, 1i appt•ovado em disauss.i'o 
unicB. o eoviu.do :1. Commlssã.o de Rod:lcção o 
seguinte 

rJ~O.JECTO 

N. 99- 1904 

O Congresso Na.ci•Jnal rellolve : 

Art. l." Fica o Poder ExLwutivo autori· 
zadu a conccde1' um a.nno de licença, com 'o 
ordenado de seu ca1•go, ao 1'' ollicial da. 
Administraçfi.o dos Corroioii do Paran<'t. Cla· 
'ri mundo José Corrt;;, , em prorogaçàu á que 
já lhe loi concedida em 20 dll fe\'lll'eiro do 
corrente aono, para. tratar tle SUl SC~.Ude 
onde lhe convict•. 

Art. 2.'· Revogam-se as disposiçõ~s em 
cvn\ral'io. 

Posto a votos, é appr·•J,·a•lo em tli ;;cul!~lio 
uoica c enviado !l. Commissão tlc Hcdacção o 
seguinte 

PltOJECl'O 

ta.do p~lo Chefe de Poliei&, a despeito de suas 
immunidad~. 

A Camara.., aceeawa. o or.&dor, !ó tem qu~ 
se occup:u· com o que d de a~a. comp~kncia 
o, na h~·pothe3e, é a liccnç' impetri\da pll'a. 
ser ptocessado o Dcpu1Mo Vareta. 

E' precisamente hto que ~t:i em debate. 
A Camara, porWlf.o, !Ó lhe cumpre indagar 
dos tc!rmos em que é fci~'l o pedido, de sua. 
pt•ooedl!ncia. e Da(h m:~.is. 

Si um l>cputad ... solfr•o nm desacato ou vio
lcocia. é f<1cto que constitue questão in
teirament2 dilfe1>ente da quo ora. nos oc· 
cupa.mos. 

A Camara, quando muit.o, p!Mic tomar
Umll attimdc de noht"' iodigDa('ão, oom que 
os seus a.ctos passem de manifestações sem 
elfeitu jurídico. 

]!; tanto é Ycrdade csto conceito do ora
dot•, que lho falleco oompetencla para. 
promover proces.~o CúDtra quem quer que 
saja.. 

E' na.tural que a Camara prote3te, movida 
pelo desejo de set• rcpar·ada. uma atfronta. á 
pessoa de um de seus membros, mas, a.ssim 
proccdondo, procederia como uma associaçã(} 

N. IOI ..;.. 1904 particular. . 
O seu pro,osLo. embora solcmocmente m:t-

"l~NJVJ.P.;. :t<;<:~."~~;;~~m·,l,lceolvo : nirestado, servir~a. par:J. provo~r a acçã~ di· 
A t l F. p d E~--.. !l'l·{v"'" •. · · reda. tla. aut<lr1dado, mas oao que dah1lhe 

• l' , ,o ICt~ O g, Cl' .xeCub ,.v \l.u•v•<'~g{'t~ :t-iropOSÍÇilO de agir, 
za.do_ ~conceder, ao .., escrlptura.l.m d~ Ro· Pm•quo em verda.do a opinião publica. 
parttçao Geral dos Tolog~·aphos Jost~ Augusto exerce acçii.o muito rorto ~obre os govcr
M~l'tins. um aDno de licença, com o rcspe- nos. 
cttvo ordona.do, pt:wa trahr d~ sua. saude. SI ella. constitue iuliscutivelmente o f!eu 

Art • . 2. • Revoga.tu·Se u: tltspoSlÇÕos om guia, a. sabedoria. governamontal ê vel' onde 
contrariO. a oplnião publica. e.~tá com o interesse nacio· 

oal, e conduzil-a, e dirlgU-a pam·o filll colli
mado. O Sr. Presidente- Estão finda~ 

as vot\ções, 
conti0l1a co:n a pahvra o Sl'. Gl'l'mano 

Hasslocher. ·· 

o Sr. Germn.no H~tl!!lsloclJ.er 
(cont·:"nuando)- Tinha deixado ps.tente que 
para a deliberação no momento actual bas~n 
a confissão do De,P.utudo, indepeodenwmente 
das condições jur1dir.as reclamadas nos audi-
torias do Justiça. . 

Assim, menos pt'uccclentc é a argumenta· 
ção dü seu illustro col!eg~ de b:•ncad.a , o Sr. 
Barbosa. Lima, quando manifestou os toma
res de que a sua pal:Lvra. iuviularel a.qui. 
po;;sn solfrer cerceamentos om Yirtude dos 
1·igores policiaes. . 

Não foi feliz S. Ex., a despe!t~ilirâeu 
gra,ntlo talento, t~lvoz porq!ifr"fla tribuna 
S. Ex. tà.llava guiado p~J!'l·êó'ração. 

O nohre Deputad~ e.:<kranhou que a Camara 
ao occupaSiie ~Iéluei vamente com o delicto 
imputu.d.» rtó 'i:lr. Alfredo V areia. o so dignasse 
~ .effiibocer da. daLenção do mcsrno Depu· 

Já B~coo o.asigna.la.va qu.o as mnlLidves são 
d!rlgidas p()los s~ntimcntos e não pelo on1en· 
dimento. 

De m01lo que ao Govorno cumpro coobooer 
de que são feitos e&te.> sentimentos dus mas
sas, remoota.r á. ~u;~. c ;~.usa, pa.I'a que [1, sua. 
acção redunde no sentir dos desejos da opi· 
nião. 

O orador é obrigado a. voltar olhos ~1·a i) 
di:;cut'So do Sr. Bricio Fllho _ _qu~> t a.mbem, 
lhe parece, não p6I'cohc.!! . .a ··feição alara. do 
caso juridico em di_i(mff;ã.o. 

Não conco~!la·tom S. Ex. ctuando affirma. 
(!110 a CpnsiHuiçào do 24 de fe:verciro, decrc
talldó immunidades parlamentares, foi maL-; 
iberal do que a da. monarchia. que permittia 

que o Deputado preso em flagrante delic~o 
chegasse ati\ a. pronuncia, inclusive, o ahi, 
então, fosse solicitada a licença para o seu 
procc.;;:;o. 

Dahl não so segue que a Constituição ~a 
Republica fosse mais liberal ; pelo comrarto, 
a ConstHuição da. monarchia. era muito mais 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 10:04- Página 7 de 22 

:&mpl:t quanto ás immnnidade> conferidas a•JS 
Deputados. 

Basta attendcr _que ~ó podia ser preso e 
p~o Dõ regtrn~o Imperial :> IJ.Jputado 
P~ em flagrante t!elicto em aiml!! cn-
)itlal. -

Todos •H demais crimes não davam loaat· 
a. pt-oces.:;.o, sa!vo ~licença pré,·ia. Ao p~ 
•1ue na. R~pub1ca basta que o e1imc seja inaf
fiançat"el. 

:\ccrc .~ntcu S. Ex., que á Camara cum.
prta. conhecer de meritis do pedido de li
~IJ(:a. entendendo que este de merili:: sere· 
cere a.o a.ssumpto dQ processo. 

São couS:\'5 distinctas, observa o orador. 
Analysar a procedencia do pedido, irup(wta 
em conhecer de meritis do pedido, mas não é 
a mesma cousa. que conhecei' de me1·itis do 
a;;sumpto que constitue o pedido, porquantu 
Sl f<?!lsemos conhe!!cr ele m e ritis da !!a usa do 
pedido, tal equivaleria Julgar, quando ape
nas tratan 3 de s_aber st o pedido é ou não 
pr~cedente, e por m;o tlovemos de mer:tis ex
ammal-o. 

Ha eril priz:no~ro loga.t• a parte formalistic:t, 
a parte prehmmar da compctcncia da pessoa 
que fez o pedido. 

S. Ex. declarou que aqni já se opinou que 
o P!omotor Publico em incomp~tente para 
pedtr licença, mas deve ponderar que aqui já 
se reconheceu tambem a sua competencia. 
como no caso do Sr. Jrinan Machado. · 

s~~i:,. , p-.;:::, ,;i"u6mu.'· \j~u= l<T=tu;; ··mv 

ter deante rle uma questão de competencia. 
A Camara, não póde de modo algnm ser 
emba.raçatla por uma. preliminar de tal na-
tureza. -

Em segundo loga.r,a. apreciação de mel"itis. 
E o que é apreciar <le meritis o pedido? E' sa
ber si ha um crime. Não se trata de saber si 
ha. um criminoso.· Só depois da sento nça. ê 
que ha. um criminoso. E sabendo que ha um 
crime e quem é o accusado, é que tomamos 
conhecimento de meritis. 

E' qua ha um crime e que ha o criminoso, 
o orador passa a demonstrar, rememorando 
os fa.ctos recentes que nesta. Capital se des
enrolaram. 

Parece, no em tanto, que o nobre Deputado 
por Pm•nambuco não percebeu perfeitamente 
a contextura do art. 119 do Codigo Penal, 
11ue pune os ajuntamentos illicitos. Já o 
thcto do ajunbmento é um crime, que só é 
,univel dopais do tres admoestações á.quelles 
que o formam e não o querem dissolvm•. 
Mas desde que tenham realizado o fim coli
mado, não é mais necessario, para. punição 
(los que nelle tomaram parte, as tires intima· 
ções legaes. São, pois, dous crimes perfeita
mente distinctos. 

191 

~~~s n~ngnem di~o que o crimo imputado 
ao CI~a~ao que o Sr. Deputado Varela. tirou 
da prt"-"tO era este. 

O que se trata do saber é ~i a prisão foi 
legal ou illcgal. 

IJiz o Codigo: 
<(São ordens c req uisicões illeaaes as que 

C.!_llanam_de_ autorillade incompetente, as que· 
sao dcst!tmdas das solemnidades e:tterna>;· 
necessar;a.s.» 
~e mod_o quo o citladão só tem o direito do 

s0 t.n;<>urgtr contra: uma. ordCJ)l do prisão, a 
pre.cxto de _que é Illeg<tl, depois du YCI';ficar 
que. <t autortdatiO quo a e!Tectuou é incomp~
tent~ ou a ordem de prisão não s::l acha re
veswla das formalidades externas que a lei 
prescreve. 

~Ias,_ :Mario Trovão se achava incurso no 
crime tmputado. 
. O art. ô• do Codigo Penal cstal>elec::e que o~. 
E_~tados como os municípios teem competen
~~· pa.:·a. decretarem as suas leis policlaes. 
:sao let:> que obrigam como quaesquer ou
tras. 

Aqui, na Ca.pital Federal, temos um codio-o 
de posturas que prohibe a :Mario Trovão dar 
gritos, r.~zer vozeria. que possa perturbar, 
em dado momento, a ordem publica e csta.
IJelece a. pena. de 4S horas e a. multa. dt 
4$000. 

A. au~o~'idade poli~ial, portanto, prendendo 
um ~ndiVIduo quo grtta.- Viva a Mona1·cltia! 
~~f!.l;·.~gne~GgJ'ernead,"' üiilâ":pos'tura · muni~ 
cipal. 

com o que disse quer significar que, si no 
momento o no local em quo se der um assas
sinato a policia prender um homem que 
tiver uma a1'ma na mão, o fará. legüima-
mente. · . 

Mas , pergunta o nobre Deputado Sr. Bricio 
Filho: dar vivas á monarchia., dar morras a 
um Governo de miserias, é crime? e S. Ex. 
acha que não, pelos motivos que expoz, 
accentuando que o autor desse gdto poderia 
estar se referindo á monarchia na. Inglaterra, 
na Allemanha ou na Ita.lia e fallando de um 
Governo de desastres, etc. A justificativa de 
S. Ex. não resiste á eritica, ao exame da 
boa fé. 

Os gritos- viva. a monarchia, abaixo este 
governo de miserias -, profel'idvs em meio 
de pessoas superexcitadas pelo discurso que 
proferiu o Sr. Deputado Alfredo Varela, po· 
deria.m ter as mais lamentavcis consequen
cias, e si as não tiveram foi porquo a. massa. 
a, cujo seio eHes foram atirados como um 
brado de sedição não era composta de mo-
narchistas. 

A respeito o orador narra um facto pas-
sado no reinado de Napoleão lii e e1põe a 
psychologia dos crimes das multidões, cita.ndo 
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factos c;;tmlados por Scrgi c outros, os 
quaes muitas vczo~ não tiveram por inicio 
do seus sanguinolpntos opisodios sinflo um 
grito :m ftvcrsiv,,, :mbitamcn ée proferido pol' 
vm individuo exaltado, referiw.lo·se tambcm 
<10 lamcnta.vol acontecimento de I!JO.l em que 
fol'am alvo c victimas os Srs. Fausto Car
closo e AdlLlbe·,·to Ferraz. (Trocam-se apw·t-:11 
.:Hlre o onalor e o S1·. Con·Ja Dutra.) 

Nas condições, continúa. o orarlor, em 'ltte 
vom expondo a, questão, a pri:ão em fltt
g-ranto de Mario Trovão. olfectuada por a.n
toridado competente, parece-lhe leg-Hima, 
em í\~co J.o art. 120 tlo Codigo PenaL IJuanto 
á. objecção que so lho póde f:.tzer, relativ<t ás 
l)l'dens de lwbec!s-corpus tantas vezes dadas 
pelos trilJunacs superiul'cs sob o fundamento 
dtt illogtLiidado dns prisões, dirá que esse.; fa
ctos so dào quanrlo ellas não oiJcdecem a um 
mo ti v o jnsto ou so prolongam além llo pl'a.zo 
legal. .\Ia.s a lei admit.tc <tS prisões por 24 
iwras sem culpa. form:1da. ( 1'1·ocam-se 
.!J!al'lcs cnl1·c o Sr. Bricio Fitlto c o omdo;·.) 

Foi do seio de sua. bancaú;t, diz o orador, 
'lue partiu a arguição de se estar em pleno 
!'egimcn de leis ana.chronicas c dospoticas. 
Presume rcpresenta1· um Estado onde as 
libcl'<ladc:; individun.es são plenamente ga
l'í1ntidas e respeitadas; entl'ut,.,;ü:, em sua 
leg-islação policial foi c>tttbelecido que o 
Jl'imc dlt tom:.tdn. de um pt·eso, qualquor quu 
.seja n. peno.. r/'"' -•~:·•·"''·"•""-flançu. , ao contrario 
do quo est<ttüõ- o· Cot.lit:~v Pen<ti em ;;tw3 

excepçõcs. 
Assim,n. p1•isão de Mal'io Trovão foi legal e 

:1.rrancal-o ao poder da aut.ol'idarle foi um 

preferir que todos tenham a. liberdade de se 
Ynccinar ou não. 

Vac terminar, diz o orado1', julg::wdo ter 
dito o bastante para· definir sua attitudc 
n1:s tc debate, e pede à Camara que não se 
deixe impressionar pela fórm<~ brilhante dos 
discur.,;os dos illustres collcgas contrarias ao 
parcccl', c dos qtmes só o Dr. Dl'icio Filho 
sr. mantevo no terreno proprio, sondo os 
demais crcações littcl'arias do belli!isimos 
espil'ito.~. 

Va.e deixar a tribuna, para que a ella 
voltem os que ::tinda tcem de se pronunciar 
:.t I'<!speito, mas não o farit antes do dizer 
t!UC o quo é preciso é quo a. Cí1ma.rí1 republi
uana diga. ao IJaiz que seus membros, fieis 
o principio da. igualdade, lJase do regimen 

dominante, não confundem immunidadc 
com impunidade (opoiados) o querem para 
~;i, quando criminosos depois de accmados, 
o mesmo rigor dü. lei que a todos abrange. 
(JIHilo bem; '1iií!ilo hem. O ol'adot é muito 
COi11Jli'ÍiilC11lado,) 

O Sir. Presidente_.:. Continúa a 
discussão unica do parecer n. li, de 1904, 
opinando no sentido de, em face do art. 20 
da. Constituição, set' concedida a licença soli
citada pelo 3° promotor publico do Districto 
FerJe,·a:l p:1rn. urocessar o Deputado pelo 
Estado elo Rio Grande do Sul Dr. Alfredo 
Vn.eela pelo facto constante do inquerito 
ptJ-fici:l.J quo .1.cum}1aohn. ''· ... l'~· .. :ru~i~-:>nto fla· 
quclle orgão do !\linisterio Publico. 

Tem a palavra o Sr. II•ineu Machado. 

~rime. Essa t! que é a. consequencia.juridicn. a () ~r. Irineu. A:Iaeh.ado (') _ 
que se cltegtt, analrsa!](to bem a questão, por- Sr. Presidente, í1 tlolemnidade emprestada a 
que tt rcsistoncia a uma. ordern. illegn.l :;ó é este debate L'CHLltct da n<ttureza. mesm<t do 
legitimtt quando se ei:lgotam os mows que a assumpto. 
lei olfcl'ece pam, a annullal'. G · t t , - d ct· ·t 

Examinando os motivos que j ustifica.m a ,r;we, 1111lJOl' an e e í1 questao e Irei O 
publico envul vida. neste debate, porque ella 

prisão de Mario Trovão, vê se que elle inci- diz a um tempo com a gartLntia do exercício 
Jiu nos art::;. 134 e 135 do Codigo que punem d f 
o desacato e a desobodienciit á autoridade. a · uncção P<trlamentar e com os direitos 

Divergindo, como jll disse, ..do modo pelo popul<tres, com os direitos do eleitorado so-
berano, de que nós somos neste recinto os 

•1nal a Commissão em seu P<Lrecer encara a depositarias. Dalü o interes3e que na opinião 
questão, cumpre-lhe accentuar, entretanto, pui.Jiica. tem despertado este assumpto. Con· 
c1ue lhe merece a. maior consideração esse seicuto dos seus direito.;;, vibra a alma na
documento, que f~z honra ao seu illusire cional, porque. em casos como este, vê eln 
~utor, c que conco1da com as suas conclu- jogo a liberdade do pensamento na mais ele-
soes.: . . . . . vaua fórma que ellí1 pódo tel' nas democra-
~ao foge as. respon.s<tbihd_adcs que lhe cias modernas-a liberdade do penml.mento 

ca.1bam; ~ assim, po: mo~1vos que tem pa:lamentai'. 
oxposto, dts~or~a. do Sr. Tosta no ~odode Quando se ~sboçaram na vida do povo in
enc.arar .o dlVJleiO e . v:o~a com elle contra O'Jez na histori.n, parlamentar da Inglaterra 
o divorcio ; nao é positivista, nem de longe 0 ~- • • , • •t d d •t 
tem relaçã m essa escola. e vota contra a as J[IImeiras hnha::; de~t~ w~t1 uto e trei o, 

.. _ 0 co,·~ . ' . , entao chamado-o pnnleglO parlamentar-· • . 
vaccm,tçao obn15a.torlí1, ~~ndo abas,_ com a lucta se travav;:t, directa franca c aberta-
todas as pessoas da sua fam1l1a, se vaccmado, ' ' ' 
e vota. contra. essa obrigatoriedade por 
::whal-a perigosa intervenção do Estado, e (') Esto di~curso não f •Ji L'CYisto pelo orador. 
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mente entre a realeza e o parlamento, entre pl'ivilegio que nos separa, do povo, supprimin-
. a Magestado e a l'epresentação populu, e os cto.se a igualdade que deve existi!• entro 
conflietos resultavam então do exercicio im- todos os homens; quando .se fa.lla. ess[t lin
medi<~t.o da úmcção parlamrntar, isto é, do gnagam hypocrita o mentirosa, não se pensa, 
él.ctos c palavras proferidas no recinto da na liberdade o nem se cogita dos dil'eitas 
assembléa, na tribuna parlam~ntar. popul(l,rcs; falia-se a linguagem da tirannia, 

Então, dadas as condições do tempo e o es· a.ppella-sc para a logica esmagadora do 
tado rla civilização, não trepidava realez:t em numeeo, illndc-se a opiniã.o populat•, proten
:uand:n• arrebatil.r do seio do parlamento. drmdo-se intriga,!' a ~açiio com o~ seus repre
<tccusados pol' p:tlavras ou discursos que aUi scntanteJ ~ Não ~ A immunidado. é antes 
haviam profm•irlo, os Deputado3 que se insur- nmn g;trantia para os p<~l'tíU.os poli r.ícos, para 
giam contl'a a vontt\de da corôa e as irniJO· a.s j,léas de que é representa.nte um Deputn,do 
sições da rmtleza. qnalquor,do que um privilegio de ol'dem pes-

Da.hi nasceu essa. rcsisbncia continmHia, soai. .A immunidadc existe no intct•csso do· 
·3Ssa ro::;istoncia pertinaz dos represcnt<wtes ampar<w ns diYCt'.sas corrente., da. opinião po
do povo, e o tentpo, c a tl'adiçã.u, c o levan- pular, as diversas manil'eshções da vontade 
ta.mento morül du.quelle gr.lnde povo fixa-~ nacional. 
l'<tm, nos costnmes, o principio que não pro- f Porque o pl'ivilcgto par\amentw é a mais 
eis ou se1· consagrado na lei-o da invioll~bi- I elficilz d<.s gamntias dos dil'eitus !las mino-
1ida,de do pensamento do l'epresenta:nto, o I t>ias, e nho existe liberdade, o nã.o existe or· 
da. immunidade parlamontal'. g;tniznção esta.-cl, e n.'io existe sociedade civi-

Quando <tlguns vhilosop!tos. ~rrstenttv:tm lizad;t. son~ es~e sub.lime l'es~eito ao direito 
erradamente que nesse prmCiplO eshYa a tks mworra.;;. (.-l,mados; nnuto bem.,) 
c~ns::t$l'açã?. do u~n ?r~~ilogio.' 0 r1ue e~so P~~~ Suprema ironia: Appella-se para a ncces
Yll~g.w devl,L dr.sapl 1 '~ 1 ecer C;) I~ ?- e\eO~UJ~- sirlade de entregar o !JeputaJ.o á acção da 
poltt10a., o dcs~nvolvnnento JUrl~Ivcoa c 118 n·l justiç<t: E' c.,sa. mesma otel'na voz a clamai', 
tura dos povus, quaudo se pensa l : ' en.1 nom.e 1b, J·n,tir:a I[U<.tndo ella não pre-
ConnLituinte Fnnceza pude~sem se ·tbrwar ' ·- 1 

' s . J ' ' ' . • ':.. • • ' o ;;cnde sinão <t conspureaçã.o d.as. direitos e o 
as ma1s oxagger<tdas preten~oes radtcaes, se- sacrilicío da nrnpria jwtiçaT E quando o 
gu?d? as quac.s,. na. g<_tra~t~a. parlar~l~~~~~ sophista. s~ ,:ê 'om' (Umculdad~s, procura 
~XIS~Ht ~m Pl:lVJlegiO mdtvtdn~t, qt ., ,· ~mpa.r•ar-se em razões de DlL'eito Publico, 
mspn•a.çao fellz dcs3a grande hoia da. lustona c Ion-o in•coc·t o principio d<t StJJmração dos 
ti e d~ vJ·da llUJnana quo 't J•al·tvra " ' rano. za. 0 ~ •· . ;inci\~ c ue podol'O!':'. E: nesse mesmo sophisma é que pre· 
de Mtral.Jea_:? 'lesse fix.~r um P , } 1 .. J tende ar;o1-:t aiwoquelar.se o parecei' da Com
ha de ser t<w (tur;~don.ro quanto ~. CXlS~~ncu\. missã.o 'de Legislação e Justiça, quando diz 
~os.pll:r.~'l.ment~s, qu,~u~o a cxJ~t~n~u 1~ 1.~ q11e nã.o é licitn ao Poder Legislativo subt.Ta
mstttUJça~ pallamMC.l.l e do sys te ua e h ir seus membros ao julgamento dus orgaos 
pres.onÜL"lVO. , . . , , ,.,, de outro 110der, O jmliciario, UUÍCO CUUlPO• 

l'rhra.beau, ,CUJa pnJa.vra a111da :ür ,n,e:s:s,t tente ')(U'<~ iul·'ut· ... 
os tempos, a.rnd.a perpassa através do::; so· l " ,... 

culos, brilhando e refulgindo como a luz <.Los O SR. FREDEmco Bur.GES - Sophisma que 
grande::l astros que já desappareccram--mas não o~iíi na histol'ia poliLica dit Inglaterm, 
luz que ainda poecorl'e o espaço-, peocla- que V. Ex. acaba de invoca.r. 
ma.va, nesta pllraso solemne «que sem a O Sn. Imxn: ::.r.v::uA- E este sophisma 
instituição d:t inviolabilidade parlament<.Lr 1 1 serüt nullo o exorcicio da sobe1•ania populal', é tao c.;mp e.o. · · 
e que a sua declal'ação na Assembléa Nacio- O SR. Fn::r•ERICO BonGES- Leia a obra 
na! signilicava um dos mais s:J.gl'ados ft•uctos de May! 

da libcrrlade»! o SR. IRr:\EI: :JIAciiADo-Teria V. Ex. lido 
Mu.is d<> que qua.lquer outro, pelas cir- May '? 

cumsta.ncias especiu.es ~e. sua. vlda., 0 11?mem Mostrarei que não leu ! 
:publico, o homem pohtwo é alvo da mv~s-
tida diaria dos odios possoae~. dos odws O SR. FREDERico BoRGEs- V. Ex. ê que . 
políticos, d<ts pa.ixões pessoaes. das paixões tem o privilegio de let•. 
políticas. . 0 SR. lRii'\EU MACHADO- 0 principio da· · 

O odio não raciocina, na sua cegucu·a; o, separação dos podel'es solft•e, entretanto, eu
quando pensct quo e:>tú. clama.ndo por justiça, sioam todos os publicistas, algumas ro
elle não está pedindo sinão um aresto da stricções. 
Yindicta, sinão uma sentença Iiberticida. 

Quando, neste recinto, se pede,~m noiJ?.e da 
liberdade, que se esqueça o respetto day1do á 
immunidade !Jarlamentar, porque seJa um 

Vol. Ill 

Assim, Fuzier Herman, no seu nota.Yel 
trabalho sobre a separação dos podePes, es
creve as seguntes palavras ; 
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« A regra de separação dos poderes não 
sómente mffrcu ent1·e nós ;tlgumns censnr 1-
vois violações, mas tamb~m em alguns ~a.sos 
raros admittiu excepçõcs 8:.tlutlres, porqu1J 
kve de redor a 011tros princípios igual
mente respcita.vcis o uteis q_uando com ellos 
se achou em con{iict.o : é 3ssitu que a attri
buição da·h ao parlameut,o de exercer uma 
competcneia judicilti'h comp ·ebcndcnllo um 
numero oxtrcmamcnt.e re~iricto de especir~ 
não póde ser consid~rada con:o um vich
mento d8s nossa~ instituições. O proprio 
?\luntesquieu ahi via um~~ d:1s necfJ:~i· 
Llade.> de mn estado poliCiao· !:em organl· 
zado. » 

Si precisa.ssemos iovocal' a opinião de um 
commentador mocicrno c que conlmç·a }Jl'O
fundamente a organizttçüo politica de povos 
moldados nas linhas do nm:so ~ystema, si 
quizessemos J'epetir 11111~1 licçcão mode1'na e 
luminosa, a toriamox nas palJ.vr s do emi 
nonte publlciilta Barraquct'O,e!'.eriptas em seu 
livro h·.~p~·1·itu e prat:'C(( de ta ('on$lilucir.irt 
Argentina, onde ensina que «o principio cta 
separação dos poderes não é absoluto, por
que cada um dos t1•es poderes ex.erce no 
mecanismo constitucional uma. certa somma., 
embora restricta, de a.ttribukões estranhas 
á sua. natureza. 

Assim é que o Poder Executivo tem em 
casos detc1'mina.dos c rcstrictos tlttribuiçõe3 
legidativus. Assim é .que o Podel' Legisla
ti v o em certos o dctermi nados casos tom 
compctcncia jucliciai'iu. ; e tem-na em conso
quencia. da observanci:.~. do proprio pl'incipio 
(\a. separação o harmonia dos poderes.~ · 

Um destes casos, on.~i11am todos os nu· 
toJ•os de direito puiJ!i()o, cstú Dil hypotltosc 
do processo a. que devam sct• su\nuettidos os 
Deput<tdos c Senadores nos plÜZcs que se re
gem por instituições eleito1·aes e represen
ta t, v as. Outl'o caso se encontrn. nos 1><'1.izes 
de systema p!•csidcncial em relação :lu pro
cesso e _julgamento do chefe do Poder Exe
cutivo, a.ttribuição judiciaria, processo e j ul
l!ameuto confiados aos meml)r·os do Poder 
Legislativo. 

Esse principio U.c separaç5.o dos poderes 
wffrou taes resh'icções, cu o J.'epito, em 
nome dos propl'ios interllSSCS de conservaçl\.o 
da harmonia. e inüependonc;a dos poderes 
pnblicos. 

Qui1ndo, port:mto, em todo.;; as constítui
~·L\es modernas se inscreveu o pl'incipio da 
immunidade pal"la.mcnt~n·, o que se te~·e em 
,-ista. foi garu.ntiJ• <L m:1is absoiHta. e com
pleta. independencia do Deputado no exl'r· 
cicio da. 'lilllcçã.o P:J.l'l!l.menta.l·. 

Si a p-reoccupaçã.o dos pullliaistas c das 
constituições fosse apenas garantir o exerci
cio da funcção parlamentar dentro do recinto 
da Camara e o ex:ercicio da uctivillade poli-

tica sómente mL tribuna parlamentar, nfio te
riam todas tts constituições nccc.ssida<le do 
estabelecer sinã.o o pr·incipio do inviola.bi
t.dade por discurw; e pJ.Iavras p:·oferidos 
no parlamento. Quando, pois, it nol'sn. 
Constitniç5.o, no ar t. 20, est.a.beleceu o prin
ci p\o n;t immnnidade pal'l<lomonht•, quando 
no art. lD já. h a via esti.l.bolecido claro 
e nítido o principld da ínviolalJilidade pelo 
cxcrcicio d:1 pala na. no recinto da Camara. 
é pJrque, atem rla. necessidade dessa inviola
bilidade prr palw1·as proferidas pelo Depu
tatto no seio d:1 Ca.mam, po1· nccasião do 
tlebJ,te p~Iitico ou das divcJ"sas questões que 
<1lü so sns.:ita.rem, cum)wia. amparai-o e 
ga.rantil-o em sua. conducta e act ividade 
potiti!!a fóra do prop1•io recinto d·1 Assem
blêa Legislativa.. 

D;dli consagr:wem as constituições, como a 
no~sa o fez, o pri ncipio do in l'iola.bilidade 
parlamentm· e o principio da immunida.de 
poticic:J.. 

P(ll'(lUe, St·. Pre,id:mte, as questões que 
s~ deb,üem dentro de:>tc recinto não agitam 
a.pena.> as palxües dl:'ntro desta casa, . Ao 
transpo1·mos as portas da Camara. dos Depu
ta.dos. nem ccssmn os otlios, as desaJfeições, 
o.~ resentimcntos, nem dese~pparecem os de
;;ejos de vindicta, calados no co~·aç-ão de caàa 
Deputado. 

Fallu.mos 1 ara. a Nação , e as nos~as pa
la nas, a.o choque das idéM, ochoam fóra. da.
(lui, agitam 1\ Gpini5.o, abalam a~ conscion
cia.~. provocan([O odios C! paixões o as mais 
grave.; di;;s~nções políbicas, c dahi tt nel!ossi· 
dadc de garantii• fóra do oúi licio da. Ca.m:u·a, 
fóra do oxorcicio da funcçii.o p:wlamentar, a.· 
vida publica. c puHtica do Daplltado. (Mttita 
b<Jm,) 

E.,crcvou o houra.do t•ela.tor, fazendo um 
puro.Hclo do 1liceito tmblioo a l'espcito das 
immunidados p~:U'lmnontar-os, quo na Ame
l'iCll do No1•to a.pena.s o DepHtauo goza dl' 
immunídades sahindo do sua co.~a. para o 
pa.rl:tmento, a.lti permanecendo c paz·a olla 
voltr~ndo: eundo, morando et r~deunrlo. 

Nã.o é tão l'cstricta como se afigu1•ou ao 
homado Deputado pelo Ce1uá, não é tão li· 
mitada. quo.nto S. Ex. pensa, a pl'otecção 
peta immuoldade pm•lamentar de que gozam 
os rcpresenta.u tes na U niào Nort~ Americana. 
Não é sómente durante o tempo em que o 
Deputado vae para. o parlameuto, volta para 
a Casa c ahi pet•maaeco, que a immunidatio 
o acol.Jcrta o o protege. 

A" sua palavra de j urista. eu posso oppor 
immedi:\l3. eontradicta e a mais complo-ta. 
l'c1'utaç5.o relendo as li ções que nos são dn· 
das pelos publicistas e escriptores de Dh•eito 
P:~r1arnentar. 

Assim, Eugenio Pierre, no seu Tratado de 
Dit·eito Político e P111"lamenta1·, ensina ; 
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«Nos Est~dos Unidos os Senadores e os O SR. In.ÍI\EU MACIIADO -Fica, pm·tan to, 
representantes são inviolavcis . .. A inviola.· de pé a doutrin~ esta.belecida. pelo publicista. 
bilidadc: é mantida muqua.nto durar a s~ssão fea.ncez, segundo a qu::~l o principio •las im
e · se p1•olonga. dura11te a vi(t{tem necessaria munidades parlamentares affect a. a soberania 
pa.ra chf!gal' á sede do Congresso & para dos pJderes: 
vo ltar ao seu domicilio. h.' o <tuo os velho~ «0 principiv das immuni .:a.ies pad amenta-

. jurisconsultos chamam o privilegio •le 11ão res am~cta. o principio da S)p~rrção C os po
ser prezo : eu11clo, monmdo ot ;·cdeundo. O deres por-)ue protejo a indepondencia c a 
tempo neco;sario para ir ao Cong.-esso c soberania do Poder Legislativo contra. as 
para delle volt-tr, nã.o eshndo determinado, e m preza.~ desvairadas dos podol'es cx.:'cuti vo 
ó jttlga.do segundo a na.tmeza· cte c:\da caso e j udiciario. » Obr. cit. 11 . 327. 
po,r ticular . Decidiu·se que o Sem1dor ou o Ora, todos os publicistas, ex.:uuinaodo a 
Deputado não é obrigado a P~rtir no me:m1o competeocia. do Legis lôit i v o para conhecer 
dta do ouccrr:.tmento da .sossao, mas <le ve ter . dos pedidos de 1mto1·iz,,c:ão para. processar 
um c~rto te~P? para Pt•r em ord<:>m os seus Depu~ados tu Sen:tdores: pttra examinar os 
negocws. DCCI<!_IU·Il?tornl:em que o Senador pedidos ue licença. para o proc~sso e prisão 
ou O_oputado _na.o e olJL•Jgado a o;_col~cr o .dos seus membros , tccm fil"ln<.~do a dvutt•ina,e 
cammho. m:us curf.o, com tanto quo JUStlfiqu~ <\liás esta. é ta.mbum a dos nossos precedentes 
a oecess1dade em que se ,;chava de e8col.hel' 0 a. do toda n, nossa llistorb. llarla.montar, tlc 
outro.» quo a Camara. pôde conhecer do f<wto, repu. 

Yê-se, pm·ta.nto, que a jurísprudoncía. ame - tado_ ~dictuoso, póde examíl'}al-o, julgai-o de 
ricana. tem entendido que a. immunida.de vn.e merttts e p óde, pot·t::_nto, pot• ~e1·mo ao pro
mesmo alúm do encerramento das sessões cesso com a sua. demsao profermdo um aresto 
parlamentares. que tem fQrça. t.'í.o definitiva. como o seja. a 

0 SR. . FREDERICO BORGI::S-Ning ucm disSe 
o contrario. 

O SR. lRINEU MACHADO-O parecer diz 
ju3t a.mento o contrn.l'io do que estou l endo. 

l~screveu ainda. o pat•ccel' o seguinte: «Na 
Constituição federal da Su!ssa não se encon· 
tt•am di;; posições do ex cepç.."i.o em favor dos 
Sl!llS legisladores, etc. (Ccm l inita let!do . ) 

O Sn. F1Umi~RICO Boncms-N'a. Constituição 
fcdor;~l1 Na Constituição de algum ca.utão é 
possivtll. 

O SR . lRl NEU MACHADO-Na Suis.>a . a l oi 
federa.! do 23 de rloz:Jmbt•ó de 1851 plena
m ente protege os membros ilo Conselho Na· 
ciona.l ou do Conselho dos E$tados com <J.S 
g:u·autbs da innnunidaJ.c. 

Assim os <trts. 1 o 2 dessa. lei dispõem o se· 
g tlinto. (Lê.) 

Não pro:valece, pois, a licoão que o hon
rado relator nos quiz ual', com o invocar á. 
lei de excepçã.o os dons exemplos da Subsa 
e da. Uuiao Norte Americ(l.na. 
(Tt<llcam.se apartes cnh·e os Srs. Bí"icio Filho, 
H ·edel•ico Borges e out1·os Srs. Depu tados. 
Soam os tympanos.) 

O SR. PnEBWE!'iT~; - Attou\·ão. 

O St~. IlU NEU MAOIIAPO- De sot•tc !lU& é 
YEl'd<~leil•o o pl·inclpio quo cu estava sus,on· 
t:mtlo ou, antes, as Lluas excopcõos que o 
honrt1do rulatot· pretecdi:J. encutl ~l'al' na le· 
glsla.ção dos povo& cultos não oxistem. 

0 Sa. F REDERICO BORGES - Hei de lllOS• 
tmr quo existem. 

mais definitiva das sentenç-as proferidas pelo 
Poder J ud icia.rio. 

o SR . BR.JcJo FILHo - v. Ex:, lembra. o 
caso do SenAdor Glycerio . 

0 SR. hUNE:U MACHADo-Não preciso in
VOCII.t' o caso recente a. que se t•efel·e o nobre 
Doputàdo, invoco a tra.díção intoira. da nos.~a 
historia. parlamentar , e a ssim Rodrigur!s de 
Souza, om seu notavcl commentario {1, Con
stituição do Irnperio, ensina que a Ca.mara, 
negando a licença pa.ra se proseguir no pro
cesso do Deputado~ punha em perpetuo 
silencio osse mesmo proc;.'sso, o q_ual j!!.mais 
poderia. sor renovado. 

E porqu e C.'ltava. na digni<lade da. Ca.ma.ra. 
que não puclessc ter assen to no sou t'Cl~into 
um Dopttt;vio sohre cuja. cr,IJO~la. rccahisso a 
suspeita do tll'irn i n<~.lidlldc, a. decisão niJ.o 
e ra 3usrensi'lla, mas sim tcJ·ntínalilla do pro~ 
cesso . 

Isdo impunham a. hom·<l. do parlamento e 
a. dignidade do poder publico. 

Estava no iutei'esse e na l toDl'& da Ca· 
m1u'a que u. essa aceusação se puz~sse per· 
petuo s ilaocio,para que dectro do seu seio não 
estivesse sentado um inJ.ivi.iuo ~obre quero 
l'ecahisso a. accoSru!ão de a. estar dt)-;hon
l'OOtlo o do a c~t11r JUaculando corn a impu· 
nida.U.o. 

Si,porta.oto,o~ta é a. oloukina. parla.montal', 
si ó a lição d<.~.da. polo lmpol'io, si é a. lição 
tlada. lninto rruptamcnto p1üa.s <1oois1Ses P<H'· 
la.mout :Lrc~ da Hcpublica., cumpre que u. Cu· 
ma.rn. cocheça do caso imput:ldo au Doputn.do 
Alfredo Varola. e no qua.l se pre~on!lo exL~tir 
uru deliDto, 
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E por issu é que cs-t<J.mos no dever de exa- seccional ostaYa fazendo o 1•espectivo la n~ 
minar as circumstancias em que os factos çn.mcnto no livro de pa.rtes. Nã.o creio 

· occor1•eram, para. proferirmos o nosso vc1·edi- que clle os<Jrovcssc proposito.lmentc -
c!um, para clizermos si existe procc.lcncia rcrZ,::ti rtdo o t!H!o d'!_ quoliJicaçcTo-pnra dar ~~ 
na ;J.ccusação ou si clla não póJe ser mantida <"ama1•a :t imp:·r~8sao de qtte ost:twt sendo 

· contt·a. o Deputado c antes devo ser posta em redigido o auto de J1agr<totc, quando ::c pre· 
perpct\IO silencio. sellçi1. do Deputado Alfredo Varcl<.t vciu i llter· 

Allits n. p1•opria Commissão 6 quem contra- rompcl-o. 
dictol'iamonl.e exan:ina o m~1·e~ímento do. 0 SR Fn 8oERico BoRGBS _ Em rruc i;; ;o 
acct;sall.o, IJara. <l[!!nnar quo nao c~nste a I· ,.w~ ':1 '? 
menor (lu vida. do que nos fiwí.os occol·ülo.> agg-r, '• ' · 
c?m o Dopuhdo ,Ufl'Olio Varol~ ~e ~l'actc·l _O SP •. IRJ;o.:E!f ·_I\IAc iL\.Do - Si o escrivi.i.u 
rrzou a rcsponsab!ltdado crnmnal desse re-1 nao estava. rcd1gtnclo o auto de tlagran te, 
presontante e qt1e ello é evidente e mani- tomos immodiat<-.mcnte esta verdade- nilo 
festa mente culpado. existe auto de í:la.gr·a,ntc c, porta.ut o, M<n·io 

N.e,;so pa.t·cccl' o Sr. rel:üor es talJelece quo Trovão nilo estava. Pl'eSO em t!agrantG . 
ü nBcessm·io .«ox:amiual' a r1uestão de morlo 
a e:vit.:J.t' o perigo ui.L annullaçii.o de fiui1lquer 
dos poderes e o choque de a.ltos c legitimas 
inte1•esscs que elles devem zolat'». 

Diz t.o.mbem .o p11recer que« "é\fario Trovão, 
com um p~upo de populares pc;·ttwbawt a m·
dcm pv.l!lica ~om assuadas e gritus sediciosos. 
Conduzido o preso por um agente e entregue 
ao inspector de sm•viço, procedio, este fnuc
ciuoal"io ao competeni;e auto ele qualificaç,Io, 
qua.ndo Coi lt dele;;acio. iltvadida. por u.v1.ütado 
numero de i:ldividno~, tendo á su:~ fron te o 
Doputa.tlo Alfredo V;.wela., que, qualificando 
de ínj11Sto c violento o ~,cto da prisã.o, recla
mou a libcrdu,do do U.etido, o qnc lhe sonllo 
recuso.do, tom,)u cHc <~ resolução de til·u.1• o 
pPeso tlo potlcr do inspcotor de SCl'''i,:o » . 

Portanto, ú ::t propl'i~\ CummisStí.o do Con
stituição, Logi,;iação e Justiçt qnem, pa:·a 
opina.t· pela. conco~são ~~~' licença, entrou no 
<Jonhocünwnto e indagação dos f<~ctos que r.lh 
ropnta violadOl'cs dn.Ioi penal. 

0 SR. BRZOIO FILHO-E' OI>inião d(> (iUasi 
tod<t a Cmno.ra, com o Sr. C<:~ssia.no úo Nt•sci~ 
mento <L fL•ontc. 

0 SR. htiNEU MACHADO-A lll'illleira llOYÍ· 
dade jurídica que nos é oneioada. pelo ptu·cccr 
e~tá NU uma. ~ul.Jtileza, que é ao mesmo 
tempo nm. erra de 11rocesso e um erro ele 
direito. 

Diz o rel u.tor que o delegado e.ll'ectuara a. 
prisão, quo, remettido para a deleg11cia,Mario 
T1•ovão, alü foi entregue ::to inspectol' seccio
nal que passou a r edígi1· o auto de quaU(l
cação, 

Até hoje só conheço no nosso lllecanísmo 
processual um. funccionario a quem cabe a 
attribuição de lçtui'a.r auws de g_ualificaçtto : 
ó o escrivão c não o inspector seccional. 

O SR. BEzAi11AT-·Nà:OJ está. na aHul'3, do 
S(m merecimento in tellcctual es8e argt<
ment-o. 

O SR. IRixm: MAC <l.-I.Do,-V. Ex . 1ta de 
ouvir dcnt1·o em breve a exposicão de es(!ri
ptores de dil'cito criminal q_uu dão a muior 
importancia a e~t[t circurostancia, porque 
eUa é primacial. 
. A distíncçt.o entre a figm•a rosponsabili

dzul.c Cl'iminl\l tlxaüa. no art . 127 e :t. do 
art. 12-1 do Oot.!igo Penal depende funda
mentn.lmcn.te dtt ch'cl.nu~t"ncit~ de se a.cl1ar 
ou nii.o l'Ccolhicloao cal'CGPO o inclivitluo (l!IG 
l'ecobcra a ordem de P!'isão. 

O SR, BEZA)IAT-0 auto de thgranto ó n, 
pt•ova da. prisão om lh gl'a.nt .l. 

O SR. FR8Dr.mco J .:mGEs- E quando Mio 
cxí..;te 1 

O sa. Ittr:-;gc; ~L:o.cnADo-V. E:-.:. estíl me 
D.nx ili l!.udo com s·~n" ~-})artes . Scguod.o o hon· 
mdo Do1mtG.do, sô 0 auto do· flagl\tnto prova 
a 1>rbão orn (1<\gr':.\ '. \le; S. Ex . 1·econhec:e 
tttmhem, portantD, r; tw, não existindo anto 
de flagrante, não e> xis~c a pi•isão em fi". 
gl'ltntc . 

El'a ex<wtaroonte o quo eu o>t<LVa dizendo. 

O SR. GASTÃO DA CuNHA- Então a ntes de 
lavrado o auto não ha, J)risão ~ 

O SR. Il~INEU MAO!lADo-Responda a V.Ex. 
a. tloutrim~ dos tres tempos do honrado Depu
tado pela Capital Fe<ieral o Sr. Mello ~<ttto.~. 
(Risadas .) 

O SH, :\fELLo MA.Tros dá um aparte . 

0 SR. BIUCIO FU"Ho - De modo que o 
Sr. :Mello Mattos entende que os seus tl'e s 
tempos servem em favor do chefe de PoHcia. 
e contra o Deputaúo Varela. ! 

0 SR. F&!i:DER.LCO BORGES-V. Ex. leia o 
regulamento policial : proceder á qualifica. 
ção não é redigir. 

0 S&. IlU:\'IlU MACHADo-Refiro-me a um 
O Sn. In.INEU MACHADO - O Clll\3 o uobre caso restricto, porque, não havendo :prisão 

Deputado queria dizm• é que o inspector em flagrante, não c21istindo o a.u.to da p risiio 
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de .\tal'io Tt•oviio em íla.gro.nte. si a lgumn <U'· 
re bo.tou ás mãos ch a.utot' i<lade polichtl, nl o 
pro.ticou a figura da. t'espon~abi.lida1lo cri
miual :pt•ovist!l. l)~lú 1wt . 127 do C11d.igo 
Penal. 

o Srt . GA.STÃO D.l. CUX II.I.- PO!'{[U(l o Íll· 
1li 1·icluo não e;;tant prc.~o, oito é isto ! 

O SR. IrtrNEU :\lACI! ADo-Eu ,·ou le t· a 
V. L-;:c 

O Su. . GASTÃO DA. Cr.:xuA- Eu quero :1.c 
<:nn tuat· qne o ora1lr est<t justifican.do ;L 
theoria. do Sr. l\Iello ~i;lttos . 

O SR . In.r:->EU 1-I.\cnADO- c\ ctm itto que 
seja ·um(l. venlade .iu r ldic;\ a doutrina do 
honrado Deputado p ilb Capital Federal. 
:Mas, :<i é .-crdadelra estn doutrina n.p
plicada á pri.~ão do Sr. Vare! a., t aml.wm 
deve set' ve1·dadoim quando applicaJ<t ao 
caso <la. llrislio do individu o que se diz. tc1· 
. ; ido a.r·r ebatado (ts mãos <ia policia. 

Cohcr r.n te e log ico sou ett. Incultercn tes e 
illogico::; sã.o aquelics qu e, aílll-mando q ue 
Var eta não foi pre~o. ]JOt'<JllC não se i:ln'ou 
auto de ();Jgrante, a1Ii l'llUtro, entretanto, 
que Mario Trovão fora p t•cso . 

0 Sn·. MBLLO ilfATTOS·-A clifl'ercnr;U. es G (~ 
em que o Codigo diz tiro. da do preso do poclCl' 
rl.a autoridade ; não exige a consnmma.ç·ão d~l 
prisão. · 

ção, como nos casos em quo se concede uma 
fortaleza ou umn. cidade pol' rnena.gem aos 
militares que são procc;;sado.; ,ca.sos em que se 
considera. o a.ccnsado preso em sua. c<.~.sa, etc. 

Sai b om que 11:1 caso~; de prisão em qne esta 
cessa logo apôs a reuacção de a.nto de tla· 
grante, sendo o a.ccnsado posl,o immediata
tnOLlte em li herdJ.dc pn.r:l ~olt•) se li v1·:w. E 
assim no caso de ajunt<ml ento illicHo. 

Sei de t n<lo isGo, Sr. Pl'OSiden te, mas o 
que ó preciso <Offiemm· c dcixat• bem claro c 
que, s i M<.~.rio Troyã.o havia recebido võz do 
prisü.o não se t iniu> s!qth)l' começado ~~ rcdi · 
):CÜ' o auto de prisão om tlagra.ntc , c portan to, 
com J.S propri<tS pala \'l'a.S d.o Dopn~:t(lo BG· 
zmuat, ni'lo cxi~te <.t lH' ioão em ilag t·a.ntc . 

O SR. Br.J.,\)!AT-Nã.o apoiadü. De m :tneit'a 
quo um i'ê\Cto que 1üo ,;c pó;\o provar deixa 
de existil'! 

O SR. I RI:-\EU Ml~CI!Ano-Dcixr. de cx.i$ti t' ; 
não ha. dnYüla. . 

O Sa . BEz.uuT~ O facto do V Ex. nio 
podct• prov<u' amad1ã que aqui e.,tamo:> todos 
á luz ú.o ~ht deixa de cx islir ? 

O SR . Irux w \L\CUADO -[»o posso Jll'O· 
Ytll' ~ niit.J ~ a mG1sm;t cousrt quo no caso da 
prisãv em llagr<1.n te, fili e não se pod.e Fl'ovur 
p clü ;;implo~ 1'aziio d o Cllte não se olfcctuou. 
( Ap,wt.;s ent1·e os S1·s . . >â Ji'rci;·e c IJe.;a;nat.) 

Oru. o Cudigo Penal di~pue . (U.) 
O SR. !Ril\IW l\'L\cn.\Do-E:dge . 

0 SR.. MELLQ MA~'TOS- Niio ex ige. 
cmn• se apades.) 

O Sn. Be:t.A:IU 1' - O cl:tmor publico em 
(T1·o- pcl'sc.~uição elo cl'iminüso n.\o m:~-n~m o 

l\1cto? 

O SR . IarNEl! ~iA CriADO - Eu tio q ua.I ora 
o crime elo Deputado Ya r cltl em relação ao 
chefe do Policia ? 

O SR. F ta:otcRico BoRGI"> - E' () propr·io 
Il ·tgt•anto . 

O SR. [ruxrm MACilADO - O mou cnllr.gn. 
O Sn. . ~IlcLLo :vrA1"ros-Nüo se tr:.t ta clisso. S1• . Frodm•ico B'll'ge~ re ~pondeu a V. Ex. 
O Sn. ImNEt: LIL\c11An0- :s'ão oston justi· 

'flco.ndo a doutrüw. dus tt'i3S tempos ; cs!ou 
mos~rJ.nrlo que polo Corlígo (\ hypothose não 
·SO veri ficou. .: · 

O al'i;. l2iilispõc o >cg uintc: (Lê.) 

O Sn. BEZA)IA'I'-QHalqucr uo povo. 

0 S I,. !R.lNlm MAC IIAT>o-V .E~ . ostá.dn.Ullo 
a. partos ttO eodigo . Não dê a tteuçã •> ás to· 

O SR. F REDERICO B oaGRs-Só no ea!!o os- lices quo estou dizendo .. . 
p ecia t do art. 127. 

O SR.. fniNEu ~.f.\cnADo-Com a.· theoria 
do;; tt·es tempos o nobre Deputado ampat'a o 
acto do chefe de policia, mas css:.t theoria 
já uã.o serve quando póde aproveitar ao De
putado ·Alfredo Varela.. (Risos. 1'1·ocam-s.e 
apm·tes . O 81·. Presidente reclama altençao.) 

Eu sei t~m. St'. P1•esidaote, que lm casos 
de prisão stlm "uto de ffag1•a nte, como por 
exemplo .. ,~ · casvs de prisão pre .-entíva, de 
p1~is?ío ~'tr:. virtude de sentença de pronuncia 
· '\ ::onúemnatoria. · 

Bem sei que lla casos de p risão em que a 
n.pan:ts se impõe ao (l.Ccusado uma.s: certas 
r estricções ao direito de liberdade de locamo· 

O SR. BEZA~iA.T - Nã.o considero tolie&~ o 
que V. Ex. diz. 

0 Sll.. IRINEU MACHADO - Mas, como não, 
si a té V . EL e.;tá dando apartes ao art. 127 
do Oodigo Penal, que estou lendo ? ! 

O Stt. BEZAliiA.T-V. Ex. osl<t lendo provas 
contra si . 

O Sa. ltUXI']U MMH,\.DO- • • • estou lendO o 
a.rt. que trata. da. pt•isão 1lo Deputado varel:~.. 

Para a. caracterização desse ct'ime sã.o oe
cessal'ias cluas condições. 

Antes de tudo é prooiso so examinar <t quG· 
tidade elo detido ou prezo, as condições om 
q_u e a. s ua. prisão ha.ja sido etrectuada ; e em 
segundo logar, os meios mq;tel'iaes oro prega· 
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dos para burlar a prls[o e facilitar a fuga ou 
evasão do detido. 

Si, pJrta.nto, o cxilmc da. qualidade do 
:1ccusado e das cnndiç01s da legalidade de sua 
prisão importa no ox:•me da primeira condi
ção ou do primeiro carcctel'istico do delicto. 
tomos dl", franca c clarameoto, auordar o 
es 'udo do art. 127 do Codigo Penal , appli· 
cando·O á llypothcsc submottida a.o julga
monto da Ca.ma.ra. 

Que ô prisão íllngal, que é prisão legal ?-é 
a prime'ra quostiiojtH'idica qne se apresenta 
ao exame do jolgadOl'. 

Dispunha.j<'L a Constituição do lmperio que, 
a nii.o ser no caso po pronuncia, só se per· 
mittia a prisão no~ caMs dctermiu;1dos 
pela lei, isto t\ DIJ de prisão p1·cvent iva e 
no de pri.;ão em flagrao te úelicto. 

V.ari:on.Jo uo re·lacçii.tJ, mas rna.ntenolo em 
su:.t. HlluL;~ncia. u mesmo pen:;a.mento, a Con
~Lituiç,i.o Republíca.na di~põe que, a nã.o ser 
no caso 11 e flagra.n to delic·~o. só se pó do 
<htr a pr·lliã.o nos casos esti pulatlos em lei , 
isto é, nos casos úe pronuncia., d~ co nJcmna· 
çõ:o, uu prisã.o PI'<.Wonliva. 

Qual ora o crime que estava. sendo pJ•ati· 
cailo por Mario Trvvão, de modo que se 
tornou n ce;;su.ri;t a 8 m1 {Jl'isão 'I 

Era, porv.m~nr<l , esse crime o tle sedição, 
o de ajuntr.'lmento i! licito~ · 

Quul era 1 (Pausa ,) 
Diz o parecer q:w Mttrio Tt•ovão estava na. 

rua t\ peNurha.t• ~• orthm puullcll com t\SSnn
das e gritos soJiciosos. 

Gritos sediciosas 1 Quae> são ellr:s '! O 
artigo do Codigo Penal resolveaqur~st.'i.u. 

O Sa . Far-:ur:a rco Boaot,s-~Ias quem elas· 
siticou o crime nesse artigo 1 

O SR.. [RI:-iJW MACI!AilO-Então, d iga. V .l!:x. 
qual foi o crime. 

0 SR. Fm:nEfUCO BOI\GES - Isto nJio com. 
pele á. Camara. 

0 SR. IRINJ·:L" :'IIACHA!JO-Já. não dirij o CSS;l, 
pergunta ao Dcput;1do; dirijo ·me ao ju1•ista., 
ao pr-ofessor J.e di roi to, ao advoga.do. 

0 Sn.. Fnl:I>ElUCil B:;rtG!,S-Ha. outras hy· 
pothcses ... 

O Su. IRlXEI.: :\l.H;tnDJ - Qurtcs siio eltas ? 
O Sn. Flt J, DEJnco B.,nur:s - Então. y, Ex. 

não oll\:ilt o men discurso. Leia os arts . 134 
e 135 do Codigo Penlll. 

O S11. I!Ul"Et' :'IL\cu Aoo-?lla.s V. Ex. dis~e 
claramente o sr:gttintc, no srm parecer: 

« ... Vol'ifica-se que oo dict 26 de maio ui~ 
ti mo, ás 3 hor·as üa. t:trde, ma.is ou monos, o 
delegailo ela 1> circumscripção urb<J.na. pren· 
dou o cidatl1io :\Iario Tt'ovão, que em um 
gr.upo 1le popul.u•os pe:tu;·ba·oa a ordem pH
úlica com assuo.d<tS c gritos s,,diciosos. » 

0 SR . ~'n.EDERJ CO BOROES- 0 artigo que 
V. Ex. e; til. lcllllo t' o •rue se reflH'c ao ajun
tamento illicito. 

O SJL Illl i\:EU ::-.IACIIADO- V. Ex. c; CJbri· 
gado a provar a. log:tlltlarlo ela prisfio de 
M:trio Trovão. 

0 S lt. Fu 1-:DER!CIJ Boi\11 JCS -Não sou. 0 Po
tlOI' .lmlici ario t'! o compoL:mtc pat·a a cl:tssi
ficnr;.ã.o d<J rletictv. 

Diz o art. l i9 . (LO,) 
Primeira ILyporlwse-Qnal Cl'a. o cl'imc que 0 S tt. IRli\l :l' MAcn.\TJo-Não e bl i eu jú. 

Mario Trovãu queri<\ cummettur ~ i'<ão se mostrm CJUO a Camtu·a excwce uma. compe
·i>i't.lJC, não OJ\lStiJ. (f:oniim'ta u tt!t' ,) tenc~;~,ju.liciari:l., o nã.t> creio quP. V. Hx. 

8 e[Jutlda llyp,lhcsc-QuõJ.I ora. o llit•eito on i 1MinutL;t a. do•.ttt'i:n dus quu nntregam a. 
dovm• :L cujr> exol'eicio e.;t:.Lva. ulgnem ::~c,r- libor·dada <!_o nm t;ollcga ã. decisão •lo outr<Js 

. .frendo obsbculo por pai' to de Mat·io Tl'n.vio ·~ pudct•c.; ~ ua.o Cl'ilio •JUO V. ll:x. portont,:a. ao 
. Nenhum. (f.'otiaira a le1·.) oumeL"o !los cai'trl,illeiro.~ do l'ei, de IJUO fa.l-

Ter~eira hyp~!hcsc-Qu;ll era. o ado de luvil. um •lcputa•lü no p<trlamcnto italiano, 
.. adio ou de dcsprc,o, e1orcido por e llo contl'a. cntr•cgando um collcga a.o Poder .ludicil\rio, 

qualquer cidadão '! Nonhum.(Con!i•·•i<a a le1· ,) aos acasos, a.os riscos de u ma P''isão i não 
Qtw1·1c. Aypothese- Qucol era a. fes·.u. civica creio quo V. Ex . pertenç.a ao numero da

ou r clil,(io:m perturba.•.la por ess() individuo? que llos qae poL'm em porigJ a líbertl:ule de 
.Nenhuma. utn coUoga. sem Ba.bet' qual a cla.süficação do 

Não é só. O art. 119 do Codigo Peilll.l diz: crime ern uue SG pretende que el!o esteja 
«Ajuntarem-se mais de tres pessoo.s ... »; o incurso. 
·fiua.es são os co·réos de Mario 1'rovã.o1 O S1.1. . F.REDElUCo BoRGES-E' o art. 127, 

Assim como não se admitte, em direi to, pa.rugrapho unico, {lo Codigo Penal. 
·· a figura do crime de conspiraçíio sem 
.. oxistcncia ile vinte co-accusaclos,tambem nã.o O SR. l RINEU MACHADo- Si o não faz como 
-se admitle em dircif.o penal esta outrJ jurista, deve f,,zel·o como De puLado no exer
tlgura do art. l!9 sem a existencla de mais ciclo de suas t'tlncções parlamentares, onde 

·de t!'esaccu$ados. V. Ex. ê tarnhem um guarda. d.as leis . Nã.o 
Ondo estão os co·rêo3, onde os acf.os por deve jamais furtar-se ao exame do facto 

olloa praticados, c que incidbsem na. sancçã.o que r;e diz ser• criminoso. 
dCSSO &l'ÍÍgO do Codigo PCDall 0 SR, FREDEICO BORGEs--Ja. mostrei. 
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O Sa . huNI::u MAC!IA.Do-Qual t'oi o crime 
-praticado por Mario T1·ovã.o ! 

O Sn. Far; DF.RICO BolWJ,s-Não ê a n()s que 
c•.ompete classificar, mas, sim, ao Poder Ju· 
dieiario. São os arts . 134 e 1:!5. 

O Sa. l RIN W MACJJ ADO- Náo ha. t.a.l. Di7. o 
nobre Deputad() qu1~ ~ão os art~ . 1:~~ e 135 . 
VeJamos o que diz o art. 134. ( Lenda. i . 

O a1•t . 134 punn o dcstcato ;L autoridade-. 
O Sa. Fm;;o,':awo Bonc. t·;.~-Ttlm outr;\~ hy

potheses, ou tra.s figuras . 
O SR. lrnN~;u MACII:\fJ) - Sã.o essas que 

es t.ou lenJ.o. O a.:·t. 13·! pllne o dcsaco.to, o 
a rt . 135 pune 11 desobediencia. . On le estrLo as 
provas do desacat-J ou da. dcsob:>diencia. ~ 
Onde se encontram as p 1·ovas do desac<Lto ou 
da uesohe,liencia. á <Lutori<lade '! O nele o· auto 
de de~;wato ? OnJ.o a pena do desJh8dien
cia?, Pe1·gunto: Si um indivi<luo v ier para a 
r ua. e dm· dotL~ grHos, va.mos rtue ele na.~u 
r cza sediciosa, consti tue CS$e fa.cto um <lc
,;;ae<~to <1 a.Lttoridadc, na opiniiTo do aohre 
De:put:.ulo pelo Cc:1rá. ·1 (li'ilarirlaâc .) 

OS t . f>HESII>ENTJ>-Att cn \'àO. As gu.lor ia.s 
'n1o se podem ma.n ifiHta.l· . 

0 Sit, IRtr-; lm M ACHADO - A consequenci · 
-clara., logica., inilludivcl ,; e~ta : n.!m s~ 
podia mesmo lavrar neollum a.uto de tl a. 
.grMte contra. Mario Trovão, ror ,uo em ne 
nhuma. bypothese de responSü.bilida!le crlmi· 
na! cst.a.va. ello incurso; e por i~so a prlsã.o 
qne o pudesse atti111lir sm·ia uma. <la.quella.s 
quo a Constitui•;ã.u Culrn"iua. como illega.~s e 
passíveis do rosistoncia, dcsuo quc elle sulrrin 
um a rcstrícção. injust a c illcg:>.l a.o St\ U 
direHo de Ubord~de. 

O l'a., "i um cida.diio só pótlc ~Cl' preso em 
.casl> de llagru.nto Ul' lieto ou mn vi rtude do! 
ma.nuado jndicitLl cx:po.!ülo n<J.s con;tiç•'ios o 
casos da lei. f,H·çoso ü concluir que u. ·pl'ish•J 
de M<1riu Trovão era illcg;ü ; por l)ue clla. nii.() 
se enqua<l t~Lva om ner.hum dr~>SOS c:1.$0S em 
que a. lei a t~tltot·iza.. 

01tçamos a 1ieção do Fuustin H~lic : 
« Toatc o.t•t•esf.;ttion en dehors des on.s 

~t·évus pa1• la lui l)t sous les fúrmos q tt'olle 
a. pl'es~t·ipW:!, est un a.t.t cutat <i. h liberté . 
·Cet a.tten ta.t pc11t exister lorsqn'un foncUon
naire ordoonc une a.rresta.1.ion ~ans nn avoir 
le uroU, lorsque, hien qu'inuest.i dtt d roit 
·d'arrestcttion, i t L' exerce en dchor s de~ liilliteg 
.tdgales; enfin, lor;q_uo des a~entesdc lu. force 
publiqu~ ou de.; officiers de Justi ce elrectnent 
une :\rro.~to>.tion sans on a.voir lo poavoil' ou 
!atls êtrc mun is d 'uo OJ'd1•e legal. - Faustin 
li:61íe -Pratique Crimi>relle des ('o tws et 
TribM~tV!ux, 26 pa.rte, pag. 125.• 

Ora, si MMío Trovão n:J.o tinha commct
;tiJo crime algum e, portanto,não podia estar 

prc3'l em /hgl·ante ; si não ruta vtl. preso pl'·l
vcnti va.meato ; si não est:w n. pronunciado ; 
si não ostava condemn<Ldo, como se pódc 
explicar a prisiío d~ Mario Trovão? Só S:) 
póde justificar com" antiga jurisprtHlencüt 
da.s u.ut.oridaúes criminos:~s t!e que · nos fa lia 
o protes:!Or Joã.'l :Mendes de Almeida. no seu 
l'rocesso Ci·iminot B;·azi/~i···1 . 

«NO regirnen do Impcl'io. o Podor Executi
vo, polo orgam t[l) Minist.!liro da ,J itstlç:t, ra 
p~lliu 8emprc qm.lltner l'Oô.I)(>usabillda.de na · 
c•m!lcsccodencia com as r• t•isõe~ abitrariu.s; 
c, com a. ID<\~ima encrgút , J'.;commendav;\ 
todo o l'cspeito ús garan tias cons t.itueiona.cs. 

Si r Y<~ isto de e.;tiln ttlo ás autorida.dcs que . 
lwsc:wa.m e ü.H a.ut3l'idu.dcs que bu.~ca.m coho· 
nosta.r arbHt·ios, allcgando a. protomlída nc
ccssidu.de uc sal tw· por c: i ma do. lei, com 
toda a corag01U 1la Pl'C\'a t•icilçho, com o cy
nisroo do a ffr on tar uo;, m:~.is s <J.gt·ados di t•ei
rotos, 1typocr H::unen te cobrindo a v ilania <lo 
seu cJrcc~et· ou a. negl igencia. no cumpri
meotodJ dovcr ,com o pretcx:to da lmiJOSSl
bitiJ.;~do de, em todos o~ Cl.sos , se suboTdina.
l'Cl1 l ás forma.lidarJcs leg:lcs .» 

Convém niw esquecer quo a. autoriúa.tlo 
polichl ucnhumu. intinução, nenhttm•-~ a.dmo
estação fizera convidand<> os cidadii.&s a so 
dispersarem, caso t ivesse encontrado um 
ajuntamento llllciio. 

Onde, port<~nto, a. j tL'>tiça. a c lo.;a.lhl<1.1l0 <la 
p1·isão '! 

Tal rol'mall 'la•lejlí. estava estnhelcciútl. no 
art . l3I l llu regulamento n. 120, uo 31 de j~l.· 
nui1·o de 184.-:, e nos ar ts . 285 e 289 a 293 do 
Co•ligo Ct·imioal •le 183!1 (do Impet· io); e ;~ 
exigcnda d:t.~ ll'e;; iu timaçõl!S prévias, t am
bcm estiL cl<1ramonte e~tah~leciúa e t!xada uo.; 
;u·ts. l~l e I~~ do Codigo Pena.! uo !890 (<h 
Republ'ca.) . 

Si do nenhum mvdo a.nto o dir~ito ~o 
ju :r.i fica a pri~fi.o li• ' S:·. ~Iarío Troviio, elln. 
foi um:• dnstas p!'isao .~ )'~lidoes de h :t muito 
â. fulmin:t~h~s pela j :u'iSJll'utleneiu. imperial. 

Assim, u Cons.~ lb.:!h~ , I<' ur t.a.du, em 2 do j:J.· 
neiro de 1865, num aviso mcrnora.vol , con
jllcmn:J.va as prisões policiaos , S:Jm funda.
mcn:o n:L CfJnstituição do lmpet'i<J, no Co
digo Cr·iminal e uo Codigo do Processo Cri
minal ; a.s~im,ta.mhem, o immorredouro nome 
(!o Conselheiro I•'errai ra. Vin.nna, subscrcv" 
a. mesma. dontdna. !Ho circnla.r d.'l 27 do a.bl'il 
do 1888; as:;im o Conselheiro Cn.nd ido de 
Oliveíl'a., n:\ circular de 3 de julho de 1889 , 

Assim, Mario Trovão fôr~t preso no inter 
cs>o ua policia e não no interc.>se d11 lei ; 
sua prisão não sn ,just ificava nem em ta.ce _da 
Constituiç,ão, nem em t'aoc da.s leis <le di
I'eito e de pra<~e~o criminal si ell:\ fo;,"<Je o 
result.-úlo •le uma. violação d:t lei ; si Mario 
Trovão tivesse infringido a lei pena! , caso o 
Sr. Vareta tive-sse obsto.<lo a J•eda.eção do 
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termo <1 e flagrante, ellc de modo a lgum po-J Torlo.~ os outros p ovos sempre o i\1lopbram 
doria. obstar a nmliza.çõ.o do inr1nerito ou\ ua. lctLra. ila sua lei e na llçã.o do; seus t rihu· 
qual l].nor procedimento ul terior ,la policia.lnaed. 
para. a. provu. tlo crime c a necrs.,ida.uo ürJ Alcorta, puiJlicis ~a argontino, diz quo h·c~ 
sua repr·•;ssiio. . fo t•:un as ~r-:tndo3 ll>colas em torno das 

Q';!al o ct•!me prat.icao1o p~t· M:~_l'i o Trovão ' j 11u :w~ se tll;ha.tett e.,sa. fJUCstão PO\i :,ic;:. . 
Nao pru.ttcou esse c td(l<h~o crtmtl algmn ; i A JWlffi(!lra é a quo tHl.:;a. ao cul<\d:1o o dt· 

tanto não p t•:.ticou l).uc, nar·ram us j ot·nacs i rei to de :;e oppor a qu~h1ucr <~CW da. a.utori
do düt immediat.o, o ci1cf•! do policia , a:~ 1 daiic,-scja qu:tl for; o ci;la.uiio niio peide 
noito_ de 26 de nMio, mandolllH'oeHt':u: :Vl:lrio I t•esisr.lt·; a t'r:>isf.nncü <.Í. execução d~ uma 
Tt'ova.o l iOt' toda_a (:i d~ulo '' d_cputs H(). O cn- 1 ordem d:~ aut·)t~illatle puiJitea }lOt' 1Lcg:tl e 
centrarem em v1l!:Jc I>n.hu l í ut ter :,, wa ll'l'l•g ul:u· rtue s:.;Ju., consl.ttuc um ::tttB~•wJu, 
presença. ,\hi carinho::;J., pa'·''~'ll<tl nwnie, o mn acto de roucHiilo. 
chefe de }JO!Icia o a.dmoes'iuu , aconselhan.. Exclue, porta.ctto, o olir cito do rusísteu-
db·o a r1ne n::io praticasse m<ti;: actos thqucll.~ cia. . 
espccic c- . • . o mandc·u em par. ! :\ão se ftJZ A S())f\i.nr.b, (> W.!1il' li:.L qnú o Jlel'mittu,. 
~nfjuel'ito nem Jlrocl':'~o al;.rtmt çontt'<\ ell(! : llU'-'IldO ' c verifica l,ce síd:; a. nu to rülade 

Si, port:1nto, Mai'io Tt•ovão nilo meroc:a qu.mn :lul_?n u. _ l~ í ~ o cda~;~o cnc~n_tl'a-s~ 
a re_pressão Iegal eu. :.tutul'idali~ ,0 limitava tl.c.1ntc, na? .m.tt.? ~~, :m1 ~r6.lO d:J. .m, m:b 
á. nctmocsta.ç:.o, é forçoso conclmr : on que o Slll1 tl? u~1: ::;r.t~ t1 .ro~.,nsso; .. . ' · . 
chefe de Jl~ li cia. :prCV3l'ÍCU11 s:Jbtr:tllill<IO ·O :11J . ,~ \~~~~·~n~n~,_,<!Ull.ndo l 0;~7.a.:.t~S CJ,t "anf.ol'l• 
rigot• da. lot. o <li)!'lg~~.Jdo o contr<> '' :;ua '!:Ul C- d •• !.~ ... :tu'" lJrtl .\diJS O li r. lc_.,..w>;_.(J 111":1 ·~cto de 
ção, ou I'J.IlC o chefe do pollc:a não tínhn. log;t:mrl d':fc,s~ ,tle <llli.: 0 .JIHZ llntc:J.meatn 
denoto ele .ii um criminoso e, por tantv, que '.1 P:H tlcul.tJ o.lLn lHlo. . . . . 
0 l'cfer-ido i llolividll t) [.) ~·;>.. ]ll'•''-''' injll· ~: c c • S_(l.~tiOÜO O _tcrcCll'O :;y~·GllH, . O Ulf Ç: t_o rl_e 
ille.,.a.lmca\c ! re.;Jstencw. nuo cx_rs l.c s1na.o co~ 11•:. as lll.JU~~~ -

., _ . . . , 1 ça.s JTJ:J,o lfos t.a.s e wsupporta.vets, por·nm nnu 
. r;> ra., eu. n:J.O rcc~nacÇ• > nas a.n tona:w .;~ po· euntt-a a.c; riu \'idosas un suppoJ:t;wois, e p <J l'

llclaes cornp~lOI!JIU. pat'" nt!rnu~s l.:,!'~m a lantu Ó cilht·l~<O dcYC olndeciil' grt<~n tlo' Jwu
qu~~ C!.~.crsuJ:I_; re~co.nh~ç~ _n.(.:' .. :w:':l:~;ü',d~:: •:cr : I·•, lJJ'ewnr,, (l doJ :.nn J'nncci v.nario_ynblioo 
llObctaro• ()S .ll.Xi l l:J.cr.' rl.~ I.Ot p ..• , :J., .t.l .. o(l l O., , ~J"' IIH]O 00 ~'XC-l'CICI.O dll~ SU<\S f ll llCI.'OCS ' 2'' 
sovo:os._ unplf.l.·~avCl~, r-:cJa:na•·um a .:;u :L n~istcncia c j ~tsWleaçlio úc urna ot·.t" m ~ma: 
app!Jça.ça.o, _ . . . na.du. d.: autot•io.lade jluhlica compckote· ll0 , 

Ad!no~<>taçvc:·. S? ~~-<Vl!luto.o a ,tet noJ Ci\.~'0 a.u~enci a. ;lo um t~:xi/1 precis.l cl.o lo i piohi· 
de ,aJUUÍU.IDCO WS dl~t;lt~" C .CdlClU~US . • . hilltl·.• I) U.Ct<l u J• . .Jen:tdO p.;[i\ f.\. U(;Ql•tda.tJe. 

~.~st:1 .hYP?;bc~~: sa~ r.~·cs "(I.~ :~n ;t:~"':t:>-':o; Mas o propt'íuj•lri s, ~'JII ;<ll to ucgon tino can .. 
par .... gu• •• 1s ,.,unucs c.1. ~mlno~ .. l~_. c _tl .,lJut':'ic.n , c! u i:l rliwndo: 
e untao a. l'C."PonsrJlllltd:\uo·. ct·t~llm~d ~o .c:1- "Trab n lu- sr: d.c 1: 111 <teto i l lt:g:tl, :lc um 
ra~to;'!Za poJ:L ºcsob:'' l; t·O•'I:t h11'1!J:!l a t ' !' · abn~o de fh r~11 Lola.•h!s, 1ir: nu1 ;J.o:tu cpu~ co:n \o
CClra. adrnou$l,aç.w. . d:rs ac; :Lppat'C<I Cias ,te jusLi•,'a eu,·o[ve grave 

Si é o pl'upt·io clu~ re rlo P·•lio~i: t q•wm m:~ n J:. i njn~l.i•;:1., o in·fiviu.ow que liJI.' a ví1.1 ti :1a csco · 
em Libcrtla~o ~lar io T1·uvãu, Hào init:iu.ndo llt irl:t n:'1u po)Je est;:n · p!'i\':1do rlo dír·c;ito i.lc 
contra. e lle rn·oceüiuwnt<J a lgrJJn, 1í ful'ÇO~o l' tJ~i.i ti r . . . A coru.li<;i1.t> r!:: oiJ :rlicncia V. ;l nto
coneluh· qu() 2\ í :J.I' io 1'1'0 \':~ ·J ni•o prl~icua o·idatlc <í a. Hl.bmis>iiu olc~J.:L !11\!..Sina. il tl tor idaúc 
crime; (: for<·usu cuncl uit· qur, t! ll t! n:1o vio- á lei. Qu:~. ndo o a.gonto ' LJIO ubJ'" em num<' da 
lára. a. lei pena.!, sen<lu, pod.anto. a s u:1 lei estiver fól':J. clcl!a, é um simphs pal'i i-
priffio inju;ta, i \lcgu.l. cu lar c como tal vim vi l'epcUerc licct.-Ar,· 

Q >lrt Brt ··o FI -11 J"t ) , CORTA, Paga. 3a0-33! . » . _ 
'-' • 

1C• Ll!O -
1 1 0 

JCn'.. E Bru uialti pon lcra com Jltsta t·a.z<to que o 
O Sa . IIUI\Et: :vfACJIAl'll-Ül'a, .;i :. l>l'JSao ind iv iri •1 u lc,;ado u5:o toro prom ptamente :1. 

de Ma.rio Trovão era. um~l daljUellas a qu o so liberdade prccis:J. p:tra. fazer aubtis distinc
applicava. na. toollnícaju\'idica. a. censura dos çõcs philusophica.s catre o Mto do que pó!le 
escr!ptores qu;tndo as dcnomina.m, illegacs l'ecor·rcr par~t o superior lüoru.rchico c 
e iltjustas, não cncon tr:~.mos no f<tcto arguiJo aqncllc em quo tom m~co~sario destorço 
contra o n<Jsso c0mpa.uhoiro, contm o nosso immcd!ato: a injuria supponavcl da. Jojlll'la 
collegtl Sr . VaJ•ela., um crime, si não o excr - que não se tol<H .•• 
cicio de um direito. Isto depande da.s condições tlo momento, da 

E' este o chamado direito de r6~i:>toncia, natu t·oza.do individuo, e certa.tuo1lte não se 
con:;agrado pot· todos os puhlicistas. · púd~ p ri l'ar du. defo.>& dn. liborJad.o o cidu.· 

Só a jul'isp:.oudencia va.cilla.ote clos kibu- dão fóra. das condiçües do ltomom. 
no.~s írancezes . poz dmn.nte :1lgum toml)O ~;m E :~.ssim oscr-evo Bruni<.tlt l no seu Dire ilo 
duvida. esse drr eit o. Constit t<cioaal : 
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« A ,jusGillcação do diroito de3 rcsistcncia 
ind i vidua.: n:;..~co da. considet•açlW qu l a na.t.u
roz:~ ln~mctno. r oa.g<) conll'a quem altenl<~ 
ao ma.ts ~a.gt•:1do •los ·direitos cl c)sta 

·-rea.cçi'(o, como to1las as t'C\'olt;Ls contra niiu 
iroport 1 qtul ~.ttcntad0 :I pt·oprh inlcgri
de~dn pc,so:ll não u.tlmittc C)(ccpçli~~. Iniüi l 
ca.nça.r-se, como r;Lzem :.:mtos eiiCl'i pto1·es o rn 
distinguir o damno J'O!l<ll'.'l.YCI tlo irrep;~t·avcl, 
para a(imitti r 'I re~istenc!<\ liclt:> cmqn;J.nto 
!i.Jr t:tl; as injurias supportaV<Jis das insup· 
port.:LI'ois que p'>dem sut' repel1ifl:1S pel:t 
ÍIJt•ça, 11S evidentes e a~ incr;rt<>s como se a 
v ictima. o :.1f{gre<liilo. puolo;;se J'aZêr' preceder 
a.o 01cto sub tis consi t!era.c:õo~ phii<JSOJl!tic:ts .» 

O nota.vel. ct•iminali;!.a alle::tão FRA:\Z vo~ 
I..J.SZT e~creve o se_uuintu: 

<< Dic.-se re~istenci;L ~i autarid:.u.le pul,lic:.t 
~1U!1ndo a.lgue m opp<Je J•esi>tenci:.\ por meio 
do violenci.a ou Mnca.ça de vlnl~n·~ i(t. :..o fllll 
cciona.rio publico compcten ~e p:u•a a ex
ecução de leis,de onlens e uc~os ths :•utorid a.
J.es admiuin t•ativciS 011 il<l.s :sentetlç:a,s em:..
uacl;cs das a.utor·iJades juJiciac·ias c 7<w as! r! 
tJXe;·ce~ulD t·e,rjt«lo;·>n•;;i l'c a~ Sl-WS {i,-;tc ,:üas ., . O 
c,:el·cicio de fv.ncçües, como o t.lireito commnm 
já cxigh1 (Leysar, i!:nga.n o outr%), deve se;· 

.'·e.'}t!lar, e o 1}, não Bó •tua atlo o a.cto olllci;-.l 
entra na competcl)cia gm•a! do funccionu.L'iO, 
scrkl"o tc{nt 11c:nt quando ilf.l . c<t.,fJ COiTI!?l.(.·c.~, t•)ma
~lCI.r? na det:idcl t:Dn sidr:.n·<(~·,t·> f.(S ci ; ·ct'n~:~lnncias 
'JUC no ;;lma,:nlo se offe;·eciam ao {"ncciona!'io: 
p!<rccia·l h c necc.sso.;·ill llí'i!lical-o, emhorC! se 
tJe>·iflca..'iSí! posterio;·me~1te , ?netl;,oJ· conheci 
~nento d~t sil uaçí"fo , 7.ttc o etclo t:! ra !.H-'-}Jcrflut; ou 
'inesm.a <U7(l )t~slij(cad() ... O /àcta de SL!ppo;· 
er1·onea·;neale o pa;·ece;· q tH! o aclo CJ'f..: (tJfJr.ll 
n,ro sup)l l'e ! ! j(<l!a rla f ag<(/ifl,ul~ . Dostle qae 
s<1o ultl'<lpasso.dos o.< li.nitcs rl'' kg«lid<tcl~. co· 
m~ça neste caso co;;v, c;a IOd(.s os out?·os ajv.s
ti{iwç<ío de r esis!eHcil<». 

E o il[u.;trc jnrisl:c bt';lz i!eü•o, S1'. Jor;G 
l:!ygíno, de Sll.tHiuS:t menwria, csct'o vi« ost.:< 
<J.nnotação <ts pala n :1 pt'vl'<:lrhla~ <lo gt•:uHle 
juri~consul~o :.tllomii.o : 

«O juiz, cllama.tlo a j ltlg:w da ct·imin<\li 
llade tl<t rc;is>encia., t om 1\c decidir• O>t <\ 
quc;;t.ão: ·segundo os preccitus que rcgtll>.lm 
11.$ uttdbniçõos 1los 1'1.1nccionarios, porlia o 
1'nnccíon<4!'io procede!' qua.o to uo loi;! tH', ao 
tempo c ao mor.lc, como procedeu? SI ú jni'l, 
responde affil'lnativamente, a resistcncia e 
ptmiveL, . Si o juiz r espont.l': n~ga.tivmeutc, 
<I re:;istenciu., como tal; é lsent:t de pen~, 
istr, 11<i'o é punivr!l. » 

· Esta portanto, é a '1 11es~iio que en f<~t' llllllo: 
Umla.s :.~ cont!ições em que se elf,:ctuou ~· 

pti.zão de Ma.riu Trovão, clla fo.>i legal ~ 
Cct•tamcntc, n11o ~ 
Nilo t! podatllo punível o acto praticado 

pelo Deputado Varcla. e nã.o cxi;;te crime n<l 
resistencia p or elle uJl'orccidt> u. essa prisiio; 

Vol. Ill 

e , p vr conse'lurmcia, nii.o se o deve processar 
como ac('.Usa.do por um c r·imc qn11 não pr;t
ticvu, p :ll' isw fJUO est:1v;t apenas c>xm•cendo 
um direito. 

Uma cousa é l'os!stit• :i Lei. Con:Icm:lavol,; 
t<1l rc~istilncia. p;t•quo nii.o ,; !.Jgitim:\ . 

Assim t<J.mbem ;1 rcsist.1ncia CiJilccti v:\ ú 
illeg itima pot•rtu :: vi.~a. a muuança. <la. ol'ga
niz;~.ciio do guvomo u LL tlot·rnb:~r o.> potlm·cs 
pub'ico.;. 

Outra co:rsa, pur ém, ú ~~ tl of,,~a, !la lei. E 
q ll(JlU so oppõ!~ :~ viol:J.çii.o Ll<t lei exerce u :n 
dit·ni to . 

&; em L:.IC3 c:mdíçõ·1s f•Ji 11ae :<gio o Dopu
t:.; lo 01'<1 !l.CCUS~tdo-

~Ias, dd:1 r.u q 110 a. jari~p :u1lcncia ft•an
e<!7.:r, ['0 1~:~ a uni~a. :1 opp1n• úillicu lt!:..tl.·s :.l col'· 
l'nn t ,.! ndmitl;itta em twlu o dirci.lo motlm.·no, 
~:l:uu (Jo o. r1ual " ci •brlf,u l.e :n p:lt'll a tlc(\:S:\ 
Üo:) .$CH) tlirtü t-o.:; o dlt•eito tle rcsistcne.ia .. 

Cllas, G:Lt"r<l.U, o ~r:\n<.lc IJ.~ct'ip!.or de Dlt·ei tu 
Pern1l Ft•:wroz pt·octa·tJu j usLific:u• a j tu·ispl'tl-. 
-:!l!nc:i<1 t.ios tribur::.:,cs tlo ~011 p <liz, mo~Ll'<lilUO 
•1" '~ IJI. l:.1 nào· m;:•·oeo c>t'L cnn>tu•a, qnc niio 6 
lii•> :c.b~ol11 üt como >J se: ppõ:J o fit•mt' este~ 
pl' indpio~ : 

Com cl\'dto o qne CuiH(.iLuo a crimina.· 
lidalle <í a. dr\s,,hf)(flenei:t c P 111!>\)ri\W pela 
lei : :l. violcn~.~i~ cotltt'LL 11:1 :.L~un lJC$ tLI, autoa 
t•ida•ln 1i mei" ex terno pnlo tpml ,;c mant
ft~s~am ttLrs dosohediL•IJ.Jías LJ mnno~pra7.0. 

Ora qna.n1lo o l'unccionariu publico nft.o está 
exocttt~ndo a. lei p!'l'que u~nl'bitou d<~S sua~ 
funcçõc~ on n.ba~olt, "ornmct.tmL um a.ctu at'· 
bitr :tritJ em prcjLLizo <lo ·::itlc\ !:'lu c cstG. ro.~i S· 
tinJ.o , n;.1o s tJ oppüCJ â exccuçc'to 11H(S ú v ioteHci('f. 
dal&i. K~ta. l~ ::!~ i:->toncja. ntio sô cessa de ::et"~ 
cd mi nos;t nu s tam!:om tot•o·1·se leg i, irua . 

Nu ca.so do cxce.;;sos, o (iUJ se dá é o •=t·inl!l 
contra a pr:.i.'iOH: c nr7•J C(mtnL cc tutt·oritlad,) . >.) 

CA:·tltAH.A , csl.aU~i.om.lo i.~ questão,llgur:1 \1111;. ~ 
hypu'tltüStl 'l:co '' c.xCI'<tul'dina'l'la.munte seme
llcalli.O :~ ole que nos occup~mos c cs<:r•wo p:•· 
lavr·a.~ qnc pat-.~:~e tc:etn siLlo cscripta.<> p;~l'a 
O C.:ISU. 

Diz cltc : 
<<S;los.,issimo <J.Vvico.c che montrc tal uno ó 

anostato o contlotto in c<trcm'C, gli :\miei e 
conj iunti. . . si r~lcd:~no <\ g,•iJara o a tnmul
tu<II'C, ora. eccítando .do at•rosta.to a. puggire 
co u pa.t'olc d'incora.ggiamento, am impo.ttuJ • 
samcn!e dü·igendo ar1li csec"'i·ol'i il comando . 
di l'itasc:o; c<l ora ::~ llc gridtlc (uggi, f r•r;gi o 
l wsci<! loto m>dare, a.!.(l{iungcmdo pa.rolc íngiu- · 
rio~e e vitnper ii rli ogni sob conko i pu
bblicl utriciale . Quosti dosordini fro<J.uen
tiS3illü nclla. ~ocletiL pres~noo (o spucia.l
rnon te in !ta lia. pet· la. viva.cít~t doll' índole) 
lut.nno tl:ttG oaca.siooe a. gra.vi t.lisputo no! 
m,·v sul tHulo de! reato e della. l'C-~pons:~bi- , 
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littt respottiva dei diversi partcclpanti •.. 
• Importe d unque procedere pel." dhtinzionc di 
casl... · 

Primoiro caso -Ai cla.mori d<llla turba 
.tenno dietro Ia. fu~a dello· arrestato, perchc 
forso gli· agentl uella pubblica forzn. ct•e
dett~ro pr11dente desistero o )Jer un istante 
venno mono la loro tormen:J.; ma senza chc 
lo a.1't'csta.to, od alcun altl'O degli accorsi 
osorcit.asso alto v iolen'o o minaccia. reala 

· c >D tro la p :!l'Sona. dellc esccutore. . . Sa.r[t 
errooe;, applical'e il titulo de 1·esistcnza dovo 
por parte (]Gi p1•iva.ti tutto si esauri console 

;,perole ... Ma oon si conronda. la. mula. mi· 
naccia ve1·bale can la minaccin reate, che sola 
puo dar v ila. all'at"to fisico C'Ju.ipw·f~i!i!e alh1 
violenza alliva cos!i!uente z,, 1·esisten.za. 

Até ago1·a. ouvimos a lieção uus mais emi
nentes cscl'iptores estrang;!it'o.>; o os ensina· 
mentlls dL\ jurisprudoncht cnropéa. 

Vejamos agora. os princípios cs~ab3lccidos 
pelo nosso Direito c a licç:W dos nossos c..>cri· 
ptox·c3. 

Os at•ts. ::;5, § 2, 42, 124, !2i, 229, 2" pa!'tc, 
todos cst:Lbelocem o~ mesmos pl'incip:os. 

Basta ! Cl' o art. 229, 2"' parte, 1lo Codigo 
Penal: 

a São ordens c requisições illegaes as que 
omu.oam de autoridade incompetente , as que 
s~ destitnidas da.'! so!ernnidade.q externas ne· 
oJSS<tri<~.s pura. a :;U>.t validade, ou sÃo l iA· 
NJFEST.Uill:N'l'l' CONTli ARL\.S As LEI S . » 

V1n:mos n:r. CASTRO, em sua sontooça. de 
25 de julho de 1896, firma o vewlade iro pl'in· 
-cipio : 

«Nos termos do art . 124 do Codigo Penal, 
p1~r·a. que a msistencia so torne tlelictuosa 
não u : sta. a opposição manifestu.cllt zwr violen
CÍ«S ou a111eaçus : r! elemen to es:;eodal de de· 
Jicto que a ordem seja legal e emanada de 
autoridade compotento. Quem resiste a uma 
ontem de prisao dada em caso em guc a lei 
tH7o a JWrmitte, :1l1o comme!!~ c•·ime, e:r;e;·ce 
. um dil·eilo. » 

O illnstrc Sr . JoÃo VIEIR.\, antigo p ro
.fassor (l:t Faculd<tde do Roci re c actualmente 
'Deputado p;;r Pernn.m~uco, ensina. em sou 
Commenlario ao Codiao Pe»l<Z quo : 

<I Que os actos illor;ao~ o ar·bitra.rios da. a.u· 
toridiLde podem ser consideradss no1t in offi· 
do, porque a.ctos· v iolentos sahem da es
phora de suas a.ttribuições, e igualment e 
podem ni:z.er-se q ne nã.o são pt·apwr officitcm, 
porque nã.o é acto proprio de aubridadc 
-aquelle que tem provocado a.reacçã.o, e é mais 
proprio do homem praticar e exceder-se 
·em injurias e violencias. 

... Assim em vez de um crime a resis
•·tenoia, nos termos do art. 35, § 2•, do Codigo 
Penal podo ser o simples ea:ercicio de um 
direita.-. 

Qu'!l' i5to dizer que o nosso coclígo se op· 
põe :i l'i1mos:J. (loutrina de que a simples con· 
diçã.o do cumpotcncia. na autortdade (luo 
c xCJ'C<ll' a. ordem ba.st:J. para exclui!· o direito 
do re.~istoneia . Não~ o Codigo figurou trJ.~ 
casos em <[ UC olla é admittid:~.: primeiro, 
quando a. a.utot·idade é incompetente, se
gundo, quando COilllJCtentc, são distituidas 
das fo rmalida :cs neccssaria.s <t validade do~ 
;tCtos que quO!' pt•n.tical' ; terceiro , q ua ndo, 
ombJl'<L compotento, os actos que quer pra
ticar Eiio contrarias ús leis. 
Es~a ta.mbem é a licção do n.JS~o eminente 

colleg:l. pt•ofessor da Faculrla.de de Direito . 
do Recife, o Sr. Dr. ,Toão Vieira., o qual 
escreve o :;cguintc. (Lê.) 

Esturlcmos a.gor:L o cri111e p revisto no 
at·t. 11?:7, paragra.pho unico e a sua. appli· 
ca.çã.o á hypol.hc~e. 

Qual foi a violoncia applicada? Ond!l u 
corpo de drJlictll c1 :1o a cunsta.ta 1 Si a violen· 
cia não Joi physlca, porque de vlolencia phy· 
sica prova nüo c.ü;tc. e lltl. foi moral ~ foi a 
violoncia mot·al, it a!llcnçu.! 

i\Ias, é n pl'OJlrio p~trecet' que nos diz 
quo :~ mul~idiio 1ii'Mestat7u ..:ontra a p r isão e 
o:meaçuv<(! A a.meu.ça póde consistir no sim
ples 1)rotesto '! . 

Pois não é ost:l a hypo(hese figur ada pelo 
gl'ande crimina lista. itali:tno 1 A Ca.mar-J. oti
viu h i\ pwco a, leitur~ de Can·am . 

Os si mplc~s p1•otostos, o.3 proi.est os e gt'itos 
da multi•Hio consti túem a. <tmea.ça. l'e(!l, a 
amcaç·a. c!Hcicnte ~ 

Não: A licçlio d!l Cal'mraé em sentid'.J con
k ;u·io n eu nã.o vcj•J na. hypot.hese, pela. lei· 
tnr :1 de todos os depoimentos, dos documen· 
to3 on tl'egnos ao exame da. Camar,,, nenhuma 
prova de dolench physiea., nem de ameaça 
reC!l . 

O quo li , o q11c vi foi o. confissão de que a 
a.utorilht(!o aU'I'llUXJU no exercício de ~uas 
funcç ilCJ$, de que ella não teve .<.\ p1'10cisa ener· 
gia. o fit·mc~.a aom quo devia conduzir-se . 
Não 1? o cazo figura.dn por Ca.rt'tu'a. ~ 

!Me ponto. o illust ·e Sr. Belizario o fe1•io 
nas fulg ur;tntos observa.çõc:; com qne, sem 
prctc:oçõcs j ur ídicas, abordara. o assumpto. 
Lt:, ent retanto, a.<; observações do illustrCJ 
Deputadtl flumioen>e nã.o ern.m m ais do que 
umn. hrilha.ute exposição da mais sã. c per
feita. doutrina jurídica, qual a dosenvol· 
veru o g rande jur•i<;ta. e pbilosopho italiano. 

Pois não são os dCl)Oi mentos mesml)s que 
oarl'am que o sargento, tendo a.peuas c1uatro 
praças, se a.cob:trJou daaute da multiuão e 
deixou que a. multitlão invadisse a. delegacia 
c o preso so escapasse 1 

Oru., verificamos que a p.-imeira. condição 
p:tra se da r o crime da tirada. de presos, 
é a. da l~aalf!li.Cde d(t !ll'is11o, is to é, a. qt~atí-
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·d.ade do preso, c est:\ lic<;.ão é adoptMa. po1• 
todos os juristas modernos. 

1\ss;m, Faustin Hélio escreve (T.ê): 
«Une obscrva.tion généralc cst iJUC l'incri· 

mina.ti.m no s'app!ique qn 'it l'cvasion des 
individus détcou~ légalemcnt iL raison d'uo 
délit ou d'un ceiml3 prüvn p •r la loi pé
nale .•. 11 faut qrtc !a personno év<tdée soit 
pa~sibto do certaines poíne.i determinées
Cass. . 30 juin, ! 827-Fa.u.~t.in Hélio-Pl'at l
quo Criminc ll•!S dcs Cou l'S e t dcs Tribun:wx, 
pg. 259.» 

Onrlc as pena> certa~ e d(!!.m·minada.s, s i 
(I procura do as d ;tennin:u· a.n<l;t ainda. nestu 
moment o o honrado rela.tot' do prl'FOC<!r 1 
Onde a hypothesc cer ta. do re~ponsa.hilidado 
-erJminal em quo tenha inci<li(IO Mar ioTro\'iio'? 

Pc~sina, nota.vel j urista italiano, escreveu, 
nos memerttos do Diredo l'er.at: 

«Ismanzi tutto il p1·esup;·osto dclren.to di 
fu~a. del carcere é un lega!c stat.o d'a..mpri
giou:un nto, cio i.~ quello clw h:~ per fund;l
men~o o un:t sentenz:~ di condan uo ot·revc
cabilc o uo m3.mlat.o di giu~tizia normale. 
Ovo la d~t~nziono sia il!egalc od a.rbitrari:t 
uon vi pniJ cssct·c r cr.ato per cbiuoquo facci;t 
ccssaPe questo s •.ato a.norma.lc <lo.nnoso ai la · 
1\IJerti~ <lclla pcrsona.. Se!Jb::;oe il testo dcl 
Coclíce non cnuncí formalmente q uesta con
diziooe, clla i: lnsih della natura stessa del 
r e;tto in genera lc clm attaca l'auto:·iti~ .:l;lJIO 
stato, como aiJhm voduto per ciil che s'a.t
ticno a lia v iolonza., e(l in ciil sono accortli 
a.ntich i c modero i scritt.ori. » 

O delicta , escreve GARR•\UII: Mas, a segunda. condic:ão, po.1·u. o. ca.racte
« O delicto se const.ituo de dou,; elementos rização do c:r.imc, está no~ meios empregados, 

ma.teri:\es : a quu.\idade do d etitlo o as meios isto ó, na violencitt ou n:1 ;.1~neaça. 
·empreg((dos para facilitar a evu.são. A ox- Já li a opini;to dos m .lis nowveis cscri· 
p :·6.:!SU.o gcnerica « detidos » c.Jmp rolumue ptore3 do tl it•oito penal pa t·~t mostral' que, 
todas as ~soa.s prcSJ.S ou con luzidas para. OSS<\ cantliciio oxclui<ht, não se verifica a 
uma prisau ... Mas as infJ•;.~c•:iics provistas existcnciado cr ime. 
pelos a.r t s . 237 a. 249 TJmM POR CONL>I <)~o E' qucstiio <[ UC f" i sufficicn temcntc dcba.· 
t'SSE!'oiClA.~. Qt:E A. PH.rslo, uo que é :~ttingiil.o, tida. por mim. 
M'JA LEGAI,. O corligo de !791 restdngia ,ua.s' 
disposições ás pessoas legulmonte detidos, 
c po.-to que o codigo ele 1810 não tenha. ro
petidu estas cxpre>sões, dellCis {<< ~ mnlt con
dição tacita ele culpubilít/a1.le dos .. cvw.lidos 
ou dos autores dn evasiro. A lei. com dfciLo, 
~ó reconhoee ag prislíes or,lonat.las pela :w 
toridadocompetonte em Vil'tudc da8 sn~dis
posrções e pehts fót'mas que ella pres:.:revc. » 

Vt·jamos a licção do nosso eminente col· 
lcg<t Sr . .Jeiiio Vieira . Eu disso lm lJouco 
acccn túo esta. circumstancia para. rlemon
st l·ar a m i nha ig norancia. doa.nte rios mcns 
.apa.rtistas-dissc ha pouco que o f'u.eto de 
tm• j:i. sirlo on não r'eeolhido <l.D C~ll'ccwo um 
indiviuuo cu,h prisão h<wia. sido etrectuu.da 
e.r: 1. capital. · 

Diz o eminente commcntatlor d o nosso 
Codigo Ponal : 

«A outra quP.stão é sobre a. <listincção j uri
ilic!t a. que al!ud.imos cnke ova.:são com vio
Jencia. e rc:s i~tcncia, hypotheses dos arts. 124 
e 127, § unica . Este paragrapho contém uro 
caso de rosístonciu. sob o nome de ora&'io, 
mas j nstifioavel piJ[as necc;;slda1t;s praticas 
que aconselha.ro reunir as espccics semo
lba.o to.s pal as seu~ ca racteres do objcctivida.úc. 

Mas rigorosamente, um tlteoria, h:~ no 
caso rcsistencia . 

Emquanto o prezo este! nas m,to8 dos agentes 
ou da JlOlicia, pam ser conduzido ti prizao e 
cmpn~ga a força po,ra subtl'ahil··se a elta, ha 
resistencia , art. 124, po1·q~ee e!Le aind'! nao 

.(Qi recoll.idn ao caJ·cer e ••• A e1lasãJ so surge 
-!Jtlando o individuo li l"ccolhido ao carcere . , . » 

Si, a~sim, tenho demun;tr.,.rlo qne juridica
mente ó .insustcnt:tvcl o pa.rccer , q ue cllc en
volve uma injw:~~ i r.-'t-a viola.ç:l.o de um rli
rcito do Ueputa.u•J- p :>rquu não se deve con
ceder a licença pa1·a pr<Jceosar um Deputado 
a rcsp~iio do (} n:ol nr~o se Ycriflcam as condi
r;ô().;;decri mioa lld:ulc, un icas cro.qne aCamúa 
póde cJncedel·a, por·que não so prhle a.ttribuü• 
a netlllllm pa.rlrtmcnto a in~anla de permittil• 
que seja submettiuo M " üibunaos um Depn
tadv d~ cuj'\ l'G ·PMSabilida.1e criminal ni'Lo 
se tenha. p1·ova; si !1cou demonstrado q ue o 
parece r úa. Commissã.o vioht os direitos pa.r
lamcntx~.rc3, rorco. é conc!nit' quo nrí> temos, 
como .jtl!g;vfoms <!a. hy potlwse, do vota.!' ne
ga.n(lO a ~l:cor11~a p<tra u.an,fa.r eli:tingu il' a. 
:.tcção cl'irninal. 

Ma..s, n :t s ua 11ia dolol ·o ~a o parecer da 
Cornmi:>sã:> ainda chcgo\l á. nccessi·laüe de 
inven tar nm:t circumsta.ncia de quasi fla· 
g rancin . 

Q,wsi flag1'Wicio. no nosso Dit•eito Proecs- · 
sm\ l e Constituc ioual não cxi~te. -segundo a 
legislação allcmii- o Deput:.tclo pódo se r preso· 
até o dia immellia.to ,Lquellc em . que tivel' 
praticado o dclicto. 

Nós nã.o tomos em uossas leis nenhuma 
disposição igual á. do Codigo de Processo 
Criminal Ft-a.ncez, segundo a qual se dt~ 
a ioda. a.Jlagrancia tio crime quando o crimi
noso é encontrado com o instrumento, ar
mas, ou effoitos do crime . · 

Toda. a noss·.1. jUt' isprudonci:t. c t oda. a. nc,ssa 
legblação se revoltam contra uma hypothese 
de IJUa3Í ftv.grancia. Si ella não é uma figura 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2510512015 10:04 ~Página 20 00 22 

204 ANNAES DA CAi\JAH.A 

de rhetorica., 6 urua violação u:\,s hoo.s dou· «lo credo che molti dei nostri colleghi c. 
t1·inas juridicas. . quasi t uW si;tno dispostí , ad aeordar o l'au-

:Mas, dizem os honra.clos Deptn a.tlos !).ue é torir.zaziono a procedere , ID<\ mo! ti aon con
pa.t•a. não gat•ant i r <I impuni<lai\e fJUC o pa- son til'e bbero nell'a.corilarla. una vol ta cl1e 
reccr, s~m quer er vioiar o exe1•cicio dos di· con ció cli venisse a converti t·c l'ufficio nos
r eil.os parlmu en t<wcs, ts·to é, do;; tlircito.; da ko in 'f~<ello cU carabinicri, facendoci dare 
l'epresentfl.(:i'io popular, <Jpin:1 pela concessão man fOl' te el potcre esecuth·o por l'al'l'esto 
da licença.. d'un uostro collega..» 

Si, portan to, a doutrina. do pat·cccr <! ess;,, E como ao Deputado P erenzo .'lc associ â.l~L 
lealmente sustent<~dt\, eu IembN :i. loo.ltbde o· reh~tor Arcoleo, a Carnara votár<l a ues
da Commissiío uJU[t mcuid:t que pôde solver a peita da. opinião ministorütl, a segtünto or-

. situação. dom ilo dia.: 
Coccdaru a licença para pl·ocessar, nii.o «La Cn.mcra nmndendo atto delle dicllia.-

conced:tm ~ licetlÇt~ para prcndm· . ra?.ioni dclh cCnuni~~ione che per procedere 
O art. 20 tio. C()n; titu ição (li~pf.e ú!<tra e :.d!'arr•es to d i Piotl'O Sbarbaro occorra uni!. 

categuríc:~.mentc (lUO o Deputailo a<ro lHide nuova <J.u torizzazione, cons~.nt.i che il pro· 
se,. 2>:·eso né•n p1·ocessado m·iminalii}Cnie seúl CC(limento contro (!i lu i sia C(mtinuáto . » 
pnivialicenç(l da Cmna1·a. A hypothese ·é esta : o accust\~lo par<J. in-

Si qu izesse a Constitni·-;ã.o consid er-<U' a pi.'i· tct•por o r ecut·so do ca.-;s.~çZio é, :segundo o 
são do Dnputa.do como um"tet•mo on ado m·· Codigo de Pl'OCe..."i!o Penal it11liano, aet . 657, 
diual'io e no rmul dG procL•;;so criminal, nã.o obrigado tt re~olher-se ü. prisão . 
necesoitaria de cmprego.r ~ts espr<:savcs- nliv Levn.ntav(l.-se no pa.rl;\meo ;o est<t questão : 
:pódom ser pres:~s-distinc~amente tl<\~ex:pt•e.s- ;;i o Dopu~ado recorrcl'i:t e:n liborcl:1do, ca.'IO 
s;Jes-nem proccs.;ados. Bastru•-JltG-hi:t em· fos.oe clefinítiYa.mento condomnado, ou si pa.rtt 
pregur a expressii.o- tüo pollcm ser- proces i;so tet•in. neces.~ iilade ele recolher·se :i. pris'io .. 
$ados crimin:ilmente. Esta.\'\t ou não, em fMo t.lo art. 45 do Esta· 

Quando a Constituição csiabclc·,cu em rlous tuto, oxcluldo da obt•igação imposta pelas 
membros distinctos o ex:1me da l i \!~tlS>itl:vlc leis lle pt'ocesso ? 
da. :Pt'isào e o da. neces;;ida.de do pt•ocesso, A Cassação 11briu conflicto com o Pouer L~
não teve em vista.sinão ga.mntir os interesses g islatil·o, m;:;s o p~~rlu.mcnto !tali:.tno l'e~pon
dajustiça, qa~m·lo tosse conveniente a con- di.:u, com uma Ol'clcm do dia, m;JJ~tendo a 
cessão da. licença., entreganJo o Oeplltado 1\ lilJerdttde do Depd:1!lo o o seu vuto a nte · 
Stt:l. acção, e conciliando o exercício do~ di- t•ior. 
reito3 p ,r la menta:t·es com as nece:.sitlttues de Poequc a maioria não snguo o nob J'e ex-
garantir a l'ept•eõen·taçito das minadas e a emplo du. Camara Italüma ~ 
defesa. parla.mentar dlls opposições; o o de Levante-se o rclatot• e em DOIIH:l U<\ d igni· 
m anter o Depnta.[o no exercki·J das suas dMc e tlos dil' (litos de representn.çlio tia.> 
funcções politica.s. 1niaol'i"s e declaro quo n.cceitc; a r cstriGção: 

Não é isso uma novid a.de U() uoss ; direito vot<\ a. licença pa.ra. processa t·; m<~s não con· 
publico, no direito mode1•ao. cedo n. a utorização pariL prender sinão 
_ Um deputado l'CtmlJlic<,no, 113. lt:\lio. . o J(lpois de :'enttJnça (tl·finltiv[l, passu.do em ju!
~~·. Sa.lva.tori B (t.l'Zil;oi., em monL!Iu.ental gado . 
monogr aphia Larl-icolo •15 detl:J Sialido, es· Eu uego a licença porque ella é um att.cm-
creveu estt~s not11vois palwras : tado á liber•.lacle tlc ropre$entac)'io populnl', 

«~oi nou crediamo a1fato chc per la dis- aos direito.; da. minor ia., á gar antia. do 
cu.'lSlone del recOl'SO sht necessiario l'arresto ex:ercioio do m::mdato politico,:~.o syst9m a r e
de! Dep utado, uon crediarno ad ogni mudo prosentati\ro r 
che all' arresto l'autorita giL1dizii~ri :~. possa Não importa que no Estado do Rio Grande 
procedere senz:t. autorizz:1zionc dcUa. Ca· tlo Sul a. opiniã.o e leitoral , em uma. só -vou
mera . » tn.de c na m:J.is completa una.nfmid11de, aiJoie 
. O Deputado Sba.baro, o nota.vo l professo1• o Governo local o a rolitlca do Governo 
de dit•eito publico e coo.stituciooa.l da. U nl- Federal ! 
versiilade de Modena,esta.v;tsendoproccss~lo, O Deputado, desde o momento em . que 
e contra clle se expeilira uma ordem elo vem sentar-se nestas banc~1da.s, no r ecin
pl'lSão . Levantou-se n. respeBo nrJtavei de. to do Parla.mento, n"i,l é mai'l o repre
bate no parlamento italiano ; a.l1i se ouviu a .~en tante de um cireulo; repr esenta; as 
pt~Iavra fu lgurante de Paronzo, Romao, a spiraçõ3s nacionaes, as opiniões que· 
La.zzal'O, Alcoleo, Forrari e Mariotti .. se agitara em todo o paiz. Elle é um de• 

O ministro Diogo· Ta.ia.ni >.eio op;por -se. ~ fensor da liberdade, da soberania popular; 
doutrinas·sustenta.daspelo Deputa.df) Pa.renzo, não 6 um individuo adstricto aos. mesquinhos 
que propuzera a medida, e. concluía. a ~ua interesses d·o bai1·1·o,às subalternas oxigencin.s · 
r esposta ·com as seguintes paia.vt•as: dO campanario , 
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O SR. Mer.Lo i\hTTo:> - 'Nesse p.'lnto 1 'Meu primeiro mo,,imoni.o não foi um a.cto 
<L];):Jiado. .r · · · uc patxil.o _: foi um actu de justiç<t, um tLCto 

O Srt .. I r..lNEU lv'I:ACl!A.DO - Si , po:·1;;wto, <lc p~tt·w tJ_s:uo . . (11)loiC!cl~s·) _ 
corno dtzom. o Deputtvlo vu.1·cla, 11,11Ja 1.,~ . li<JJP._, ll.e,tu. tr1buno., n;w l;dlo ~ob a acçao 
pre.;enb 11 0 Rio. Gc'tln:b d·J Sul, roprcsentn.. dos odt~s, _nem soiJ o impulso úos. rcscnti
:mtt:et •~nto, aq~l ttma. .lrtl'CC!ttt da o;1iuiiw mcntoo, e,tg l<lço- os :pel? bem _p ublteo; f<lllo 
na.cwna.l. (!lzmado;:.) · 0m U(;JU() da. nos .~a. dt:,:nula.d c. la.llo em nome 

Pouco se nos dá que sua condttct:;. seh er- d t honora.hi!i•Ja.de dos poderes lJUbiícos, 
ratl:.t ou seja. certa . Nó;; , juristas, que ic.nws f.tllo um lW il1<1 dtt hcml':t c d:t lcgltimüla.ic 
~qm a. c~n_~r.!eac la. do nos·J:.J mn.ndato e da. t.lo !1~:uHI<:w p)pular . . 
l'e> IJO~sablllllacle (h noss:t pt•ofis.;::'w, doyemos , l'\aJ e:-mte_, nostlt con,~ttcta , ne1ll 1~111movi 
l'epctlt', com B.uy Bat·boslt, aquen(\..~ m:.~mor<t· J,lf'JHo t.le otl1_u ne.m de nndtcta: excrç:o :. de
l'u!s palav ras qt.tc clle profel'itl 00 Sunrcmo I f~sn. íi~ um da•ou;o que mc pm·cce _em perigo 
~rrbuaal, defendendo o hu/;e{ls-co 11w~ • impe e_ a_ mtm !Jl(: c~b~ CSJ.c dovcn·, u. mn~1 me LOC<I 
!rado em favol' dos destcr ra.dos de !808: c~~ r~spons~ti.nltola.de p erante l~ 11110h·:. con -

,tAs trad içi)es da. profis3ão, cujo mioistori•) sc;~ncn: .~ mun (1~1e sol <l~l~l ~t>j;t o preço do 
cxet·ço nos~a penosa: conjcctur <:\, 0 minist.erio Oll ~o y>~t~t.cfJ, a._m tm ~ue JtL sct_ ~na.nto é do
ela advoca~u1, sucw. tnsep<tr::wel das roivin..l.i- lotc•s,L _a. vwla.G<to do mretto po!Ltlco de c1nc se 
caçõ.es liberaos, que, desde a Grot!ia 0 Roma, ~.cll~, liiV~~i-tdo. o l'~Pl'uSeJltao ~o _do l?OVo ~ 
a.té ü. F rança, á Inglaterra, aos E~tados Uui· E:t .)" s~Jlt'\ a V!Olaçao dcs~c dn•alto c JCt co
dos, governaram sompr e os povo:J cm~\nci- nn~t;n tao ~·J lo~_a.s tt amat'gnr:.t ! 
p:ulos, Levantan.iu sempre os p:>,·os opr es.>os Ncs•:~. o_o:~ ·J~I;to fullo tnvoc:lndo a. ma.ge;;
emioa.ram-me a não io(l:wa.r a. opinião 0 •1 ~ 'ta<b d<.~le1 , li.tllo o cla!Uo em nome tio direito! 
n?me daquclles sobre quàm pese. wnt\ til'~n· A hancad;•,_do Districto Fedcrat jur :t, ao votar 
llia, em c1uem .a loi recebo. llll! tlcsses golpes, c~u~~·~, '·' l;ccn9a para proaes>M' o Dopu~ado 
quo pertl\tn~md.o o o!lendldo, lev~•.m :~ V,~rcl.,t. qne so tem deante dos ?lhos a nna
pontt> da umoaça. ao cora.ção do direito. gcm ''(], i Cl, só tem em sua consctencin. a prc
Gennyer, o mais fiel a.thletlL do ligitimismo occu.rw;ao de não YiolM o ·dil•eilo. 
sou consolhoiro, sua. ."loria. defcn1le c;nrtrà ~a.o ll;o nis;o ll!n movimento p olicico. N[•J 
:1-S vinganças da monarchia'lc~>itima. oS gc- es&amos <J.gin>lO ao choque llc interess~ con
llEil'WS per;;oguido~ do imporio,"aureola. para. ~X:<H'l<tdos , nem Ue paixões vehmueutos: ha. 
u supplicio c para. a. pos~et'idade 0 íntortu1lio ll~s~o o r espetto ahsolttto á lei e, no exerci
de Ney, incot'l'C, pomnte o comelho dtL C\0 do r:os~o nutndato, Çtl!Gl'emos re:;peitt\ r o 
01~dmu dos Advogados, numa a~cusaciio do exet·c;cro ao mu.nrhto do Depn~<tdo Varela . 
rmuisterio :publico pela. galhardia dt\ p<Íhvra, Qrtatro c:ezcs, a num, q_uc nao po~so-,já se 
com que ar!'t\nca ~L mu."istratura da l' (~- o d 1ssc !-em tNme (1;1 honra da Cttmar[L, 
stauração bour·bonica a absolvição de cam- qmitt'ü v~w.~ o P'>VO t.la minlm ·;et•r a me in
brone, assurlle, dopois de Dottlo"'ne v }la · vcstm uo :tom·oso ma nda to de r epresentai-o 
~l·ncioio do L uiz Na.pJ!Cií.O o q_"u··n' tl~ ,.,-•~ ne:;:a. C;~m;~,:oa . ' ·• . ,,.., . ,, • I . . ~ . 
occupa o t hronn, :J.dvoga<.lo, ml vcspera., uo . ,,_ u. ,e nunca, ""t m•m, nun~a , ;,ret a a.pos-
pretcndento, vae , no uilt seguinte. [tdvo,at· ta~z:t dos muvm1cn0~ em que me envolver, . 
contra O COil_fi~co itnperiat o direito aoa llOl~~da C•?l'~e ntC pO[! Gl~<L :J. que lU~ í\.1-ll':.U' : 
Orléans, cttjo ln iiucln·an~avol ad.versa.rio era . .:iao_; <H eu hon tem fos>fl l'mlerahstu., est<l-
ll_e?l~rando reputar a sua intervenção ne~sé rw, hoJ,c mol;_t'~ndo n~ mesma- e~tt\cnda. 
h tig1o· <l mu.n; bolla co1·ua. tlc torlu. <ua. HoJn .. om , 1Ul o ilc fcn~oe da. lc1 cvm o mt:\rc-
vid<~. · ·· ohal Floriano Peixoto; hoje, sou o defensor-
. .. .. .... .. ... . ... . _ . •....• •• .. . .. . _.. .. .. tta let com o Deputado VQrela. 

E'. que par;t_ me servir do.s pa.b.vrM do 
Dup!ll, « no se:o dtt n oss;t Ol'dem /.m de estar 
o typo ila coragem civil, a <1ual , na.s <>ran des 
lll'OY::I.UÇO.S tia Vida SOcial, tornam O 

0

h01UOlll 
capaz dos mais :::.r~ nos. saeriiicios, po1· obe
l!eccr á. sua. consctencta. e (~s suas couvi
.::ç:ões. l> 

Hontcm, ao entra.t• nesie P11orlamonto de
pois de ter solrrido, ta.mbem, o. ac.ção' dos 
odios polít icos, o meu primeiro acto foi. com 
·a. mi.l.ioria. parla.mentar, oro defesa. de> · Tra
tado _do Pott·opolis, quo eu re:p!Jtava um he· 
nefic1o par a os 'interesses ·na.ciona.es. (Muito 
-bem.) 

Não possCJ t'~.ll<U' em uomc dt\ honm tla Ca
ruara, PJr·quco.:;tive um dia sont[tdo no fx1nco 
dos I'ÜÕ~ ! . ~ 4 

Mas eu mesmo pedi ;i Camara. licença pu.r<~ 
se me processar ; o não -voltei <W seio da Ca
mar[t sinão depois de absolvido pelosmou~ 
pares . 
, E, . maior do quo esta a-bsolvição, mereci 
oopo1s duas vezes a honra de obto1· deste 
po'!o a. renovação do mandtLto de D~putado . 

Eu me !lnvergonharü\ de fallar em nome. 
da. honra da Caroara. si acaso houvesse com
!Dettid~ um latrocínio, nm 'furto de joias, um 
mcendlo, um estellion<.\to, um~ 1'aL~ificação 
de lettras, ura do~-scs otltl'OS crimes infa.-
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mantes .. ·• Em defesa da mioba honra indi·j A Vendéa. via-se privada do seu repl'&sen· 
vidual , não peço lições á conscieocia de estai- tante ! i\las os Bou t·b~ns nã.o foram e tornos! 
lionatarios, de falsificadores, de incendiarias Os ideacs comprimidos explodem ma·s tarde 
ou de gatunos ! Em defosa da minha honra na a ;itação victodo1a; a liberdade trlumpho. 

. individual, não peço s iniio que os meus con- e a prophecia do general Damarçay era uma 

. cidadãos rememo rem o ~>c,·ed'iclum de u.lll!ol- ren.lidade; tinha soado a. hora da. Justiça! 
víç:ão, respeitandu cous:ls sagradas, qu J só as (ltluito bem; muito bem. Palmas t>o ,-ecinto e 
almas tt>rp~s p~d.em desr·espeitar, refuci- r>as gale>·ias. O orad!w é calomsamentc felici
lu.ntlo no. lôt.lo ! ta<.to c cdn·açado JWr muito~ Srs. JJcputa.dos.) 

Em d~fosa dos meus .direitos c da. mi.nha O Sn . PRESU::.ENTI!l (tangendo os tympanos) 
honra. nao paço conselhos, nem 1nspiraçO~s -Attenção ! As galnrias não se podem ma-
áq uelles que desprezo ou de quem me nl\0 nifestar. · 
occupo: « Non ra.gglona.r dilor, ma gu·.u·da e 
plS ,;t ! » 

O que :Lgora. fa.ço ó podir á cooscümcia dos 
collegas, em nome da. sua. honra. e dos seus 
sentimentos de justiça., que não tr~iam os de· 
ve1•es de milgistt'a.do~, porque nóô estamos 
aqui no exercicio de uma funcção judiciaria. 
Pouco importa ClllC o calor, a violeneia, u. 
explosão de odios , em um determinado mo
mento, abata mu dia, extinga um momento 
aS Vibrações da V()Z de uma oriniâo, a cor
rente de uma aspiração naciona . 

Em 1823 no parlamento fra.ncez, os a.ulicos, 
se revolta.va.m cont1·a a opinião e cuntra. a 
palaVl'a do deputado Manoel, que era tam
bem execr ado pelos legitimlstas: era um 
republicano . Renovado o seu mandato, reno-

O Sr. Pre~hlen.t.e- Contiml"l a 
discussii.o uoica. do pa.t•eccr n. 11, dJ 1904, 
opinando no scutido de, em face do art. 20 
d<J. Constituição, ser concedida a licença. so
licitada. pelo 3• p romotor pubaco do Dis trici;o 
Federal para. processa.r o Deputado pelo 
Estado do ·Rio Grande do Sul Dr. Alfredo 
Vare la pelo facto constá.nte do 1nquel'i ~o po· 
licial quo acompanlla o requel'lmeuto da
quollc orgão do Ministel'io Publico. 

Tem a palavra o St•. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa. Lima-Pergunto 
a. V. Ex . si h a. alguom inscripto para fa.lla.r 
a. favor do pa.recct· ! 

vação que fôm sorpresa para o pa.rlamcoto, O Sr. Frederico Borges-Peço 
. pela. heroica. Vendéa,n.quelle deputado i<~ para a pala.vra pela ordem. 

alli, som t.rahit• o seu ma.nda.to.cumprir o seu 
de1•er, corajoso, cnE!rgico, d<Jaote das ims dos o St•. Preslde:ute-Tom a palavra 
seus collegas. Iuv<.Oeara em um dia, em unao. o nobre Deputado. 
explosão de patriotismo, o mais grandioso dos 
muvirneotos parh1mentares, reivindicando 
as liberdades, aba.toutlo a cabeça dos l'eis. 
Elle não aconselhava o rcgicidio ; elle lcm· 
brava o heroico movimento das grandes 
rua~s&s populares rclvindicando a honra e 
defeaden•1o a.libordt\do eontr11 a t raiçáo es· 
trangeil•a, contra a. perfidia dos realistas.Le
"antaram· se os odioso nesse clamor unisono, 
os Ooputados da maioria pediram :l. a:;scm
bléa bourbonista a e~clusão de Manoel. E lia foi 
votada pot•que mais do que a. força da jus~iça 
póde, em detel'roimtd os momentos, u. forç·a. 
das ma!orias. Manoel era a.t•rancado do 
parlamento, nessa. memoravel sessão de 4 
de março de 1823, ora. arranca.do da eua 
cadeira no pal'l~.mento, mas o t riumpho 
cootl'a. a lei, contra a. justiça, é epbomero! 
Em um anebatamunto de santa iOIJignação, 
fdo, erecto, vibrando á emoçã.o e á dôr, o 

, .. Deputado Demnt'Ç!LY voltava-se para a curul 
presidaocia.l e prüferi~\ estas pala v ra.s que ít 
historia.l'egistrou como um brad,; de reivl.n
dicaçã.o e como a certeza. de uma prophecia: 

«Sr . Presidente, toiD<Li sentido, o dia da 
justiça ha de chegar! ~ M3.nool fó1•a arroba.
mdo do seio do Parlamento e esbullutdo! 

O Sr. Frederico Borge!S (pela 
m·d.:m)-St•. Pt•osidente, o illustre cullega. 
quo acaba do impressionar tão vivamente o
espírito da. Camara com o notavel discut'SO· 
que pronuncioti, foz, como V. Ex. é teste
munha e todos nós ouvimos com o ma.ior 
prazer, considerações largas e profundas. 
sobt•e a quostão em liclmto, questão momen· 
toso, delicada, que merece tia parte d;~ Oom
rois.slio, e.spcci!Limonte do seu relatur, um 
exame detialo para. responder aS. I•:x., nos 
tcrmus clev<l.dos ue. sua memoravol or-a~lí.o. 

Sr. Pl'csidente, V. Ex. bem vê que para 
esta tarefa, a hum sa acha adiantadh.;:.fma. 

O assumpto, como eu disse, é v o.sto, dlfficil 
e delicado, sando certo que o nobP& L>cpu· 
ta.do pelo Districto Fcder·a.l, ao coucluir o 
seu d1scurso prometten enviar á. Mesa. uma. 
emeoda. ao parecer. · 

O SR. huNEu MACHADO- Não pretendo 
enviai' Clm•~oda. V. El! .. porque nã.o formula. 
e nã.o apresunta uma emenda. 1 

0 SR. FREDERICO BOMES-Então é CCll'tO 
que V. Ex. tomou nova. re.olu;.ã.o. 
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Mas bastou o:;tas considerações para de· I da. Administração dos Correios do Uistrictó . 
monstrar a. v. fx. e :i C<Lm:u·3. qtte o dis· Fcdc1•al, em que solicita do Congr.-es;o Na
curso do honradu reprc~entanto d·J Districto ciooalum aono de licunça, com vencimentos,_ 
Federal não póJ.P. "cr uma. resposta imme· pa.t·a completrw o tratamento de sua slutle, 
diata., circumscripta, a. menus de um quarto compromettida por longa e sel"ii1 enferml-
de hora. dadc, tLttestada. pvr documcn tos, a. Commis~ão . 

Em vista dest:J.S considerações, cspct•o que 
V . r.x. se dignar:i adiai' a. di:-JCus~ão, inscre
vendo-me desde jü para r esponde!' ao illustre 
Deputado na proxima ses>ào . 

() R•'· Pre,; i dente- Está. inscript\1 
pa.t•a. f<:lllar pela sogund<\ vez. contr;L o p:~
recel', o Sr. Bal'bos.l Lima; mas, com:> o Sr 

. Deputa.tfo Frederico Bor ges acaba do pedi!• 
quo se lhe inscreva, p~u·a. ü\lhw :1. favor do 
parecer, na. pruxima. sessão, S . Ex. na. form:l 
t1o Regimento, terá pr!'~erencia. 

Achando-se r ealmente muito ndeantada a 
hora fica adiada a (li ,cnssão. 

Va3 a. imprimir o seguinte 

PR.OJECTO 

N. 106- 1904 

Autot·iza o Poder Erecuti1lO a co11.cedot• ao 
p;·aticante da Arlminish·aç<To dos Cor!'eios 
do Distl'icto Fedet·a~. Antonio Gonça~t>es de 
Cat··va-lho, um armo de licença , com ot·d.e· 
11ado, ['Ora tl·at•ll' de sua sattdc 

Visto e examincldo o rcque1'imeuto de 
Antonio Gonçatws de Ci\rvatllo, praticante 

de Petições e Puderes é de parecer que deve ·· 
ser defet•itla pela fô t•ma constante <lo so
guin to projocto : 

O Cong1·ess:J Nacional resolve : 
Art igo u nico. Fit~t o Podt)l' Execu t ivo 

:tntoriz:td:J :1 conceder ao prat ic«nt\l da 
Administração d•1s Correios do Districto 
Fodct•al, An tonio Gonçalves de C:u-valho . um 
anno de liccnç3., com ordc nMlo, para tt•a.ta.r 
de sua saudo onde lhe convier. 

Sala. dM Comm issões, 15 de julho de 1904. 
- José Eu:ebio, prosidonto. - Euzebio de · 
And1·ade, relator.- Fcli:r; Gaspar. 

O er. P .t·e,.;ideute-Estando adcan-· 
t:tda. a hor<t, dt>signo para amanhã a se
guinte orJem do dia: 

Continuação da discussão unica do p t\r Ocer· 
o. 11, uc 1904, opinando no ~(mtido de, em 
face do a.rt. 20 da. Constituição, ser conce
dida a licença solicitada polo 3• p romoto1•· 
publico do Dlstrlcto Federal para processai' 
o Deputado pelo Estado do Rio Grande do 
Sul Dr. Alfredo Varela pelo fac to constante 
do i:nquel'ito policial que acompanha o . re-· 
queritnento daquelle orgão do Ministcrio Pu· 
b!ioo. 

Lova.nt:l.-se a sessio ás 4 llora.s dtl. tarde. 

:;()• SESSÃO EM 16 DE JULHO DE 1901, 

)>;•osüle11cia elas S1•s . Paula Guii11<W<1es (p•·esident·:), 01ivei1'a Ji'iguei!·edo (1• \•ire-

pn:si<le11le) e l\1-uta Ouimarües (p;·esiclente) . 

Ao rneiu-di::t pl'(>Cede-se á chamadtt·a que Mil't\llda., Enzebio de Andrade, Rod1•ieu os. 
l'espondem os Sr~ . Paula Guima.rã.Cls, Olivei- Daria, Joviniano de Carvalho, Garci:. P1ros, 
ra Figueiredo, Alencar Guim<u·ães, "\.Yander- Su,t yro Dias, Pinto DaiJtas, Alves Barbosa, 
Jey ele Mendonçe~, Joaquim Pires, Eugeoio Paranhos 1Iontencgro, Ro(lr igues Saldanha, 
Tourinho, Leonel J?iJho, Sá Peixoto, Dias Eer·nardo Hot'~a. , Hored.ia. ue Sá, Corrêa l)u· 
Vieira., l~1·ederico Borges, Gonçalo Souto, t t•a, Mello Mattos, Irineu Machado, Augus
Eloy d~ Souza, Fonseca e Sllvn, Paula e Si!- to de Vasconcellos, Fidelis Alves, João Ba· 
va, Wt~lft•edo Leal, Bricio Pilho, Julio de ptista., Silva Castro, Abelardo de Mello, Lc.u-· 
Mello, Epaminondas Gracindo, Ra.ymuodo de rindo Pitta, Julio Sa.ntos, Henrique Borges. 
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:Mauricio d~ Abreu, Carlos Tei:x:eíl'a Bt•an
dão, Paulioo ile Souzu., Estavam Lobo. Jo;\o 
'Luiz, C;\rneiro de Rezende, Bueno de P o.iva, 
:Mao•>el Fulgcocio, Oly11tho Ribeiro , Olego.
rio Maciel, Wenceslúo Braz, Galeão Curva· 
lh:l.l , Bernn.rdo de Campos, Francisco Romei
ro, Rebouças tle Cn.rvu.lho, · Costa Junior , 
Arnolpho AzevCllo, Atuar;ll Cesar, Lcilc de 
Souza, Paul in o C;trlos, Hcrmet1:1gildo do Uo· 
raes, Bcrnal'flo Antonio. costa. Netto, Aellll · 
no Ribeiro, Cl.l.ndido de .Abreu, Carlos Ca.v;:J.
ca.oti; Paula Ramo.~. Abdon Baptista, Juvc· 
nal Mille r, Ma'J'Ç<l.l gscobar, B:1rboza Lima, 
GeJ•mano Asslocller, Cas;iRno do Nascimento, 
Yespasiano de Albuquerque u Homem lle 
Car ntlho. 

Abre-se a. sessão. 
E' lid<1. e s.;.m debate appl'vvada a acta da 

sessito ;mteceden \o . 
Passn.~se ao expediente. 

O S r . 1-'\..le ne<Lr G u:iana,"J.·iie.s (1• 
Sw·ecario) procede il. ltl.itura. do seguinte 

E.XPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. 1" Soct•etario do Sonado, de 13 clo 
COl'l'Cnte, com munlcando qne o Senado np· 
provou e no:;sa dat<l enviou <i s.mC<,·i:'io á Re· 
solução llo C.ongresso N<tciom\l, cunccdcndo 
lisença tlO Dt•. Manool Ign:Lcio C;t:'Y;\lho ue 
}foodonça, juiz scccionnl do Pa.raná. - Intci· 
rad:~.. 

Do me>mo senhor, do igna.l data, cúmmu
nicando q no o Sernvlo, appl'vYOil o ncs;!L data 
enviou a sa11cçã.o a pro posição dest;L Corumis
sã.o a.utol'izaodo a. concessão tle um an no d~ 
licença, com todos os vonci.mcn tos ao dui!e n.l
bargo.dor ,\ntonio .Joaquim H.Mil'igucs. - Jn
tei\•<t<ln. 

Do mesmo senhor, d<" igual data., comnm· 
nicando que o Sr. Pl'esldonto da I~cpu blica, 

· sanccionon o docreto do Congresso Nacional, 
Jbtll.ndo a f,lrça m\V:l.l :Par•• o anno lle 1905 e 
do que envia um dos res11ectivos a.utogra.
pllos.- Inteir<tda.- Archivo-3e o autugrapho· 

Do mesmo senltur, de 15 do corrente,tra.ns· 
mittinuo o pl·ojocto tio Senu.do; <JUO da novo 
-regula.roento Ol'ganico :~.o As~·lo de Volunta.
rios da. Patria •. - A' Commissão de M•1rinha e 
Guet'J'a . 

Telegramma - De uma com missão de se· 
nhot•a.s p<~ra.oaenses, .do empregados do com
iuerclo do . P.m~aaá e de um a comlllillsão do 

. povo de Antonina,re.].ll'esanta.odo sobre a sen
tenç.a.do SUill:emo TribunJI.l.Fedeml, na. ques-
tão de limites com.o ·Estado de Santa. Ca.thi1· 
.rlna .--Inteirada.. 

Roq:.teriru3n~o3; 

Do baclta.rcl Antonio Doroott'io Som:1 sub;· 
tituto do .i • li~ fedcr·<Ll, no E~t.ado do Amtozonas, 
p Bclindo pnn·ogação d"' licooç·a, mn cujo gozo . 
se acha.. - A' Co<mn!ssão de Petições e Po· 
deres. 

Do his110 de Gayaz, petl ioJo relcvaç5.o <.la 
pre.>~ripção em que cllz te!' incarl'il.lo, para 
recebe·r as congruo.s a que tom direitu.-A'$ 
Cornmi'iSues lle Constituiç.ã.o, LEigis1açã.o c 
.Tus l;i·;·~ c uo Orc:•Lmento . 

De Josó c\o As~umpção Santiaao, admi.
nistt'<\dor dos Con·eios do l!:$tado do Ama.zo· 
O;\S, p3diodo um anno do iicenç<J. com venci
ment.Qs, pu.-,·a tratamento do sua sMtde, fót•a 
,Jo E:n:tdo.-A' Commissão de Petições e P o
ueres. 

O SI:". l~ru·bo..;~L lLhnn (•)-Sr.Pre
siden tl', •lUandQ on, em mua das ultimas 
seo;;ões clesta Casa., ·til•e a llour:1 do apresen
tar <L cou~idcração dos maus pa.1•es um reque
t''imen to de infoL'lU<lçõcs que eu iiolicitna 
elo POllor Executiv-o, (lcercll. do caso Cill que 
fo l victima a. menol' Imcomu., m\ avenida 
:'-'!ajo•· A vila n. 12, pn.t·eceu á. quasi uo:mimi
clade do~ mens dignos co !legas que o meu 
l'Cq uerimento valüt po!' ur::J<t irnpel'tillencl.J. 
opposicionlst..'l.. 

f olgo <le da1· pn bEco te~tem unho ·u.a. sa
tis fu.çJi.o <tuc me vae n•\ ·a.lma, vendo qnc, 
apezar de rejeitado o meu 1·cq uot•ituento, 
elle produziu os e lrcito;; que visava. 

Oa.ivt•nMs de ho,ic notlcüun quo o honr tLdo 
8~· . é\lini~tro de Ju.stiça, j ;i .i niciou ttH Pt'OI'i· 
dencias i iH.lbponst\VCJis piH'<t o esclarec imento 
tlo~l.e tenebt•o:;o ca;;o, sómonto publlC<Ltla.:J a~ 
infurm:.v;õcs t:tr.s qaaas fMam, não no orgão 
olflciul do Goremo da. l~optlblicu. , nem no 
jornal clcst:1 C,w;; . P uhlioildas c~tus ínfor· 
111a~.ücs Clll uma «ViH'Iil.» do Jo•·n!ll do Com· 
morcio, tenho ainda ;d.guma.s l·ostricçõcs, que 
sttbmcttcreL\ lllll'Cchç:Io do Sr. D1• . Cltdc 
<le Policia. 

Por e:st<J.S infornnçõos ' 'et•itica.-se que ou· 
vi do& foram súme11t•~ os intorcssa.dos.no caso, 
aqne.lles que mn.ito na.t u1'<1lmonte pt•acurtt· 
ro.ro. todos Oi! l'OClll'Sos paro. se dosculpat• c 
arasta.r do si qual<1ucr r esponsa.l:Jilidadc. 

Trata.-se, Sr. Prc.si<lento, de um crime, 
da UJu homicídio, por imperícia ou impro
vidoneia., e <t policia, que é tão solicita nos 
casos em quo lhe ·pa:rece que v:..e .pcriga.r a 
ordem pul.liica, por ca.uso, da .a,Jguos gritos 
que ella reputa. sediciosos, ·a policia, na til· 
ra lmente, cum]Jrh·;1 o seu dever, abrindo 
sobre o c;l.SO o necel!sa.rio inquerito. 
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E;se inquet•ito é '-l uo dat·á loga.r a uma. 
· lnvest1!l·\ção imput•clal, seyera. e rigoro.>lt, 
-como devem ser fei ·•a~ 'oda;;as in,·os~igaçõ~ ; 
a. cargo. da policia, para o tlm de ,-erificar·sc 
até on:le e ;tá en vol ,·ida. no casJ a. re;ponsa.
bilida.de dos omp,•ega.dos da tloslnfecção offi
cia.l. 

A no,icia. d('stc caso, Sr. Pr~sUent.e, f•1i 
a~sim dadit pelo C01·rcio d a Manh.a: 

«Estevil hontom em DOS$0 ~»et•iptorio Lu
<lov .co Jo.;é dos Sa.ntos, mol•ador C1 t•ua M;\jot• 
.'l:vila. n. 12, o no~ disse que naqttella. c:1sa 
foram tão est >Uvatios os homen; u<~. sci.mcia 
que, fl(IS lagos de acido phenico, c)lW deiu
:·am em divc:·sJs pon tos cio pl'edio, queimou· 
se Uintl. Cl'0:1nça do d ·1US <tODOS, fillta. lLO l'.:l· 
clamo.nto, vindo a. fílllecel· om consequencia 
-chs quel'rtadut•as." 

A Tribunc1, nesse 011 no dia seguinte, re
petiu " noticia, levando, por&aoto, á. policio. 
ioforma.ções que bem pódom sel'vir de b 1se 
,pare. um inquerito severo <I realizar-se em 
torno desse infelichsimo caso. 

do. crio.nç·~. pJrq ue tam hem po(tem 8er· pu 
niclos por ess:l crime . 

O S•~ . B .\R:IOSA Lm .1. - Porf<li'.o.mcnté. 
M<IS, u cl'ime u:to e ([e acçiío pa,rticulat' ; 
•i Justiç:1. P11blica cc.b~ promnver as diligeu. 
cias indigpenuvci ~. p:wa. op10 qua.nto aoles 
;ej;L puni,Jo- }uero quer (jll•J sej;1-o crün;
OJSO. 

v. Ex . compt•ci!Ond~- qu~ úu não poderh1 
csloar daqui a dil..cr q•1at o :·es_>onsav.:ll, si 
,rula.no ou bcl~<t'ano .. . 

O Sa. Gtm~r.I.NO rr .,>sLocur:r:-~Jas, os p:tc>s 
tn.mbom .s.'l.o i nooros~ados em oceulht· • .. 

O Stt. Jütt!JOSA r:mA-Logfl, o q n\l cabe ã. 
pO!il~Íil. 'I 

o SR. GEIU.L\"'J HASSI.'JC!I&R-Iuda.ga.r. 
O S R. BARBO~!. Lm.-~..-Invesl!gar, niio é 

a..%lm 1 Ora., ~ <t nnic;t co·1n que se pede. 
Eu nii.o a,·cuso este ou a.qnclte; o que ID•! 

surpt·ahor.tdctt f,_)j qus, ao p~;·u qu-~ o jornal 
oiflcial publica. quo ce1.·tos orgilo:; do jormt· 
lismo reprol nzcm elitaes cJntrn. pat·ticula

Na,ura.lmcnte, estes emp;·cgad ... s dizem• rc~. commina.ndo-li1es pent\S por inlracçií•J 
co no vojo bojo no Jon1ol do Commo;·cio, 'J LIC de disposições do l'egulamento sa.~itario, ett 
se 'trata. de uma r1uestão em qne n.1·esponso.- não vi publicado no orgão oftl.cial, nem em 
bilila.de tod:\ rooa.he sobre o. Camilia. desta. nenhum dos jornn.os deste. capital, que a. po· 
cl'ia.oça ; qu!l é uma prova., esse 1hcto, da. licia. já tivcs.~e iniciado nenhum inquerito 
negligencia dos paes da criança., ' no sentido de apurar a. re>ponsa.IJilicladc 

Entretanto, a. policia não _p(ldo se sa.ti.sfazel' des~9 luctuoso episodio, c..1.ia sobre quem 
com semelhante oxplicaçao; e lia. tem que cahu· · . . . 

1 
• . . . 

pt•occder a toda.s asdlligendasindlspensaveis, ~or o,utt;o yvlo, .~r · Prc:nl~o ,e, lntCJilJ~~ 
Dara vnrificltr até onde se l'Oaliza a fi"Ul'a. as~tm a . pt o~ tdeocw,s po~ pai te ~a. aut~IJ 
provisia. 0 doscripta. ao. Codigo Penal d;Re· dade, ~u.~ , eu ac1•odtto, ~~? s~ lt~tta. ~ st~l
public:~. no artigo relativo a homicídio pot· pios tloC<J. do ~Iflcios, enol~ o Dt; ectm, Oel,<l 
írnprudeocla ou por imp!lricia, no art. :.l!li de Saut!e Pllbllca, .o~~· O r. 0~\\ aldo uruz , o 
do Codigo Pnnal: "Aquelle que, por sons s_ubaltornos! Lniota.dt~ <W:Wll <t.acçã.o -~:~ 
por lmpru.loneia. ne"'IIgonci:t ou impo· auiort_dade J?Ubh,c:t, que, eu u.c~edlto, na 
ricia n<~. ~u·t ·i~te "'011 profts•ão ou por ala o wquel'ltO 1·q~oroso p<tl'a.vorJiicar quem 
inobservancia.cle ~lgumas disposFõos regnln.- é l'ospons<.lovol por esse h~m_i.cJdto,passo ~ 1!1; 
menta.r tll!, commettor ou. f\lr c;ms:.t invuluo· uaga.r, do~ co~nl,leto?,te, n c:'~ C,\5"· por 8[. 
t..'trla, directa ou indirectttmontc, de um lw· quo n,to IJ,Ucro lltdanar do .,~\.erno, ~or mo; 
mic!dlo será punido co!ll prlsiío ccllulM do roq,ucruu~nta,que a C<L!Uw_t a não admltt, , 

d ' ' d ,. . qual e o reguncn em quo Vlv"moo, em IDl· 
por ous mczcs a. ous ano os .· tcl'ill d tl obl'in-at.orieclacle do va,ccina. contra. a 

Ora, St•. PresidE>nte, V. Ex. vc.i até onde ya.riola. "' 
foi o cod ill~dor dc~t:ts dispo~içõco penae.>.: Na outra Casa do Congrc;,so discuts-se.uw 
~Aquelle que por tmprudenem., ucgli~encta projecto do lei que visa docl'ota.r a. ourJgn.
ou irnpm•icia na .:;ua. a.rte ou profl~sao, ou ~oricdade d<L nccinação contr<l a. vart•)Ja. 
por iuobs(lrvancia de algumas disposíc~es Desde lo"o se co :cluc que o.>sa. ohrigatori
regulam~nta.l:es, eomm~t~r 0 11 for caust\ tn· edada niig existe am lei, p~is oingu~~ p~(h: 
volunW!rm, dtrecta ou InJJrectamente,de Ulll Ca:tor á. outra Ca>o. do Congresso a IOJU.~tl.;:a 

. homicidio, será punido com prisão callular, de suppor que olla estü. tratando de ehlbor':r 
etc . •. » •. . . . leis escusadas, superfiuas, super:~bu ndu.nte:s, 

1~· mutia. vonhde ophm1sta. de eonclm_r disposições quo j iL exL~tem na.s lCJs fodora.ca. 
em favor das autoridades o pretende1:-se d1· &utt•ot::mto, o jorna l official publica um edt
zer que o caso eslá oncer·ro.do com a. s1mples t~l em que é intimado EJnardo Gonça.lvos, 
declaração dos ioterosso.dos no doloroso epi- residente á rua Gonera.l Caldwell n. 49, para. 
.wdio. vi r pag-.lr a mnltn. de 50$. em q_ue incorreu 

o SR . GEltMANO HASSLOCHEl~ - Perdão; por não so acllar vacclne.da, como detcr
·v. Ex. sabe quo interassa.uos "ão os pttos m i n:t a lei n. 08 de 18 de dez:emhro do 1889, 

Vo!. lll ~7 
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contra. a. variol:t, a sna tllha de dou~ mezes 
oc idade, oppondo- se ci axcCI'ç<ío d<:ssr~ lei, 
infriugin-rlo o art . .211 do rogulamcHto sani· 
tario v Jgonto. 
Anto~ rle ir r.o art. 211 do rcgulamen i;o 

sanitario ''igente, ou lerei á Camara nm 
cartão do Institu to \'accin:co Mu nicipa l. em 
que se prev ine l!rlicialmonte que aquella, es
ta<;.ão sanitar in esf.á. hab ilit<>.da. a. fazc1· a va.c
.cinação ~~·atuita, to;lüs c:> c.lia,; das lO hot·as 
ao meio·tl!<t. <L r ua do C<Ltt1~to n. 107, <Lvi.~<mdo 

· quo a v~ccin.:~ G o!Jri gator la. (Jlostl'aHtlo ~tm 
ca?·f<7o lmmm ): est<'L atl u i escrip~o . Deixo de 
ler o numero do c<n·tão relatiYo á JlCSSO<L a 
quem se r efere esta. intimação, po~'ttue não 
quero colloc:tr a. mesma. ~e.»o:t e~ tlilficul
dades, que todo o roun.Jo pode ['.m iJar Cjuu.es 
podem vir:>. ser . (Lewlo) . 

«A. vt\ccinact;Iíoé obrigatoria. ~ Em seguidá: 
«A inft'l\Ç'lto é punida com a multa do 50$ a, 
100!':, nas reincitle ncio.s, de accor<.lo rom o 
art..' 75 do Regulamento de Hygieno». 

Vamos :~o artigo do regulamento sa.nitar io 
citado aqui. Art. 211 (le11.do ): «Durante ns vi
sitas da. pollch\ sanits.ria. e vigilancia medic.'l 
cs inspectores sanitarivs promoverão, por to· 
dos os meios suasorios, ~~ rovacc\naçiio, e fa· 
rão executa<• l'igorosamente as disposições 
das leis fllderaes e municíplles que regu lam a 
matel'la». 

Os meio:; suasorios, Sr. Pt·e~idcntc, pare· 
ce que envolvem urn:1. multa! 

1\ão acredito q u!l sej:t este o processo 
persuasivo mais ecJnvcoillnto ·Li li, pelo mo· 
nos, eu não l'opu•ara tnl. A mul.ht dobrada 
na. r·oioDitlenda., como meh> .~ua.sorio, faz 
dea~a. synonimi.<\ t" <H'l'UU. m~is perigosa 
contrn. a ~tttlll.o de todos n ós. 

posta. em PL'a tica JlCios :\gentes do poder 
publico cr.·ntituc ttma. illegalida•le, um "bus'i 
ao poder. 

0 Srt . GEEl.)lAl'\0 HAS:il.OC!!EP.-Temos facto 
mc<is 1\lcunte, IJ.llO ú a. CJtH)llo. da emenda, 
o anuo P"'<.SSado. 

0 Sr:. IL~Il.BOSA LIMA-DiZ V. l~x. muit<> 
hom ; C Í!'e i aaqui ha. p t.>UCO !\ P.SSe ponto .. 

Corno eu i~ dizendo, ú uma. illcga.lidadc, 
iLU}laría um <lbuso ({C poder, são autoridades. 
que exot•bitarn; o Codigo Penal cogita, de 
processos !lo quo llod iam bom esta r lern bra
do~ o s~ .. chefe de :policia \l as a.utoridados 
da Republica., no monos com u m bocadinho, 
com uma 1\•a.cçã.o daquel!e zelo,do que deram 
provas quando procu rar(lm cvita.l' gritos 
selliciosos, capazos do SitbvGrtcl' a ordem 
publica,, profendos vor Mn.1'io Trovão . 

Pergunto, a.pprehensivo, m ui.to 3ustamente 
apprchensi v o, si es~ti.s ordens sorão daquellas 
a que se possa resist lL' . Resistindo a essas 
orJons, mn.nlfes't;,m eotc illegaes, não esta· · 
remos m~ mesma situação em que se collocotl 
o Deputado Alrredo Vareta.? 

O SR. G1m~úo HAss r.ocmm- V, Ex. sabe 
quo é um principio de lo.i .oqu!l niuguetn é 
obt•ígado a fazet• sonão aqui llo que a. lei or-
dena ; e co111o <1 lei não ordeua, a resis· 
tencia é legal . 

Mas si V. Ex. quizllr coropara.t• esta re· 
eistcncia com a; out ra., eompromettor-.i. o as· 
sumpto 1 uo está doie11denl o; a.s situac;õe~ · 
são flitrerentos . 

o SR. DARne)SA L;MA- :-ruo compromatto, 
po1•quo na outl•a tambem se tr:1t:1. de utn:t 
urdom manil'estamen te illega\. .• D!l que meios su :LSOl'ios s1io n.']uc!le~ do 

qu e se deve scrYir o inspectoi' :>anita1·io, OSR. GERillA~O HAssr.<lcnF.R- V. Ex . leia 
nas visitns uoroícili:~.rii:\S , r.o accnsclha.r a .ou.r t. 229 do'Codigo. 
vaccinaç;'I.O ::mtipestosa 1 

Ora, si eutt·e estes me ios sua~o1·ios , 0 O SR. BAt~nosA Lm A-•.. e n.gente sccre· 
tlelegado 1le srwde publica póJe applícar a ta, policia. SEcr·e tt\, não está. revestida dos ca· 
multa. e il.obral- a. 0115 1•cincid.cncias, pat•a. racteres exte ·nos, da. solcmnidado e:xtrinsecn 
generalizar a vacciuação anti postos<' , tão .que mo obrigllc a. t•econl!ecer nella uma au· 
obrigados ficamos n os o. r!lcebcr e~ ta. vacci· ' tol'ídade · 
nação, qn11.nto obrigados !lStamos, por essa. O SR.. GERl!A.No HASSLOCfiER-Quando t.'ll 
ilontrloa, a rcc~é'bc1' a va.ccina~.ã!J jenneriam1. ,.se uéase, a. tit·ada elo preso agor:t !'oi de dentro 
De m O<lo que, :pergun t o aos competentes, de uma prisão. 
nesta. Ca.~a; é, por lei, obriga.tcria. já a . • 
vaccinaçilo jepueriana. ~ t Pat<sa 11mh ·nyada) . OS~. BARD?SA. Lm A-11-iesmo nesse ca.o 

Este silencio mostra a nocessidatle in de- q'•e estou figur,\ndo · 
clinavel e insopllism~vcl da nossa acção senhor es, estamos ne.>ta situação: a Ca·. 
fiscal; no cumprimento do um dcveL' ínl!lu ... mara. abrazada. em s<\ntu znlo pelos supremos 
divel , ct,ual é ac1uelle que nos co1nmet te a in.tc1·essos da justiça.. e da lei, que1· punil' um 
Cc:mstlutlção, quan do nos diz que a nós dalilaquento quo se oncoutra com a.srento 
i'ncumbe tamoom velar nn. gun.rda. da Con- ! oosta. Gasa ; "' Camara., de y alpebras cbum· 

· stitulção e da~ leis. bndas o lu.bios sella.dos, na.o vê, .não quer 
Si o Senado está p1•omovondo n. pa.ssa.gem ! vé1•., nada diz do . quo occot•rc em · roateria 

de, uma lei, iustituiodo ~ obrigatoriedade da! q,ue entende de mais pot·to com· a violação. 
vacolJJação jcnner iana, essa obrig~torieJad·e I dus nossa.s mals -on.ras líberda.des . 
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O Sa . Joí\o Lurz ALY.Es-A Cama.ro. ainda 
uão se prommolou sobre u, questJo. 

O Sn.. BARil05A LmA - Já, rejei tando o 
meu requerimento. 

O Sn . .To:\o Lmz ALYEs-Não apoiu.do. 
o Sn. lh.auo~A L IMA-A Camara. po;• que 

maneir~\ so pronuncia~ 
O Sn. JoXo Luz ALYES - Pelo ;·oto clcci· 

slvo na questão, vo tando o parecer . 
O Sn. . BAttllo;;A. LmA- Não nos cnten· 

{(emos. V. Ex. refel'C·Se ao caso do Sr. Va
rcla 1 

O Sn. . Joio Ln z ALYEs-Sim . 
O Sn. . BA.R!l<JSA LmA- Ett ma wGt·o á 

vaccin::~. jonneriaua. 
0 Sn. . JoÃo LUIZ ALYES-Y. E:t: estava. 

misturando de tt1t maneira que eu não sabia 
a quo quest.'ío se referia,. 

0 SR. BARD IJSA LaiA - Mostro OS dOtlS aS· 
pectos. Em um caso a Camara so abrazt\ de 
zelo ..• 

O Sn. • . loÃo Lnz ALn:s-A quom se ro· 
fere quando diz que a Garoara se a.hraza de 
zelo1 

0 SR.. BARDOSA. LmA - A' Commissão de 
Constituição, Legislação e Justi<;a , q_ue até 
agora ·acha que a Cama.ra deve vota.r o p:~· 
rcccr ... 

0 SR. :foÃ•) L.:I~ A L Y ES - Mas Y. E~. re· 
feriu~sc á C:Lmar;~ o esta olnda niia votou. 

O SR. BAP.ll(lS.\. LDL\ - •.. o, si nü.o se 
neg11 a. luz meridiana, ;1, maioria vae appro· 
var esse pm•eccl'. 

Com.quc pt•azer ou não daria o.s mãos ao 
bolo, cmpuJJhando V. Ex. oss:1 :~otlo!•avet pal
mo.toria, si cu YiWl quo a Cl\mO.l'<~ me des
.mcnti3. 1 

O SR. JOÂ•' Lr;rz Ar.vEs - Apcu(ls disse 
que a Camara não se pronunciou e V. Ex. 
não póde dizer qm~ olta está. de olhos chum· 
hados . · 

0 SR . BA1?.110'-A LIMA-Es t.ú ue olhos chlllll· 
bado~ para a. q ucstão ela iltegaJ idade !la' 
graoto, r epetidamente com metticla pr)r au
toridades :publicas contra. as nossas immuni
dadcs pe&<>oaes, de oe.du. cüla.tlão, em relu.ção 
ü. v~cina ohtlg:l.tor la . 
·O Sn. Glltm.'I.~O H..ssLOCriER- Esae:; ci· 

dadiios teem na lei recurso pu.t·a podir a 
punição dos dclínquentes . 

0 Sn, BARBOSA LIMA - ~~ OU tenho a. lei 
de responsa:~ilidade do · Pl·esidente da. Re
publicr., que ·O oôriga. n abrir os olhos e vo· 
lar. Tonho primeiro a Constituição, que 
impõe nos varias dográos d11. hierarchia. ad-

mioistrativa, a ca1la. superior, <\lém dos de~~~, 
veres inhm•cntcs ás suas fuocções oa.quelle--
posto da mesma. hiera1·chia, o de velar pelo 
cum:p1•imento tia lei, responsabilizando os 
sou~ su(m,lternos, por ventuPa deliaquente,;. 
1<:' esta Const.itni,;ão quE> pt•cceitua. no art. 8~ 
qne os funcr.ionarios publioos são cstrictàmen- . 
te 1'espo1:stweis pOl' abusos e omissões em 
que incorrerem no exercido de seus ca.rgcs , 
a<siin como, pela. indulgencia. ou negligoocia. 
em não responsabilizarem efCectivamentc~em: 
su b:~.ltorno~ ; e o coogt•esso Constituinte, des
dobrando-se em assembléa ordinaria, para 
funccionar como Ca.mara e scm~clo, apres
sou-se a votar a. loi de respou~bilida.de do 
Presidente, om cnjo art. 4:6 cst;á pre~cripto 
que é crime ))Ol' pa.t·tc do }.lrimeiro ma.-gi;;
tl·a.do da H.epublica. tolm·ar, di@siroula.l' ou 
encobril' os cr i llles de seus subordinados, não 
procedendo ou 1ua.ndaudo proceder contra 
elles . 

Ora, os abusos o esse sentido se gene1·ali· 
za.m ; o govet·no os conhece, o govel'llo · 
sabe que estes cl'imes so praticam todos 
os dias, o ~overno sa.ho lJUO sem !ois, sem 
t~poio em let a.lguma h:t funccionarios res
ponsa.veis exor bi\a.ndo da> funcções quo lhe 
são commettida.s, sobrcpoem-se ú. nossa. 
competencb exclusiva p:1ra decl·etar tal 
obrigatoriedilde c a dcHetam effectivamellie 
intcrvinrlo compulscrriamonte pa.ra caagi} 
os nossos concidadãos ·~ fazer a.quiUo que 
a lei não pcrmi tto cru e so faça. 

Nii.o responsa.llitizar, portanto , esses fun
cciopa.rios niio ê regular, não 6 legWmo, 
não é legt~l. A Camo.ra tem multo CJ.Ile 
ver com isso, a Camam não é sómentc um 
la.lloratol'io de leis ; é. mais alguma !\ousa. 
que bso; a Camal'a é um tribunt~l insti- . 
tulU.0 pela C.:.nstltuição e cujas funcções' 
estão regulamentadas oas leis .de rospon
st\bi\i((ade do Pre~idente da. Rcpublica.. Parte, 
des~c tr-íbunt~.l, c:~be-nos a iniciativa na. 
vigilancia que oã.o so pódc furt al', honesta, 
severa., incorrupt íveL c serena em prol das. 
gara.niias constitucionaes, maxime das 
compendiactas no are. i2, em virtude de'. 
cujo pr imeiro par<tgrapho ninguem póde ser ~ 
obrigado si não á.quiUo que a lo i preceillia.. ; 

O r1ue cu quiz t~ccentuar e fica accentu~do, ; 
o que eu quiz que constasse dos Annaes da.: 
Camara, noste momento politico do nossa .. 
historia, ·é CJ.Ue os crimes dessa ge nero se· 
muli;ipücam como si o estado de sitio tivesse 
sido decretado pat'a. a suspensão das garan-, 
tias con~titueionaes, afim do que a. omnipo-: 
tencia sanitaria pudesse tl'iumpha.r ata das 
ieis ; quB eil8es Cl'fmes se multiplicam 4 rove
Ua das 11.utorida.des da Ltepublica., que a Ca.· 
ma.ra. dos Deputados ae torna. eumplice 
delles cerrando os i~bios para nio ílizer co usa. . 
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: ~l<mmn. ca paz d.e pôt' cobro a. ess:~.s demn.~ias 
•:ao" autol'idales que iMontostavelmente pre 
viJ.rlo~m, lJOI' isso que exorbitam da.~ !!ln· 
cÇões discl'imlnada.q na,; leis l'eipccli v as. 

O c:1so não é para rcqum•imcntos ; os re
querimentos c.;bar••am em um;~ preliminar c 
recor.Jam a pllrase fra.nc-"Z'\ ue r~cu>a p:~.ra o 
{in d~ rron r ece oail'; eã.u desde logo u.cl!ima los 
de suspeitos pJr op ;>osici·mis uu; qualquer 
o.ut:·o recurso aqui d<!ntro m•:~. vií.o porque 
quem rejeitl\ requoriiTlcntos !l nito os tlis
cute ; quolll se ni'Lo quot' infot•mar de consa 
tão g i·ave ; quem se lirnHa <\ ct•er quo 
tudo quanto é reclama.,;lo é exaggcro ap:ü
xonado de jornaes OI)po>icion istas; q'uem 
só act~oJita na. p<\la.v•·a dos diplomados, 
das :\utoridn.•Jcs a. quem está . commet
tido o exercicio de~sas fttncçõcs ltygieni· 
ca~; quem parece a.crelihr que todos <tue 
r eclamam contra. o o:~agg.:lro dcssa.3 nutori 
dades es\5.o filiados ás fi leiras opposicionist.Ls; 
quem as;im p;,nsa, ou quom procede como 
si :ts~im .Pensasse , ou quem não quer a.tlopta.r 
proce.lillldn to de especie alguma noste ge
nero, seguramente rir- se-biu. da minha boa 
fé, da minha lngenuiLiade, pensando em usar 
de algum daqnelles instrumentos maravilho
sos de <jUtl C017itam a. . lei insti~UCÍODal da. 
R epubiica. e ~s l43is complementares, segundo as qtin.es este <l um regimen em que uão ha. 
autoridade nenhum;\ inviola ve.L 

··Que ri~otas iriam por est<L c.~sl, como não 
se ol·gueriam os hombl'os n.dmiradJs de t a.
ni:i.nh<i · ingenuid.:t.de ou tão descabido des· 
t empero pot' pa.L'te do Deputado pelo Rio 
(h•ande do Sul, ~i ello se 1embras3e de, por 
,uma. indicação enviada á Commissão de Cun
stitl,l içã.o, Logislaç·lio o Justiça, provocar o 
.proounclam~nio dessa. mesma. Cumm iss1i.o 
acorct~ da. ct·ilnin:tlid<~de de t<>e:> actos e da. 
eç>-responsabiiídad e qnc nelles tom oPresi
de_n~e da. R.epublica.~! 

HaSia.cme, Sr. Presidente, que o publico 
saiua; basca-me que fique nos Annaas uesta. 
Casa.; b.~.~>&·me que os republicanos tenham a. 
certeza de que qúa.ndo eu me ba.to pela vi
gencia. da. Constituição de 24 de f ijvereiro é 
porque a quero executada., é porque acredito 
que ella, executada, fará a.quillo que dessa 
~x'ocução depencle, a felicidade da,. nossa. Pa · 
tría. Bi\llta. que teoba.m a cert~za. que eu eu
.oon,ro na. Constituição l'omcdio para todos 
e:sos males; si clle.> não se tornam e!fecti v-os, 
é yor.quea pha.rmacia offlcial, Sr. P1·esidente, 
nao despacha essas l'eceita.s, visto que o me
dico que as formúla não tem o seu nome na 
ljsta. doa diplomados do incondiciona.liBmo. 
Tenho. ooncluido. (Muito bem ! M1.< ilo bem !) 

· Comparecem ma.ifl os Srs. P~~sos Miranda., 
Carlos de Novaes, Rogerio de Miranda, lndio 
do Brazil, Antonio Bas'.os, Jo~é Euzebio, Ut·-

bano Santos, Luiz D()mingtleS, Chriotin:> 
Gr·u~, Bczcrril Fontenelle, Vrr•gilio Erigido, 
Thomaz Cu.valc:~n ti , Juão Lopes, ll:·lw.rdo 
Stula.rt, Abdon Mibncz. Celi'-' tie S<Juza., 
Josú Marccllino, l~sme:·aldino Bau leira. Mo
r <Jira Ali'CS, Po.J r.., Pernambu :o. Angelo 
NotJ, Al'roxclla ; Galvão, Felisbcll·l Freire, 
Olll'llil'a. Va lladão, Nciv:\, L·:ov~gildo Figuei· 
ra.s, Cttstro Re!JlJIIO, Tvst~. Prl~co PJ.t'a.izo, 
Fclix Gaspal', Vorgnc d l: Abreu, Augnstu de 
Freitas, Rodriguo.; Lim:J., &lu'l.t'do Ramos, 
Mot·cira. Gomes, . Nelson d·: v.;J.~COlll~OllOS, 
Bulbões Marcial, Oscat• Go·loy, Sá Ft•eire, 
L~rico Coellto, Galvfio ~aptista., Porcin Lima., 
F•·a.ncísco Veiga, José Bonifacio, C.1rlos Pei 
xoto Filho, D.wid Campista, J<Jão Luiz AI· 
II('S. La.monnier Gotf...f,·edo, Cal'V<~Iho Britto, 
Nogueil·a, Camillo Pratcs, Morcir•\ da Silva, 
Ferre i t•a Bt•aga, Eloy C lt :~vos, José L:)bo, Be
ne,_Jlct.o de Sou1.a, Lindolpho Ser•rn, Jo::~.quim 
Teix()ir<L B1'1'1ndão, l!ilis.lu Guilherme, Soares 
elos Sa.ntog, Victorino Moot~irv , Jame$ Da.rc~· 
e O~mpos CarUllr. 

Doix:~.m elo comparece!', com causa. pa.rti· 
cipada, os Srs. Thoma.zAecioly, Ant h!)ro Bo· 
tolho, EnlW.s Martins, R.aymundo Nery, Au
relio Amorim, 1-Iosanna.lt de Oliveira, Ar&hur 
Lemos, Guedclha Mourão, Raymundo Arthur, 
Anizio de Abrou, João Gu.yoso, Francisco. 
Sá, P er eir.'l. Reis, Trinda.d(J, Izidro Leite, 
Cornelio da Fonseca., Arthur Ol'l:wdo, Do
mingos Guimarã.as, Bulcão Vianna., Toleniino 
dos S~Lntos, Marcolino Mout-::t., Americo de 
Albuquerque, Belisario de Souza, Beza.mat, 
Cruvello ca.valcaoti, Viriato Mascarenhas, 
Bernardo Monteiro, GasEo da. Cunha., lU
beiro Jtmqueira. A~>tolpho Dutra., Penido 
Filho. Francisco Bernardino, Ada.lberto Fer
raz, Bel'!lardes tle Fa.riu., Antonio Z•tea.ria.s, 
!·I(loriqne Sa.llcs, Catogeras, Carlos O&toni, 
Lindolpho Caetano, R.odolpho Pai:tã.o, Jesuíno 
CarJoso, Oominguos de Cast ro, Va lois de 
Castro, Fernando Prestes, Alvaro do Ca.r· 
valho, Ca.udido Rodrigues, Azcvc:do Mar
ques, Rodolpho Mit•anda., Angelo Pinheiro e 
Diogo Fortuna. 

E sBm ·causa os Srs. Sergio Saboia, Tei
xeü"d. lle Sá, Alfonso Co3ta, Pereit•a de Lyr-.J., 
Juão Viei<'a, Mt\lartuia.s Gonçalves , E~tacío 
Colmbta, Elpidio ~·igueircdo, José Monjar
dim, Galdino Loreto, Ca.millo Soares Filho, 
Sabino BM·roso, Pa.Uua Rezeude, F1•aneisco 
:Malta, Domi!lgos Mascar0ubas e A!fre lo 
vareta. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da discussão 
aniea. do pal'OOer n. 1!, do 190l, opina.ndo 
no sontlclo de, em l'u.ce tlo art. 1!0 d;~ Coosti
\uição, ser concedida a. licença solicitada. 
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pelo :~·, prornítor puhlico do Distric!o Federal 
para proces~ar o Deputado pelo Estado do 
Rio Gr<.~nde do ful Dr. Alfledo Vareta, pelo 
facto constante do inquerito policial c1ue 
acompanha o requerimento da(iUelle Ol'gã.o 
do Ministerio Publico. 

O 8r. Pre;o;idente- Tem a pala· 
Vl'a o Sr. Frederico Burges. 

O Sr. Frederico Borges diz 
que volLando à tl•ibun!l. sente mai~ que da 
primeira vez o peso da responsabilidade que 
lhe cabe. tiã•J ~ó na sustema.;ão do parecer 
que la.vrou, na qu.diLlfl.<;e de relator da 
Commissãu de Constituição, Legislação e Jus
tiça., mais aiDdi1 na respostfl. que deve dur 
ao~ illustres impugnadores do pare:er. 

o debate tem :.tssumído caracter de verda~ 
deiro torneio de rhetorict~, mtLs ~s exlt.biçõos 
que S() to.,m feit0 rov~htn ·üwontestavo!
mente muito talco· o, mu:ta Lltdração. 

Mas. em <,ue pese a ver,Lade, torlo~ quantos 
se toem proposto impugnar o parec<>r uãu 
tcem logl·~do abalar os 8CUS fundamentos nem 
tãu pm1co gc~·or a convicção do que elle ~o 
não acha de ac,~ordo com a verdtLdoh·a dou
trina jur·idica. 

Esgota.do o deljate, fatigada. a Cn mal'3, 
mria abu:;ar de wn atteoçã.o prJp,,r·se o 
úl'itdor a respc!ldot•, ponto por ponto. ás 
objecções vppostas MS fundamcotos do pa
recer. 

Discuti ri apenas, encar,1 ndo-o no seu con
juncio,_ os rontcs cupi Li• C:! feridos peiL'S ttd
varsarios. 

Diyagaram muito os dous illustres c pr·in
cipaes Í111pugnaúorcs do J"r.IL'ucet•, pat·a, das 
l'egíões qu:~sí abstracttt.s a que ascenderam, 
seduzirem e <Ll'l~.tstu.rem a eonviçno da Cu.
mnrJ., abalando-lhe o espiritu na a.cceitaçfto 
do parecer. 

Aioda bem que a. quostáo está rígorJSa· 
mente circumscl'ipta a tci'mo.~, de onde não 
podem u.rredal-a os nobrc•s O~pulados, pur 
mais a.ttra.ctivos que doscubra.m no direito 
const.i tuciona! ou oanol de outros paizes. 

A' affirmati Vfl. -do orador, baseada na 
lattra o no fSpirito da. Constituição Federal 
de que se não po..Ua ncgae a licença. impe
trada pelo orgão do ~1ínisterio Publico, 
respondeu-se com um publicista franccz, 
Engone Pierre, cujos trallalhos s;·brr~ as 
immunidades parlamentares na. França en· 
cantam, deleitam, mas sem urna justa up
pli~ação no caso. 

Esqueceu se, porêm, o nobre Deputado 
pelo Dbtric;o Federal, de asoijDala.r que a 
immullidado par!a.mentar, em ~·rança, nem 
semprl). foi um .principio tríumpllante, nem 
sempt•e atl'aveswu vic toriosa. as assem· 
bléas populares. 

Não ~e deterá o orador 1:0 estudo deste 
pl'incipio, hoje <~-cceitu o c0nsígnado nas Con
stituições do iodos os povos cultos, porqua 
tem urgencia em discutir pt>ntos do p:ü·ecel", 
feridos por S. Ex, de ineJmctidão. 

Não fui prop1ümcnte oas pagim~s ile 
Eugi~na Pi· rre, nas consírlernçõcs q ne llle 
são propria.s, ma~ nas dos 11 : lJlicisbs do 
outros pt.izes, por ()!le rep!'oduzidas, que 
o nobre Deputado se í n;;pírou, procut•audo 
encontrar rtfutaçi1o üs nlfirmMivas cate
gorieas do parec~r. 

O orador expõe a doutrina do Jmrecer 
0m relação ás Constit,uíçõõs Norte-Ameri
canas, lnglezu, Frnnceza e Suissa e lê á 
Carnaz•a o que a. respeito escreveu o Sl". 
João Bat ba.lho no seu nota.vel tr:1balbo -· 
Commentarios tl11 Constituição do Bmzil. 

Vê, pois, a Camar<.~. que llOuco aproveitam 
iW casll os comm:!ota~:ios ci tados l'Or gugene 
Piorre e de outros auctor es._ do que se Ber
viu o noln·e Deputntlo pelo Districto r-"cdcral 
pat•a dar maior elasticidtt ile ás immu nidades 
pariam entarcs, 

Portanto i)ermanccem sem contesta·;·ão· 
valiosa as afllrm:ltiv" s do parece r. n i".o só 
no to~a.nto â restl'lc<;ão da l ibe1·tlado pa ria· 
u1entar DOS Estado.~ U nirks da America, 
come ao ~ilencio que .a ConstituiÇão Su issa 
guardou sobre as immu•üdades pa.rla.rncn
taJ·es de seus lPgi:>la!lores. 

Trn-tllnrlo -prop1•i:\mente d n. ma.te ria sa
joita ao debat e, a.ffirma. o orador rtne o es
t~l·~o. de animo despl'OVenido, d.1. d i~pmição 
contida no a1•t. 20 d<J. Co nsti tui9ãoFc;l:oral, 
ê lnstantc parf\o r esol ver a queslão, 

A lottra e u espírito dessa. dispos ição nKo 
se prestam, de modo a,!gum , rtf; am plitudes 
quo SS. ~Ex. quororn da r ~:s immuni ctad es 
Jlltl'liLmcnhres. l·~ na Jlropria · obra a qne re· 
eorrcu o seu i !lustre co llcga, si o or;tdor qui
zesso se voltar para o u ireito constituc ional 
de outrus paizos, oncontra.ria. sobejas prbvàs 
;< ravor da Jout rina sustcnt <tdtl no pa. ~·ecar. 

A Commissão não foz outra. causo., estudou 
um doeumento llevidamente, jlldiciatroente 
elaborado. 

Em resposta a di versos S i'S, Depahdos 
quo contestam o valor Je ;.>o documlln ~o, o 
orador affiema que a Coromi;s[o o apr.:~eiou 
com um criterio ltUe é o da m·1ioria da. 
Camara, e diz que o seu pa recer, po!Hlca
mellto considerado em face dos diversos 
casos, corno o do Panamá., na França, con· 
cltte de <~ccot•do com a melhor doutrina 
da restricc;ão da.s ímmun id11.de~ . (1'rocam -se 
~pm·les.) 

A differcnca., continCta o o!~.;.dor, que ha. 
entre o mJdo de pensar da. aommissão o 
da.quolles que apoiamo parecer e a mai~ría 
de ver daquelleY que o combatem cons1ste 
em .que os p:r;imoírog julgam que para a M a-
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cessão da.licença. a. Cama.t•a. deve apenas in
dagar da seriedade e realidade dos funda

. mentos do pedido, ao passo que os ultimas 
· querem c1ue a Cama.ro. c:begue <í cla.ssificaç1Lo 

do crime que o motiva. 
A Commissão l!Sti neste sentido com a. 

opiniã.o dos melhores escriptores, inclusive 
Eugene Pier .. e, cihdo pelo illustre Deputa.do 
pelo Oistricto Federa.!, os qua.es deixa de ler 
para não fatigar a cama.ra.. 

Abo!·da. agora; o lu.do jurídico da. qutstão. 
· O illustre collega a quem se refere demo

l'alí-se na. apreciação do delicto a.ttrihnido 
ao no'bre Deputado 81'. Alfredo Vare.la e che· 
gou á conclusão de quo elle não havi:J. com· 
mettido o crime definido pelo art. 127, § L• 
do Codigo Penal. 

Estudando,. entretanto, os documentos que 
acompo.nharam o pedido de licença, se vê 
q~e esse delicto está plenamente ca.ra.cte· 
cisado. Analys..~n.:lo detida.mentc cs~s peças 
documentaes , o orador quer demonst1•ar que 
com todos os t•equisitos de uma prisão Jega.l 
fôra presG Ma.1·io Trovão e que o Dr. Al
fredo Varel'l. o a.rrancára. do poder da. auto· 
ridalle commettendo o ct•ime previsto pelo 
al•t. 127, § l 0 do Co digo. (H a apartes con.tes
tando o o-rarl o1·.) 

Respondendo á. cl'itica que mereceram do 
illustre representante do Rio Grande a.s con
siderações do pa.l'ecel' fundadas em leis não 
revogadas, por S. E~. taxu.das de reacciona
ri;J.s e ·Gyra.nuicas o orador lê trechos da ox
pGSlção do motivos .que p~e1:ede o Codigo 
Penal do H.io Granàe e a1·tigo.~ <lesso insti
tuto jttridico, provando que o immortatot·
ganizador republicano da.quelle Es~ado ;;pro· 
priara. os principias e a.dopta.rll. as regt·us 
dessas leis ~o malsinadas, assim como <tuc 
elle usara. da. oxpressão - quasi {lagvancia , 
empregada. :pela Conunic;são, merecer:ulo as 
criticas do nobro Deputado pelo Districto 
Federal. 

Po.sso.ndo a considerar o la.Uo moral da. 
questão, o oradot• diz que nKo lla. duvida. ctue 
para aquelles que dão ás ímn:wnidades J?(l.t'la.
mento.res uma. amplitude ill bnitada., o julga.

. me ato de casos como o de qu~ se t rata. se 
reduz á mll.nifestação da. pt•obida.de. e indé
pendencia. pessoaos, dependentes d,l consci~n
citi. de cada. um dos membros da Oama.ra, que 
assim teem plena liberdade de ac~~o . 

Si: trata.ssemos de restringir o debate, ex
clama o orador, unicamente a considerar si 
houve crime e a procurar classitl.cal-o, o de
bata seria. inutll. Ha razões de ordem jurí
dico. o de ordem politíca, na. quesW.o, 
que toom de ser encaradas ; e Pl'incipal· 
mootG a.9 de ordem política, q_ue dão oomo 
fundamento a separação rlos poderes pu· 
blloos. 

O art. 20 da Constituição é claro e não 
póde ser sophisma.do. 

E a proposito o ol'ador rocoi'da que quando 
o illustre Deputa.do pelo Ptauhy, Sr. Anisio 
de Abreu, emHtiu parecer ·sobre o pe<iido de 
licença. para pl'o~esso do Deputado pelo Dis· 
tricto Federal, defendeu a doutrina que o 
ot•ador propugna, em termos categoricos e 
convincentes, que não sotrreram a menor im· 
pugnação nem m esmo por pa.rtn do Deputado 
a quem ella. ia forir. 

R.espoodeml.o agora ao nobre Deputado 
Sr. lrineu Ma.chMlo, que h ontero tão vehe
mentemente impugnou o parecer em dís· 
cussão, crê não o poder fazer com maior 
vantagem do que lendo '1.11.l'io.;; trechos do 
alludido ll:treccr do Sr. Anisio de Abreu. (U) 

Dos topicos a cuja leitura. acab<~, do pro
ceder conclue-se que o oradot• nenhurna. no
vidade, nenhuma innova~.ão apresentou ao 
espírito da Ca mara.: o aresto, p roferido pelo 
nobre Deputado pelo Piauby, acceito sem 
impugnação pala Camara, é a consagração da 
doutrill;J. que defcade- e logo não tem l'n.zão 
o set~ contradictor. St'. Il'inen Machado, 
quando affirma que no seu parecer existem 
a.b3urdos e heresias jurillicas. 

Polia ainda o oradot·, si lhe não re
pugnasse fa,tigar a.i nrl:~. mais a Cu.mal'<l. dos 
Deputados, já. causada Jlelo prolOU!f.l.IUHo.to 
deste debate, recor1•er a ou,ros argumentos 
que demonstt•ariam â. evidencia que a critica 
a.té agora ex:ercida sohre o sen tl•o.balho é 
inteiru.mente insltbsistente . iHa.s não o ra.rá., 
tanto mais quanto não t em a: pt·etenç.ão de 
levai' convicções ao espirito do quem niio 
estci. dis~osto a.·recebel-as. . 

O no.n·e Deputado p·Jr Pero:~.mbuco, sr·. 
Bricio Filho, no seu discm'So recordou a ceie· 
bt•e phra.se tle .Thiers : «OS betlos discursos 
pódem muclar a~ ·opiniões mas não nmdam 
os votos». 

Tambem o orador faz a applicacão na 
mesma phrase; e sa.bc bem qne uão terà, 
a.pezar de tudo, u. felicidade de fa.zer mudar 
de opinião aquellos que se mostram hostis ao 
parecer. Entretanto, si esses quizessern ver a 
verdade, si est.iveosetn dispostos a. enca.ra.r o 
facto tal como é, nú , em sua plena l'ealidade, 
clo.ro e evidente, reconl~cel'iam que a Com
missã.o de Constituição, Legislação e ,lusti.çn; 
não podia. deixa.t' de conceder a. licençu. solici· 
tn.da. pelo orgão do ministerio pulllico. 
· Os documentos por este apresentados jus
tificam plenamente o seu pedidtJ de licença; e 
seus collegas si axa.minarem com imparcia.il
dade taes documentos reconlleceriio em suas 
conseiencias que a. Com missão de Legisla.ção e 
Justiça de nenhum modo a. poder ia nega.l'. 

E' ee\.'to q_ue o hon\.'ado Deputado por Per
nambuco disso em seu discur so, para des~ 
trnir o oJft~ito des~es documenios, que as 
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testetpuohas que ahi figuram oram todas DGSGjaria respondc.t• a todos os JlODW~ ar-
testemunhas policia.es. guidos pelos impugnador es (lO parecer; nao o 

Mas sem duvida que, uaquelle meio es- faz, pol·ém, por ser isso uma pe~osa ta~efa 
treito,onde se davam os factos, naqucllasa.ta. tJara. a Ca.mar;o o po.ra. o orador ms:tno tm· 
-on•le se enconLra,vam agentes, inspectores balho. Assim, tem discutido em globo as im· 
aeccionaes e funcciona.rios da poHci<t, era. pttgno.ções feitcts ao llÚ ccerqnc lavrou. 
muito nàtural que entre elles se fossem bus- Declara. com ::~. l'U;l."ÍIUa sinceeidade quo 
'ila.r as testemunhas das occnrr oncias . Que- nã.o tPoaxe para o deha.te da. causa. nem 
reria o Sr. Flricio Filho que se fosse buscar Oll.ío~. nem p:üxões, nem r~sent imeotos . Não 
.testemunhas ent1•c a. proprio. multidã.o f!UC 53 intimida. com os in;:;u l tus a.th•a.dos sobre 
toma.l·a parte nos factos dclictuosos ~l sua pessoa. pelo nobt·e DepLÜ<~do \1ue se jLtlga 

Depois qu(l.odo não bnsta.~se essa prova [Jrejuclicadu com o p:u•ecc t· . 
il>reduc:Uvel dcs depoimentos Je nova ci- De S. ~x _ possue provas uc n.tre<.'.tuosi
tladãos, era suCficieote como prova a proprüL dudc e cle olr:vadissimo o horl!'oso concei to 
confissão do Deputado Alfredo Vareta., já ,do sua po.~so:t , conio por exemplo nM pa
pclu.s coiumnas do seu ,jornal., já. no iliscu_•·scJ lavras earinhosa.s cscrip tas por S, b.'x. aro 
em que fez pel'.tnto ;\ c~:~mar;.l a nn.rra.t1Ya. pa.gina.s de uma ol:lm monumental com qun 
dos succcssos da vcspera, em que fõra pro- foi presenteado, como lembrança do p~
tagonista. queoo ser viço a S. Ex. pl·c;;tatlo pelo orador 

Lê o Commetcio do B1·a;;il, em que _aqucl~c a t~])rcsont~çn;o <lo nontc de S . _Ex. pa ra 
Sr. Depu tado diz qLte «apezar da. reôlStencla fazer p:u-tc d::~ Fllcuhbcle de Dtrmto . 
oppost~. pclo_ iospec:ol' secci~;1al ~rl'o~a.tou- Folga em lct· taes p:!la.vras e se consola 
lhe o pl<lZO», -.~o trocho d~ ·- ~l~ ~Iscu r so o!~ em v~r alli 0 verJ:ul!J it•u conceito do homol? 
·~1ue o me;;;no St . Deputado dec.:n.ou <lo. t.u do hera 0 sé~ io, dmxando da p ar to o ap:n · 
~';ln~ d_a camara «que acuch~1 <t _de_fcs<~ ~: xonado e 0 Yiolento. _ 
vJct.rm,t e arrancou-o. das maos d,~ .. auton Tem ouvido uizcr que ha, ncstlt Quostao 
da.d?.» .- ,, .. . <la licença, um fi tn polit ico; c1_uc ~L.S ba.n-
~ E u~1a c?nfis.~o, po·?· <~O la,cto ~:hct!,~-oso,- cttdns cBtão tirrncro.ent~l en fi lmra.das pa1•a. 
E o orador p~"gun.~a.. :\, ~ett cone,, •. ~. -~- ~~lCl- um vot•.1 llOiítico no caso; que um potle1· 
palmente .a.o.dt"no . epre~entante do Dt~tnc~o cxtr nnho vem influir P<Lr a. 0 >;eu resLtlt.ado . 
Feder~\!, .JUl'rst n. e q~e _bon~ co_uh!lC_~ ~ lm.~ Pergnnto, agor-lt, ao.> impugn:.tilol'es do pa.: 
do ~a.tz e a sua <?rgam~acno,.Judtcr.nta, -~~ t•ocei•, qne h.mbem. u.poü\1\1 o Governo, st 
em 'tltCS cmergenCli.\S liorram Igual Pl'OCe.u· ss. r-:B:c re\·.eb~r.lm at~uma. solicitacão sobr e 
meu to, se na.o a.ppelia.r.tam ptH·~ ~ lw.beas seus votos ou si ti v(n'<\!U notich de que 
co1-po.o, que é o recu rso bastan~e P·\!a. h zer essa. solicitação hon v-esse corr i..!o SLI!\S Jn n-
coss:\rem qu11.~que~ actos de >I_()ler:cia. ~ catlas . 

.. A Comn;ussao, sci'La c consc2e.ocwsamente :\ão! ~~em ss. EEx . nem os sous col-
n<to pouerm l'GcusaJ• a. couccssM du, ltconç:L . le"as, se pl'u:>taJ•ia.m :b' imposições tb ~al 

Quando, pergunta aos sous collo_,;as impu- n;;;ture;'.;l . 
"'llMiores do parecer, si SS. EE:x: .• da.das as O oradol' e os setB co!lcgM (1'-te sustenta.m 
condições ern que foi praticado O a ttontado o parecer SÕ se guiam p Jl' ruo ti VOS de COil· 

consta.nto do pa.~•ecer, agiriam do mesmo sciencii1 e peb oonvicção em cpte so a~llam 
modo, SS. EEx. sHnnciam l (:lpa;·tes.) de que lw. re;~!mente tlm cl'imo <~ pumr. 

A üommissão !lão .Poderia recusar a llcDnç:L v ~o t erminar . r·mo o f it"Z>, p :>rGm, como o 
(Tl·ow 7•t -se mu•tos <'-pa;·tes . Soam os liJm- illllstt•e Sr _ Bricio Filho ; nlí.o pede [~s re
panos .) _ _ . . giões da f<Lnia.sia umri. imagem_ pa_ra. acre· 

Acha. qno nao vem ao cas~ o l~ctdente tem- ditar que no bojo de um bergaattm podessem 
b1•ado pelo sou co!lcga pelo RIO Grande elo sec levmtos os fra"'mcntos, os f;u•ra.pus d t\ 
Sul, })f\ssa.clo cnt~·e o Sr. Oepnta.~o Var~ta. e honra. da Camara,~pat't\ o ma.t• mor to da t'a~
v chefe de pollcta . A Ca ma.ra. ~o:_ Depu t.\dos tas ia. de s. E li: . Uma YOZ supct'ior ú. fanto.s1a 
u ada tem que vor com esta qucst<\o . do ~eu cullo;.:a. se erguot•:.l. mtd> tu.rdo para 

Aqui, na. ilUes·l;üo actual, 'ê o acto de vio- t'Cfcl'ir ás ~et:açõcs quo ldío d~ vit•, 9ue a ~a
lencia. <' um atteuta<~o da invasão do uma lUt\l't\ hrastlcn·a, com " cor;IÇ[lll ch<llo de dor, 
csta.ç1l~ policial pat•a a. tirada de um proso; to v o um dia n?C03.Sitbdc do abri r miio de 
t!Jli, é um incidente p~.ssado . muitas hora:-; suas pr·orogattvas lJat•a processa.1• ~m _ s~u 
depois por outro mot ivo pela. prisão de um par, :dlm (\c não nanfrn.gal'em os prrnctpws 
Sr. Pinto da Andrade. ' func!amentaes, ela nossa Constituição- a di· 

A Garoara não foi chamada a decidir sobt•e visão e ht~.l'monia dos poderes e a. igualdade 
o incidente entre o chefe de policia. e o Sr . de todos perante tt let; (Jlttito bem ; . mui to 
Va.rela.. Nad(\ teria. quo ana.lysa.r a. este rc- bem. Palmas nas galerws . O omdOl' e com· 

. SIJeito. (Apartes.) priment~ào). 
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o Sr. Presidente- Cot:1Unua. [, 
discussão uo ica. do pal'ccor n_. 11. de IQ04. 
opinaorlo no sentido de , em Ja.ce _tlo art. ~o 
da. consti\ uição, ser conCC(lida. a hccn~'\ ~o ]L
citada. pelo 3• promoto1· publico do Dtstrtr.~o 
Federal para jlrooossar o Deputado pelo Rto 
Gr ande do Sul Dl'. Alt'r odo V:u-ala pelo facto 
constante do inq_uer ito polkhll qu_o acom
panha. o rcqurorimento daquellc orgao do Ml
n.ist crio Publico. 
· Tem a. palavra o Sr . Ba;rbosa Lima. 

·\' . . 

l o Sr. Darbo,;,;a Liana ( · ) (.1/o~:•
. mento de attertçtío)-Sl' . P t•esidcntc, cu repu

ta,va concluída a mi nha taref<t desde que, 
como membro desta Camara, depois de l1a1·er· 
daqnella tribuoa dado indefcsso comb<~te á~ 
1,heorias e ás doutr inas. mer .:ê das quae> 
andou a meu ver . tJ•ansviado o honrado 
Deput.;do pelo Rio Gl' iLnde do Sul, hoje au
~cnte dostaCasa,o Sr . Alf1·cdo V3.rola ,_eo· 
t endi do meu dever , po1• isso mesmo, dcnar 

· q_ue re\<entassem do mou espü ito todas as 
inspiraçõ3s de uma i!Up:trcial!dado serena. 
po.1·a. me pl'Onuncia.r em rel::tçõ.o ao advm·· 
sa.rio pvlitico, índependontomeote d3S ·pro· 
rondas divergcncia.~ que nos vio~am clara.~ 

··mer.te ~epa• a ndo, através dos d1seursos ern 
(p.(o terçt\mos armas, nc. presença da. Cama.ra. 
i nteira. 

Reputava terminada a. minha tarefa. com 
ha vr.r uma v oz e uoica.. iotorvimlo neste 
<!e!Jate, pa.1·a. a ccen toa r a sig nificação llos 
n: ens pronunciamentvs pesso~os . 

Homem politico, veoho_do ve~ e':fl qnando, 
ouv indo. mc~mo na rn mha JDslgmHc:;o to 

. obsliuridild!', a.ppellós <lquillo que se a.pre· 
;.;cota, : como incon te~Stavol malquerença, 
como inconso nenciag o incoherencias que 

· avultam na cu'rta. vid<t política, do JJepu tailo 
· que ·ora ocO!lJ a a a t ten ç-ão da Cama.ra. . 

Hor;i de definir-se, através dessas rel
-ç.iodicoç·ões, a respoos(1.1Jilidade du cadr~qual! 
.. Si querem faze1· . um balanço cu não recuo 

·fleante desse bala nço, estendido a t.otlas as 
imlhidualid::tdcs que figura m no munclo poli-
t ico: (J:'i.lilo bem.) . . . 
. E, então, o cotl"jo oiio se f;Lrá. contrapondo 

. ao obscuro Barbosa Lima (te hoje. o Bat•IJos-'L 
Lima mais ou menos violento tle .hontcm ; a. 
comparação, o parel lelo ha de ~~~ fazer -
~i a!guem n1i.o n'o fi z'3r, fal-o·het ou, om 
de·rostL li<t minha. probidade politictt e da. 
-~;1oceridade elas convicções que me a.rrMtu.m 
\):l.t·a. esta. t 1•ibuon. {mui to bem) -o parallolo 
ha de se fazer, ministt•ando ao psychologo 
·que mais tarde se. deb1·uçasse so\Jre essa 
}lba.se da. no.~sa h s toria p;~lHica, todos os 
·elementos p~ra apreciação completa. dC' 

(•) Es\e di~curso não fvi rovi>to !Jelo ot·ador. 

cad~\ uma das individualidades que . neHil 
avultaram. Não ser :l. á. luz ele apr~-· 
ciacõcs abstr-act a.s, feitas .na contemp~açao 
tle pc1·.;;on a.lida.des sym bolicas , que vtvem, 
nas paginas do cada. livro, a pagadas a~ 
arcsta.s o os coefficiente s io~ivill naos q~e 
fazem cada· personalidade v1 va , no m~ú· 
das agitações, das p<d xõcs bUJm~m1 s - nao 
$er:l. assim que eu quero e;se JU!gament.~ 
para a minha obscura io .iividuahdade de 
patriota (apoiado ; nwito bem); será tomando 
tntlividnalidacle por indiv id uahdade daquüll! s 
que tenham 1·csponsabil.dade na eJtecu~·oo 
desse !'egimcn polit.ico, tomando-as , analy~ . 
sando-lhe, a cada. um, a. cunducta . fl (\S. se11S· 
linm1monto~ rapítaes para qua o htstorJadq_r 
no fut uro, pa1·a que o rootalista de a manha, 
p':l.ra que o psyct o'ogo que h ouver, como 
dis;e , de se ll.cbr uça!' ~o1>rn essa época., C.>r.'\ 
uma média de b dos c S3CS jul~amentos , com 
o conjuncto de contingend M qua ;;e ·,c ve
laram na vida, m ais ou menos nor n:a t, da 
cada. uma das personalid<\des do_ theatra pt!· 
blico, possa. n.uferir p Jr ollJ., !ndu a te o 
obscuro orador, quo fu !la da cadmra com que 
o Rio Gra ndo do Sul o gratificou, que e:;t cvn 
abaixo desta média , on andou com os seus 
contempomneos, de e;forço em csror ço, ~ e· 
aspiraçü.o em aspiração, de c:·~·o em erro, de 
desfaUecimento em dcsf<tllrclmcoto , como 
uma personalidade lg11al á. de quatq.u~r da· 
quolles, sujeit.a. a t odos . ess~ . co~lhOlontes 
que fa zem de qua.lqum· JDd Lvtduahdalle pu .. 
blíca alguma cousa. diversa. da.cttnll? <tuc se 
pórle imllginar, ou encon trar nos ln,ros 1L0 
tcdos os d "mrin&dures. •. 

Ouvi ha pouco alguma. consa _q ue nao m e 
sot•prendeu porque cu .i:í. a tinha. lulo tn~_nscl'l· 
pta, om um jornal desta Capital, na sccça~ dos 
«A pedidos» CiJffi um subsct•ipto clat•o á mmha 
pess;)a.· cu vi tr'a nscripta no Jornal do Oor.~
nw·cio' essa. accusação a uma phase tremen!l,a 
d<\ minh~; vida politica., em _r892, ~m P ernam
buco. Eu vi que m':t atlea vmn u. fac~ . como 
um documeuto das minhas lncobere n<nas,. das
minhas incons~quencias, ne~ta. époc::~;. nesse 
momento tão diverso dos dta.s rurmtdavel
monta a~Hados o r evo!uoionarlos de 1892, 
do BL'azíl inteiro, nesta época drl plena 
nor malidade política , (le inteiro a.p:LZlgua..
m onto das paixõ~s pa.1·tidaria.s; as d:e 
com ploto runccionamen to normal dos ox-
gãus do poder· pull!ico, nosta époc_a. oro 
quo um Deputado CUJa. palavra ora ta_o fide
digna que varia!_ commi~ dc~f.ll. tr1buna., 
como a Commissao de Constttu,çao, Legisla
ção e Justiça invoca vam consta nterne~i~· 
como elemento de prov~ para as . a~serçoes 
apresenta.das pela mesma comm1ssao: um 
Deputado a.lfirma.va á Camam , a.t.to~tta e · 
sorpresa., que no pleno goso d.as suns u~mu- · 
nidades, quu.es M . define O art , !O da.lel ba· · 
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sico., fôr11. detido por uma aujoridade Buba.l· desde logo para protesta1· aberta e c.stcn- · 
i.erna da Rep11bliea. lõra- o na. w:. peesoa sivamente, que se houvesse levantado algum 
a C amara rle~r~speitada r m priTil' gics e dos iJ!ustJ·es collegas irnrnaculados c~m · 
prerogativas, fJUe nada 1~em de odiows, que assento nesf.a Casa, a respeito dos quaes ne
vulcm rtomo t m rcnhor de sc:;urar:ça e ela nhum<l macula se pudesse apontar no correr 
tfficaeia do l'(gimen represeuta\iyc_-fôra, da >:ua vUa política l 
:;em a susp~u:no das ga1·autias cons1itucio- Pena foi flUO a. camaro. tivosse tido p·wa 
naes, com manife,ta v:da~ãu de a·..tigos co- orgão dos seus protestos nesta oecasião. que 
nhccid( s, cu1h goricc~. evidentes. das noSHI-S a Camara tivesse encontrado, pura se le
lt•ís, fô1 a. .. etido na <·hef<~tuw, da P.Xda, ror vuntar neste momento, ped'indo uma refa· 
horas, por minutts que fos.crr.-pelo chefe ra~.ão, um Deputado du quem no dia se· 
rle policia. guinte se in. dizer que era. o menos compe-

Nesse d;a, a Canara, attonita, n;.da satis- ente para fazel-o! 
f~ita c, :mo c'eploraYel episodio, ou·liu a pa· Nã.o n'o fizeram outros mais competente~ •. 
l:;:vra, p:·imeiro, do illustrc Deputado que fize~sc-o mesmo o mais incompetente r' e todos 
araha V<J. de ser victima da violcncia, pala· mas o protesto ftcc u, o pr<:.testo vem r' e rGvo 
na sobre a qt1al r~ c. mm:sõão de Legisla· aqui se affirmar na inabalaNlidade r' e a as 
ção e Jui-tiça ac;-.JJa de recordar, pelo seu convicções, vem se u!llr-m<w novamente, uão 
org?10, nolln;m:i suspeita se póde levant:u• ... ~e sentindo, por fórma alguma ''!J1ofim do, 

O Su. IRJNF.u MACHAnn-Tomcmdo·so como na sinceridade dos seus pronunclamentos, 
pela a!legação produzida, que vale tan:o 

uma co.nfi~são. como si ~e me viesse dizor- como ü ~e · 
O SR. BARBO:::A. Ll~rA- ... pelavl'l.l i'il!c- viesse dizer a vós outros, que não póde pre- · 

digna, na intrgi·idade de tcilas as suas ma- sidir á Repu}Jiica das Estados Uuidos do 
uil:cst.ações quue. quer q::o soJam, palavra Braz i! o compatYiota que mandou processaJ: 
CUJO pr•onur.eiamcnto Yalc tanto, quando a Camar:t de S. 3imào,( 11ltiito bem . ) 
afli1 ma qtw foi pw so polo chefe dG po:ic'a, A h ! Eu appellavu. para esse exame r<liro
cc mo quando aftirma que anancon nm preso ~pectivo da no~sa. bisturi a, m as a ser le ito 
da es la~ão polici:.d (muito bc m]; e depuis, ('fi turno de cada uma das personalidades 
vein n. oxj)Jica,ão pcndcrada, leal, e honesla quo tccm responsabilidades ellectiva.~ _na si
do ~eu honrado aroigo e querido compa· tuação actual. Eu não n'o fa.l'ia, d1go-o 
nhe1ro de repruscntaç1\o, o SP. ca~siano do tanto mnis insuspeltamm Le qu !l.nto o digo 
~<W_lc~mcntu, que a rrui disse C!J:c o cl:cf() de uo momento em que lhe dou combate; rcputG 
llO~lcta pm•der·a a cabeça. e que cffectiva. o honratlo paulista em condições de pro~ta.r 
mente pret:dera um Deputado, violando o á nossa p<itrin. os :melhoresseryiços,(Aroiados.) . 
preceito Coustitucional. Mas si o fizeram, si me ca llocara.m na 

O Depcltado «~sim tlesl'cspcitado nas suas mesma situaçáo em que ha de ed tar cuUG· 
immnn~ades, entEndeu, al'rastado pslas S11as cat.la, successivllmcnte, ca.da utna das porso
cüDYicçoes, abraBado nas emoções que então nalidudcs quo tcsm uma representação vivaz 
se manifustavam superexcitadas, eowar em no mundo político presente, si se abril-em as 
corto num('ro de outras asscr~·ões,que provo. paginas do grande Ji·no om que se esct·ove 
curam, de no~sn. parte, do varios Deputado> a fé de C•fficio de cada um e a]li so lct' a car· 
da me~m'~ lJan.cada, protesto~ volir·rnen tes l'ttiJ a. tlc cada qua!, porque então se verá que 
e contra'lita i'mrnediata, na a!firmação a ha <•ntlgos Deputados, aqui e fúra daqui, 
mais \"i. oro,a, que a8 nr,ssas /~'\cuidados. que appell:~ram- pela palavra ~6? -não 
intellectivas nus pediam propol·cionar, pelas t"ulgidas man1festuçõcs dt' um verbo 
do nosso en ranhado amor á Rcpublica pre· ('audente só? não,- de armas na mão, fá. 
sidcneial, do nossa erenca, cada vez maJs fóra, para a Liberdade tão pouco ncreditn.du. 
vivaz, na e>scneia do regimcn a. que nos no momento presente, o que se ins.urgiram 
devota.ramos. Mas, ao me"mo tempo (que l contra um pode!.' que reputa. vam ty rann ico, 
pena para a Cnmara.! Que doloroso é, que o que fizeram dissertações á altura dos 
de decepção vac nisto! ), .~o l~yantou pam quaes a insignitleanci ;~ dos mous eonhcci
t.J.llar nas immunidades dcsrespoitail::ts, na mont.os juridicos, a ioeoropetencia. das mi
inviolabllidade dcseonhucidl.~ pelo cholo tlu nhas acq·ui~içõcs corcbraes scien.titicas se não 
polich~, qu~m tO mais obscu1·u, u mais inca- pótle guindar; e que se alçaprema.ram, c 
herento, o Il:l; a inconsequente dos Depu· !JUC so alcandoru.ram, abrindo largas azas 
tados com assento nesta.Carnal'a, o Dcpnt:Ldu do nguia, cujo ruflar ainda so ouve neste 
pelo Rio Gr1.1.nde do Sul, quP, nest(:l momnnto, recinto (!Jl·avos !) para. dizer que a inviola
dil•ige a v:.tlavra a seus cdlegas. bilidade pa.rla.mcntar, qne a immunlda.de de 

Bem melhor fôra, de- muito mais elevaé'o cada. um dos representantes do pa.iz , é al· 
oll'eito moral, de alcance naturalmente muito' guma. cousa sagrad:t Saneia Sanclormn do · 
mais forte seria «;_Ue se houvesse levantu~o regimen rl.'presontativo. 

\'ol, lll 23 
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E destes um era o Sl'. Seabra., que ao de
. pois foi p1•éga.r esta.; tltoorias do arma. na 
mã.o. 

Não l!1e nego POl' fórma a.lg uma. o direito, 
a faculdade de collaborar eilicientemente na 
Ropublica conservadora; não o reputo por 
isto ferido uo centro da vida vegetativa, or
ganica e nervoso. de maneira a não podm• 
mais nunca aspir'"r dirigir a Republica. por 
outro processo divm·so daquelle de quo fez 
uso a bordo do Aqt1idaban. 

Eis, pois, t\lg\uua. cousa de pal'Ccido com 
as f,ühas, com as mácul<:ul que possam en· 
contrar na vida insígnitkmto do ob~curo po
li.tico.a quem o Rio Gra,ude gmtificou com 
uma cadeira. em sua representação. 

Phase tormcntosissimtt, época revolucio
naria, quadra em que Perna.mbuco,sogundo a 
palavra do moço ... (o O'l'ailor perc01·re o •·ecirtto 
.;om o allwl') que cu estava. procurando neste 
recinto, tio incontesta.vel é o seu direito a 
uma cadeira, ]Jor Pernambuco, nesti1 Casa,de 
Ma.rLins Junio1·, pela pa.lavr(.l do <Ldvcreario 
político de então, tlo desalfecto pcsso<t l que 
não t:·epiduu em defender o ex-governad•)l' 
da.quolla. é peca, De}mtad.o accnsado aqui,em 
1898; pela pu.hvra de Martins Juniol', que 
bem direito tinha a uma cttdeiL'a. ne~te Par
bmento, cs~á atlirmado que es.sc facto a que 
8e referiu o se:J collcga. do ent1io, seu adver· 
sario de hujo, que cose facto se pas.sa.va. por 
ter constado na cidade diJ l'ttlmares ter sido 
det•rotado :pelos Pevolucionarios de Tl'iumplw 
o con tinge o te da polic ia que pa1~1 <:tlli tinha 
seguido comJllandado pelo coron~l Flo!'Cllcio 
de Carvalho, que t.inha sido modo. 

O SR. J\lon.lm:ll. ALvEs-Razão p::~.r·~' man
dar prender o Sr. M ;1 r·li ns Junior ! 

. 0. SP.. B AR BOSA. LDL\ - Eru plena g"llOl'l'U. 

mais quanto é hoje meu adversario, a cuju 
donodo t!evo iaesgueci v eis serviços. 

0 S1t. MORGlll.:~ ALVES dá um aparte. 
0 Sn. BARBOSA LDIA-Nessa daia, tcrça.va 

arma.s Cl>Õi>ra o Sr· Mor-eira. Alves, comba· 
ti:.t contra, o Sr. Mar•tins, a. quem lovoi depois 
os mm1s· a!fnctos p:tra que tivesse uma. ca
deira no Parlamento desta. il.opublíe:t, qtle 
pr~gava em P()ro<.11ubuco numa época. em 
que se batia contl'a ellil. o Sl'. Moreil'a Alves. 

O SR. MoREIRA. Ar.vEs- Hei de r (lspon
der a V. g,. Hei de explicar o fa cto, Dão 
üesto. occasião, mas em explícil.ção pessoal. 
Não rcsp jnúeu o meu ~parte. O Sr . :-.-rar
tins Junioe estava no Recife; telegt•a.pha.
ram·lhe dando noticia de qae a. fv <·ça tioll<l 
sicla derrotada e esse tetegramma, em vez 
de ir ter ás m1.os do St·. Martins Junior, foi 
ter ás de V. Ex ., que mandou pr endel·o 
por uma fo rça ele 2() pr.,ç.~ s de c a vallaria. 
Eu fui a palacio reclamar contra a prisão 
e V. Ex, rec~lwu·mc de espaclas e ]);qonetas 
caladas. 

O Su. BARBOSA LmA.-V. Ex. estnva, de 
arma.~ nas mãos. 

0 SR. ~{ORElRA AINES - Fui como estou 
aqui, 

0 Sr:. BAR~OSA Lmt._-V. Ex. 
CJ.UC üzi .1m a guerra civil. 

0 SR. }[om:m.A ALi'ES- Só 
c!l.paz de dizer isto. 

Cl'll, um dos 

V. Ex . era 

O Sn. B.uí nos.A. L mA- O n o bt•o Depu tado • 
com nm grJ.o de exacerbação mu it i ,simo di
ycrso thJ.quelle c s ~<tdo de alma com q ne agora 
S() prounncia a meu :•cspeHo, comp<tr•eaen no 
saguão do palacio c g1•it ou : ,,qum•o vc~ esse 
dCSllOt:~ feroz !» 

ClVll ... 
0 Sn.. M OREIRA Ar,YE~-Nii.0 foram perfei-

0 Sn.. MoREIP.A ,\LVES-Náo r,poittdo, tamonto as minhas palavt•a:;. Eu disse qne 
O SR.. BARBOSA Lnu.- ... convnlsionarlo io. recl~>mar contra um a.cto despotico c v io-

o Estil.do, Lle armas mLs 1111\.os, uns contra os tonto de V. Ex., mas clissc ou não deanr.e das 
outl'o~. Myono~as caladas 1 

0 Sr-:.. MOREIRA Ar;•.rJ::S dá. um o.pade . 0 SR. BAlU:OS,\ LDIA-Dísse~o, com cm•a • 
O Sn.. BARBOSA Loio_-A l'evoluçã.o vinha. gorn quo não· desconhe ço. 

de Ttiumpho, depois de ter esülado em O governad()r tomaYa providencias sobre 
Goy a.na, tendo explodido em Canho>inho 0 css~t phaso da gucrt•o. civil quo lhe fôra com
tendo seguiJo parll. lü o chefe do poli~ ia muni cada, não por telogramlll<~ que houv<osse 
dessa. época, o St•. Dr, Jnlio de Mello, meu siJ.o subit•a!Jido ao seu legitimo dest iua-
cumplice. . • · t·trio .. . 

O SR • • JuLIO DE Mr::Lr.o-Fui recebido tt O ~n. Juu o PE MI~LLO- Dirigido pela 
bala. s;Jperintondoncia da estrada àe ferro. Alli 

o Sn.. Tnol4AZ CA.YAr.c.&,.NTI-Estf' respon- está uma calnmnio. ath•a.da á memoría de 
dido. meu vene~·ando pae . 

0 SR Mo · Er -~ , .,.,., t• O SR. BARBOSA LmA- Este telegramma 
· R RA. ' L' Es-_,w es "'· foi d.ü:igido pelo su"[lerintendente da es-trada 

O SR •• BARBOS:-1. LsMA-... p~tl'iota. , con- ,!fe fen:o, o Sr. Wellshood. Aqui insinuou-se 
fosso hoJe com 1nexcedLvel sat tsfação, tanto que ou havia. obt.ido este telGgramma por · 
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que na estrada de fer1·o era. empregado o 
pa.a tl.o qae.~ar p~l icial , um pat rício d e qu~m 
me !ombro com S'\Uda.de, o pae do Sr. Julio 
de Mello, typo de honradez, í ncap~z de sem e
lhante crime. 

0 SR. MoREUtA. ALVES~ Apoi:l.llo ; queS 
o conheceu sabn que era. o t.ypo da hon
radez. 

0 S!t . B ARDOSA LDIA- Abi estão as <tC· 
cus;tçÕCS que são ÍJJ \'Ocadas como um élo
cumenro com probatorio da. incapacidade do 
:Sl'. Bo.rbos!l. Lima. pM·a. se pl·oauncim.• aest:~o 
questão que entende não com os. seus inter
esses pessoa.es de um Depl_t,lldo, mas com oa 
-interessas do Parlamento Brazileil'o . (..lpoia-
do6 . ) · 

0 SJl.. SOARES DOS S ANTO$ - Como são 
iodos os a c tos J.e S . Ex. 

O SR. B.-\ I~BI)S,\. LnrA - Dcpnta.il.o c amigo 
do Sr. Vareta, não me ::tt'l'cpcndG do ter- dito 
;t S. E:<~: .: « V. EI. comroer.ten u rn ct•it11e. » 
(Apoiados .) Ell Dão adopt a.:·ia. a couducta do 
meu amigo. 

Nuo 8ntro nas minncia.s c filigranas j uri
(Ucas. não procm.·o indagar si o. intervençlí.o 
a nteriol" a o. o.uto ele n,,,gran te een. !Uotivo 

· ~ufllcien te para verillc<\ç:i.v da 1og.:tli{!ado.: da 
Pl'is.'\o, si esla l'cvostiu a o "'llom de solcmni· 
da.cles e~tatu idas pat•a tal titn . 

Eu que v iro dizendo, a.tra.vés essa mesma 
p~eoccupaçã.o que invoC<Ju aqui o honrado 
Deputado, relator do P-'recer, ~ sep aração 
dos v arios po<le1•es, llat•monicos, sim, mas 
ill<lependeutes, do ponto de v isca. da.s ·vu.nta
gens e necessidades de Poder Executivo, 
como do ponto de l'ista. das prer·ogativa.s e 
regalias do Poder Legislativo, ambos inte
g ras, a.mbos l'OSp~litwcis, para. q_ue possam 
gyràr serenamente na. or bita tle suas attri
I.Juições,-eu assim vim dizendo, sem nroa. 
falha. siquot·, ern todos os meus pronuucia
muntus, de c:\da um dos· ili.a.s em ClLte falia v:.~ 
nesta. Ca.ma.ra, a.s.sim 'vim ilizeouo constante
mente a minh~t opinião, nLtUca a modifiquei ; 
vlru <lizetl(1o que aquel!e Jõra um dia de 
desvar ios, que o honrado collog-J., justa
mente m:1gurulo por um :1ct l) prepotcntc 
e tlespotiev de umu, autoL'id:\dc, que n5.o 
sabe o 'lllO e RttpulJlica ( muito bem ), 
que ac1·eclita quo C }Jossive l uma Ropublico. 
sem o systematicu respeito de todas ns auto
ridades ao dogma. ruot.la.mont:J.I, •1ne <! o 
alic~rce del!ns <i li be;·dade esiJil'itual , ten ho 
ditv <t Uberdi.vle da palavra. escdp~u. ou fttl· 
lada., em tod.os o3 seus desv;wioo, e ro . todo3 
os S\lUS lll;.~.tlzes , por mais r LLUl'Os, lUas -
pala Vt'a., p;\1<1 vra, palil vr!.l., dess(l. li IJet•dadc 
Cuntlamen ta t q uc <t Ingi:tterra, onde ta.11ta 
vir,ude rr:puh!ieana se prt~,tica, que a Togla
t\~L't'a zela como o melhor do patl"imoo lo poli· 

HomBm !lG ulgu:na. ro~pons:~.bilidade, ho- ' t ico dos seus cidatlii.os, J.esso pustLlla.do rna· 
mem publico de alguns compt'omi~sus neste ximo, de cuj:1 etncienda pólo dttr urna idéa 
reulmon, quer-o, não a autol'iJ.<I<lJ r a iando ess:.t t•eminiscenda, c1tW cu peço J.iceuça. fi 
pelo de~potísmo, não a HiJJl'dailo eonfin<tndo C.tm;tra pal'~• l'o fer il·. 
com as dcmlbi as d<t ana.rclliíl., mn.s a autori- Uru dia, gov(,rna.vcl lord &!.lisi.Jury, o pre.'l· 
dade ~t!ÚSm·r.tilda com a libe rd:\Cle e o pro- tigio da. éllttoridade, o Pl'incipio d<l aut ori
gresso como clc~cnvo!Yimeoto d<\ o1•dcm , o. dtllle, enc,~t'n"do no 'lu c ellc tem uc mais for· 
conciliação !'undamcr!k~l dos~es <lous c lemcn· midavel, :\licet•oaclo no que h:t de mais vi.!3·o· 
tos iJUm;~oont.cs de tod:1 a :sociedade, cujo roso, Dt~s t.l'<:l.flições do torys,no , govel'nava 
equtli~t·io p :~ra. ser ostaxel a.s;im é que deve lorü S~ li sbUl'Y: um gn~o uumm·oso, uma 
se['. (Apoiados .) i grtLodn multidão, cmno itli.d lmeute podrl."e· 

mos ve1· ag;;lomerada,nas·pra~~as dos to. cidn.d.o, 
Eu não acouselha.ri~t. ou n(i,o a,:>plll.udirío. rlirig i.a-se" um moatintJ furm iÜ!\Vol q ue iR ter 

c nito a ppl<\tlllo il iotervenc;ão v iotent<~ d L\ lug<U'. um ln•az:leiro nssist i;J. a. esse cs-pccta
qua.l<J.ner oid«diio, estcj:... collocacl.o onde e.>- cu.lo sugcsttvn e ctlificaute e cli:t.ia do si. paro. 
t iVCl' calloo:t<lo na hiera l•chi<\ poJ ii;io<t uu so- si,-oa consciencitl da nossa educução p oli· 
cial, ·P<\ra f:~ze1• ju:;tica pol' suas lll'O.J.ll'ías tica que tem tantas bellczas m~ exegese ca
mãos. (Ji~Jito IJe~n . ) · bncla dos eo;ioa.me ntos primot'diu.es !la Re-

Disse ao meu amigo, "jurista eminente: publica. dizia, Bsse mectii"!J pPovaYclmontc 
«V. El!:. t inlta. o recu rso do habeas -corp~1s ; nâ.t> so fu.rá; t em :llgunl(l. co usa. de su iJver· 
fazia. cessar o constt•a.ngimento iHogoJ do seu sivo e segut'ilmentc as antoridttcles que . v1· 
amigo; tinha a responsabilidade cri minal da vem 1:om o espil'iLo atoJ•doado pelos a.rt1g os 

. autoridade que exorbita.vo.; pt•omoves.~e-a . do co!li~o , rela.ti.vo;; a. a.jnnta.mentos il\ieitos e 
fazendo com que fosse puni(lo o polioia.l de.~· a. assua.das, nãó consenti tõ.o. 
potico .» A8 avenidil.s das praças estavam tomad;ts 

Mas, eu nã-o via, Sr. Presidente, eu não por es11Uadrões de oa.valla ria. 
v ia., com os meus olhos ambos a.bcrtos, ho- Conlirmou-se t. sua opinião .: não teria 
.nesto.mente, si não um aspecto unico e minus- loga.r o meeting; o Governo não consente. 
cuio da qu<ll!iã.o, visto pelu. lente exclusiva. Dlrígiu-se , -porém, a um JlnZice'llWn e 
do Jll'ineipio estreltis.'limo da autor idade (lo pa.ra. logo foi informado pen.otras>e na. pr~ça, 
El~cutivo ! iLilO erae:densisima. Lú.onoontrou a. reumao, 
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tendo Jogar com inteira l ibarda.de quo as I ois dereoden<lo o parecer pelo orgão de seu re- . 
ingleza.s lhe i18Seguram. l<~tor. 

Sa.be V. Ex. o quo o brazileiro encvn trou~ ·Parece-me muitas ve.ze.q que es>a mesma 
o que viu este brazileiro, ncostumaoo ás cor· Inglaterra muda de latitude e de longitude e 
rerias dos esbirros pol iciaes na rua. do Ou- que se moJiflcam as suas eooràenadas geogra
vidor, t1 menor m<tnifusta~'iio de vitalidade phict.s e que olla vem so inc:·ustar na parte 
republicana'! melhor do planalto brazileiro em que se 

Viu um orador ila. rnça dos Pitt, dos Folk, desenbam as ll.ltorosas roontn.nbas da bella. 
dos Chester, que trovf\java apost ·ophes vio· Minas Geraes, e voltando-me para eíl3c bello 
lenti€simas contro. o governo t yrannleo, ao- trecho do tel'ritorio bra.zileiro. acho-o multo 
cusando o de malversações de toda a liOrte. parecido com a Io:·latcrra e lembro-me que 
pa.ra logo seguido nr. tribuna. -pc1• um d ema- lt~ oncontra.Ol l'efugio segu ro toios os a-pos
gogo que a relri apaixonada ~uscita nessas tolo~ das doutrinas as m:Lis subv crsiyas ! : 
occa.síoes, e quo do csca.bello de onde pro- Desde Herzen, o famoso redactor d;t Es- • 
feria as suus violentas apostrophcs, acenaYa 11·eUa Polar.e Tunquoncff a tê o prioci pe Kro' 
ao publico com um boneco P<•recido cJm lord ptltine, todos os gr,todes doutores do am•.r· 
Sa!isbury e o enforcava.. l'llisrno, perseguidos por uma. legislação de 

Não cmm sõ os roo1•ras. Não eram os occasiãfl, nest'l ou .na.quolla. outra parte, vão · 
a morras a c_;,te governo de roiseri:\s »,não : encontrar na loglatol'J"a . a. tribuna pat·a a . 

prega.~ão das doutri nas as mais sut;vc!'Sivas, . 
Et'a a. cxecuç..'ío, a e,_<!Cttçfu> em CJffigie dos na palavra escrip~a ou fa.llada., como Manti· 

proprit s ropre~cntantes do poder ~ublico. queira. !llém, na. gloriosa patr1a de Tlleophilo . 
Parecia quo ia se d:..r Llma treme11da carga de Oltoni 0 de Bernardo Pereira. de Va>coocel
cavallal'ia contm aquclln. suda de amotina- los. onde um or;!ãO do poder publico atfir· 
dcs , o a autoridade grltar·ia:- «Olhem o ar- ma v a. a su:\ cnmp\cta. coof0 rmidtlde de vistas 
t igo .120 da lei de 3 de <!ezeml>ro; ostti. sub- politica.s com 0 glo1·ioso Marechal Floriano, 
vertendo a ordem publica. • publicando ttquclle documento íão not-.vcl e 

Nada dls~o. · tão conhecido na nossa historia contompo-
Admirado, o brazilelro .p::1•guntava o que ranea como 0 manifesto Alfonso Pcno:c, na. 

ct a aquillo ? Ccmo se at.lmil! i;J, que o PI'Csti-. mesma occo.sião em q•Ie a logendaria p:t.triil. 
gio da autoridade estivesse assim vilipen- do glorioso Tiradentes da.va al)1•igo em tod.os 
dhdo ror aradol"es tão desccmcdidt•S 1 os pitot·escos recantos do seu sólo uberrimo, 

Por sua Vfz mprehcndia.-sc o vizinho, com em cujas sel' raoiãs cada. casa. que <Llli se de-
a fleugma tão de inglez. bruça é uro templo, onde rt•utillea a liber -

Ah! respondeu, outro qualquer pôde subir dade, dava abrigo e rr.fuglo a. todos o:s 
<1 tribuna e defender o Gol·,;ruo, a este sueco- a.dvcraarios do Mu.rechal, os que <lefendiam a. 
derJ um ou lro que accusc o a d iscus.siio se fa rá rnonarohia., os que so b .1tiam por oll;J,, os' 
com a mais completa libtl!·dade, conquist.o.rla. pel'SI'gni•los uc tm.la.q as turbações politieas l 
depvls de luctas tão mcmornvois, por um dos rNuito l;em.) 
povos m~ia ciYllizaüos do mundo inteü•o. Nessa aori'Cnto da hléas, l\l' L'Mtatlo po L' 

Então, a. policia? ! A policia. interqJm si sentimentos desta. na.turnz~, por emoções co
esta multidão p~ssar da liberdade da. pala. no. ordena.d.u.s, por uma. doutl'inaçlí.o <jue bem s~ 
pa.r8 a. a.ggrcssio material á~ p essoas ou aos ostá p~rceboncl" a tPavés das pa a vras que 
edificios . · aqui est'Jll prof.erindo , eu v lm desde o pri-

Ninguom lhe t'allou em p.sturas muni- moiro dia. me pronunciando neste incidente . 
cipaes, em gt·itos sediciosos ; não houve com a mosma r eflexão, com a. mesma se- · 
nenllum remanescente dus velllos tempos da. gurança, com a mesma certeza de que EJS !ava· .· 
mesa ccnsoria., crivo pelo qu~:~l tivessem lle prestigiando o P')d.OI' consol'vador da.· Repu· 
p'lssar, antes de prufJI'iuos na. p1•aça publlea, T,•lica, com que aqui me estou de novo pro 
os discursos que imaginMSOill p;u·a. dlzet': ounciando, .combatendo es'a. lnfelicissima . 
isto 6 o1·thodoxo,. is~o ê heterodoxo, isto I! licença, para. &l'i'anoar desta Ca.sa. o Depu
sedicioso, Isto 6 goveroa.menta.!, o que é go- tado, o repreaenta.nte da. Nação, a quem 
-ve1•nament,al póde ser düo e o que nll.o é nenhuma. eatldfaçii.o :se deu, d esre:;pei&ad o nas 
r<éra. ()(l.dêa.. immunidadG.P, na.lnviolabilila.dc pa rlllmontar 
· A<lui na. Rcpublica nós vemos pregado de que ellc aigniflcava, no m esmo m omento. · 
uma das cadeiras da.l'epresentação nacional, em quo so quer dar ao chefJ de po licia 
que vale em relação a osto polo positivo das ~oda.s a,, sa.ti~C<wões n~eessarias baseando· 
atflrmações as maislumioosas do rogimen se oro um inqucrib pollchl que elle, 
repubi;clllo, o quo vale o polo negativo das o deHquente, orgi.l.nizou o nos mllndo u, a. 
a.ll~rçõeP, as mais subversivas do l'<'gimen a núa outros, prepos~os das immunida.d.cs pa.r- · 
que se ;Jz que está servindo a honrada. Com- lamentaras, pa.ra. as defendermos, mas que
m iJsão de Constituição Leglslaç.ão e Justica. csh.mos a.qul fazendo o papel do quem quer· 
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IJI'C'.Stigiar o chefe de policia. contra o r :pre
sentu.nte que. no mom >nto, symboliza.va in
eootes+.;tvolrnentc <1 melhor dns doutrinas 
sobre ctne assenta o rcgim3n rep;•esonta
ti'l'o. 

·A Ct\mat·a. niio tom n:.ída. ctu~ ver com a 
pt•i:si'í.o de nm Doputado. 

A ta.nto chcga.mos! A ta.nto clLega.mos ! 
A.Ca.mat•a (porqnen:'loo Sena.don" CJn· 
gres:So, om q ualq Ulll' do~ seus dous ramos, 
não t'}m n:1di1 que vor,oiio tem qae se a.f1li· 
.gir c.)m a p1'is1io de q';alquer do s~us mem
briJ:>. 

Não sei ler, Sr. P1•esioientc ; tt minha. ee
gaeira nc.3te regimcn é de tal oráom que 
retrogradoi · ao analpha.betismo mais deplo· 
r a.vel ; eu não sei ler o ·ar;. 20, não co· 
nbeço mo,is a. Constituiçiío da Republica., oã.o 
sei mais, nom conheço os principias do t•o
~imen ropr63cutativo, não conheço mais 
co usa alguma dos Pl'iocipios clemeuta.res so bt·e 
os qna<Js assenta. a serara.~>ã.o dos podot•es 
esboça•la. PJI' ·Montc3q_nieu e que de la vem 
a~l'a v~s do todos os publicista.s com esta as
severação, que, aos olhos dos que aJiirnum 
que o. Camal'a. nada tem que ver com a. 
prisao do Deputado, vn.IQ - tah·cz por isoo 
me~roo que ou não sei ler-por uma heresia, 
;por uma. h!asphemia.. 

·E' pre:'!O um deputado. Porque não pl'eso 
-um segundo 1 Porque não presos dez ou doza1 
Pa.ra que mais suspensão das gal·antia~ con
.stituoiuna.es 1 

llk tal questão quo apaixon"' o debate?-
o governo lança a. sua- espada, c iotervem 
direcia ou imlirectarncote, ru;;s poderoso . 

Mas ha 8, 10 , 12 dopu ,o.dos que estilo ín
fluinllo p:u•a. quo uma doci~iio pos&l ser con· 
traria- oh'! a C11mM'a nã.o tem 'LUO vêr com 
-8$SCS votos: n:.~ dia ::;eguinte, seren.a.mente, 
o Poúer- Bxecuttvo, curnprinllo o seu tlevet·, 
mnn.tendo o principio ua. autol'idadc, prende· 
os. A Cum;~.r<l. está reduzida, mas a Camara 
.sllbstitue a. Constitui~.jio da. Republica pelo 
ragulamento do Conde de Lippc, ntlo in- lu~a, 
.si eslá oro alguma. prízfio, do facto deti do 
em tla.gt•ante de!icto ina.llianç.a.vol, ou não, 
.si esse deputado podia._ ser legalmente p1-eso 
-não: a. Gama.ra continua paca.ta.mente a 
sua. faina.; elabor<\ lcis, como podia. o laboral' 
·Oll.ti•a culllla. ou nã.:. elaborar cousa. alguma, 
porq uc o que se dá é isto : meia duzia de de
puta•Jos fi cu. neste reoin to a discutir aJg;tma. 
-oousa. inutilmente, pois, l>ahe-se, sú sorão 
approvadas as medíd:~s consu bstanciu.das em 
projectos que tiverem a. aauccão do poder 
-e:s:ecutivo, vel'ilicando-se o fac~o oommum 
do Sr. Presidente tocar inutilmente a.s caru
panulas par<~- votação de lllll.teri~s que figu
ram em ordem do dia., por mais de uma se
mana, ao passo que agora-é o que se vê
diariamente ha numero para votar o que fôr 

necessa.rio p~t·~ que n-o s • lê a pt•olifllração 
dos Alf.·e·1o: Varolbs ~ E preJiso a.dditll.r o 
r ogulamenr.o sanita.rio e m"mlat• procedet• ao 
e~pur.;o d:)sto rcointo, i ;fecta.do p'r esse 
rab:.·lJ} pa"a o qu11l a. receita est:L om pt·en
dcr, em lh~er a ctet'3nçã.o elo Deputado, com 
a qual a C~marJ. na.da t.m qcul vêr, nem 
pt•ec.i~a. an l:11· cs-:tu<J.d('inhanlo s·1htilozts le
gi~b;tlvas, aechit~:ctantlo p~ojectfJs de lei qucl 
modifiquem n nos;o codigo p'·n-Jl. 

PJ.l'E'Col·ia q cte nesse esfvrço à~ pollat•, du 
npa.r·ar, ele deponnat·, cl•J corccat', de mondar , 
de depura!', ck fmt•:w, de decot.ar isto qac 
so cba.ma o p:~ot·bmou L'J, bastaria ... t ;,m "r o 
:trt. do CJnigo P<lUü.l que w r~foro a. afian
çabil idade ou a inaflançabilitlade dos d.elictos, 
quao<quer, porque não é a.tnanç:\Vol tudo 
quanto é delickl a que ~o prn»crevQ pena. 
de qua.t ro a.nno:s pat•a. cima.. · 

~:nt:io esse ins ~i tuto da fiança pócle s ~r mo
dificado' 

Pois b<Jrn ; torDJ·Se iu:tfia.nça.vel o delk to 
:1. quo se prescreve penas de !!Ois, de t !·es, tln 
dOU$ mo~es, <rua o tos tlolícte~siolws fvrom pl·a
ticadus. 
· Agot~a vot-emos o Deputado preso eln fla
grante delicto inafiança.vol ; inli•ingiu uma 
di~posfcão do Codigo de Toeturas, n:io púdo 
cootlntt:lr a.ssim; visivelmento 6 um legis
lador cobct•to de rn:.~zella.s; virá iufecciona.r 
a C:.tmara., du.ndo muito trabalho aos desin
factndores; ex iglr!a uma nova pur ga. de Pvm 
(•·iso), uma· cousa quo :tndou no t empo 1le 
Cl'omwell, o:.L histeria. da Inglaterra, da 
q ua.l J•l\SUltou a.lguma. co usa quo não tom 
oadn de pa-recido com o •1uo aqui se pa.soa., 
rcsul tou a. c a ,., ara da ra.badilha., o l'teillp 

p<wlitcmcn t. 
A. ca mam que se pócla, que se <lecepa, que 

se autodecnp ·., fica reduzida. a. este orgii.o 
que •~té tem algum<l eous~ do. mais nor;avcl, 
de ma is a.proci~vcl; po1•que, nesta rutro
grada~ão, v .. o-so acabar até na saobristia, é 
uma cspecic de mi~ra. (Riso.) 

Não me sinto coro vocaç..'i.o pa.ra fazer 
pa.rte de uma asscmblé'~ que se ame<;quí
nliu:l.>c, crue involuitse, que volta.sae a sar esGa . 
mes'l ulnha co usa. · . 

1\ Cil.ma.ra. não tem que .ver com a pl'isiio 
dos Depu~a.d,,s ! 

. E$80. oxpla naçã.o dá be-m uma idc'lo. da.s suas 
cooseq uencias politicas e dos seus cJfei tos 
moraes . 
Pormi~ta a Carnaru. ctue um legulcio se 

reportG o. urna fun,Jn.mentaçiio .jurídica., não 
srJ rebellem os doutores contra a ousadia elo 
mbula, ma.s consintam que eu diga alguma. 
cou~a sobl'e o que eu suppunha •1ue eram 
leis eftlciontes para. sel'em cumpríLia8, como 
t~ste1nunhos VIVOS do um rcgimen que ou 
quer o conservar, si viver; :-;i não vh·er, sercí. 
um cada.ver que inf~cciona o ambiente po· 
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litico, tem que sct• ·removido .do scenario müslio de Cl:loEtituição, l.R.gislação e Justiça· •. 
social. isto é j1JSophisma.,·e!, ldt motiv do toda a 

«As Commissões da Camara devarão de- ai'g.umentação nes~ caso, que é con noxo, do 
nuuciar os delicLus de que tivessem conhe- facto, em que todos os elementos entram, 
cimento do quã.csqucr negocios.~t pa.ra. exigh· um julga.menio imparcial. A 

Est.a é a lei a.rl.jeet!va dn. lei elo l'ospoosa.- Camara. deciue, c dccitle tu ~o, ou não d ecide 
bilidade, lato é, a lei processua l do Presiueo te co us<t alguma; mas, sí cx<>minar, tem de 
üa Republica.. _ examinar a ct)nduct2t d,> cbefe de Policia 

No mmmo de nm negocio, c>ta c~unara antl:!s da. do Deputado, antes de se e.•íorçar• 
sa.be quo ha uma auf.o-rida<b crimiuosa <1ue p :.r:.. ent regar daqui ao chefe de Pulkia. o 
"ftlZ ioqueritos, (iUC oos envia esses i nque- Deputado que t eve :.t potulaocia do não se 
ritos e nós a.bl'imos mão da sun criminali- considerai', de não se dal' por. muito bem 
dade para só ol11armos para esses inquRl'itos; preso .. 
sa.be que ba uma. auto-ridade criminosa que Diz aimla. n. lei quo regula o p roeasso e· 
tlppella pal:"a. n. contlssão do Deputado, e nós julgamento do Presidente da R opu bl!ca, no 
clesmembrctmos essa. oonllssii.o e ~ó acc0i-bruos art. 5'' , que- a commissiio pa.L·itlmcnta.r• 
a coDfissão que elle fez de tot· arraucado um empregar(~ todos os meios uecessarios pa1•a o 
preso á. prisão, mas chumba.mos os olhos, esc(a.recimento d:t vet'<iade. 
sell:lmos os lab"ios der\nte da })arte dessa con- A commis:!áo empregou t odos o~ meios 
fissão em que elle diz: ftti p1•eso, fui victima p·1ra esclarec imento d<J. verdade~ R0<1liZOlt 
de 11ma violenci3.. todas as exigencias indispensa.veis o soube· 

Quem foi 3 Foi o Deputado ~ Não ; foi a qut\t é a v crdil.de inteiril. ~ Nã.o ; a commis· 
Ca.mara., s i ella tem o sentimento dos orga.- são, vestal nonnpla, não quer n. impunidade 
nismos bem formados, si l'eprcscnto. um orgn.- de um Deputadq dolinqueute, Deputado que 
nismo que vive e não um desses organismos nos envergonhe . Que se dirá deste Parla.· · 
que hybet•nam e que ' 'ivem em torno da.· monto~ Aqullio é va,llw.couto de criminosos . 
Rei•Ublíca. conser vadel'a . (Bnmos, m uito bem .) Lá. fól'a , sim, pontificam do tunica alvinl· · 

Eu dis~e. -dis!'le em um moweuto 11~; expe~.u- tente os ct1efcs do Policia quo as nações. 
são, de que não me art•epcndo e que ta.o ta.s cultu.s nos ion\jam , I~ fóra estão a.s gu.ran- 
ccllSurns, ta.ntos does tos me custou, que eu t1as da. ordem, mas nao da ot'dom constitu 
acredit ava que naquello dia , aquella fora ciooal, jnl'irJica que. o nos;;o Esta.tuto euificou, 
uma. pa.gina que nós vira:ramos, não Jlor mas daqnello. noYo. ordem- de cousil.S um que 
s ubserviencit\, que nós vh•ara.mos porque que· os Deputado;; Hl.lem como l'ecadoiros ou cn
J•ia.mo~ IJlle o chefe do Pulicia quo abi temos, ta.o se doYerã.o resignar a ir de sect•eta.ri<~ 
õe· cunsorvasse c igualmente oaqucll1~ cadeira em secretar h~ pal'-' obter- os oscla.~·ecirnentos 
se cons<ú•vassa o Deputado que ahi tinhumos, qu(l ~e lhe qnize1·em ministrar ou, p.,t' ou tra, . 
1>ar., qut\ nós outros contirJuassemos CIJffi a lendo o r elatot·io quo ainda nã.o S3 possue do 
col!:.bora.çào desse Deputado, com a. ffscali· eroiucuta ro]J uiJliaauo Sl'. Barlio do Rio 
zaçfw dusse Doputado, serupre n. trubalhar, Br:tnoo, tran~por-tnr~se .ilS siuistl'.lS regiÕ(lS 
orgt~•,izt~r ê\ Rcpublica, :t evHar u. multipli· do Jgtl.pó, ontle se estú d•ssolvendo aos poucos 
ca.;:?,, • <loatüi tos entre o Executivo c o Logis- 9 exercito nacional o Yel' ahi o sirni le do 
lat i v o, e V. Ex., Sr. Pt•(lSideuto, foi. o orbtão nossa ~itna.çfi.o, rJ r egimon dos 1·egatücs 
honesto c d igno dc:;sa. manifcsl.açfio de reei· <iYladorc~> de encommendas. 
:pruc'' -~oleruncia, em qM como qne enco- E' pu1• isso quo &s leis f~.Lzem-se, de~Ctlzem
br i .. mos. com véo piedoso todos os de.,Yio;; se, reli1zem-sc e oontr<\fazern-se ; é uma os
rlalptclla jorna<l ll. . Si não se p••ocedía centro pecio do ...-u.ccin<J. que immunlza pot• lO annos. 
o chefe de Pullciu., não se procedia contra o A sciencia gagueja-não é por LO annos, é 
Depu fado. por sete nonos- c nas suas oscillações de 

A gora., Sr. Presidente, mi~o grado a inter- scicncia officit~l diz ma-is - não é por sete 
venr;.cw intelligente do V. Ex., agora o chcfo a.nnos, ê pu!' li) dlas . Ent?w v accinn e ••eva.o
dc Pollcia va.e receber as cradenciaes que cioa,torm\ o, .-a.ccinu.r e a revaccina.r; lng(sla. 
oot1t c ,unu.ra. lhe conf~rü·á., a uutorização e relegisla, torna a legislat• e a roleglslas . 
quo esta Cama1·a. lhe outorgarâ. para con- N~o h~J: respo~so.bil!dade, ~em systcmatica 
tinmu a procedc1· em relação a qualquer obe~tenci.a. á let, l~ fo1:a ma.1s do que ac1ui, 
out1·o Dnputado, naturalmente em relação Aqu1 a. nda, é epLSOlilca,· genericn. ; isto (J, 
ao ura.(\01' que está nest.a. trilnma, dtt m esma. 1a.boratorio de disposiç.ões organtca.s, syste· 
fórma por que procedeu em relação ao Depu- maticas; 14 fóra. ó a ' 'ida de cada di:J.. E' o . 
tado, este 1tnico criminoso qua afastamos estatuto que c::~tú. a todo o in.!$laote inspi
daqui, emqua.nto não afastamos outros, por- Tando .e explt·ando, baixando na ntmosphe
que a Camara na.d~t tem qne ver com a pri- ra soo1a.l de e00a momeuto politico, presti· 
l!ã.o de Deput-ll.dos •.•• Queira -ou não queir<\ o gio a agentes taaes, não a. agente~ que valem . 
illustre relator oca outroa m embros da. Com· como delinquente~ mettidoa a organizadores. 
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de inqne.ritos c que naturtümente ntLO fa.zcm Quer v er V. Ex. episodios desse dia.1 
o m esmo que Alfredo V<Lrela, porque não V. Ex. , t ão digno c por isso tão quo!'ido 
confess11m o seu pro;ll'io crime ou confessa.m de todos nM, Presidcute d•~ un••.ni míd<J.de 
c a Camara diz que é detenção, não ú prisão. do~ht Casa, dtt absoluta un;1niro idado 

Senhores , aqni d!lJJtro ,j:í. se disse que o (apaio.dos), Presidente peltJ vo to do proprio 
DGpu t.J.do Alfredo Ytl.rela. cst!}YC preso. Deputa. lo que >'O vac e xcluir, V. Ex. não . 

O chefe de Pulicb disso que o Depuial!o pô lo sopit.:\l' a.5 iospit•açõ.~s que a sua. recti· 
ALfL'edo Yat'Cl(l. cs~eve preso . tlão inlollectual,que a su tt sizu,lez mot•al lhe 

Informa1•am D.O nos~o digno e l!001':.tdo P l'C dictav(l.m,c in tcrrumpou o discur so d•J leader 
sidenic, m odelo ele cordur a, sem prnjuiw do q uandn ;t e;le d.av:Jo um a parto o Se. Alrretlo· 
u ma digoa ube!liencia. á. lei (Hpoi((dos gemes, · Varelu.- qtnndo o Sr. A lfrer!o Vat•ela. dizia 
mui to úe;n) , i nformaram ;\o no.sso d igno «â hot•(l. e :n que esta noto. de reportagem era. 
P residente com manifcstCt infracçã,o da ver- mcripta. esta v a. p reso na ca.fúa» . 
dade (muito bem), disseram qU!l eu me con- ,\ h ! Presidente desta crorporação quo 
formei. symbolha, qLte concretiz:t, que un ifica. na 

Não me confot•tnoi ! eu não me conformei! sua. nobre pursun;~lidadc t adas a.s rei nvidíca-
0 que cu affit•mei. é c1ue o requerimento rmt ções que a. lei lho pcrmittc, o Pre,idente in
inocuo. ter·t·ompla : «V . . Ex. não pod ia ter esta.d.o 

P ois, si o. Cilroara não tem n o.da que ver preso,porque um Doput ,tdo só póde ~cr preso 
com a. prisão de Deputtldos, o requerimento em flagrante delict.o tle crime inafia.o~<~vel~. 
era, por esci'ipto, ~o que verbalrooni.e di zia o O Presidente conhocia da. prisã u tlo Depu
hum·a.do Pr6sldeute, o requorlmento tel'la tado; o PI'esidcnte não se fazia de Pih•tos , 
em resposta, si fo~so apjJl'Ovado, o QLLe disso não se chnmaY.o (~ ignorancla., não rllzi;l <mhn 
o honrado Presidente. s :~hia. desta pris~o» contcsttwa.,«não a ,'J.cha.va 

O que restava~ pussirel» . Não ach•wa. posslvel; o porque não 
O que restava et•a agart·ar p31o barbicacho a a.ch;wa possível? Porque esta p risào m·a. 

a l>rnta.lidade despotica que entrava, como um cJ•imP. e este Pt•e;iuooto, lwnm da hon
um qua.druped.e solto por este recinto, a. radtt Bahia, Cl'a o g nard;; tlos 11ossos melho
esconcearas JibcrJa.des parlamentares. e di- t'es !li t•eito~ . (Mt,ito bem; muito bam.) 
zer·llle-mentiste, prendeste um Deputado, De outras baocaLlas, do outros pontos ue;ta 
incorreste em muitos crimes. reduto roben ~ar,~m os p r•otcstos, pl'otes tos 

Não é difficil encontra.r uma porção de ar- tLb~olnr.amonte insnspcHus de amigus rlu Go
tigo~ do Codigo Pen<Ll , em t1ue oativosto in- vemo, de }J<>tricios dil(nos qu n quot·om lto
curllO, c si não foste punillo, é porque as ncstr~ o lealmente :\uxilia!·o nossa dilllcil ta
au toridades superio1•os dcsfallecel"J.rn. reftL, tl ouvia.· se o St·. Cassiano tlu Nttscimcnlo, 

E si a O;~mara desf. 11lcco, nilo CJuer ondo o meu di;;no :.migo, sem !'ot,icorwül.!', lmd o 
responsabilizar a~ <~.utoridades supcl'Íul'C.> , a llOIICSLu.mcnte, lllZCL' «o chel'0 de PolieLL 11wo 
G<~.mar<1 nã.o tom au t.oridal!c m orrll pat•a. rcs- urn momento do iJ•rollexilo o dou voz de pri- · 
pon~biliza1· um dos ~eus mombt•us. (il:luitrJ sã.o ao S•·. Y:trcla, porGm dqpois cahlu em 
/,em ; muito oe1n .) si, o.t·t·cpendentlo-"o c soltou o nobr·e Do. 

A justiç:~ não~ tlm gorgulho qnc se tivesse: putado». 
cnl\.is lulio em uma parto nnicu de oo~so~ te-· l\esto }Jonto ttdvol'tiu o St•. Tll'icio F Uho: 
cidos poli t.icos ; a justiça oox01•g:í aq ui «si solton é pnrquo es teve pt•eao;-um roi
dentro c lá. f.óm; (lo justh: õ.\ que só t em olho.; uuto quo lbs;;c b;t.St.tiYa p:nn. consutu it• uma. 
abe1·tos aqui", para os te recinto, dopois . de a.m·onta áCama.ra»,O en tão into :Tompia o De
ter si<loju81.it;a vorrdil'Ja, ej usttça venditla! putad0 que ú o t.ypo de conse1•vadol', um ope· 

Quer ver como a Cama.ra. se pronunch~va ? t•osissimo, collcgu., cuja activida.de parl•Lmen
J!:u não dei palmas '~ mim mesmo; o ta.chy· lar ó motivo de carinllosa admiração para 

grapho não regist ra. applausos pr1ifcddos ~odos oóse de respcitosa sympMhio. por parte 
pelo pl'opt•io Deputado que so desdobrasse do publico inteiro, um mcmbl'o da Oumrni:!síi.o 
numa serie de personalidades s~ntarlos om de Orçamento, o SJ'.- Pau h~ Ramos, o dizia. 
torno de sua. c~>deira, para se applaudit•, elle «nesse caso já clevia. esta.r dcmitüdo a bem . 
mesmo . ·do serviço publico o chefe de Policm» . 

Tome-se do j orml.l do dia. o veja-se: 11u~odo «Pordeu tL cabeça», dizia em scguld<i o Sr. 
cu, depois de profligar a conúuct:l. elo mBu col- Cas~iano do Na.~ci , .onto. • 
lego., me ergui daquoll i.l. cttdeira. pa.r:1 c<m· Yú V., Ex. Sr. P residente, q,ua.l o esta do de 
demnar, para estigmatizar o crim e do chefe a.lm11 desta. corporação. O Chefe <lo Policia. 
de Policia, a Carnam vibrava num fremi to perdeu a cabeça.. E o Sr. Ya.r ela não per
de iudígnacão, com as mesmas palpi tações deu a cabec~ 1 (Riso) 
que me arrastavam para. a. tribuno.. O chere de Policia teve um momooto de 

A Ca.mara. apphudia, uns mais, outros me- irreflexão ; eUe. guarda. da. le\, OStlueceu.. 
nos, mas apptaudiam. a. lei ! 
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E Alfrc(lo Var.eln, zehm lo aqui as lib~l'lh
. des pulJ!icas, vondo ccrcea·!o h• fóra. aquillo 

que llc mais ca.ro . tem essa lih~rd:tdo 1_ 
· Ah! nã.o pólc desvü.ll'ar-~e! Dcivai,·ou-se 1 

• Pr.A'O 1 Fóra daqui! Do con tl•a.t•io isto se1·.i. 
um velhacouto do criminosos l 

A c~mara. . não póJo tolerar em •eu seio, 
nã.o póde l.et• a impunidüàe para. um indi vi-

. duo qua pt•aticou esse o.ll'imc ; o que a. o,,. 
mara. pl'eclsa. ter·é myopia., mt~'> muita myo
ph~, pua. nã.o onxerg-.1r sinã.o por aqui. Lá 

: fót'<l ell:~. oiiJ pódL• enxerga1·, ou · só en 
,.xe!·ga. com os olhJs U.o iD<JUe rit·l. IRi;o.) 

o SR. . PR.I~SIDE:'\'rE-Dr.swlpe-mo o nrobro 
Deputttdo interronipal-o: a hora es~ú.llmla. 

.0 SR. . BARBOSA. Ln!A.-Sr. Presidente, eu 
. quízet•a contribuir para ultimar este debate, 
.· para. a Ca.mal'a se desfazer deste pczadallo 
· em (LUe eJt<.~ vivendo, ha. urna. por~.ü.o da 
dias; mas não quizo1•a por fórmo. u.lguma 

. ;\busu.r dos meus collegas nesta !Jura. a.dean-
· ~tda.. . 

. Si V. Ex. consentisse no arlia.men to do de 
:va.to ? Tonbo 'anta cou8a. que dizer em toruo 
. desse caso complexo que preferiria contin ua.r 
nu. ~essã.o -vintlout·a ... 

mMa. o que f.lz ~ O P1•esidi:nt~ limita·S!l a 
dizer- está. inteirado.? 

Eu quiz(}ra que a honrada. Commi: slJ de 
Constitui~['. Legislação e Jus\iç:~o me infor
masse, numa conjunc~ut·n. como es"~· o qno 
faz a. Ca:uara.. l\ão estão sus1)~nsa.s as p-a
rantias constr\u~iun es; .é p -es J. um Uepu
hl.do. um Depnla.:~' qne só p d~ se· preso em 
l!agrante do Cl' ime lna.fl!uH.a ·;el; ·a C:.tmat•:.L . 
tem cJnhocimc.ltJ d'ets 1 pr·isii.o: - quc fa.z ?-" 
Di~e o illustre r :I.\ to r do· parecer -'- que 

oinguem so bc om que é que se e;;tr·iba afina.!, 
que ora app :lll ·- para u11a. figm~ ju1•idica, 
tlu um dclido afi.an ;.tvel. G:'a parece Jlen:ler 
pat'.J. o ca~o d u ·' tleltc.to -in:.t.tiaaçwel,"como 
elemento ue quasi tlagz':l tlcia atravez do qual 
so pude.:;se ' 'êl', pa.rn: manter-re a. p t•i sl.\.0-
disse S. Ex. quo es&e ora. um caso iu teit•a
mente aparte , que a. Camara. Ul~da tem que 
ver com eHe. 

Pen:;o ~:~u qul:l a Caruara. tem que vez• 
com elle porque (\· Ca.mara , pelas suas Cum
mlssões, ~oda vez que, no exame d;> um fact"o 
qualqum·, conhece de um delicio em quo 
es,eja envol vi,lo, llirecta ou indiz·ectümente. 
o Presidente d i\ Republica tem que vnrificn.l' 
s i estó. incurso em algum dclicto, este\ S1·. 
Chefe de Policia. O SR _ Pá:&~!l)El;:T"&-V. Ex, já. fa.llou duas 

vezes. Pode o Chefe de Policia p:•ender um nepn
tado? Pode detet-o, hojo por Is to, :11nanhã 

O SR.. BA."R.nosA. Lnt.\.-_ .. a precipito.l' o por a.quillo ? Veja.mos: - cita.m -~e tl\ntos 
.deb'l.te. artigos em que estava iucur~o o Sr. Depu· 

Então V. Ex. me pet•mittil·(~ alguma tole- tado Alfredo V ar ela, (lliC não ü muit.o, Sr. 
ranch e ' Si eu não aca.lla.r pedirei uma pc- Presidenl.o, qnc mo entregue d. demasia do 
quena. pt·orogaçã:.~ , cltu.r <ntigos em quo tam bam está incm•so 

Quo dizia 0 cbcfo de Polici;J. ?- o St·. Chefe do Policia, ncpoi~ <lc cittn• <W· 
tlgos em Q.tl~ ost:.í. incurso o Prosidonto da 

O chore· de Policia confesslwa ..• A confis- l"tcpuiJlica., sinã:u toma1• pt•ovidenei:t, sinfi.o 
são <lo ~betc do Policia não deve ser Ollvida? tomar ns providcucias elo svu officio para 
Não dú\'C valer t a.oto quanto a. do DC)lll ti.Lllo wrn1u· of!uetin1. a punição da autoriilado 
Alft'odo Vat'ela ? . subu.ltorna qnc delinquiu: ,tUzu.r .ie violench~ 

N"iogucm o desacreditará a "t:tl ponto quo ou de a.mour: a. contr·a. qu:~lqwlr membro do 
venha. diZOl' que nã.o vale tant'J a. P<\la.vra Cougrc.~so, no exercício tias sua.s fuucç,õCJs
bom';\da. !lo ministro tio Supremo Tribuna.! pcua do prisi'to cellular por um a dou~ ao nos». 
Milito.r~ quanto a. palavra. do illustre DOPU· No cxel·cicio das suas fwtwçúes _é o.qui · 
tado polo Rio Gramlo do Sul ! dentro só 1 Aqui dentro: -

O chefe de PtJlicia. a.fli•·ma.va, depois de «Ent1·ar· tumultuurimcote no recinto do 
mn•ra.1; o que se passa1•a. no sem g<lbincte: «O qua.lquor das Cnma.I·a~ d~ Congres!o; okigar 
que o obrigou a. fuzcl-o deter o tempo naccs· u. cada. uma. d'ellas a exercet' ou deixa.1• de 
S:J.rio par·;~ ser lu.vrado em sem pr~sença um exercel' qualquer das suas ruucções cons.t i.-
auto df\ jnformação do todo o occorl•ido». mciona.es on a. exercol-as de cer~o modo.» 

Então, o chofe de Policia julgou-se no di· De mo•lo que o Codigo vai cuidadosamente 
L'eito de deter um Deputado, de prendel-o e distinguindo até onde o crime· ó pra.tica.tlo 
o Sz•. Alfredo V areia. esteve preso um cer~o contra a eollectivjdado, dentro do recinto oro 
oumero de hora!> na Chefatura de Policia 1 quo ol!a. funcoiona ou fór a. dcl t.1, remetto.ndo 

Pergunto: a. Camara nadá tom rJUO ver llcstc para o at•t. 2.26 e seguintes quando diz: 
cum istJ 1 « E:zcuclcr os limites das funcçõJS pro-

Pergunto a V. Ex., Sr. Presidente: ao Pro· prias do emprogo; expodir ordem ou fa.zet• 
sldento da. Cttma.ra chegou a nolicia de quo requisição illegal; commetter q_u;üquct• vio· 
foi preso um tJoputado, noticit~ que a.ppara· lencia. no exorcicio do seu empt·ego» . Está. 
.cou officiosa., m :ts a final noticia officialmeule ou uão o cllefe de policia , Sr. Presidente, 
trazida a. esta. casa por urn collega., a. Ca.- Incurso em cada um desses artigos? 1'(:)m ou 
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· nã.o commct ti•lo o crime .previsto em qual
. quer dollcs~ Praticou u·m acto que está nos 
r limites das suas a.tt1•ibuiç.õcs ? 

Pergunto: dl-sele 'que se atfirmou aqui que 
n Camara não tinh:.. que vlir com t1 p1·h:ão do 
um Dopu ~il.llo, quo se me re~ponda : podia. o 

·ehefe de policiól. )wen!lcr um D..:pu t.aclo q ue 
nã.o e~tavn em (la~r·ante dclkto de crime 

· iuafiançu.vel! Fazendo-o, commotteu ou não 
commetton um cl'imo '-

Commettcndo, deve ou niio ser punhlo 1 
· Semlo criminoso, pode con t,inuar corno cltof~ 
·de policia. ! Sendo criminosü c mn ntido 
. como chefe de policiu. ain(ls. q11em o mantem 
commctto ou náo commo~tc um cr·lmo ~ 

Tolera ou nã.o tolera. '! dissimula uu não 
dissimul<~ um crime praticado por• a.utori-

. õ.ade snbaltm·nu. ·1 E' ou não o caso da lei da 
responsalJilidade, art . 40 1 

«T.lerar, di::simular ou encobr :r os crimes 
•los seu:J subordinados~ 

.A lei presct·cve ou não pregcrevc penas 
contra ellos ~ 

S1•. Pres;dcn to, a situaç.ão do V, Ex. a 
-nsle respeito, em fa.o.3 do chere úe policia., é 
ta.mbom um aspecto da questão a. ser cxarni· 

.nado, porque foi o -pronuncla.Juen~o de 
V. Ex., foi a. intCl•venção dign.-1., tolerante 
de Y. Ex;. que cbegou a restituir :1. este 
recinto alguns dias de sm•enida.de. 

V. E&,, depois de ter affirmado a pl'iori 
quo um Deputado não pódo sc1• preso sinão 
em {lll.gl'ante uellcto do crime inn.flanç.avcl, 

.:~.tn1•mou , no dia. seguinte :«Na qua.lida.dc de 
Proaldento da Camara, cabendo-mo a honra 

·do . l'Oprcscntal·a, proclU'cl :1.8 aHas auto· 
rid:ules dt11topublica pal'a. ioteira.r-mc do in· 
cidcnte que, ncstLJS ultimo~; dias, despertou 
a. ,justa susceptlbilidu.de <los digno:; momi.Jr us 
.desta Camltra-.. 

Decomponlmmc·s o perio,lo, a.»alysemos·os 
elementos que ... aqui concor1•em , psychicos e 
mo1·aes. 

«Incidente que, nestas ultimos dias, tl.cs
pertou a justu. suscoptlbil1dada elos membros 
desta. Ca.mara.». 

prova.. como diz tl Comm i"são, a do cbofe de 
policia. umb!m o ê. 

Contra.põo-se a aHirmaçJ:o (lO chete de po
licia, rl;O·Confe~so . que dt<clarou que prendeu 
o DeputodiJ Alfredo \"a t·ela., ú. amrmacâo qne 
V. lix. trouxe p:\ ra e,;ta Ca.sa, mas illltdido, 
por informações dadas d·~slt>.:tlmentc c~n\ra. 
;L vet•Jadn, pelas aut-oridades da. lttopublica, 
jnfurmaçõa,; implicir.as do 1111e a Camara 
>.Ó podia ~:~o oont.entat· c .• m a. cct'teza de 
que neuhu tll Dl'putado. t'ó t':L das coodiçõos 
permlttitlas pela Consti t uição , fõra. prcm ; 
que•· dizot• q_uo a. Camae:1 oonfnssava por· 
essa !'ci•·ma que, si e~se Deput.."tllo t ivo.<se 
siclo pt·~s:>, 'file ,:i n. infol'ulnÇ;ã.o d t: V. Bx. 
fos•e ou r,ra.. rtllo sl Y. Ex. disse: se 'lu o c;;~ e 
Deput<\do füru. ellectiYamento preso, a. C<t· 
mara procedel'ia. como é do seu I'ostricto 
dever, pt•omoYcnclo a rcs]lonsa.bilidade elre
ctiv<t :tas :rutor idadGs que delioquiram, dos
res)leitandiJ as immunldatl.es parlamon ~n.t·es . 

Qual !'ui a ioformaç·iío que llerarn n. V .Ex:! 
AIJ.Ui est:.l.: «Da Cl.>n ferenci:l. havida resultou 

ach::w-me · habiUtado a f8zer a :;cg-uinto de
claraetl.o lot·ma.l : I) Governo u.ffirma que 
nl'1.0 hou ve prisão de Deputado . O Governo 
mant.r!m pa1•a. corn o Pode1• Legislativo o re
speito c deferenoüt que lho sã.o dclVidos e 
ac;~.ta., como lhe cum1n·e, as preroga.ti v a.~ e 
immunid:l.dcs ga.ta o tillas, por preceitos con
stitucion:1es, aos Sr~ . repro.>enta.ntcs d;\ 
Nação. ~ 

Docorn{I•Jn h:tmos: 
<< Da confct·encia lt;t>illa ... »-
Então o honrado presidente da. Cu.ma.ra 

teve uma. confOrl~ tl CÜl com :l.S a.lt:~s a.utori· 
dade.g tl:t Ropublicn, o lt,·indiJ dellas oou~a 
ditr<Jrcnt~ 1la1[uillo que naJ'rl~ no sou officio, 
o cltofe ([C Policia ?-

Ah ! gntão o cllCJfe de Policia f:1Hou á. YOl'
dude e si Jaltou á verdade no officlo, t ll.nl
hem fu.l to u no in que r i to . 

Qual o incidente que despm·tou a justa. 
suscoptibilida.Je dos membros desta Cal;a ~ 

.\ Cama.ra sabe que foi a. prisão do Depu..: 
tado Alrredo Varela pelo chefe de policia, um 
-cn.so -não permittidiJ pela Constituição <la. 
Republica. 

Como uã.o faltou ·! Si nã.o faltou, ~~ su;t 
conftssilo de,'e servlr de elemento de prova. 
contra si; a confissã-o do chefe ue Po::~ia. 
confm·e em tutl.o com a do DepuLado All'redo· 
Vat•cla, quo não ft\ltou :'L verdade, ta.n to quo 
as suas :palavras servem de escudo para. a 
Commi~sao de Constituição, Legislação e 
Ju8tica. 

Que fez V. Ex., S1•, Preeiclcnt!l 1 Procurou 
.as altas a.utorida.rles da Republica. pa ra. in
.teira.r: ·se. 

Que fizeram a.s altas autoridades da. Repu
·blic& ~ Fa.ltara.m á ' 'e t•dade; informa.!"J.m no 
v. Ex. doslcahncnte, porque lho ftzct•a.m 
dizer cousa diversa. daquillo que o cllere do 
policia nffirmou. A8sim, si a couftsslo do 
Deputado Alfredo Va.rela é elemento de 

Vot. lJJ 

O cl :cfe de Policia, quo nii:o faltou á. ver
dade, porque ainda llle sobrou capacidade 
moral para. dar con<elhos sobre casos de 
a.ntlwlogia. par•lamentar e de linguagem q_ttc 
devemos usu,r, o chefe de Pfllloia. faz coro o 
Dep utado Alfredo "\"areia, duas testemunhn 
contcstos <tUe afilrmam que eiTectivamentc 
o Deputu.(lo Vareta foi preso pol' clle 
cllefe. 

E vuo dabi, as altas autoridu.des da. Re .. 
pu blica iuforma.m a V. Ex. <i uc o Dc.pu-

2'J 
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ta.do não estcvo preso. As a.ltas autoddadcs 
da Republico. não poden1 faltar á verdade, 
foram illud.ida.s :pelo chefe de Policia.. Então, 
além de todo:: os delictos feios, tem rnais 
este o clief0 de Policia, illude os seu~ supe
riores em matcri:.t do Een 0fficio, conta·lileS 
cou'sas qne nãu se pas~anun, osconde-illes o 
que se p~~~: :: on. inverte os factos c o:~ induz a 
induzirem <I Y. Ex., a nos ind1nir a. acl'C
ditar que n3. o ltou-rc pri~5o de Deputado. 
(Muito bem.) 

~ Gorcn10 ·affinna ... . Dcclar<1ç·ão formal, 
e até esta declaração nc V. Ex. está. rodi
gidn, p'or t:.Ll fôrma que tem aquelias sole
mnidttdes externas Cll-'C lhe ompresta.m o feitio 
sacramental elo algum<1. comu. destinada a 
produzir todos os effeitos em c1ua~quer in
stancia ou tülmnal. 

Da conferencia · ha. vida resultou achar-se 
V. Ex. habilitado a fazer a seguinte decla
ração formal. 

A Camara sente bom o peso desta expres
-são. Depois de e.'ltar com as altas au~oriüatles 
da Republica que habilitaram o digno Pre
sidente da Camn.ra a. fazer esta declaração, 
diz S. E.: 

O Gove1:no 4fil·ma ... Quem é o Governo ? 
E o chefe do Policia quem é ?- Este affirma 

outro. cons<L. O Govcr~w affi1''nW quer dizer : 
out1•os meml1ros do Governo affirmam,ochofe 
de Policia n.ffirma. o contl'ario. Quer Llizer : o 
Governo aclta que l'Cttlmente n Camara tom 
de so incommoda1· com a prisão de um Depu-

. ta<.lo c tomar. conheci meu to des:;c caso, si 
houyc ou nito 'pl'lsão, e entílo u.lfirma que não 
houve prisão. 

« O Governo mautom para com o Po:ler 
Legislativo o respeito c detbreneia que lbe 
~ão devidos.>~ ... 

Mas si hotrve prisão, não foi mantido o 
l'espeito e a deferencia que são deviàos. Quer 
di;zer que quando ao· sahir qmüqum' de nus 
deste 1·ecinto e a autoridade poc-lhe mão 
cri:wi"losa po'r um minuto, por meia hora,por 
l..tilla. hóra seja,· ou alto, este respeito ou defe· 
remcia, que são devidos ao Poder Legislativo 
estão mantidos '? E' ·lJem cu. paz de estar. 

é, portanto, comnosco. Serà esta. a expU~ 
cação~ 

E awta ... Eu é quo ando <'L cata de noss:ts . 
immunidados (R:·so.) (Lendo): 

...lcuta, como lhe cwmpre po;· lei, as p~·eroga
livas e im,'Jinmiclades .rJa1·antidus pelo p1·eceito 
constitucional aos senho1·es represent(mtes da 
.Noçfío. · 

H<~ a h i uma. u.lma cc~l'idosa no seio da. Com· 
missão do Constituição, Legislação e Justiça 
que me venha dizer que eom;a s:to as pro
rogativas e 1mmunidn.des a que se refe1•e 
esta declaração ? 

«Ga.rantUos por pt'eceito constituci0· 
nal» ... O art. 19 ? O art. 20 ~ O que é ga
rantülo? Oarantülo. . . e essa situação em 
que fiea o Deputado Alfredo Varela ?-

Permitta, pois, Sr. Presidente, que eu 
continue de escalpello em punho a deerocal' 
fibra. por fibra essa declamção a que as al
tas autoridades da Republica induziram 
V. Ex. 

E' . ionegn,vel, com Ós proprios elemen- · 
tos da. dialectica que nos forneceu a Com
missão do Constituição, Legislação a Jus
tiça successivamente po1' todos os seus 
n'lembros, é ilmegavel que a prisão se· 
deu porque os elementos desso. dial.e
ct;ka se entrerJ1Justecem no sentido de 
affirmar que a confls~ão do chefe de policia 
como <.t do Sr. d8putado Alfredo Vareln. coin
cidindo, são elemento il'l'ecusavel que leva 
a convicção n.o nosso cspirito de que a prisão 
se deu ; lo, de . quo a. prisão teve logar fôl'a 
do caso· constitucional ; 2°, que houve- )101'
ta.nto um crime em que inco1•reu u. :urtori
dade policial ; ~1°, que eBsa, a.ntoridacle poli
cia.l assim criminosa foi Lluom redigiu O· 
inqnerito qüc bem lho aprouve; 4°, e que 
essa autoridade policütl não íoi responst~bili· 
sada pelo crime em que incorreu; 5°, quo o 
Presidente da Republioa. não responsabiLisou 
essa. a.utorida.cle ; depois, que essa autoridade 
não contente com esse crlmo ainda. fa.ltou á 
verdade · aos seus snpm'iores e os induziu a. . 
fazer com qu:) Y. Ex. viesse fazer por S\la 
vez uma d.eclara,ção de cuju. veracidade 
V. Ex., hom·ado como 0, estava. convencido, 

Bem capnz ·é ess~t mesma a.utor.iclade que màf1 uma decln.ração que contradiz fl::tgeantc
red.igüto otncio ele vir mostrar que a defe- mente a evidenCia meridia.nn dos factos tan· 
renc~a . e acatamento que são devido . .:: silo para giveis e irrecusaveis;. 
cortf'oPoder Legislativo. Nii:o a nós. mas a Os SRS. BRICIO FILIIO E l\fARÇ'AL g:-;con•n.-
es"sa entidade. - ... 

Agora o v:eróis. distinccõé~ pcliticas, subti· Muito bem· 
lezas ·:juridica.s. Quem é o Poder Logislil.tivo· O SR.. BAnuosA LDIA.-Não vê a Camara. 
u. que se refo1•e o Govet'no1 E' o conjuncto, poeq ue não ü u~l' Yêl\, não vê a Camara pol'· 
as ·; dl!as casas,_ C amara. e Senado e co_m_ a que ~s suas· immunidU:des minguaram, se 
sancçao, que l' o Pl'es1dente da Repubhca. ~eduztram tan~o;. se mmusculal'll.m por tal 
que dá, ou então .a. de.volução do ~utogL'apho ' fó1•ma, se pulVerisal'<tl)1 .pol' · tal modo. que 
cle.·:·cada lei, para que. sé decida ,por · dous anda essa' poeirn. infectúosa. a, set• na mão dos . 
terços. Isto é que é Poder Legislativo, nü.o servidores· dtt omnipotencia do Ex:Mutivo. 
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espanad<~ com e~panadores offici11es para fôra 
daqui. . 

os s~~~ - BRicJo FI 1.1w c: M .11:cAL E~con.-~n-
iVIntto bom. · 

( 

O Sn. B.\nJJosA Lnr.\- E ilssim imma
culados nüs ficamos a tingir tl e Deputados, 
de reprc~entan tes da Na~ilo, com a to)!a 
esbUl·ac .d,• do a l't. 20, e co1Í1 as solerunidadcs 
e:d.ot•nas do subsidio no fim do m ez. (.<cnsaç<<o) 
reduzidos ao aspecto Y('gota.tivo de.coohinos 
á beira. da ga.mGla orcamon1,aria c dcsmc· 
moriados e esquecidos de todas :J.I}ueHas qua
lidades quo diguifieam o homem do bem e 
quo o fi1zom uma. atalah~ inexpugnavel 
contra todas as tyrannir.s , po:t· maia que eUas 
usem a bandoira. da r cpuhliea conservadora 
para. desviar as almas bem fonuadas. 

Não me intimida a tlou~rina. Russonia.na, 
a. doutrina a.narchica em bocca. úe conser. 
vadores, qu:ulta. monstruosidade ! A dou
u•ioa quo vem nos fn.liO.L' do sut·rado dogma 
da. [)maldade, do 11uem ainda so embala 
com uma chimorica rhetoi·ic<t de liberdade, 
igmtldade e fpaternida!le ; libor·uade na che 
fatura de ·policia. ; igltaldado, es~a que nós 
sa.bcmos, l'rél ternit!adc com morilaça for~ 
j:ula nesse recinto, - igualdade qnc não 
encontr<:~ absolu tamente assento nos co
dicas em que andara1u l'cbusca.ndo doutri
nas p:11•a apolut' a fa.mo;;a L'apubl ica conserva
dora, que elles não entendem, incon:;cien tes 
que nã.c S<Lbem que esta Jibor d;lde tem 
muUo de relativo ; quo só os soohadMos 
o utopis(as da escol:~. ile Roussoau, quo vul
g~risaram meia. <luzia do thcma.s de Hobos, 
é que a i od<t se lembr·~m de vil· ~sign~la.r 
a igual,ladr~. como quem diz-tão boln como 
tãn bom, uada {[e foro privílogiado, Oi1da 
do fo1·0 especial , fica abolido o <trt. 10, fica 
:~.bolldo o a.rt, 20, os Do1m tudos podom sal' 
lll'CSOS ou de thlos como qualquer cidadão; 
não vem mais ao c:.tso o coneoHo ilo c1·ímo 
atrta.nça vel ou não a manca. vol. 

'Mas, eu assim. como estou mo batendo, 
l'esgua.rdado pel~ i mmuoidade para. I·csgua.r
dar a. da.quelle que m~i!' prenisa deUa., por
que é aquo!le que mais systomatinamontc 
ataca. o Poder Executivo, assim igua.tmeoto 
me bater·ei nesta tribuna., sem essa immuni· 
dade, oa JUGsma sit~1a.çiio que q_ualquer outro 
cidadão, contt'<> qualque1• outt·;~ manifostttçl'io 
do Pode!' Executivo. 

l!:u sei, rocOI·do agor~ de novo porque me
dite~ sobre o&to caso já. uma. vez, o me acodo 
ao o>pirito oss& remfniscencía, reoordo-.me 
quo nós valemos m enos do que uma. socie
dade a.ooríyma. coohecid!' nes\3. Capital, uma 
sociedade comÍilet•cial ·que se. propõe a ox
:plorar; no dizer · de nm solerte joJ•nalista., a 
1n.dustría.: da publici<lude; nós estamos va· 
lendo .monos, neste caso, do que. um·tradiclo· 

Dal or~~:ão de publicidade desta Capital , do 
quc 'J Jo1·na/. do Comme1·ci o, porguo me re . 
c01·do qno nos dias que .~e seguit'll.m <t sabida 
no Sr·. Campos S<J.Iles do governo, lHlYendo 
ultnnado o quatr1enoio prosiM.ncin l, este 
orgão de \lllhli.<liuade roi a.lvo tle um a ma.ni
lcst<tÇliO hoorosissima e muito C$pccial, não 
do chefe de pol icia., tle a.utorid;\lle mais clo
v~da, q_uo s~bíu as suas esc.."Ldus para da1· 
uma sD. t. J 3f<~.çaa pelo t!csa.ca.io quo suas o!llci
m\s ti nham padecido qtra.ndo a popul~'io 
arremcttcu _p~ra. o mesmo jornal. 

o Sr. Ministro da .ru~tica. , o Sr. Sca.bt'<t 
stllJiu tt ;> escadas do .Tm·1wi p3ra dar um~ 
satisf:t(lão . O Sr. clielb d.o policia m aodnt). 
tJ•azc:'.llcla> m5:os do SI'. pt•omotol' puhtlco,, 
atra res !lu um pecl1do de licença paea ser 
processado nm Depukldo, o famoso inque
rito. . 

Estn. é quo liJi a sa.tisfa.çli.ll qtte nós t.i
vemc.s. Ficamos, portanto, Sr. Presidente, 
valendo um pouco menos do qua essonotn.vel 
orgão de publicidade e do que quae!;l}nct· dos 
dignos opot•ai'ios que o.llllt~butam nt~ otlicin~ 
e ClUl.l ta.nto glol'ificam a impreus:t periudica. · 

Sr. Presidente,. com mn.is ciuco mintdo., 
vott ·eermin:~1·. 

Berna.l'do Pct•Qira de Va$concellos, o 1íi-j 
rabe~u tio Bra.zil, mt phraso do histoPiador-
1\rmitago, e tenho po1• cato. fórma iniciado u 
meu appello <Í. bomada t•eprcsontação do 118-
tado glorificado pcl<\ acção poli Lica. rlaquolle 
(}mioonte patriota.; Diogo Antonio !1cijv; ~- 
N!lublico m• mona.rohia (m11il o bemi, o e<>m
pa.triot a. de quem o mesmo A1·mitagu dizi<J. 
que }lossui~ virtudes ultra-t•opublica.nas, o 
esp .. 'tl'>tl!lo, o c;toico, o incorruptivol, o tcn lw 
assim iniciailo u meu appaLto á honrada. !;an
ca.da do E~ta.do U.e S. Paulo . 

Vasconcellos e Feijó lnttoram-se lnde
fcsos pela. · t•c;t.lid:J.ue· destas p!'erog<~Livas c 
dos~as immunidades, a.rgama.asaud'J-as com 
o moHtot• <lo seu devotamento o ncLividado, 
teodo-nsa.ssim, como alicerce indesti'I.Jcti vol 
üo rcgimcn representativo. 

Nã.o póde no borço de Jo!l6 Booiüwio, ao 
lado do qual V.iVOlL o Quílmnllo ele JolJuyuar·rt, 
não pódo no bm•ço d() bencmel'ito Ve~da 
Grumlc, do •~nciã.o iiJcorrUIItivel que um 
u.nno o.n tes do l'o.llecel', tomava armas pa.ra 
se ba.ter cont1•a.,o. legisla.ç.ã.o reaccionu.rla.; na 
patrllll .do Feijó, nã.o púdo medl'ar a mance
nilha.. histria e ieihal do~ rescntlmentos par ' 
tida.rios. · 

A honrada bancada quorer!l, ciosa.· dessas 
gloriosas tradie~OO, SOl', na sua digoidadG 
c i vica; na. imparcialidade dos seus pronuncia
ment os, no zelo com· que,dofonde as .immuni
tlades; sem as .quues.oós jli nem-mais podemos 
vlvel', lut· de quero r ser em .to.dos.es!l(!,i pre. 
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.. llicamentos ina.mis.;i"vci~. como :J. mulher de 
: Cc.;a.r, sobre a qutll uem deve p~•ir<tr a ml
(!lirna wspoita. 
1 Alfr•edo Varela, como um Jlagello anJou 
r.Qni de bancad!l. mn bancada, em uma atti
tuda que lhe l'endeu uma m<Jsse fa~t:1 de 
re,somiménto,:;, rlefl'Ontan.lo mnit11s tll11hs, 
atacando }JCl"ilonalídaLlos qm1 valem como 
molas l'oaos na vi.Ja dos partitlo.;, na l!oea 
pre~entJ, lá fót·a e aqui dentro. 

.Os conflictos quo o ardoroso moço teve 
aqui tlen'.!'o. ainda reaoum tL1.grautes aos 
nossos ouviJus; as cont.radict.as asp~t·r·imas, 
na. altura· tlas sua.s i nvcstirlas, como qu 
ainda conturbam a aomospher:L de~te re-
cinto._! · 
Nes~e te1Teno roteado p~las tr.-_dicçõe~ dos 

Feijó, do.; Josê Bonifació ; neste· teet>eno não 
jJôtle germin<J.r, sonhoeos, não pôde rarecer 
qu<:~ germinará. a s0mente damuinha que 
creoce, que se esga.llm e cuja rama.ria. v.üha 
para. as im:nunillaclos pal'larnentares, COlllO 
11111a abobada. s'nistt'<t do mn.ncenilha, sob 
cnjo doce! perecessem as immuoidade~ do 
Parlamento e só vicejassam os resentimcn-
tos pat•ticlarios ! -

DMnte da gloriosa patria de Bernardo Pe
reira de Vasconcellos, estacou Alfrodo Ya
rela ! 

Nada., r.bsoluhmente nada, lhe occorreu 
(\izer que pudesse molindrar a bcnemerita 
ba.nca.da. ! 

Ninguem sabia, porém, qual o seu roteiro 
··l"""iii;{.r9nde iria o oppo~icionista. fogoso na 
<tv ... -tyse d~t politk\ de todos us Es~o.dos. 
- O duende_das olyga.rcbias andou 'por aqui 
azorl'a'g~do pelo arrojado Deplt iado e p~1roce 
que :dessa. campanha devia· ter rcsaltado 
um~ su~peiçj.o de tal ordem pa.ra. un~ quan~os 
r(ue jil. agora. não se forram ao veredicltem 
iofa.Ui~ct.dos ?razíleir~s (muito l~em), segun
do· o qual mars parece que o 81'. All'l·edo 
Varela teve algo~es do que juizes 'n.qui den.·' 
tró. (MHito bem.) ' 

UMA voz- Bonito 1 

riosos em que dio<s e dias nesta Cadeia 
Velll1, onLle l'unccionou (t alçad:L da l'C'a.leza 
absoluta; ll :.s !'rias la~es d<tqui, deb.:Lilto 
Jeste soulho sa.nt.iricado pelo glorioso proto 
JnartyJ• das libcr·dados lH•aziluirás-daqui 
vea1n vozes tr11dicionacs que c~pir.wam um 
tlia. obj8c tivamente no p:~tilmlo , qu& se 
tra.nsf\gut'JU aos no:>sos oihuE em su blime 
~LIG,,r uas t:onvicçiic~ republicanas; c e.;;sas 
vozes, \·íms ca..la vez ma is na suhjGctivi
da.:.\c do cad;; p;ttrioLa. cuj o cora~.ão, cuja 
mcn te, cu.ja <tlma., acry~olada nu. co1llurn·· 
pl:<çii.o das virtudes republicanas, n:io pútlc 
absolutamente consentir que o al tivo, que 
o sereno, que o mineiro im pa1•c ia l dê a 
suo. responsll.bilitladc a essa n.er<.Ln ,!a pratica 
que vae !U'rastar daqui, com um collega 
discolo, o melhor. das gtu·o.nti<Ls pa.rla.men _ 
hres. 

Nubre3 Deputados do Es';a.do de Minas 
Geraes: Libertas qwe sera lírmc)t , · 

(ilfuir.o bem; m"ito /Jem, o oradoi· e ~itt<· 
mente cump1·imentado a C!Di·açado po 1· m~ti tos 
S•·s. DaputC<àos. p,·ola~>f!C<da saz,a de palmas 
no recinto e rzas galerias. O St· . Presidente , 
fazendo soar as tympa,zos, com (m·ça, 1·eclama 
com ú1~istet1cia a o.tie~ç iW, Partem 1'ivas das 
gale1·ias ao ot·ador.) 

O Sr. Pr.esiden.te - Não h a mais 
oradores inscriptos. Si nenhum Sr. Depu· 
tado pedir a palavra, encerrarei a disc lrssão. 
(Pa-usa). Est~o encerrada a discussão u nica do 
paracer n. 1!_, de Hl04, opinando no :;entido 
de, em f·~ce do art. 20 da Constituição, ser 
concedida a licença solicitada pelo 3°. pro· 
motor public() do Diotrido Federu.l para. pro· 
cessar o Deput[tdo pelo Es tado do Riu Grande 
uo Sul Dr. Alfl:odo Vare la pelo f<LCto con· 
stanto do inquel'ito policial quo acomp.~nha o 
requerimento· daquelle orgãó 'do Min.ist:erio 
Publico e a.di,taa a votação ~ 

Estando adeanta:la a hora., .designo para 
segunda-feira. 18 do corrente, a seguinte 
ordem ·do dia: · 

O SR. BARBOSA LrMA -Das alcantiladas Votação do pa.t•eceL' n. 11 , de 190,1, o;j. 
boct\ina.~ da Mantiqueira, do onde sopram nando no sentido de, em face do art. 2() 
d.üras balsaiiüca.s que ·veem dos pincarescos da. Constituição, sal' ouncedJda. a licença so
recantos d1.1s serran ias, na. quebrada do cada licitada pelo 3" promotor publico do DiBtricto 
uma das quaes cada: casa que se depara é um l~ederal para 1woces.~nl' o Deputado p e1o Es
templo_á liberd~~e , 51ue v_~m dos S!l(ldavois tado do R1o Grande do Sul Dr. Alfredo 
cha.p_a.does onde VlCeJa a r.lJa. e rtua~l. eterna. .Vareta pelo fac ~o constante do inqnerito 
a.r?eL:a, symbolo das virtudes ClVIcas do policia.! que a.eompanhcL o requer imento 
m1Ue1ro; uos val~e~ opulentos regados pe.las dtLquclle orgão do Ministerio Publico (dis
caud~es do Abaete lagendar10 e do crystalhno cussã.o uni cu.) ; 
Jeqmtinhonha que rolam, gemrnas prectosa.s, · 
a,s cobiçadas pepitas de ouro-; vm~m os echos s~ discussão do projecto n. 71, de 190,1, 
1laa endeixas de Gonzaga e das a.postrophcs autorizando .o Poder Executivo a abrir n.o 
sublimes do alf01•es inconfidente, Ministerio da JustiQa e N ogocios. Interiores 

Destas mesmas pa.re.ies se d~sentnnham o credito exk•ordinario de 29:683.$167, em 
vozes augu~ta$ que f<1llam das ·JOrnadas g lo- ·execução de sentença. passada em julgadu, em 
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faver do alfer<'s ela bt·i.c:a<la policial Alft•e•lo 
Nunes do Andrn.ue ; , 

3~ d iscu.~são rio pr~jceto n. 73, <le 1904, au. 
torlzando o Podct Executi10" abrir ao Mi· 
nistcrlo da Gueri'a o e~wlito especial de 
107$B50 para occorrer ao pagamento aos sol
dado~ do l" ba~n.lhão de artilharia de posição 
MartmhoXnner oos Santos e ont,·o, deseu8 
vencimentos rclath·os ao mel de novmnbeo 
de 1901; 

2• discussio do projecto n. 96, de 1904 
mandando contat·, pJlo dobro. pnra os elMto~ 
da reforma, o tempo de set'viço do3 offici 1cs 
e praças do exe:·cito o ,d<L éH'mad;t que fiteeam 
parte das, fiJl'Çl;\S m:mtl<las na Rcpttblica. do 
Pnragua.y, apo:< n. g:nerm desde o dia 1 1le 
março de 1870 âquclle om IJ.UO llcixaram !lo 
pel'cebel' as ou~ra.s qnta,gJns; 

2·~ di~cussão du projeeto n. UO A, dn 190:J, 
Oqlll paran ~o as ta.bctln.s llos vencimontús do . ' 

pes~oal artisLico cidl mílita.r do Arsenal de 
Mi\rliJ.ha do P11.rá as respectivas ta bel h~ 
actua lrnente em vigJI' llú A l'Senal do Mar i , 
nha. da Capital Fede t'a l· com subst it utivo da 
Commis~iío de Marinhu. o Gncr1•a.; 

Discns$ão unicilll 0 pt•ojcc co n. 103, de LSÓJ, 
aul.ol"lza.ndo o Puder l~xccutivo i \ coneellcr 
um a.nno de licença, com os \:cncimJ ntos da 
lei, /LO medico de ~o Cl aiSe ([O e :orcito, J)r. 
Alri'C•Jo Lle Mel! o Ma tto; .; 

Discusmo nníca tlo JH'ujc~~ to n.l06. de 1004, 
autorizando o Poder gxQCutí voa. conceder a.o 
praticante da. Administr.l :ão dos COi'reios do 
Dist1•icto FodePal. 'An tonio GonÇ·a lves de Ca.l'
vv.lho, um anno · d'J licc nç 1; com ordenado, 
pam tt'atll.r tlo SU<t sa.ude. 

Lel'an ta-soa. s -:s,ii,o D.s G h H' i).S c L:> llli 
tlldQS •.'la tat':le. 

r 
~ :. 

Ao molo·ltía. proctJdo-sc lt chttmada, a que 1 DomillgnGs de ca.stJ'o, Fl'ancis.•o r~or~':.<~o,l 
l'OSJ:)ondcrn os:-;!·~. Paula Guimar1í.es, Olivci· j: Rubou~oas de Cat•vallw, Cost a. Julllor, À:!'-'· 
l '<l lt'iguoü•t>do, .J rtlio dn Mello, Alencar Gui- nulpho Azevedo, Elo,v Ch a ves, Lei ~ .': do Sou- 1 
ma.ri\e$, Wanrlc1·lcy de Muntionça, .To; ~qnirn · za, Pauiino f"ar·ltJS, .foa.q uim T.·ixoira llru.n
Pii•es, Eugenio Tourinho, Sli. Pe ixoto, .Jo.l6 ! úiio. flernu.rdo An tonio , Cos ta Nt:~b, Aqu1no 
Euzebio, Urbaoo Santos, Dias Vieira, Tho~ ~ l~iiJeil·o , Benedicto de ::::ouz;t, Lindolphu :;er:
maz Cavalcanti, Frederic:o Borges, J<:tluardo r:t, Caudído de AlJL·cu , Ctll'los Cavalmtnti. 
:>tudarc, Gonçalo Souto, Eloy de Souz~. ~·on- Abilon 8apti~ta., Sourcs dos San to~. Ju von::r.l 
seca. e Silva, Paulll. e ~ilv,t, Abdun Milane~. Millor, Mt~rcal ~:sco lmr, lhrhosa Luna, Gel'
Celso do Souza., Jos~ Mttr()cllino, BL'icio Fl· 1wmo H:v;slo'lllet·, Victorino Monteiro, C:~s· 
lho, Angelo Neto. Ep:tminon(hs Geacindo, f síano do Nascimen to, Vc,p<J.SÍll llO do Alhu
Euzebio tle And1·ade, Ar·r·oxolL.s Galvão, Rll· qucn·que o Homem t1e C:u· val ho. " 
dl'igues Doria, Joviniano 1le Ca.r·v::r.Lho, Felis .. 
bollo Fr.oire, Oliveira. Valladào, Prisc0 Pa- Abr11-se 11 ses,;ão . 

ra1zo, Felix Gnsp:\r, satyro Dbs. \'(lrgnc ite E'_litla o so1n rl rb:LI:o appr•ov aJt~ ;t acla i•! il. 
Abre!!• Alves Ba.rbosa, Paranhos Montoneg r u, : S3Ssao anklco.len te. 
H.odr:Jguo.~ S~ltta.nha, Bwnardo Hort:t, !lere~ ta i Pas.~a.sc (].O expedíen to . 
d e S;t, Cot•t•ca. Dutra, Mello M:tttos, Bulhoos 
~arcfu.l, 1\ugusto~lle VM~oncellos, .§i~ !?rcír:o, 0 Sr·. A lenear Gnilnariíe í'4 
Flde~i~ Alves, Joa•) B.1Pt1st.a, Galvao Bapt1s- ,j (to S ec1·etaJ·io) IH'ucetlo à !cH·um do sc"uinto 
ta, Sll va Ca.strJ , Pcl'Cr;·u Lima, Jul!o Santos, o 

Maul'icío de Abreu, Ca.t·log Teixeira Bra.nd;io, 
F_rancisco Voiga, I<Jstcvão Lollo , Jo.lé BoniCa· 
c1o, João Luiz, 'C<Lrl os Peixoto Filho, l>avitl 
C'~mpista, dal'Ocil'o de Ll.ozcnde , B11cnu de 
Paiva, L~onel Filbo, Lamounier Godofredo, 
M~noet Fulg cnch, Nog·ueira, Olyntho RiiJei
I 'O, Weueeslllo BJ•ttz , Bornat'do .do campos, 

EX,PIIDI ENTg 

O!Iic ivs: 

Do f:i r. 1 • Secretario do Sonttdo, de 1 G !LJ 
corrente, communic<mdo q ue u S~a.c!o 
:\doptou c nessa dll. '.a.. enviou á sancçao, <\ 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2510512015 10:05 • Pàglna 2 de 13 

230 ANNAES DA CAMARA 

Resolução do Congresso Nacional concedendo 
seis rnezcs de licença ao juiz do Supremo 
Triba.nal Federal Dr. Alberto de Seixas Ma.r· 
\ins Torres.- Inteírada . 

Os Srs. que approvam o requm•i1'nento 
q ueiram se levantar (I•m,~a.). Foi npprondo. 

Do Mioistario da Guerra., de 16 do cor
rente, enviando os papeis em que o e(l.pitão 
medico de 4• cla.~se do e·xerci to Dr. Manoel 
Padro Ah·es de Bttrros, pede que seja. <1. su<.t 
.idade, para. a ref'orml\ compulsoria, regu· 
lada peJ1.~ tabella. annexa. J.o decreto legisla

. ti v o n • . 785,de ll de setcmbt•o de 1001, ote.-
A ' Commlssão de Marinha e Guerra. 

A c h da apuração geral da e leição prece· 
dida no Estado do Paraná, no dia 5 de jnnho 
ultimo, pat>a a vaga. de um Deputado ao 
Congresso NacionaL- A' Commissão de Pe· 
tições e Poderes. 

O Sa· . Pa.ranhQs 1\-J:ontene,-:l:ro 
- Sr . Presidente, o C'..o1•po de Sa.nde do E:\er
cito ac:\ba de ter uma g l'ande per-da. . 

Como ê sabido, faUeceu hontom o chefe ela· 
quella oorpo, o general Antonio Carlos Pires 

. de Cat'IT<'lliD e AlbneJ.nel'IJ.Tte; o on venho pedir 
á casa um voi<J ile peza.r por este p1•em<ÜUl'O 
passa. meu to. 

O Dt·. Antonio Carlos, desde qu e recebeu 
o griLO do doutor em mt>dicim~ se de(Hcou ao 
serv!go tlü Exercito com vcrdo.•leira. p:üx.ão e 
se distinguiu em todM as commis~õe.s que 
lhe .fo1·am confiada:s. 

Desde rt ue elle. ev.ti•ou p:wn. essa oorpora· 
çfto caprirhotum:(mostr••r que sm1. ínclio<.tçã o, 
se~.d~_~c.jc· tiram sinccms, o não podia. tle ix~u· 

..-·'!'.:. iJ.ei:llcar-so como ·se tledicon a.o sorviç·J. 
Sempre foi dLtinguido entre seus colllpa.· 

nheiros; teve pL·omoçõas pot• morocimoa to e 
uHimarncnte, qua ndo ~c ll1e confiou o cargo 
de chijf'e do Corpo 1lo St\ttdo, no pouco tempo 
om quo o excrc~n <hlll mostrng d~\Squa.lídatlCô 
indiSJ?..onsu:veis ao desempenho dessa. etcvMh1. 
t'uocça.o. 

Genoml distinc to, cid~~J.Ko digno do todo o 
aprP.ço, cherç ue fa.milia exemplar, o seu pas· 

. sarnento niíó aos póde.ser imlitl'erente. 

Eu peço, pois, Sr. Pl'csidcnte, que V. Ex , 
cortsulte á. C<~sa si consente llUe na <\~ta tle 

. hOje se hmce um v(lto de pezm• pelo falte· 
cimento cla.quelle nosso distincto compa
triot a. 

Tem a pa.tavt•a. o S1·. C<\rlos P eixoto 
Filho . 

O Sr.CaJ•los Peixoto Filho (·) 
-S1·. Presidente, ainda. bem qne as Iar
gucz<\S do e'Xpedient ~ put•mtttem ao meno s 
autorizado d os L'epreseot..\ntes de Minas (não 
apoiados ge1·aes ) a.cudll• ao nó bre ::~.ppollo 
que a cst"L b:l.ncada de republicanos foi feito 
pr:lo distioe~o D.>put,tdo do Rio Grande do 
Sul, do quem, sem favor, podemos dizer que 
é, e!fectivamonto , 1lrna ti"'~ culminancias <h 
nossa tribuna p ll'lZLlnentcn•.(..tpoiarJos ,r;e;•,1es .) 

O SR. BA'P..BOS.'>. LmA·- Muito agl'J.•lecíd.o . 
0 St~. CA RLOS PEI XOTO Frt !io-)fineiros, 

lJGS~.va.-nog o silencio ne..;;•a. quP.s tã.o, siiP.nd(\ 
que, cutretanto, ma.at iolla.mos delibe rada-
mente. . ~ 

S llppuahaluos (llte est., agitação i nfecunda, 
<tuc ~c rót'ma sempre ern torno de caso~ ex
clusivamente poli ticos, bem se podia closUnda.r 
c mnrre1• corno dob<~.tlJ qtte se t1•o.vava, sus
ten ia.úo pelo l'elat or e pOl" uistihc to,; mem- I 

bros da Commis2ão de .Logisla~oão o Justiça 
e pehl.s i mpug-n<LÇÕes tle :Jlguns dos mai~ 
illustres ot•atloi'CS dest::t. Camara.. 

Pensav:tmos-e peço licença, paril.di zet-o
peusavmuo~ nó~ . O$ minell·os · ~ q_uo esses 
cscla.rccimanto.> SCl'i~lnl su(ficieJ)r.e:S e bastan
tes p<J.~·a. que a C<1mai'J. se convencco.>O do 
q un.l a di1•ectl-iY. que lho cump t·ht.<tdupt:J.r; 
pensava.mos, ont.~osim , que con\• ioh;J. cpw.u to 
ant~s fecha~ este i.ncluento lamcntay.ol , para 
que, só cntã.o , pude:.-semos da.r t odo .nosso 
esrorço · e tuüo oosso tr,\b:\lho :1. ~~nh~ qua~·- . 
tões palpHantes do intet·esse, e de cuji~, sola- ' 
çii.o depeil{lc, incoatest~wclme·ntc, o pt·ugt•csso 
dtl patria.. · 

0 SR . B ,\ltl)OS.\ LDL\ - Como '"inh::t'lnos 
dando, nõ:o é ttssim ·~ · 

O SR. C.\.t:.J.OS P~lXOTO F! LHO - Diz V .B:c . 
muito born. · 

Est:t, senhores, er<~. n. ra.zlí.o prlncipM 'lo 
nosso ~i.lnndo. 

Nã.o sinto, entt•otaa·to, dl0lc:tlcl:1de etn con· 
fessar que t a l silencio nos pesava, unm vez 
<tua ao doba.te sa imprimia. feiç..'i.o evidcnto
mcoteaggt•essiva; si nãó clirigl!.la a aggt•assiio 

.O Sr. P:re!'}idente- O Sr . Depu
tado Paranhos Montenegro acaba de roque· 
1'01' quo na. :~.cta. d~ sessão de hoje se lllSÍl''l. 
um voto de profundo pezar pJlo fallecirnont,o 
do general Antonio Carlos do Carvalho P1res 
e Albuquerque, chefe do Corpo de Sa.udc do 

.ExeNlto, eujos serv1cos iue~tlmavels, na 
paz e na. guerra, ·fica.rio como exomplo d 3 
todos quantos tiverem de exercer as mesmas 
funcções (M11ito bem). 

<n ntra. as pessoas dos que ni\o. pcn~<~.vam 
como aqnellcs (!UO negam a liuença., mM. 
ao monos, dirigida, em conjuac.to, coutt•a. a. 
Camara. U.o.~ Deptltados, CllJ03 aclos ass im s~ 
[.l rejulga v:.~m. . . 

Pesa. va-u o;; o siienew, St•. Pl'O~ídco t e; 
muito m<.tís nos pes;wia. do . ctue a. critica. do 
nosso acto. 

· ( •) Es lo dlscuuo na:o foi revisto pelo ·orador.: 
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.Minas. COl're:lpondendo a asse appello, feito 
al1ás em termos tão hom·osos c que devo 
agradecer, em nome da. nossil qnol'ida 
Õ()l'l'll, ••• 

0 Sn.. BARBOSA Lm.c- Foi fei(o de todo 
eor:v;iio, com a dcferencí<l. rtne sem pre mo 
me\'eco o glorioso Est.tLdo Je ~-Jinn.s_ 

0 SR. CARLOS PEIXOTO l<n.no- Corto d::t 
sinceridarlc do V. Ex., renovo o meu il.gl·a
dccimonto. 

Minas, dlgo eu, corrospondcndo ao ILppollo, 
vem declarar le:tl c s\ncer::tnu.m te as l'(l.zõcs 
por que vota peht concossKo dil. Hcenç;1 pat·a 
proce::sar o Sr; Deputado Alf1·odo Va!'ela. 

O caso não nos p:u·ece, ;L nós out.t•o.;, flllO 
pos>a. ser PU~~tl':tdo e decitlíclo soiJ o crttcrio 
«110 ÍCO» UO collegu l:liU0. 

Emprego determinadamente e ~>e vo,~abnln, 
pois n;1o vejo úutr::ts l'~>ziles pont!CJ·osas (jllC 
nos forcem a recusar a I iocnç:L pu, r;• levar 
um Dcput;ulo ;ws trihuoaos ;le tlit·eii:o con.1-
mum, negaurlo-ll1o isw que 3e nil:o l•li~l·J re
putar um<~. humilliação. coruo fui diw ncs ~a. 
Camara., c: n !m a sc1· o ttit·cito do sa tle !:~n
der, tlcsdc que est<í convcncid0 de ter a>:!ido 
bem . ·· 

O SR. R \.11. \lOS,\. LDIA- A hllmilhaç.ft, , n ã.o 
osL:t nisw: csüí no :wto p:·ai.ic:J.do poto chefe 
tle policia. 

silencio dos seus gabinetes, é ltoje camn11mis 
opinio que a irnmunidade parla.m flntn. r· se 
não pólio esicllllcr absol utamente a casos, 
quo não tenham rl.!fcrew·ict on ligac~"io, di
reata 011 indit·ecta. com o li VL'<J exercício dl> 
mandato legislath·o. E' ainila ponto assen
tado, conse<[Hence c~ta upin ifio ao estmlo qne 
1\z da. m:Lt~ri"- '~ ponto a~senla.do , discu ti
do e lirl tiÍd ~do. em tadJ. p :11'tc, que no ox· 
:une <lo p;diLlos da natureza tlaq twllc r1ttc 
r.,l su hrnetüdo i noss~ ap~·ceiaçi'i.o - ;1 Ch
m;•ra n1b tem al;sulu ta men\c o direito de 
il1qnit•ir do mm•ccilncnto jnr ir.lieo do CliSO 
submetii,]o ;i. >H;t aprociac;:Lc> . 

, Stls(crJto, S1•. Pr·e;;i-lcntc. '1.\IC, tendo tlB 
conllr cor tlo pcditlo llc licent;n prtt•a }lrocesso 
de um DopntaJ.o, nt3nhmn eseriptrJ t' rtssevcra 
llo.io que t-.~nlFtmo,-; nós outl'o.>, eutlog:l:< ilesso 
Dcp n t.:ttlu, ú ·.hrcilo tl1; aput'<tl' ·~-i 1:u~u·c on n~o 
\wu v e crim.>, l'o.;s<> <pnl ru~;;<J el tc , o q ue cqui
v:tiCl <I :;u~ten tal' ' LH0 :t Cam:tt•a. nü.'J tem <Lh~o
luhrnen tc o ÜÍ1'(do M substituir-se a um 
it'ibnntü .it:<li .•ia.L'io. de j lll !é:te u,c.eL'ca du ct·ímt\ 
rludelki.o, <.nni\m, ;]e xnbmet.i.r,r :t, :·•m jul:srt
montu prévio rJ coilega acca;<;do. 
N~o se f'a.z pl·cci~o. nom rne~niLI 1nc s~eüt 

d;tdo nt:ô l~o• npithB moment.us, fttndamcntar 
;\ soguwo~l()'.t tlesta opi niiío; pos<o, t od;cvia, 
ga.t·:tntil' i Gamat·a. que em tudo gna nto l: a 
reSiJCiio , j;i~ Oill l'el:JçCIJJ 11: l)8.iZ:\S eul1 0J-lCLB. j:b 
em rt~b~:;\u :1os l'' ta.Uos Unitlo3 da, A me· 

O SR. C,uu.os f'EIXtH'O Fli.il')- Xüo me l'ica UI) .'\oi'tc , CLt tC t:'ro pouco ('oc\ t:n i1:Vo· 
re-firo n. palavra~ Jo ntou dis U ncti~~~i n1u cu!.- CiJ.di't8 nr~~::.o tlü!nto , v e t·!lirt Gr:i '1.1.1 0 a. C(l-nl;lll~, 
Legtl... nõ.o t<"Hn n:.::{e dh'cito, pul :S r.oUos. ::.u::; i;en-

Disse-se oesr,a tri1mnl~ t:uc a, : :~un~ll'a se t:tm iirrn:>nH!<Jto qqc ;~ d L.t não C<lb.•. " 
;lcumplici<w:: ·com IIJ.:L!ll;jo/ :lo P•JdC!', rpw ~c :te ~ n ll:; cif uit·-s· : 11 ;tm_ tt•i!mn:.ü . jn:iiehr· :. ~ .· 
}1Püpa.J~(1vct pa.:·a .. s~thn1 ·tter uru do~ . .;;í~n~ r:ul.. J .. t Carnart.~, co l 'P'-H\~(~:to lo~Ls!~U lYi.t . a.~~ l~~c, 
togas ~l hu1nill1 aQ;lo de un1 pL'ur;e.'::l:-10, de n111 , nc3t(~ c:ls .; , lltn !L nicü di L·eit·J-o d!J rePi i lea.J~ 
jttlt;1LIIlCnto p~t·anl'o o .rutlici!l.t'lo. 1 .~i ~ob ·t •. l!l i\:<e:t:•ct tlpp:tt'cnt·J (L\ •.H!l JH' uc•.l <:>o 

En tão, S!"·. PL·1:.~lduntc, ont run l'uginHJtl :::;1:~ uceHl';:t u;n;l. nl~liHJ lW .. t pet' V(!L'Sa P de~ll!ttl 
~·cpul>l lc:.Lno pótlo-so tlizot' rtue s' procur:t do i·: :.:cw l,ivo, de5t:n:uln. :~ ".f\ st:tt' •.iu é'en t'O
lntnl.illmr ~~ rtut.tlqttul' do~ llOSt )S coUuga, ·í ~ ~P.- ei11~0 l.liflil vuh hn:·;:JiL 
Y(tllÜ <>-0 ;L h:n·r-•• ·!c 11111 tril ll tnal I Nft:) i1 S: ts r .• ~n~u i[l!C, m t'(l Ll !· ~t,'} ''"'I, não )~<Jtl(J 
verdadeira cS.>:I. doutl'ina. Pot·d r)o ; t Gam:wa, ~ :;t' rc:w::or/.1. :t l icunçrr . p Oi 't!llC c lfecl,ira
si ou falhe com vcltcmcnciu., filita. apcmts d:1 mcnté! niio s:1 lmmil!t:; o D<.'llr:lct(i o quo so i\,z- · 
convicção q_ue tli&a o meu voto . com pD.l'ncel' ante ::t ,ju.>~k::. , pua rcspolhlcr 

Outt•:L f<LCO, helll m·tis uup~rtante, di,·i<u po t· 111:1 a.ctll pr:ttkatlo f ij ! '"- •ld~ill"ecin to: 
no dollcado proi.JJcma submctiido uo no."OJLll- Q. tlCc ~ SJ L1c 1'<1cnl~t~ ~1 <JPl!Ul'GtlntlhHlo do se 
gamento; o c:.so é pdncipahncntc consti.- C$COÜ1l i1l' tle nmn. su,pdta, C<JllJO q rtalquet· 
tuciom\l: ó do s~ a.;Jm'al' si üontl'o da.> fcan- "imples cidn.JiJo. 
quh~ do art. 20 se <~.coberta. um prh·ilegio l. Esso (:o :~~pccto cons tit(ldon<Ü ch qu~stão. 
pessoal, dttdo ~~.·cad11 um de nos, ou si o. pena .. 8 I P. :,r-<., sc1· leal, p.or<lnt, nfr,o devl> dctor•-mc· 
·uma. garantia funccional , dsstinad rt a rcs- neste ponto. 
gual'ua,r o exet'cicío dos nossos deveres log.ts- tJiscutiu-~e " f<tCoJ mot•;d ,lu. q_uestão: 
lativos . Es~c 6 o aspecto sob o qu 11l, pr.lnci· nm il!usbr·c rc wesont:.tnte :LIJ Est,W.o <lo R10 
palmoote, encat·<~. o caso a banca.1a. 1mncir :~. l)c JtCneiro suslont~m nes~<t Casa~ com uma 

Do ponto de vista constítttcional, a!Iirmo, pai:LYL'a oloqtwliL.tssLma, c1ne tleVli lillO~ con
ê hoje opiniã.o pacifica e pDnto tra.nt]uil_!o siclo1·:u· o ca.so não csc!uec~ ::do. CLIJil se tro.t<tva 
en1re os publicistas, entro aquellea quo nuo do t11l: co Deputado oppos lctom~tfl. . . 
formam a~ suas opiniões, como nós outros, Devo <le?lamr em meu nome e, ct•mo, nos 
ao sabor das correntes de paixões momen- dos meus lllusot·es coltegas representantes de 
taneas, mas qne examinn.m esses ll.'l,SOS no Min:J.~ Goracs (<>poiados da ilancwla minei!'" ), 
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riuc nos j11lga.mos no den.lr úe respeitar a 
conducta politic;t de llUa.lqucr dos nossos 
collegasAue entenda criticar os >1ctos tlo Go
\' crno, os a.ctos do E:~:ccuti v o. 

Rcconhecomos, proclama.mo1- o altamente, 
l'econhecamos ao Sr. Depntado Alfredo V a· 
l'êla.,como a qualquer ou~ro r opl'esentante d<:~ 
Na{'ão, o· amplo direiGo de critica sobre to
<los e~s actos, o que não importa, Sr. Pre
sidente, emittil• juizo sob1·e quaesquer p;·o
cessos que elle, porvcnturi~ , tenha repu ,ado 
melhores para a. sua acção :po!Hioa. 

Reconhecido, porém, ésso direito, não po
demos levar n nossa. tolerancia. ou melhor
o nosso propo.Jito de juoti<;t,-11tõ o ponto tl.e 
rcponbecer-lbe, de g~rantír-lhe a effica.ci:t 

. ilosprocAPsos rovoluciona.rios que elle préga. 
e que poz evillentemerite em acçã:o no dia 
dos acontecimentos dos quaes resultou o 

. facto pelo qual está sen•io n.ccusa.do. 
Etrectivamonte, trata-se do dous processo~ , 

que se defrontam: o processo r evolucionaria, 
'de um lado, e o legal-constitucional, de 
outro. · ·-1.:. 

O Sr. Deputado Alf!·edo Vat•eln., no uso llo 
di.rai.to de representante da naç.ão, critic:1va 
os actos do Executivo ; o Sr. D.lputado Vtt
rela., dxcedendo os direitos que a Consti
tuição lho garante, insurgi(l.-SC, como qua.l
quel' cidadão, contra ~Lcios da autoridade, c, 
passando do ·terreno da. simples critica p~la 
pi\lavra - tão segnramento l'esguard.a.da. no 
paiz classico das liberdades, a. Inglaterra.
chegou á. a.cçã.o cfllcicntu, no intulto de, pelo 
e:c!lmplo, animar aqu:3lleii <r ue apoiam as 

• ·suas doutt•inas, a essa mesma su bvOl>.>..'i.o !los 
principio:s ca.nloaos o olcmout.arl3s rt :~. ordem 
constltuciona.l. 

V07.Es-·Muito IJem. 

O Sa. ÚARLOS PEIXOTO l''n .un- Dous pl'in
··i.JliOs e dons metho•lo~ que se dofr·ontam: o 
re roluclona.rlo, de um lado, o o L•gal , do 
outro. 

·- · N~ó temos, nós outr6s, absolutamente, o 
dil>eito de, ·ainda ljue passiv~rnonte, dcixM' a 
1:'\\Speita. do quo apprommos essos excessos, 
lJUa.esquor. quo sejam. · . . 

Nós outros, porque dctendemos a liberdade 
de tl'ibuna e da. palav1·a, queremo~ . po1• isso 
mesmo, que aquelles que dellas. se utiliza m S3 
contenham sempre dentl'O dos limites leg11es; 
n6s outros, porque respeitamos a acção po
litica do .. Sr . Depubdo Varela, emqurmto 
legal, somos obrigados a.deela.r :tl' r1ue onten
demos que, ·quando ·devassemos julgar do 
morooimonto dos seus acto3, ·nós o reprova~ 
riamos, digo.·o lea.l e muito siuccra.mentc. 

Demais, para. que se nã.o 'diga ~ue evitamos 
as ohjecções, a.ccrescenta.rei tunda. sob o 
ponto de v Ma juridico: ao magistrado fóra. 
t.1.lvez poa:iivel discutir si Mlwio TrJvão es-

tava. legal ou i~legalineitte preso; mas a.: lo. 
gisla.dores, a. homens, de cuja. conduct.u. de
corre principalmente o influxo moral do ex---
emplo, não 6 licito a duvida . . , · 

0 SR. HEREDIA. DE SA dã. um apat•te . . 
O SR. CARt.os P J-:IxoTo Fiwo-:-Sustentei• 

que á Ca.mli.ra não assiste o direito de indagã.r 
do merecimento juridico do caso subme~tido•· 
ao seu conhecimento, declaraodo , pol•,ln':l.;. 
com lealdade, que, quando f .ssemos rot•ça.dos·. 
a considerai' esse ponto de vist·~ da: qtiestlio, 
daria a. minha opinião, declat•a.ndo, como dé
cla.roi C rcitel'O agOI'a. que O que está eSI!J'ipto. 
no Codig J Penal oã.o pôde dar a ca.•.la :um drJ 
nós sinã.o o direito de verificar as condições, 
por a~im d iztlr, objec~ivas dos · actos da art"
tori!lu.do ; não nos pôde garantir o·· direito. 
de eott\t t' no fundo da. questão j ut•idica, o que· 
nos lev:l.ria. ao pleno domínio da anarchia. 

Mas, flna.lmco te, sob o ponto de vista. mo
ra.l, pet•gunto ltOS que são op-positores da 
doutrina que sustentamos: Temos o dh•eito· 
de, a.ttoodcodo sõmcnté ao colleg uismo, afer· · 
rados ao nosso velho amor ao libera Jisino, 
esquecer. c:,s graves in ~ercsses q ué seriaú1. 
evidentemente attingldos 11e!a noosu. eondti-. 
cta do lo'gisladoros 1 

Nós outr . sjulga.mos que a resposta, deve· . 
ser n.ega.tiva, · ·· 

Sabemos que do nosso e."<omplo brotarão · 
fruc~os, sa.bemos, S_t•. ProlSitlente, que mais 
do que as revoluçõe~ de acção V<~lom princi
palmente as revoluções monta.es, que essas 
se fazem exn.ct;l.mente .pelo exe!llplo; sabe
mos, ll~ l' fim, c o affirmamos que,· 1 Jg.i~lado· 
re~ dtt Rcpubllca, não vemos, ·não devemos 
vm• nus iromunidadcs parlamentares o privi-
le;tio pessoal, mas ap(lnas, exelusivameoto, a 
gat•u.n tia }llJ.ra o· 1 i Vl'e exerci elo do nosso. 
mandato. 

E e~sa, devo rClpe~ir, nõ'.o me parece :~bse
luta.ment.<l a.Mi ngida pelo processo quo se tem 
em vista . : 

o Sa . BARnosA LIMA- Mils pelo eK:>rnplo · 
dado pelo chefe de policia estú. ;J.ttlnglda. 

0 SR:. CAR WS PEIXOTO FlLilO-Chega.riu. a 
oste ponto, mas V .Ex .me otrerece opport· .. mi
da.de 1mra encerrar estas breves considera· 
ções. · . 
· O n ol!SO .honrado collegu. sustenta com a . 
sinceridade, que eu pl'oclamo, de uma. con
vicção arraigada, que a Camara. dos Depu
tados nã.o p&ie tor esta procoúimento : ter · 
visto o criroe praticado pelo Deputado Al· 
frado V;~rela. e ser cega ao crime pra~icado · 
paio cheCa do policia.. . · 

Comprebende V, Ex. , Sr. Presidente, que · 
me niio cabe ab.;olu tu.mentc, nestB momento, 
a discnssã.o do facto relativo .(\O cltefe .de · 
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policia ; delle direi apenas o necJssario pJ.l'a 
'lS~I<micer a nosoa opinião. 

O crime, si o 1\C)nvc, commetJido pelo 
cl1cfe rlc l)Olici.l, e~se deve ~er encaraAo sob 
duas faces. 

Preso um Deputado qnalquer, um membro 
'lo Parl :1manto, detido c conservado em tal 
situação, não poderia a. Camara dignamente 
contintue no exercício norm .. t de sua\~ a.ttrí
huições. se:n procurar, pol' todos o> meios 
ao ~eu nlcance. t•ctit•al-o ele sob o guanto da 
llleg:\litlade. 

Esta, porém, não é lH'ccisameni.e a 1lypn
t,hese que t,emos diante de no,sos olhos, 

Trata-~e de um ftLct.o tr;msitorio; aecusa-s:J 
o clwie de pJlicia de ter detido momenta.
ne:un~ntc nm Do;mtado, que, immcdiat-1-
mente sotto, nos vcü1 referir, c!le pf'oprio, 
aq uillo q ne se passara.. 

No primeil'o caso que· figul'ei, t<>.r~t a Cc~.
nHra o mais imperioso do.:; deveres no des
:lggravo t!as suas imn:iunidades oJTendidas. 

No seguudu caso, h·a.t!L-se de um r1c1.o de 
mtt:~rez:t transitaria, si bem que iUcgal; do 
fado rld um Dr:put.atlo l[UCl, dctitlo mometl
hneament::l ·c solto bgo dopois, vem cllo 
P,ropri~ referir-nos a nós outros a supposta 
llleg<thdade pol' elie affirmad.a, rle quo f<ka 
victima. 

Nestas condições, :t Camara nãiJ tem a 
necc~:.idadc imperiosa de trazol·o d~ novo ao 
sett seio, porque o exel'cicio d<L funcção lcgis· 
!ativ-a. nã.o !~Ji u.bsolutamenta )"IOl'tnt·b~clo, 
l'eshodo apena..s. a res_ponsahillla.Liu tlo runc· 
cion<tt·io accusa.Jo, 

Prl.lcurarei tormina.t•, fu.zorHlo p0r minlrrt 
vez um appello ao mon illustro mostt•e. 

g• certo r1ue nu l'egimon pro~iLioncial, qno 
tamos todos o Joror, nã:o sú dr:> gua.t•clu.t•, mu.s 
pt·ioci!lillment.o de cumpt·ir o mmcutu.t•, as· 
sislo :1.0 olfcntlido o dir·cito do Jov/\1' u cltcJ\J 
dl! puliciu. a.os tribun:ws, :\llt() a justiçrt urdi· 
na.ria, qHo tl, entre O(~,;, a. nnica. s·.llv:tgnu,rti(l. 
do direit() o quo nunca tLlt:;u no.~ Cttso~ [loli-
ticos, · 

0 SR. MELLO MATros- O PoJot• .ludicia· 
rio sempl'c tem pt•oceditlo com indepcndon · 
cia. e impaecialid<~de nos casos de prisã.o e 
procosso do p<J.rla.menta.re~, nos govorn."s 
de Floriano o Pruclcnte lle Moraes. 

O Sa. BARB liA LrMA.- O Presidente tl.:J. 
Republica é um magi~tt•ado responsa1•cl por· 
ante nós outros.- (Trocam·se outJ·os apw-tes.) 

0 SR.. CARLOS PEJiltoTO FILHO-Respondo im• 
mediata.mente: si ao Pl~esidAnto da. Republica 
reconhecemos o dil·eito do nomear e domit
tir li Vl'emon to esse runccionat•io, si o nob1•o 
Deputado nã.o encontra. na lei de rcs[)onsa.
bilidade um artigo rrualquer em que elle 
t.onha incidido .. , 

l•Ao Jll 

O Stt. RAanos,\ Lnu- Encontro o art. 40, 

O SR.C~>RLOS PEJXOJ:O FiLHO-••. a Cam;tra. 
nã.lJ tom ac<;ão elfica.z con tt'a o P r~sidente da 
Republica. (:lparles.) 

O Sa. B.\nnos,\ Lnn - Tra.r<li :\manlü'.í. a 
denuncia, capltulando no ad. 40. Tral'ci 
pa.ra que a C:.tmara cumpleto :1 sua. a.cção. 
(Trocam-se muitos apartes. Soam os t;9mpwws. ) 
Accentucmos que, na. opíniã.o de V. Ex., o 
Deputado pó.-Jc ser pl'rso, por tros ou qmltro 
horas, pelo chefo tio policb., e vi r d'apois p;~ra· 
aqui.._ {:\partf:s. Soam os tympan os.) 

O Sa. CA.nL'Js P1wwro Fu.no -l~u não ü 

disso, c f<tllo com inteira lealdade.· Msüu 
corno ~1crcdito,e rolJO ele o c.mfessar, na. s in
cericl.t.(lo d<L doutrin~ quo prég-<1. o noliru 
Depubdo, quet•o ser acrc,litado com a mesma. 
isoocã.o. 
C~cio qno o chefe de p11l ic·.a, digo ·o como· 

DJput.adu c como·repl! IJllct\no, prcndendn um 
Dep11t~do, por nm seg-undo que fo~se. teria. 
viola.clo o art. 20 da Constituição. Croio qu<!. 
nu nos.'o regimon, só ao PJdor Ju([iciarió · 
oJrnp~te tom<'r conta.~ ao chore de policia 
(ap :H'rJdos); ct•olo QilC n' O..!sao·t·r.gimen, ainda 
que o nao :J.ffirmo com scgut•anç;a, o P l'r>JJi
dente d11 Rap1tblica não podorã. ser proces-· 
sado por ad'J de simples omis:>lio ... 

O Sa. BAitnOSA. Lt~rA- E' o art. 40. 
0 Sit. CA!U,OS PEIXOTO FILHO-, •• mr.mime · 

C!H:.Lndo o.>~e a.cto se llr m:' eiU a ttril.llliç.'io· 
d 1 orilcm lb.qualllt8, ílUjo 1\n'e excwicia a 
Con~1.it11içiiu lhe gat•;w l;o. 

EIÜt'CtO.Il!.O, isto Sot'ill umtt iillOSt[l) a. CXl· 
minar. 

Quero, poJ'élll, CI'Ol' quocl;i-so nesi;c r•ogi mon · 
a~uiHo u. quo :1lludia, lkyoo, d izonllo ni'io sol' 
hum:J.nll 11'10 ~o mnv:~ o ctt nhl'w de 100 tone
lt~dt~.~ Llu. l'JSliiJnsu.IJilithde pl'osilloncial para 
punir lovcs rlclict.o~. De~ te romcdio sô se 11&· 
do lançar mão quando a. ta lta. fôt· propor
cionu.l ao alarma: nito se e mpr egam granàos 
itw.rteUos-pilües pa.rn. 111.Jebrar nozes. Não· 
quero f<tzer applica.ção a.o C!LSO., _ 

O Sl~. BARBOSA LIM/1.- Nós fazemos. · 
o Srt. CAnLos PetxoTo FlLuo - ... q uor ()· 

di<~er qLle couueço outro.> regimens e consti
tuições, pelos quaes ao pu.rla.ruentJ se I'eco
n hece ex: pressa mente a u torid.:1.de parJ. de modo 
collectivo rccl:t.m:.tr o processo de qu:tlqullr 
fuucciou:tdo. N:~ AllrJint~nh:\ e em outt•os 
paizes isto so fa.z e no nosso Codigo não encon
trtLmos esse pt•cceito ; encont ramos · ro~o-
nhccido e liquido o direito, do que já deve
riam. ter l:J.uça.do mão, de processar o chefe 
de policia.. (Apartes.) . 

Vê Y. E.1. (tlirigindo·seao Sr. 8 cw bosa l,ima) 
quo cheg.Lmos precisa.monte a i) pont,J a quo , 

:lO 
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queriamo3 chega1•: não é a,bsolut'1mente 
acceitavel a doutl·ina,-registre-se a decla
ração -de :procurar compensar um delicto 
por outro, attribuição que a Constituição nos 
não outorga e de que não poderemos In,nçar 
mão sem excesso e a,buso de poder .. 

Neste regimen, tudo quanto se preceitC1a 
nas nossas leis constitucionaes e.:;tá. a ensi
nar-nos que-delinc1ucntc, o Dcputn,do Al
ft•edo Varela,-delinqucnte, o chefe de policia., 
ambos devem ser processados e punidos; 
nunca se poderá compensar um delicto com 
outro. (1lpoiados da bancada minei1·a.) Para, 
isso n, nossa, colhtbora,ção efficíente sempre 
que se torne neccss.H'i<:t, para isso a J.cção 
de nós outros republic.::tnos : devemos uma 
vez por todas libert..'\r-nos desse velho ~irtts 

parbmental·ista,, que faz que queiramos 
por bem ou poe mal respon&'Lbilizar o supremo 
depositaria do poder por qunlquer falta 
praticada ... 

0 SR. BARBOSA L1l\IA- Este é o r·egimen 
dn. responsabilidade. (flct ottt1·os apm·tes.) 

O Sn. CARLos PEJXOTO FJLno-Estamos ou 
não inquinados desse velho vi1·'HS ~ Ahi está 
uma «que.-;tão abmttt)> ou «fech:1dt\» dea.nte 
do Pl'esidente du. Republica ..• Não. Neste 
rogimen o Congresso resol've por si; não ha 
questões feclntdas nem abm'tí:l.s .. Para a pu
nição dos dellctos-e 6 ossn, a princip<tlis
sima supel'ioriJa,dc elo regimen pt•esidcncíal 
-se estabclecon a procminencüt inrldbeliivol 
do Podei' Judicinrio, ao qu:.tl todo::; nós de
vemos contas. 

0 SR. EDUARDO .ltA:\!OS- Intlefec!i n)l, não, 
porque depondo da nos~'" licr:n~~. :t. Podemos 
nos interpor de mo(lO ctnc o PoLlet• Ju(tici:trio 
·fiq uc es tcrillzado. 

0 Sn .. CARLOS PEJX01'0 I!'JLIIO-Irlllofedi vol, 
sim, porque é o unico tLos rogimcns em cttto 

· se dosconhece a omniputoncia. das assomlJlúas 
para so affirmar a. prceminenci:\ scmpl•e .in
violavol (lo Judicittrio. 

UM Sn.. DEPUTADO-Pela nossa. Constitui
cão, não. (.Apcwtes.) 

0 SR. Jo.Xo LUIZ ALVES- Sim. 
0 SR. CARLOS PEIXOTO Fn,no- Sr. Presi

dente, lla ainda mri ultimo ponto doante de 
cujo :exame não recúo absolutamente. Lê-se 
nas entrelinhas de tuclo quanto dizem ou es
crevem os antagonistas,percebe-se nas sub-li
nhas quo elles empregam pa.ra a maior pa.rte 
de suas palavras, que··se quer à viva força 

. suspeitar a maioria da Camara, porventura 
aquelles que votam pela llcença, de agir, 
não no livre exercic.io consciente de seu 
dever, constitucional, mas obcecados por 

.· uma snggestão do · qualquer natureza que 
ella. seja, 

Quero dizer <i Camara,ao menos em nome 
da bancada mineira, que é certo que o nosso 
amor á liberdade não nos céga jâmais (o.poia· 
dos da bancada minci1·o,), que somos ciosos 
desse cuLto, estando, entretanto, convencido::; 
ele . que não podemos levai-o a excessos con
demriaveis. 

Si de algum modo pudesse o Executivo se 
interessar no moneio desta questãopnTa mim 
é certo cp.H~ seu interesse estal'ilt em que 
eU a nã.o tivesse a.ppn.recido. 

:Mas, acaso temos nós o direito de suspei
tar dos membros do mlnisterio publico, 
para delles fazer doceis instrumentos do 
Executivo? · -

Não cr·eio que semelhante affirmativa se 
pudes.:;c levantar. São homens com direito 
ao nosso . re5p~ito, igual <.to quo queremos 
ter ao respeito alheio. 

Membros do ministm'io publico, ellos 
oxercom suas attribuições nesta conjtloctura 
como a. tm·ütm exercido em .qualque: outra. 
(Jfuilo bem.) · · 

?dembros do mini!)terio .público, ellcs, :51 ao 
Poder l~xecutivo são subordinados, não é 
menus certo que toem garantida. nas leis sua 
indcpendeucia. · 

.:'\lt~m disso, o 1ntcrcsso, repito, do Ex- · 
ecutivo 0star·ia. em que se tivesse fechado 
csb~ quest.ão, não no sentido em que em
pregou o vet·b~ o men honea.do a.nüg-o e no.
bl.'e Doputa.do pelo Rio do Ja.neit·o, m~ts fe
chado esse longo parcntllosis .infecundo, que 
nos priva, tle torna1· conhecimento de ques
tões bem mais important .:s. 

Qurtl1llo, porém, assim não fo~so, acaso 
pnd :rL-. mos LliZCl' quo Ot'tt o l~xccntlvo pcssu
.<dlllt'ltt , ~ i11tcros::mdo na pnn iç5.o do 'luom 
qucc ~111e sc~.in ?-

~flo, :~IHolubmontc nü.o ; par•.t c:~s.~ obra 
ni"ío C(\!l:tbol'tU'Í<Ll11o~ (C!poiculos), .essa obl'a 
não Lt jnign.mos possível neste momonto • . 

:-testa sitmwã.o terüunos, quu.ndo mult(l; 
(p<mloom csti.{r .fatigu.ud? a attençã.o d.u. f:á
rn«.ra,) (nllo apouulos) tel'wmos quando. mr;Ito 
o p<nccer 'da.quello que reprcsema n, aHo
rid.alle da Nação a antepor-se a um. c~da&ii,o 
que sustenta que os processos G metltodos r<:.
v<ilucionarios são a.queUes de que o povo deve 
lançar mão nesta. ho1•a e neste reginien. 

A ordem publica haveria périclitado no 
momento em que roconhecesscmos que o 
Depnttulo póde, além de fazer lei:S, inter
Pl'etal-as pa1·a conhcceL• da lega,lidade ou 
iUegalidade suhstancial de uma prisão; pe
riclitaria essa ordem publica. no momento 
em que so reconhocosse ao Deputado, não o 
direito do exercer· com independencia o seu 
mandato, como todos q\leremos quo so re
conheça a Alfredo Varela, mas o direito de 
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passar <t. a~çã~ eilicaz o ctliciente para., em 
contra.pos1çao a ot'dem da autoridade, vio
lal-a. conscientemente. ÇApa~·tes.) 

E' essa a questilo unictt que se polloria ter 
levantado, mas declaro que não nos impl'es
siona. A' Camara dos Deputados não assiste 
o direito do üi::;pensar na lei, à Ca.rnara dos 
Deputados não assiste o direito do conver·ter 
a immunicia.de em privilegio pessoat, á Ca
mara dos Deputados não assiste, pl'incipal
mcnte, o direito de da.r ti. Na.çã.o, IUJico poder 
a ClllC devemos contas, ost~ funo:-:to exemplo 
de desrespeito <l lei, çons~tgra,ndo como le
gitimo, pelo nosso voto-o acto daquelles 
que pregam dou~rinas revolucionaria~. 

Eis ahi o ponto de vist<t em qne nus acha
mos; os dous processos se def1·ontam-força 
·de urn lado, lei elo outro lado, Constituição 
Je uru l.:td.o, violcncia d.u outro. 

0 SR. BARBOSA LIMA dú. um a,p;trte. 
0 SR. CARf,t)S PEIXOTO FlLII0-0 aparto de 

v. Ex. teria o valor ele d.esvia.l'-me elo ponto 
a que q ncro cheg:w ... 

0 Sn.. BARBOSA LIMA - :\i:~o é G:3Se O n1eu 
intuito. 

-::::="' 0 SR. CARLOS PEIXOTO l"ILlfú- ..• ll.lé~il, O 
·meu silencio não .•.dgnificarà' üoqualqucl' mudo 
q ne cu raja. à rcspous<~bHidado da. resposta .. 
Jâ mo externai a. esse respeito; apeesentci 
as objccçõc:~ :mtes que me f'osscm ronnul:~.das, 
fui ao encontro cteHas; dis::;e o CttiC leal e 
sinceramente pensamos. D1;mai8, j(t silo 
muitos os impontle1·avcis cont1·a nós onteos. 

V. Ex. sabe. Sr. Prcsidcn to, quo nas e ai
zes ma.is p1•ofundas,tlo (lllO podemos cha.n;w.r 
a. ·alma do noss'.~ nacionalidade. oncun ti.·;~
mos o vol'dadoil'O latinismo, o oxcessi vo 
~unor<.L liharJade, o !.1apsychologia indivil.l!ta! 
cncontra.mos este a.moe cxa.gg01.wlo á inrlo
pcncloncia, quo nos faz sacritic:u· 'to seu culto 
toda.~ qualquer outra. virtude. 

E' cm·to que, cloanto de um acto qualrJUOl' 
<1110 tenh~tmosde pl'~ttic<ll',comoça.mossemprc 
por indagar si isso poder-ia ser uma imposi
ção, irnpJsiçilo quo natura.lmontc .se att1·ibue 
a.o «í.\ltm, , po1•qnc V. Ex. s:t,be que ao Ex
ecutivo bem assenta sempre avilta de ata.
car a liberdade e a indcpcndcncin. do Legisla
tivo ; essa, seria a genesi;) das mo.nHestaç.õcs 
no caso actnn.l, que só os mãos· invocariam. 

Eu não filio tal procodirnen to <t essa ra.iz 
psychologica ; não: act•edito que so,j~L l'e<tl
monto o excesso de um sentimento muito 
nobre o genOl'oso, qual o dom<Lsi:.tdo :Ln1ol' 
pela pratica dtt ju:-;tiça, quo L'econlleço muito 
viva'l. no ao imo dos meus collega.s quo votam 
contr<t a liconça. 

O desejo de não scrmós suspeltL\.~tos \1\ ... \:.\. 

·opinião publica bem poderia conduzir·uos a 
dar o nosso Yoto do out1•a. fijl•ma ... 

0 Sn.. SoARES DOS SANTOS- V. Ex. d<t li
COUÇé\.1_)/ll'O.. um. U.})a.rte ~ V. Ex. })Odot·á. dizer 
qual o Yoto d<t bancada. de MioG.s no caso do 
pcrliuo de licença, pa.r<.t processal' o nosso co l
lega, o Sr. Doputa.do Dnti'a ? 

O SR .. To:\o LUiz ALVEs-Vota.mos contra.; 
V. Ex. dev,; sn.bee mnil;o bom disso. 

U.\I Sr::.. DEPUTADO-Fitr~·:t <.1. pa.rid~tde entre 
os dons ca:)os. 

O Sn. BA.Rl30SA LDu-Entio sonc,g-aram o 
Dopnt:~do <~ acçã.o da justi.ç·<t.· '· 

O Sn.. RonOLPao PAtx:.i.:o- Votamo.:;. de ac
coL'do com a, lei e :.t justiça. 

0 Sn .. BARBOSA LDIA-~IJ!11 a Olltl'OS senti
mentos fiz o tl.l1Gllo. 

0 SR. CA.RLOS PEIXllTO FILHO - Ao lUCll 
honrado collega ou não podia dar re-;pi)St<1 
pl'omptét porqi!O nondwn nc<lHs e1·am. (Riso.) 

M 1s 8. Ex. aea, lJu .. de ou vir a resposta, úos 
meu.s collogtts. 

E' c:)t·to,porém,quc em dctcrminàdos casos 
pôde influir o influo segur;nnentc o senti
mento pulitieo üominant.c na occasiã.o. O 
qno, poeem, :'Clll omlnn·go dissn, assegnro
é quo r1a·mto á ttculrlade do iLprcci;u· ;;, 
Cc.tm;tt'cl. ú lllCl'GcintOili.O j11ridico d-o ca,.;o, u.s 
opini(ics Llos rnclhol'CS a.utllre::: o as cmittidas 
nc,sta. Casn. pol' nomes -illustt·c~ 'ão conformas 
á. minha. 

ÜCCül'l'C·iilC ~ dtaç;'i 1 (tÚ tl111iL alltJl'Ít)n,(lO, 
<lllC sei rc . .,;poita<h c ac,~t: ula. por i.oJa. a. Ca
rn:11'<t, <~(to vonOt'ctntlo mest,t·n Amplliloplüo 
tlC Cnl'Yalho, cn1 Cltj:t::; lir{Õl!S nCJs todos \-:~
mo.;; buhet• cn.sína.mon to:-;; C!s.;;a a11 tol'id:ulo. :~. 
despeito da. qne,l\.o :\.i;mo~phcr;t politicn. do 
ntomcnt0, n.·tu sustentun 11est;~ Cttsa,, 01n 
occ~tsi~~o mo,nor<wol, 11uu :'L Cam:u•a ~t.,~isUssc 
o lli t·cit.o de cJnhcctn• do lllOt'ocimonto jul'i
tlico <lo ca.sll, mns aprcsontoiL aponas tl'e;) 
hyprJtlloscs. nnt n.s quu.c.~ üovitt u. C:nmn·a t·o
cus:u• i.t licouç:~t poüí.da,: 

l 0 , quando vot·ificil.e qnc nos facto:~, como 
veem arLic:lllatlos n;.t queixa, ou denuncia, 
não e:üstr.:~ <.tel\dl.} algum ; 

~2o, quanllo vel'ificae que a.os f;:~.ctos nar
r<tdos sü n;Io ajust:1. ;.t Jigma jm' iclic~~ üo delicto 
imputa.rlo o sim outra; . 

3°, (1Ua,ndo, tlnalmente, se ,·eeiücar que o 
facto 6 do tal modo insignificante que ·não 
co!npense os inêónvenient::Js quo ha. sempre 
na. excLusão de um Oeputa,do. 

gstu. n.. doutrimt por elle sustentada. Po
dcritt, SL·. Presidente, si quizc:~se, si ti vesso 
tempo pa.l'a. fundmnontn.t• minlm opinião in
dividual nossa parte, ter trazido pu.1•a estu. 
t,rilJunn., a comcr.~al' por Eugene Pier1·e, todos 
~profusos exemplos tia, pratica parlu.montat•; 
poderia. ler autores italianos e citar boas 
monogr·tLphia.s, entre outras a de Brunia.lti o 
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a de Mi.celi, em l.\.PJiO· da opin:ão q. ue su:l-( o _SR. ~RICO CoELJio-...Maii do que.quaes.:. 
tento. . quer outros, não; tanto como quaesquer. 

Leria tainbem ·bons relato~·ios da Camara outros. . · 
frauceza, a.ccordcs com essa opinião. · 0 Sa. RonoL-ruo PArxx.o.:......o ora.dot~ e~tá 

E' es~usado insi'dth• no a.ssumpto, ro<.ts, si o se referindo ás tradições m, ineil'<.!.S. · . 
fizesse, poderja chega:· á Ameríca do NJl'tc, 

0 Sn,. CARLOS PEIXOTO J.i'ILIIO__:Seria : pr~· 
ciso que. o meu nobre, co!leg<.t_me. teata,sse 
c0m rnuito ponca. benevo,lepcia para recusar
nos o direito de zclttr,mai~/~o que quaesquer 
outit'o:S, as t1·a.<liçõe;:; do torráo querido r1ue 
nos foi berço. 

e entãoJnda.garia dos precedent~s ná_granlle 
Republica ; . porque lá, Cjnstituc.ionalistas_, 
doutores_ em direito, to<l(ls, um por um;des
filam deanto de nossos vistas, sustentando 
que a concessão da immunitlade obedeco a. 
um fhn unico, conhecido:--g:Hantii· ao Depn· 
tado o lhrre exercício do seu mandato. 0 SR. E RICO CoEr.rro-E' outro modo ·de 

A oxcepção alli a.beeta se refere á felon b, dizer. . . -
;t traição, e-qt1u.si hesit-.) em pronuncia.r os 
~ermos-cí queb1·a .de paz. 

Reflicta V. Ex., .Sr. Presidente:-l)ue?n·(t 
ele paz, pcrtur1Jaç5o da. ordom publica ! 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu não re
cu.saria ao meu nobre collega, que sei que 
l'eputabysantinismo tudo quanto queiramos 
dizer na. exegése do art. 20 da C~Jn,tituição, o 

Imagine-se, na nossa Constituição, encar- direito de assegurar que, no Estado de seu 
tadtt uma disposição desta natureza: que de nascimento,S. Ex. e seus collegas zetam- mais 
objul•gatoria.s mereceria ella, si désse direito 1 do que quaesque:r- outros <1S bellas tradicções 
de processar o DeputaJo, prendel-o, sempre I desse :mesmo Estado, 
que ~ue· queb·rasse .a P.n~, pertu~ba_::;~e a orden.1 0 SR. ERrco CoELHO _ N:í') te mós essa 
pubbea e se acumphcmsse-dn·ln, us:1ndoda . t" - . < 

expre.:;são de eminente mestre da nossa lin3ua.' P e • nç~ 0 • 
-com es~a velha nevrose capadoç·al do ber- O SR. CARLos PEIXOTO FILIIO- Se:•á ·pre
reiro, a epilep3ia · da arruaça, que todos os tençã.o, ma.s não é evident~men~e descabida. 
dias se manifesta erítl'e nós ! St•. PresiJente, rendo-me <'t ob3e1•vação do· 

N'- d', · 1 , .. . , , ·t d r_ nobre Deputa.do: mineiros, só temos agora 
~o nel í~ue n l~m.e.~s() JHOPJ~1 0 ~ 1· o direito de zelar, tanto como os_ que maiS· 

berad.o Y por_ p.trL do:~ nossos , ~d' ersa.r1~s, zelem, as tradi(;ões, hcnefi.cas- do nosso 
~as l~ ~rd~de é. que ~~n~r?em q nz est~.dar ~o berço; mineiros; não e$fiucce nos; tanto romo· 
cc\so,coteJaiElo ·o com o:s e :templos a.\ner1ea.no... os demais membros desta. casa, os ens-ina.-· 

Devo <lce la.rar, aliás, sem reticencias, q u'e me o tos,as Iiçõ.:s dessa.lJella !in h~gj:lm 'd'e libe·· 
~ei-.:.e isto me d;t i'l'ande conforto-que a raes que culminal'aro em. Min.<w :-.; minei·· 
opi niã.o do illustradu Sr. Barbosa . Lima, ros, nó::~ nos habituamos tL sal)er: 'que, nos 
cujo nc:nne declino com p1·azer, me tLfavo- momentos de c.cise; nos momentos U.e · des~ 
ravel, ·sustenh\.ndo que á c amara fttllt~ce o tl'uição, nos 'momentos ~.{lc}. s!.lnt~. ·· o ·espirito 
direito de examinar o mm·ecimento juridic.o critico toma a sua · Pitil11~1ra e ·principal 
destes cn.sos •. ~ feição, a fuição nogc~.Pix~$~~:- que apparece 

em iodo seu vigor; . :tn:.t$j;-i1;ndos aprenJemos· 
igualmente qu9, de~1rqbadps : ·os ubstacnlos 
e consolidada, um· ~·. <ol·detri"/"de--cousas, ternos 
p1·incip.\lmento o· 'dé'veí~i ~os ravoluciona.rib3 
de hontem, de nos acob~Ct~a.t'QlO$ ,juntamente 
com todo.s os demais, vencedores e vencidos, 
sob a mosm ~ égf.ie prot~cto1•a dr1 lei. (.l(uito 

0 SR. BAROOSA LIMA-.Perdão; :.t minha, 
·opinião não ê estu,: é que a questão é com· 
plexa.. D.igo que, ainda quando não estivessJ 
no nosso Codigo Penal capitulada est:t es
pecb do delicto, eu não r·eputaria. de accor•do 
com a eatabilida.de das .instituições o direito 
que se ar t•ogasse q ualq ue1· Cidadão de · fa.ze.r 
justiça por suas proprias mãos. A minha 
questão ·é que não podemos fech}1J;' os olhos 
dea.nte do a.ttent::1.do do chef~ .!fe policia. 
( .4pm·tes.) · · · · 

.. Ó SR. CARLOS PEIXOTO FlLHo-Setn falsa 
modestia.1 reconheço qQanto ,abuso da a.tten

. ção da Camara;. (Nilo apqia.dos ,qeJ·aas ~) · 
. Vou terminar: Dll'eiao . no.bre Deputado 
que, mineiros, não fazemos nesto momento 
a apostasia da lib.orda.de; .mineiros, zelamos, 
mais que qua.esquer out1·os. as. beUissimas 
t1•adiçOa::t liberaes 'quo nos foram legt\das pol' 
essa longa est\rp~ de ~stt'.dist.a;:rmi.neiros, .• 

bem.) · · · 

E a lei nã.o se faz pll'â abroq_uelar vio· 
·lenc1a.s ·contra aquillo que nQlla so con~ ~~gra; 
a lei não se faz para acobertar os crimes 
nem os 'criminosos, de ondequer que par
tam (muito bem); a lei i:Jão sé üi.'z sinã.o para. 
que, ao seu influxo, nó.s outros ·a,pr .. mdamos 
a. cumpl'il a, a executai-a dignamente~ · 

Fatiguei do mais . a attenção da Camara. 
e resumirei o que queria dizei': . mineiros, 
não esquecemos· o amor da liberdade, mas 
queremot~a sempre, sempre e . indefecti v~l-· 
mente,_ sob a lei -Sub l~Jge libertas! . (1l!uito -
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hem,; muito bem,, Palmas. O m·edor e corn11l'i-~nmn regimen (lo t'espon .;;aveis c viola.veis 
mentado.) · em _l't)lil;ção ao PoJer L~g-islatiYJ. 

St crime ha. p1·at.ica.du pot• um Depntauo, 
O Sr. P resicJent;e (("azemlo soar os ontr·o crime ha positivamente pra·~icad.o pot· 

t_íimpanos com, (01·ça)-Attenção ! Attell(,'ã.O t um reprc:;cntan~c do Podor ExecuLi v<>. Si fe
As galerias não podem l11iLnil'ostar-se; alHO· ch:.nnos o~ olhos perante o delicto praticado 
lutamente não consinto. (Paus((.) pelo membro tlo Poler E.lucutivo. comova,· 

Tern a palavra o Sr. BarbJsa Lirna. . mos aqui iLppolla.r. invocar a lei_ da qual nós 
som . .~s guarj:.v; 1 E' pa1•:amentan-:;mo p1•omu· 

Devo declarae a V. ~~~x. que tem apena.<:. v('.r a, l'csponsa,hilidade do P.·esi ~lcnte J..t Re
um quarto de ho1·a. uostinat.lu. i.tO expediente. public:l. ? 

E' espirito critico, é ex:agcro de .vpposicin
. O Sr. 13 to..rbo'!iia I .. ima. (') .')'1tlJ nismo la!.ino pr·ocue:.~r pôr em pril tie::~, tea,· 
lege libertas é Pl'eci$amen',c o postula.do com rltr~.il' em r·ei.tlidtttlo etnciento os :triigos da 
quo me abroquelo no a.ppello que muito Constitu ição da Republic:L? 
-de COI'ação fiz <.i. integridado tradicional dos · E' ou não YcrJade ctue, nos u.rtigos da Con
:ga.ihardos l'epl'esentantes do glorioso Estn:.lo stituição d<L llepubJiC<.L, est.ü üeterminado que 
de Minas Gerae.-;; s ~t!J tege liúe1·tas importa o Chefe do Poder Executivo é tão responsaYel 
testemunho de subordinação consciente á lei pelos detidos em que incide, por a.cção ou 
que .a mineiros, a beazileiros, a rcpubli- om hsiio, como qua.htuer out.ro ·~ E' ou não 
canos, rege, sobr•"' rama, parlimnent. lato, ,-er,lade que, desdobt~ando estos artigos dtt 
uma,. vez que se a.ppella para. a legislação Constituição, oxi~to uma lei de rosponsabili
dos li:stados Unidos da America. do Norte: a dude, que especifica todos estes delictos ~ E' 
,Constituiçft o de :~4 de fevereiro. ou não vcrdaU.e que entro estos delictos est;i. 

O que esta. Constituição institue é verdade. capitulado o que consiste, por parte do Chefe 
-que é alguma cousa. de muito diverso, do de Estado, em tolerar, dissimular, consentir, 
profundamente diver3o, de intrinsecamente por qualquer fôrma, os crimes praticados 
.diverso, do pa.t•Iamentarismo dissolvente com pelos seus suboruinadus, não promovendo a 
que se compraz o espirito critico da raça responsabilidade dos mesmos~ . 
latina; mn,s ~ tambem prof11ndt~mente algu- Porg mto, Sr. Presidente, uma vez que so 
.ma cousa de diverso do regimen da omnipo- falla tan to em despautel'ios do espil'ito li.\,· 
tenciallo Executivo. O que essa lei estatue é tino, que se compra.z com o oppos.cionismo 
um .regimen do responsabilidades definidas desregru.do e n.nal·clüco, pergunto...-.. qual é t 

e de . poderes amplamente, . po3itivmnente o l'egimon m;üs esta.vcl 1 qual é o rcgimcu 
disç~imioados; o que css~t lei discrimina é político em que melhol' c mais solidi.tmeutu 
qu~ ,;~ sio Deputado não se pódc abroc1ucla.l' desponta cst;L endemit~, a que so referiu o 
-con;t '.as -immunidades instituidas no art. 20, illustre Deputt~do por Minas Geracs, do os
até o. ponto de 1nrecer que se sonega por pirita critico, tevaclo até os extremos, quo 
.esp.irito de collegnismo qualquer dos mem- S. Ex. tão intelligentement.c t·~corda '! E' 
bros desta. ou da otl.tra. Cast\ do Cong1•esso a.quelle em virtude do qual as ussembl~as 
Naciomtl á acção da justiça Ol'dinaria, tão logisli.Ltivas, os p:trlamentvs, .por siml!les 
pouco St} póde escudar, com os appellos á~ disscntimento.!l políticos, tra.J.uzidos em Sim· 
demasias do espirito critico , e aos exa.gm•os ples moções de confiança., modillcam u~a 
dos latinos·, o supremo magistrado da. Repu· sit.ua.ção, eliminam um. pa.rt.ido do ::;cenai'lO 
bl'ica, chefe do Pode1• Executivo, tão respJn- político, transformam, por completo, um 
savel perante essa lei, para. a. qual se appetla, poriodo administrativo, ou é esto outro om 
quanto perante ella é l'OSpons~tveL um dos . que a a.ssembléa politica só intervem no me
membros desta . . qu da outra. Casa uo Con- canismo ela acçã.o publica, nos cu.sos em qu_e 
gresso NacionaL (Apoiados; rnuito bem.) · execute cdme, delicto, positiv~mente · -ver1-

_ ficados em termos de uma le1 que os de-
Nao quere1~10s absolutamente que se appel- ftniu ~ ' · 

la para a le1 afim de, com el)a, re$gu;;trdar Senl\Or<ts, a. autoridade, para cuja e.;;ta.lJi
a9.\lelle 'l.,ue, dentro Q.es~e recmto, o~1 "!1~ re· lida<le tanto appellam, e com razão, os hon
ci.n~o do Sena:do, tenha,_ po~vep~ura, lniCl~do rados repl'i:Jsentantes do EstaJo de Minas 
aççao _demol!d_ora. das mst1tmç?e.~, _o !~ fo~a Gcraes, esttL muito mi.tis garantida, neste 
t~nha Ido praticar qualquer deiicl.o , .~c\S ~~o regimen, que nos outros latinos, neste re· 
pouco. queremos que, a pr.>toxto .de g.nanti:ts gimcn que nos demos a nós mesmos, do. que 
da ordmp, ~e convert<_t este re~tmen naqUl~· De3te outro regimcn socularmonr.e aesdo
lo_ qu~ nao <:= nullli'eg!mea de u·responsa.yots brado na. velha lngla.tm•ra, e cujos costumes, 
-e mv1olave1s em relaçao ao Poder Execittlvo, cujas tendencias 0 cujas tl'auições tanto so 

compro.t~m os Hlustt•os collogas de antopol' 
' (:) Esle diH~\l "' ~O r ;"i<) fni !'C\•i;: to p('lO ot•ador. ao cathoeismo latino. 
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Logo, os que · IJossuem o rcgimen parla
mentar, aquelles qun ·podom remover a acção 
da autoridade .politica, a.quelles que podem 
modiftcat• ministerio:;:, aqtfellcs que podem 
subverter situações pa.1·tida.rias, por meio de 
méras rnoçO:es do confiança,, aq).lelles que se 
cstribarp no parlamenta.risrno, sep:\rada
mento estão obedecendo a um regimcn em 
que a autoridade .não tem a solidez, níio ostã 
<\llcerça.da. com tttnto vigot', qua nto está 
entre nós outr.~ . que nos d~tuos- a nós 
mesmos o regimeo presidençial. 

Mas, si o regimoa presidencial tanto se 
distancia deste ou tro regimen político, do 
parlamentarismo, por tal fórrna que não 
valem pronunciamentos políticos de umn 
assemblea para. pretender m odificar a norma 
de uma adrninist.mção e impor,lhe a nomea
ção ou a. demiasão . de funccionarios que a. 
a.uxiliam ; dalü não se seguo <Lbsoluta.mente 
que esse r eglroen dê eosa.ncha.s, :por fórma. 
a lguma, a que se acastelle o Poder E~cclitivo 
em uma situa.çào de verdade1ro ,;er invio-. 
lave! de direito_ divino, absoluto, em relação 
ao q ual qualquer ma.nifcstação pudesse caber 
como revive.>cencia deste parla.mentarisrno 
qU"é tanto aff!ige ao meu digno collega no 
Eeti carinhoso amor á fórma presidencial ... 

Eu, Sr. Prosidente, digo des-lc logo, ~i .por· . 
qualquer fôrma, Dzputado ou não, Seoa.dor · 
ou não, qualquer cidadão, com urna parcella. 
de ::~. utorida.de ,pudesse reunir elementos para. 
rua.torialmente tenta r . suh.vel'ter a Ol'dem iu
stitucion~il, eu daria. immcdütta.meute a sus-
ponção das garan tias constltucionaes a0 Pre· 
sidenü\ !la Rcpublic:~.. 

Mas, s t assün,eu ser.ia, por cohet·~ncia, por· 
amor a esLa. fórtna de governo, á Ot'd.om c á. 
liberdade, conduúdo a proceder, não meuot' · 
é a. minha vehcmcncia concit~ndo a Cama.ra 
a. não cruzar os braços tleante de um atten- 
tado que subval'te por igual o r egimen a que 
servimos. qual é o da prisão. de uru qm1lquer 
dos morobros desta ou da outr a. Ca.sa do Cou
gresso, fôra. dos teemos p1·evistos pelo art . 20· 
da. Constituição Federal. 

Podemos distinguir prisão por dez minutos, 
por uma hora, por dias, ou por tres, por dous 
día.s, por quatt•o , por seis ou pol' oi-to 1 

O illustre collega. parece-me quq conclui u,. 
si não oxpresôaroente, i mplicitamente que, si 
o Deputado con tinuasse preso, si o Deputado· 
não fosae restituído tt assembMa de que far. 
parte, nós deveríamos inter,' iL' •. 
Como~ Solicitando a._"l'est itu!çiio desse. col

lega ao r ecinto d t\ a,SOOmblé.\ de que faz 
pa,!•te ~ . 

E. si essa r estítuiçã0 não fosse concedida, 
si Q:lsc colleg<t. não, fosse reintegrado etn_ sua 
lib~rdade .. • . . · 

Nós, portanto1 Sr. Presidente, fazemos 
obra de .pa.rla.mentarismo, nós 11ão .nos entre· 
ga.mos ;L nenhuma r ovivcscencia deosc regi· 
_meu politic'Ü. que o digno oollega não quizero. 
ver implantado nesta-e na outr~\ 0<\Sa do Con- O SR. CARLOS PEixoTo F ILHO- Ir íamos ao 

_.:gre;;so Nacional, quando sustentatUos, como Puder Judiciario. 
· sustentei quando em mim coube, que a Co.- o sn. BARBOSA LnrA. - .... pt•omovel'íanios 

ma.r:L não póde silenciar, não pódc cruZ11;r ·os a respo· nsalJUida,de do p 1•esidente da Repu-
braços dea.nte de um O.:ttentado pra ti{laUO por 'd t · d 
um-representante do .Poder Exccnth·o contra blica.; ·pois ctuo esse Pt'esr .en te es a rm sen o 

cumplice da autoridade oontuJllaz que deti
um dos seus-membro.s; que esse attentado é vosse, pt•endessl), encarcet•nsse 0 n 03SO cal-
um ct•ime, é um delicto especificado em lei, 1 · 
que quer set•punido;q_ue,si a Cam&t'<~ feichas~.o ega. · · 
o3·olllos dou.nto de semelhante a~tentauo,clla O Sn. CARWS Perxolo FJLIJO -Imagine a 
teria. subvertido o t•ogimon com muito mais autoridade j utlicia.ria.. 
sog.urauça., com mui~o mals cJrtoza. do ctuo 0 SR. BARBOSA LIMA_ Ma.s deixa do se1•· 
v.otu.ml.o qualqucl' disparatada mo~-ão de con- um delicto, deixa de 0.-,.is\ir o or·imc porc1ue· 
ful.nça. ou desconfiança nesse mwmo reglmen. no fim de duas, quatro ou seis ltot•a.s (dizem 

Teria subvertido o regimon', Sr. PJ•csi- quCl o numero fôt•a. de setc .llora.s) o cbefc de· 
den te, porqlle nós somos o tribunal, .· uó.~ con- Policia resti tulu á. liberdade· esse nosso col-
stituirnos, com a. outra. Casl\ do Congresso Na- le<>a 1 . 
cional, o tribunal perante o qual o Presi- Sr. Presidente, o a.dca.ntado. ·dn. hora não . 
de.nt(3 dà..Republica responde; cabe-nos a. ini· me permHlà entrar ·elU !Uai.or d iscussão com 
ciativa dessa a.ccuso.çõ.O · e a. pretenção que o meu distinoto collcga. ac~rca. do ·crjtot:io do 
en.volve de alguma sorte a .. acceitaçãode tal art. 40 da lei de l'esponsabilidade do. Presi 
dóutrina,. da p~~<r:ta do · PresideniB da. Repu., den\e da Republica. Ao<t-:present.ara·denuncia 
bliéa. ser pern:!Utido manter os funccionarios contra o Pre$idente da Républi.ca.,firmado nos
ql,le a c tentem contt:a. a, integridade do Poder termos do art. 40 da lei de ·resllonsa.bilida.de! 
LegislMiv.o, contra_'as. immunídades dos seua terel:enüo· de-entra_r mais · de per to no es· 
rep.i:'es.en~mtes, _s~ria.· _ uma. P!oten~o: ma. is. tuao: da_s: cQnsequ~nCias deste atteut~do '?OD." 
subversiva ,do.'regímen. :J. que serv1mos do tra. a. · mdependenoia do ~odtw LegJSia_ttvo, 
q,ue esta.. oti~ra · aque se ~fe~iu o meuillustr&. independencia tão necessarta. á garantla na. 

· collega., · · · · · · ordem e da. liberdade como esta outra idde-
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pendencit1. do Executivo, parn. a, qu::tl S. Ex. 
aponta ao termjnar o seu discurso com a 
apostrophe: sub leges liberta.<;. 

Comparecem mais os Srs. P~tssos Mil'anda, 
Artllue Lemos, Carlos de Not-aes, Rogerio de 
?~Iirancla, Indio do Bra.zil, Antonio Bastos, 
Luiz Dumingucs, Cllristino Ceuz, Virgílio 
Brigido, Esmeraldino Bn.ndeira. lviol'cira, 
Alves, Pedro Pernam 'me o, lV:t;-(muodo de 
?\Iiranda, Nei V<t, Lcov1gi1Jo Fignoira.s, Cas1 1\) 

Rohello, Tu3ta, G<H'CÜ"I. Ph·cs, Augusto de 
Freitas, Pinto Dantcts, Rodrigtws Lim:1, 
Edu:;trJo Ramos, Jo:;é 1-.Ionjardim, Irineu 
Machado, Nelson de Vasconcellos, O~car 
Godoy, Erico Coelho, Belizu.rio de Souz:t., Be
zamat, AbelM·do de ·Mello, Laurlmto Pittrt, 
Henrique Borges, ·Pa.ulino de Souza, Ber
nardo Monteiro, G~tstão da Cunha., Sa.bino 
Bareozo, Carvalho Britto, Olegario Maciel, 
Camíllo Prates, Rodotpllo Pai.xão, Moreira 
da Silva, Ferreira Braga, José Lobo, Herme
negildo do :Moraes e James Darcy. 

Deixam de comparecer, com cama. partici
pada, os S1'S. Tllomaz Accioly, Ant!wro Bo
telho, Enéas Martins, Rn.ymundo Nery, Au
r~lio Amorim, Hosanah de Oliveira, Gue" 
dellla. Mourão, Ra.ymundo Arthm•, Anisio de 
Abreu, .João Gayoso, Francisco S:t, Pereü·;_~ 
Re"is, Trindade, Izidro Leite, Cornelio da 
Fonseca, Arthnr Orlando, Domingos Gui
marães, Bulcão Vhnna, Tolentino dos Santos, 
Marco li no Moul'a, Amm'ico ·de Albuq uel'q ue. 
Cruvello Ca.vatcanti, Vü•iu.to Mascal'enhas, 
Ribeiro Junquoiea., Astolpho Dutm, Ponido 
Filho; ·Francisco Bernardino, Aclalborto Fel'~ 
raz, Bernardes de · Faria., Antonio Zacar•ias, 
Henrique Sallos, Ca.rlos· Ottoni, Lindolpho 
Caetano, Jesuiuo c,~l'doso~ Yalois de Castro, 
Fernando Pt·ostos, Alvaro do Carvalho, Cau
dido Rodrigues, Azevedo Mttrques, Rodolpho 
Miranda., Pa11!& Ramos e Angelo Pinheiro. 

E sem causa os Srs.· Bezerril Fontenelle, 
João Lopes, SQrg-io Sa.boya., '\Valfrodo Leal, 
Teixeira de Sit, AJfom;o Cost:.t, . .Joã.o Vieira, 
Pereira de Lyra, l\1aln.qu]as Gonçalves, Es
tacio Coimbea, Elpídio Figueiredo, Mot'eira 
Gomes, Galdino Loreto, Camillo Soares Filho, 
Padua Rezende, Galeão Ctn'v<~lhal, Amaral 
Cesar, Fr<.tnciscoMalta,I<:llseuG.uilherme, Do
mingos Mascu.rephas, Alfred<t Vr.trcla, Díogo 
Fo,rtuna e Campos. Cartier. 

Passa-se• à" 

ORDEM' D0 DIA: 

O: Sr .. Pre&idente--.; Havendo nu
mero legal, vae-~e · procede:t• .. -á. votação ·da 
materia -constànte:da ·o:•dem do ·dia·. 

E' an·nunciatfa av0tl\çlâO· do parecer·n. 11, 
de 1904, opina:ndo ·ne~ sentido de-, em face do 

art. 20 da Constituição, ser concedida a li 
cença, solicitada pelo 3° p1•omoto1' publico do 
Districto Federal pa;ra processar o Depnt~do 
pelo Esta.úo do Rio Grande do Sul Dr. Al
fredo Varela pelo f<.Lcto constante do iuque
rito policial c1uo a.compu.nha. o requm·imento 
d~tqucllc orgil.o do Ministerio Publlco {dis
cn:~sã/) unica). 

O S1•. Ds.·icio I;-ilho- Peço a. ptt
!(l.Vrt~ pela. ordem. 

o Sr. Presideu:te-Tcm a pa.la•.rra 
o nobre Deputado. · 

O Sr. Bricio Filho (pela m·dem)
SL'. Presid!mto, tra.tando-se do um ca.so no
tavel, delicado, importaotissimo, om que o 
voto precisi1 ficar franca, positiv:t e clttra
mente patentettdo, a.ssumirHlu cada um de 
nós tod<t a responsabilidade ern face d.a Ca.
m~tra e em face da. Nação, roque i t'O a. ;y. Ex:. 
que consulto a Casa si concede votação po-
rninal. (Apoíaclos.) · 

Posto a. votos o requerimento do Sr. 
Bt•ici Filho, é a.pprovado. 

O Sr. Presi<lent.e- Vae-se pro
cede á cllam<,,da para a votação nominal. 

Os Scol1ot'OS que. n.pprovarom o p11recer 
tespoclcrão-sim-e os que o rejeitarem res
ponderão-na-o. 

Procedendo-se à votação nominal, respon
dem, sim- isto-é, approvam o pétrecer n .11, 
de 1904, opinando no sentldo de, om f'aco do 
<n·t. 20 ua. Constituição, ser conccdidtt a li
ccnc.~a ~o licitada . pelo 3/) promotor publico 
do Disti'icto Federal para processar o Depu
ta.do pulo Estado do Rio Grande (to Sul Dr. · 
Alfrodo Varela pelo facto constante do jn
querito policial quo u.companlta o requeri
mento dafttlcllc orgão do· l\1inisterio Publico, 
os S,rs. Passos Mit·anda, .Arthul' Lemos, 
Carl,~s de Novaes, Rogerio de Miranda, Indio 
do Brazil, Antonio Bastos, Jos6 Euzebío, Ur~ 
bano S<mtos, Luiz Doming-ues, Cllristino 
Cruz, Dias Vieira, Frederico Borges, gJu
ardo Studart, Gonça.lo Souto, Eloy de Souza., 
Fonseca e Silva. Paula c Silva. Abdon Mi
hinez, Celso de Souza, Moreira ·Alves, Julio 
de Mello, Pedro Pernambuco, Angelo Neto, 
Wanderley de Mendonça, Epaminondas Gra
cindo, H.u.ymundo de Miranda, Euzebio de 
Andrade, Anoxellas Galvão, Rodrigues 
Doria, Joviniano .de Carvalho, Leovegildo 
Filgueiras, Castro Rebello, Tosta, Prisco Pa
raizo, Felix: ·. Gaspar, Eugenio Tourinho,. 
Ga.t'cia PiPes, Satyro Dias, Augusto de 
Freitas, Pinto Dantas, Alves Barbosa, Ro
d·riguos Lima., · Paranhos Montenegro, Ro
d·rigues Saldanha, Bernardo Horta, Josl!· 
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'?I'IoiJjardirn, Mello Matto.s, Fiuelis Alvos, Jvão da· C<~<t :por a lguns momonw.s, lJOm i'lipidos. 
Baplista, Oalvão Biloplista., Silva. ca.stro, ne- com a mmha pessoa em jogo. . 

:zam'at, AlJelardo de Mellv, Laurindo Pítta, Não (J IIiz ser precipitado Jevaqtando o iil· 
Peroil•a Lima, Julio Santos, Hem•ique cid wte que vou pt•ovoatll', para que não pa· 

.Borges, Maut·iclo de Abreu, Oliveira Figuol- recess:l que agia sob o impulso' de uma pH i

.redo,'Ci1I'lO~ TcixeiN. Br1,1.ndão, Paulino de xfio violenta. pois devia tt·a.ta.r da mit\lt:l lii
:-SGUza, Francisco Veiga. Estcva.m.Lobo, Bcr·. gnidade e ucsejo vel~n sci•enamenb discu~ida. 
•na.rdo Monteiro. Josó lloniCacio, Joã.o Luiz., e evinenciacla.. · 
·.üa.stão ila Cunha, Cat·los Peixoto ·Filho. Não ignw.t a. Ca.ma.••a quo. quando fint~li
.Ihvid Catnphta, Ca.L·neiro tlo Rezondo, B11cno zava o seu di.>CUl'SO o Deputa.·lo pelo l);stt'icto 
·dO Paiva, João Luiz AI vas, Leonel Filho, L:~.- Federal o Si'. Il'ineu :\!achado pr..ftlJ'iu um:t 
muuuici· Go<lufniúo, ~a.bioo BlltTo~o. Carva.· serie ue 1njm•ias. lle n.podos inf[J,mantos. qúe, 

!lho Br-Ho, Manoel Fulgoncio, l:'ogueiL·,~. Olyn· é voz cot•rcote, visHvam a minha individüa
•HJo Ribeiro, o:ega•·io Maciel. Camillo li!la.de, comquaot.o S. Bx. não o houvesse dé
PJ•at'!s, Wenceslú.o Hl'aZ, Rodolplb Paixão, chu'<\·lo p reliminu.rmente. Por um sentimento 
Hernat·do de Campos, u omingues de ,Ca.~tro, de ca.v~\lheirismo, que eu peço ao Sx•. Depu
Francisco Romeiro, ReboUÇ<lS de Carvalho, tado (lliC R1io lev·tl absolutamente em conta, 

·Costa. Junior; Arnolpho Azevedo, Ferreira deve dizer a S. Ex. quo f41i muito· precipi· 
Brago., Eloy' Chaves, José Lobo, Lei•e de tado quando ima,ginou que eu. havia dito 
·Soma, Pauliao C11rlos, Joo.quim '(ofxciril UC$ta, Cttsil que lhe f,lJCleia. a comp~ten· 
Brandão, BermLrJo Antonio. Aqnino Ribeiro, cia para fullar em nome da; honra da Ca· 
Lindo:lpho S:erra., Can<.lido de Abreu, Ca.do~ m<.~or<t. . . 
C:walcanti, -Alencar Guimat•ães, Abdon. Ba- ~tecordiU'O i succintamente os factos para. 
ptist.&, Oerma.no Hasslochet·, Ja.mes Dar cy, de1sar 1Je1u patente o alcance da.JI 1llin\1as 
Cassiano do Nascimento e Vespa.siano de expressões, quando accentuei que o Sr. Iri· 
Albuqu~1·que (106). neu Machado estava. fa.lla.ndo em nome da 

R.éspondem-n<ro-os St•s. Sà. Peixoto, J.oa.
quini Pires, Virgílio Brigido, Thomaz Cavai· 
<~anti, Jos6 ' Marcellino, Bricio Filho, &me· 
I'aldioo Bandeir a, Fel isbello Freire, O li v eira 
Vli.lla.dào. Nei va., Vergue de Abreu, Edua.t•do 
Ramos, .lieredia de Sâ, Corroia. Dutra, lrioeu 
.Macha.do, Nelson de Vüosconcellos, Bulll:ões 
Marcial, Oscat· Godoy, Augasto de · VtLscon
·cellos, Sa Ft•eire, Erico Coelho, Belisa.rio do 
Souza, Moreira da. Silv:J., Hermenegildo de 
Moraes, Costa. Netto, Heoedicto de Souza, 
Soares dos Santos. J uvenal Miller, Ma.rçal 
EScobo:tr, Barbosa Lima, · Vicwri.o.o Monteiro 
e Homem de C:trvalho (32). 

O Sr. Pre;.;ldente- Vota.ra.m a 
favor da licença. lUB Srs. Deputados e contt•u. 
32, totl\l 138. 

honra. da. Camo.ra. 
Nã.o S3 pod.cm esquecer. os ll1QUB illustrcs 

collegas de que, logo no com ~co da discussão 
do parecer sobre a licen~a., o Sr. Deputado 
Barbosa Li!lia fez gra.nde caooda.l de uma 
phrose r,om que encerrt\va. os seus com-ide· 
r andos o distincto relator do dito parecer~ 
Fazia. S. Ex. questão da expressão usada pm• 
esse collego. , que havia a.ffirrnado nã.o ser 
digno para a Cu.ma.ra o negar a lil'ença.. 

Ha. de 8e recordar ainda a. Garoam de que 
eu \ive um ligeiro dialogo com o meu col
lega de reprcsenili.Ç<'i.o, o Sr. Marcal Esco
bar, qua.P.do o con vidava a nlio apaixo· 
narmos o debate. 

P1·o~nrei, durante todo o Mrrer da dis· 
cussão, não me [i,(fastar um só momento !lo 
t~ssumptocm si, não descer a. es\udar, ou a 
:tnaly.;ar, ou o. criticai' individualidado~o . 

.succcdeu que, no meio desse tumulto, eu 
·.'0 Sr. GerDla.no Ha.ssloeher tivesse de fa llar pela. ordem, e , acccmtuando 

. -~'Peço a. palavra. para uma explicação pes· a vehemencia da paixã.o com que, de cet•to 
1 ·lado, se· discutia. o assumpto, a ponto de se 

.'Comparece ainda o Sr . Calogeras. 

.sua, • · achar censuravol o facto de dizer o Sr, Depu-
. d t T &ado Frederico Borges que não era digno da .o Sr. ~re,;;:a e:t:l e- em a pa· Cnmara. l'ecusar a licença, disse que o Sr. 

la;vra o nobre Deputado. [rineu Machado vinha invocar a. honra da 

·o Sa·. Ger01ano Hassloch.er 
(Para uma oo:pticação pCIJ/JOal) (·) .-Sr. Pre· 
sidente, deixei proposita.lmente que se ult~

,,. masse a discussão tão aiitada. deste pedido de 
licença. para o processo do Deputado Alfredo 
Yarela, para vir .depois occupal' a attenção 

Camara para a approv:u;<ã.o do seu reque
rimen.to; e afllrmei que não havi:\ logíc&. 
nem coheL'encia nn.queHes que a.ch~va.m in· 
sultuosa. aquella. phrase,qne não tinht~ intuito 
oifensivo, empregada pelo Sr. Frederico 
Borges, o não se u,larmavam com o· facto do 
Sx:. h·ineu Ma.chs.do collocar no terreno da 
ho11ra. da. Ca.mara. a approva.çã-o a.o seu reque-
rimento. . 
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Não visei, na.quelle momento, nega!' ao j sinceridade, busc.a.ndo dar contas de mim, 
Sr. Irineu Machado compctenoia pllN_ fallar em· vil'tu(le da. ·cootlan<,;\ ·quc.esse pwrtido.om 
orn nome íi::~. honra d<~ Ca.mar•a; a8~i\(oalei o -mim depositou. mandando-me· par:.t. aqui . 
cas0 ~imple.-;meot<; pat•a. confrontar a sot·e· E' o que ou tinha · a. . dizer. Nã.o apn ixoaei 
oidade com tJue rcc:Jbiamos a fórm<t por que o dob<1te, nnnr~a.- A questão é toei-a. pcs.~o al 
S . . E~ . se cxprosstwa,com o tuodu tão lliver•so e ütt a devo encarar, portanto, com .toda a 
pelo qual · eram receuirlas t\S pahwrtls elo ctllmt~, dando lug;u· a. accnsaçõ·.•s de medo 
Sr. F'redcrico Borges, trasidas ao tapete ela positivo paraq-ve eu possa me defender . 
discu$íí.-.> ·como uma a.Jfroota dit igida ·,1 Ca· Espa.·o que· a Ca.mara fazendo'just.íça aos 
Jitara.. · scottmentos q ue me tmima.m n!lSte momento; 

Isto dito, S.-. Preaident.o, 011 insisto: espero espero qu.o os mcns colll)g:t.s . unam. o. s.ua 
do~ sunLimentos de t!Jalguía do St· . Depu- v oz <t ·do um companheiro que . desej ~ mos
tado Irinou M<>cho.tlo (!UO nã.o hwo um conta trar que ti muito· dignu do esta,r sentado 
c~'ta oxpl:cação, quo não tl dada. u. S. J~)( .-, entre ell.os.· · · 
mas_:l oo;pot'<Jr:ão de que l:lc;o parte . Tenho dito.(Mu-ito bem, !lwito bem .O omdOl· 

Agora, O que )llB 0Ccl, e comp>-imenlaclo) • 
. s:. J~x. dtrigiu ·mo vt~rios epit.hcto3, que 

qw;.li/l.cam individuas qtta se atfas taram do 
caminho da h ou rn. c du dev~:r. 

Não posso repellir opithctos: epithetos, mn 
si, constituem simples injurias ; epHhetos 
definem <ts iudi villual!da!lo:> fl u.1.ndo e !los são 
o qua.lifica;tivo resulta.nte de actos attribui· 
dos a. essa.s indfvitirw.Hda:les. 

o Sr. Presidente- Devo ainda. 
lllna vez tlizcr ao nobr .: Deputado que abso
lutamente l1. Mo~a ni'lo ouviu, nem podia. ~on·· 
sen ~ir que fossem dil'igidt~s pala nas injnl'io· 
sas a S . Ex. ou a q ualq uer Sr· . Deputado, 
sendo para 3lla. uma. surprusa. o que S . El. 
acaba de dizer. 

Peço ao Sr. Il•ineu Machado que v enha. a. 
c~ta tribuna di:~;er quacs os factos ele minha 
vida que mo desdoUl-arn. 

Não poço .a S. Ex. que p1·ove, não peço 
(lue tr<~ga prova alguma. eru favo1• dos fa
ctos quo por1·entura. articule a. m eu re
speito; eu rnll i.ncumhir,li do fazer a minha. 
defesa.. Não o co!loco na contingoncitt de 
vir persarutar a minha. vid~~. ú~ p rocurar 
llocumontos: peço apenas ql\e defina os factos, 
(lue mu•re o qno sabe a. meu l'espcito, ·que 
d1ga simplesmente: «Chamei disto porque 
consta a ~ou rel;pcito um fact.o t..'\1,.. Eu me 
compromctto, pet·an1o os meus collegas. a. 
pruduzil· defesa do OT'Ilem a provar quo nom 
mesrno suspeitado puclc jamais ~er. 

O Sr. lrineu ~Iaehado, animado do inton
I}Õeó' lwnosttts,,.- como ct·cio que está., d:~.r·;í. 
~~im logat· on a quo um homem de bem, 
de ttma. vez pu,ra somprc, destrua a calnmni<t 
insidiosa, ou eotão ;! que um sujeito hy· 
J?OC!'ita . , • 

O Stt. l~REStDENTE-AttenQão! 

os[~ . Gr.rurANO 1IAS$LOCU'!m- Refiro-me 
a. mtm, Sr. Presidente, .. Um sujeito hypo· 
critll., 'um degradado, suecumba. esmagado 
ante a na.rra.tiva das suas f.J.çanhas. N, si por 
u.easo, Sr. Prc. idente, en não produzir defesa. tão completa, c1ue não sinta em ininlla cori
sci~llcla. queappareço puro.dea.nte de t odos os 
meus collegas, resignarei esta c!Uloira, quo 
não ó pa.ru. mim um loga.r dr> p1•o.zcre3, de il
lusões, nem de contentamento: estou aqui ser
vindo o partido republicano rio·grandonse, 
como um tr~balllador honesto, com muih 

Vol, HC 

P3.3Sa-se á m a.teria. em discussão. 
E' annuncia.da. a 3• discussão do projecto 

n . 71, de 1904, a.utori1.anrlo o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministcrio da. Justiça e 
Negocios l!lterior os o Cl•Cidito axtr:wrdinario 
de 29:683$167, em execução de sentença pas
sada. em julgado em . favor do all()res da 
brigada policial Alfretlo Nunes de ·Andt\tde. 

Nínguem JlOdindo a. p ttlavr[t, é encerada. u.· 
tllscussão e adiatla a vota.çã.o. 

E' annuociil.rla. a 3~ discussão do projecto 
n. 73, do 1904, autorizando o Pndcr Ex
ecutivo a ab!'ir ao Mini;,tm•io d ;1 Guert•a o 
credito espoch~l de 107$5150 para. occorrer ao 
p:tgamen t.o aos solda.tl.os do I• b<Ltalllão de 
arLilh:uia do posiç..'io Mar· l-inho Xavier dos 
Santos c outro, do sotJs YOn(:imontos reJa.. 
J,!vosao mC\z tio novcmbt•o do l UOI. 

Ningucm pedindo a palav tf, é cnMt'ratl::l a 
discussão o a.diada a vota.çã~ . 

São successivamentc sem debate encerra
dos em 2a di~cussão os arts. 1• c 2• do pt'O· 
jacto n. 96, de l 904, manda ndo con ta r pelo' 
c1 obro, para os efl'Gitos da. rcfot'fna, o tempo 
de servi~o dos otfir;!aes e praça,.'> do exet'oito· 
e' da ' arma.da. que fizeram parte das .fot·ças· 
mantidas na Republica do Pa.ragua.y, após a. 
guerra, desde ·o dia. 1 de março de 1870 
áquelle em· qtHl deis:arum do · poroeber a:r 
outras vantagens , llcaudo all1ada a· votação. · 

São suceossivamonte sem debate encei"ra
do! em 2• discussão os artigos do ·projeetu 
n. 130 A, de I 903, equiparando as · tabella.s· 
dos vencimentos do pellSOal artístico civil 
milHar d() Arsenal de Marinha do Pará li~ 

31 
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r espectivM tabellas· actualmente em vigor Jlícenr.a, com ordenado, p:11'a tratar de sua. 
no Arsenal de M<:wirilta.da. Capital Federa.!, saudé. 
com substitutivo da Commissão de· M•trinlla · 1• • . 
e. Guerra.·, íl.c,~ndo aula1a a vobção, ~~ogue~ podm~o a pala.Vl':.l, ó CMCI'l':l.d·l 
. E' annu-uciada- a discuss1io unica do pro- a dlscus,:a.o c a drad•.t t~ · votação. 

jecto. n. I 03, de Hl04, antoJ.'i7.a.ndo o Poder 
E:'tecutivo t\· concedet• um ao no de licença, 
com os vencimento~· da lei, ao medico de 
4• classe do exercHo Dr, .Ufredo de MellrJ 
.Mattos . 

Ninguem pediudo a. pala;n·a., é encerr,uh~ 
a diseussã.o e adiada a votaç:ão. 

E1 a.nnunciada a discussão unict\ do pro-
. jeeto n . 106, de Hl0.4, autorizando o Poder 
_,-' Execu-tivo o; coucedet· ao praticante da Admi

nistração dos C<lrreios do · Districto Feieral 
hn.tonio Goncalves de Carvalho nm anno de 

O Sl~. P resiaen. te - Eegota.da a. 
materiu. em discussão, co!l3t<Lnta da. ordem 
do dia, o, como visivelmente nlio lw. nu
~ero pam se proceder ã~ votações, vou rle· 
SlgOS.l' a. ordem do llio. pa.t•n. amanhã., e , em 
seguida, levan tar a so.ssã.o. (P «1tsa .) 

Designo pa.ra a.m<tnhã a seguinte ordem do 
dia: . 

Trabalhos de Commissõcs. 

LevJ,nt..'t·Se a. sessão (~s 2 hor;.is e ilO minu
tos da. tarde. 

58a SESSÃOEM 19 DE JULHO DE 1.!:104 

xcil•a. Brandão, Berua.L•do Anto11io , Cost<1 
.Nett.o, Líndolpho Sel'l'J., Carlos Cavalcanti 
Paula Ramos, Juv•mal Millet•, Marçal Esco'. 
bar, Barbosa Lim<J., Germano Hasslocher 
Campos Cartíer e Homem de CM'Vll.l llo . ' 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem deb<üo <lpprovada a act:.t da 

sessão l\n t(JCO(len to . 

Pttssa-se ~o expediente . 

Ao meio tlia procede-se i chamada a c1ue 
respondem os Srs. Pu.ula Gulmarães. Olivei
l'a Figueil'edo, Ale.oca.r Guimarães, Wander
ley de Mendonça.,· Joaquim Pires, Celso de 
Souz:\, Sá. Peixoto, Carlos de Nov<J.es, Luiz 
Dominguês, Christino Cru2, Dias Vieit·a, 
Bezerril Fo~:~tenelle, Virgilio Bl'igiclo, Tho . 
ma.z Cava.lca.ot,i FL'ederico Borgos, Eduardo 
Studnrt, Gonçalo Souto, Eloy de Souza., Wa.l
fredo Loa.l, Bricio Filho, . Mot•eira Alves, 
Epaminondas GraMndo, Raymuudo do Ml
l'a.nda, Jovlnia.no de Carvalho, Olivoiea 
Va.lladã.o, Garcia. Pil'G.>, Sn.tyro Dias, Pinto O Sr. A.Ieuca.r Gu1D1turi•e._ 
Dantas,. Alves Barbosa., P<U•a.nhos Montone- (f• Sec;·oJm·io) declara que nõ.o h<l expedien
gro, Rodriguos Saldanha., Bernardo Horta, te sobre a :Mesa . 
Moreira Gomes, Hercdia <le S~, Corrêa Du- ~ 
tra, Mello Mattos, Irineu Machado, Au .. usto L' . Sr. Barbo:ia. Liana (·)-Sr. 
de .Va.c;concellos, Fidelis Alves, João Bá'ptis- .lPrest<lente, dous motivos me conduzem â 
ia, Galvão Baptisti\, Silv-a Castro, La.urtndo tl'ibuna hoje, ambos prendendo-se ao cMo 
Pitta., Pereh-a Lima, Julio Santos, Mauricio poli10ico que a Ca.mara. começou hontem <\ 
de Abreu, Carlos Teixeira. B1•andã.o, Estevam liquidar ,r.oncedendo a licença pal'a processn.r 
Lobo., José Bon.ifO.cio, Carlos P.eixoto Filho, o Sr · f?ep~ta.do Al~·edo Va1oela . -
Càrneíro de Rezende Bueno de Paiva Leonel O pruneuo mot1vo assenta, na neccssi
Fllh:o,. Sa.b'ino Barr~so,. Manoel Fuigencio Idade. de contestar uma not icio.· dada. pol' 
Nógueirli., Oly:otho R.ibeiro, Olegario :Maciel: um JO!·nal, que, aliás, co~turoa. · trata.r-me 
Wenceslau B 1'a.z, Galeão ca.rva.lhal, Moreira sempre. em te~mos que ~utio· me desva.ne
da.~ Silva, Bernardo de Campos, Domingues cem, e e~ CUJa re~ucçao conto alguns pro· 
d~ Cast~o,. Fl!aucisco Romeiro, Reboucas de zados a.m1gos-A T,·,buna. 

· Ca.rvallío1 ·Costa . J"unior,. Ferreira. Braga, ~----·--
El.oy. r.have!l , Leite .de Souza, Joaquim, Tei- (•) IH,, .;: ." ''" '·O :.üo ro i reYi>\o J>Clo Ol'lldor, 
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Nu. ses..<:ão quo osto perioJ.ico consagt•a. <i. !lc Procesgo Cl'imirw.l do Rio G1•a.nde do Sul, 
a1mlyso dos tr •. 11Ja.lhos da Camara., cada dia, rl iz o seguin te , rcferiudo-so ao Codigo ele 
est<t dito qnc alguns De1mtados do Rio 18:32 : 
Grande do Sul que ha.vlam interrompido 
com fret1uento3 ap :>.!·tcs 0 Sr . F r·ed.ct•ico « () codigo elo 1832, 1\~di1!iúo sob os ll.uspí-: 
Borges fi :a r<tril muito mal co lloc<~dos pe c io~ · do cspil'lto liberal Ctué a nimou a r·evo
rante a opinião, em vis tu.· da 1eHara c111o rcz, luç,iio v íctor i!>Sii t!c 7 do <~brU , era uactuella 
nest;~ trioun;t, 0 mesmo s1•• DcpntallO r c- úpoe:t um<~ obt·a dú iucontestavel j)t•ogt·esso, 
I a t or do p:treccr hontem appro.,..[l.dO, com· ~ali! crente. por s i so, pa.r•n c::t.ra.ctcriz:•r asso 
mcn t:J.lHlo trc~llos 1ta. Jeg ísla~'lo pt•ocos.s11al u,m·co period'J d<t viua. ilo impe1•io. Típha., 
d o to:sta.do que tcuho a hunra. de l'ellr~enta.t• . ~om duvida, illlpl)rreicõos cla.cnna,s. que aliás 

E~sa noticia. que venho contcstM, accon· . fu~·arn log.o sent idas. mcts que , cntre tau to, 
tu<~ : primeiro, que eu e um onlro di;<no cvl- não ll1e llimin u ia.m 0 merito r•ear. 
lcg<t tinba.mos estranhado, revel<mdo uma O emi nente Taval'es Ba.sto s, a.ssignaln.nd' ' 
tal ou qual ignora.ncia. a cxpre~são --«qnasi essc.5 d ufcit os -que ped ia m correcti vos etfi
flagra.ncia.»- U.c que usa. o p arecm· llont.c m ca?.es, j >.i. dizi:.\ que o pt•oprio redactor do Co
a.ppro-vado; segundo, quG cu me tnvi;~ r,:- digo lle Proccs;;o, ALves Bmnco, pouco depois. 
ferido á legislação de 1812. nomcadu,m!)nte pe<ii:~o ao na.d::l.meu t.o Jll'<>vi!lencia.s restr icti
a.o !'egulamonl,o n.l2.0,dc 3 do dezctUbm, qmt- vas da gt~tndlos~\ ohra. de 1832 ; e llUO os mi
lifica.ndo-o por fól'lna. tll que desde l1Jgo me nist1•os liberu.cs d<L rcgencia !amenta.va.m .~ 

· coliocou o m contl·adicç.'io mt~niro:~~a com a ineltlca.ci(t do Codigo r! c Proco~;o contra 
OlfpOsiç;to de motivos com quo o IJeocmcrito c cr-imes c desor dens em clctel·m in adas lo
inaigno chefe po!Hiw Dt•. Julio tio C:r.sLílhos ca.lida.dcs. 
pl'ecedeu a prornulga.ção do· Co.ligo de Pr o· A' sombt•;J. da. neccsaidadc maniftls~ada. do 
cesso Ct·ilu inal da.quelle Estado. eorrigirom-sa as fa.lta.sdo Codigo.dc P rocesso, 

Em primeil•o logu.r, 6 pecciso <tecen tua.r snl'gin '' lei Lle 3 de dezombro do 1841 , que, 
isto que cu a.ccentuei, ali~i.s. om· apartes com maadadu. executar <tropli<ttlvament.e pelos 
que inte<·rompi mais de llliJa vez esta allo- Rog•1b.mon 1.os do 31 de janeiro, .2 de fevé
gaçáo elo l10Ul'3.dO Deputado JlClo Cear(~ . l! UC reiro o 15 de m:Ll' ljO ue 18-12, muti/.aJ"(tdeplo' 
não estr;•nhei absolutamente a. esp1•e.ssão - •·avelMon!e o mon~<>ncn!o de 1.832 . 
«· quasi íiagran(;ia ». Arezu,r do muito i[;nO- Só depois de transcorridos toogos annos, 
rante, leigo oest-es assumptos (-m<o e<poiado:o), oova.s r eforma::;. tt·t~dtuid<IS mt lei n. 2 . 033. 
toda via, e m umM leituras que andei &oodo 11 de 20 do set\lmbr•o de 1871, c ragulamonto 
ousadia. d e fa.zot' fó ra. das a.m\demir1s otnciao~. n . 4 .8~4 !lc 22 de D<JVe nllru do mc~rno annu, 
me foi dado cncon Ltar m u it:t vez r~'lSl\. ex- vieram mitigm· os cfl'cito .~ comp1·cssores ([,, 
pressão « q ua.si I!agrn.ncia. ». lei cmtc;·io;·.» 

O que o.tru.nllci na occa~ião, e quo :tSSi- g a. loi jmlidal'ia au tet•ior {~ do.• 187l et'<~ 
gna1oi foi isto : que nã o encon~ t·av (l, lll'l'liL ~o cla :t quo " '' compendiava na. legis lao1lo ,[o 
curtn.coaca.tcnn::ão entre o empl'r:go desta. 18-12. Cham\li · •~do rc:v;cionaria. ; o meu hon
ell:pressão c as conclusõo;; :t Cltlll clle;::wa o n~tlo anlig<J <Jb:>~if!cou os olt"citos d.oslia l()gis
hom•a.do rehtur, (rue parocin. tllnn, cxpre:ssiio hu;.ão dc-<:ol;t;J:·essor.:.~-not·l!ldo a ncces;;i
oncab:ad<l al li a m~lrtello, c<>rrcsp·Jn<len<lo a dado d'l !oi.,: po~t.::·iuro.:; IJ.i<O vic~scm u<Higar 
um em· to m"mcnto da meditu.ç:i.• • n qnc se e:;se:; c tl'citos ,., mo1li fi ,:~u· ;t(!uillo c1ue fic(~l'l\ 
entrog:1m o hqnmdo rel:~w1·, pa;'(t l;;go al:.l~- dep iu::D.·roli,tcnLo mu tilado. 
taclo, pois Jlã:o· o cvnt!nzi l'h au fim <FI'J ti•1lt: ~ ~Ui o me p:t:•,:ce, po lil, que haju. d.u. mioht\ 
em vista. p;~l'to qu<Llq uei' contradicção com as idéa.s 

Isto r1uan 'o <t qucsi.ão d~t nossa ignot'iHJI!in. omíttil.ht> r,olo meu hvlll'«,oiQ amigo, no estu
om f<tcc das cxpra~sõcs corl'iiJ.nei >'J.;;, C'JIUC· (l•J succinto e pcrfunct•n·io quo fQz por os:la. 
si o !las, t ri viacs-qwtsi Ttti!JI'(mci(l, q>W$i (19.- ll~cahi:io d~u; m odificações d<t nossa legisla
m·anle, etc . cõ.o a:prm.: i<1.1la;; á l uz dos instit utos j uridlCO!! 
· H.ccorúo-mc l.lem C!UC, n:t o~casiãiJ , a.c.:mn- que ae snccedcr;~m sob <L fôt•ma do-Cod~go 
tn(li que essas expt•essõcs occorriam na .legls· do Procc;;~G de 18J2 ; legisláção rcaccional'i~ 
taçKo uni versa.! a pl'oposito- do ottt ros ins t l- de 1841, com os regulamentos resp ectivos 
tutos juridico~-qua~i contracio , (1Ui~$i do- de 1842; novíssima rélorma judicia.ri<t de 
lict o, etc .-unw.s OO!loa.s de c1ue ta.mbcm cu 1871 e . o.Ctti<'\Lmon te leg islação da. RepubliC!t, 
tinha no ticia., . como leguleiO·, como-cur'ioso, quo não ropctii.J senrilme11te tudo -que esl.i:L\' <t 
como profa-no, m!ls que, emfilu, e ra m· su·ffi· .ao.s leis rea.eciona.r~as de 184!, l'eacciona.ria.s 
c ientoa-p a.l'a just i1icar o meu ~ns:~men-bo . ·por ta! fôrma. que determinaram um movi-

Qua.n ~o ár segtmda., r~~0' lm tal c(lntrn.d'icção. men to á. m.~o armada no glorioso El!ta.dO de 
Si ea clu.ssiflqueii de r ea:cc-ionaria, aque-l_1a le- ·Minas, e. um outl'o, conte_mpo~noo, no b):ta.
!!isla.çii.o, o omíueote Dt'. Julio de Cas~tlhos, do de S. Paulo, dandologal' a sçisãodes .J?<lil'tí
. na. exposição do- motivos que Pl'ecede o·Co<ligo· ;d.os politicos da.quell a. époae., que pas~a;ro,Ul a. 
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ser conhei!idos mL g1r1a. fio momento como de quo elle era. aceusado; era. palavra. fiúe
L~c.::-io:s c So:quaremas vll S'"l'!Wl"Cmc•s r. Vetlda$· digna em um caso, fidedigna era no outra. 
Gro:Hde& . Elle nos na.1•rou aqui o que occorrera , com(~ 

Liquidado este ponto, vcnbo ó. p a.rto capi· é <.J UCI t inha. sido illegalmoote det ido, 
tal do meu discurso, que sobr eleva- na. im- preso, do;;conhecldas u.s suas ímrnun lda•los de 
poJ'tancia. das ·suas conseQuenc!os polll,lcas e rep1·e~entante da Nacll.o; mas, para que esses. 
na significação quo ol!c trad uz, incootcata- documentos se revistam de um melhor cu.· 
velmente, tio motlo cumo e ncaro, scronn.mc n- ract er de authenticidade, começo, pro
te , a situação actual-a todos os pronnnc!a - moYeudo um~. diligcoci<L, a I[Ue, a.liás, 
mentos que n té o di a de bojo t~nho tld•J :o quem devia proceder seria, nos term os da 
ousadia. de i.rai\'1' pu r" est z1 tr ilJnna . lei p r occssua.l1\e l'Cspom;alJilidade do Pres1-

Sustent~i houtem que, a.o meu vo••, o S•·- dt•n te da RepulJliet~ . a cummissão de novo 
Presidente íla Republica incoi·J•en em um de- membros. eleita nesta Casa par.a. dar pa
licto <.te r esponsabilidade pL'evisto no n.;•Ligo 1'CC61' sobre a procedencia vu improcedencia. 
da lei qu e especifica t ;.os crime3 e que se dc::sn. dénuocía , sobre si ella. deve ser ou nã~ 
ii'lscre\'e sob o n . 40, túloraoJo o crime p t'a- j ulgzula. ubjecto de delibcNção. 
t icad!l pelo chefe de Policia.. que preodut·a, Com elfeito, por essa lei a.djeotiva. ·de re-
fó ra dos casos previstos no art. 20 da. Con· sponsaiJilid<Lde, a. commissã.o, dentro de oito 
stítuição e se1u suspensão <las gal'a.ntias con- <.lias .cmitlirá. pu.Í'ccm·, podoodo, para. cs:;e 
stituciona.es, umrepresentu.n~ d::~. Nação. filll, p1'omove1' as U.iligeacias que entender-

No correr tht aJ•gumcntaç·ão prvduzidu. ncceastLriu.~. · 
pelo talentoso Depu tado pelo Estado de Mi- Isto no art. 5•. da ~ei citada, da.loi n . 27, 
nas Oeraes, o Sr . Carlos Pcho~o Filho, cu de 7 t!e j(tueiro ue d 1j 1892, l[Ue regula. o pro· 
tive occnsião, .de obse!'YU.çn.o em observação, cesso e julgamento do Presidente da. Repu
tl e chegar lilgicameute, sem exclCação e som bll ca, nos crimes de responsa.llilidade. };. 
ira., ~em desa.ll'eição pessoal para com o accrescenta, no ar·t. 8•, q ue essa mesm3. 
actual Chefe de Estado e sem complacenolas com missão empregar á todos os·meios para. o 
on conde~cendencias p·.n·a. quem quet' c1ue esclarecimento da verdade . 
sej a , 11, concluir que l'ealmente o caso er:1 Eu poderia me limitar a apl'i3Seatar, como· 
para. denuncia. do Chefe do Estado. Pó!-l'ecen· Jocumentos que i nstruíssem a denuncia, 
do que havia c1ualquer duvida sobre. umn. exemplares desses jornaes em que vem pu-· 
el ementar coragem. vulgaríssima, da minha b!icadc~ o officio attríbuido ao Sr, Dr. chefe 
}iartc, de tr(l.zel' ost<l. denuncia, ou .me ,o.pres- de Policia e cuja. au tllcn ticidade até hoje oã.o 
sei. e m affirmn.r que a. t 1·a.ria. Pode da tra· .toi nem officía l , nem olficiosamente contes
zel-a já. hoje, si quizc~se me moldar pela. t~da, por i~so que corre por toda :1 imprensa. 
denuncia apresentaria em 1893 por um juris· una oime, desta. Capit al, como. tendo sido· 
ta .corn:[!eteote en tre os que mais o forem, oit'cctirame nte dirig ido por aquell e funccio· 
De putado noSl>a occasião, o Sr. Dr. J osé Joa- na rio criminoso a.G Sr. Minis tro da. Justiça, e 
qulm Sea!>ra., contra o Vice-Presidente da Re- fazer desde logo, por minlla. .-ez, justiça :lt 
:publica em e~orcicio nes~a época, o glorioso se1·ena impa rcial idade da commissão de no ve 
Marechal Floriano Peixoto, poderü1 pl'oceder merubro.s, üesta. Casa, (quaesquer que sejam. 
pela mesm<t fórma por CiUe se procedeu antão, estou certo, !lerão muito honrados e muito 
pois que entre os d.ocumcntos que iostJ'Ui· impo.rcin.es e muito dignos) , os qua.eS promo
ram essa. clenuncia. tlgura.m va.l'iús jornacs, veriam todas as diligencias nec.essarias pa.ra. 
vat•ias nuticias tb imprcnso. pet'iodiea, x·e - o esclarecimento du. verdade, indagadam 
unidos á motivação du. mesma denuncia, sem. com todo o t•igor dos elementos de couvicçã.o 
mais formalidades; eu potl.oria. limitar• me a j ul'idica; primeiro, si elrecti varnente, não 
apre.~enta.r a llenuooi<~, juntundo o ofilcio do estando suspen;;as as garantias constitucio· 
chefe de Policia , puvlicado em todos os jor- naes, fu i IJ I'eso um representante da Nação· 
naes llosta. Capital , om que esse funccionario pelo chefe do Policia da Capital ~ederal · ; 
crlmlil(ISO contes~a que errcc~lvr1mente pren- ongundo, ~i rle1.irlo e1fectivamente c1.se ropre· 
deu .IJOr t res, quo.tr o, seis. horas quq fosse, sen ta.nte da. Nação, o foi nos ter mos do ~rt·. 20· 
um represent ante da Nação, em caso quo não da Const ituição , ist o é, na<J.uella excepção 
era o de Jlagrante de crime ina ftançavel e que esse artigo abre á .regra geral , ei:D . que 
em situação que não el'tt de suspensão das defi.nc. o que sejam e como devem.ser r~spei· 
garantias constitucionttes. . tadas a> immuoidados parlamen tares ; &I fúi 
· P oderia. tambom, ad i nstai' do que fez a preso o Deputado Alfr edo Va.rela em fia· 
honrada. Commissão do Legislação e Justiça., grante, ou- si o nobre Depu tado pelo Ceará.. 
appellar pa.ra. o d iscurso do S1·. Deputado Al - qnizer- em quasi-flagra.nto de crime ioafia n· 
fredo:Vm•ela., cuja palavra. fidedigna. foi t am- çaYel, crime ao qu;_ü esleja. attribuida. pena- · 
.bem marca.<la. .peb mesm a Commi.sMo como liúaile maior de quatro annos ; terceiro, sL 
sendo um elemento do prova para o delicto elfeetiva.mente, tendo se dado a. prisão de 
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nro membro do Congresso, hoje Deputado, 
~mu.uh;i &.lnil.dOl'-li:!to nlío muda a questão 
porque <\ inichtiva, nusscs casos, co.be <t nós 
outt•os -;' o proce;~o t em que sé inicial' aq ni
si e ffcet ivamcnw se commettetr ou não um 
erimo de :J.C('.áo publica . I~ com a competen
cia que ctt desde j <t xcconhcç), nessa ltonr.~da 

. Commis9ii.o, ellu. ca.pitula.ritt o dolicto, qntt· 
lific:u ia a. cspecic, c tra ria. o seu pa.t•ecm• á 
Ca.mara, dizondo si procedo ou não proce!le 
a deouncio., ist o O, a. pa.L·to final e cnpltu.l da 
denttncta., si o Chero do Estado t olet·uu ou 
l'l.ão, si tomou a lgnrm. pPovi.feneia on nào, 
d11a quo cabem no seu officiiJ, coo,ra. a ~Lutori· 
dade que a-ssim !lelinquira., que a.«sím pr.ttí
cara. um crime qne am~aca tanto a. Ol'd~m 
public.L, si nã.o mais-deixo a a.prccin.çã.o do 
effeiio dos dous ct•imP-s ao cr it.erio dos meui 
dignos collega s-do que o delicto p :·~ticado 
:pelo flepu~'Ldo Alfredo V;u•ola, :J.l'rebttt:J.ntlo 
um preso á aut.oridade policial. . 

Consinitt v. F.lt., S1• . Pt•csiJcnte, que en, 
sem desf~!lecirnontos, nem vont.tde de agm
dn.r a _quem quct• que S3ja., a.bsoluta.mentc 
ind.itferent e aos eommcmtil.:•io-,; quo," no caso, 
l\iguns e:>pii'Íto~ rntLlignos lJ08S<J.Ul 1'c~.zer ..;obre 
a minha a.ttitude, c <Jnsinta V. E~ . que eu 
•liga. que a. mirJba a.ttitude. nest:1 Cas:~. esti.L 
muito l_onge de ser a do ardor..Jso, u rto rogo.;o 
Deputado peld gsta.do d;L Baitia. St•. n~·. Jos•~ 
Joaquitll Sen.bt•u., qnau!.lo ÜltHtameutou <i 
dennoci:t cont t• .. t o Vice-Presidente e m exer
cido então, o St·. Ma.1·echa.l Floriano Pe ito!,o. 

D.1 ro.ct.o. nem eu tenho motivos do es
pécie u.lguma p:J.t'a :1.cabar hoje, ou acabar 
<l.!lla nhã, nas Vi.l l 'ius fttces deste ca so, o meu 

· d iscurso, <LJnaldi,;oa ndo o Presidentt' d:~. Re· 
publi~~. confot•mo se praticou na.quclla. me
moravel sc~s'lo, nem , m.uito menos, - pe.;o 
licença. par.~. a.~centuat· i~s,• - me rebella,rei 
contt•a. o veredicl!w t pt•oCcr hl'o p:lla ;wtot•i· 
da.de C)mpeteu to, no easo, :t fn'.l.ma.ra. dos 
Dcpuh dos . . 
· Si a. Cama.r:t d.os Deputado.~ cnten<le~· <tue 
não lw. ct•imc, qu~ não ha tu! LJranci<t LJt'imí
M sa, por parto llo Chato do E~tado, não 
procedendo c"Jnt ·a. es&'l. autoridade subal· 
terna, eu, Sr. Prosí!lonte, que <Luet·o o 
funccLonamento rPgular de t'.xlos pod13l'es 
constituídos, corao bom cidadão , me sub· 
rnet terei, p analiza.do, naturalmente desa
pou\ado no juizo que ' inha feHo, mas, 
dentro da lei, som estimulos de especic a.gul
ma pa.L'a commungar, d!r.>ct,a ou Ln:liracta
rnente, com qualquer movimento subvet·~ivo 
á mão a.rmad.a, que tenda a. pJrtnl'b:lor ex
tralegalmente 3. a.cçã.o dos podet·cs publicos. 

«Niio ha pal'a. oode fugir, Srs. Deputados,., 
- dizitl., com um11o eloq_uencia. que é tão sua., 
o Sr. Dep11ta.do . pola. Ba.hia., eujo nome já. 
tloolinei com o devido acatamento, na. sessão 
de 23 da maio do 1893 - « Nã.o ha. para. 

onde fugir ; Oll desconheceis <t fll'O!lOdencia 
da accusa~~o, n, em ta l caso, cousontil'ei.; 
criminosamente na contínua.~ãO portinaz das , 
violações e int'ra.co;.õ ~., <h Constituição c leis 
da. R.epublica., ou saberuis Z'}la r as vossas 
pt•et'<lgativa.·>, hom·at• o vos~o mandato. ele· 
fender os :interesses na.cionaos e esta. mesma 
Cons tituição, que é obra. voss ::~. , o, eotão JJã.o 
tendes outro caminho a .~eguh• , que nã.o o 
do tornardes elfed iva a responsabilidade 
do Presidente da. Republica . 

Na pJ•imeirtL hypot lnse, por ém, pergunto· 
vos: qua l de vós, qual de nós, qu,\l dos ci· 
dadãos nl!.o ter ;í. o di r• e i to de, o o d ia. de 
:l.lUt\n h i.i., ttrma.r-se par a dele nder a. sua ·ti· 
bt:~rd.ad.o, l'Oi v i ndic:w o :~ sous di rei tos con
culcados, a sua prop\' ietlado a.meaçlllda, em
fim libe1•tat• a. Pat l'ia do um:~ tyra.n nio. que 
a. 11.Vilta ~ » 

lst.o fo i c:m m:J.io'dc 181lS , ~c.~u i u · ~C o O !k 
sctombr;) ilo mesmo :tuno . 

Nii.o estou il.<.pli a õttn:t!ii i<)O:.tr nenhuma 
tyra.nnia-. Quero (( ill tt C:~m:tt';t , com lt rc
sponsabill<la<l.c que lhe ,: propria. se pt•o
ouncie sobt•e a. qu~s t:lo d:t pr isão <l o lim 
Do pu I.:.L!I.o, de um l.'•~ P I'ó'~ant ;t n to t.l:1. Nação, 
fóro. dos ·~ e t·mos preYi~to·: Oi\ Constituição da 
Rupublica. 

A Camat'O. compt•ehcn.lo, está vendo; o 
pt\iz vet>iftcará quG <l• . .> rn inh:t po.1· ~.e nKo hcl o 
mín imo rect.to, a mininn hcsi.ta1;l'io ou n.r
rcpen olimento . 

A <lenuocht tem (!llo s'!r inst t·nida. com . 
!lo~umoot·•s que f:1ç:ttn nmis tê que simpleg , 
retalhos de jnrnn.cs c corne.~o a minha roissã.o ( · 
hontom a.otll.liH:i:vJa ~ rn um }WrHltlnclamento 
honesto o !oa.lmcoto logico, r~queren•lo que 
se requisite do Poder Execnt ivo o original 
do ant.o do fhl.grante hlV:ado 011 Chefat ura. <lc 
Policia, etc. 
Adc<~.n tQ , p01•tautv. <J serviço commettülo 

â com mi$3Ü.O espcci:tl de novo membros que 
terá U.e dat• pareC!!t' sobre o documento que 
eu tenho, ao mesmo tomp '• a. otrso.dío. e a 
ingenuidade ou sin;..:c!oza dJ submette1· nll.~te 
mome nto politico (~ a prociaçií.o politica e ao 
CI'Í te rio jurirl ico 1ht Ca.m:wa. dos Deputados, 
que, n'ã.o ~ó faz leis, como v e lu. 1111 gua rua. da 
Constituição e das mesmas leis e põe em 
pratica ou alJrog-a, pol' destt.~o. a lel de 
responsa.bi.lidttde com ~ sua. pl!.l'te complo
menta.r . 

Mando ;;i. Meoa. o meu reluerimento. ·Nã.o 
fa:tarA occasiào mGlltol' ; abro ioda.s as occa
si1les, descer-.-o a. porta a todos o> crtsejos par<t; 
que sobre o caso nos :pronunciomoa insuphis· 
ma.velmonte. 

Si vié1•em os documentos, o. tlen tincia ü•J. 
noompanhada. destes or iginn.as ; si não vie
rem, a denuncia. ir;\ mosmo O.S!im com os 
jornae.> em que foi notic\1\do co.dn. um d~s 
delicados aspectos dcst tt melindl'osa quc'lta.o 
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em que está em jogo o equilibrio dos ·poderes 
políticos que constituem a structura cara
cterística deste regimcm, está em jogo o reci
proco respeito que nos devemos, os orgãos 
r-espectivos de cada um desses poderes. 
. ·Fic;tr-se-ha sabendo que, preso como foi o 
Deputado Va1·ela, detido na Chefatura de 
Policia por seis ou sete horas, é isso ou não 
um crime a ser punido, é ou não connivente, 
por omissão que seja, o Chefe do Estado com 
o funccionario que assim delinquiu ; .ficar
se.;ha sabendo si continúa intacta, integra a 
representação naciona.l naquillo que a Co~J
stituição quer qne ·seja systematicaméntc 
respeitado-a su ':~ inviolabilidade e immuni
dades de cada um dos seus membros-quando 
quer que, preso amanhã um Deputado, sup
ponllamos·em um sabbaclo, ás t1•es horas, seja 
posto em liberdade na segunda-feira a tempo 
de vir tomar parte nos trabalhos da Ca
mara ... 

Preso o Deputa.do ás :3 lwras das tarde, 
quer dizer-quando a Ca,mat•a jcL não está 
funccionando;-e a Camara não leva1·á a mal 
que eu rec01•dc aquillo que estti, no dominio 
da publicidade-que <ts 3 horas, às 2 horas 
mesmo. é muito commum não estar m:ds em 
sessão, ·salvo nos dias em que se tenha de 
votar algum parecer como aquelle que se 
votou, porque então ha numero completo ... 

Preso âs 3 horas da tarde um Deputado, ·a 
Cam[tra, não estáftmccionando,não pódeinter

, vir; segue-se o domingo, não funcciona a Ca
\ mara; · e~ até para accontua.r ainda mais,ima
. :Yg~ne-se que o sabba.do é 7 de setembro, me-

lhor, imn,gine-se que a sexta-feira é i de 
setembro (é até sug-gestivu. a invocação 
da data) o Deputado é preso ti::; 3 horas 
da tarde, sabbado ê 7 Je setembro e é dia que 
só não se gua1·da no mundo diplomatico, pois 
na opinião daquolle Ministl'o que ainda não 
nos mandou o relatol'io, 7 tle setembro não 
é mais festa que o mundo cUplomatico 
festeje no Brazil, contint"ta. preso ; o dia 8 
é feriado ou é como si o fosse, é Natividade 
de Nossa Senhora, ~~ dia santo catholico c a 
Camara está. de um <.\ferro (ts con vicçõcs ca
tholicas muito de se gabn,r, não hD, sessão : 
segue·se o domingo, dia de descanço, e a Ca
mara incontestavelmente precisa muito de 
descançar, tambem não ha sessão ; segund~ 
feira, âs ll 1/2, comparece o Depuk~do. 

:Esta ·~a preso, foi det1do e foram violadas 
as immunidadP.s parlamentares. E' attentado! 

·~-s{·o .Deputado for :eu, não usarei ·dessa lin
guagem, nã.o reclamarei, .ficarei contente de 
estar em liberdade ... 

Mas, si fôr um Deputado opposicionista, 
que, ostâ disposto a ,a,ndar de azurrague am 
punho ; ah ! ·as imnunidades parlamentares 
at.acadas ! lá se foi o regimen, .atacado pela 
bE~.se, ·subvertido, etc.; emtim, todas estas 

hyperboles de ;Jnom se escama demasiada
mente com um caso tão comesinho da pra
tica .partidrtPia da epocha contempo1•anoa ! 

F.lle não tem de que se queixar ; já. estr" 
solto. 

Agora. o que pode ft~zer (; promover a, 
acção da <mtoridade, inicbr uma acção cri
minal por queixa ; a. Gamara, não tem nada 
que ver com o caso ... 

Si não estivesse solto nessa occasião, então 
bem, então a Camara intervem e i:npetra, 
depreca, roga, solicita, supplica respaitosa
mentc que ponha em liberdade aquelle 
Deputado, po~que a presenç~a dede p;':de in· 
verter uma vota9ãu ; supponha~se 57 contra 
5~. em torno iLC uma medida qualquer : a 
presença daqueHc Deputado é sufficicnte 
para poder modiOcar completamen·tc a vo
tação. 

A prisão pôde ter sldo feita. maliciosa
mente. Deus me livre de attribuir qm.tlquer 
dolus malus aos repres~ntantes da ordem, do 
poder publico consiituido, dos que zelam a 
bandeira do sub lege, libe1·tas (lilm·tas 
muito em termos); mas acontece que o 
Deputado não é restabelecido, continua con
sm·vado, detido na chefatura do .policia : o 
es!.ado de sitio não foi votado ; está-se 
·naquiUo que por euphenismo se chama a 
plenitude das garantias constitucioila.es, e 
o Deputado continua conservado. 

A Camara não quer magoar absolutamente 
o prestigio da, autoridade, ach.:t. que aquelle 
Deputado é o que deve ser, Sr. Presidente, é 
o c1ue deve ser, porque sem malicia eu digo, 
Deputados que so mettem nessa a.lhada,Depu· 
tados com quem ~~contecem episodios desta 
ordem não ~:ão, era geral, si não uns opposi· 
sioni::;tas trefeg·os, uns repre:.;entu.ntes da. 
Nação que entendem que podem criticar a. 
acçãu do]') poderes publicas o dos partidos 
que sustenti1m aqui dentro, numa, linguagem 
desabalada, e que lá füra levados pelo sen 
ardor de proselitismo revolucionnrio, pra
ticam um delicto afliança,vel ou iuaffiançavel, 
mas, em todo caso, na tlagranci·a do qual não 
são presos. 

Pois bem, não foi preso nos termos da lei, 
não foi preso em tlagrancin. de crime inaf
fiançavel, mas foi preso, que importa agora 
esta característica rigol'osa do caso que a lei 
precisou? Não vem a.o caso, foi illegalmente 
preso, mas tinha commettido um certo de
licto ; que importn. que fosse i Ilegalmente~ 
O essencial é qtie a. orJ.em não perigue e a 
ordem não periga desde que um Depatado é 
illegalmente .preso. 

As instituições continua.m a funccional~ 
:como-.--ur des 1·o?Jlettes-, desde -que o Depu~ 
tado ou o Senador é illegalmente preso, de
tido e mais tarde solto. Be:m ; o crime fica 
·para ahi. Elle, si. quizer, fàça o que se faz 
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em certos delictos de acções particulares, 
adultorio por exemplo. A acção cabe apenas 
u.o interessado, mas a Camara nada tem de 
ver com o caso ... 

Agora, a Camara não levará a mal que 
eu não me contente com os pronunciamen
tos individuaes, muito respeitaveis,de vtl.rios 
uos meus üistinctos collegas, com cuja dou
trina tenho o dissabor irremedia vel de não 
poder estar de accordo, e que ouse provocar 
um pronunciamento catego;·ico da Camara ; 
um pronunciamento preliminar, depois uma 
manifestação definitiva. 

A Camara já teve occasião de examimtr o 
inquerito, exHmina agora o auto de fla
gl'tmte, verifica si o Deputado esteve preso 
po1· crime affiançavel ou inaffiançavel e tal
vez o quasi flagrante vú. servir muito para 
esse caso ... 

0 SR. lRINEU MACHADO-Porque não v-eiu 
<.Lté hoje este auto ? 

Eu vi nesta hypothese o caso de Mario Tro
vão, mas invertido, lá a obrigação é chama1• 
«aqui d'el-rei »,aqui o crime é chamar« aqui 
d'el-rci », e devia ser preciso chamar por ou
tro apellido que não «aqui del-rei ». 

Está ahi o primeiro episouio. 
Segundo - o di;;er mal. 

O di;;e1· ~nal •.. Nós sabJmos o que foi o 
lingu::traz do Sr. Varela. aqui: andou a agitar 
um vespeiro, cujos ferrões S. Ex. está agora 
experimentando nos seus effeitos ultimos ..• 

E, finalmente -dizer mentira. E' caso pre
visto na Ordenação do Reino o do') que dizem 
«mentira a el-rei », induzindo-o a prejudica,r 
os pat·ticulares. 

Pois foi o que dissera,rn a'b honrado Sr. Dr. 
Rodrigues Alves e aos seus Ministl'os, o::. 
q uaes, por sua vez, o commúnicaram a V. ~x., 
Sr. Presidente, que, dessa cadeira, que tanto 
honra, decbrou á C<.tmara que « devidamente 
autorizado pelo Governo dtt Republica, par
ticipava á Camara que o Deputado Alfl~~;do 
Varcl<t não estivera preso. » 

0 SR. BARBOSA LBIA ~·A Camara proce
derá como entender. vou ma.ndal' á Me.'la 
meu requerimento para que a Cama,ra me 
~jude a levar por diante a fundamentação àa 
denuncia que u,prosento a esta COl'poraçã.o, E vai d::l.lü, o officio do chefe de policia 
instituída para a primeira phase do processo diz que esteve; de modo que, como quem 
a que tem de responder o Presidente da no ct\SO agiu foi o chefe de policia., o que 
Republica, porque, Sr. Presidente, per·mitta parece é que> o chefe de policia está incm•sa 
V. Ex. que eu insista neste ponto, não vejo nesta parte do Livro V da Ordenação do 
por que razão se ha de sómente pensar que o Reino, onde se comminou penas severas ... 
uso deste instrumento só terá logar por 1-o não sei si neste cn,so a pemt ora <l de 
parte de quem tenha qualquer m(t vontn,de, desteno para o Brazil (1·iso) ; nessa· época, 
desa.ffeiç~ão ou odio ao Chefe do Estado. era uma das penalid<.tdes muito de ser for-

Ab;olutamente não me movo nenhum des- muladas ! -para os que dissessem mcntirét 
tos sentimentos sulJalternos, por forma al- a el-rei. 
guma; quero apenas tirar a li~npo si effecti- Não mo dei bem com este contraste entre 
vamen~e e_st~~os ~m- un:, .. ~efnnen em que as t\ffirmações escriptas do chefe de policia. 
toda~ as autor_1dades sao l,.:,nct,m~nte respon- e as affirmações sempre honradas do Sr. 
sav~s, tod~s Igua~s per~nte a l~L Presidente, contraste que me deixõu mal 

Nao queLemos I~pumda:le pa.ra 0 De~u~ commigo mesmo. Então, ma,ndo â Mesa o 
tado_ que_, vem se acob~rtarcom_o _art. 2q, meu requerimento para que venha,m do
(mwto b~m,) a Camara D11? !luere~:_a nnpun.1: cumentos, desses üe' verda~e, em que a gente 
~ade para o chefe de pol!Cia e ll<10 querer~ toca e vê que estão com todos os sacramen
taEJ.bem pa;a o Chefe do Estad~.' q:le la~a, .as tos; e nessa occasiã.o, com ·todos os sacra
mao~ e qt e consente que es .. a •. ttll.ort~a.de mentos, apezar do meu precario estado de 
contmue a prender outros «Alfr~do Varela» saude sem ira_ sine im et stuclio _ sem 
que, p~rv~ntura, ~ebe~t~I~ ~o sow desta As- I' outl'a 'paixão que não sejtt a que mo abrazn. 
sembléa,~ qt;od Det,s.avp t~L. . .• pela l'ealidado da Constituição da Republica 

Eu ~c1 ed1~o que Isto nao s~ daru.. em todos os seus artigos, trarei á Camara, 
Veri.ficarei, po~· ~xem~lo, Sl ando err'Zdo com esses documentos, ou com os que eu 

nas m_mhas. remm1scenc~as das Ordenaçoes puder obter, doutro de poucos dias, tenipo 
do ~emo, .llv~o V, dos cr1mes de lesa magos- necessario para que 0 enfermo que visiv~l~ . 
tade de prlmei;o~ e segundos ca.beças, ~aquel- mente vive a fétllar aqui diariamente possit / 
l~s que COI?l airmd~ cllamam por outro ~pel- rediO'ir por escripto essa denuncia. 
lido « aqUl d'el-rm », <l/!Uelles que «d1zem b 

mal d'el-raí ~ e aquelles que dizem « men- Ella virá, com esses documentos ou com 
tira a el-rei ». outros que eu ,puder obter; a Camara pro~ 

ELI vi nesta hypothese tres casos: daquel- cederá como entender.: a cada um o cum-
1es que com a1•ruido chamam, clamam por primcnto do seu dever, naturalmente como 
outro apellido que não « aqui d'el-rei ». o entender. E este é o ultimo testemunho 
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da. roiriba. boi:neon,gem ' á. C:~.niara do~ De
putados. 

Mando á.. ~Ie3a. o meu requerimento. (.lftci· 
to bem, mwto bem. O orado1· é muito compri· 
mentczdo.) 

Candi!lo Rodrigues, Azevedo: Marques, Ro . . _ 
dolph.o Mi ·anda, Candido de Abreu. Ang~lo 
Pinheirv, Viótorioo Monteiro, .Tames Darcy, 
Ca.ssiano do Na:;cimcnto c Vcspasiano de 
A~lmquerque. 

-Vem .á, mesa., ê lidu, ap~i<.t(lo, ficando 
arliada a diSCll!3são por ter pedUo a palavra 
o Sr. Mello Mattos, o seguinte 

REQUBRJ:>H :NTv 

Requeiro que SJ I'CFli.~ite dJ Poá(lr E:te
cutivo o or iginal do auto de fta.grante la
vrado nu. Chefatura de Policia pelo dele· 
gado Dl'. campvs Tourinho, ll1L tarJe de 26 
de maio ull.imo, contt•a. o Deputado feJe1•al 
Dr. Alfredo Va.r..Jla PJL' occa.si:i.o de set• preso 
p elo chefe de policia. o mesmo Deputado, 
bem com') o officio do mesmo chefe ao 
Sr. Miobtro da Jus~iç1., sob\'e o mesmo cn.so. 

Sala das sessões, 19 de j ulho de l904. -
1Jar1Josa Lima, 

•.J\omparacenl mal~ os Srs. JuliJ de Mello, 
Rogcri<> do Mil'<tuda, Iodio do · Beazil, An· 
tonio J?astos, João Lopes, Fonseca e Silva., 
Paul~ e Silv~~. E~mora.ldino Ba.ndeira., P eJ.ro 
Peí'oamhuco; Angelo Neto, E.ozebio de An
drade, ,Arroxella.s Ga.lvã.o. Rodl'igues Daria., 
:Feli~bello l<'l·eirc; Domingos Guilna.rã.e.'>, Nciva, 
Castro Rebel!o, To:;ta, Bulc.:1.o Vhnna, Prisco 

.P<\raizo, l~elix lh..sp~w. Vergue da Abt•eu, 
Augpsto de Frelta.s, Bulhões Mn.rcia.l, Erico 
Coelho, Belisa.t·io de Souza, .Bezamat. Fl'an· 
cj.sco Veiga, Berna.r<lo Monteiro, João Luiz, 
David Campista., Joào _Luiz Alves, Lamou
nier Godofredo, Cal'l'alho Brit0, C~mH:o 
·Pratas, Pa.ulino Carlos, Hermenegildo de 
Moraes , Aquiuo Ribeiro, Benedicto de Souza., 
Abdoo Baptista e Soares uos S:~.ntos. 

Deixam de co~nparecer com causa parti· 
cipa.~a os Srs. Thomaz A.ccioly, Eugenio 
Tourtnho, Antel'O Botelbo, Enéas l\Iartins, 
Raymundo Ne1•y; Aurelio Amo;·im, Hosannah 
de Oliveira., Passos Mh'll.nrla, Arthur Lemos, 

)Urbano San.t~s, Guedelha Mourã.o,.Raymuudo 

E sem causa os Srs. José b:uzebio, Sergio 
Sttboya, Abdon Milanez, Teixeira de Sá, 
Affonso Costa., Pcreit•a. de Lyra., JoíW Vieira., 
Malaquias Gonçalve;; , Esta.cio Coimbra, El· 
])i.lio FigucireJo, José Monja.rdim, Galdino 
Loreto, Nelson de Va..;conccllos , Osca.r Godoy, 
Sá Freil'c. Hcarique Durgru, Paulioo de· 
Souza, Ct~millo Soares Filho, Padua. Rez~nde, 
Amaral Cesa.r, .Jose Lobo, Francisco Malta, 
~lizeu GuilheL'ffi3, D.>mingos Ma.sca.renha~, 
Alfredo Vareta e Diogo Fortuna.. · . 

o Sr. P.resir:len·te- Tem a pala
vra o Sl' . lrioeu Ma.cllal\o. Devo p;·e.vinir 
ao nobre Deputado que só t1m 10 minutos 
dest1nados ao expolicnte. 

O Sr.ll•ineu l\lachado (')-Penso 
que o <liscu1•so de um Sr. Depu\ado, r epre
sentante do 2" dl~tri~to (l<J Rio G1•ande do 
Sul, nã<> t em objecto. 

A resposta á S. Ex. . , como a. qualquer ou
tro, !•stava, <tliás. d<da. previamente pelos 
propt•íos termos do di8c11rso que p i'oferi na 
memo~·avel scs;rio de 15 . . . . 

Alludi á pessoa. ~ue se rcftJl'Íl'a ao digno, 
embora. obocurJ-,digno como os que ma.is o 
sejil.m - rcprcscnt..'l.nte do Dis~~icto Fudera.l. 
il'L'oga.nrlo, e de um modo afft•ontoso; grave 
injuria ao> seus llt'ios e á. sua honra . 

·u ma do du:J.S: ou o SI' . raprcsenta.ute do 
2' districto dc;> Rio Graot.le do Sul fôra. lL pes· 
soa. que tivera aintO!lçã.o de injut b r ou in·. 
jut•ia.ra a.o seu collega repregen tanto do Dis
t rir:to Fedei".J.l,o, neste caso, não lhe :\SSiste o 
dtreito de pedie explicações ao Deputado que 
ex.urccsse urn direito t:to le~iLiroo qu<>l o de 
retot'São; ou S, Ex. não fora. a. pessoa que 
iajuriaru. o representante ao Dís tricto Fe
deral, e, uesto caso, nll.o tem que lhe pedir. 
explicações pelo discut•so ern que este Depll
tado só so referia. ao seu a.ggrcssot•. 

IArth!ll'. Antz1o de Abreu, João Gayoso, Fran· 
cisco·S!i., Pnrch•a Reis, Tt•indade, lzidro Leite, 0 Sr. Geranano Ha.sslochel• 

, José Marcellino, ·Cornelio da. ~·onooca. , Arthut· 
1 Orlando, Leovigildo Filguelras, ·Rodrigues - Peco a pala vra· 
Lima, Tolentiuo dos Santos, Edu:ndo Ra.mos, 0 Sr. Pt•eslde.ute-Tein.a palavra. 
Marcolino Moura . Americo de Albuquerque, 0 nobre Dilpll~ado. Declaro a v. Ex. que só 
Abelardo de Mello, Cruvello Cavalcanti, Vi· : ~ia to· Mascarenhas, Gastão da Cunha.,· Ribeiro restam cinco minutos da.·hora do ·ell:pediente •. 
Junqueira, Astolpllo Dut ra, · Penido Filho, 0 81 •• Ge14 01 :t.-u.o ·H :a.s,o;locher . 
Fra.noieco Bernardino, Adalberto Fe1•ra.z, 
Bernardes de Faria, Antonio Za.ca.'l'ia.s, Hen- (·J-Sr . Presidente, não posso satisfa.zer-me 

· riquc ·Salles, .Calogera.s, Carlos ottoni, Lin· com a íntim~tiv~ de que lançou mã.fo o. Dspu· 
dólpho ca.e~no, Rodolpbo Paixã.o, Jesuíno ta;do pelo D1str1cto Federa.l, pa.ra ug1r aos 
Cardaso, ·Valois de Ca.stro, ·Arnolpho. Aza-, - - - - -
:vooo·;·Fel'nando Prestes, Alvaro de C~n•valho, l ' ) Es~e dhcur.o nii» foi rovis\o 1•clo orl\dur. 
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termos rigorosos em c1ue C)!loqucl 
'{}uestão relativa. <~ minha pessoa. 

0 S R. {RIN~<:U i\'LICHA.Do-V. Ex . SO .en
tenda. com o Ocputaclo Vat•.,la. 

Elle está. prompto tt. seenteod,lr com V. Ex. 
'Vá _para ~ imprensa. discutir esta questão, 
e nt o aqUl. 

0 Sn.. GERMANQ HASSLOCHER-Em primoil'O 
logd.r, V. Ex. oão ó procurador do Sr . Al
ft•edo Var!lla. ; <Lgor<L si V. Ex. quer a~·1mir 
n. responsa.bilidade de :;~r nesta Casa. o ocilo 
das ca.luronia.s do Sr. V ar.~ la., então o caso é 
out ro. 

· o. S11. Iri.I:-<Eu MAC!IA.no-V . Ex. r .!Sponda., 
.repito-o, a.o S1' •. Vu.r<lla . 

0 SR. GER~f.\..NO HASSLOCHER-Nã.o t 3u ho 
que responder. 

O Srt . PJtE.SID!';NTE (fa~en lo sucn· os 
tympmtos)-A t.tençã.o! Peço :~.o nohrc O~pu
iado que não se exprima dcss:.r. fõt·ma. cOm 
r.3f~rencüt a um outro Sr. Deputa.clo . 

O Sa. G r.;R.)IA NO HA.s:lr:.ocuea-Estou me 
mantendo, Sr. Pre;;iden te, dc n tro dos rigoros.:>s 
termos clo ·Re; imonto. 

O Sa. PaESIDJ>NTE- A pahwra.- cala
moias -de que V. Ex. usou, em rehtção a 
um collega, nã.o pódG absolutamcato se1· 
perroUtida pela M·JSa. 

Si eu po1·ventma. tives~c m otivos pa.m 
declarar o Sr . . Deputado som autoridade 
moral pa1'a fa.lla.r em nom e d;t honra. dtL 
Ca.roara., a uma simples· io~ima•.i ,•a de S. Ex . 
cu vir;a aclduzil-os, afim ele nãv ficar aqui 
parecendo echo de uma calumui.u. infundada . 

A<rora S. E~. deeW.l'a que si a. min ha. Lo
tenCfio não Ol'a offendel-o, na q·u~lla. occasiã.o, 
a. mlm nã') se poderiam dirigir as oxpres· 
sões doprimontes, illSOL'tl s no final do seu 
d ÍSC U"L'SO. . 

Isto, St•. Pt•,JSid.:l!l te, po1• tal fór m:J., é fugil' 
ao repto s :Jlorone lJ.tlC htncei a o nob1·e Depu-. 
ta.llo. 

Bu clisse ao oobt•J Doput,\do qllc acrcdi· 
tava, qnc esl.<tV<L p lunamente convcnciclo . 
quo S. Ex. se h:J.vb dirigido a mim ; não 
ag:..t·r ci c:.lt'<.tpuça:; pat~.~ c ' Lloc1.r S')ln·e a. 
minh<\ c:~.beç.l.. 

Houve nm ,jornu.le~o, di"!'igid o pot• um tles· 
c!a~sifiecttlo, Sem imputttbilidadíl, ·por um 
immnml, quo dl~se q ne ;1s pa!ti \Ta.s do Sr. 
Deputado pelo Oi~ t.dc to Fetleral evitlon te
m Jote se dil'igi:J.tn a milll . 

O Su. l RtNW l\I ACII AD1J - :'\ão dei p t'O· 
cum::.ã.o a.o Sr . Vare h. 

O S11. Gmnu.No !L\SSL OCIICR .!.... Nos,c8 
tennos reptei a S . l~x. p n.t•:.t quo dissesse 
qua.es os f!}ctos quo u a.ul;oriz<tV>tm a. QUa.li
tioa.t•-me por a.quella fól'rn:J., u;aodo de ta.e~ 
epit hetos. 

O Stt. GEaMANO liAssr.ocHJna - Ne3te c:tso Eu nã.o exigia· ll.c S. Ex . ~' pl'ova. desses 
V . .Ex. devori:l. a.t1tcs nii.o atl.mittit• que um C.tc tos: eu pedüt·lhe a penas q ue os munclo
collega me injuria;;;e, quet•endo l'azo t· re-I na..sse, qua tlissos.n : «Eu o qua.litlquci assim, 
ca.hir em ou tros a t•esp~ns:tb!litlade dossa.s J}Ot'q uo fui inf•>~·m:t<lo de quo em ta.! data. O · 
.in.jut'Í<ÃS. St•. Dcpuil\do pt•atlcou hl ou qna.l:.~cto de-

O SR. · PRESIDENTE _ Jà. dis$c v E pl'imente; em · outl'a d·1~<a. commettou tal 
· ., . a ~ x. c t•hnn, cto. » 
h?nte.m. {~~te a. Mesa. ab.,olu~tmcnt~ ~ao Ot:· Enlão, pr <lci,;n,mi:> os ct•imcs, precis ·\ndo a . ., 
~IU l !lJ.l~ll.a ao ~olne Depu.a.llu, Slnn.o c lltt. p tlSSO<tS !o.q:ultt.s pal:.~ minln acçiio Cl'iminosa , 
l:apelltru!. Immeilata!llento. ou vit·ia. oJfet•cccl· dcfcu , inllcpendentc da;.; 

Ó SR., GERMANO HA.s>r,ocllrm - Preciso pruvas. . 
·contimmr, pois é neccssario que eu não deixo S. Ex. nã.o qnet'. eo ti',Jt:m to, 1lizer, decla~ 
p Msar sem ·c:sclarecimentos indispoos.wcis, ra odo quo n5.o mo u.lvcjJu; S . l!:x. cr cn. di
e pela. honr\\ lia proprin. Ca.mu.ta, essl~ ques- tom mas u d ilsmma~ l.lll não a.cc~ito. 
tão, CJ.Ue pl'eci~~ s~l' definitiv~mente liqu~~ Como s. li~x. não quer mc]lciona.t• os ra. 
dada._ Já ~cdarm com t.o~ .. t ~obrao~ceru. ctos, dovo c·mcluir qne i~to acontece porque 
as ~zoes por que mo oxpre~~~ na. se~sao de S . Ex. se s:Jnto pouco disposto pa.m eufrcn"· 
ti!• al.ludinlo a? fa.cto do S1. Deputado pelo tat' com as coo!l!lqucocias da um contlic to em· 

· DlstrlctJ Federal.·· I que a. minh:~. dignidade está. ompenhada. , dl-
o SR.. lrUNEU ~hcHADQ - Re~>ponJu. gnidada quo me levará uo e:ttt•emQ a q•Lo 

V.. Ex. aos termos do meu dilemm1. são lcva1oa todos os homens do brio. · 
O Sn.. Gl!laMANo HAssr.ocm:n. - NiLo estou· 

acceita.ndo intimat!va.s de V. Ex. Re>pondo o 
que devo respon1et•. Nã.o vim á; tribuna. 
para referir-me !.L outra cousa. que não ao 
d iscut'So proret•ido agora. por V, E~. 

Já decbrei ctual a intenção que prasidh·a. 
. .â.s minhag pa.lavr•as. 

Vol. XII . 

I<~m ci rcums t&ncias · taos, não posso, nem 
vou discutir com um jorn~lista. som imputa- , 
bilida.do, lairii.o confe sso , envenenl.lodor da 
propria. espJSl, Lalrão de dotes de v iuva · 
rica.; seàuc t Jl' de m a lheres c :l.Sadas, de(]ora
dor de virgens, um mig3ravol tarMo desde o 
berço. Não vou discutir com um typo de se· 
malha.nte na:tureza., ctuu.ndo esse roiseravel , 

32 ' 
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esse deg.radn.do moral se occuli:a, fuge, sob a 
responsabilidade de seu jornaleco. 

Mas, aqui tenho, dea.nte de mhn, mn co1-
lcga, de igu:1l ~·csponsn.bi.lidade 1t minha, .o 
qual, enfrMtando eommigo, está no dever, 
sinão parn. commigo, principalmente para. 
com a Ca.mara, de dizer: «CU nào alvejei o 
Sr. Be:putado pelo Rio Gmnde ·do Sul, ou, si 
oalvejei,fil-o em um momento do,e.msps~·ação 
$OlU conhcoe1' f<tctos que me levassem a qua.
lifical-o por tal fórmn.; em um momento de 
.exacerbação especifiquei casos du sua vi<la, 
que mo são narrados po~· mexeriqueiros, por 
miSO}l'aYcis calumniiHlores, ruas que não sei 
si são vcrda.d13ü·os on não." 

pertencia ao ].)artiílo que se chamava dos. 
nr·issos, u. que adher íu depois. 

Ü SR. MoRmRA ALVES-Que pal'tído ? 

0 SR. BARUOSA LIMA-0 partido que se 
clHimaYa dos sHissos er i1 o que eu fundei e a 
CJUe V. Ex:. adheriu. 

0 SR. MoP.lliRA ALVES-Eu adhm•i ao par
tido de V. Ex. ?! Entrei quando V. Ex. 
sahiu ..• 

O Sn.. BA.n.BvSA LmA-Entrou para onde~ 
( Elilm·idade 11ag gl!lerias.) 

O S1~. PRI;smJ, ,TE - P revino aos Srs. 
espectadores que não se podem mauírestar. 

S. Ex., então, mo collocaria ncstil, posição: Mandarei retirar os que perturbarem a 
ou de destruir est.es factos 011. de set' esm:1- onlem. 
gado por ellcs. . ' .I O Sa. Mot\etRA ALYI<:s-Liquidcmos desde 

M~ts, por outra 1'órrna, si não vier '~ tri-! logo t>sto ponto. O nobre Deputado pelo Rio 
buna. fazer u que estoLL dir.endo, rest<t-me 1 Gt·anJ.e do Sul. .. 
simplesmcmie o co~solo do :l~Y~J.'·empregado I 0 Sn. BARDOSA Lw:..- Noto bem ,4 Camara 
todos os roews Pll.r,\ os e;,ctM e~L~e.utos ~om~ ·que são ·os proce.3sos de que se fallavil 
pletos do caso, . sen~ o te, con~eo.mdo, 1 et1 muito mal na bocca do Sr. Varelt< : a 
ranclo-me daqm certo J.c que o Sr. Deputado a lal ,~, pe ·so·l Eu a acceito 
nã:o ousou enfrenttcr com a responsa.bilirlu.de 1 

' J ~e ~ a. · ' ' · 
de su<.~. palavra. (lii,dto bem; muito bem.) O SR. MoREIRA. ALVES -Amdysc pessoal, 

· quando me estou refer indo a factos do. vida 
'0 s:r .. ·ll:"iileu Itiachado (·) (pm·a publica do nobre Depclt::tdo?. ! Eu não Yellho 

ttma explicaçlTo pessoal-)St• .-Presidente, são at.ucllr a ho1Jra tle S. Ex. Não a ,atilquei 
tão claJ.•os, são tão nítidos c tão seguros os nunca, nem mesmo 1;i no Esto,do e uo m11is 
termos em qno pPJJeri aqui ha pouco o meu acccso da luta. Sei respcital' a. hom·t~ dos 
discurso, para um:1 e~plica<;>.'io pessoal, que meus advm·sarios, como quero que r espeitem 
nada mais tenho a uccrescentat' (l.s -poucas n..minhtt; 

) pala.Yras que então disse. . o Sn . BAI{J30SA. LI>IA- Como Q [l, 

o·Sl". p'~·e@i<lente-Tcm a palavr:t O S:a. Mol~f;!lu ALYES - Como V. Ex . 
parw. uma e:~:plicaÇ".ão -pesso<1.l o s~· . ?\Joreira Nã.o L~, llois, a pesso:t do nobl'c Dspntll.tlo <lHO 
Alves. l venho (liscutil', m ns o homem publico, o esta 

niio pólle l'ugil' ao exa.me dos seus <toLos . 
·o Sr. ·1\lorei:~.~a ~~lyes fija;·a toJw o SR. BAnJJÓ$A Lr~rA-Nom nunca disso 

explicação pessoal)- E' chegad<L <t (Wra, Sr. f 1 i 
Presidente, de satisfazer o cDmpt·omisso, que que ugia. ; mas e; ;o ex"'.mo c 0 V · l~x. j;l õ 
tomei pGrante n Camal'a, do liquidar conl o úma 3" ccliçt'oo. A l • foi foitt~ polo St'. 

• h&m·ado represcmtante do Rio Gt•ande d.o S1tl, Jo~é Melriauo, ~' ,2' pelo St•. Sot~lmt uo 

\

ex-governador de Jninlu~ terra., o incidente gonrno do Dr. Prudento de Moraes . 
entre nós occorr ido no. sos~ã.o de s:.~bha·!o, de- O Sn. . Mon.EmA Ar.vr;;~ - Pet•mith·me 

· , monstrando qne acontecimentos dados d11- I V. Ex. que prosiga. Eleito govorn a.tlor do 

/
l'!lnte St~a administraç,~o constit~em o desmen-1 Esta.clo ~e r;ernttmbuco , pelo ~ongresso (1ue 
tldo ma.1s formal, l11:1JS categorlCo, das theo· se conshtmu apó3 os acontecanentos de 18 

. j rias prégadas . ultimamente ·por S. Ex. nos te de dezembro ... 
1 remntQ, ou molhol', q_ne as idé:1s hoje sustdn- 0 St~. BA.l'.BOSA LIMA.-Os acontecimentos 
~· t a.das pelo Deputado Ba1•bosa Linm estão de 18 de dezembro são uma. ba.r lw.ra carnifi-

em completo antu.gonismo com os 11ctos pea- cina em que v. Ex: . teve responsabilidade 
, ti~ados 'J>elo govemad.or Bu.rbostl Lima. muito dir!lcta. 

' 0 SR. ·BARl30SA Lili1A-Con1'o ·M iJGa.s sus
te'ntada.s hoje pala Dap1lta.do Mol'Bira Alves 
estão e m completo ries~ccordo ·com as <IUB o 
1ucsmo Deputado snstontavt\ .qua:udo não 

0 SR. J'v!ORE!RA ALVES- Barbw·a cat•r.i fici
na de·quo V. Ex. foi o prodacto immedia.to t 
Nã.o occo~·ressc assa bai'Õaret cart1·i fie inet c . 
V. J~x. n[o seria. .itíml\is.govcruo.dot• de Per
nambuco; mas, Sr. P1•esídonte, ou coroprc
henclo bem a intenção do nobre Deputa.úo,. 
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interrompendo-me de continuo; S. Ex. quer chamar a pnlacio o Sr . Soa1'0l'l Quintas, um 
pnrturbar-me, no intuito de impedir qtte eu politico do Recirn e creio <tue, a o:;setempo, 
conte á Cama.ra. este trecho ua. bis toria. de subdelegado do policia. de um dos bairros · 
Pemambuco; mas bc(dc contal~o. <lcssa cidade, par;t garantir-lhe que n1i.o co,-

·Assumindo o Sr . marechal Flol'ia.no Pei- glt::Lva da. .pt•atica d<> semelhante <teto, porque 
xoto o governo dw Ropubliea., deu-se em Per· !l<iO f6ra a Pe,·nambuco pm·a commetler cl'i
na.mbuco um movimento arm<1.do, do (gt:J.l me.5 e sim Jl(tt'a. .[JoveriWl' em nome da lei , 
resultou a. uepo:>içli:o do governador de ontão decl1l.r :tçã.o que o mesmo Sr. Soat·es Quiuta.s, 
H o est<tbelr.cimc>nto de uma, junta gove1•na- Foz pnblic<H' no Jo;·nat do Hecife e não fo i 
tiva. Depois, no uominio dess<t junta , fo- cout eshdl\.. Pois bom, senhores ; embor.'l. tão 
r mu eleit os os membros do congt•csso e.St i.l- pel'l'lllp ~ort:.~ doclaraçllo, '' dissolução dos con
dua.t, e estes, por sua. vez, clegm·am o S1• . solhos se fez; o cdmo foi pt·u.ticõ.Ldo, daouo 
Barbosa Lima para o cargo de governador. logar a C!UO, om diversos municípios, so levao-

Esse fa.cto occo1Tnu ()!ll dias do mcz do tossem pror.estos vchemcn tos, mas pacíficos, 
março de !892, e a, 20 do uln•il, assumia menos em t l'Os dnlles-Goya oa, Canlwtinlw e· 
S.Ex. as rcdeas da a.dmínistraçi'io. Dous mezes Triulllplto, on(lo houve l'c:>L'>tcncia arn.1ada 
depois, contados dia a. dia, o noht·c Dcp ut:1.lo ao neto illagaL c violento, que feria profun
tioha de tal fórm\~ desgost<1.do cs seus corre- d;:,mentc os seus direitos . 
ligionarios, aquellcs mesmos que u t inh[l,m A esse tempo o gsta.do de Pernaml)Ltco er a. 
Glegldo, que elles se ...-iram forçados a rom- divitlido em cerca. do 50 mmlici.yíos e ~ó tros, 
per em opposi~.ão <t s. Ex . como o.cttbo de l'e lel·h·, pega.t·am em a.t·mas, 
Sentindo-~>C assim sem um ponto tle apoio, se'ndo que em Goyn.na. o Canhotinho a. 

o Sr. Bal'bosa Lima foi cahit· nos br.:tÇos cl<1.- ordem rcs~b~lecou-se immedtatamente. 
qne!les a. quem hav-ia feito, daqui <lo~tl1. t ri- Vê, pois, o. Co.mar a que foi o proprio St'. 
bnm1., as mais for tes accnsaçõc~, 1'efe1•iudo- B:ll' flos~\ l..imtt quem, dissolvendo illogal
,;c ao cel~bre ninho d~ 1'(!tazanos, isto é , mente 08 conselhos rnunicipa.cs, provocou 
un.io-se aos Srs. Jos6 JMarit~uo e Josõ Mt~ria! esse movimento, alieis lhnita.di~ilno, cOll)O 

Pa.ssttdos alguos ·mezes, o nobre Depu ~ado já disse, e a que hojl! pomposa.roen to qua.Uftca. 
brigou com os seus novos a!!iadoB e prccurou ele gue~·ra civil, como si isto pudesse de qual· 
crca.r um partido que o :•poh1.sse, naüa quel' modo jnsti.fica:.t· a p1•isão do Deputado 
porém, consegui uilo. ll.ealmonte fa.zondo, Martin .~ J uuior, fa.oto que, por mim !em
corno f,:z , um governo de violencias e t1~.1i· brado. •~bl'iU margt3m n. este dcba.te- ;;em 
cões, como 11oderia s. Ex. ol'ga.nizm: um pu. que houvt3S:!O sido ch!c1·ct :.1.do u cst:.>.do de 
tido ~ Com quo gente? sit io ! 

Eatrastes para o pa.r tido que ct•coJ, disse- Dcm~is, Sr. P1·esidcnte, qna.ntlo Msa. prisão 
me S. Ex. ! Quanta vai rladc! Não, Sr. Pre- se deu, só t•csta,va em ~•rmas o munici piC\ !l.e 
.~idente, nem o St• . Ba.rbosn. Lirna crcou ne· Triumplw, 1) o Sr. M;.1rti ns Jun ior ocnl111m 
nlmm . p~rtido, nem eu entl'n.l'ia paro. um acto havia pt•••tictedo no momomo, que o f,. 
partido por S. Ex. crettdo. zcssc ro.~ponsavc l l)Oio pl•ocedimento dos 

J<;ntt•ei, e fica. a.~sim respondida a pel'gunta sous amigm d:tqnella loca.lida<lo. O motivo 
do nobre Deputado, pat·a. o p<n t idú que di· a.llogatlo p:~.ra .jua&itl.cat' a vio)lencia. de que 
VOl'RO~ llomen8 politicos de incontl'shua im· fui elle vicr.ima. (• pol' demais futil. 
POl'ti!.ncia Cuod.a.rau;! em Pel'namlmco, tlepois B si nii.o ouça. • ~ C:t ma.r:J. o que 0.1ltio ocl!or
dt~ org~~nização, nost11 Cn.pib.J, do p:~t·t ido ren. De Palmat•es foi cn via tlo ao Sr. Mu.rtin~ 
l'Opublicu.no fcdeJ•a.t, par tido aqucllo ;t cuja Junior o seguinte ~clegrJ.mma., <\SSi;.l'IH~do 
frente fo i, desde logo, eollocatlo o eminente pelo Sr. Jeronymo de C<~.stro Sú. Ba.1·reto: 
Som\dor Dr. Rosa e Silva . «i:\ottcias ne:1to momento choga.da~ de Td-

Desso partido nunca. o nobre Depnt<~do foi umpho a.ffinna.m tel' sido pelos revolu
·chofQ, e nem siquet• dil'ector , ulúm de que, ciona.I·ios derrotada. a força. do governo c 

· q l.lll.nâo pa.r <.\ elle entt·ei, Y• S. Ex. se havia pt·eso o comma.ndauto, coronel Carva.llw. » 
re~ira.do; tinha, ainda. uma vez, <tbandonado gs:;e t elcgl':.tmma. fü i pat'O.r ás mãos do 
os t1.migos que Pl'OClll'<lr<un p1·estigl::l.l-o, no ex-governador de Pcl'na.mbLIOO, que, I10jo, 
mometrto em que o ~eu espirHo se achtwa llt'O· acon•imo defensor das i mmuuidiJ.dos llll.l'la.
funda.meu te abatido pelo vacuo que em redor mentares, rua.nilou immediat<l.mento, o seu 
tle S. Ex . se fizera . ajudao to do ordens, o.compa.nhM!o ile vinte e 

Ma.s, Sr. President0, afa.sta1lo do pM·tido tantas praças de cav~llaria, prender, em 
lJ.UO o eloge1·a e o l'ecebcra com o maior uma dns ruas mais pu blicas da citl.a. r}~, o seu 
a11'ecto, começou o Sr. Barbosa. Llma a fq,zcr illustre destioa.tario, depuba.do estadua.l e 
a mais completa. derrnba.da., espa.lha.ndo-se diceetor da. Fa.culdade tlo Direi to do .n.ecile. 
immediu.ta.men tc que seriam dissolvidos os . .Para que a. Cama.t•a conheça, em .sons de
conselho~ mun.icipa.es. Esse bo:.tto tomou !'fu.llles , tudo (Lutlnto entf\o occorrou, todas a.s 
~rando vuUo, o um ballo di<!. S . J~x. mu.odon a.rbitrnriodades commettida.s ua.q uelle dia., . 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2510512015 10:06 • Pàglna 11 de 25 

j 

~52 AX.NAES DA CA:'.IARA 

11ão só ·contra. o Sr.: Martins Junior, como 
contra outros deputados e divers:~s pe~as 
qualiftoadn.s, passarei a. ler, ·com a devida. 
venia:, um artigo publicado pelo· Jornu.l do 
'llecif~, no dia. seguinte no da. l'ealiza~ão do 
grando attentado, artigo eni que os factos 
são clara o fielmente ·expostos. 

:Diz o n.rtigo : 

· « Cerca. de. hora. e meia. da. tarde espe
rava. o Dr. Martins Juniot>, no esta.bele
ciment() do Sr. · Alrt·edo Lopes, defronte 
:i matriz da Bmt Vlsta, um bond para 
il• á. Faculdade do Dir<Jito, de que é di
l'ector, quando n.lli chegou o 81~. caplt..'í.o 
<lttoni á f1·ente de vloto e tantas pra.ç!ls 
de ca.vaUa.ria e, avistando o Sr. DL'. 
MtLrLins Junior, apeou-se e dirigindo-se
'lhe, decl:J.J'ou-o Pl'CSO á. ordem do gover-
. nador do Estado. · · 

A isto obtemperou o St'. Dt•. M:u•tins 
Junior: Foi decrot~do o estado de sitio? 

.. o Sr. Ottoni respondeu que não sabia 
disso, que i~so não or11 com olle, e que o 
St•. governador, o. cuja. p l'esença ia con
duz:il-o, lhe oxpllca.1·ia. · 

Perguntou ao Sr. Ottont o Sr . 'MM'· 
·tins .Juniol' como poderia acompanhal o, 
ul'na vez que ol!o teria de ir á. ft•ente da 
:lin·ça, ,w quo respondeu o Sr. Ottoui 
que llie ofi:erecia o seu ca vn.u o· e h· la. 
a. pé. . 

Feito o tr11je~to da rua da Impet'atriz 
e ponte da. Boo. Vista.. no meio tle gra.nrle 
agglomF açãó de povo, ao alcançar à 
entrada da. t•ua Nova., o Sr, Ott.uni 
oxigiu que se seguisse para pa.laoio pela. 
rua do Sol e niio, como pretendia o 
Dr. 'l'biago da. Fonseca, (1ue vinbcl em 
companhir\ do Dr. !\Ie.t•tins, pela. rue. 
Barão da Victoria. Este ligeiro incHente 
deu IO!rar a que o Sr. Ottoni insulta88e o 
DL'. 'l'biago e o prendesse, segura.mlo-o 
11elo hombro e amoaoando-o c\lm um re
·óenque que empunhava. 

Indo ao enc011~ro do Dr. :\[artins Junior, 
.o di.:;tinoto Sr. capitão PedrJ Alcx:m· 
driuo, com mandante da. bateria do a.ríi· 
lha.ria. e Deputado ao Congresso deste 
Estado, inquirindo o moUvo da pri~ão, 
estranhando quo se desrespeitassom i:ts 
lmmunid:.tdts c:mstituciona.es·, na pessoa 
do Depu r.ado Martins Junior, o Sr. Ot· 
toni teve novo acceliso dé irritação' e 
tratou-o grosseiramente: 

.. ················.·· ····.··· ····· ·· ···· 

rimos, dizendo-lhe- «Leill. e diga-me o que 
sabe s:Jbre .Isto.:.. O Dr. ·Mart.rns Junior, de: 
pois do ter lido o · telegt-amma., disse·· 'ao 
Sr. governádor : ~Nada sei a t•cspaito dlstp; 
nem o podia.· saber~ vi?to que a· communicà'
cão que me foi dil'igida era esta, qu:;~, ·des
viada do seu destino, ·ve:tu p:ua.r as 'stlas 
mãos.»· · · 

O·Sr. B:wbosa. Lima. em s~guirla. !lecla1·oV. 
que o caso e1·a mtiito !JI"aue e pod-e);ia c\·ea1· 
pa1·o; Penwmhuco sittwçri.'o tão tr::rrivel qua11t.o 
se nciQ poderia imaginar! .\. isto ·respondeu o 
Dr. Mar iins JLtnior que sentil'ia. muito, ··ape
nas tendo conscíencia do não terem ellc o 08 
seus amigos conhecimento dell~L- ' 
........ .. . · .......... ...................... . 

O S1·. Ba.rbo3a. Lima, depoi:3 dt1 ccinre'
rencia.r reserv:ldalllente con.1 o D.r. questor, 
deClarou ao Dr. Martin,s JLt.alor que .se ~dia, 
rot;ít'<ll', fazendo-Ih:) a seguinte PL',lttca. ; 
«Fique convencido de qne, 'IJeriílcmla a e,;. 
actirlt!o do telegmm.ma, eu te1·d de tmnw· as 
mais energiças e as m~is eJJtraordinarias me· 
didas, 1'o,.que, CQ>IlO sabe, Q tenente-ca>·onel 
Ca;·oalliO 11ao é t lm q1.!o /que;· com mandante de 
policia e sim um am f.go e llii t •:orreligionario. 
....... ' .............. ~ ....... .... -· .... .... . 

Ao en trar em p;daoio o Dr.":-I01rtins Junior, 
o capítl1o Rego Barrus prOCilt'OU acornpa
nhal·o, r., a,o assomu.r ao gabinetg do gover· 
na.dor, foi bru~a,lmente repell ido pelo capitão 
Ottoni, quo lhe doolat•ou que não a.ot·edita.sse 
que, pelo facto de ser milit;u· , o governador 
désse tto mesmo ca.pitiio Rego Bó\rJ'o.i alguma 
cJnsiJm•ação :i sua qu:!.lithtde de official do 
exerct"to ; e, t•otit·audo se este, o oapW\o 
Ottoni, acompa.nl1ando-o até o pata.ma1;· drt 
esm~da, L'eoommeHdou á numerosa guarda, 
que enchia o vostil•ulo, ttJ() c.o11Sentísse en· 
IJ·al' pessoa alguma e ,-epellissc .,;ws-mo a bayo
neta quem que1· que p 1·etendcssc {a:el-o, pi'in· 
cipaZmente o me~'1llo CCip:tao. 

Quando descia o c:.t.pW'i.o !lego Bat't'os, clw · 
ga.va o Dr. Moreil'a Alva~. pr.•si\leot() da. 
G;.unar(t do~ Deputados, a c~jo enconll·o 11eiu 
o Sr. gouernad<JJ• por ter sldo avisado d<1 
qtte e lle se a.ppróximava de pa.lacio, e , pc· 
diodo-lhe o Dr. Moreit·a Alveg, naquella sua 
a.lta. qm\lida.de, q:Ue ·ouviss,e a · recl:una.ção 
que lhe b fazer em respeito á. immuni· 
dade parlamentar do Dr. M:wtins Junior; 
respondeu-lhe o governa.d<:li' qLte uãp tinha 
que ouvir. Insistindo o Dl'. 'Moroir·a Alves, 
ru.zenuo sobr03ahir que alli ia, ClO 'llO Pl'OSi · 
dente da Ca.mara dos DJputadll!, recl~tm<n' 
contl't\ a pt•ieã.o do aeu collega., ou viu a mesma 
resposta. . . . · 

No seu gabinete ·o St•, Bat·bosa Lim'l., . O Dr. Moreira AI.Vel nio põ !e subir nem o 
•nervosamenm agitado, passou ás mãos do primeiro degráo da. esc.a:la poi· estar gtwrdada 
$1', Martins Juníol' o te[cgramma. ol'imlno· po1· uma força que calava bayo·Mtas, tendo· lhe 
!lamente s ubtrabido, a. que. acima nos refo- fallado de cima do primeiro lanr,<~ o gov«lr-
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na.dor. A' recommeudação, que então fez o 
governador ·ao capitão Oltoui, de que a: nio
gutm permittis>e_penetrar no edifieto , o m es· 
mo capitão tlirlgiu-se ao Dr. Moreh·a Ai ves, 
íntilnando·o o. que immedia.tamente se l'eli · 
ra.sse, tendo o Dr. Mol'eira. Alves podido 
a.iuda reclamar ao Sr. govel'nadol' que se 
contivesse e !l. . seus esbirl'os. 

No m~io das explicações entre o Dt•. Mar 
tins J un :or e o governa.dol' , deu-se o sc
gutote episodio: pussnntio pela ponte Santa 
lsabd uma pe4uena força, desarmada, do 
3·!• batalhão de iofau taria., com destino a.o 

· cães, afim de emb,u ·cat· para. o sul, penetrou 
no ga.binete do goveruador o capitlio Ottoni, 
iiJ.!orma.ndo·o de que pn.ra pa lacio se dirigia 
o 14• ba.ta.lhlto do infaut<~ria . · 

Precipitadamente o St•. govarna.dor sa.hiu 
'tio gabinete de revólver em punt1o c, vol~ 
tanilo insta ntes do~ois, declarou ao Dr . Mar
tins .Junior qu(l felizmente não era o coronel 
Sen:a. MMtins, a quem s·. Ex. adject ivou de 
um modo ~ó explica.vel pelo sen e~>tad'o de 
enfu.t•ecimento; durante a ?'apida aúsencia do 
81· , govel'r.ador, o C<tpi Uio Oltcmi, que ficám 
no g,tbinete guardando o Dr . illw·ti ns Junio1·, 
sacou de um 1·evôlvm• e daclw·o~l ao D1·. Jfa1·· 
tins que , tUi pdmeiro ti1·o que soasse, · o ma
tar ia ! 

Igual scena. e ao mesmo tempo, deu-se com 
o Dr. Thiago da FonseC'.a, a quem ident ica. 
ameaça fazia, empunhando o seu r evólver, o 
Sr. Arthur Machádo, o!IIcial de gabinete do 
Sr. govornador. » . 

Eis, senllot·e~ . os ractos occort'i(los oaq_uclle 
memor avel tlla no Est:tdo de Pe1•nam uuco, 
goverondo então pelo 81'. Bar bosa Lima; o 
defensor arde o t o da.llberdo.Uc, o pt·opugna.dul' 
tl.as immuniJo.dos pat•lu.uwn·tarcs, em uma 
palavra, o mais pm·o dos I'cpublicanos ! 

Esta-vamos em plona guerra. civil, a.ffirmou 
u .nobro Deputado, unicLL deJ'esu. IJ.UC oncon tra 
(L sua. violencia ; mas, senhores, j il domon~ · 
trai que isto ulio ó cxacto, pois t~pena.s em 
ttm município ltavía. pot•turba.ção d.à ordum, 
:~o tempo em Q. uc J'ol pre~o o Sr. Mu.l'&ins 
.Junim·. Slt}>ponha-sc, por·óm, qne de facto 
todo o Estado do Porn<J.mbuoo o~ti vcsse con
vulsionado : fic~~:vam, por esse facto, sus
pensas a.s garantias ? Ninguem de boa ft} o 
tlirú. E, a~sím sendo, . podia o goveruadtn · 
mandar pt·ender o Dcputa.<io Martins J uaior~ 
QuaL .o seu cl' ime ~ O de lhe haver alguem 
llil'igido urn te!cgt•amma, que nem ú~ .~uas 
mãos í'oi para r 1 Que crime é esse~ 8 in quo 
a.r tigo do Codigo P enal está ca.pltula.do ?-

E qu~ er<\ esse o crime uoico do St·. Mat•· 
tins Junior, conre~stt-o S. Ex., invocando o 
pz oprio testemunho d~ sua victima ! Absim é 
c1ue, n o dlsem'l!o :.~ quo respondo, disse o 
nob~e .Deputado: <.:Vet•lfica.-sc pola palavra. de 
)1artíns Junior, que bem cliroito tínba a uma 

cadeira no Pal'lamento, que esse facto a qne · 
o seu collega de en tã.o. seu a.dver&trio tle.hoje-. 
se rcfm•e, que es:>o fa.cto se passlira. pol' tet• 
constado na. cidade de Pe.lmal'es ~er sido der
r ot;ldO pelos rovulucíonario~ do Trinropho o 
contin~ente de policia que par<\ alli tinlla se
~uido, comm.:tn;!a.do pelo coronel Florencio d•,: · 
Carv:~lho, que tinhtt sirlo modo. » 

Nuncn. se disse .ou ~ra cousa; mas em que 
osso lolegramma compromettia. o Sr . Nh\1'· 
iins Jun iot· ? Pois IJOL' constar na cid:.vl c de 
Palmares a d~rrota do con tinge o te de policia , 
m(J.udado p~u·a o TL'iurnpho, tarná.ra.-se o 
mesmo Sr. MarGins .Junior um gr~tnde c:.·i · 
mínoso, que tlcvcsse ser im·mediao.amente 
l)l'OSO, desapp:.u>ecendO para e!le toda.s a S 1'6 · 
galias quo a Constituição lbe outorgava~ !. .. · 

Uma vez, porém, qu~ o nobre D~putado 
citou o tostemunho do Sr. ~l:n· ~ins Junior , 
permitta-ma :\ Camat'tl. que lhe dê conbeci

·tnmto mais detalhado. du opinião manll'es- · 
tM.a por esse ci,!:tdão d.esttL m ssma tribUD<~ , 
na. se~íláo de 24 uo julho de 1894. · 

Occupnndo-~o dv acto violento a. que me 
hei r e rel'ido, di$;;e o Sl'. Ma.r t\ns J unio1• o 

·seguinte: . 
«Relatei ha pouco, senhoi'CS, a pri8ão 1tl'bi

k1ria e ini'lll:l do vigario Douet tes . Poi,. 
bem ; em materia; de coacção on v iolcncia. 
pessoal o · Sr . BM•I.Jos:~. Lima não se contentou
com i s~o. Eu propr io- o or(!.U.or que vos di
J•ige neste los tanto a. pa.l<LVr (l. - fui v ict ima 
da ma~s indigna e bn .tta.l das uiote~cias, rlo 
constJ·cmgimento mais exo,·bitanle e iUe!}at qu~ 
d a1· se 1l6de. 1'um1,em f ui p1·eso, em condições 
·excepcionillmenle m:intosas, l)elo atntbiliario· 
governado /" do meu íJVbrc Estado. 
• ••rtrooofloo•, • • • • •••••,,•••••••••••• • • • • •• 

«Em um dos ultimas dias de outullr o
{'lu:tndo já. durava. mais de um mez o mo
vimento lega.ll~ta. de Tt•iumpho. 'para rei
vindicação dos direitos municípitl~S ·coucul
cados pelo Sr. Barbosa. Lim~). em ple no din 
.o om pleo:t ru<J. da Imperatriz, no Recife ; 
ao voha e do ctli!ic:lo do cul'l:lo a.nnexo á 
Fu.culdude ile Direito, onde, como diroctor, 
presidi!".\ ~~ um;~ congregação do peoressorCI~ 
_daquollc CU1'30, fo i v humlll!e orador, que 
occopava cspa. t ribuna, pr•eso pot• um:~numc
rostL. forç:.t de ca.valhtria do policia e condu
zido r~ presença. do Sr. Ba.t·b ... s.:L Lima., como 
si fosse um criminoso conhecido o d.ctesta·veH 
(Sensaçao . ) · · 

E: Isto, senhot•es , es tando a victima. de ta.
rna.oba bt·utulidane rovost ida. de .suas ímmu
"nid.;,.dcs parla.meot:.1res como deputado es
tadual, e som que o es tado do .sitw tivoss~: 
sido declarado pu.r:,~ Pernambuco. 

Sim, Sr. Pt•esitlente c scnllor.es, lamiJc m 
rui pt•eso como o vigario Dimot&cs ! E ~aib~ a 
C'hmat•a. que o espírito de dng•tnça do ocVl'o-· 
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1)atba. que está desgovernando o meu IEsbdo 
··levou-o a mandar prender-me, em plena rua, 
não como devia. fazel-o a um cidadão que 
exercia um cargo federal elevadissimo e que 
c1·a no congresso do Estado um represcn
tanté do l)ovo ; não com a corteúa l'el.ttiva. 
de uma jnLimação por autorühtdo supurior 
digna, e calma. ; não com os disfarces a.tten-

. ciosos do que gostam de usar todos os dcs
potn.s mesmo nas mcdühs mais viotent.:ts; 
'porém, sin1, com :.L grosseri<L ma.is negra e 
~~.. ostentaçiio mais grosseira! E' assim que, 
uma, vez intimado para considcra.e-me preso 
á ordem do Sr. govern<Ldor, por um Sr. Ot
toni, c:1.pitã.o de cavallaria do policia, qne 
saltou de um cavallo, á f.L·cnte da tropa que 

Mas, si o Dr. Martins Junior e o padre 
Douetes eram criminosos, por que, em vez 
de pol-os em liberdade, não mandou o Sr. 
Barbosa Lima processai-os, e por que não o 
fez a mim propl'io, que S. Ex. âescobriu 
estar de al'mu s na mão ? • • . Iofelizmen te ·o 
pobre Deputado, por ter fugido, não me pôde 
l'esponder. Seria inte:·es3ante sabel-o. 

Disse ainda. o nobre Deputado : 
«A I'evolução vinha, de Triumpho, d11pois 

de tel' estalado em Goyana, tendo explodido 
em Can h o tio h o, e tendo seguido para lá o 
chefe de policia dessa época, o Sr. Dr. Julio 
de Mello, meu cumplice ..• 

O 81·. Julio de .Llfello-Fui recebido a bala; 
·comm<1ndava, para . .fazer-me a intimação, O Sr. Thomr.c:; Cat:alcanti-Está respondid.o. 
tive de seguir. a :Pé p:.~ra o pala.cio do go- o 8;·. Jloreim Alves-Não está .. 
verno, escolt:.tdo por vtnte o tantas praça,s • 
do cavallarl:.t, armadas de caPa.IJinas, atPa-~ O s~·. Bc!:·b.?sa Lima- ... pa.tl·iota, con
-vessando as ruas m:üs publicas (.o Recife! (ess.o hoje coll!- ine~cedivel sttti.sfaç~o, t-an~o 
(Sensaçito.) . ma1s quanto e hoJe meuaJversarw,acuJO 
. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denodo devo inesquecíveis serviços.» 

Sim, Sr. Presidente, é tão monstruoso gue Não e verda,d.eira a affirmativa do nobre 
chega a se e inverosímil ; mas é a VOl'd<tde ! Deputado. Em Pl'imeiro logar, o mo,rimento, a 
E sa.be V. Ex. IJor que o Sr. 3arbos:L Lima que se refere S.· Ex:., reben.tou em Goyana, 
mandou-me buscar por este.\. escolt<.t de mais depois em Canhotinho o por ultimo em Trjum
de vinte pvaças, fazendo-me atravessar as pho; em segllnclo loga,r, o S1•. Julio de Mello 
ruas mais public.'LS do Recífe,amim ,deputado não foi a essa ultima localidade; o meu H

-estadual; u. mim, funccionttl'io federal, üire" lustre amigo.esteve sómeute em Goyana e 
ctot' <le um estabelecimento de ins.trucção om Canhotinbo, conseguindo immediatamente 
superior; a mim 1 que out1•o crime não tinha restabelecer a ordem, como já tive oc~asião 
nem tenho sinão o de ter feito o ex-depu- de atnrmar, c em terceiro l'ogar nenhuma 
tad.o cearense gov01·nu.dor do meu Estado- cumplicidade teve com o Sr. Barbosa. Lima 
sabe V. Ex. e sabe a, Gttmaru. por que~ .Apenas na prisão do Deputado Martins JHnior, o que 
:por ter-lhe chega.do i:LS mãos tim tolcgra.mma se evidencia da propria noticia do Jornal elo 
dirigido, a. mim o expedido da cidade de Pa1- Recif'e, a cuja, leitura acabei de procedBi'. 
ma1•es. » Accl'esce r1ue a diligencia 1ni- f(3ita pelo 

O no ln•e Deputado appellou pal'a o Dr. u.judante do ordens do guvm'nador, que della 
Mari;ins Junior. Ah~ est<i. o seu testemunho. não se .. la o encarregado si houvesse sido 
Vem ellt\ porventuea, justificar o attentado determinncb. pelo questor. A intervenção do 
por S. Ex. posto em pratjc:L? meu llonr::tdo cullega, no caso questionado, 

!'lão passarei, porém, a outro ponto, Sr. pare<.·e ter sido de concordia,de paz, uma vo;~, 
Presidente, sem · denunciar a. V. Ex. e á que o Sr. 13nr1Jos,t Lima eó se resoLveLl c.t 
Camara que não foi o Dr. l\'Inrtins Juniol' o pôr o Sr. ?.I<tl'tins .Junior em liberdade iH:r
uuico cidadão qualificado a quem o Sr. Hal'· pois de e(Jnf'eronclar com S. Ex. 
bosa Lima ma11Clou prendct• a.rbitral'htmente, Naturalmente o cligno representante do 
:por causa. dos fR.ctos oceorl'idos em Trium- Pernarnbuco, espírito lucido e calmo, con
pho. O p;\dre Douettes, que exercia alli o seguiu con'i·cnc<n' tto ex-governador de flllC 
co.rgo de vigario, vindo ao Recife tra- aquella Pl'isão er·a illegal, que de todas· as 
h~r de negocias particulares, foi tumbern Yiolencias até então praticadas' era aqucUa a. 
preso, levado á sua presença c depois re- maior, a m<.üs insupporta vel. 
colhido 'íncomnwnícave~ ao quart'Jl de po- Atfirmou aioch~ o nobre Dej_Jutado qtw ou 
lícia, se_!U quo cont1•a elle pes:asse qualquer· era um dos r{ue fazi~~n a gue;·;·a ciiiit, g.uo 
accusaçao, mas pelo . esdruxulo rnot1 v o, se- esta v a de armu.s nu. m:w ! . 
gundo decla1•açãó feita. pelo proprlo S!.·. Bar·- Nã.o o houvesse S. Ex. affirmado. e ou es
bosa Lima e publicada nos jot•naes da época, t'<Lria n:t mais completa ignorancia de que me 
de- se;· caJ,Jciz ele abusa;· de seu ascendente me coubera. tão · impo1·tante papel nessa 
soh;·e a massa. igncwa e (anaticlt dos sertanejos gHer>·a ci·,;J, chegando até· ;~ C'rnpunhal' ar
pw·a levarrtm· ce~tenas d.e soldados qHe Zhe mcLl:i ! N5.o. Sr. Presidente, nü.o é· verdadeira 

.fossem doeU inst?·un·umto pa;:a mo.nejos pçti- es~a am.t•mativa. UmtL voz apenas tentei 
ticos t · peg;1r em tlrmas, mas para defender tt lego,-
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!idade, para collocar-me ao lado do )I<Lrechal 
Flol'i mo Peixoto, qu11ndo muitos dos que hoje 
se apregoam decididos leg:.üistu.s e floJ·ianis
t·as euth.usiastas t.lnllam grandes desfalleci ~ 
mentos e viviam tl. confabular com I·evol
to;~os ..• 

Allnd.tndo ;i minha ida a pala.cio, no dia. d~t 
prisão elo Deputado jüLl'Íins Jnnior, . disse o 
nobr ,} Depntado em refercncia a mim: 

De nenhum modo concol'l'i l)3.l'a. os movi
mentos armarlos, que se deram em alguns 
municípios de Pcrn:unbuco IHtq_uc\la occ:\
·sião, mesmo porque esses movimentos for<.tm 
mcr<1ment.e locaes. Cü.(Lt um clo3 muuicipios 
ílUe se ergueram, coutl'a o acto que üt ferir a 
sua autonomia, o fez por conta propría, sem 
a.lheias suggestões ; mas si par<.L oHes não 
concorri, nem tinha elemento.:; p~~ra fazol-o, 
é certo, entretanto, Sr. Peesidcnte, que>. sem
pre os jtlstitiquei. Esses municipios levan: 
·r.aram-sa contra um acto illcgal, que os feria 
1n·ofundamente, e assim davam nrn bello 
exemplo de patriotismo . e exerciam um 
direito, aliás vivamente sustentado hoje pelo 
lwnrudo representante do Rio Grande (lo Sul. 

«0 nobre Deputado, com um o·râo de exa
cerbação muitíssimo · divceso d<:~1ueLJe estílclo 
de alma. com que ::tgor<.t se pronuncia a, meu 
l'e~poit;o, comparnceu no saguão do pala.cio e 
grnou: «qturo ver e:::so dospota feroz.» 

S1·. Presidente, quem me conhc\?e stthe 
cpw tenho nervos, 1ll<LS não sou aggressivo. 
a,o eontmrio, son um lwmcm pacific'o. Eu 
não podia. entrar om paliteio aos geitos, antes 
mesmo de s;dmr como seria. recebido, embora 
me encontrasse sob a mais desa.graclavel im
pl·essão ante a inaudita, violencia pt•atícada 
contea um coUcga. e a.migo, violeucia que, 
de mais a mais, attingh a uma alta; corpo
raçiT.o, a qne eu tinha a lwnr<.t d:J pertencer. 

Por maiol·es q"\].e fossem as nossas 1Uagoas, 
por mais. iQtenso q_ue fosse o . constrangi
mento que experimenta vamos, vendo a nossa 
ter1•a sob o jugo de ferro do Sr. B :~rbosa Lima, 
jámaís nós,os directores do p~~rtido que. o ele
gera e por elle estava sendo cruelmente par· 
seguido, tentâ.mos libc1'tar-nos de S. Ex. por 
meios violentos. 

O que -pretendemos . fa.zer contra o nobre 
Deptltadofoi jt1stamente o que contr<.t o ho.n
rado Presidente cla·Republica pretende pm
ticar hoje o Sl'. B111•bosa. Lima, com a. diffc· 
rença, porém, de est<Lrmos cheios de raz"io, 
ao passo que o nobre Deputado obcdec:e a mal 
contid·o despeito. 

Tendo -o congresso votndo <1 lei ào respon
sabilidade do governador. e 1ta. vendo o Sr. 
Barbosa Lima nella incorrido, do.srespoHando 
a todo o instante a constituição c :-t::: _leis, o 
mesmo congros:3o o processou c pronunciou, 
devendo nessa ocçasião S. Ex. dci:mr o go
verno e o pràcosso ser remcttido ao Sltperi.or 
Tribunal de .Justiça. O nobr0 Deputado, po
rém, desrespeitando ainda, uma, voz a.loi, 
conservou-se em exercício c, . p<~ra li 'i-TO.r-se 
ào processo-a Cama.ra pasmará .tlc ou:vil-o ! 
-dissolveu a magistratura, no intuito de 
coUocar naq_uelle tl'ibunal jui:ws ele sm1, con· 
fiançtt! 

A. scena passa.da. entre mirn c o ex-gover
nador de Pernambuco, na.quella.hora memo
ru.vel, foi [L seguinte, aliâs confirmada, em 
suas linhas gcra.es. palo al·tigo do .Jol'nal do 
Reci(e, [~ cuja leitura jà procedi. 

Estav:.t naquelle din. em meu escrintol'io, 
á rua. Quinze de Novembro, a. p,ouca distan
cia do palacio do governo, qua..ndo fui pre
ventdo, por um amigo, de que o governador 
ma.ndé'tea prender o doputa,do )'ln,rtins J tUJ.ior, 
e·que a prisão S9 eil'\;ctuM'n., tendp sido o 
mesmo deputa.do conduzido, com grande 
appa.r::1to. de (orçn., á pt'esença do Sr. Ba,rbosa 
Lima. 

Tomoi o cha.péo c, inteil·amente desar
mado, como costumo tmdar, porque nunca 
possui um revolver ou outrn, qualqueP arma, 
_sem ao menos me haver munido de uma 
bengala., dirigi-me papa o palacio. Corria-me 
crdever de, como presideute da Camar11 dos 
Deputados, que er:.L, Ü' em n.uxilio do colleg<.~ 
que aeabavn. d() ::;o!l't•m• um i1cintoso llcsacato, 
mais do que isto, urn;_t pungente ufll•ont~t. 

Ao entrar no s·.tgu;\o do pal::wio, verifiquei 
q_ue n e;;;cada est:wa tomada par grande nu
mero de praças de policia de ha.yonetus ca
hvlas. o, precísn.meuto nesse momento, asso-:
mava o governador ao topo da. escada, llr. 
onde, ao avistar· me, gf'itou : 

<< Que quer ? » 

Si alguma revolução fizemos, foi esta pa
citicu. e legal. Nunca pretendemos commetter 
violencias contra o nobre DGputado. Que
riamo8 livrm• o Estado da tyrannla que o 
avassalt\Va, mas dentro da lei. E eu espe
cialmente, educado na escola cons,3rvadora, 
não podia ter outro procedimento. Conser
vador na monarchia, compt•ehcnd.e-so bem, 
não podia; se1• um õota(ogo na Rcpttblica. 

Senhores, eu não poclia naq uella . occasião 
estar ca.lmo e tpa.nquillo, como me acha v[~ 
na .sossão de ::~abbado. ~ão podia te1• blan
dícias pat•a quem me recebia.de modo tão in..:. 
soli to, e respondi no mesmo tom em q-qe a 
interrogação me fora feita : 

«Venho reclamar contra o acto violento e 
arbítra.rio que V. Ex. acaba de praticar 
prendendo o ele putttdo Martins .Junior.>> 

«Não quero ou-vil-o», retrucou-me o nobre 
Deputado. . 
· «Tom o dever de ouvir-me, porque, neste 
·momento, rep1•esento, como presidente da. 
· Canmra dos Deputauos, um poder que vale, 
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pelo ffi(>nos, tanto como o que V. Ex·. repr·e· supponho (!Ue d a. M:1rinhn, no Estado do· 
senta~. repliquei. Ceará, onüe residia . 
. .. «.Já .lhe disse que ni\o quero ouvil·O», fu i 0 SR. LAM OUNIER GODOl'REIJO - Mini8trO da, 

· p.iilda. ·a respcsta de S. Ex. · Justic:.a . 
. Dissemos mais a.lguma eousa. e ; () ne~>ta 
occasiãQ é possi vel que cu· tenha usado da 
ex1lre_ssão dcspotet fero;; q 1:0 ta.nío fCI' iU OS 
QUVidps do nobre Deputado . · 

En tão, S . Ex., voltando-se para o ajudante 
de ordens, que csf.avn ao seu lado, e fõ r•;t o 
mesmo qno prendera o Dr. Martins .Junior, 
ordenou-lhe - apontando para mim - que 
puzesse na ruct aquelte sttjeilo. 

« Contenha-se o aos seus esuirros~ . gr.ilci· 
lhe, e S . Ex . dosappareccu . Tinha. l'11gido, 
S r. · Presidente, como ~ucccllcu ainda lia 
pouco. O Sr. Barbosa Lima. foge sompec nas 
occa.siões difllccis . .• 
. Descendo as escadas, com uma mode!'àção 
que realmente rnc admil'oo, o ajudanto de 
ordens, afa.mado pelas sua.s violcncia~, dil'i· 
giu-:;c a mim o disse : 

« Sr. doutor, fa.~a o favor de :·etil•ar·se.» 
. « Sim, retiro·m o, respondi. Nada. mais 
.tenho a fazer aqui, desde que não posso 
subir as escadas e o governador retirou-se.» 

Eis alli, senhor es, o modo por que eru.m 
trata.dos ')S deputados per·n:tmlm ca.nos pelo 
ex-governador de Pernambuco, tão cioso 
agora das regalias parlamenta.!'es, do respeito 
devido aos representant es do povo ! ... 

Chego, Sr. Presidente, ao ultimo piloto da 
minha resposta a o nobre Deputado. 

0 SR . M élt!>IRA AL'V F.S-011 d a, Justica. Fui 
monarc!Iisto, se u l1oje r iliJuMicanu o não 
julgo que dahi me posE a v ir o menol' des-
douro . · · 

A c~mara vae ~aher como adhori ao oovo 
regimen, por C!UC coril üa.i;i ao lado do Dr. Mal'· 
t ins .Juniol', c quacs vs moth·os que me le
varam a a.fastar-me mais ta.J·dc de S . Elt., e. 
vcrfL que procedi com o.. maior cOI'l'Ccçfio . 

Hisi;oriomos os I;Lctos . F rancamente, 
Sr. Presldente,nào fui dos primeiros a a.ceei· 
to.r o regímcn estabelecido a 15 de novembro 
do 1889. Mentiria á minha. consciericia., si 
não declaNsse, nc~te momento, que me as
s~\lt tLram sérhs i nqui<~taçõP.~ sobre o d l•stino, 
<!IIC esta.i·ia r eser vado á minha p;\tr-la. com 
a b!'usca. mudaoç:t politica quo se opor ára; 
mai.s ta1·de, p o1•ém, verificando c1ue o go· 
verno provisorio estava seriamente em· 
pcnllado em manter a or dem, garantil• a. 
Ji borda.de e fa.ze1· com que o pa.iz entrasse. 
desde logo, n a. legalidade, convocando uma. 
assemhléa cons t.it uiote e mais que, con!1.ante, 
3. quasi totlllidade dos brazileiros a.cce'it:tva 11. 
nov<L ordem de cousa;s , pareceu-me qu e a 
facto de havor sido monarchista não me im· 
pedia de prestar-lhe os meus fracos serviços, 
si para u.lguma cousa pudessem ellP.s valoJ.>. Salientou S. Ex., no intuito, sem d11 ''ida, 

de mostrat· qtte sou cont:·«dictorio c inCoh c· Entret aoto conservei-me afa.stado de t odo 
rente, que eu fôra a.dvor ilal·io do Sr. Martins o movimento politico em m eu Estado, at~ 
Junior, quando esto prégava n. Republic~, ctUf> foi nomeado seu goveJ•nadcr o Sr. barão 
no tem{>O dtt Pl'ílpag;1nda, mais tardo seu de Lucena, meu corr elig ionario na monar
corraligLonario, c hoje, de uovo, seu advcr- chla o com quem man tinha amist osas 
saria. l'elações . Ch(lgando S. Ex. ·~ Pernambuco, 

Niio ha. duvida., l'it' , Prcsluente, que, a n tes fui rccebel- <'; m~ sueccdendo que, nesse 
d.o 15 <le no~embr·o, fu i tul vol'sa.r·i o io tr<H!Si- mesmo dia, ó Sr. Jo~é M<ll'iano, a.tê então 
geni,e do St• . Martins .Tttnior. Não suu I'Cpu- repellido pelos republicanos o a q uem cu 
_hlicano histol'ico e não quet't> .sol-o de his- vinha 1iando com!Jat e desde os tempos da 
tcwic1, Fui monurchista e ,como h l,}iCnso que monaJ'Chia. fosse a pala.cio, acOtnpa.nhado de 
bem servia. ao meu puiz ; em todos os cél.l·gos grande numer o de a migos, omwet!el' seus 
quo occupoi, immorecídamente emlJora (rtr1o $ül'viç'o~ 3.0 mesmo bar1io, de quom era 
apoiado.~), procnl'Oi sempre, com o m:.dot· es- Inimigo raocoroso, c1ue os acccitou por 
.f-ul'ÇO e deuic<tç,'io, cumprir o meu tlovcr, tl'a· tor crncrgi~lo das a~mas da Rcpublica sem 
lía.Lhaodo polo progres.~o e engrandecimento odios c sem J)Tevettçües, afastei-mo de novo,oão 

;da minha pa.lri <~. que n1'to são privilegiv 1.endo m a.ís voltado a. palacio, emquanto 
desta ou daquella fóJ•ma i!a goveruu. S. Ex. no go verno so conser vou. Pelo mesmo 

Fui rnon<n'cl:isl;a, é certo; mas o Sr. Bar- mo1ivo deixou do coopora1• com o illustre 
)Josa. Lima, quo tem ~alvcz a mesma edade barão o Sr. Mar\íns Junior, com quem eu 

, qüe o Sr . M1u-tins Junior , quer o dizer que já. a.>ã então nenhuma ligll{lií.o t inha, recusando 
·era homem feito quando a RepuiJlica constl· um Jogar na chapa que, para l>oput.Lllos :!. 
t uia ·apenas urna asph·~~ã.o de poucos ospi· Consthuinte, se or ganizám. por nao quer~r 
r ito3, quo fez para p l'opar•a.r-lhc o ad· cotloecw·se ao lo.do do St·. Jose ;l{wiano • 

. vento 1 Quaes sã.o os trabalhos de propa-~ De~dc que is\o succedeu, o Sr. Martins Ju. 
· gandn, attribuidos a . S. E:c. ~ O seu nome só ni•Jl' começou a r eunir as suas forças, para 
· appa.I'eccu no sceoar io po.lit,íco depois da fH'O· d.ar combate ao Sr ; bar·iio de Lucena, que se 
'cla.maçiio da Republica, o já como minJstro,· lhe afigurava um ·suspeito ~\ Repu bllca, 
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uma vez q_ue ac~iüí1'a. o concurso doDr .José 
Mariano. ·· · .· 
Aproxlmando-s~ a eleição para os mem· 

bt~os uo congresso cstadu;~I. o SI·. Ma.l'tins 
Junior resolveu apresentar chapa sua,contra. 

cidade, onde estivera em dello:mpenbo dt'i 
mandato legislativo, o Sr . i\Iartins Junior } 
reuniu o directorio do partido repuliücano. 
de qne lll'a chor~, para commuoicar-lbc que; 
tendo-se entendtdo com o Dr. Rosa e Silva. 
chegâra a um accordo eleitoral. que lhe pare~ 
cia conveuiente aos inte1•esses do mesmo ' 
partido, que_rendo ouvir a respeito a. opinião 
dos seus am1gos. 

. a do go,·ernador, e saiJendo que; em relaç.'i.o 
a.o St•. José Mariano, cu pcnswn. como 
S. Ex. e ql1C estava, por eomplllto, uesligado 
do Sr. barão de · Lucoaa., ma.cdou-me otferc
cer por um amigo commum, o Dt·. At·gcmiro 
Arouxa, mais t<ll'do uma das victimas do Dr. 
Barbosa. Lima, um loga.r n:~. chapn.. Recusei. 

. p1·im~ira. e segunda. vez, cedend11, afinal, a. 
tão l'eiteradas instancias, c~rto do ~Ct' der· 
rotado, sob1•etudo po1• esta1• em vigor ore
gulamento Alvim, de facto pouco gat•ant-i.dor 
dos direitos da opposição. 

Embora essi1 circumstancia. mo houvesse 
de algum modo approximado do Sl'. Martins 
.runior, continuei a não mo envolver diL"e· 
ctameuto na, politica.." Era · uni mero dílet
·tauti . Correra.m os tempos.e; com a. entrada 
do marechal Floriano Peixoto par.a. o governo 
da. Repab!ica, deu,se em Pernambuco, como 

. já t ive a honra. de dizer-vos, a deposição do 
. governo legal e a organizaçã o de uma junta. 

§:Overna.tiva, quo dissolveu o congresso do 
Esiado e tomou diversas outras medidas, nul
liftcaudo t udo «!uanto an1eriormonte se fizera.. 

· Nessa. occasiao fui eleito .deputado estadual, 
o só de então em deaote corneceí a tomar 
parte a.ctiva. na polltica. O 18 de de
zembro foi pa.t•a. mim uma surpreza.. De !lo 
tive c:onbccimenta em casa de um amigo 
com quem jantára nesse di(l., por a.lguem, 
que, a.IH chegando, nos deu a. noticia. de <tuo 
estava doposto o governador, r1ue ora a. osao 
t empo o Sr. barão de Contendas. 

Mas, 81·. P residente, si nesse acontecimen
to não t omei p twte, como niio "tomei no que 
occorreu e1n alguns mtinicipfos do Estado, na 
administração do Sr. Bar bosa. Lima., _pa.ra 
pNtestar cont ra a illegal dissoluç.ão dos re· 
spectivus conselbos, í'.>.cto do que já. descn
-volvida.men1e mo occupoi o que S. Ex. mes· 
mo qm\litlc6.ra de criminoso, nem por isto 
fujo á l'esponsabilidado indirr-cta quo do 
qualquer delles mo possa. advir, em um caso 
por ter acceita.do o cargo de Deputado, em 
t•ellulta.do do acto rovolucionario que dts
soh·ou o congresso esto.dua.I, que cstavn. fun· 
ccionando, e , no outro, porque não quebrei 
a. solidar;odarie que mantinha. com os meus 
correligionarios, com aquelles mesmos quo 
haviam tido a hombridade de lcvantar·se 
con t ra. o acto dospotico de S. Ex. 

Foram todos accordes em que bem an1lá.ra ' 
o Sr. iVIartins Junior, sendo certo que >lguns 
dos membros do directot•io opinaram que esse 
<1ccordo tosse definitivo, ao que a maioria se 
oppoz llrmemente, conta.ndo-se neste nu
mero o mesmo Sr. ~rartios .JuniOl', po1· fa;e;· 
l l<W(O do pa1·ti<lo chcfiar.fo pelo Sr. R osa e Sitvl.'
oS;·. Barbosa Lima, 

Por esse a.ccordo, o S1•. Ros..'l. e Silva. não 
plcite<wia o terço no 3" ,4• e 5• dhtricto!, não 
falh\ndo no 1", ando o.s PL'Obn.bilidades eram 
em favor do Sr. José Mariano, sondo o 5·· 
dosde logo destina!lo ao Sr.· .João de Siqueira, 
o 3• a.o Sr. Martins Juniot•, por ser dos tres 
d.istr1ctos o que maior garantia do victoria 
offerecia, e o 4• pa.ra. qualquer dos amigog 
por este illustre cavalheiro <~proscntado, re
cah~odo ~escolha em minha humilde passou. •. 

Nao fm, entret;,oto, um designado do Dr. 
Mar Uns Junior, embora contasse com os seus · 
b?n$ de~ejos . O m~u nome foi escolhidq pelo 
d1rectono do pa.r.t1do republicano, que ora 
numeruso, naturalmente por que os SQus 
membros quizerám assim ga.lardoar os ffet•
viços que eu pt•esttíl':l. nt~. opposiçio, que ti
nba.mos até então mu.ntido com o S t•. Bar
bosa Lima, não só na. tribuna. como na im
prensa, porque,a esse tempo,eu escrevia com 
grande assiduidade na Oclumna ' ·cpulilicanu. 
do Jor nal do Recife o na. Ga:seta da Ta•·de, 
além de elemento~ de familia com quo con
tava no 4• districto. 

Lo«o depois da eleição houve, quando 
ainda nos achavamos no Estado, um rom· 
pimento entre os Srs. Barbosa. Lima G Coe
lho Cintr(\, eleitos na. mesmo. occasião que 
nó3, e o governador de então o Sr, conse· 
lheiro Corrêa de Araujo, fs.cto que, ·cooforme 
as consequencias que tivesse, poderia con· 
correr para. a. nossa. união deOnltivn. com o 
Dr. Ros11. a Silva, á. vista da opinião j6. 
manire~1ada.. pelo directorio do nosso ps.rtido, 
a que já. alludi. · 

Correligiona.rio do Sr. Martins Jnnior na· 
quell o. épuCJa, por que sou hoje seu adversa.~ 
rio, facto que o Sr: Barbosa Lima. salientou, 
como deprimente do meu caracter~ 

A Cama.ra. vae snbel·o em todas as suas 
mlnUdencLns.· Em 1\na de 1896, de :vott& dest.'l. 

De factc, aqui chegando, fomos á casa do 
Dr. R9sa. e Silva, contra. quem nenhuma 
prevenção havia. e a. quem não podinmos 
deixar de ser gratos pela inexcedível leal· 
dade com que havia cumprido o accordo com
nosco, e o.hi o Sr. Ma.rt.ins Junior, depois 
de indagar st ern. etrectivo o rompimento 
dos Srs. Barbosa Lima e Coellto Cintra, de
clarou positiva.mente · que, si a11sim fosse, 
llDir·&e·hia ao mesmo Dr. Ro~m e Silva. U 

Vol, JII 33 
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-voltá.mos mais de uma vez, accentuando o 
Sr. Martins Junior e.iil todas ellas esse seu 
pensamento, principalmente na . vespera de 
partir para Pernambuco, onde ia tratar 
de negocios particulares. 

Ao despedir-se nessa occn.sião do Dr. Rosa 
e Silva., disse-Jhe o Sr. Martins Junior: 

«Sigo, mas ahi fica o Moreira. Si a di
vergencia com os Srs. Barbosa. Lima e Coelho 
Cintra for por deante, de modo a qu_e você 

· se separe definitivamente delles, conte com 
o nosso apoio.» 

Logo após a partida do Sr. Martins Ju
nior, deram-se os factos da Escola Militai', 
a moção Seabra e a divisã.o do Partido Re
publicano Federal, tlcando do um lado, com 
o Sr .G lycerio, os Srs. Barbosa Lima, Cintra, 
Affonso Costa., Joã.o SiQueirtt e José Mariano, 
até então iranco atirãdor, c do outro. com 

· o benemerito Sr. Prudente de Moraes, os 
Srs. Miguel Pernambuco,Juvencio de Aguiar 
e Ermirio Coitinho, que deixaram nesta Casa 
as melhore.s tradições (apoiados} e na po
J]tica pernambucana. vacuo difficil de ser 
preenchido, Julio de Mello, Herculano Ban~ 
deira, Malaquias Gonçalves, Teixeira de Sá., 
Cornelio da Fonseca, Pereira de Lyra e João 
Vieira, estes na mais completa harmonia de 

· -vistas com o Sr. Rosa e Silva. 
Dados os antecedentes refel'idos, qual de

-veria ser o meu procedimento, unir-me ao 
Dr. Rosa e Silva ou, rompendo com todos 
os comp1•omissos, pôr-me ao lado dos 
Srs. Barbo~a Lima, Cintra e José Mariano~ 
Penso que ninguem hesitará na . resposta, 
como eu não hesitei na attitude a assumh•. 

Mas, succedendo o Sr. Arthm· Rios, então 
presidente desta Camara, demittir-se do seu 
alto posto e, .na eleição do seu substituto, 
deYer dar-se a primeira batalha parlamentar, 
uma vez que a moção Seabra, que abrirá 
margem á scisão do partido, até então c1uasi 
unanime na Camara, fôra votada de impro
-viso;sem a devida reflexão, apresentaram-se 
candidatos de um lado o mesmo Sr, Arthur 
Rios e do outro o Sr. Glycerio. 

Que eu deveria sufi'ragar a candidatura 
do primeiro desses cavalheiros, deante das 
combinações feitas com o Sr. Martins Junior, 
era fóra de duvida e o declarei desde logo. 
· Ent1•etanto, na vespera da eleição,tt noite, 

. recebi um tclegramma do mesmo senhor, 
pedindo.;. me que votasse no Sr. Glycerio. 

Não .podia attAnder a semelhante peiido 
e de facto não attendi, o que fiz publico 

··em. carta dirigida a redacção da A Re
puol'ica, orgã.o da f1•acção que acompanlwva 
o· Sr. Glycerio e que collocára o .meu nome 

entre os dos Deputados ctne haviam. dado os 
seus votos ao chefe dessa fracção. Nessa 
cn;rta eu declarava que a attitude por mim 
mantida. no Est:tdo a nesta Camara não per
mittia. ter o procedimento que se me at
tribuia. 

Logo depois, aqui chegou o Dr. l\fartin;3 
Junior e, indo recebei-o, S. Ex:. perguntou
me,após o':! primeiros compt•imentos e ainda, 
a bordo, porque provavelmente já tivera no
ticia, pelo fio telegraphico, da minha car ~a á 
A. Republica, si havia recebido o seu te~e
gramma. 

Respondi affirmativttmento, declarando-lhe 
que, á vista de tudo quanto entl'e nós se pas
sára., eu o julgál'a apocrypho. S. Ex. res
pondeu-me que realmente me dirigira esse 
telegramma a pedido do general Quintino 
Bocayuva, a· quem não podia f<1ltar. 

Mas, Sr. Pr.:Jsidente, não obstante esse 
fe1cto, o Sr. Martins Junior ainda procurou 
o Dr. Rosa e Silva pa1'a tratar do accordo 
com S. Ex., promettendo, ao retirar-se desta 
entrevista, a que ainda assisti, fo1'mula1•, 
dentro ele breve prazo, as bases do mesmo 
accordo. 

Ao sahirmos, disse~ me o Dr. Martins Ju
nior, em quem eu começava a notar uma 
certa indecisão1 que era possível não 
voltasse mais á casa do:Dr. Rosa. c Silva, 
mas que me encarregar+~ de levar-lhe as 
bases prvmettidas e isto dentro de breve 
prazo, porque precisav:J.mos -definir o. nossa 
situação. 

Respondi quo estava prompto a ir, quantas 
vezes quizesse, entender-me com o Dr. Rosa 
e Silva, e encareci, mais uma vez, a van
tagem de a elle nos unirmos. Realmente, 
Sr. PI•esidezrte, eu tinha o m.:~.ior desejo de 
que semelhante facto succedesse. Amigo, 
desde os ba.ncos da academia, do Dr. Rosa c 
Silva, mais tal'dc seu cor1•eligionario e com
panheiro na assembléa pt•ovincial e na. re
dacção do jo1•nal O Tempo, orgão do nosso 
pílrtido de então, conhecendo o ardor com 
que defendet•a sempre os legítimos interesses 
de nossa terra e mais que alli se começava 
tt implantar, com o go,~erno do Dr. Corrêa 
de Araujo, uma política de economias, de 
pttz e· de respeito aos direitos dos ci.dadã.os, 
eu augurava se1• de grande proveito a união 
dos doas iHustres pernambucanos • 

Mas, antes que as citadt\S bases me fussom 
entr•egues, pot• estat•mos em fins do junho, 
chegou o dia da commemoração do falleci· 
men·to do marechal Floriu.no Peixoto. Er~t 
orador official o Sr. Martins · Junior, enessc 
dia, a minha revelia -quando até então 
S. Ex. não dava um passo que não tivesse a 
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'bondade de consulta,t•-me- ness:o dia. f~z 
S. Ex. a decla,ração solemne de .:tchar-se ao 
lado d::t opposição, commungand.o com o~ 
Srs. José Mariano, antes pouco d1gno d~ ser 

·sem companheiro de chapa, c Baebosa L1ma, 
. que espczinh:1.ra tão cruelmente a n?ssa. terra 
·oa.S.Ex:. fizera agt•ande afft~nu:t quo~s 
nobres DGputa.dos conhecem, am.Jos por n~s 
vivament:J combatido:; pelos proc~ss~s poll
ticos de que costu].llava.m l::tuçar mao : 

Desde logo resolvi afasbr-mc de ;.!ltervir 
•nas questões políticas aquiag[tada~ nM1uell::t 
·tempes&uosa sessão de 1897, por nao queree 
tornar publica a desavença en~ que m? en: 
contr.wa com o meu companhmro de cnapa, 
a,liás S. Ex. parecia convencid~ (le qu~ os 
Srs. José Mariano e BarboS:1 Luna se~La.m 
por completo afastado.3 p3lo Sr. Glycm'I? da 
uolitica de Pernambuco, facto que ~n esr,av<.1 
êerto não succederia e, dosvanewlD" essa. 
. esperança, poúerh voltar cllc ao bom ca
.mioho, 

Assim iam as cousas, eu irlteira.mente ar
redado do movimento politico, mas sem ter 
·feito nenhuma manifestação publica de des
accordo com o Dr. Martins Junior, qua,ndo, 
tendo-se procedido ~t eleição no Estado d~ 
1\Iaranhão, para preenchimento da v~ga alll 
abm•ta peJo infausto falJocil:nento ao Sr. 
·Gustavo Veras, e fazendo eu p::~.rte da com
·missão verificador.l. de poderes, . pedin-me o 
.Dr. Martins Junior que désse yoto em sepa
·rado, reconhecando o candidato (la oppo-
sição, que não est:1va eleito, como fiz ver a, 
. s. Ex., mostrando-lhe todos os clocurnentos. 

O Sr.. :Martins Junior insistiu o, de tal 
·fórma, q_tie resolvi não t~mar :parte na q_ues· 
1;ão dovol.vendo os papcts que me eshvam 
confiados para estudo~. dccl~trand.o tor;nal-

. mente a S. Ex. quo nao rna1s vol;,;w11 a Ca
, mar a nac1 uella. sessão. 

·Segui paea o meu Estado c lá . me aclu1..~a 
quando se d.et•am os lament<Lvel~ acontem

' mantos de 5 de novembro, 
A attitudc assumida . em tão triste emer-

·.·gencüt pelo D1·. Martins Junior desgo~tou-mo 
a inda mals profundamente e, em car~a , ~om
muniquei-lhe com a maior fr.mqueza a mmha. 
im}lressão. 

Então, na sessão seguinte, persistindo ~ 
Dr. Martins Junior no seu erro, resolv1 
tomar a posição q~e a ~inh~ consciencia 
indicava e afaster-me Interram13nt.o de 

'S. Ex., sendo certo que, logo dep?~S, dissol
via-se em Pe1•nambuco o pal'tulo a que 
ambos tinhamos pertencido, crcando-se um 

. outro em que appareciam con~o prin~ipaes 
directores o mesmo Dr. Martms Junwr e 

. os Srs. José Mariano e Coelho Cintra., este 

repro.3enta,ntc do Sr. B:lrbosa Lima c cum.
plice de S. Ex. em tadas as violencias prati
cadas durante o seu governo! 

Comprchcnde-se facilmente o pez·u· com 
que me afastei de um comp::tnheiro com quem 
con 1iví int imamente, a cujo lado combatem 
durante nunca menos de qu·ttro a.unos,cm si
tuação p1r vozes angustiosn. e a cujos talentos 
e altas qualidades pessoaes prestei sempre 
o culto sincero de minha admiração; mas 
era sn.críficio superioe <ts minhas forças 
romper· com todos os meus antecedentes, 
esquecer to .Lo um passado de lutas e sacri
ficíos. 

PPeferi consot•vo.r-me fiel Cts tt·<dições do 
partido; em cujas .·. fileiras militá.ra com a 
maior ·dcdica.ç-.ão, a a.cJmpanha.r o amigo que 
deltas se divol'ciàra, unindo-se aos aú versa
rios, mais do que isto, aos inimigos da ves
pcra, cujn. copa1·ticipação nos negocias polí
tico~ do Estaél-::~ assegura vamos a todos os 
momentos, por todos os modos e em todos os 
tons,see ·grandíssimo perigo. 

Ha no meu procedimento, deante dos factos 
quo venho de n~Lrr<.l.l' com a maior franqueza, . 
a.ll)'o de menos correcto? E::;tou convencido 
que não; nuts; si houvosse,poderia atira1·-me 
n; primeira pcdea o Se. Barbosa Li.ma? Pois 
S. Ex. não se afastou, nes:Ja. mesma occa
sião, dos ::nnigos que, vencendo grandes diffi.
cnldades, lhe der11m umtt cadeira no p<Lrla
monto, como succedera, j{t com o partido que 
o investira, na suprema magistratura do 
Estado, em 189.2, e mais tarde com os Srs • 
José l\-Iariano e José Maria, qu<1ndo se viu 
abandon::tdo por aquelle partido?. .. 

Dis~o n.incht o Sr. Bal'1Josa Lima, com a :fit
cilidaue com ClllG diz todas as causas, lamen
t<.tndo, quero crer que com a..maior ~inceri
dalle, a ::tuscncia do Sl'. Martms Jumor, que 
Ievára a, esso dig-no moço os sons édioctos para 
que tives:Se cüe uma cn.deira no parht
mcnto. 

Quando foi que ·tal facto se dGu~ A unica 
vez que o Sr. Barbosa Lima po~eria fayo-:
l'e~er a cn.n(iídatura do Dr. Martms Jumor, 
em 1894, quando se achava a f1;ente do go
ve1•no de Pernambuco, fez-lhe a mais tre
menda opposição; I~a eleição seguinte est.avn. 
fóra, do governo e s1, p::tra eleger· se, premsou 
de todo o esforço dos amigos a quem aban· 
donon logo após, como poileria favorecer 
:.'Lqucllo Hlustro cidadão 1 Esses a.fl'ectos~ ~.c 
que ningnem teve jámn.is noticia, si e~wm
l'am, f!Jram Inteil'amente platonicos. 

Sr. Presidente e meus honrados collegas, 
per:omil desculpas de haver por tanto tempo 
a,b~sn.do da benevola attenção de VV. EEx. 
coil1 a long<t narraç~ão de factos que pouco 
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podem iutel'cssa.r-Ihes; mas <leante d;1 insis-~ zcnda o credito extraordznario d.e 6:379$587, . 
· toncia com que o Sr'. Barbosa Lima está a em execução de ~entença. passada. em jul- · 

aprocroar-se paladino intran;:;igentcdas immu- gado em favor do Dr·. Hilario Soares de· 
nidaâes parlamcutaees, g;·ande defensol' da:3 1 Gouvêa,, lente da Faculdade de Medicina do 
lib~rdad~s pub_licas, republicu.n~ d? ma.is fino l Rio (10 Jan_eiro ; revogadas as disposiç-ões . 

. qu1late, .Julguel t~o meu dever, VlCGnna, como em coatrarw. · 
· fui c como foi a maioria dos meus patrícios, I 

das violenci:.ts sem nome por S. E~. commot- Sala das Commissões, 19 de julho de 190!.. 
tidtts,julguoi do meu ueVJ)1',digo,vir desman- -1Valfi·edo Lecd.-Domingos GuimM"(7es. 
chm·-l-he a fi!Jw·a, narrando não todos os 
actos praticados no seu governo contr:.t a lei, 
contra, a justiça, e contra todos os princípios 
republicanos, po1•que para tanto precisaria 
de occupar por muita:,; sessões a. at.tenc;:io da 
C<~,mara, mas apenas aquelles que mais di
I'ectámeute se relacionam com os aconte
cimentos, aqui debatidos nos ultimos dias, e 
em (p_Ie S. E:'\. tanto tem procurado se salicn
tal'. 

. Em uma palavr.a e para concluir :o actual 
defensm· dos dü·eitos do povo foi, como go
vernador de Pernambuco, o violador autlaz 
de todos esses direitos. Não houve violenciu.s 
qqe S. Ex. não praticasse, não só pelo luxo 
de prati_cal~as, como para. vor si podia avas
sallar pelo terror aquella grande terra, tão 
l1abituada a lutar pela sua liberdade o pelos 
seus direitos ; n1as engan,ou-sc. S. Ex. en
controu a mais viva lJarreira its suas pre· 
tenções, e deve estar convencido de que alli 

.não ha quem se tema dos arrancos do auto
ridades despoticas e ... pouco conscientes do 
seu dever. (1lfttito be;;~ ; m.uito bem ! ) 

O S:r ... Presilclente-Não havendo 
mais oradores inscriptos, vou levantar a 
sessão, convida.ndo os Srs. Deputados a. oc
cuparern-se com os trabalhos de suas Com-
1Uissões. ( Pattsa.) 

.. Vão· a. imprimir a.s seguintes 
I ~ ' ' 

REDA.CÇÕES 

N. 51 A -1904 

Rcdacçr.io fina& elo Jll'Ojecto n. Si, ch~.~te armo, 
que autoriza o Prcsident.o da RepuUica a 
abrir ao Ministcrío da Fazcilcla o Cl'ccl-:lo 
~:JJtraordinario de O: 879858i, em c:r.ecutlio 
de sentel(ça passadct em julgado em favo>' 
do Dr. llila1·io Soares de Gouv&t, lente da 
Jiaculdarle de Medicina do Rio ele Jo.Heiro 

O Congresso Nacional resoh~e : 

. Artigo unico·. 1!1' . o Pre~identc dà. · Repu
pliça autorizado a abril• ao Ministerio da Fa-

N. 52 A- 1901 

Redac~:iío final do ptojecto n ~ 52, deste anno · 
que auto>"i::scL o Presidente da Republica ·a· 
abd;· ao .:llinisteJ·io da ·]i'(!:::enda o cJ•ecli~o 
ex ttao1·dínarío de 27: 915$fú0, otwo, im-
110rtancia com. que o BN1zit deve contribui1· 
pm·a a constn1cçao r.lo cdificio destinado â · 
Secreta;·ia Internacional das Repttblicccs 
"'l mei'icanas e pai'a a BibliotT~eca Oommema
?·ativa de Colombo, em 1Vashin!]ton 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Presidente da Repu· · 
blica autorizado a abrir ao Ministerio da Fa
zenda o credito extraordinario de 27:915.$150- · 
ouro: importancia. com que o Brazil deve 
contl•ibuir para a. construcção do edificjo 
destinado á Secretaria Internacional da-s · 
Republicas Americanas e para a Bibliotheca. 
Commcmora.tiva de Colombo, em Washin~
gton ; 1•evogadas as disposições em con-
trario. 

S<1la das Commissões, 19 de julho de 1904~ 
- "\-Val(1·edo Lel!l. -Domin!Jos Guim.aníes. 

N. L3 A- 1904 

RedacçCío final do p}·ojecto n. 63 deste annu, . 
que autoriza o P1·esidente da Republica (T. 

ab1·ir ao 11iiniste1·io da Indush·ia, Viaçcio a 
Obras Publicas o credito extraorclinario de · 
12:801$870, em execuçl7o de sentença pas
sada emjuZgado em {a.vor dos eng:mheiros .
Lucas Pt·oenfa e Antonio da Costa Junio1·. 

O Congresso Nacional l'osolve : 

Artig-o unico. Fica o Presidente da Rc- · 
publica autorizado a abriL• ao Ministerio da . 
Jndustt•ia, Viaç.ão e Obras Publicas o credito. 
extraordinario de 12:801$870, em oxecuçã() 
de sentença passada om julgado en1 fu.vo1• 
dos engenheiros Luca.s Proença e Antonio da . 
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·CJsta Junior ; revogadas a.>3 disposições c.m · N. 91 A-19)4 . 
. coot1'ario. I 

· _ Uda cr,·t7o (i11aZ. do projecto n , 91, deste anno, 
Sa.1a dn.s Commissõe::., 19 de julho de 1904. fJHe autol"i:w o P1·esidente da Repu!Jlica a 

---lValjhHlu Leal.-- Dmnir1go:: C~timariles. I t.!!Jril' ao Jllinistc;·io_ da _uue/Ta o- cí·ed-ito 
~~.~peda l. ele 189.~;}00 para occo>·ra ·ao 
jJ<tfJC.illeilt'J das cttSl!!S a que {oi condemnada 

I 
o. Unii'io, na causa intentado. pelo · grme1·at 
de brigada Marci(OlO ele M~![talhties, ·pant 
w~1w!/m· os ejfcilos do d ec1·gto n. 3 •. 'J-29, de 

N. 74 A 1904 

1!) de juíllw de 189J -Recltwçaa fliw l do projecto n. 7-1, deste rmno, 
que a•~toi·i:;a o P1·esidcnto da Repuol-ica a 
aln·i1· aoJllzniste?'io da Gucn·a o c;·edito C$pe· O Congresso Nacioua.l. resoh-c: 
cial de 6:434$980,pw·aoccoiTel·ao JJagwnen- Artigo unico. Fic1 o Presidente da Re1m-

.to a F1·ancisco Affonso PaUa, cessiomú·io de blica autorizado r;, abrir ao Ministerio d<t 
diversas c.i;-pyç.ças elo e;,;en:íio estaciortadas 1 Guerra. um credito e3pecial de 189$500 para 
no Estado de Matto < ;nJsso, rrovenieHtede pe-

1 
occorrer ao pagamento ao general de bl•i

ças de fm·damento qne tlencm·am. c Hilo -,·ece· \ gada Marciano de Maga.lllães, _importancia 
be1·am no cle"Cido tempo das custas a que fvi conlemna1a. a União 

O Congre5S) Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Presidente da Repu
:htica. autoriz·1do a. abrir ao Minister-io dl\ 
·Guerra o credito ospocial de 6:4?4$980, para 
· occorrc1• ao pagamento a Fra.nc1sco Affonso 
.Palla, ccBsionario de diversas ex-praças do 
· exereito estacionadas no Estado de Ma.tto 
·Grosso, proveniente de peças de f111•damento 
que venceram o não receberam no devido 
tempo, revogadas as di~posições em con-
1:!irario. 

Sala das Com missões, 19 de julho de 190!. 
-- Walft·edo Leal.-Domingos UuinuwcTes. 

N. 90 A - 100 1 

;:aedacçcio flnal do pn~jeclo · n. 90, de.~ te anno, 
que autol'.i.::a o P1·esidente da Repuulica a 
concede1· · 1'e{01'11Ht no posto de alfel·cs do 
exe1·cito, com o soldo integral da tabella de 
.'Jl de cle::emb1·o ele 1889, ao Jo sm·oento do 
ilsylo dos Irvv.atidos da Pat1·ia, Fi1·mino :ll-· 
··vares de Sou~a 

·.() Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. E' autol'izado o PN)Sidento 
·fia Republica a conc:Hler refo1•ma no posto 
.de alferes do exercito, com o sJldo integral 
.da tabella. de 31 de dezembro de 1889, a.o 
1° S[1,rgento do Asylo de Invalidos da Patria, 
Firmino Alvares do Souza ; revogadas, para 

<este effeito, as disposiçõe.~ em contrario. 

na causa por esi.e .intenta:1a para annullar 
os effeitos do dc~Peto n. 3.329, de 19 ele 
junho de 1899, raYl)_;adas as disposições em 
cmtrario. 

S1la. das Commi:5sões, 19 de julho de .190-t . 
-Domingos GHimar(ies.- ·nralfi·edo Leal. 

N. 9-1A-19H 

Redacçcío (trwl tlo 11ro_jeclo n. 94, deste <!:nno, 
gue atd01·iza o Presidente da Republica a 
ab1·ü· ao JllinisteJ·io da Justiça e Negocias 
Jnte1·iores o credito de 29:.'100$, supple
me11ta1· ,; ,-ub1·ica ga. do m·t. 2° do. l•JÍ 
n. 1.145, de 31 de cle.:;em.bro de 1903 

O Congl'osso Nacion::t.l resolve: 
Artigo 1mico. Fica o Presidente dL'. Repn· 

blica. autoriz:~do a aiH'Íl' ao 1\'linister.io d<t 
.Justiça o Ncgocios Interioroa o credito de 
29:809$, supplementar ti, rnbrlc:t ga. do 
art. 2" da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903; l'Cvoga.das :.\S üisposi<;~iks em con
tr'll.rio . 

Sala das Commissu3S~ 19 de juliL;; da I 90-t. 
-Domingos Guimal'iíes ,-vValfredo Leal. 

N. 95 A -1004 

Rerlacção {inr.1l do wojecto n. 13 .4., de 1903, 
emendado pelo 8ei1ado, auto1·izcm.do o P)·e
sidenle rla Reptr.lJUc(~ o. ab1·ir ao li1iniste;·io 
<la Marinha o ct•edito exh'aordinario ele 
1:340$199 pa;-cr. pagamento de diffin·enças 
de soldo e etapas a ·wl'ios officiaes do qua- · 
d1·o ext)'(tM·dinario da m·nuJ.da 

O Congresso Nacional decreta: 
Sala dn.s Commis:Sões, 19 de julho do 1904. Art. 1.° Fica o PPesidonte da · Reimblica. 

--Domingos GHi'flJaraes.- Wal{)'ello Leat. · autorizado a al>l'i1• n.o Ministerio da Mttrinha 
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o credito extra.ordinario de l :340$799 p:1ra 
pagamento de ditl:'erenças de soldo e etapas 
a.os offlciaes do quadro extraordina1•io. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sala das Commissões, 19 de julho tle 1904. 
-Do~itíngos Guimco·aes.- vVcll{redo Leal. 

N. 99 A- 1904 

Redacçtto final do projecto n. 99, deste anno, 
que autol"ica o Presidente da Republica a 
concede,· um anno de licença, com 01·de
nado, em 1JI·oJ·ogaç<íO claquetla em, cujo goso 
se acha, ao Jo officiat da Adm,inistraçúo 
dos Con·eios do Estado elo P(tmnâ · Clari
mundo José Cor;~8a 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o Fica o Presidente da Republíca 
autorizado a conceder um anno de licença, 
com o ordenado de seu cargo, ao lu official 
da' Administração dos Correios elo Paraná 
Clarimundo José Corrêa, em prol'ogação á 
que jtl, lhe foi concedida em 29 de fevereiro 
do corrente anno, para tl'I.Üu.r de sn<t saude 
onde lhe convier. 

Art. 2. o Revogam-se as d.tsposiçõcs em 
contrario. 

• Sala, da.s Commissões, 19 de julho de 1004. 
-Domingos Ouimcm!es,- TValfi·edo Leal. 

N. 100 A-1904 

Redacçcio (tnat do p1·ojecto n. 100, deste am~o, 
que atttol'iza o Presidente da Republica a 
conceder ao ü1·. Gaspm· Drummoncl, ?·eda
ctor elo Diario Official, um anno de licença, 
com ordenado, pcwa. t1·atat· ele stw SC(ude 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.° Fica o Pl'esldonte da. Ropublica 
a.utorizado a conceder um anno do licença ao 
Dr. Gaspar Drummond, rcdactor do Diado 
0/ficial, com oruenado, partt tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

. Art. 2°. Revogam-se as disposições em 
eontrario. . . 

Sala. das Commissões, 19 de ,julho de 1904. 
-Domingos Guima1'(ies.- 1Val(1·edo Leal. 

N. 101 A- 1904 

Redacção fii1al do p1•ojecto n. 101, deste anno, 
que autm·iza o Presidente da Republica a 
concede~· um anno de Zicençt>, <;tmi o respe
ctivo oí·denado, ao 2° escriptw·ado da 
Repa1·tiçcío Ge1·al elos Telegraphos Jose Au
gusto 1.1a1·tins 

O Coogres.so Nacional resolve : 

Art. 1. '' Fie::~ o Presidente da Republica . 
autorizado a conceder ao 2o escripturario da 
Repartição Geral dos Telegr~plws J?sé 
Augusto Ma1.·tins um anno de licença, com. 
o re;5pectiYo ordenc.tdo, pal'a tratar de sua 
saude. 

Art. 2. o Revogam··~ e as disposições em, 
contrario. 

Sttla dil.S Commissões, 19 de julho de 1904 •. 
-Domingos Guimarães.-Walf'redo Leal. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 14-1904 

Opina no sentido de ncio se1· concedida a licen: 
ça pedida 2)elo D1·. Joúo Vieira Fm·,·o e {ose 
Justino Teixeim pa1·a processar por que~xa~ · 
r.rime o S1·. Deputado Alfredo Va1·ela 

A' Commi.:;são de Logisln.ção o Justiça foi 
presente um requerimento .dos Sl's: ~r. João 
Vieira Feero e José Justmo Te1xmra, pe
dindo Ücença á Camara dos Deputados para 
p1'ocessar, por queixa-crime. o Sr. Alfredo 
Varela., representante do Rio Grande do 
Sul. 

Acompanham o requel'imento as peças 
iniciaes do processo, já insttturado contra esse 
Deputado, vindo tambem os exm:apla~e~ do 
Comme}·cio do fl?·azil, onde se dtz exBtlr Dc 
pl•ova dos delictos commettidos. 

Isto posto: 
Considerando que assiste (L Cama.ra dos· 

Deputados competencitt para entra.r na. apr~· 
cia.ção de me;·itis dos fa.c~os a1·gu~dos ~le. cri
minosos- sem o que nao podel'lB. a.)UlZttl', 
com segurança, da procodencia ou imPl'OC~
dencia do pedido da licença., tanto ma1s 
quanto, 

Considerando que, não sendo a inviola1Ji-· 
!idade parlamenta1• sinão um direito me-· 
ramentc objectivo-como a define a doutr•ina 
allemã-de ordem publica, c não faculdade 
pe.:isoal do Deputado, ainda, por esse lado, 
se torna cel'ta a competencittda Camara para. 
deliberar a respeito; demais, 
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Considerando que tem sido e3sa. a juris
prudencia parlamentar firmada e~ paizes 
estrangeir0s, de preceito constitucional ana
logo ao nosso, como tambem a que esta 
Camara tem uniformemente fixado em in
numeras deliberações; mas, 

Consiuerando, de outra parte, que as fi
guras jurídicas delicttiosas attribuidas ao 
Sr. Deputado Alf1·edo Varela não revestem, 
n.o caso sujeito, os requisitos jurídicos e 
legaes que lhe são essenciaes; e ainda. 

Considerando que ::ts al}egações dos re
querentes não se ajustam do fôrma alguma, 
ás •}ll'ovas offereciuas que são, na hypothese 
vertente, destituídas de qualquer valor apre
ciavel em direib: 

E' . a Cqmmissão do Legislação e Justiçê1 
de parecer que s2 negue o presente pedido 
de licença. 

Sala das Commissões, 4 de julho de 1904. 
Ltt·:.z Dorningttes .-Pa;·anlws llfonteneg>·o,pre
sidentG.-Ji'·rederico Bo1·ges .-Estevam Lobo, 
relator.-Arthw· Lemos, de aceordo sómente 
liJ.Uanto á denegação ua licença. Concod.el-a
hia., si, tratando-se, como se trata, de artigos 
Jnsertos na pa.rte editorial do Commercio 
po Bra:.;il, mas não assignados pelo SP.Depu~ 
tado ..Alfredo Varela, os requerentes houves~ 
sem juntado á potição a certidão do termo de 
responsabilidade pela publicação daquelle jor
nal, a'3Signado pelo l'eferido Deputado (Codi
go Penal, art.), ou prova que a supprisse. 
-Germano Hassloche1·, vencido.-illello Mat
tos, por considerações diversas das allegadê1s 
pelo relator. Reconheço a existancüa dos 
Cl'imes de calumnia e injuria, constituídos 
pelas expressões que os peticionarias trans· 
creveram dos artigos insertos no Comme1·cio 
do B1·a:;ít ; entendo, porém, que a petição de 
1icença não esGti. apresentada .pOl' pessoa le
gitima, e que ai responsabilidade do Sr. Depu· 
tado Alfredo Varela nio está prova~la .. 

I. A petiçã.o de licença é feita em nome do 
Dr. João Vieira Ferro e do negociante com
mendador José Justino Teixeira, como socios 
da firma Vieira & Teixeir:.~, mas não consta 
dos papeis in::~tt•uctivos o contracto social 
respocci v o ; e a petição é assignada por ad· 
vogado que não tem os necessarios poderes, 
visto que o instrumento de procu1•ação só dá 
outorga para o fô1•o, e não para impetrar â 
Camara dos Depntados a licença de que se 
occupa o parecer, e que só poderia ser assi
gnada por procurador com cspocia.es poderes 
expressos. 

Foi questão, algum tempo, si os pedidos de 
licença para. o processo criminal de membros 
do Cong1•esso Nacional deviam sm• feitos e 
encaminhados á respectiva camara directa· 

mente pelo denunciante ou queixoso ou pelo 
juiz competent~ para processar, e eu, como 
promotor publico deste Districto Federal, em 
um caso em que ofliciei (no anno de 1891,) 
apresentei a denuncia ao juiz competente, e 
lhe requeri que, depois de autoada com os 
documentos que a instruíam, so dignasse 
solicitar da Camara a neccssaria licença, 
tendo sido deferido p~lo juiz o meu requeri
mento; mas a praxe forense e a parlamentar 
seguiram alvitre contrario, por entenderem 
que a apresentação da denuncia ou queixa 
em juizo imp:lrt:.t, segundo o art. 407 elo 
Codigo Pen:tl, nlt _ instu.uração do processo 
criminal, e, porGanto, viola o preceito con
stitucional que veda o inicio do processo 
sem p .. évia licença parlamenta.1· ; embora a 
referid:.~ licença não tenha sido negada por 
ost::t razão. 

Assim, pois, pcl:.t interpretação consti
tucional vigente, o pedido de licença. deve 
ser feito e encaminhado á Camara pelo O,rg~o 
da justiça publica, ou p-310 proprlo oifendido 
ou pelo representante leg;.~l deste; é in .. tis
pensavel, porém, que o signa.tario, em nome 
odoffendido, prove a sua qua.lidade. 

ri. A rosponsabili1ade do Sr. Deputado 
Alfredo Vareta pelos incriminê1dos artigos 
de imprensa. t·:tmbem não está provL,da. 

O Cod.igo Penal dispõe (1ue (a1•t. 22) nos 
crimes de abuso da liberdade de commu
nicn.ção do pensamento por meio da im
prensa. são solidariamente responsa.vois o 
autor, o dono da typographi::t, liLhogra.phia 
ou jornal, o editor; e deixa (art. :.?3) ao a.rbi· 
trio do uffendido intentar contra qualquer 
dellc.s a respectiva acçlio crimini.lol • ._ 

Ora, as inculpad•1s publicações do Gom
m,ercio do Brazit não são assignadas com o 
nome do Sr. Dcputi1do Alfl'etlo Vareta, nem 
este é o dono da typographia onde so im
prime o jornal, nem editor deUe, mas uni
camente seu director, como, por falta de 
outras provas, se conclue da leitura do Com
?1te;·cio elo Brazil. 

Pol'tanto, a. não p1·evalocer ê1 suscitado. 
preliminar de iUegitimidt~de do signatario 
da petição do ·licença, o reconhecida a exis
tencia de crime, deve ser negttda a licença 
para o pl'ocesso por falta de prova da respon· 
sabilida<le penal do Sr. Alfredo Vareta. 

Não colhe o argumento, allcgado pelo pe· 
ticionario, de ter o mesmo Sr. Deputado as· 
sumido a ·responsabilidade dos impi'OS3os em 
questão, desde que, intitnado á exhibiçã.o 
judicial dos autogl'apllos, com a pena de 
confesso, fez·se revel. 

Em dil'eito processual crimin:tl, segunuo 
a legislação dest" Districto Federal (fõro do 
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delicto e domicilio dos litigantes) não ê ad~ N. 108 A -1004 
. mittída a confissão ficta e apenas prqva. o 
crime a. confissão 1·eal, explícita., coincidente 
com as circumstancias do . facto, livr·emente 
feita em juizo competente. 

Por estes fundamentos, nogo a licença im· 
petrada., ficando salvo aos otrendidos o direito 
de renovar o pedido nos termos e pela fórma 

Att&ori,;a o Gove1·no a abri1· pelo MinistetiO 
da lttstiça e Negocios [nterio·res o <;rcdito 
extrMrdinm·io de 4:257$ pa1·a pagamento 
de -vencimentos a -varios empregados da Se
CI'etal'ia do Senado 

de direUo. · 

Vão a imprimir os seguint·~s 

PROJECTOS 

N. 78 A -19J4 

Autorizct o Gove1·no a abrú· ao OJ·çamcnto da 
Jllarinlw, à ntb1·ica- Arsenaes - o c1·edito 
supplemeutrr necessado ao pa!Jamento, ate 
o fim do p1·esente exercic·::o, dos operados 
eo;t1·aorclinarios que trabalham no Arsenal 
de 1lia1'inha da Cap~taZ. Fedeml e suas de
pendencias, com parecet e emenda da Com· 
misstro de O;·çamento 

A Commissã.o de Orçamento, tendo eunü· 
nado o projecto n. 78, é de ~arccer <1 ue seja 
elle submettido á. discussão da Cama.ra.. 

Desde que a Camara ei1tenda em sua sabe 
doria, como pa.1•éce á Commissão, ser do uti· 
li~ade .a approvaÇão do .Projecto, para quo 
nao semtet•rompam serv1cosora accumulados 
no arsenal, por h a. ve1• este chamado a si 
obras confiadas á industrir~ particular, a 
Commissão lembra a tix:l\çã.o do credito em 
:300:000$ o olft.m~ce a seguinte emenda.: -
depois da. palu.vra-supplementa,r-diga.·se: 
300: 000$000. . - : ' 

Sala. das Coinmissõas, 10 de julho de 1904. 
~ Francisco Veiga, presidente,_;_ LC!A.windo 
Pitta.- Paula ·acmios.- D,t"'id Campistii.
Galeao Carv(ll/wl. 

N. 78- 1904 

O Congt•esso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica. o Governo autorizado 

a abrir ao 01•çamento da Marinha, á rubrica 
-Arsénaes--o Ci'edito supplementú· necÓS· 
sario ao pa~amo:~ to, até o · fim do presente 
exercício, dos operados extraordinarios que 
tra.ba.lham no Arsenal de Marinha da Capital 
Federal e suas depandencias. . 

Sala .das· sessões, 22 de junho de 1904.
Barbosa .Lima.-J. A. Nei"'a.-Izidro Leite. 
-Oórrêa Dtet;·a.-lrineu Jla.cli.ado. 

A Commissão de Orçamanto, tomando co
nhecünento do pr0jecto do Senado, s~b n. 108, 
do corrente anno, a')rindo ao ~inistorio dt,t , 
Justiça e N egocios In terior0s o credito extra- · 
o~dina,rio de 4:251$ para augmento dos ve~
Cimentos a. varios empregados da Secreta.r1.a. 
é!aquella Casa do Congres.,o Nacional, e con
siderando que ao Senado compete, de accordo 
com o art. 18 da Consti~uição, organinr a 
sua secretaria, nomear os respJcti vos empre
gados, ina.rcar-lht3s attribuições e astipllla.r
lhes os vencimentos, é de parécar que o 
mesmo PL'ojecto sJja approva.do. 

São os seguintes os cr~dito.s extraordina
rios concedidos pJta C1mara nesta soi:;5ão 

Papel Ouro 
14 m•e1itos extra· 

ordinarios .... 5.'238:339$018 27:015$150 
6 credi tos espe-

ciaei!... .... . 13:133$330 I00:000$000 
3 creditos sup, 

plementares. · 405:034$233 4:747$533 

5,656~506$58l 132:062$683 
S;tla das Com missões, 19 do julho ele 1904. 

-F1·anet'sco Ve:'ga, presidente.-Paula Ra· 
mos, relatot• .-Ga~et1o CcwoalhaL -Laurin<lo 
Pitta.-David Cmnpist~. 

· N. 108 - 1904 
(Do Seilado) 

O Congresso Naciona.l resolve : 
Artigo unico. E' o G3verno autoriz,l.<lo a 

abril•, pelo Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores, o cl'edito extraordinario de 4:257$ 
para pag.~.monto do augmento de . vencimen
tos a.o · biblio~heea.rio e a 12 contínuos da 
Secretaria do Senado Federal, sendo para 
aquollo 608$, cort•espondentes · a . cinco dias 
do mez do dezembro de 1903 o 12 meze.~ do 
cor1•ente exercício, e para estes 3:649$, em 
igual periodo, tudo calculado na. 1;azão de 
dous terços de o:?den:\do e um terço de gra
tificação, de accordo com a deliberação do 
Senado de 27 de dezeü1bro de 1903, que ele· 
vou de· 600~ os vencimento3 do bibliotho~ 
ca.rio e de 16 y, os dos contínuos. 

Senado Federal, l .de julho de 1904.-Josê 
G. Pinhei1·o .lliachado, Více-P1·esidente do. 
Senado.-:-loa7dm d'O. Catunda, lo Sect•etario. 
~Albe>~to Jose Gor~çÍ.!l·"'es, 2° Seéretario; · 
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N. 109- 1904 

.At,lori:a o Poder Executivo a abrir ao llfi· 
nisterio da Justiça e Negocias lnteriores o 
(;reàito de 32:923$233, supplementar d 
ntb1·ica 28a. do m·t. 2° rla lei n. 1.145, de 
:31 de de.zembt·o de 1903, pMa pagamento 
de despe::;as com aulos supplementm·es do 1° 
e 2•> annos do Gymn<:!s[o 1Vacwnat 

.Negocias Intm·iores o credito de 32:9.23$233. 
supplemen:ar á rubrica 28a. do art. 2° da lei 
n. L 145, de 3t de dezembro do 1903, para· 
pagamento de dospezas com aulas supple· 
mentares do 1° e 2° annos do Gymna.sio Na
cional ; revogadas as disposições em con-
trario. . • 

Por mensagem de 4 do corrente mez o Sr. 
/Presidente da Republica peie um credito de 
32:923$233, supplementar á rubL·ica 28u. do 
art. 2o da lei u. 1.145, de 31 de dezembro de 
1903, pa,1•a pagamento de despezas com au· 
~as supplcmen ta.rcs do 1 o c 2° annos do Gy-

Si a Camara. approvar este projecto, terá. · 
concedido nesta :sessão os seguintes creditos 
ext1•a-orçamentarios: 

mnaslo Nacional. · 
O acto do . Poiee E~ocutivo, organizando 

. aulas supplementares d1s m<1tcrias dos refe
ridos annos,justifica.·se pela gra.nde afflucncia 
·de alumnos matt•iculados e funda-se no ar
tigo 57 do l'Cgti1amento que baixou com o 
.decreto n. 3.914, de ;!6 do ,janeiro de 1901. 
Esto artigo dispõe oseguintc: «Quando, por 
·excessiva t'requencia (le uma classe, {Qt• in
djspensavel subdividU-a, si o lente da cadeira. 
não quizer. ou não pudor cnc:.u•t•egar-st- da 
aula supplemanta.r, o · Governo designará 
para regel -a, do proferoncia, outm lente do 
gymnasio, e, ca-lo dentre e;tes nã.o haja. 
.q.uem possa fazeJ.-o, ch t\m~rá. pessoa ost1•anha 
.ao corpo docente e quo reuna as nccessarias 
habilitações». 

. Da.s irif .. mna9ões pr.:stadas pelo Sr. Mi
mstro da Justiça c NeO'ocios In&eriorc> á. 
Commissão, verifica-se cltlO cinco aulas snp
J?le~entares foram crcad:.ts no pdmoil~o anno 
.do mterna.to e externato do Gymnasio Na
eiona.t c seis no segundo anno de cacla. um 
·da.quollt.s estabelecimentos. Aquollas foram 
.de p~rtugu"z, franccz, arithrnetica., geo
graplaa e desenho c os~a.s fora.m de idon
ticas ma terias c üc ingloz. 
_Algumas dessas aulas supplcmcntarcs os

ta.? a cargo dos lontos daB J'03pectivas ca.
-dmras e outras estão confiadas a pessoas es
~ranhas ao corpo docente. Foram nomeados 
:Igualmente dous inspectoros para. o exter
nato e um para o internato • 

.. ~s .: despo1:as com o internato montam a. 
15:6~C$~07, inclusivo 1:559~984 cJm os 
vencimentos do inspec~or supplementnr, e 
~s ccnp o externato att1ng .~m a l7:226$6ô6, 
1nclus~ve 3:320$ com os vencimentos dos 
do~1s I~specLJ~es, ou o total de 32:923$~33. 

Em v 1sta das razões expo.;;tas, a. Commissão 
submette á consideração da Cama1·a. o se
guinte p1•ojecto do lei : 

O Congresso Nacional resolve: 

12 c 1' e d i t os 
ex.traordi
narios ... . 

6 credito8 
cspeciaes . . 

3 creditos 
s u p p l e
menhres .• 

Papel 

5.213:636~578 

13:133$330 

405:034$233 
------

5.63ô:804$14l 

Ouro 

27:915$150 

100:000$000 

4:747$533 ___ ,__ ..... 
132:652$683 

Sala. da.s C0mmissõos, 19 de julho de 1904. 
- J11'ancisco Ve;ga, presidente. -Paula Ra- . 
~nos, rela.tor .-Uale(To CaJ~vathal.-Lcw1·inclo . 
Pitta.-D,ivid Campista. 

EXP0.3IÇÃO A QUE sg REFgitE O PARECER SUPRA 

Sr. Presidente da. Repuhlica-Tendo siu~ 
autorizados os directoees do Externato o In
tm•nato do Gymnasio Nacional a organizàr . 
aulas snpplementaros d:Ls matoril1,s do 1" · 
e . 2" anno::. <ln.quolles esta.bclocimentos, de 
accorJo com o disposto no art. 57 1io regu
lamento a.nnexo ao decroto n. 3.694, de 26 
de .i:tneiro de 1901, occo!'re, por isso, um 
a.ugmcnto de dospeza do 32:923$233 com gra~ · 
tHic:tçõos aos l'espocUvos p1•ofcssoros e inspc- · 
ctot•es c:<tt•aordirmrios de a.lumnos, desJo a. 
date~ em qne se abt•iram essas aulas a.té :.n : 
de dezembro do presente anno, sondo : 
13 :905$66(), para os professores, e 3:320$.para 
dous inspectores, do Ex.ternu.to; 14:136$583, • 
para. os professores, e l :555$984, para um in
spector do Iuteruato. 

Não havendo credito na. vcrba-Gymna.sio 
Nacional-do actual exercício de 1904, para. a. 
dcspeza de que se t1•a.ta, torna-se nece~sa.rio 
solicit.ar n.o Congresso Nacional o credlto do 
32:923$233, supplementar á referida. v·erb:J., . 
sendo: · 17:226$6!30 para o Externato e 
15:096$567 pa.ra o Internato. 

A' vista do · exposto, submetto o · assumpto 
á vossa a.p1•ecia.ção, afim de que vos digneis 
resolver como for mais acet•tado. 

Artigo unico. 'Fica o PodeP Exeéuti-vo 
autorizado a. abri~ a.o Ministel'iJ da· Justiça e 

·Rio ·de Ja.neiro, 4 de julho de 1904.-Dr. J 
J. ·seabra. 

Vo. lU 3-1 
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N. II0-1904 

..-lutm·iza o P1·esidentc da Republica a o.b1·i1· 
ao Ministe1·io da Fazenda o c1·edito eMh·a
m·dinado que 1weciso fm· pcwa pagamento 
a D. Dama.::ia 111alveiro da Motta, mire do 
j'aUecido· capitao. tenente da armada Lin
dolpho ltfalveií'O da Motta, do m.eio-solclo 
e montepio . a que tem dú·e-:to com. parecer 
e emenda da Commisslío · de Orçamento aa 
projecto n. 347, de 1903, do Senado 

A' Commiss[o de Orçamento foi presente 
o projecto do Senado que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministorio da Fn,zonda 
o credito mdr<.tordina.rio que for necossario 
para pagamento do meio-soldo o montepio 
que deixou de receber D. Dn.ma.zia Malveiro 
da Motta, müe do fallecido capitão-tenente 
da armada Lindolpho Malveiro da Motta, no 
periodo que vae de 14 de setembro de 1893 
a 3 de setembro de 1900. 

inconeu D. Maria Francisca de Mello de· 
Carvalho, pm•a o fim de receber o meio-. 
soldo que lhe competia . 

Igual procedimento teve com o projecto ·. 
relativo a D. Amanda Dolores Pitlmn. 

A Commissão é de parecer que seja ap· 
provado o projecto do Senado com a seguinte
emenda: 

«Substituam-se as palavras : qtte p1·ecis(} 
(ô1· pelo seguinte :15:455$440.» · 

Esta é a quantia em que importam o meio~ 
soldo e o monte pio no refeeido per iodo, se
gundo as informações prestada.s pelo Sr. Mi
nistro da Fazenia por otlicio de 13 do cor-
rente. -

Com a approvação deste projecto terá a 
a Camara concedido nesta sessão os seguin
tes creditas extra-orçamentarios : 

Pap el Ouro 
A Com missão de Fin:.tnçll.s do Senmlo deu 13 cr e di t 0 s 

o seguinte ~a1~cer: . . _ extraordi -
«~~ Commissao do ~manQas ~01 presente a narios .... 

pehç~o de D. Damazw. Malvetro d:.t M_ott_a, t 6 CI·editos es
para o f?.m de see relev'?'d~ da pre~cr1pçao eciaes .... 
em que mcorreu o se H tllrelto ao melo-soldo 3 pcre di t 0 -· 

5.23:1:082$018 

13: 133~330 

27:915$150 

108:000$000 

e montepio do seu filho o capitão-tenente da s u p p 1 0 ~ 
armada Lindolpho MalveiPo da :Motta, fal- mentares 4:747$533 lecido em 14 de setembro de 1893, pois só .. ·405: 034$233 

principiou a perceber de 3 de setembro de 
1900, data da sua habilitação. 

Allega as difficuldades que teve p:.tra habi
litar-se, a sua idade avançada e o estado de 
pobreza, de sor-te que só em 6 de junho do 
l 900 pôde ser inicia.~o o processo do sua ha
bilitação, ter·minado em 3 de setemhro, 

A Commissão,considerando que pedidos da 
mesma n:.ttureza toem sido ultima.mente 
u.ttendidos pelo Congresso e parecondo~the 
que a peticional'ia tambem cst<L no caso d.c 
ser attendida, o.ll'ereco em deferimento o 
:seguinte projecto. 

Sala das Commissões, 4 de dezembro de 
1903. -Sigis~nunclo Gonçal.,; es, pro-presidente. 
-J. Joaquim de Souza, relator. - Olympio 
Campos.- Gust(w o Richa1'(l.-1H·vm·o Jfacha
do.-RwnJJ·o Bai'cellos;» 

De facto a supplicante allega. qtfe é anal
phabeta e não conhecia a. legislação em vi
gor, não ~endo nesta Capital uma pessoa que 
se incumbisse da promover a sua habilita
ção, motivo que determinou a. prescripção do 
seu dü•oito, cuja rolevaçã.o agora pede ao 
Congresso Nacional. 

A Camara dos Deputados tem a.ttendído a 
divel'sos pedidos desta na.tmeza, e ainda em 
20 de jutlio do anno p&ssado approvou o pro
jacto n. 103, relevando a prescripção em que 

5.652:249$581 132:662$083 

Sala das Com missões, 19 de julho de 1904. 
- F;·cmcisco Veiga, presidento. - Paula 
Rcorws, relator. - Oaleao Cm·-ual.hal. - Lau~ · 
1·indo Pillct. - David Campista, 

N. 3-l7 - 1903 

(Do Senado) 

O C.ongresso Nacional resolve : 

Artigo unico. E' o Presidente da Repa
lJlica ·autorizado a abrir ao Ministerio da 
Fazenda o credito extraordinario que pre
ciso fôe para pagamento a D. Damazia 
Malveil'o da Motta, mãe do fallecido capitão
tenente da armaJ.a Lindolpho Malveiro da 
Motta, do meio-soldo e montepio desde 14 
de setembro de 1893, da,ta, do fallecimento 
do seu filho, até a data de sua lL'1bilitação 
em 3 de setembro de 1900; fazendo as ne
cessai'ias operações de credito e revogadas 
as disposições em contrario. 

Sena.do Federal, 18 de dezembro de 1903.
Affonso Augusto :Morei1·a Penna, Presidente. 
- Joahim d'O. Catunda, 1° Secretario. -
Henrique da Silwt Coutinho, 2° Secretario. 
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O Sr. Presidente- Designo para. 
amanhã a. seguinte ordem do dia.: 

Votação do projecto n. 71, de 1904, auto· 
riza.ndo o Poder Executivo a ab1•ír ao Minis
terio da. Justiça e Negocios Interiores o cre
dito eKtraordinario de29:683$l67,em execução 
de sentença passada em julg;J.do, em 1avor do 
alferes da brigada policia.l Alfredo Nunes de 
Andrada. (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 73, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abril' ao Minis
terio da Gnerra o credito esp::~cic:tl de 107$850 
:para occorrer ao pagamento aos soidados (lo 
1 o batalhão de artilharia de posição Mar
tinho Xavier dos Santos e outro, de seus 
vencimentos relaliivos aó mez de noyembro 
de 1901 (3a. discussão); 

Votação do projecto n. 96, de l90i, man
dando contar pelo dob:•o, para os eífeitos da 
reforma, o tempo de serviço dos otficiaes e 
pt'aças do exercito e da armada que fizeram 
parte das forças mantMas na. Republica. do 
Paraguay, após a guerra, clescle o di:.t l de 

março de 1870 áquelle em que deixaram da· 
perceber as outras vantagens (2a. discussão) ; . 

Votação do projecto n. 130 A, do 1903, 
equiparando <l.S ta.bellas dos vencimentos do 
pessoal artístico civil milita.r do Arsenal de 
Marinha do Pat'á. ás respectivas tabellas 
actualmente em vigoe no Arsenal de Ma.
rinha da Ca:pita.l Federal, com substitutivo 
da Commissão de Mal'inha e Guerra (2a dis-. 
cusslo) ; ·- · 

Votação do :pr~jecto n. 103, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder um 
anno de licença, com o.:l vencimentos da lei, 
ao medico de 4a classe do exercito, Dr. Al· 
fredo de Mello Mattos (diSCltssão unica); 

Votação do projecto n. 106, de 1904, auto-· 
rizando o Poder Executivo a. conceder ao pra· 
ticante da Administração dos Co1•reios do
Districto Federal Antonio Gonçalves de Car
valho um a.nno de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saude (discussão unica). 

Levanta-se tt ses;ão ás 2 horas o 30 mi
nutos da. tn.1•do. 

59n SESS.L\.0 El\I 20 DE JULHO DE 1904 

Presidencia dos Sí·s. Pcwla OuimnrCíes (presidente) Oliwira Firnwiredo (1° vice-
1J1·esiclenle ) e Paula (htimcmies ( presidente.) 

pos, Domiogues de Castro, Rebouçls de Cu.r-· 
vu.Ll10, Costa Junioe, .LolLc de Souza., Pau
Uno Ctu·los, Joaquim Toixciea Bt•a.ndã.o, Bor
na.rdo Antonio, Aquino Ribeit•u, Canllido de 
Aurou,Carlos Cav~tlcauti, Pauln. Ramos, Ab
don Baptista, Eliseu Guilherme, .Marçal Es~ 
cobu.r, Ba.rbosa Lima, Gel'mano Hasslocher, 
Victorino Monteiro, Vespa.si<wo de Albuquer-
que e Alfredo Varela. . 

Abre-se a sessão • 
E' lida. e sem debate n.pprovada a acta da. 

sessã.o antecedente. 
Pa.ssa.-sa ao e:tpediento. 

Ao meio-dia pt'ocede-se ú chama~la a que 
respondem os Srs. Pauta Guimarães, Oli
veira Figueiredo, Julio de Mello, AlGnctLr 
Gnimttrães, Wanderley do Mendonça, .Joa· 
quim Pil'es, Sá Peixoto, Arth.m' Lemos, Ro
gerio de Miranda, José Ettzobio, Urbano Sn.o
tos, Dias Vieira, João Lopes, Gonç~a.lo Souto, 
Eloy de Souza, Fonsecn. e Silva, Walf'L'edo 
Leal, Celeo de Souza,Bricio Filho, Raymundo 
de Miranda, Rodrigues Daria, Joviniano de 
Carvalho, Tosta, Bulcão Vianna, Felix Ga.s
pn.r, Garcia Pires, Srtyro Dias, Pinto Dantas, 
Alves Barbosa, Paranhos Montf}negro, Ro
drigues Saldanha,, Bernardo Horta, Moreira 
Gomes, José Monja1•dim, Mello Mattos, Au-
gusto de Vasconcellos, Belisa.rio de Souza, o Sr. A.Ienca.r Guhnt:t.rã.es (ta 
Galvão Baptista, Silva Castro, Pel'eira Lima, sec1·etario) procoue á lcHura. do seguinte 
Mauricio de Abreu, Estevam Lol)O, José Bo
nifacio, João Luiz, Carlos Peixoto Filho, 
David Carnpista,Carneiro de Rezende, Bueno 

EXPEDIENTE 

de Paiva, Leonel FiHlO, Manoel Fulgencio, Offic ios: 
Olyntho Ribeiro, \Vencesláu Braz, Galeão Do Sr. 11) Secrctal'io do Senado, de l9 do 
Carvalhal, Mot·eira da Silva, Bernardo Cam· I corrente, communicando que tendo o Sena.do 
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·mantido, por 2/3 dos votos· dos Senadores 
presentes á ses'3ão de 18 do corrente, a 
cmend~ sub3titutiva dt~ proposição desta Ca
mara, mandando gradual' no posto imme
diatainente superior o official do exercito ou 
da armada que attingir ao n. l, da e~cala, 

. ·junto a devolve a esta Camara.-A' 
Commissão de Marinha c Guerra. 

Do mesmo Senhor, de igual data, commu
nic;.Lndo que nessa data, o Senado enviou ú. 

·-.sancção presidencial o decreto do Congresso 
Nacional, designando os actos em que os es
creven1;es jm•amentados do Juizo Fedcr·al 
poderão sulJstituir os réspecti vos cscri vãos. 
-Inteirada. 

Do mesmo Senhor, de igual da.ta, commn· 
nicando qno o Exmo. Sr. Pr·csidente d:..1. !te
publica san0cionou as resoluções do Con

. gresso Nacional, autorizando a ahcrtnra 
dos creditas de 3:30fJ$999, para p:tgamento 

· do ordenados devidos ao almoxa.rife aposen
tado do cxtincto Al'sonat de Guerra de Pcl'
nambuco. Jo?1o Clima.co dos Santos Berna.e
dcs, de 3:91G$GDO, para pagamento do V(lll
cimentos a Orozimb > di.l. Silva Marque:3, 
me;tre d:.t extincta uHicina. de corroeiros do 
Ar.3(.'na.l de Guerrit do Rio Grande do Sul, 
envia.nuo um dos excmplare.3 uos respcct~vos 
autographos de carli.L urna. das alludidas reso
Luçõos.-Inteirada. Archivem-se os :.ttüo
grapho:::. 

Do Mini:-d.erio til~ .Justiça. o Negociol' Int0-
rioros, de lK üo cot·rcntc, i;t•ansmiti;indo, <le
vida.mentu sanccionados, dous u•JS respectivos 
a.utographos da Resoluç~ã.o <Lo Congresso Na
cional,.concedenüo pt•orugaçiio, por rnais urn 
anno, d:1 liccllç~IL em cujo gozo ~:c acha. o Mi· 
nístro do Supremo Tribnnal F'cderal, Dt·. 
Bernardino l<'opreira. da Silv:t.-Int.oira.d:t. 
Archive·se um dos aut,ogr<~phos, onviando·SB 
o outro ao Senado. 

Do mesmo rninistul'io, de igual data, on
vit~nüo o t•equerimento em que o a m:wuensc 
do Tribunal Civil e Cl'imin:.~.L, Augusto Mo
l'eira de Ala.gão,perle um anno do licença, em 
prorogar;·ão da que lho foi concedida. no anno 
passado.-A' Comnü.'lsão de Petições e Po· 

. deres. 
Do mesmo ministerio, de igual data, on

-viando o requerimentJ em que o amanuens .3 
. do Tl'ibunal C i vil e Criminal, Augusto l\Iorei

ra de Alagão solicita que soja autorizado o 
' Poder Executivo a aposental·o com ordenado 
·do ca.t•go que occupa.. - A's Commissões de 
ConstituiÇio, Legislação o Justiça o do Orça
mento. 

<{ão a exposição junta, que faz o Ministro da 
Inrlustrii1, Viação e Obras Publicas, sobrc·;t 
necossidado da abertura dos creditas <le r(•1s 
5:600.~000 e 1:560$000, uestimidos ao paga
mento de vencimMtos devido3 ao cidad·ão 
Manoel Henrique da. Silv<L Fróis, pori.oiro a.r
chivis&a (la extincta · R~pu.rtiçã.o de Terras e 
Colonizll.ção do Rio Grande do Sul. 

Rio de Janeiro, 31 tio maio de 1904.-Fn.m· 
cisco de Paula Rodrigues Alves-A' Com
missão de Orçamento. 

Do mesmo ministorio, de igual data, envj
ando o requori~ento r.m que Anna de Al- -
meida Santia.go, esposa e cnmdora do pra.ti · 
cante tlos Correios do :\Unas Geracs, .Jorge 
Augusso Santiago, solicita. um anuo de li
cenç~a, em p1·orogação, com ordenado, para o 
mesmo praticante tratw <lc sua saude.-A' 
Commissão de Petições c Podorcs. 

() Sr. Pre~i<.len.te-Tem a p _~la.vra 
o Sr. Alfredo Varcla.. 

O Sr. AU.J.•e clo ·~r.u·ela diz c1ue 
nã.o pretendia. roltar á Camara finã.o depois 
ue innocenta.•.lo, ptJis confia. nu. isenção da ma
gistr-atura . brazilcira ainda. nTI.o attingida pela 
profunda porvePsão das cl.a::;se~ poli ticas. 

Victimi1 de nmn aggrcssão ~. entrétanto, 
fot•çado a vil' tlel'enJ.er·-se neste protorio. 
Vem conhecei' as prova.s da.'! imputações du 
Sr. Do pu t.ado Gel'mano Has;.;lucher. 

As rcla.çõoi:l do or.tdor com o l>opul.ado a 
que a.cima so I'eli3riu er:.~m de ~imples collo
guismo de bi1ncadtL. O primtlÍl'O a.t.t,t·ito CJ ne 
se deu com o Sl'. Doputi1do vciu tb sua. in· 
ter·vun~í:io junto :t uma l'a.mili :t, aprjs o cele
ln·o acontecimento com que continw~ment:3 
fa.lsos p1·otorianu:-::, quo ntiu compt•chemlcm 
grandeza de cot•n.çfi;J nom ca.v<\ltwrismo, lhe 
law.~am em l'0Sto. Xo seio dosstL t'u.milia, o 
Sr·. Dcput •.do di:-;.se qua o ot•adur fugira. para 
a. t•;ut•opa eom o nome al.tora.tlo, c quo pa.rn 
})UilÍl' O í'urto de que f'Ol' i.L victima devia dar
lho immediatamento uma 1)rocura.ção. 

Em seguüla o orador refereval'ioscasos que 
se passaram em S. Paulo e Pe1•11ambuco com 
um personagem cujo nome nã.o declara. e que 
sempre mereceu o seu descaso, porque não o 
julga. responsavel. 

Do Ministm•io da Industrii1, Via~,~ão e Obras 
Publica.s, tle 18 do corr·onte, enviando a so
. guinte 

Lê tl-ecllos de um artigo pubLicado na 
i~pre_n:3a do~ta Capital peio Dr. Poggi de 
FlgH?ll'Odo, mtr·gr·o o di!?no jniz soccional 
elo ltLo Gran-l ~ do Sul, artigo quo tovo umn. 
geu.ndc notoi'wr1ade, em quo tlocumeni;a.da
rno~to se dcfond.c do imputaçõe:i ca.lu
mnLOsa.s que lhe foram feititS . 

Eis a provi\ fh calumnia aliá~ habitual 
no ~~}r:30!lag_cm n. quo o ora.'dot• se rutcro •. 

1-llst.oru~ •~ Ca.ma1·a o nwdo poNurl se deu 
uo-;ta. Capital um incendio na cas:1 de uma 

MgNSAGEM 

Srs. membros do Congt\lSSo Nacional-Te
.-nho a hont·a de subm3ttel' á vossa considera 
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act1·iz; o caso drllcttras no valc,r de 80:000~, 
que jamais foram rc:stituidos a importante 
cas:\ c0mmercial crn Portugal ; abu.;o~ pra,
ticados numa go;;ti'i.o tutcllar; o seu rocolhi
mento it Casa. de Detenção, e por ultimo 
a.inda. lô a na.rr~ttiva feita por uma autori
dade polich~l de tromcndo ceime. Em to,tos 
e .:;tes facto.5 1igur;•, como prota.gon ista o 
mesmo personagem. 

De ex:\1 t,ado fodce;:tli::;t<.t, transf'ormou-sc 
em .extrema.do leg:ali;;ta, mas :.1ntes dessa 
ignobiln.hjurac.~f~; J d <.t sue~ fe política, insultou 
c levou :~~ gemouias do tempo ao prec!:l.ro 
Julio de Castilho. 

Póde, pois, dizer alto c bom som, como o 
intP.gro juiz Poggi de Figucireclo: O orador 
ach<.t-sc em boa compa.nhü1 ; o leproso de 
alma que cahunni:.L, c ;~lumniou tambem :to 
nobre, ao austero , ao grande rcpuhl.ico .Julio 
de Castilho. (Polrrws rws [Ju.le!'i,_(s) 

O Sr. J:'>residente--Attonção ! At 
tonçã.o ! Chamo à ordem as :-;:.1.lerias. Si-
lencto ! · · 

0 SR. GERMANO 1-L\SSLOCIJER--.-Peço a pa
lavra para um~t exp!ica~ão pessoal. 

o SR. PrtES!DIO:NTE-Depois da.s votaçõrs, 
darei a. palavra a V. Ex. Ha numero para 
as votaçõns. 

Compal'ccom mais os Srs. PitSsos do Mi
randn, Cat•lo.~ do Novaos, ludio do Hr·:1zil, 
Antonio Bastu}), Luiz Domingucs, Chl'istino 
Cru7., AniziiJ ele Abt·ou, BezerrH Fontr.nclle, 
Virgílio Brigidu, Thoma7. Cavalcanti, Fre· 
derico Bu1•gcs, Edm~rdo Stuuarí., Paula c 
Silva, Abdon Milanoz, Pedt•o Pernamuuco, 
Angul1 Nel.o, Ep:w1inondns nl·acintlo, Oli
voil•a V:dhLdfio, Domingos I: nim:trü.cs, No i v a., 
CastJ·o Rcbollo, Eugenio Toul'inlw, Augusto 
de FI·citas, l{odl'igucs Lima, Horcd.ia de S;.i, 
Col'l'êa Dutl'it, ()sc:.Lr t;orloy, Sú. Freire, E deu 
Coelho, .Julio Santos, Carlos Teixeira Bran
dão, P:.mlino uc Souza., Fra.ncisco Veiga, 
Bel'DiWdo MontciL•o, Gastã.o di1 Cunlw., João 
Luiz A!vcs,Lu.mounier nodof1·odo, Calogeras, 
Sabino Bal't'ozo, Carvalho Britto, OJegario 
Maciel, Carpillo Presto.;, Rodolpho Paixão, 
t?rancisco Romeiro, Fcereh·a. Braga., Eloy 
Chaves~ Hermencglldo do Moraes, Benedicto 
de Souzrt,Lindolpho Serra, Soares &o8 Santo.~, 
• Juvenal Miller e Campos Cartier. 

gildo Filgueiras, Vergne de Abreu, Tolentino · 
dos Sa.ntus, Eduardo Ramos, Ma.rcolino Mou
l'i1, Americo de Albuquerque, Fidelis Alvos, 
Juã.o Baptista, Bezamat. Abelardo do Mello~ 
Crnvello Cavalcanti, Viriato M<tscarenhas, 
RilJcil•o Jnnqucira., Astolpllo Dutl'n., Pcniuo 
Filho, Francisco Bernardino, Adalberto Fer
raz, Berna1·de:; de Fa1·b, Antonio Zacharia.s, 
Henrique S<tllt's, Cados Ottoni, LindolpitO· 
Ca.e~t.i1no, Jesuíno Cn.rdoso, Va.lois tio C:tstro. 
Arnolphll AzevcJo, Fernando Pre~tcs, A1va.ru 
de Carvll.fho, Ca.mlido Rour·igucs , Azevedo· 
Maequcs, nodolplw .:\lira.nda, Angelo Pi
nheit·u, James Darcy o Ca.ssiano do Nasci
mento. 

E sem causi1 os Srs. Sergio Saboya, Tei
xeira de Sá, Affonso · Costa, Pcrciri1 do Lyra,. 
.Joho Vieira,, 1\'htlaquja.s Gonçalves, Esta.cio 
Coimb:a, Elpidio Figueiredo, Ell7..obio de An
dl·ade, Arroxellas Galvão, Pl'i::;co Pa.r:.\iso. 
Gu.tdino Loreb. Irioeu Macha·lo, Nelson de · 
Vasconeollos, Bulhões · M;~rcial, Laurindo 
Pitti1, Uenriquo Borges, Camillu Soares Fi- · 
lho, Nogueira, Pa.dua Rezende, Amaral Ce
sar, Jos11 Lobo, Francisco Malta, Costa. Netto, . 
Domingos Mascarenhas, Diogo Fortun<~ c · 
Ho1nem do Carvalho. 

ORDEM DO DIA 

SU.o succcs:üv::~.monte som debate appro
vu.lla.s as l'odacç~ões fintlcs dos pl·ojecto;;; 
as. 5l A, 52 A, 6:3 A, 74 A, 90 A, 91 A, 94 A, 
!)!) A, 100 A c 101 A, de Hl04 , pa.ra SOl'Nn 
enviadas ao Senado. 

E' igu:.~olment.c sem dehatc app1·ovada a 
r\'lúa~çilo final do p1·ojccto n. 95 A, de 19()4, 
pa.I'Lt. ser enviada. ú sa.ncç[io. 

Po:=;to a vot.os, é approvado em 311 di:cHss:Io · 
o euvindo ú Commis.~ão do Rodacção o se
guint;o 

PRO.IECTO 

N. 7!- de 1904 

O Congresso Na.cionnl resolvo: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

to·t'iz:ulo a. a1>1·h· ao MiniBtm·io da .Jusi.iça c 
Nogocios [nteriol'C8 o m·ellito extl·aol'dina'L·io 
do 29:683$167 em cxucuçã.o do sontença pa.s
sad<l. em juLgado em f;tvor do all<n·e.;; da bl'i
gatta policial, AlfL·edo Nunes de Andrade ; 
revogadas as disposições em contrario • 

Deixam tio comparecer com ca.usa partici· 
pada os Srs.ThomazAccioly,Anthero Botelho, 
Enóas Mn.rtins,Raymundo Ncry, Am·cl i o Amo
rim, Hosanna.h <lo OLiveira, Gno(lella Mou
rão, Raymundo Arthut•, João Gayosu, lft•:tn
cisco S:i, Poreil':t H.ois, TJ•inüaue, Izidro 
Leite, Jos<í M<Lrcellino, Esrnet•al(lino Ban(lci
ra, Moreira Ah·cs, Cornolío da Fonseca., 
Arthur Orhtnllo, I<'clisbollo FI'eit•c, Lcove-

. Posto a. votos, é approvado em 3) _dis
cussão c enviado à Commissão de Roda.cça,o o· 
soguiute 

rno.mcTo 
N. 73-- do 1904 

O Congresso Na.cional r~sol vo : 
Artigo unico-1•:' o Po1l01' l•:;{ccut.ivo au- · 

torizad.o a abl'it• ao Ministorio d<~ Ouurt•a um · 
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. credito especial de 107$850 para occorrer ao 
,'pagamento aos soldados do 1° batalhão de 
artilharia de posição, Martinho Xavier dos 
Santos e Manoel Pinto do Nascünento, de 
sem vencimentos relativos ao mez de no
vembro de 1901; revogadas as disposições em 
contrario. 

São successivamente postos a votos e ap
provados em 2a: discussão os seguintes ar

. tigos do 

rROJECTO 

N. 96 - de 1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Será contado pelo dobro, para os 

effei tos da reform<~. o tempo de scrviç~o dos 
officiaes o praças do exercito e da ttrmada, 
que fizeram parte das forças mantidas na 
Repuhlica do Paraguay, após a. guerra, desde 
o dia l de março de 1870 áqu:llle em que 
deixaram de perceber as outras vantagens 
de camp::tnha. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiç:ões em 
contrario. · 

E' annunciada a votação do projecto n. 
130 A, de 1903, equiparando as tabollas elos 
vencimentos tlo pessoal artístico civil mi
litar do Arsenal de Marinha. do Pu.rú ás re· 
spcctivas tabollas actua.lmento em víger no 
Arsenn.l de Marinha da Capital Federal, com 
substitutivo da Commissflo de Ma.rinl!a c 
Guerra (:?P· discussão); 

O Sr. Prei'Õlidente declara que, 
Jutvendo um snbstitutivo assígnado pela 
Commissã.o, terá prL•fcrencia. na votaçno. 

Em seguida é posto a votos em 2a discussão 
o seguinte substiLtnivo no 

PROJECTO 

N. 130 A-19(1;~ 

·o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o. Haver<l nos Ars@naes de Mar:i.nlla 

r.la Republica as officinas constantes das ta
bellas annexas ao Regulamento em vigo1•, 
podendo ser as mesmas aLteradas pelo o1•ça
mento da marinl,la, de accordo com as exi
gcncias do serviço, respeitados os direitos dos 
quad1•os permanentes. 

Art. 2°. Os quadros permanentes das offi· 
einas, al~m dos mestres o contra-mestres, 
constarão do pessoal fixo que fo1• indispensa· 
vel para a conservação dos machinismos o 
.fm•ramentas. · 

Art. ::Jo. Os quadros permanentes vencerão 
por tabellas uniformes para todos os arse
naes, e o seu pessoal sCI·á assim classificado: 

Operarios de Ia até 3a classe; 
Serventes de la até 3" cla.sse. 

ArL 4°. Para o andamento regular dos 
trn.balhos será admitticlo nos ::trsenaes o pes
son.l extrn.ordinario que for necessario, do 
aecol·do com a. verba p:na. esse firn discri
mino,da no orçam::mto da maein.ha; sendo 
neste pessoal compreb ::mdidos os aprendizes 
com 'Vencimento. 

Art. 5. o O pessoal extraordina1•io dos ar
sen0.cs veucerü. de accordo com as compe
tentes ta1Jellas, sendo estas periodicamente 
revistas pelas directorias technicas e jnspe
ctores e a.pprovallas pelo Ministro da Ma
rinha ; não podendo, porém, os respectivos 
sala.1:ios ex.cedm' aos fixados p:1ra identic::ts 
classes dos quadros p3rmanentes. 

Art. 6. 0 O pessoal extraordinm•io dos ar-
s~;n<l.eS terá a seguinte classificação: 

Operados de In até 5a classa ; 
Serventes de !V· a.té 3a. classe; 
Aprendizes de la até 3a classe. 

Art. 7 ." Os h'abalhos, aos quaes possa sc1• 
appli.cado o systern:L de pequenas emprei
tn.das de mH.o de obra, sm·ã.o executados me
diante preços, por unidade, eshbelecidos 
om tn.hella, ou por a.justo feito pslas diro. 
ctor·itts technic:ts, com a.pprova.ção dos inspe
ctores. 

~ü·t. 8. 0 E' extensiva, ao pessoal dos qua
dros perma.ncntos dos a1•sonaos o direito de 
aposentctdoria, concedido aos demais func
cionarios d<t Uniiio ; complltando-se, para 
osso nm, os rospectivos vencimentos 2/3 
como ordeundo c 1 ,r::l como gratificação pro 
l.r.tvonJ. 

Art. fl. 0 Ao pessoal cxtraordinario, que 
conta,r :J5 a.nnos de ell'ectivo servjço, seguida 
on lnterpoladttmente, será applicavel o 
mesmo direito. 

A1·t. 10. Sel':i .rcorg::mizado o actual 
montHpio dos opera1·ios e serventes dos 
a1·Renaes da Mal'inha, to.rnando-se extensivo 
a todo o pessoal civil dos mesmos arsc
naes. 

Art. ll. Quando houvm• necessitlada do 
servjço do pessoal elas officinas, inclusivo a 
mestrança e os desenhistas, ser-lhes-ha o 
mesrno 1mgo contando-se seis horas por um 
dia do trabalho, até a moia noite, e quatro 
horas de então por dea.nte. 

P<.~,r:Lgl'al)ho unico. O serviço noci;urno 
nKo é obrigatorio e nem será permitti<lo aos 
menol'es de 16 annos. 

Art. 12. Os operarias e ser•ventes do qua
dro ou oxtraordinario.~, que, por motivo de 
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·força maiol', ou por molestia adquirida no Posto a votos, é <l.pprovado em discussão 
serviço dos arsenaes, ficarem impossibili- unica o enviado á Commissão de Redacçào, o 
ia1os de continuar a trab1lhar, terão direito seguínt.c: 
.;l aposent.\doria com vencimento integral, 
sendo-lhes a mesma concedid<.t medb.ntc ini-~ 
ciativa directa dos inspectores dos ar.'3e
naes. 

Art. 14. Os opcra1•ios e serventes dos qua
dros ou extraordinarios, quando molestados, 
em acto de serviço, poderão ser tratados nos 
hospitaes da Ma1·inha, percebendo a metade 
dos seus respectivos ordenados ; ·si, porém, 
preferirem fazel-o f_õra dos hospita.cs, teei'í.o 
direito ao ordenado, até 30 dia<::, ou á me~ade 
do mesmo,· até tres mezes, mediante inspe
·cção medica orJenaua pelos inspec tores. 

PSOJECTO 

N. 106-1904 • 

O Congresso Nacioua.l rosol vc : 

Artigo unico, Fict\ o Poder Executivo au-. 
torizado a conceder ao praticante da Admi
nístração dos Correios do Disn·icto Federal, 
Antonio Goliçalves de Carvalho, um a.nno de 
licença com ordena.do, p:1.ra tratar de ::ma 
saude onde lhe convior. 

o Sr. Presidente-Estão findas <ts 
Art. 15. O serviço ordinario dos arsenaes votações. 

terá logar em todos os dias, exceptuados Tem a p!l,htvra, pa.r<1 uma expllca.çã.o pcs-
sómento os domingos e os fel'iados da Repu- s II 1 • 
blica, devendo ser de ·oi to horas effecti vas a soal, o r. Germano . - as:3 ocner. 
sua. duração, 

Art. 16. A reducgão dos actuaes quadros, 
·em virtu.de do que dispõe o art. 2°, será feittt 
·com o não preenchimento <la.s vagas que 
·se derem, até que tenha sido a.ttingido o 
limite adaptado ; devendo ser gradual o 
. accesso nos mesmos quadros o as vagas. que 
posteriormente so abrirem, preenchidas 
por escolha das directorias, dentre os ope
rarias e serventes extraordinarios. 

Art. 17. Fie:~ o Governo autorizado a 
rever o actu:ü regulamento do:3 <:n>sena.cs de 
Marinhn. e a.s respectivas tabellas do pessoal 
oporario, afim de pol-os de accordo com as 
presentes disposições, sem augmento de. veu
·cimentos. 

Art. 18. Revogadas as disposições em 
contr:.\.rio. 

E' consitlera.do p1•ejudicado o Jll'ojecto 
;n. 130, de 1903, o1Turecido pelo SI'. Barbosa 
Lima, sendo o substitutivo assim approvn.do 
. em 2:1. discussão enviado <i, rc;;pectiva Com
·.missão para redigil-o pare.~ a 3a., do accordo 
·com o vencido. 

Posto a votos, é approvado mn discussão 
nnica c enviado a Commissão de Redacção o 
·seguinte: 

PROJECTO 

N. :i.0:3-HJ04 

'Ü Congresso Nacional resolve : 

Artigo unico. E' o Poder Executivo auto
·rizauo a conceder ao medico de 4a classe do 
·exercito, Dl'. Alfredo de . Mello Mattos, a li· 
cença de um anno, com os vencímeneos da 
lei,. revogadas as disposições em contt•a1•io. 

O Sr. ~::>}er1.nr"no I-It:\-8Sloch.er 
(parct U1YW expUcaç({O pessoal) ( ·)- Sl'. Pl·e
sidento, Srs Deputados. Dou parabons á mi
nha fortuna porque de facto, ha muito 
tempo, me attelbulava o espírito a snspeitcr. 
de que no espírito de meus collcgas pu
dessmn tomar vulto umas quantas a.ccusa,
ções nascidas de paixões que eu tiuha le
vantado, expondo meu :o.ome. 

Comquail to essas accusações jamais .=:;c 
positivassem, é incontestavei que cllas w 
foi'am n.ninha.ndo na indiJferença. ou na ma
lich üc muitos, justific:.tndo appa.ecn temente 
e1)ithctos, quo só assmltam em individua
lida.des a.ccusadas de gra vos faltas na. vid<t. 

Peta pl'imeLra Yez os f<LCtos são mencio
nados por alguem que tem uma responsabi
lidade rcctl. 

0 SR. ALFREDO VAJWLA. - 0 juiz Pogg[ 
de Figueiredo tem grande rosponsabiUdado. 

O Sn.. Grm?~IANO HASSLOCI!ER-Vou enfl'Gn
t<ü-os, nu di$cutir com a mu.ior sercnid<tdc . 
Antes, porém, sou obr•igado, bem a meu 
pezal', n. fazer refarencia. ás relações priva
das que mantive até ha pouco tempo com o 
Sr. Depntado Alfl'ed.o Varela, relações que 
S. Ex. cortou. estou hoje convencido, em 
virtude de uma inl'ol'mação falsa sobre n, 
conducta que me tive nos fa,ctos que abn.
laram a sua existcncüt. 

E fallo com uma convicção c sinceridade 
quu por si sós valel'iam pela. ma.is completa 
das documcntaçõGs. . 

Q nando o incidon te occorrido na vida, do 
Sr. Deputado Alfredo Vareh ecoava como 
um escandalo nost[l. . cidade, expedi paPa. 
Porto Alegre, aq jornal que era. roeu c q11c 
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eu redigia. um telcgramma determinan_do 
que não ;:,O dissesse ,uma só palavra <>. respelto 
desse facto . 

o original desse tologramma._,se acha na 
Repa.rtic;-ão Geral dos Telegraphos, c posso 
rcquorm• uma certi lão afim de dcmon~trar 
ao nob1·c Dbputado o nenhum fundamento 
rle seu procedimento. 

0 SR. ALF!\EDO VAREtA- Fugiu <t respon
sabilidaue do que h a via fei t:J. 

0 SR. GERMANO HASST..OCIIER - Não fugi. 
V. E-x. mo onca, porq uc tom necessida~o de 
me ouvi e, tendo cu ainda muito qne dizer. 

Quando se deu esse facto á f:iemelhança _do 
que fizeram todn.s as pesso<:~s das ~e!açoes 
privadas do Sr. Deputado Varela. flll a casa 
de sua senhora apenn.s leva.r-lhe o testemunho 
do :pezar que sentia, vendo-a feridt:L por um 
golpe tão profundo. 

0 SR.. ALFREDO VARELA-- Admira. que não 
o levasse ao collega. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Fui recebido 
po1• essa senhora; na p_resença doDr. Ulysses 
Brandão, chorando, ahrou-:se-me aos braços e 
fallou-me na desgraça que a feria; voltei-me 
para. ella e minhas pa.la.vras .textuaes foram 

·· es'tas: , 
« A desgraç·a que a fere não é tão grande 

c1ua.nto a senhora julga; é U'!ll_caso pas_~a
, geiro na vida, não tem a mmr~na sJgmfi

cação e nem deve a senhora arttcnla.r uma 
, só palavra contra esse homem que continlla 

a :;er seu marido c que ê bem provavel, den
, tro de pouco tempo, de um instante pa.ra 

outro, pódo a.qui voltar. 
Invoco a todo tempo o testemunho dessn. 

senhora, de quem fugi desde o dia em que 
me foi possivol um contlicto com o Sr. V a-

. rela desde quando não quiz absolutamente 
que 'parecesse quo ellu. iofluia na. conducta 
que eu pudesse. ter, comq.uanto possa ga
ranti!• que em circumstancia alguma. ella se 
presta.rá a auxiliar qualquer ca.mpanha 
contra seu antigo marido, fornecendo do
cumentos e :provas, ou, se quer indicando 
factos que possam ser lançados em rosto de 
S. Ex. para confundir-lhe. 

Este é o facto, mas si o Sr. Deputado 
Varela affirrna que eu fui á sua casa. dizer 
áquella senhora que ello havia fugido, le
vando os seus bens e que ella devia dar.:me 
uma procuraoão, e si isto é verdade, nao a 
tendo podido ouvir de sua mulher, porque 
nunca mais lhe f..tllou, a S. Ex. cumpre de-

. clara.r o nome de quem lhe levou a co o vicção 
contraria. 

Quem que1• que o tivesse feito ê um men
til•oso, é um calumniador. 

O SR. Ar.Fimno VARELA. - Si for preciso 
trarei os documentos. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-Pois traga_ 
Eu o desejo. Si não quizer, póie S. Ex. de-, 
siO'nar os Srs. Barbosa Lima e B1·icio Filln, 
p;ssoas insuspeitas, para irem á ca~a da 
Exm1. Sra. D. Josephioa Braga perguntar
lhe si não foi aq_uellc o papel q_uo desempe
nhei naq_uella occa.sião. 

O SR. ALFREDO VARELA-Não ê o caminho; 
é uma senhora. predisposta a não depor em 
meu favor. 

Tra.rci testqmunlns de q_uc ella dissera ter 
recebido insinuação de V. Ex., conforme 
affirmei. , 

0 Sn.. GERMANO HASSLOCHER-Traga. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Hei de trazel-as. 
0 SR. G1'1Rl\IANO HASLOCHER -Dito isto, 

vou me enfrentar com as accusações q_ue me 
foram feitas. 

Sr. Presidente, desde rapaz, desde acade
mico minha vida é uma serie de lutas: I·e
vant~i, desde muito cedo, em torno de mi!ll~ 
as mais serias paixões. Não coJ;tdernno n;n
guem: os processos de que usei nos prellos 
políticos nada tinham de serenos. Fm sem-, 
pre um temperamento extremado, e, d~s-· 
cutindo pela imprensa ou fallando, pers~a
lisei sempre, . immediatamente as questoes, 
dando-lhes um caracter excepcionalíssimo de 
paixão. Era natural, portanto, que eu r~ce
besse O troco aggressor, que fOSSO aggred1d0; 
que aos doestos me respondessem com os 
duostos: e si por vezes fui julgado um ca
lumniador, que nunca fui, só o fui por aquel·· 
les quo se sentiram feridos, os qu~es, tro
tando destruir a força do adversm·w que os: 
acommettia, ongondravam factos puramente 
phantasticos, pt~ra deprimir-me. . 

Estudante, c tenho dentro desta Casa talvez 
duas dezenas de contemporancos, que. o sa~ 
bem, ·rui alegro ü, digo o termo propr1o, ftu 
trocista ... Mas 'quem me póde accusnr por· 
isto 1 -Todos o~ estudantes são alc~gres, e 
trocistas. Sur alegl'e o tl'ocista é proprio da 
idn.dc e da condição de ostudante. . -· 

A minha troça de estudante, por6m, nao· 
chegou ao ponto de me sentir jámais disposto 
a lançar a tristeza e o. des~spero no sew d.c 
uma família quo se dtvert1ss~, e o I? caso ci
tado pelo nobre Deputado nao se deu com
migo. 

Não nomeio a pessoa: a quem cabe a sua 
autoria e espero que seJa dado o nome da fa
milia em cuja casa clle se passou para pas
sar-lhe um telegramma e obter o desmen
tido. 

0 SR. ALFREDO VARELA dá. um aparte. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Era um dos 
mais distinctos collegas daquelle tempo, com
panheiro intimamente ligado a mim .•• 
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0 SR. ALFREDO VARELA-V. Ex. devo 
então se lembrar da. casa .•. 

0 SR.. GERMANO HASSLOClfER-Não SOU eu 
qnema deve nomear; V . . Ex., que .. citou o 
t~qto, é quem deve dar todos os pormonores, 
eabendo-rne a defes:t. 

0 Sa. ALFREDO VAR8LA- Não sou obri
gado a lemi:Jra.r-me de todos os incidentes; 
V. Ex.. deve se lemln·ar em que c·1sa se 
passou o CJ.cto. . 

O Sa. G1~R.:'.L\No HASSLocnER-Conhoço um 
facto <l'esta natureza, p.1ssu.•Jo com outro 
illustro colL:lga. e quero su.bJr si f>3nho ou 
não responsabilida.J.e nelle. 

0 SR.. ALFREDO V ARE LA - E' uma esca
patoria. 

0 SR. GER.!IfANO HASSLOCHER--Não é tal. 
Mas ainda que fos3e eu o autor desse fa.cto, 
a que se reduz eUe?- A uma pilheria de 
máu gosto, a uma leviandade de rap1z tro
cista, boje explorada por quem quer que 
deseja acinca.lhar-me, mas ·que de certo, 
naquelle tempo não tinha. significação al
guma, como não tem o caso de falsidade, 
que se me attribue, em virtude do tele
grammu. que . se diz ter eu passado ao meu 
então professor dQ direito Sr. Dr. Seabra 
convidando-o para Presidente do Rio Grande 
do Sul, em . nome do Sr. Silveira Martins .•. 
Mas nada disto é exac to . 

0 Sa. ALFREDO VARELLA- V. Ex:. não 
conhece os factos ?: 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Vou 1~0ntar. 
Quando eu cursava a academia do Recife, o 
Sr. Dr. Seabr·a achava-se envolvirlo em 
questões a.cademicas, sobretudo em uma que 
foi muito inten.:a, como se devem lembrat' 
diversos collegas tlue toem assento nesta. 
Casa. 

Tratava-se da eleição do um representante 
da acarlemia. em uma festa acaderuica. 

Dlvjdiu-se .a academia em dous partidos: 
um queria ·que . fosse o orador o Sr. Izidoro 
Martina .Junior o o outro o Br. Olyntho 
B11stos, actual desembargador da Bahia.. 

O Sr. Seabra que se salientava muito na 
campanha, desejando a eleição do Sr. Olyn
tho Bastos, começou a ser alvejado pelo 
grupo contrario, no qual me destacava eu, 
que, quer na imprensa, quor nas conferen· 
cias da academia, trazia constantemente o 
Sr. Se a lJra á baila. 

Sahindo do Recife para ir passar as férias 
no Rio Grande do Sul, inventou a.lgueni em 
Pernambuco, que o Sr. Seabra havia recd
bido um telegramma ·assignado <<S. Martins» 
com·idando-o para presidir o Rio Grande do 
Sul, o que s. Ex. havia acreditado nesse 

Vol, lii 

tclegramma, declarando que acceita.v:.,o que 
muito admirava o S1•. Silveira. Martins, que. 
não lh~ havia. oJfareci.lo presidencia al, 
guma. 

Este é o facto ; o. quando mc:smo fosse cu G 
autor dessa pillle!ia vingativa de estudante 
contr<~ o tente nao me parece que ella ..• 

0 SR. ALFREDO VARELA -Estava for
ma.do. 

0 SR. GERMANO HASSLOCillm-Nã.o estava 
hl, . possa. set· considerada como uma pi
lhena de estudante c nunca como nma. 
falsific:tçiio, Falsilica~!~i,o no sentido depl'i
mcnte, sô ha. quando o doto visa. um resul
tado pl'uVdito~o par.a áquelle que o pratica, 
ou quando e praticado com o intuito de 
obter um documento que póde servir para 
desmoralizar um homem de bem. 

G SR. ALFREDO VARELA-R.ecelJam OS ca
valheit'OS esta nova dissincção. 

0 SR. GERMANO HASSLOOHER - Ainda 
quando eu tivesse mandado, por troça., ao 
St'. Seabra um tolegramma assignado S. 
~artins, concebi~o nos, termos em que se diz, 
ntnguem podera cons1derar esse acto sinão 
como uma simples troça., e nunca uin acto de 
deshonestidade, porque o unico fim visado 
era pilheria.r por alguns momentos com um 
lente mtl.lquisto pelos estudantes. Entre
tãnto, este facto não se deu, e si teve loga.r, 
não me cabe a su·1 autoria. 

Disse ainda S. Ex. que eu era um caJum
n.iador, de longa da.h, })ara o provar, nD, 
f?rma do costume, veiu com um grande ar
tigo. que o Sr: Poggi de Figueiredo, juiz 
seccwoal do Rw Grande do Sul, editou con
tra.mim. 

Ahi so diz que, entre out1•os, calumniei a 
Cassai! Achilles o Appolin~rio Porto-Alegre. 
Ruy Barbosa, e até a Julio de Castilhos. 

Sr. Presidente, fui jornalista, e, como jor
nalista, tive polemicas tl'emendas . 

Discuti com muita gente, e ataquei ate o 
Sr. Varcla, quando em Porto-Alegre, redi
gia eu a. Re(o1·nw, e redigia S. Ex. a F'ede
l"ação. 

Ataquei todos os meus advorsa.rios politi
cos daquella hora. 

0 SR.. ALFREDO VARELA_;.V, Ex:. atacou 
com a calumnia; é cousa diversa. 

0 SR. GERMANO 1-IASSLOCHER-Pouco me 
importa que hoje o Sr. Va.rola ou o Sr. Poo-cri 
de Figueiredo digam qúe eu calumniava~~. 
Quem conhece a vida da imprensa política 
no Bl'asil, sabe qúe ella é d.e uma vehemen
cia extraordinaria, descambando sempre 
para. o ~erreno das pers:ma.Iidades, de modo 
que os msultos se cruzam de lado a Ialo, c 
que, orJinario..mente, a resposta daquelles 

35 
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que são injuriados consiste 
advérsario calumniador. 

om chama;~.• o uma carta de D. Josephina Varella, a. pl'O

Não podia eu escapar á regr.1 geral. 
Mas não calumnici o Sr. Martins, a q nem 

alludiu o Sr. Deputado Varela. Eu era advo. 
gado na cu.usa contra uma das mais impor
tantes firmas do Rio Grande, a firma Carneiro 
& Martins. Antes de inici~u· o pleito, tive 
uma confcrancia com O!) represent:wtes dessa 
casa e com o allvog·.Ldo della,, meu collega 
Dr. Thimoteo Peraira da Hma, que assistiu a 
todo o caso; expuz-lhes claramente que a 
casa não tinha elementos para vencer, que a 
demanda era um caso perdido para ella e 
te]ltei um accordo. Inutil. Teimaram, deM 
mandaram, e venci a demand.a em todas as 
instancia.s. 

Depois disto, passava eu um <!ia pela porta 
da casa desses homens com os q uacs entre
tinha relações de amizade, e vi alü o meu 
coltega Thimoteo Pereira da Rosa, que está 
vivo e é amigo do Sr. Varela; p~lrei a con
versar na porta dessa casa commercial Car
neit>o & M1Lrtins, e, então, incidentemente, o 
socio Martins disse: «Então, o Sr. gttnhou a 

posito do incidente a que eu me estava refe
rindo. A Casa devia conhecer essa carta. 

0 SR, GERMANü HASSLOCIIER-Ca,rta ?! 
OSR, ALFREDO VARELA-Sim, V. Ex. em 

aparte a. mim, so referiu a essa carta. 
0 SR. GER:\IANO lL\.S3LOCIIER-:H'í.o me lem

bro. 
0 SR. ALFREDO VA.RELA-Mas está, de 

certo, registrado: os tachygraphos apanham 
fielmente o que aqui se diz. Tanto V. Ex. 
fez a referencia quo e11 immediat:.tmentc 
insisti sobro o ponto. 

0 SR. GERMANO l-IA.SSLOCHER-Nio d.isse, 
n,bsolntttmente, que tivesse carta alguma; e 
não o podta dizer porque ainda lla pouco 
declarei c1ue o meio de verificar minha con
ducta lJOrante esta senhora era mandar duas 
pes::;oas, · que considero insuspeita,s, tomar 
informações a respeUo. 

0 S1::,. ALFREDO V ARELA. - V. Ex, disse 
em apn,rte que tinha carta nesse sentido. 

demanda». 0 SR, GERl\IANO HASSLOCHF.:R-Estou ata-
Respondi: «Ganhei, por culpa sua, pois hem cando todos os pontos e voltarei depois a 

os adve1•ti de que a sua causa era perdida». este. 
Voltou-se elle para mim e disse: Mas ahi está a calumnia contra o nego-
«Emquanto os ladrões tiverem advogados ciante :Martins. 

que os defendam, os homens de bem hão de Quanto aos meus ataques ao Dr. Poggi de 
ser explorados.» FigueiL·edo, estes eram tão justos que fui 

Revolti1do ante o insulto, repelli·o vü·il· secundado até pela Federação, orgão do 
mente, e chamei esse homem de gatuno mise- partido republicano do Sr. Julio de C<tstilhos. 
1·avel. Ataquei-o solida,riamonte com o meu parti

Elle me quiz processar por crime de inju- do, julgando defender assim os ::tltos inte .. 
ria e pediLl licença n. Assernbléa, que re- resses dos cofres puiJlicos, que me pa~·eciam 
cusou essa licença. la,rgamente abertos pelas facilidades de um 

DepoJs da recusa, depois de não haver juh, que condomnava a Fazenda n indemni
mais possibilidade de ser processado, fui sa,ções, sem razão pa,ra isso. 
para um jornal de Porto Alegre e contei o Continuando, dissÇ} o nobre Deputado que, 
caso, dizendo: «Offendi o Sr. Ma1•tins, no em determinada noite, a horas mortas, chc
momento em que uma injuria me fez perder gou á casa. de uma mc1•etriz, de nome Elvil·•~ 
a calma e a presença de espírito, pois, além Richard, um individuo (era eu, a quom 
da n,ggressão physica, chamei-o de gatuno. S. Ex.. se refel'ia), e que nessa noite houve 
Devo, por motivos de lealdade, declarar que um incendio nessr~ ca!'la, da, qua.l desappare
não tenho razão para chamal·o de-gatuno». cm·am as joias. 

Retirei assim, com todo o cavalheirismo, 
aquella expressão, quando não curria mais O SR. ALFREDO VARELA - Repeti o (1ue 
nem perigo de processo, nem perigo de ag· se ouve dizer. 
gressão pessoal, porque o aggrcdido não O SR. GERMANO I-IA.ssLocnER - Ora, se
tinha. tido coragem, mesmo armado como nhores, sinto-me realmente embaraçado para 
estava, de repellir uma aggressão physica da tratar deste caso. 
natueeza daquella a que fui arrastado. I O embaraço é da situação em que se col-

O SR. ALFREDO VARELA-V. Ex. esque- l~ca um homem, para tratar. de. suas rela
ceu-se de ler a carta de que disse estar mu- 9oes COJ:l:!. uma mulh~r que, Sl hoJe, no ~eu 
nido, a respeito das imputações que fiz rela· mfortumo, se torna d1gna de todo .o respeito, 
tívamente a n. Josephina Varella entretanto, teve um~ phase da VIda em que 

era uma mulher publica • 
. O SR. GErt!lrANO HASSLOCHER.-Como? Eu era estudante do 2° anno de Direito, 
O SR. ALFREDO VARELA-V. Ex. disse ha como póde attestar o Sr. Deputado Campos 

pouco, em apa.rte, que estava munido de Cartier, meu companheiro, intimo amigo· e 
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· a.migo do nobre Deputado, quando travei 
relações com essa mulher. Pódc attestal-o 
ainda o St'. Sabino Bar1~oso, que me conheceu 
estudante em S. P;wlo, com esta ligação. 
que era publica; pódc dizcl-o o Sr. Gastão da 
Cunh[t, que era estudante em S. P.mlo pelo 

·mesmo tempo. 
Um dia, Sr. Pl'e.!'idento, iucondiou-so a 

cEtSa dessa mulher, c eu <.thi não estava. ; já 
nfio a franquentava. ~·Iorava então na, rua 
Lins de Vasconcellos, em compa.nl1ia de vn.
rios estudantes rio-grandenses. 

Houve um inquerito a l'espeito ; nesse in
querito se ficou sabendo cp.w,es as causas d.o 
incendio, quem estava UL e eu, nem íncíúon
temente fiquei no caso. 

Si algltcm dis;,o isso, não sr~i, n:lo creio 
. mesmo quo ulguem o disSL'sse , <.\.credito mai~ 
qno seja nma phantasia engend.t'<Hla pelo 
nobre Deputado. 

Agora, quando haja qnem possa dizer c.jm 
:)Og_ura.nça,em que condições foi o caso, tenho 
meios d.e provar, meios seguros, de que não é 
vm'd.lde; porquttnto est;tt mesma, pes~oa, d <.~d.l 
como minha victima, conservou de mim as 
melhores recordações de tal ordem, que, se 
aclw.ndo actualmente recolhida a um hos
pital, na Belgica, completamente paralytica, 
de mim é de quem se lembra, quanflo Clc 
vez em quando tem necessid<tcl.e de um soe-
corro. . 

Infelizmente, Sr. Presidente, i3ou o hei
gado a to~ar nesses pontos ; V. Ex. comp~·e
hende com que repugna.ncia, mas não posso 
deixar de fazel·o. 

Fallou-se na cas<t Holtzweissig & Comp., 
emlettras de 80:000$ que se achavam em 
poder d.o meu fa,!lecido li<tu. 

A historia foi mal contada. 
Mett pac, Sr. Presidente, era. socio de 

uma import:m te casa commercüLl do Rio 
Grande do Sul ; esta, casa, Unh<t uma emprei
tautl. na Estra.da de Ferro de Porto j.legrc a 
Uruguayana., empreit<td.a de euja. explo
raçfto meu pae .era socio. 

Morrendo suhlt:unente meu p~o, tratoi de 
zebt• os inteJ~usses de minha mfl.o o irmãos 
orphãos e pm•guntoi c:'t casa si clle não 01'<.1. 
socio; declararam-me que não, que naquelle 
negocio meu pa,e não tinha absolutamente 
parto alguma. Tempos depois, porêm, o 
Sr. Guilhe1'mc Ahrons foi ~L minha casa c 

· disse : o Sr. sou 1)ae é soe lo. Acgü está a, 
· cópia do comracto. 

Intentei, então, mpa .acção para. rehaver 
pm•a minha mãe e para meus irmãos, or
:phãos e pobres, a parte que lhes tocava nos 
lucros da exploração da empreitada que meu 
pae havia uh tido vindo ao Rio de Janeiro, 
concorrendo com outros emprel.teiros. 

Todos eUes foram depôr em favor de meu 
. pae e .o Sr. con~elheiro Martins. então vivo 

e amigo intimo de men pae, fez a declaração 
solenne de que elle nuuca, por fórm.a algu
ma, teria recommendado uma firma estran
geil'a de preferencia a um amigo e patricto, 
tt um compa.nheil•o politico, quo, em uma 
concurrencia leu.l, vencia os demais cou
currentes. 

NflO foi nmn. acç:ão fun<la.da. em let tras; foi 
uma acção sobee um contracto de sociedade, 
estando todo o seu hístorico pu 1)1ieado na. col
lccção do Direito, creio que no volmne 41 ou 
42-viuva e lilhos de Germano Hasslocher 
contra a firma Holtzweissig & Con:ip. 

Poderei mandar a collecção a V. Ex. para 
que veja qne nella, não figurou uma só let
t.ra ; tra.tava-se de um:t c1uestão de con
tracto de sociedade. 

Foi u.dvogado aqui, no Rio de Janeiro, no 
recurso de l'<:vísta, o Dr. 1\Ionte, que não 
conheço, com quem nã.o tenho rela<.:ões e 
que pouerá dizer si isto é ou não verdttde, 
porque S. Ex. pecHa a uullldade do con
tract.o porque elle niio estava, rcgh;trado, 
esquecendo-so de que era um conteacto em 
conta de participaç-ão para determinada em
preitada e, portamo, prescindia da forma
lida.<le do registo na Junta Commercial. 

os· a ut os cncontrc~m-se ainda na Secre
crctaria do Supremo Tribunal Federal, tendo 
s!do negada a revista. e vencendo nós, sem
pre. 

Referiu-se <.ünda o Sr. Deputado a uma 
accusaçfí.o do Sr. Cíüdas Junior, relativa <.t 
lettra de üm sacerdote. 

Sr. President e, era vjgario do Triumpho, 
no lUo Gr<1nde elo Sul. um P<1dre portuguez 
de nome .Neve~ , que tem urna fill1a casada 
com um empregado da, Estrad<.l. de Ferro de 
Porto Alegre <.i Gruguayanc.t. 

No fim d~L su::t vid<:t., este padre começou a 
so:ffrcr grande ioiluenela du uma, mulher que, 
sabendo ser elle muito rico, não queria por 
fórma a l.guma que t ivesse mais contacto 
com os filhos ; fez :lté com que tr .. tnferisse a 
rcsidcncia par<.1. <.t Enropa. 

Tom<tndo pa.s.;;:\.:.:·cm em Porto Alegre, o pa
dre numa hol'a, eiu que se encontrou sem vi
gilémcin, as;:;iguou uma lettra. no valor de 20 
contos o ma,ndou aos 1Hhos, dizendo que, si 
elle morresse , reclam~ssem a import.ancía. da" 
qnclla lettra.~ que er.:t tudo quanto lhos podia 
deixar. 

Eu não S<l. h in. desie fttcto. 
O notarío, co1·onel Francisco de Oliveira 

Neves, vejam que estou nomeando pesf:!oa, 
serven tuario do primeiro cartorio de Porto 
Alegre, entrou um dir~ om meu escriptorio 
acompanhado de duas pessoas e perguntou
me si eu podiaaccionar aquella lottra. Re
,spondi-lhe que sim, como advogado que era, 
e ellc, serventuario publico, deputado est~
dual e homem de :1lta importancia ntt capt-
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tal do Rio Grande, entregou-me a. lettra. A 
acção fof julgada improcedente, com? disse 
o Sr. Pol)'gi, não porque a Iettr:t fosse JUlgada 
nulla o~ f[tlsa, mas porque o juiz entendeu 
que aquillo era uma d;,at;oão feita por fôrma 
ii•regular, lesiva ao fisco e, portanto, nulla, 
como doaç,ão que era feita por instrumento 
pn,rticul -..r. Nes1;as condições, fai julgada 
improceJente a acção. Apczar (}e d_izerem 
que a lettra era fa,lsa, um exame rigoroso 
veiu provar o contrario. 

Caso, porém, não fosse vcl'(~aueil'a, eu, 
advoga.do, não tinha cul.pa, po1s, como se 
sabe, estou exposto a n.cceitar os documentos 
que · me trazem sem· saber si são bons ou 
mâos, tendo de acreditar nos clientes. En
tretando. é facil·a S. Ex. confundir-me, si o 
Sr. coronel Francisco de Oliveira Neves de
clarar que não foi elle quem me levou a 
lettrl:L pa,ra o fim que venho de dizm·. 

Em seguida, f'all.u S. Ex. nas vezes que 
tenho-sido esbordoado e disse quo eu o tinha 
sido uma vez em Santa c-a tharina. 

OSR. ALFREDO VARELA-Foi o Sr. Poggi 
quem n.tiir·n1ou. 

0 · SR. GERMANO HASSLOCHER-E' verdade, 
Sr. Presidente, qul:Lndo estudante, passando, 
em 1881, com diversos collegas pela cida,de 
de Desterro, c estando um tanto excitados, 
praticâmos actos quo a populaç:~o daquclla, 
cidade não tolerou, havendo entao um con
ílicto em que fomos aggrcLlidos por uma 
massa popula1· immensa.. 

Esse fn.cto passou-se, como di:::se, em 1881, 
estando eu deHc com r letamente esq uocido 
hoje, · 

Trata va-so de um rolo de estudantes, desses 
que ha sempre, igual a um outro que se deu 
mesmo em Desterro com 1·apazes da armada 
que hoj~: ·são capitães-tenentes, capitães do 
fragata, etc. São cont1ictos que se dão con
stantemente com estudante::: que pas."am por 
portos inkrmediarios; isto no norte tem 
acontecido muitas vezes. 

cdm o Sr. Martins Costa tive um con
iiicto, ,sendo .a:ggrodido :por ellr•, _que estava 
em companlua ·do Dl'. Antomo Castollo 
Branco, actualmontc residente ern Pei·nam
buco. · 

Fui por ellc aggrodido em -vir·tude de uma 
I neta _poli tica. 

OSR. ALFREDO V.Ú~ELLA--,- Os dous ag
grediram a V. Ex.'?. 

. Q·S'R. GE.R?.IANO HASSLOCHEP..-Sim, senhor. 
Posso citár o testemunho de· um amigo de 
v. Ex.; ·que não tcni ligações commjgo, osr:. 
Dr. Pedro Moacyr. Elle que diga si é ou não 
verdade que, emquanto cu brigava com o 
Sr; Martins Cost'a, o Sr. Caste llo Branco des~ 

feriu-!ne uma cacetada, não por S)l' covarde,. 
que o não era. . . 

o facto passou-se assim : cu qne~t·m a
cabeça ao Sr. Marti.ns Costa, que foi para· 
uma pharmacia proxnna receber cui·attvos .. 
ao passo que meu irmão. Ernesto soccor
ritt me, . tomando conta do Sr. Caste~lc'
Branco. Con~o o facto como se pa.ss.~u em
voco o tes '.emunho de um amigo de S. Ex. 
Elle dirá si é verdade ou mentit·a. 

Portei-me como o homem de brio se deve-
portal' em occ~stões tn.es: f.ui aggredido, de
fendi-me ; fef'lram-mo, for1 tambom. 

Quanto ao Sr. Pardal Mallct, todus sabem
a-amizade que existia entre mim e esse· 
sL'nhor. Póde o nolwe Deputado soccorrer-se· 
do testemunho do Sr. Luiz Mm·at, que dir;,t 
que tive com o Sr. Pardal Mallet uma q.ues
tão na confeíta1·ia Paschoal que termmou-
por um duelo em que fui ferido. _ 

Depois disso mantivem?s as rolaçoo3 as 
mais cordeaes, fomos amtgos, peo~ando eu 
sempre nclle e elle sempre em rmm c~mu
um dos mais caros amigos que teve na, v1da. 

O nobre Deputado referiu·s~ t~mben~ .a 
uma tutela, allegando que ~ancm ~nao do dt
n1wiros de menores e, ainda ml:Lts, que me 
fui. soccorrer de quitação arrancada pela con·· 
veniencia que havia para os tutelados de fa- .. 
zerem o ajuste de contas, recebendo o que 
eu lhes da v a para não perderem tudo. 

Quando sahi do Rio Grande do Sul Depu
tado, eu tinha iinpo-r:_tante ~omma na casa. .. 
commercral em que fora soCio meu sogro ; 
tinhamos eu, minha sogra e minha cunhada· 
300:000$ mais ou menos nessa casa, quo nos 
pagava regularmente os juros de 8 °/o ao· 
anno. 

Embaraços de momento fizeram com que 
eu retirasse um dinheiro que s~ acll~va em 
meu ·podei' pertencente real~ent~ a dous· 
orphãos, de que eu era tutor, dmlletro de que 
prestaria contas em época opportuna. 

Eu era homem que tinha recursos para em 
qualquer instante poder fazer face á cha-
mada para prestaç-ão de contas da tutoria. . 

·No fim do anno a casa onde estava depo
sitada aquella quantia falliu, e eu que havia 
me desprevenido quanto ás l$'arantias · 9ue, 
entretanto, cobriam os cr2d1tos de mmha. 
sogra e cunhados ... 

0 SR. ALFREDO V ARELA - V. Ex. pó de 
nomear a casa ? . 

0 SR. GERMANÓ ''HASSLOCHER- .Ferraz & 
Comp. · · 

0 SR. ALFREDO V ARELA-V. Ex. tinha lá 
essa fortuna ~ 

O SR. GERMANo HASSLOCHER-Eti disse que 
minha sogra~ cunhados ·o eti tínhamos lá, 
approximadamente, 300:000$, sendo meus.: 
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.50:000$, da legitima. de meu sogro,que, como Julgando que trahva com um homem de 
V. Ex. não ign01·a, e1•a. homem de fortuna. boa. fé, a.cceil,ei os 100$ e passei a lettra. 
O inventario que V. Ex. pôde examina.r pro- Qu<tl não foi o meu espanto quando, no 
vará o que estou dizendo. dia de embarcar, recebo uin chamado do 

Tive, cmfim, pr·ejuizo total. chefe de Pvlicia, flue me disse- o Sr. Souto 
Nunca fui chamado para prest:1.ção de con- Maior requereu que ofo3se embargada a sua 

. tas da tutela. Fui eu espontanealnente que, sahida, sob o prete:d.o de dever-lhe o senhor 
por intermedio ~o. me~ 1~ais caro amigo na 600$ por uma lcttra ,-encilla. Acho bom ter
vida, um verdadeiro u•mao, o Dr. Campqs minar istl), hto passou~se no ga,binete do 
CartioP, chegando a.ó Rio Grande do Sul e chefe de Policia. 
prevendo a po.ssibilidade de se ,me ac~usar Foi o.ntão que, indignado, apr~sentei um 
nessa eruergencia, puz em ordem essa situa- ruquerimon,,o para provar qua nao era ne
çã'J, _p'1gando tud~ 9-uanto era. ~evido aos I gocian~e. e não podh, vo~tanto, sorreer uma 

,orphaos, sem preJULZO de um vmtem~ de de~cnçao pessoal por d1nda. . 
1nodo que nã•J houve quitação aerancada, <~uando, poeém, se di~cutia, este assumpto, 
mas dad:1 f l'anca, c lealmente pelos intcl'- entendi IUolhor põe termo á questão. O 

.-:~ssados. · Dr. Andronico Tupinambá vciu a meu cba~ 
Ahi está a que fica rduzida esh accusa- mn,do para tomn.r conkt do assumpto, e um 

c i' o. Si tive ernbal'aços na. vida, foi isso uma amigo meu, o Sr. Costa Lima, enUí.o thP-~on -
Ínfelicidadc, más paguei... · reiro do Banco Rural e Hypothecaeio, tirou 

· :.. . · 600$ o m'os deu p~L·.ca. paO'a.r : L lettra. 
O _s1:· ~LFREDO VAR_I~LA- _Nao t~~1~~ 1:c- Assim, do gabinete do

0
clufe de Policia sahi 

medw, a' conseguenclas serram tvrn~,~ livro destrt c1uestão, sem mais explicações; 
O 81•. GERMANO HASSLOCHER- Si não for nã.o lw.via mais nad<1, não havia esteiUonato. 

·verdade o que digo fa.cil é ao nobre Deputado Foi o meu intermediaria no ::tssumpto,coi110 
desmascal'ar-mc . · . disi;c, o Sr. Dr. Tupinamhá, tabellião, e offi-

Em relaçlío ao ca.:;o Sotto-Maior disse o no- ciou noste facto o Sr. coronel Càrte Real, 
l. l'd Deputa lo que eu me achei envolvido em escrivão da Cmnara Commercia.l. 
um c:tso d~ estcllionato e fui recolhido á Logo, não houve estellionato. 
Casa de Datenção, a·requerimonto deste se- Si eu tivesse jámais entrado para a Casa. 
·nhor. · de Detenção, teria lá ficado o meu nome re-

PrimeirJ, nunca estive na Casa de Deten- gistrc_tdJ, e seria fa.cil ao Sr. Varela tra.ze ~ 
~~ao; disso uma certidão. 

0 SR., ALJ.<'R.EDO V ARE LA - ·E' citado peto 
. Sr. D1·. Poggl. 

0 SR.. GERMANO HASSLOCIIER- Vae a Casa 
uuvir a minha exposição clal~issima: 

No anno de 1887, quando estava eu no Rio 
do Janeiro, tratando de uma causa judiciaria. 
travei relações com o Dr. Augusto Sotto
Maior, que era aqui a _lvogado e, ao mesrw 

.. :tempo, dava dinheiro a juros altos. Teatava-
se de uma herança de um allcmão que tinha. 

. herJeiros no Ri~ Grande do Sul, herança que 
·se tinha tentado abJ.far; houve um pt·ccesso 
!lscandaloso a proposito desta herança,quando 
·eu acendi. · 

O Sr. Sotto-Maior havia tomado conheci
Jnento deste assumpto e havia dirigido aviso 
para o Rio Grande do Sul aos interessa<lo). 

Travei relações com eUe e a demanda 
tinha de durar ~uito tempo. 

Souto Maior havia me servido duas vezes 
em quantias insignitlca.nt~s ; eu devia-lhe 
·soo$ mais ou menos. . Disse então a Souto 
Maior quo ia a Montevid,!o verificar si 
ha. via l>ens pertencentes a essa herança., e 
que na volta lhe pagaria os 500$. Disse-me 
elle: não, eu entrego-lhe mais 100$ e você 
dá.- me uma lettra de 600$000. 

L':lgo,. o ca.so Souto Maior se reduz simples
ment9 a uma divida • 

DivítJas não nego que tenho tido; tenho dc
vjdo e posso dever ainda; sofl'ri uma violen
cüL de um credor apre3sado. que fez commigo 
o que ordinariamente se f~LZ com um com
merchnte impontual. 

Fa.llou po1· tlrn o nobre Deputado sobre o 
caso de Santa :M:.tri:t d1l Bocca do Monte, espe
ctaculosamen.to prep:.tl·ado o auditorio, e pe-
dindo até que as senhor.::ts se retira3sem d[t 
tribuna. . 

A 'minha victima, supposta. victima, alie
nada deante dos horrores que pr~t.tiquei, é 
uma senhora. r1ue reside hoje rio Rio de Ja
neil'o. 

Vou contar o caso. porque ha um exemplo 
historico na vida dos homens politicos .dos 
Estados Unidos. · · 

Sem pretendm• compal'ar-mc a Hamilton, 
direi que tambem elle na sua vida. publica 
foi accusado de tm· relações com uma mulher 
duvtlosa; atiraram-lhe, como um escandalo 
que devia deprimil-o aos oLhos de seus con
tempora.neos, a intimidade que tivera com 
essa mulher. . 

Ello comprehendeu que não tinha. outro 
remedio sinão fttUar com franqueza de1nte 
de seus pares, pedindo, entretanto, perdão á 
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unica creatura q ne ia solfrer com essa re
velação, :.lquelle encanto de sua vida, que 
era sua mulher. Eu não tenho que pedil• 
perdão á minha, porque ern. um rapaz de 20 
annos, rocem-formado, solteiro, c1uando o 
facto · se deu. 

Senhores, o caso ora tão banal e tão cheio · 
do perseguições que a população de Santa 
Maria me fez as maiores ma.nifestações. 

0 SR. ALFREDO VARELA. -V. gx, sahin 
fugido de lá. Assombrosa coragem! 

O S&.GERMANO HAssLocnER-Tive enorme 
banquete, fui recebido em Porto Alegre com 
bandr~ de musica e os jornaes da época assi
gnalam estes factos. 

0 Sa. ALFREDO V AR ELA - V. Ex. é capaz 
de trazer um jr;rnal do tempo ~ 

0 SR. GERl\!AN'O HASSLOCIIER- -Não os 
tenho aqui e por jsso não posso documentar, . 
porque não esperava ser accusado. 

Mas o Sr. Ramiro Barcellos que aqui está 
no Senado, indo a Santa Maria, foi chamado 

Fui mandado no encu.lço de Arapain, e na para ver esta minha supposta victlrna, di-
Comarca precisava do saber s olle h::t via zen do-se então que o estauo· de sua saude es
tornado o rumo de S. 1hrtinho ; chamei tava alterado em virtude de copula; que 

Tinha ido n. Santa Maria da Bocca do 
Monte, onde, precisando de um proprio para 
uma diligencia importantíssima da minha 
advogacia, utilizei-me do cidadã.o que era do 
facto casado com essa mulhee. Eu tinha ido 
a mandado de uma casa importantissima de 
Porto Alegre, que aqui tem uma filial, a 
casa Fra.eb, Nickele & Comp., que havia en
viado, pam comprar gado, 40:000$ por um 
tropeiro, sobre o qnaL c<1hia. a suspeita de 
haver fugido. 

·então o proprío cg1e me foi indicado. esta moça tinha ficado num estado deploravel 
E - 1 , d t d 1 . t pela profanação de muitos. Entret::tnto, o 

ram ::> wras a . ar c quan( ~ a_ por a Sr. Ramiro Barcallos, com a sua autoridade 
do hptel em que r~e a.e~av~ apparec.eu .umíJ, I de medico, fez um relatorio mostrando que 
mt~lher moça e multo formo~a, rccem-cas~(ta, Gra humanamente impossível, na 00casíão 
e n~terpellou-me, co~ c~ r ta graça~ P01 :~ue em que se dizia ter sido commcttido o crime, 
hav1a eu manda~o p~a for~ . 0 seu maildo ter tido essa mulher contacto o. mais ligeiro 
quando. apenas tlnha ·~ meze:s de casada. com um homem, isto cinco dias depois da 

Eu acceitei uma. palestra no mesmo tom mulher estar doente. 
e nada, mais houve entre nós quando, <t Esta declaraç:io foi solemnemente feita por 
noute, ao escurecer,estando sentauo á mesa, todos os jornaes de Porto Alegre. 
Yeiu um criado prevenir-me de que havia 0 SR. ALFREDO VARELA. _ curioso que 
no meu quarto uma senhorê1 que desejav::t não conste dos autos uma peça dessa ordem. 
fallar-me. Fui para lá e encontrei de facto 
uma ~oça de 14 annos, 1,nuito galante, o que O SR. GEm~:rANo HASSLOCHER- Consta dos 
me disse que se havia casado contra a von- autos . . 
tade; contou-me, emfim, uma porção de his- V. Ex. trouxe a, penas o relatorio do dele
torias e referiu que se achava em estado de gado de policia de Santa Ma.ria, na occasião 
doença tal. que si eu a visse ficaria horro- em que eu el'a procsssado; mas tenho a meu 
rizado. lado homens distinctissimos,me;licos de enor
. O que ê verdade é que, envolvido em lutas me clinica em Pol'to Alegre ... 
politi~as no Rio Grande do $nl; um delegado o SR. ALFREDO VARELA-A gente da banda 
de pohcia do nome Campolina, mais tn.rde de musica ! . . . · 
estellionatario, que fugiu porque roubou o 
dinheiro da Collectorüt do Rio Grande, inspi
rado por unm alma perversa que procurava 
fazer-me todo maL, tratou de formar um 

- grande esca.ndalo em torno do caso, quando 
os proprios factos o ·vinham desmenti!·. 

0 SR. ALFREDO VARELA.- Nos autos ha 
te3t,emunha de tudo. · 

0 S:a. GERMANO HASSLOCHER-Eu fui per
seguido pelo juiz direito da comarca João 

. Martins . França, actual juiz em Matto 
Grosso, por uma questão particular. Elle 
;namorava esta moça e tanto que foi. elle 
proprio_ quem julgou depoi~ improcede~te . a 
denuncia; .· dada contra m1m, tendo t1do ao 
meudado ·t0da a imprensa do Rio Grande do 
_ Sui .e o ,:proprio Sr. Silveira, Martins ~ 

0 SR. GERl\IA~O HASSLOCHER-Sim, houve 
banda de musica. 

Em summa, Sr. Presidente, foi um fa,cto 
que se deu logo depois da minha formatura, 
quando eu tinha vinte annos de idade. 

Para se me perseguir, mandaram buscar, 
em Porto Alegre, dous medicos, afim de fa
r.erem o corpo de delicto, porque não encon
trn.vam na cidade de Santa Maria um medico 
gue se prestasse a lavrrw um auto de corpo 
.de delicto de accordo com os planos dos que 
~nsutlavam o delegªdo de policia para arran- . 
Jar um· escandalo na minha. vida; mandaram 
buscar esses medicos . . Foi um delles o me
dico militar Raymundo Caetano <.la Cunha.. . . · 

0 SR. ALFREDO VARELA-Uma distinctis .. · 
sim a. figura. 
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0 SR. GERMANO HASSLOCHER-., .que veiu 
depois, pela imprensa. de Porto Alegre, de
clarar que haviam alterado seu auto de corpo 
de delicto. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Mas deve exis
tir, nos autos, o quo elle asslgnou. 

0 SR. GERMANO l-IA.SSLOCIIEn.-Elle dccln,
l'Otl que houve alteração. 

Foi, senhores, um processo que se tornou 
ridiculissimo, accusando-se-me de ter feito 
ferimentos graYes n'uma pessoa., em acto de 
contact.o carnal que não tive. 

A verdade é esta. E ha causas de que, por 
mais grave que seja, a situação de um ho
mem, elle não falla si não são verdádeiros. 
Digo a esta Camara, · com a maior sinceri
dade do mundo-e, ~i pudessem ler dentro da 
da minha alma, -reriam quanto sou verda
deiro-que não envoLveria o nome de minha 
santa mãe em assumpto dessa natureza si 
não tives::;e convicção profunda: tive t<1.nto 
contacto com essa mulher quanto tive com 
minha proprla mãe ! 

Mais não posso dizer! Fui victima de uma 
calumnJa tremenda : para mim, essa mu
lher era tão pura. e immn.culada, como mi
nha mãe! 

0 SR. ALFREDO VARELA-Assombrosa CO• 
mgem! 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Mas V. Ex, 
ha de ter outras. Não venho para aqui f<üar 
em minha mãe, como V. Ex:., a invocar peda
ços diversos de Silveira, Martins ; não venho 
nas mesmas condições: tenho a coragem de 
fallar em minha mãe para defender a mi
nha honra! 

0 SR. ALFREDO VARELA.- Eu não a troux C 
em ininhn. defesa; trouxe para defeodel-a 
das imputações calumniosas, das injur·ias. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER - Acho que 
V. Ex. é obrigado a respcitae-me qun.mlo 
invoco o nome d~ minha mãe, como cu me 
calei quando V. Ex. fallou no nome da sua. 

0 SR. ALFREDO VARELA- E' differente. 
O SR. GERMANO HAiiSLOCHER - Não é 

di:fferente. 
Sr. Presidente, foram estes casos em que 

se baseiaram os que me chama.ram de ladrão 
de joias, de falswlo, de . falsificador de 
lettras. 

Por fim, faliou-se no Sr. Silveira Mc.trtins, 
nas nossas relações politicas, e citou . o Sr. 
Daputado um eplsodio que não é verdadeiro, 
que não se deu. 

A minha vida política é conhecilla. Fni, 
desde os primeiros dias da minha vida aca
dernica, republicano, ligado aos propaga·n.
distas de S. Paulo .. DepQis de formado, 

sempré acompanhei os meus companheiros 
na luta. 

Havia soiTrido, entretanto, uma offensa ao 
meu amor proprio, e, muit.o violento, rom
pi com os meus amigos durante um peqUeno 
espaço de tempo, quando a Republica · foi . 
proclamada. 

Organizado no Estado do Rio Grande do 
Sul o partido federalista, a olle incorporei
me, S1·. Presidente, sondo nomeado director 
chefe da Refm·ma, e honrado com a, amizade 
dos chefes mais eminentes, como o Sr. Vis
conde de Pelotas, o Sr. Silveira Martins e 
outros. 

Segui para o Rio da Pra,ta, durante apha.se 
revolucionaria.. Tive com Silveira Martins, 
na presença de Adriano Ribeiro, que fazia 
parte do partido, e de tantos outros mais, 
explicações muito serias contra o ma.nifesto 
do Sr. Sa.ldi.wha da Gama. e doclaroi que, si 
não se fizes.:;e um protesto formal contra. o fi
nal da proclamação do Sr. S:J.ldanha da G\1-
ma, eu me afa.stn.ria, porquanto csta.va a seu 
lado uníC<1.mente combatendo a pessoi1 de 
Julio de Castilho, mas não a Republica. O 
Sr. Silveira Martins teve commigo, então, 
explicações um tanto asperas, que não re
pelli devido ao respeito que votava á sua 
idade. Mais taede, como não houvesse con
testação ~L parte final do m cwifesto, fui pro
curar o Sr. Silveira Ma.rti os para dar-lhe 
explicações, dizendo-lhe insistentemente:
não ccntin(to ao lado de V. Ex. 

Prefiro sahir dêt revolta immedii1tamente, 
a conservar-me, por mais tempo, ao lado de 
V. Ex., sempre que V. Ex. declare termi
nantemente que, triumphante a revolta, 
ella. manterá a Repuhlica. 

Afastei-me. Esc1•evi ma.is t:l.rde um livro 
(porqne não podia afastar-me assim silencio· 
samente) explicando as razões que me leva
ram ... 

0 SR. ALFREDO VARELA. - Afastou-se na 
triste hora do declini? de seus amigos. 

O SR. GERl\IA.NO HA.sswcrmn.-Não; ao con
trario, elles e3ta.vam vlctoriosos. Não era a 
hora do declínio tal para os. revoluciona rios, 
mas sim para a Republica, porquanto nessa. 
hora a revolução triumphava. 

Nessa occasião, escrevi uma carta a PedrJ 
Moacyr que a deve conservar em seu poder, 
e onde eu manifestava, da fMma a mais sin
cera, o3 meus receios de que a victoria da 
revolução pudesse ser a morte da Republica 
e ao mesmo tempo a conflagração definitiva 
da minha terra. 

0 S:a. ALFREDO VAREtA dá um apal.'te. 
0 S:a. GERMANO HASSLOCHER-Que V. Ex: • 

me empl'este este intuito, não posso negar, 
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da. . mesma fó 1·ma. que lhe empresto ot1tros a noticia de q11e a osqua.dra. do a.lmira.nte 
que V. Ex. tem ob1•igação de respeitar. Mello tinha eutrado· no Rio Grande, que todo 

o munJo via na.quillo um triumpho da revo-
0 SR. ALFREDO VARELA-Não se aband.on:~. lução, quando eu acha':a que era tudo tempo 

um partido na hora. do declínio. O pundonor perdido, que a revoluçao e.,tava esm<\gada, 
nos obrig:1 a acompanhal-J nas hol"as de já por não ter clDfe, já p:lrque dominavam 
amargura. dentro della tendencias monarcbistas. 

O Sn.. GERMANO HAssr.ocnEn.-Julio de Cas- Já e3bva intcirat~lenb separado da revo-
tilbos, cuja. individual.idadc o Sr. Deputado lução, tanto que, em JJgu:trão, quand~ em 
Varela tanto levanta, Julio de Castilhos me uma noite se queimavam foguetes, eu d1sse: 
fez Deputado, e ria presença de_ amigos ~s é a derrota da esquadra do almirante Mello 
mais sinceros fez uma declaraçao a mats 0 que .Ja.guarão festeja. Nessa noite, foi pro
honrosa · pí1ra a minha pessoa. Eu conto ·o cis.) que a policia ol'ientn.l me viesse defender 
caso. · contra os revoluciom.rios que me queriam 

Um dia. o Sr.Deputado Campos Cartier rece- desp.Jdaçar. 
beudo Sr. Julio deCastilhos,um bilhete que o 
convidava a ir á sua chacara., na Figueil•a, e O Sa. ALFREDO VARELA-E' romance. 
ttm::ilinava dizendo: «tr.tz comtigo o Ger- o SrJ. GERMANO I-IASSLOCUER - Não é i·o-
mano, a quem desejo vêr.» mance; está. tudo escrlpto. 

Eu cheguei á. chacara da Figueira onde o 
Sr. ·c.~1.stilhos tinha em tratamento uma filha· O SR. ALFREDG VARELA - No folheto de 
doente de typho. V. Ex. ~ B:lm dcpoimen~o ! 

Aclitl.vam·SO debaixo da classica figuoira. de 0 Sa. GERMANO l!ASSLOCHER - Nenhum 
sua chacara homens conio õ coronel Evaristo outro fa.cto foi contra mim articuLado pelo 
Teixeii.•a do Amaral, Antonb PoJrJ Caminha, Sr. Deputado Alf1•edo Varela. 
Josê Evaristo Teixeira, Marcos de AnJrade e Só com muita. rapugriaO:cia, Sr. Presidente, 
diversos outl'os. Causou certa estt·anh~za a vim a esta. tribuna pa.ra os~a luta ingloria •.• 
mi:dhí1 prcsJnça alli: era. o advors:~.rw u.a • . • . 
vesp·el'a, que havia por ·vezes, ~a h~ta . poh- . O SR. ALFREDO VARELA -Provocada po1 
tica. atacado com muita vcheme em o Sr. V· Ex. 
Julio de Ca8tilhos. · o Sa. GERMANo HAS3LOC!IER - •.• que, tp-. 

Houve um instante do suspensiio. Nesse das censurando, o que a i1Úprensa condemnou 
momento assomou o Dr. Castilhos que, com ttna voce como e.stcrilizado1•a. 
a physionorilia. profunua.mente altorada.,a.cer- Comprohcndo. entretanto, Sr. Pi•esidcnte, 
cou·se do grupo o proferiu· csta'3 p~Llavt•as que nos regimens dcm()cri1ticos.s3ja de g1•ande 
que são bistoricas: . importancia. que os homens publicos tt>a.gam 

«Meus sonho:ees, este é uin dia rat•o para constantemente a sua vida enforcacla p:.1r uma 
mim, do extraordinat•ia ·felicidade, porque o luz complet:t, pot•que nós vivemo.:; em um 
medico acaba de me dizot• quo a minha filha, rcginlen em que não ha. privilegios de l'aça, 
está salva e torno a tLbL· . ~ç:u•,como mou amigo de casta, de nobt•eza, em qne os homens de-

. c companheil•o, o Germano» o deu·mo um vem valer unicamente pelas suas qualidades 
abraço deante do todos. pessoa.es. Logo, é muito natural, muito lo· 

Ora, Sr. Prcsideate, o que significava isto1 gico, que um homer~ que rep1'esenta n~ vida. 
E' que o Sr. o r. Jul:o de Castilhos sabia politic:t de . um rog1men um p:~.pel ma.1s ou 

que através desta nossa vida política, tão menos ~alien&e seja const.a.nten;J.ente .cll unado 
agitada, nem sempre somos senhor~s dos · t l " t lh s m ·nteres nossos sentimentos e por vezés as pí1ixõas nos a. con a\3 pe os 1ac 08 que rl P)S a. 1 .. 
levam a tet• explosões que... sara sua vida privada. . 

Porque, S1•. Presidente, sou daquelles que 
O SR. ALFREDO VARELA - V· Ex. dá li· acham que a villa publica deve set• o espelho 

cença para. um apJ.rte? Não se trata de ex- d·_t vida. privada e que o homem publico deve 
plicar . a. reentrada em nosso partido, ma.s ter uma vida pt•i vadu. limpa. para a todos os . 
sim a.sahida. naquella má. hot•a do fed.erali~mo. momentos podee respontler pelas suas quali· 

O SR. GERMANO HASSLOCH8R - Nã() posso dados moraes e, por tal fórma, Pl'estigiaL··se 
discutir si sa.bi em boa hora ou em má hora. . aos olhos da mesma massa a que está. set•· 

A prova de que sahi um anno antes de vindo. 
terminar a rcvoluçã() é quo, quando en- Mas, o processo, o meio, o escandalo não 
trava. no po1•to do Rio Grande a. esquadra. c~nvem. 
do almirante Mello, eu já. não estava ID:aia Ha um m~io muito simples de liquidarmos 
com a revoluçã(); estava em Artiga.s inteira· esta sit~açã.o. . . . . · 
mento sepàrado.della. a. ·ponto de quererem, Autol'lZO o Sr. Varela. a . const1~mr , um 
.assassinar-me, porque dizia, quando corria é tribunal de honra, a escolher tre~, quatro ou 
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cinco dentre os 32 Deputados que votaram 
.contra a licença para o sou processo. 

S. Ex. articulará contra mim os factm 
-~odos; eu fornecerei documentos que provem 
que não disse a.'JUi uma só palavra. que nãu 
'fos3e verdadeira e, ao mesmo tempo, arti
cula.rei contra o Sr. Vareta fJ.ctos gl·avissi
mos, .não p:~.ra elle prova1•, mas _para serem 
_provados por mim. 

advertidos e, si insistirem, & Mes:1 lhes rJti
ra.,rá. a palavra. ( Mu::to bem. Apoimlps ge
nle .~.) 

0 Sa. ALFREDO VARE LA- AcceítJ ! 

0 SR. GER:\L\.1'\0 HASSLOCIIER- Perfeita
mente! E si -eu não ~ahir aos olhos desse 
·tribunal · complet<t.mcmte limpo, a ponto do 
dizer em consciencla, o Sr. Germano Hasslo
cher nãO" é um fa.lsario, nio é um falsificador 
de lcttras, nlo é um estellionatario,. não é 
um Ia,d,·ão de joias, um incendiario, d:lixo 
·entregue nas mãos · desse , tri hunal de honra 
o meu pedido de renuncüt do logar de Depu-
tado,. . 

Fará o mesmo o Sr. Varela si eu pL'OVal' 
·que ,S. Ex. transgrediu as leis da delicadeza.. 
(Mu!.to bem,,) 

0 SR.. ALFREDO VARELA- Acceit'J O repto 
neste e em qualquer outro tei·reno. 

0 SR.. GERMANO HASSLOCHER - Tenho ~On• 
cluido. (llfttito bem. j muito bem,, o 01·ador e 
-comptim.cntado.) 

O $r. Presiue:n.te-A p1•a.tica abu
·siva de, na hora do expécliente, ou com a 
palavra para explicação pessoal, tratar·-se 
de factos refcren&os á pessoa de S1·s. Depn· 
tado!l, de assumptos que absolutamente não 
interessam tL causa public!1 e á politica. em 
geral, e quo offendem por· igual a dignidade 
do cada um e o decoro dosta Caumra, esta. 
.Pl'aticu. abusiva, declaro torminantoment,o, 
nã.o continuará. 

Os Sl'iL Deputado.~ que por essa tolorancía 
indebita, intl•oduzida nos habitas desta Casa, 
levada ao exeremo que toJos lamentamos, 
enveredarem · pelo te1•reno escorregadio dos 
doestos e ag~ressões pcssoaes, em·assumptos 
de ··vida privada, serã•) immediatamente 

Estes incidentes deplor<a.bilissimos, que 
tanto depõem contra a dignidade e decoro 
da Camara,, absolutamente não podem, não 
devem, não hão de continuar. (llfnito bem; 
muito bem. Apoiados geJ'Cles e repetidos.) 

Designo para amanhã a seguinte ordem do 
dia.: 

la discussão elo projecto n. 78 A, de 1904' 
autorizando o GoJverno a abrir ao Orçamento 
da Mt\rinha, á rubrica- Arsenaes -- o cre
dito supplementat• necossario ao pagamento. 
até o fim do pre.:;ente exet•cicio, dós operarias 
extraoruina.l':os que trabalham no Arsenal 
de Marinha da Capital Foderal e suas de
pendencias, com parerer e emenda da Coni .. 
missão de Orçamento; · 

2a. discussão do projecto o. 108 A. de 19~4. 
autorjzando o Governo a abrir· pelo Minis· 
te1·io da Ju.:.tíça. e Negccios Interiores o cre
dito extraordinario de 4: 257$, para paga
mento de vencimentos a varios empregados 
da Sccretal·ia. do Senado ; · 

2a discussão do pevjccto n. 109, de 190t, 
autorizando o Pcder Ex:ccutivo a abrir ao 
Minisi,erio da Justiça e Nogocios Interiores 
o crcdit'J de 32:923$233, supploment<Lr á ru
brica 28'\ do art. 2° da lei n. 1.145, de 31 
do dazembro de 1903, para p:1gamento de 
despeza.s com aulas supplementares do 1 o e 
2° anuos do Gymnasio Nac-ional; 

2a discussão do projecto n. I lO, de 1904, 
autoriz1ndo o Presidente da Republica. a 
u.bf'ir . ao Ministc1•io da Fazendu. o credito 
oxtr•aordinarío quo preciso for para paga
mento a D. Da.mazia Malvoiro da· Motta, 
mãe do fttllechto capitão-t.enente da. armada 
Liodolpho Mal veiro da Motta., do meio-soldo· 
c montepio a que tem direi·to, com parecer 
e omencb. da Commissio de Or.;:~rnento ao 
projecto n. 347, do 19~r3, do Senado. 

Levanta-s) a ses3ã.o ás 3 hor .\s da tarJe. 

.' 60n SESSiO EM 21 DE JULIIO DE t!J04 

P1·esidencia do 81·. Paula Guimw·tres 

' Ao meio-dia.· p-roeéd.e-se á. cha.nlàda, a .que! Guima.Tães, Wa.nde1•ley da M3nloa;;;~! JJa. · · 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Oli· quim Pires. José Bo~ifa.~ic;», .. Sá.: Pauo~o' 
veira. ·Figueiredo, Julio de Mello, Alencar Carlo_s do Nova.es, Dtas V1e1ra.,· Fredartco 

~~.Ill , ~ 
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Bor()'es, Eduardo Studart, Gonçalo Souto, O SR. PEDRO PERN-A!\:rsuco-Apoiado. 
Fon~eca e Silva, Celso de Souza, Pedro Per- O SR. Jcuo DE MELLo-.•• tra.nsmittidas 
nambueo, Raymundo do Miranda, Arroxellas do Recife ao Jornal do Comme1·cio, pelo seu 
Galvão, Rodrigues Dol'ia, Joviniano de Car- correspondente. 
valho, Oliveira Valladão, Domingos Guima- Sr. Presidente, estava habituado a ver 
rães, Bulcão Vianna, Felix Gasp<~or, Garcia no referido jornal um orgão de publicidade 
Pires, Satyro Dias, Pinto Dantas, Alves tão importante quanto imparcial ; e de co
Barbosa, Paranhos Montenegeo, Rodl'igues raç:ão lamento que C iSC jo1•nal tenha esco
Saldanha, Bernardo liorta,, Moreira Gome&, lhido para seu correspon:tente telegraphico 
Mello Mattos,· Augusto de Vasconcellos, em Pernambuco um cidadão conhecida
Fidelis Alves. João Baptista, Silva CastJ'O, mente apaixonado contra a situação alli do
Pereira Limá., .Ju~io Santos, . Mauricio de minante. -
Abreu, Carlos Teixeira Brandão, Francisco Esse correspondente, Sr. Presidente, é o 
Veiga, João L"uiz, David Ca.mpisttt, Carneiro Sr. Domingos Sampaio Ferraz, intimamente 
de Rezende , Bueno de Paiva, Leonel Filho, ligado ao celebre DeJmiro Gouvêa, cujos . 
Sabino Ba.noso, Ma.noel Fulgencio, Nogueira, odios pel'filha. 
Olyntho Ribeiro, Olegario Maciel, vVen- Os telegrammas de hqje, publicados no 
cesláo Braz, Moreira da Silva, Bernardo Jo1·nal do Cornrne1·cio dão bem a medida da 
tl.e Campos, Domingucs do Castro, Francisco parcialidade e da paixão política que domi
Romeiro, Costa Junior, Eloy Chaves, Leite nam o mesmo corresponden te, que, não po
de Souza. Paulino Carlos, Joaquim Teixeira dcndo a,ssumir a responsabilidade de todas as . 
Brandã.o,' Bernard.o Antonio, Aquino Ri- insidi::~.s ,transcreve nos raferidos teleg1•ammas 
beiro, Lindolpho Serra, Candido de Abreu, palaVI'as do Cm·1·eio do Recife, j01·na~eco sem 
Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, Juvenal nenhuma ~ignificaçã.o e da Prov·~ncia, orgão 
.\'Iiller, Marçal Escobar, Barbosa Lima, Ger- notoriamente apaixonado. 
mano Hasslocher e Homem de Carvalho. Ao contrat·iõ, porém, do que affirmam os 

Abre-se a sessão. referidos tclegrammas,posso atllrmn.ra V.Ex: 
E' lida e sem debate approvada a acta da e á Camara que a ordem, o respeito á lei e a 

sessão antoceclonte. moralidade imperam em Pernambuco, qUe· 
tem uma administraçã.o modelo, cujos actos 

Passa-se ao expediente. desafiam a critica a. mais severa. 
Sr. Presidente, não lm Estado em que não 

O SI'. Alencar Guimarães se commettarn crimes . 
( 1° Secretm·io ) procede <.i. leitura do se- Ultimamento,deram-sc alguns assassinatos 
guiritc no interior de Pernambuco, no municiplo de 

EXPEDIENTE 

Offlcios : 
Do 81•. 1° Secretario do Senado, de 20 do 

corrente, communicando qüe o Senado ad.o
ptou, e nessa <.i:.Lta. enviou á sancção do 
S1· . Presidente da Repuhlica, a resolução· 
do Congresso Nacional, iniciada nesta C ~L-· 
m ara, prorogr~ndo por seis mezcs a. liconça, 
sem vencimentos, em cujo goso se acha o 
Dr. Oscar Vianna,, procurador da Republica 
na secção da Bahia. - Inteü•ada. 

Do Ministerio da. Guerra de 19 do corrente, 
enviando o requerimento em que o capitão 
do 9° regimenl;o de cava.lla.l'ín. Epiphanio 
Alves Pequeno pede que mando contar sua 
antiguidade de promoção no posto de tenente 
de-7 de janeiro de 1890, délita em qne, se
gundo allega, devia ter sido promovido 
;lquelle posto, de accordo com a lei. - A' 
Commissão de Marinha e Guerra. 

Correntos, e as victimas foram o prefeito· 
municipal, o delega.do militar de policia e 
outros amigos da situação. 

O govcrna.dot' do Estado tomou as provi· 
dencii.I.S que o caso exigia, os criminosos . 
homisit1.1'a.m-se no l~stado de Alagôas; .. 

Depois, Sr. Presidente, deu-se um a.ssassi
na.t,o no municipio de Garanhnns, attt•ibuido 
a um sub-delegaclo de policia ; o governador, 
immodiatameute, demittiu, a. bem do ser
viço publico, essa autoridade, e foi mesmo 
além: constituiu uma. policia com pessoal 
completamente estranho ás lutas locaes, . 
nomeando delog:.~ado um official tio .. corpo 
.policial do Estado, de sua inteira confiança. 

Sr. Presidente, em Pernambuco não S::J 
faz como em Alagôas, onde o amigo intimo 
do correspondente do Jomal do Comm,ercio, o · 
referido Delmiro, apunhalou um foguista, 
publicamente, em uma estação da Estrada . 
de Ferr·o Paulo Affonso e, ao emvcz de · 
ser punido, convive com as altas autori- · 

O Sr . .• .ru.lio de Mello __, Sl'. Pl'C· dadcs (lo Estado (JH'Olestos dos Srs. Arro· 
sidente, peço pel'missão a V. Ex. o á Camara xellas Oalv~.ro e Rayrnundo de Mi1·anda) o é 
para pl'Otast&r contra as constantes inver·· actualmente o contrnctanto d<~ al'l'ecadaçã.o · 
a&des e inlldlolaa accusações políticas... .de impostos ostaduo.os. 
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Sr. Presidente, limito-me, por emquan to, 
a este protesto, quo é feito apenas para. que 
o paiz inteiro fique conhecendo quem é o 
correspondente do Jomal do Commercio o o 
que valem os seus telegramm:ts. 

Tenho dito. (Mu::to bern; muito benL) 

O Sr. Arroxellas <:.}ai-vão
Peç~o a p:üa vra. 

O Sr. Presiden-te-Tem a pala.vra 
o Sr. Arroxellas Galvão. 

O Sr. Al--roxelll~S Ga.lvào
· Sr. Presidente, venho apenas protestar con
tra a affirma.ção que acaba. de sel' feita. pelo 
illustre Deputado por Pernambuco. 

0 SR. PEDRO PERNAl\IBUCO- De que o~· ás
sassinos e3tão homisiados em Alagoas '? A 
isto~ que queremos que V. Ex. responda. 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO-Não é exacto, 
Sr. Presidente, que as altas aútoridl~d n s do 
Estado de Alagoas tenham patrocinado a.ssa,s
sinatos. (Apm·tes.) 

Venho, como disse, protestar contra essa 
asserção do nobre Deputado e pedil· a S. Ex. 
que traga. as provas do que avançou. 

0 SR. JULIO · DE MELLO- Delmiro do Gou
vêa apunhalou um foguisb na estação da 
estrada de fm•ro, V. Ex. contesta o fu.cto? ! 

0 SR. ARROXELLAS GA.LVÃO- Contes to que 
l1aja connivencia. das autoridades poliches de 
Alagoas. (Muito bem; muito bem. Trocam-se 
apa1·tes.) 

O S•·· Presiden-te-Attenção! ·Nilo 
ha mais OI'adores inscl'iptos. 

E' annunciada. u. discussão do requerimento 
do Sr. Barbosa, Lima, oJferocido na ses:;ü.o de 
19 do julho corrente, cujo toor é o seguinte: 

« H.oQueüo que se requisite do Porler Exe
cutivo o o1•igirla.l do auto de flagP<tnte la
vrado na chet'a.tura de policit\ pelo dqlegu.do 
Dr. Campos Tourinho na tardo d!J 2ô de maio 
ultimo, contra o Deputado federal De. Al
fredo Varela ·por occasiã.o de ser preso pelo 
chefe de policia o mesmo Deputado, bem 
como o offi.cio do mesmo chefe ao Sr. Minis
tro da Justiça sobre o mesmo caso.» 

O Sr • Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Mello Ma.ttos. · 

O Sr. 1\i:ello Ma,ttos diz quo o 
requel'imento em discussão é, com a devida 
vania de seu illustre autor, inutil, extem
poraneo, injuridico e capcioso. 

E' inutil o requer•imento, porque o seu 
autor· pôde obter sem inte1•venção da Ca
mar•a os documentos do· que diz precisar, 

pôde requm•el-os dire0tamente a quem de 
direito, o, si os não obtiver, lhe é licito sem 
elles apresentar á Camn.ra a denuncia a que 
se propõe ; e é o proprio autor que isto re
conhece e declara, basca.ndo-se nas leis Qtto 
regem o ·processo de responsabilidade do 
Presidente da, Republici1. 

Ainda si o nobre Deputado só désse a sua . 
denuncia, no caso de approvarmos o seu re
querimento, a Camara poderia vacillar, por
que poderia parecer que a denegação dos . 
documentos solicitados tinha por fito apa
drinhat• o Governo, livral-o do processo por 
uma. poria falsa; desde, porém, 'c1ue o pro· 
prlo autor do req uerimen~o decbrou que 
dar<.L a sua denuncia, ainda que a Cama1•a 
rejeitr~ -o. é caso de não so tomar de vãos es
crupulos e votar contr<L 

E' extemporaneo o requerimento, porque, 
não foi apresentado quando o devia ser, e 
foi apresentado quando o não podia ; 
solJ certo pont.o do vista, é serodio e sob 
outro ponto de vista, ê precoce:-serodio, 
porque apresentado depois de findo o inci...; 
dente parlamentar que lhe poderia dar · 
logar, isto é, depois de encerrada a discussão . 
havida nesta C.•.sa sobre a supposta prisão do 
Sr. Deputado Varela; precoce, porque, como- . 
diligencia para apura.r a responsallilitln.de 
do Presidente da Repnblica, o requerimento 
de documentos pela, Camara só pode ser 
feito mediante a commissão parlamentar 
constituida pelos nove Deputados, que as 
leis do pi·ocesso mandam eleger depois de 
offerecida. a denuncia. 

E' injurülico o requerimento pelo seu ob- · 
jecto e pelo seu fim : pelo seu objecto, 
po1•q ue solicita a remessa de peças ori
ginaPs quo não podem sa.hir da respectiva 
repartição publica p:.tt'a estt~ Camo,ra, sinão 
em traslado ou certidão-pelo seu fim, por
que vistt uma ttnomalüt, que é i'azer do juiz 
procurador <.ta. parto, isto ú, encarregar a 
Camara de angal'iar provas para. offerecer 
ao denunciante, a.fim de c1ue este apparelhe 
a denuncia que e lia mesma tem de conhecer 
e julg<tl', qm~ndo é corto que ao proprlo de
nunciante incumbe o onus das provas, ca
bendo-lhe o devei' de obtel-as, e só se apre
sentar ao juiz munido dellas ou demon
strar, que, tendo-as pedido a quem lll'as 
podia dar, ellas lhe foram negadas. 

Requeira o nQbt•e Deputado ao Sr. Minis
.tro do Interior, ao Sr. chefe de policia os 
documentos de que precisa, e o orador lhe 
assegura que lhe serão dados por certidão 
~quelles que· puderem ser dados ; o Governo 
não fugirá á sua responsabilidade, nem re
cusará i'urnecer• as certidões de actos que não 
tenham car•actQr meramente administra
tivo; a Camara. é que não deve chamar a si 
o papel que compete ao nobre Deputado. 
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Segundo os art~. 2 e 5 do decreto n. 27 de 
·· 7 de janeiro de 1892, a Camara só pódo cui
dar da. responsabilidade do Chefe do Estado, 
quando ella está constitulda em tribunal de 

~justiça, o que só acontece depois que algum 
cidadão;algum Deputado ou algum:a das suas 
Commissões lhe apresenta denuncia. crimi

. ·nal. 
E' capcio30 o requerimento, porque é feito 

com velhacaria, com esperteza e solercia, 
pois incontestavelmente ha nelle um. movei 
patente, 'que é obter os documentos declara
dos, e um movel dissimulado, que· é areas-

. tar a Ca.mara pela sua votação a mostrar 
duvida sobre a palavra honrada de seu digno 
Presidente, quando em nome do Govet•no lhe 

· communicou que o Sr. Deputado Va.r<Jla não 
fui praso. 

O que o nobt•e Daputado pretende póde sJr 
considerado como um pedido de infvrmn.çõe i 

. . sob o pretexto de documentaÇão da sua. de· 
nuncia. in fieri; o que S. Ex. quer, conduz 
a Camara sorrateirameilt() ·a retirar o cre
dito que de11 á palavra honrada, que não pó" 
de ter sido leviana,do seu digno Presidente; 
a approvaçio do requerimento vale indi
-rectamente por uma moçfí.o de descJnti-
· ança. 

Quando a Camara acceitou a explicação 
-.. official. que lhe foi dada, sobre o incidente 

havido entre o Sr. Deputado Varela e o Sr. 
-chefe de policia, ,já. conhecia o officio e . os 
. depoimentos do que trata o re<tnerimento, 
-çorque os joi•naes desta. cidade j.L os tinham 

. ,publicado; portanto, a Camara sabe muito 
bem o que fez, e o conhecimento dac1uellas 
peças em original nada deve intlnie; si, 
porém, S. Ex. tem meios de provar que a 
Ca.mara foi victima da má fé do Sr. Presi· 
dente da Republica apresento a sua denuncia 

, .ctue a Camara saberá cumprir o seu dwc:·. 

O.Sr. Ba.rbosa. Litna. (•)- Sr. 
Prcstdente, folgo de dar mais um publico 

· testemunho de systematico acattl.mento á pa
lavra honrada de V. Ex.. c ás injuncções 

. que. V. Ex., ein nome do Regimento, nos di

. rige toda vez qne julga necessario fazel-o. 

Eu estava present9 á sessão de hontem, 
/' quando V. Ex. preveniu á C.tmara de que, 
. por fór'ma alguma, poderia consentir· em 

quQ sob o fllndamen to de «explicações pes
. soaes•, pudessem os Srs. Deputados se ext.ra
. vi ar om diacussões nada convenientes ao 
·andamento de nossos trabalhos. 

Na seasão de aote·bontem fui convidado 
·~nomlnu.lmonto a um:~. discussão desse c.~

l'aoter. 

( ·) Esle dl~cu••o uilo fol•·ovili~o \lo lo orador, 

Percebi des·ie lo.;·o do que é qtiese tratay~:~ 
e pensando desde então em inteiro aceordo' 
com V .. Ex~ julguei poder dar à Camara_. 
uma pro:va irrecusavel. _de que eu tinhn. cora~ 
gem inclusive de parece~· te1• medo. Reti,-_ 
rei-me do recinto, depois de duas rapida.s 
ob.,m•vações, com que inter1·ompi .o disaursq, 
de um Sr. Deputado por Pernambuco; afas
tei-me do recinto como um meio que ~e, 
pareceu na occasião suscepti vel de traduzií•: 
os meus sentimentos e :13 minhas opiniões 
em relação a t:tes expediente3. · 

Não a.credito, como está. me parecendo, que: 
V. Ex. tão pouco aceedit·1 q11e a liquidação:: 
desses casos pessoaes, em que estivesse mos 
a(1ui como offi.cina de contrastes a ·aquilatar 
do valor de cada uma das individualidades 
que cJmpõem a Camara dos Deputados, te
nha verJadeiro valor e prcoduza resultados 
officazes no andamento dos nossos trab:tlhos 
n)rma2s ... 

o SR. MoRELRA Ar..vEs-Nio àiscuti u. 
pessoa do Sl'. Barbosa Lima; dis~uti actos 'do 
ex-governado1• do Estado de Pe·rnamblico: 

0 SR. BARBOSA LIMA-A Camara viu que 
a pessoa politica, a personalidade publica .do 
Deputado hoje e governador hontem, foi 
tra.zida a debate como um argumento incon- . 
~estavelmente ad hominem, sem q ilC nis~o. 
todavia, e com })ra.zer reconheço, }mdessc 
magoar a. personalidade pt•ivadu. desse ob
scuro Deputado . 

0 SR. MOREIRA ALVES-Per.;onalidade prr 
vada que res1)eitei, mesmo no acceso das 
lutas. 

0 SR. BARBOSA LI;'IIA- TL•atou-sc, por
tanto, do levantar uma exce11Ção do suspeita 
eont1•a. o Deputado de hoje e o governador 
do hontem. sufficientcmento incohercnte no 
conjuncto dos a.ctos de sua vida. pubLica para 
não poder intervir, pela forma porquo o fe1., 
nos debates que o pedido de licença para pro
cessat• o Sr. Doput'Jdo Alfredo Va1'ela ac-
cenJeu nesta Ca.sa. . 

Repito o que affirmei, ao começa1• o mou 
discurso: em attenção á p:tlav.ra de V. Ex:., 
em inteiro accordo com os motivos e:evados 
om que ella se in:Spiea, em homenagem á 
linha. de condncta que eu mesmo fui induzido 
a me t1•aça1>, t()ndo em attonção o encami· 
Iihamento de discussões que reputo . uteis, eu 
não retaliarei; não explora1•ei este veieiro 
das «explicações pessoaes.~ 

Mas, a Camat•a. me pe1•doa.rá, uma .vez que . 
fui eu o cond .. 1zido para esta tribuna nestls . 
condições, que .tão I'esumidamente • quanto é ; 
possivel, en conteste algumas das affirmações- - ·~ 
do discurso do illuetre Depu~~do. 

s. Ex:. do~manchou-me a figura, cont'orme. 
a ph1•ase pittorosca do que se serviu em súa 
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eloquente oração; eu. de ln1;milde escopo em O Sa. MoaBIRA ArJvEs - Revolução no·-
pt;inho, constituirei a figura do S.Ex., -pondo-a município não é guerra. civil. · · · 
em visivel contraste em face da minha, pa.ra 0 SR. BARBOSA LIMA - Os meus honrados-
que a · Ca.JI1ara profiJ•a., com sabedoria que collegas de hoje, e os da.quella epocha, que-
não me·cançarei de louvar, buscar inspiração hnto me amparar.~m para esmagar o Inovi· 
mais na attiLude de S. Ex·, do QUe na inter- monto subversivo contra a autoridade con-
venção que· eu, po1·ventur~. ousar adoptar stituida, dirão si realmente o movimento se · 
em qu<í.lqum· debate abarto nesta Cusa. estendia ou não sobre todo o sertão, os =-
- à SR. MoREIRA ALvEs- Nunca tive tal Srs. Julio de Mello e Ped.ro Pernambuco .•. . 

p!:etençã.o, de dirigir ·a Cami:tra. · . o sa. Moa EmA ALvEs - O Sr. Corrêa. . 
. o SR. B.\RBOSA LDIA. - o incoborente, da Cruz tinha natuealmente auxilio d(>- . 

Sr. Presidente, sou cu, pOl'I.Jue detive o_u Triurnpho e de outros pontos do sertão. 
prendi um · Deput:l.do estadual em plena, 0 SR. BA_RDOSA LIMA_ Agora sabemos 0 

. guerl'a civil. nome do hou ·,·ado chefo da revolução. 
O SR. :MoREIRA ALvEs -Não é ve~·dade; 0 SR. JuLIO DE MELLO_ Conhecido por 

havia apenas movimento arrriado, quando Antonio-director ou Frei-Mocó 
foi J>l'eso 9 Dr. Martins Junior, movimento 
arm~do em rriumpho. O SR. BARBOSA LIMA -Parece que me--

lhorei. · 
0 Sn.. BARBOSA LIMA- A Camara farâ a 

distinçção subtil e capciosa entre guerra O .SR. MoR.EIRA ALVES -:-:O que V. Ex. 
civil é~movimento ar·mado. deve p~ovar é. que o telegramm& dirigido ao'· 
·o su. MoREIRA. ALvEs_ Movimento ai'- Sr. Martins Junior, de Palmares, informando· 

mado ·em um município. que a fo1•ça .do Governo tinha sido det•rota.da.
pelos revolucionarias provava alguma cousa. 

O SR. BARBOSA. LIMA- Nos municípios contra elle. O mais é rethorica. 
de :' Qoyana, de . Canhotinho, de Triumpho, · 
RiQ:cho do .Nair, Ribeira do Pageht1, Flores, O SR. BARBOSA LIMA- Infelizmente, não 
em todo 0 alto sertão que sob a direcção_ do posso fazer aquella adoravel rethorica com 
padre Doettí levanta va-so para .ropellir de que encantou a Camara nn. ultima sessão o 
~é.rlj.ainbU:co 0 despota. illustre Deputado.~. 

O ·de~pota éra eu. O Sa. MoREIRA. ALvEs- Não lhe acceito .. 
Ó SR.'. ·MOREIRA AÍ:;v.Es - Est<.t enganado; a ironia. · · 

esse padre éra até estrangeiro. O SR. BARBOSA Ll.i\IA- •.• quo me inter-· 
o Sa. BARBOSA LIMA-· Tratando-se de rompe com tamanha vchemencia.. 

casó da gue-rrc~ civil, e si melhor quizeecm, o SR. PRl~SIDENTE- Peço u.o nobro Depu-
do movimento a mão arma,da... tado que· não interrompa o orador • 
. 0 SR. MoRE~RA ALVES- Havendo guerra 0 SR. BARBOSA LIMA-J~ disse qtlO não, 

civit, 'c , não ha:vendo es-tado do · sitio, podia posso e não devo em attenção ~ V. Ex . e. á 
ser p~eso um Dept~tado '? Cn.mara entre em minUdencias de uma. longa 

O-SR. BARBOSA· LIMA._ o estado de guerra explicação pessoal, que roúb:.t.ria tres ou
civil ê mais alguma cousa do que o e~t;:..do quatro horas preciosas. 
do si. tio ; e V~ Ex. mesmo disse que o ma- O SR. MoREIRA ALvEs- Já disse o que, 
l'echal Floriano Peixoto se cai1çou do pren-· v. Ex. devia demonstrar: fóra. disto tudo é 
de1• Deputados sem estado do siti.o. rlu~torica. · · · 

o · sR. MoREIRA ALvEs-Shn,em estado osa. BARBOSA LlMA-V.Ex. Sr. Pl'C·· 
de siti.o. sidente, concorda em que eu continue ·? -

0 SR. BARBOSA LulA-:- Ó proprio Depu- 0 SR. PRESIDENTE-Sim, senhor; ~as devo 
tado, Sr. P:eesidente, falla,ndo aqui nesta lembrar que o que está em discussão ~ore-
cadeira .mais tarde, o Sr. Dr. Martins Ju- querimcnto de V. Ex. 
nior, confessou o seguinte: « Fallava eu de 0 SR. BARBOSA. LIMA-Por isso mesmo· co~· 
um telegramma que me havia sido dirigido fi1ecei dizendo que tanto quanto fosse pos
de Palmares, e esse telegramma rete1·la ape- sivel faria. tal ou qual referencia a os'se dis~ · .. 
nas. Que . consta'\'ZI. naquella ci.dade tm• sido curso, para, não ·roubar tempo á eamara. 
derrotado pelos revolucionarias de Triumpho com uma explicação pessoal; diria, tã.o resu-
o contingente de policia que para alli havia midamcnto quanto minha palavra. perrnit
seguido, etc.)> · tisse alguma cousa sobre a famosa ínco-

Rl}VQlucionarios-suppõe ·revolução ou não herencia em que o illustre Deputado mos· 
suppõe .~ · . . . .. trou-se extraordinariamente. cohcrent~, . re- · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 10:07- Página 6 de 22 

·286 ·· ANNAES . 'DA · CAMARA 

v~lando-se h ontem -concorde com a. pr1sao Essa dissolução do mais alto tribunal da 
··de um Depntado sem, a, suspensão das _g~~ justiça do cEstado de Pernambuco, feita pelo 
· rantias constitucionaes o oppondo-se á pr1sao Governo em o qual tinha completa re
-de um: em plena. glierra civil, e a.bs?lutn.- sponsabilidade o Sr. Deputado Moreira 
mente não quer vm• processado o, Presrdente Alves ... 

-da Republica. O Sa. MoREIRA. ALvEs---,.E do qual V. Ex. 
Em summa, Sr. Pl'esidentc, c para pôr herdou 0 poder. 

termo3. esta parte do.men discm•so, em que O SR. BARBOSA Ln.rA.-Como V. Ex. her-
0 illustre Dcputad.o não quer que eu pro-
siO'a,a.pertado como me encontro nas malhas dou a cadeira de Deputado de todos esses 
d~Rerrimento, sejá eu, conduzido a uma factos que se deram. (Riso.) 
explicação ·pessoal, si S.Ex. tomar a respon- Essa dissolução violenta do mais alto tri-

' sabilidade do que vou fazer. bunai do Estado de Pcwnambuco, pelo . facto 
o SR. MoREIRA. AINES-Só tomo a respon- de ter concedido, no uso de su"-s attribuições 

. sabilidade dos actos que pratico. · f:mdamentaes, um habeas-cm·pus a dons ci
d(~dãos, foi que, principalmente, induziu o 

O S~. BARBOSA LIMA.-Sr. Presidente,ou o maeechal Floriano Peixoto a aproveitar o 
Deputado, atacado na sua personalidade de convite que lhe havia sido dieigido, de in
homem publico,diverge da opinião de V· Ex. dicar, insinuar que .fosse escolhido para 
·e pede ::.~palavra para uma. explicação pes- administrar o Estado de.Pernambuco o ontão 
soal, o que não se teme,porquanto a Camara. Deputado pelo Ceará, ·que absolutamente 
sabe que o obscuro Ceputado pelo Rio Grande nunca tinha tido a menor intervenção na 
do Sul não teme as explicações pessoa.es-ou politica. do.3 partidos militantes de Pernam
então permitta que eu ponha os pontos nos buco. 
ii- emalgumas informações do eloquente O SR. MoREIRA. ALVES-E o tal discurso do 
Deputado por Pernambuco. 

. ninho ele ·;-atazanas ? 
0 SR. MoREIRA ALVES-Nã.o lhe acceito a 

ironia de «eloquente.» Não me leva para o O SR. BARBOSALn.:L\.-Está V· Ex. a me 
ridículo por este lado. querer levar pa.ra outro ponto. O Sr. Celso 

ue Souza, que estava nessa. época com o 
O SR. BARBOSA LIMA-0 illustre Deputado Sr. José Mariano, poderá dizer o que ha 

. affirmou que eu, para fugir á responsahili- sobre essa bistoria do ninho de ratazanas. 
dade dos meus actos, dissolvi a magistt·a· Creio que até foi elle quem redigiu a petição 
tm•a pondo nos trihunaes .iuizes de minha. de habcas•c01·ptts, si rue não engano; andou 
confiança; quero dizer, juizes com os quaes envolvido nisso. 
conta.va para prevaricat: ou decidir dos casos 
em que estivesse pessoal ou indü•.:;ctamente O SR. MoREIRA ALvEs-~a.da tem isso com 
envolvido, por affeição, sem attender aos o ninho ele ?'atc1zanas. 
altos dictames da Justiça, de que devem ser O Sr:. BARBOSA LDL\.-Sr. Presidente, vê, 
guardas tutelares. pol'tanto, V. Ex. qno c1uem dissolveu o Tri-

Entrc esses juizes estava 0 honrado Sr. buna.l da Rela.ção foi a Junta Governativa e 
desembargador de então, membro da. Com- po1• e8se motivo que citei. 
missão de Constituição, Legislação c Justiça Eleito governador, lavrei as .nomeações, 
(le hoje, o Sr. Deputado Francisco Teixeira fiz a reo1•ganização ou. a :org;:~.nização da ma-
ele Sá. gistl·atura; e vai a Gãinara vm· em que ter-

Não dissolvi r~ magistratura... mos; é. muito interessante isto: felizmente 
o SR. Moa.EIRA. ALVES-v. Ex. traz sem- pttra mim, o que fiz foi em termos taes Clne, 

pre os nome~ de Deputados meus amigos parl~ inspirando.-me.nas disposiçães transitarias da 
acobertar os seus actos. Constituição Federal da Republica, tratei de 

ir buscar, para lhes. dar collocação, os ma-
O SR. BARBOSA ·LIMA-Senhores, ·isto é. gistrados iuais antigos, vindos do antigo re

historia contemporanea; as testemunhas'tei- gimen. E por tal fôrma. e com t,al isenção 0 
ma.ram em viver, conjunctamente commigo :fiz, que o honrado Sr . . Dr. Sigismundo Gon
e com o nobre Deputado, até hoje: é natural çalves, sendo nesta época desembargador no 
que cu as chame a depor neste novo kibuoal tribunal que recompúzera a junta depois de 
que o illush•e Deputado constituiu. haver .dissolvido o antigo, passou a juiz do 

O T1•ibunal da!Rolação foi dissolvido pela commercio, porque não era o mais .antigo dos 
junta govet•nativa que mo ·p1•ecedou, por ter juizes de direito, passando .a desomb,argador 
OllSado ;dar um · habeas-co'tpus aos comman- ; o mais antigo dos magistrados, o Sr. Dr. Do· 
·dantes dos 'corpos de ·:policia, coroneis Ri- mingos Pinto; e tão iUegal foi essa reorga-

. cardo ', Cor1'êa. l Lima e Francisco de · Pa;ula nização da ·magistratura, ou antes esta· ol'ga-
Ma.fra. nização que fazia o go·vornador eleito, crue o 
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Sr. Dr. Sigismundo, actual governador de O Sa. BARBOSA. Li~rA-Ah ! Esso partido 
Pernambuco, um dos proceres do partido do ;misso se orgáriizou ".dé'pois e não fiz parte 
S. Ex. nesse tempo e hoje, aceitou o logar, delle?l\Iuitome honrà.''(~'lp~rtes.) 
tomou posse do novo posto de juiz do com- A. esse partido adhBrirà.l:ri'. dopais pessoas 
mercio e funccionou normalmente a.té que que não teem nada. de iucoh0rentes e que, 
lhe coube m bir a.o mais alto cargo da j nstiça. havendo passado de conservadcii·.es de c1·esça 

e appw·eça pa,r~ v;·olõÚ do rep'jJ})licanismo 
Aqui está, Sr. Presidente, como foi que radical do Dr . .Martins JuniOI', vieh'i:\m mais 

eu dissolvi a magistratura ! tarde desse grupo dos 22 violões de }ilustre 
Em segundo logàr, quanto â org-anização 

do tribunal, Sr. P1·csidento, a mó1• parte 
dos membros desse tribunal não era. de affei
,çoados .•• 

0 SR. JULIO DE MELLO-Apoiado. 
U SR. B:\.RBOSA Lll\L\. - ••• nem pessoal, 

.:o em politicamente para commigo. (Apoic1dos.) 
Peço n.o S1•. tachygrapho que registre os 

apoiados dos meus dignos auxiliares de 
então. 

Processado por uma lei, e;,; post. {actwn, o 
governador de Pernamlmco, nos termos da 
legislação do Estado, interpoz o recurso de 
inconstitucionalidade desta lei, da applicação 
que se faria á pessoa delle, para o Tribunal 
,da Relação assim constituído; e este tri
bunal declarou abs.olutamente inconstitucio
nal a lcgidação ad hoc, acl rem, acl hominem, 
que se havia feHo, levado natu1•almente 
pelo tumultuar das paixõespoliticas naquella 
época. 

Este foi o caso. 
Quanto ús incoherencias, Sr. Presidente, 

a Camara dir<t sobre ellas; não me aíiUgem 
.absolutamente. 

moço para o pa.rtido que embryomwi<J,mente 
era conhecido sob o nome de pttrtido. suisso 

0 Sa. MOREIRA ALVES__:.}fas esse illustre 
moço, esse grande republicano foi preso. 

0 SR. PRESIDENTE-O que est<t em clis-
cus:::ão é o requerimento. · 

0 SR. BARBOSA LIUA.-Vou terminar, Sr. 
PresiLlente. 

E:3te illustrado moço, o Dr. Martins Junior, 
tendo sido chefe do Sr. Deputado Moreira 
Alves, não o é mais hoje, porque o Dr. Mal'
tins Junior. o dontrinador da. demoeracia no 
norte, foi quem se afaston dos principias do 
partido; quem n~o se afastou dosses prin
cípios, vi si vclmente a Camara r•oconhece, 
foi o Sr. Deputado Moreira Alves. 

Como vê V. Ex:., Sr. Presidente, cheguei 
ao ponto em que a questão pessoal não é mais 
commigo, é com o Dr. Martins Junior. 

0 SR. MOREIRA ALVES-Em todo O caso, 
não demonstrou c1 ue pudesse prender o Dr. 
Martins Junior. 

O SR. B~\.RBOSA. LIMA-Bem, Sr. Presi
dente, olJedecondo mais uma vez ~ts injun
cçõcs de V. Ex., que valem duplamente, 

Os que clera.m comb<de ao Dr. :-rnrtins partindo do um edpirito ünparcial como o de 
.Junior, na quadra em qtte so promovia a V. Ex. e fundando-se na lei que nos rege, 
agitaçãorepubHcana em Pcrnambuco,quadra pas~arei ao requerimento em discuss~o .. Jil. 
-perdôe-me a Camara que eu o relembre, dei á Camara o testemunho de que deCidida
uma vez que f'oi contest:J,do, como sendo monto, por mtüs obscura e modesta que seja 
uma, prova da minha deploravel inferiori- a minha a.cção nos debate.:l parlamentares, 
dado-quadra em que ea t~~mbem era. repu· me sinto muito mais desvanecido, exor
blicano, por muita coherencia., modificaram cenclo~a no terreno dos principias e na dis
a sua linha do conducta c o conjuncto dos cussão ele projectos de lei, do que em reta
seus principias e passaram de conservadores liações de caracter pessoal, que visivelmente 
do regimen do c1·esça e appareça, do co use- não agradam á Cama.1•a. 
lhe1.ro João Alfredo, para repulJlicanos do Teve razão o illustro Deputado .pelo Ois-
partido viollio do Dr. Martins Junior. tricto Federal, quando affirmou, qna.ndo r~-

Mais tarde, travada a lucta, foi-se consti- cordou quo eu havia adeaota.do desta trl
tuindo um nucleo de aggremiação partidaria buna que para fundamental' a denuncia quo 
em torno do governador, conduzido a essa em breves dias trarei á Camara contra o 
situação, o a imprensa politica dossa quadra Presidente da Repuhlica., como inünrso em 

. classificava esse nucleo embryonario de par- crime de responsabilidade, não tinha uma 
tido, matriz no seio da qual se formou o necessid11de indec.linavel, nem classificava 
partido, hoje dominante, em Pernambuco, a como documento imprescindivol o original 
imprensa politica classificava esse nuc!eo de ou a c~rtidão verbttm acl verbum do auto a 
partido suisso. que se 1•efere o mesmo requerimento ; era 

O SR. MoREIRA ALvEs-Esse partido se um por de mais que S. Ex. não e~tranhará, 
organizou muito depois e V. Ex. não fez J porque S. Ex. em um por de mais tambem 

_parte delle. andou accumulando a serie de razões pelas 
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quaes o meu requerimento devia ser rejei
•ta.do por inutil, cxtemporaneo e capcioso. 

Sr. Presidente, para instruir documento 
desta natureza, nunca mo pareceu que a 
simples noticia de orgãos da imprensa pc
riodica. fosse elemento sufficiente para. ali
cerçar f.\ verdade ; é sempre possivel, e estou 
certo quo o leade,· da maiaria o dirá muitas 
vezes, atlegar-se que hl ou tal noticia dada 
em jornaos desta capital acerc::t de actos 
praticados pelo Presi.deuto da Rcpublica ou 
por seus auxiliares immediat~s é inverídica, 
não tem certo cunho de veracidade, nãopóde 
ser a.cceih como ·repre.:entando a· verdade, 
porque nãoJ é noticia de caracter official. 
Uma asserção feita. ·no DioYio Official com
prehende-se que tenha o valor de um do
cumento em que se possa estribae quem quer 
quo produza allegações relativas ao mesmo 
acto ; mas uma noticia dada na, imprensa 
diai•ia, nos divel'sos jornaes desta capital 
ou de outra.s cida.dos do Brazil, não póde ter 
o mesmo valor. 

O que eu quiz acccntuar desde logo foi que 
o requerimento não era nez;thum pretexto com 
que eu me quizesse a.mpa.ra.r paru. fugk ao 
compromisso que muito consciente e delibe
radamente tomei de trazer á denuncia. 

0 SR. MELLO MATTOS-Ninguem disse que 
V. Ex. queria fugir. 

O Sa. BARBOSA LIMA-Quiz dar um teste
munho de respeito, de defernncia á Camara, 
chamada a. constituil·-se em tl'ibunal, cha
mada a summarjar o P1•esidonte da Repu
blica, levando· lhe documentos que façam fé 
melhormente do que podem fa.zer as noticias 
e e:<tt•actos dados na imprensa não otilcial. 

Supponha V. Ex. quo eu junto a e.~sa de· 
mmcia o numero do JOJ·nat tlo Brasil, em 
que vem publicado o officio em quB o chef~ 
de policia conressa que reu.lmcnte prendQu o 
Sr. Deputado Alfredo Va.rela. Poder-se-lüa 
alloga1· que aquello documento corria sob 
a exclusiva responsabilidade d:.t redacção 
.d.aquelle orgão, não. estava authenticado ; 
não valia como documento capaz de ser pro
duzido em juizo, com todos os Sllocramentos 
que lhe emprestem o cunho de verdade, fa· 
zendo-o acceitavel por quem houvesse de de
cidir •.• 

0 SR.. WENCESLÁO BRAz-Compete á Com
missão da Camara verificar a sua anthen
ticidade. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Ha pouco SO dis.:;e 
que a prova competia a quem ap1•escnta a 
denuncia-Onus p.,.obandi ei inctmtbit qui o.git. 
Foi até o brocardo lemb;aado pelo nobre De
putado quo ha pouco fallou. Não era. muito, 
portanto, que eu, que estava um pouco ad
vertido da. excellencia desse conselho juri-

dico, procurasse instruie a minha denuncia. 
coin documentos que poupassem maior tra-
balho. · · 

0 SR. vVENCE~LÂO BRAz-A Commissão
fa.ria as diligencias .'Iue julgasse necessarias .. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Nã> exclue a com
peiencia, não ~ubvet•te a ordem jurídica do 
pr.Jcesso; ou subverte, será motivo de nulli
dade ser essa certidão apre;entada. logo 
acompanhando a denuncia 1 

Eu bom sahía qu:restava enco3tado a au
brida.de de grande valor, quanJ.o me dispu
nha a apresentar a denuncia :t}Joiada em do
cumentos fornecidos por iornaes. 

Foi as5im que Pl'Ocedeu o eminente 
mestra de direito, Dr. José Joaquim Seabra,. 
quando em maio de 1893 apresentou a de
nnncia-crime contra o Marechal Floriano. 
Peixoto. 

0 SR. MELLO MATTOS- Apresentou bem .. 
De accordo com as regras de direito, a de-· 
nuncia pôde ser apresentada até sem inq ue
rito ; compete a quem a apre~enta justi
fical-a. no summario. 

0 SR. BARBOSA LIM:A- Quem apresenta 
uma denuncia destas deve instruil·a com· 
elementos que façam fé. 

UM Sa. DEPUTADO- Como entender con
veniente ; aos juiz8s compete aprecia1• si. 
tem ou não fundamento. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Então a que vem O· 
onus prt~bandi ei incumbit qui agit ~ 

0 SR.. MELLO MATros-Póde SOl' aprosen·
tadn. simplesmente com o rol da.s teste
munhas. 

0 SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. compre
henderá a.inrla mais a minha razoavel hesi
tação em apresentar documeutos hauridus nu. 
imprensa não offlcial quando vejo noticias 
como e.~ta. dada em jornal tambem não offi· 
ci:tl (~nostta u~ nwne~·o da A Noticia.) A No
Ucia da tarde de ante· hon tem, do dias u bseq uen
te áquolle em que a Camara, depois de ter 
sabido que fôra preso fóra du. hypothese pre
vista no art. 20 da. Constituição, um dos 
membros do Poder Legislativo, dera, fazendo 
vh;ta. gl'O.:!Sil. sobre esse caso, licenQa. para se 
processar esse Deputado, a Noticia disse o 
seguinte: 

«0 Dr. chefe de policia teve hoje longa 
conferencie com o Sr. Dr. José Joaquim 
Seabra, seguindo depois pat•a p:.~.lacio, onde 
conferenciou longa.mente com o SL'. Presi
dente da Repllblica. Dast:J. conferancJa. resul
tou a deet~l' .u~ã.o f~ i ta. por s. Ex , , segundo 
no:3 consta, de que continúa a merecer a con
fiança do Govern:> o D1·. chefe de policia.» 
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.. .. ·Agofa vejo que a noticia realmente tem com a nota de não te1• sido revisto peb 

.. · scti cunho official, ctué o honrado magistra.- orador. (Lê.) 
do o Sr. Cardom de Cast~·o, continüa a me- Emfim, um auto de fhgrante orti juizo, 

· re~er a · mais cornpleta confiança do Chefe que não ·se esr-eci·fica, po1•qne; como · S9 ' diz 
' do Estado; e que está, portanto, habilitado muita vez- de minimis non ctwat preto1·. >) 
.a. novÇLmente, quando lhe pa1·ece~ couve- Prdor, no caso, é a Camal.•a ; 
· niente aos interesses da ordem publica; deter A Camara não cogita de minucias desta 

~ ·· na chefatura de policia, em caso de . crii~e espocie, e faz-me recordar a obscrv:.t~ão ·pro
. "perfeit:unento at1ançavel, em caso que nao fundamente judiciosa, já naquelles tempos 

·seja aquelle em que o representante da. Na- nsperos da monarchia absolut'J, de La,fon-
ção póde ser. preso, quaquer de nós outros. taine, quando narra o que occorrcu na Côrte 

· ·Fiquei r~mito .confu1•tado com a notic!a,' do sua ruages&a1e o Leão. 
em vista. do meu extremo zelo pelo prm- Em m;nagpad1~a ·calan.litos:~o cL>mo a actual, 
cipio da autoridade ;- verifi9o quo o honrado de uma, epidemia que não ora precisamente 
chefe 4e policia póde continuar . a proceder a da vat•iola, mas uma epizootia ~izin:í~va o 
em relação a qualquer outro Deputado ou .mundo animal, La,fontaine poz na . hocca da 

·Senador nos mesmos termos em que proce- um astuto cor~ezão a seguinte observação, 
deu em relação ao Deputado Alfredo Va· quando sua magestade cohfess~va quo talvez; 
rala, quando o prendeu D? dia. 26 de mai.o a colcra do céo tivesse baixado sobre seu 
ultimo, detendo-o por mmtas horas no ed1· povo,])orque élle tinlia, passa,ndo pela cerca 
ficio da chefatura de policia. de um convento, devorado alguns c_ar,neiros.,. 

Não ponho em duv!_da absolutamente. as a que advertiu ocortezãosoler~e: 
· palav1•as de V. Ex., nao as puz em duvtda « Eh ! mangez moutons ! sotte ca.naille, 
quando V. Ex. as proferiu dessa caqeira que Vous leur fites, en les croquant, grand hon-
tanto honra ; puz e ponho em duv1da, con- · neur. » 
testo . formalmente a honestidade, a serieclade Pois foi o ca~o. · 
da,' inform~,t.ção que ousaram ministrar a .•• 
V. Ex., a V. Ex., sim! 

O honrado Presidente da Camara affl1•mou 
que, tendo ouvido o Governo, est(l.·ra habi
litado a· dizer á Camará que nenhum Sr. 
Deputado fôra. proso illegahnente, ~to é, 
fóra do unico caso em que, sem suspensao das 
garantias constitucionaes, póde ser detido na 
lottra do art. 20 da Constituição. 

Desde logo eu contrapuz, está aqui no meu 
discurso desse dia, á veracidade des.ga infor
mação que ministraram a V.Ex.,o a.sscrto in· 
sophismavol, publico e notorio: pl'imeiro, de 
toda imp1•ensa do dia seguinte áquelle em 
que o facto se deu;segunào,do Deputado offen
dido, que assim narrou os factos ela tribuna. 
(lesta Camara, com uma palavra tuo fide
digna para este caso, quanto fid~digna o ·cr·a 
quando invocava a Gommissão de Constitui
ção, Legislação o Justiça como elemento de 
prova para o caso da tomada de preso na de-

. 'legacia. de policia; terceiro, pelo Sr. Deputado 
Cassia.no do Nascimento; quarto, finalmente, 
pelo p1•oprio chefe . de policia no officio pu~ 
blicado nos jol'naos do dia subsequente, offi.
cio,Sr.Presidente,a que eu me referi,não ulti· 
mamente quando de illaçã.o em illação,obede
cendo serenamente á logica política, a.nnun. 
ciei a denuncia, mas officio tt quo ma rcfel'Í 
oxpr·essamente no discurso proferido no 
mesmo dia. e na mesma hora em que V. Ex. 
acabava de informar a Camara. que o Depu
tado Varela não estivera d.etido. · 

Aqui está o Dim·io do Congresso de 31 de 
maio, que publica o meu discu1•so d~sse dh, 

Vol, IJI 

O SR. JoÃo Lurz ALV·ES -E' pena que não 
houvesse um republico para protestar 
con&ra o cortezão. 

0 SR. BARBOSA LIM:A----:E'isto; isto . me.~mo. 
Estou vendo que houve muitos para pr.otes· 
tar, como se deu com o discurso do nobre 
Deputado. 

Está no lii~cm•so de S. Ex. ( L8.) 
(Quem falia é o chefe de policia, quem 

alfirmu., quem . confessa., quem di~ . pores
crlpto em documento otncial, que correu o 
mundo, não póde ser contestado, pois que é 
ve1•du.de tão . verdadeira como o sol cuja luz 
não se . póllo esconder com uma peneira.) 
(Ooniinúa a [.er.) . 

Bom, Sr. Presidente, vou concluir as mi
nhas observações. 

Nós já tivemos aqui peças offi.ciaes, vindas 
em original, e parecou-me ter . manuseado 
em. original. o inquerito relativo á tomada do 
preso Mario T1•ovão,c no caso peço a attenção 
de meu illustre amigo Deputado por Pernam
buco:- posso estar enganado, mas tenho 
idéa de que o que nós manuseámo3 aqui foi 
o inqueritó em original. 

0 SR. BRICIO FILHO- Sim, senhor. 
0 SR. BARBOSA LIMA- Si em original VOitt 

em um caso, no out~o caso cor1•elo.to; não era 
muito que viesse uma certidã()~ 'l'erbum ad 
ve~·bum. ~-' 

V. Ex. sabe muito bem qu~ ·no caso co. 
nhecido estava em 9riginal. 

0 SR. BRICIO FILHO- Está. 
37 
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. O Sr.,. BARBOSA LIMA - A Camara. não 
q ner dar a certidão, julga-a desnecessaria ~ 
Mesmo assim, trarei opportunamente, em 

·breves di:1s, a denuncia que já. está começada. 
cQntra o President-:3 da Repub1icn,. 

Sóm1.mte, terei necessidade de me reportar 
a outros factos que reputo criminosos, em 
que S. Ex. está revelando uma Jeploravel 
apathia, tolerando, dissimulando e enco
. bl'inuo crimes praticados pelos seus subordi-
nados. 

Para esse fim, ia eu fnndamentn.r um 
requerimento .. Já <tgora é incuravel ess::t 
minha preoccupação de fiscalizar o Executivo 
por esse processo, o unico que me acode: o 
unico que vem ao meu espiriéo ... 

Não o funda.mendarei, entretantQ; oc~ 
cupar-me-hei delle na occasião do debate, que 
suscitará si não for rejeitado sem discussão 
- que porventura não a merecerá •.. 

Requeiro o seguinte: «Que o Poder Ex
ecutivo informe si a autoridade policial 
mandou proceder a rigoroso inquerito ••. » 

Rigoroso inque~·ito - é a phrase quo vejo 
ahi nos jornaes, todas as vezes que se trata 
de qualquer questiuncula: 

« A policia abriu 1·igoroso inque1"ito. » 
Um ru.pazola pass~ ahi pol' uma rua,, pela 

r•ua Sete de Setembro, e arreb~tta uma lata de 
manteiga da porta de qualquer casa commer
cial; vem logo: « A policia procedem a 
rigo1·oso inquerito» ! (Riso.) 

Vamos a ver si procedeu a rigoroso iuque
ríto no caso que cito. (Continüa a Ze1· o seH 
1·eque1·imento.) 

Por ultimo, Sr. F1•esid.ente, ainda re· 
que~ro que a Mesa solicite ~o Governo um 
exemplar do Li-m·o de Bolso. 

E' um livro, 1o1•mulado pela Directoria de 
Saude Publica, e que cada inspector sani· 
tario Oll delegado de sau,Je leva com::;igo. 

Ahi vom um questionario, em que se 
ensina o que o medico deve perguntar, cada 
vez q uc entra, de otllcio, nas nossas casas:-

·Si se toma banho todos os dias, si se escovam 
os dentes (riso); emfim, um livro que não 
pude obter, mas vi em mãos de um profis
sional, cujo nome não declinarei po1• fórma 
alguma, porque não quero compromettel-o. 

E' um documento precioso para informar 
da.s doutrinas em vigor no actual momento 
historico político; é um livro que~ 81•. Pre
sidente, si me não for remettido po1• essa 
fórma, graças ao appello que dirijo a V. Ex. 
e (L Camara, nem por isso-pois todos OS OS· 
fo1•ços farei por outra maneira - nem por 
isso dará Iogar a que eu fique impedido de 
vir sobre Q caso disserta1•, ainda que com· 
pletamente ::desesperanQado de modificar em 
cóusa alguma, em Uil1 millimetro que seja, 
a, trajectoria que os destinos impuzeram ao 
actual momento. político, tão desesperançado 

de tudo isto, quanto positivamente, orga
nicamente dispo.3to a não quebrar~ linha de 
serenidade em que com firmeza me man
tenho na fiscalização dos actos do Poder 
Exr.cutivo,na moditaçfío dn.lei dn ·l·esponsa
billdade do P1·esidente da Republic<t. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito be-m.) 

O Sr. Presiclente- :Não ha mais 
nonlnun orador lnscripto p:tra fttllar sobre o 
req_ uerlmen to. 

Si nenhum Sr. Deputado pede a palD.vra, 
vo:1 encerrar a. discussão. (Pausa.) 

Está encerrada e adin.da a votação. 

Ve~m á ~fe::::a, são lidos, apoiauos o postos 
em dtscussao, que é .'tdlada por ter pedido 
a palav1•a o Sr. vVencesláo Braz, os se
guintes 

REQUERIMENTOS 

l~equeil•o que o Poder Executivo informe 
si a autoridade policial mamlou pl'oceder a 
rigoroso inq_uerito : · · 

a) sobro a morte da menor ll•acema, 
occorrida dura.nte uma. desinfecção official 
na avenida. n. 12 da rua Major Avila e 
p1•oveniente de queimaduras por <tcido pho
nico empregado nesse seniço pelos agentes 
da autoridade sanltal'ia; 

b) sobre a morte de Cypriana Maria 
Leonarda, á rua da Alfandega. n. 277, no dia. 
14 do julho corrente, motivada por septice
mia. consecutivtt á vaccinaçtto, segundo rosa 
o nttestado do Dr. Cunha C euz registrado 
na. ~1:~. Pretorla, e na vigencia da intervençã.o 
clinica .mamt mWtcwi que tem imposto con
tra a vontttde dos pacientes aquelle processo 
prophilatico. 

Item requ~iro cgte se solicite, no caso 
atlll·mativo, cópia. autllentica. desses inque· 
ritos. 

Sa.la da,s sessõss, 21 de julho de 1904.
Barbosa Lima. 

Requeü•o que a Mesa solicite do Govemu 
um exemplar do Livro de bolso com o :respe
ctiYo questionaria ainda não respondido e a 
quo reiere o art. 32 do regulamento dos 
serYiços sanit<Lrios a cargo da União, expe· 
dido com o decreto n. 5.156, de 8 de março 
de 1904. 

Sa.la das sessões, 21 de julbo de 1904. ·-
Bcwbosa Lima. 

Comparecem mais os Srs. Passos Mh•anda, 
Arthur Lemos, Roge1•io de Miranda, Antonio 
Bastos, Josê Euzebio, Ux·bano Santor:~, Luiz 
Domingues, Christino Cruz, Anizio de Abreu, 
Beze1•rll Fontenelle, Eloy de Souza, "\-Val
fre<lo Loa1, Abdon Milanez, Bl'icio Filho, Es-
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•meealdin() Bandeira, 'Moreira Alve::,Ep:tmi- O Sr. Bezerril Fontenelle 
·nondas Gracindo, Euzebio Je Andra(le, Castro\ (pela ol'(lem) requat• verificação da vo
. Rebello;Tosta, Prisco Paraizo, Eugenio Toa- ta.çio • 
. rinho, Augusto de Freib,s. Jo.sé i\Ionjardim, Procedendo- :~e á. vol'ificaçio, reconhece-se 
Hereuia de Sá, Bulhões M<trcial, Sá Freire, ·Gerem vohcio a fa.vvr seis Srs. De1mtados c 
Erico CoeH10, Laul'indo Pitta, Est ';v,tm Lobo, contrll. 99 , totatl03 . 

. BePnardo Monteiro, Carlos Puixot'J Filho, 
João L .. uiz Alves, Lamounier Godofre•:lo, CP.-

: logeras, Carvalho Britto, C:tmillo P1·ates, 
Padua Rezende, Rebouç~as do Carv<.dho, Fer
reira. Braga, Candido Rodrigues, Hermeno
gildo de Moraes, Benedicb de So·JZa, Eliseu 

· ' G·uilherme, So:.tres dos Santos, Victorino 
Monteiro e Vespaziano de Albuquerque. 

Deixam de comparecr-r, com c1u.:n lXtrtici-
pada, o SI Srs. Thomaz Accioly, Anthero Bo

' telho, Enéas Ma.rtins, R1.ymundo Nery, Au
. relio Amo rim, I-Iosannah de Oliveira; !Juo· 
·dellla Mom•ão, Ra.ymundo Arthm', João 
Gayoso, Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá,Pe
reü•a Reis; Trindade, Izidro Leite, Jose\ Mar-

·· cellino, Cornelio da Fonseca, Arthur Orlando, 
Angelo Neto, Felisbello Freire, Leovigildo 

'Filgueiras, Vergne de Abreu, Roclriguea 
Lima, Tolentino dos Sa.ntos, Edua.rdo Ramos, 
Marcolino Moura, Correia Dutra, Amer.ico 
de Albuquerque, Belisario de Souzn.,Bezamat, 
Abelardo de Mello, Henrique Borges, Cru
·vello Ca.vaJcanti, Vü•iato Masca1•enluts, G :~s
tão da Ctmha, Ribeiro JunqueiPa, Astolpho 
Dutra, Penido Filho, Francisco Beenal.'clin:J, 
.Adalberto Ferraz, Berna.rdes d.o Fa.ria, Anto
;:nio Zacal'ias, Henrique SaHes, C<trlos Ottoni, 
;Lindolpho Caohno, Rodotpho Pai:-:.ã.o, .Jc
' suino ca.rdoso, Vaiois de Castro, Arnotplto 
Azevedo, li'ernando Prestes, Alva.ro de C,1,rva.· 
lho, Azevedo Marques, Rodolpho Mit•anla, 
Costa Netto, Angelo Pinheiro, hmo.;; Ll.:tl'cy, 
.cnssütno do ~ascimento c Diogo Fortnn:t. 

E sem caus!l. os Srs. João Lopc.:;, Sergio 
:·Saboya, Paula e Silva, Teixeira de Sú., ALfon
so Co3ta, Pereira de Lyra, Jo~~o VLciea, Ma.· 

:laquiu.s GonÇalves, Estacio Coimbra., Elpidio 
Figllcirello, Galdino Loreto, Iríncü i\[(~ch:.tdo , 
Nelson de Vasconcellos, Oscar Go(loy, Pau-
Uno de Souza, Camillo Soares Filho, G<tlcuo 
Cn.rvalbal, Amaral Cesar, José Lobo, Fean· 
cisco Maltn., Abdon Baptista, Domingos Mas
carcnht~s, Alfredo Va1•ela e Campos Cat•-

·ticr•. 

o Sa·. Presidente- Convid.o os 
· Srs. Deputados a o~cupttrem os seus l.ogar r!s. 
:I-Ia numero legal para se J?L'occdcl' (t vo
tação. 

I~m seguida é posto a votos e 1•.;jeitado o 
r~ferido rectttel'irnento do Sr. B:trb::>sa Lima, 

· offerecido na sessão de 19 de julho cor
,rente 

O Sr. Pres iclen.t.e-NKo ha nu
mero. 

V:.te·SC peoceder <L chamada. 
Procedendo-se li, chamada, verifica-se te

t•em-se ausentado os S rs. Frederico Borges , 
\Vn.lfl'edo Leal, Arroxellas G:tlvão, Ficlelis 
Alves e Homem de Ca.rvall10. 

O St". Presidente- Resp::mderam 
á chamada. l 1-1 SP:J. Deputados. 

Vt1e-se proseguit• na votação . 
Posto novamente a votos o requerimento 

do Sr. Barbost1 Lima, (~ rejeitado por 105 
votos contra 7, total 112. 

Comparecem ainda os Srs. Indio do 
Brazil, Virgilio Brigido , Neiva é Ga.lvão 
Baptista. 

ORDEM DO DIA 

E' aununci~l,(Ía a, la. dbcussão do projecto 
n. 78 A, d.e l!J04, autorizando o Governo a 
abrh' <.tO Orçamonto da Mal'inha, (L rubrica
A:rsenn.es-o e1•oclito snpplementu.r necessario 
ao pa.g·am(}nto, a.té o fim do pt•esente ox.er
cicio, · dos opera.rios oxtraordinal'los que 
trabu.lhum no Arsenal do Iviai•loha da Cn.
pit::ü FellCt'<Ü o stw.s dependcncias, com pa
rocel' e cm.:lLHla, da. C:)tnmissão de Orça.
mento. 

O Sr. Pre~idente-Estc projecto 
tom pa.reccl' favora.vel dcL Commissão do Ül'
ça,merito, cgw aprGiY:mtou uma, emenda, a 
cgml será. tomada em consideração ua 2a 
discussão, si o pr·ojocto foL· :.tpprovado em 
primeim. 

N'lnguem pGdin(lo a palavru. é encerrada. a 
discussão c adiada a vota.çã.o. 

E' sem debate encerrado em 2a discussão o 
artigo unico üo projecto n. 108 A, de 190,!, 
o.utorizando o Govcl'no a a.brir pelo Ministe
cla Just iça e Ncgocíos Interiores o credito ex
tt•aordinario de 4:257$, para pagamento de 
vencimeuto3 a. varios empr·egados da Secre
ta.ria do Senado ; fiettndo adiada. a votação. 

E' annuciada a 2:.. discussão do prpjecto 
n. 109, de 1901, autol'izando o Pooe1• Exe
cutivo a abt•h• ao. :Minísterio da Justiça e No
gocios Interiore.1 o credito de 32:923$233, sup
plcmentar i1 l'ltbricá 28a do art. 2° da. lei 
n. 1.145 do :31 de dezembro de 1903, para P"'· 
pammto de despeza.s com aulas supplementa
l'CS do 1 o c 2° annos do Gynl.nasio Nacional; 
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:O sr; Barbosa. Litna - Peço a 
palavra. · 

o. Sr. Presitlen.te-Tem a palavra 
o .nobt•o Depu1ado. 

O Si~ .. Barbo~a Lima (·)-Sr. 
Presidente, com') todos os trab~tlhos relata
dos pelo operoso collega, o nobre Deputado 
por Santa Cath:wina, .•. 

0 SR. PAULA RAMOS- Ob1•iga:lo. 
. 0 .SR. BARBOSA LIMA- .•. O presente pare· 

cer discute a questãQ, que foi :mbmettida a 
apriciação da Commissào de Orçamento nos 
proprios termos em que ella. tinha de ser en· 
ca.rada,e, nestas condições termina, mui natu
ralmente concedendo um credito na impor
tancia. solicitada pelo Ministerio do Inte
r~or e Justiça pa,ra, a despezn, assim moti
;vada.. 
··A natur~za dest~ defusa, porém, suscita 

algumas considerações que <t Camara natu
ral.mente pesará com o critm•io que lhe é 
proprio. A primeira destas ponderações é 
que não me parece que esteja tãa folgado o 
Thesouro nacional. . . Ao contrario: fala-se. 
quasi officialmente na existencia de um ele:.. 
(leu,· na verdade irrefragavcl de um desequi
líbrio entre a t•oceita e a, despeza, e nestas 
condições não podcinos dar o nosso assenti
iuento á continuação de· despesa-da ordem 
desta a que se refere o projecto em debate. 

Pareco que, organizado um insütuto de en
sino, secundat•io ou superio1•-não importa
discriminado o seu corpo docepte em cathc· 
draticos e suhstitutos, devam 'sor estes em 
nume1•o sutnciento par.:~, que não haja neces
sidade de outt·as dcspes:.ts além daquollas que 
figuram no orçamento normal pa.ra o estahe· 
lecimento de ensino em questão. 

No Ministerio da Guer1,a a despesa com os 
estabelecimentos de ensino, como no Minis· 
terio da :Marinha, tom uma certa. limitação. 

A Camara pôde accentuar ainda mais esta 
restricção com a lei de fixação de forças, 
porque em um dos artigos desta lei, quer da 
lei de fixação do forças de terra, quer da lei 
de fixação de força naval, se estipula o .nu
mero de alumnos que podem f1•equentar as 
escolas milita1,es subordinadas ao Ministe1•io 
da. Gue1•ra o ao da Marinha. 

Em relação ao Ministerio dointcrior,porém, 
parece que a situação é esta: ou o numero 
de alumnos a quo um lentG póde lecciona'r 
não está, prefixado nos limites da capacidade 
didactica e das oxigencias do tempo lcc~ivo, 
ou .o to.tal de alumu.os admittidos nos seus 
estabelecimentos ê superalmndante, é cxag-

(•) Este discu"eo niio fci rc·\'i~to pelo Ol'o.dor. 

O· 
gerado, de modo a que em cada a,ula,oxcedida, 
aquelle coeffidente, correspondente a cad. · 
professo·1·, é nccossario dividil• os alumnos em.: 
turmas supplemcntares, para cada. uma. d::LS· 
quaes o Governo designa docentes especiaos .. 

Quanto tt primoir·a hypothese, olla é para. 
sol' discutida por occasião da reorganização . 
do ensino publico, provavelmente, quando· 
viet• a debate esta palpitante ques~ão do
vida c de morte p:tra a Ropuhlica Federa ti Ya, 
da instituição de umas duas duzias de Uni
versidades, a fazerem a felicidade do BraziL,.: 
c nessa occasião, acho que não faltará aos 
propugna;dores e aos impugnadores de.:;sas-· 
idéas, ensejo de apreciar o primeiro caso da. 
questão que estou ventilando. 

Ahi, naturalmente, se especificará qual- é· 
o numero maximo do alumnos que cada do-. 
cente pôde leccionar ; esse problema não .. 
entende sómente c·om as theorias .pedago
gicas reinantes; affecta muito mais de perto .. 
os interesses do Thesouro. 

Porque, considere V. Ex. que, fixando-se· 
o limite de 30 alumnos, isto ê, estabeleceo- .. 
do-se que cada lente sô póde leccionar a 30 · 
discípulos, ou ouvintes, a despesa que o The
souro fará será muito menor do que si S<b • 
ospecifica~se um outro algarismo menor. 

Supponha V. Ex. que se diz : desde que o. 
numero de alumnos e:xcedet• a 30, e subir, 
digamos, a 40 ou 50, os 10 ou 20 addicionaes . 
toem direito a uma aula apat•to dada por· 
outro docente. , 
· Neste caso, este outro docente, pelo seu .. 

trabalho terá quo recebe1• um pagamento~ 
um cstipendio que sobrecn.rregurá o orça
mento da despesa correspondeute ao re
spectivo estabelecimento. 

Multiplique V. Ex. este estipondio pelo· 
numero de aulas ou disciplinas ensinadas 
em cada estabelecimento, e verá até que 
algarismo póde subir a despesa suppl.omen··· 
tar. 

A Cama1•a comprehende desde logo a ne-... 
cessidade que ha de se fixar um limite além 
do qual não será licito ao Poder Executivo 
passar, ou então de se instituh• para estes-·· 
casos uma corta competoncia por parte· do 
Executivo para supplementar não só a ru· 
hrica no que diz respeito á despesa, mas. 
ainda ao numero de alumnos. 

Eu me inclino mais para a legislação quo -
consistil• em fixar rigorosamente o numero de 
alumnos a.lém dos quaes não se pode1• pas~ar~ 

Haverá um só lente de francez, haverá só-. 
m~nte um professor de geographia, sómente· 
um do inglez c cada um deste.3 professores . 
só póde leccionar a 30 alumnos, digamos. 

Pois hem, o estabelecimento . não poderá... 
tm• mais de 30, po1•q ue a faculdade concedida ... 
ao Governo de nomear pessoas estranhas . 
pat•a reger as aulas supplemenhres, resul-· 
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1 tantcs do des1obl'a.111out0 <las turmas nor- emfim, m•eJibs extra.-.orçament~rios nos ter•
. maes, pôde assumir proporções, que, me pa.- mos das autoriz:1.çõos em vigor, especificados 

rece, não consultem convenientemente os nas tabellas A e R ou, então, abrindo, fóra 
· inter6S3flS do Tllcsom'J. de3ses termos, uns quantos creditas, cuja 

Siso estuda1· est:::t questão á luz dos olo- app1•ovação vem solicita1• do Poder V:~gisla.
rnentos que nos o1l'erece a pl'atlca de varios tivo, ou, melllorment3, solicitando destes, 
·esh\belecimontos de cusino publico, quel' nos qne nunca recusa, creditos J)i.U'a pa.gar des
do Ministerlo do Interior, que1· nos milita.· posas que o Goyerno já foi fazendo, que o 
re&, chegar-se-1m a esta, conclusão: não ex- Go-rerno j:1 tem feito na persun.çü.o de que a 
.i-ste nenhum coefficiente pedagogico. nenhnm Camara e o Senado não o collocarão mal. 
maximo didactico, preparado pelo regula· Li, nesse famoso discurso do Deputado 
mento respectivo p:tra o gumttwn aJém do Seabra, quando S. Ex. fundamentava a de-

· qual se deYa fazer este desdebramento de nuncia contra o 1\::hrechal Floriano Peixoto, 
1iurma. Deste modo a croaç·ão de novas tur- e li, ainda ma.is especificada.montc, em ou
·ma"'; e, consegnintGmento, a invenção de lo· tro discurso prof,3rldo ncss:t mesma sessão, 
garas, e ainda e dahi o augmento e aggra,va· antes de setembro de 1893, esta. assc1·gão, 

·çãe da despe.3a. publica, são cousas perfeita- esta. afliemação do talentoso Deputado :-
mente arbitra,rias. que Cl'eiitos pa.ra supplement\\r rubricas 

Basta um pouco de camq.radag<tm na Con· orçamentarias, não constantes daquella.s ás 
gregação. Uma congregação et:ttendo por quacs o Poder Executivo póde abrir, som 
·exemplo quo deve dar um supplementJ Ol'· interfe1•cncía do Legislativo, qae esse3 mcs
·.camentü.rio ao estipendio que tem um certo 1 mos creditos não devem ser conce1idos; que 
,collega: reune-se e dee1•eta. que tal proi'es· a" despesas feitas na e.iiperança de que Q Le
sor dá tal ou tal disciplina a um numero gislali w venha a conceder, como uma espe

·exaggerado de alumnos; que não é possivol cie d,) bill de indemni.ladc, a posterio1·i, que 
exigir delle, com vantagem para o ensino, esses credltos, sã:J despesas Hlegaes, (e S.Ex. 

•que leccione a mais de 40 alumnos, hoje; empregou até um termo mais aspero ... mas 
.amanhã, a mais de trinta, depois o alg~rismo eu usal'ei do euphemismo dizemto-clespesas 
variará, o o 1•esult:ldo ser(L sempre til'at'·S9 illegaes) que não são legitimas e pelas quaes, 

·de tal prefessor um certo numero de alu- disse S. Ex. nesse dbcurso, o Podei' Ex-
mnos, que const.ituirão uma clas!:le ::i parte ecutivo devia ser responsabilizado. 

·sob a denominação do turma supplementar· Oi' a, SL'. P1•esidentrl, im11gine V. Ex. que 
•nomeando-se o docente a quem se qne1• pr·o- no caso Ee t1•at1 de despesas do feitio dossu.s, 
·.teger para a lcccionar, pe1•cebendo ma.is as quaes correm pelo mesmo Ministorio em 
100$, pela aula dada a alumnos de outra. que S. Ex. hoje é o ministro,quando mtqneHa 

Isto se fc\Z, Sr. Presidente, isto se està fa· época era o Depu t,ado que cri l.icu.va taos pro
;·zondo, muito, quasi que se pórle dizer que cessos .•• 
, isto é um meio rendoso muito apeteci· lo e Julgo conhece~ ktstante o Regimento pa.t•;t 
·sem intert'erencia d.o podei' que vota o orQa~ não enviar <i Mesa. qualquer omond:1. addi
mento, sem intervencãa nossa por força de ta.ndo ou moditlcando o projocto om dis
uns artigos de ragnhmonto, muito p:.trtt cussã.o, no sentido de pf'l' cob1•o a c.~te mal. 

!serem de.rrocado:3, porque vão augmenta.nuo Basta-me tel' chamado a a.tteaçã.o da illus
'sem limites o orçamento da despez:t rcspe- ti•ada. Commissão de 01•çamento; basta-mo 
·ctiva, tor despertado o zelo, muito natural, por 

Eu discuto esta questão com tan.t'J mai~ parte da dignll Commissão de Instrucção Pu
·desembaraço e maior prazer quauto a relata blica e das outras CJmmissõ~s permanentes 
o parecer do digno membro iia Commissão, cujos membros me ouvem, para esperar da 

·~que, em matet'ia orça.mentaria, tem doa~ iniciativa do toda.~ alguma medida legisht
tTinas as melhores que conheço, aquellas que tiva que venha pôr côbro a semelluwte 
eu mais de coraoíio e mais cJnvencidamente abuso. . 
,podorla adaptar ent1•e todos os quo teem ap- Si tal medida não vier, sel'á signal de que 
parecido nesta Camara. . o remedio, na opinião dos nossos dignos col-

Com etl'eito, o honrado .zelator dos creditos legas, do que a providencia, na opinião dos 
tem sem pro sustentado, com muita proficien· honrados membros do Poder Legislativo, 

·cia, quo o o1•çamento deve ser alguma cousa para restabelecer o equilíbrio Ol'Qamenta.l'io 
.de fixo, de definido, de limitado; que não ha não está absolutamente em se cercearem 
orçamento dedo que, ao lado do um cm·to despesas supertlnas como estl.\, o sim1· uma 

.numero de rubricas, para as quaes votamos voz que o equilíbrio precisa. ser rostabele
·uma dotação, exista um outro orçamento cido, que está. na votação de novos impostos. 
parallelo, que.nem tal nome met•ece, ~em A consequencia., S1•. Presidente, a que sa 

r limites, abrindo o Poder Exe.cutivo ereditos chega 6 esta: a execução do orçamento, a 
~supplementaro~. c1•edit:Js cxtraordinarios, vigilancia. no dispnndio dos dinlnil•o$ pu· 
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Micos, illllumbe mais de perto ao supremo 
geBtor da Fazenda Nacional, do que a quaes
quer outros dos diversos poderes constituídos 
na Republica. 

E1•a de esperar que quem · nos annunciu. 
um cleficit, a principio de l7 .00):000$, depois, 
nos jornaes ofliciosos reduzido a 10.000:0008, 
em:fim, um deficil caracteristico desse deplo
l'a.vel deseq_uilihrio, b.ouves:~e pl'oviclenciado 
desde logo no sentido do evitar despezas per
feitamente evitaveis, como são estas, p.:>r
quanto a disposição· do regulamento de en
sino, em que se baseia esta, despeza e q ne a 
torna legal, não é um:.t disposição impera
tiva ; o GoYol·no não é obrigado, não ê coa
gido de modo a que se não pudesse recusar· 
a semelhante providencia, gravosa pai' a os 
cofres pnblicos. 

Em summt1>, o que eu que1·o accentuar é 
isto: é que, na mesma occasião em quo se 
annuncia um rle(lcit de pe1'igosas consequen
cias para as finanças da Repu1)1ica,, verifica
se que se fazem, por cont::t do Executivo, 
despezas perfeitamente supertlua.s, perfeita
Incute desnecess~rias. 

A minha attitnde, Sr. Presiilente, dados os 
nossos costumes, tem induzido muita gente 
a. me classUicar em uma, (las <lua.s unicas ca
thegol'ias em que se bifurca ;:t fina força, o 
Parlamento: na catllegoria, j;t se vê, de 
opposicionista. 

Os meus pronunciamentos teem lovn.<lo 
muito colloga, muita, gente que acompanha 
as cousas publicas, a acreditar que eu esta.vu, 
na obr gM)fio, po1• exemplo, do, ainda agm•a,. 
retirar-mo para n3.o dar numero e coni.l'i
buir para que V. Ex. não ti v esse Casa. 

Do facto, houve um momento em quo bas
tava que qu <~i.l'O ou cinco dos que aqui cs· 
tavam votando \.~ont1·a o meu requerimento, 
se retirassem }'H".t que n5.o houvesse nu
mero! 

Ali(Ls não vae nisto uma advertencia ú. 
maioria, pa.ea que ella nü.o se descuide, por
que a não ser algum caso extremamente 
perigoso para a Ol'dem publica ou pa.ra os 
princípios que defendo, não estão nos meus 
calculas, nos meus intuitos semelhantes pro
cessos. 

Deveria tamhem, dü•-sc-hitt, votar contra 
este credito ; sarja o modo de protest:.tr 
contra a despesa. 

Mas, a despesa não é illogal ; é legitima, 
está. dentl'O do 1•egulamen to ! 

O que corre como devee a quem fiscaliza a 
de~pesa pulJl~c~- e isto cu já tenho cum
prldo - é sohc1ta.r do Poüer Exocuti vo que 
ponha cobro, que ponha mão a despesas 
superflua.s, como esta e opportunamente con
tribuir pa.ra. cercea.r semelhante compe· 
tencia, semelhante autorização por parte dos 
ministros. 

Eu sJi lJem que, em regra, a in~ciativa não · 
é dclles; cJnheço o assedio em que se encon-
tmm, n::t maioria dos casos, estes altos func
cionario . ., üa Rcpnblic<:t. 

Em todo caso, S1;. Presidente, tenho já 
snfficientcmente cumpl'ido o meu dever de 
manifestar a minha opiniã.o em relação ao 
andamento das cousas publicas, provu.ndo · 
que continúo a. ser o que sempre fui nesta. 
Casu., desde a Constituinte: um 1iscal hu
milde, olJscu1·o, mas zeloso, do Poder Ex
ecutivo, elo modo como elle gm•e a. Fazenda. 
N::wional e do modo como elle põe em pratica . 
as instituições republica.na.s, não sendo coa
gido, de fúrma alguma. por instrucções par
tidarin.s, por exigoncias de qualquer natu
reza ao feitio de opposicionista sysCcmatico · 
c, menos ainda, ao de amigo incon(ticional. 

Tenho concluído: (1.llu·ito bem; muito bem.) 

0 Sr. Paula. RtHUos (·)-Sr. Pre
sidente, pouco tenho ~ dizer em deft:sl do ·. 
credito em discussão. 

Quando mo foi distribuicla a mensagem do 
Presidente ~:.la. Repuhlic::\. pedindo este Cl'edito 
supplcmeutar á rubrica ordinaria, do orça.
mento, wb a epígraphe- Gyr.nnaslo Nacio· 
nu.l,- cumpri o dever de verific1.w, er.o. l:)rt .. 
meil•o legar, si a despeza autorizada pelo 
ExccutiYo se fundava em alguma disposiçã.o 
de lei, e vet'ifiquci q_ue o regulamento que 
baixou com o decreto de 28 do janeiro do 
1901, organizando o ensino do Gymnasio 
Nacional, não marcava a,hsolutamento o nn~ 
mcl'o do alumnos para eada anno que 
compõe o CUi'So daquolle ostahelccirneuto ue 
ensino secundaria. 

Não está fixado naq uelle estabolocimento 
de ensino dependente do Minísterio do Inte
rior o nnmero de <.Llumnos, como e~ttL nos 
estt~lJelecimentos dependentes dos ministe
rios militares. Quer se t1'ato da Escola Na
val, quer dn, Escola Militar, quer do Collegio 
Militar, a matricula tem um limite, de m:.t
neira que o orçmnento póde fix:w a despeza 
a fazer com esses esta beleclmen tos, 

0 SR. BARDOSA LI!IIA - Pül'lllitta uma . 
olJservu.cão que, de alguma sol'te, vem ao 
encontro das suas ponderações: consta·mc 
que, api!lzar de haYCI' limitação em relação 
ao numero de· alurnnos da Escola. Naval, to
davia so toem feito pcquen:.~s oxcopções, 
admittindo uns quantos addidos. 

O SR. PA:;r,A RAMos- Ma.s, Sr. P1•osi· 
dente, o nobre Deputado salientou bem o . 
facto: nas escolas milit:.u•es, o numol'O 
de alumnos está fixado por lei, de modo 
que o orç:tmonto consigna ve1•ba, neces· -

( ·)Es: . .:- di.:cu1·so lliio fo.i l'OYisto pelo o1•ndoro 
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saria; mas no Gymua,sio Nacíona.l, desde 
que o orçamento não determina o maximo 
das matriculas e, ao contra,rio, ndmitte nu
mero illimita.do e ao mesmo tempo autoriza 
despeza, porque o decruto n. 3. 914, ele 26 
de ja.neiro de 1901, no art.. 57 diz que, 
quando, por excessiva (1·equencic! de uma 
classe, for -:ndispenscwcl snbcliv·idit-a, si o 
lente do cadei1·a ncio qui~e1· ou nao puder en
caJ'?·egm·-se da at~la sttpplemenlar,, o Govel'no 
r.lesignarú para 1·egel-a, de 1Jre(e1·encia, Ot!lro 
lente do Gyrnnasio, e, caso denlJ·e. estes n(/o 
haja quem possa fce::el-o, chcmwrci pessoa ea;-

•· t1·anha ao corpo docente e que reww c!s neccs
sarias habílito.çües, isso não é possível. Muito 
de propositó, transcrevi no parecer este 
texto da lei. 

Não ha, S1•. Presidente, t<Lmbcm, no regu
lamento, nem n<.1.S nossas leis de ensino, 
determinado coe{ficicnte de alumuos que 
:pôde caber a cada, lente. Si não hr~, está ao 
criterio do Governo julgar quando se torna 
excessiv::t a freqncncia em ca.da uma dessas 
a.ulas e, aproveitando a disposição Iog-a.!, 
dcsdobral-as. Foi o quo se deu no Gymmtsio, 
onde a ft'Ct1ucncin de alnmnos no 1 o o 2° 
:.1.nnos m•a exccssiv~, .. Os lentos não podiam 
absolutamente preencher os seus devores do
contes com tão grande numoeo uo nlumnos, 
lo i ncccssn.rlo o desàobt•amcn to das aulas, e 
pal'tl. cllas i'ol'am cun,·ida.rlns os l(•ntcs das 
ca.doil'as. Alguns accoitn.ram, outros não, 
o o Governo htnçon mtlo do pessoal do corpo 
tloconto. 

Isto Tcritlca-se U.as informaçríes que me 
fol'ttm pt•cstu.d:;t~ p:Jlo Mini:-Jtm·io do Intcl'ior, 
visto como, oscrttpnloso comi) costumo se1• 
na decretação da dospoza pulllicn., exigi qno 
~o mo d1ssessc quao::~ as ;.tulu.s quo tinham 
sido tlostloln·.tdi.ls, q11aes us lentes (1ue os
ttwmn a.ccumulando funcç:ões o qtmcs as pes
soas oxtr~~nlms quo tinham sid.o nommtuas 
pttl'a. cump1•h• esile dever. 

Esüt'J notas me foram forncoic.l.v.s com as 
fla.tn.s em que ent1·nram em cxorí:icio .:os re
spectivos lentes e as dcspoztt~.> a fttzer com 
cada. um delles. 

Por eSS\.tS informações officiaes cu veri
fiquei que de facto alguns lentes do Gy
mnasio estavam uccumulando suD.s lições 
em ttulns supplemcnta.res c quo para outras 
aulas fol'a,m chamadas passoa.s estrétnlla,s. 

Portanto, as duas questões principaes para 
a concos~ã.o do ct•edi to estilo pol'f'eitarnento 
distinctas, perfeitamente justillcadas : pri· 
meira, a legalidade da despoza ; segunda, 
a necessidttde urgente da mesma dospoza. 

O ·nobl'e Deputado pelo Rio Grantle t.lo Sul 
declarou qne essa despeza poditt ser diSlWll· 
$ada pelo poder Executivo, que ao seu Cl'Í
terio estava adia.l-a ou não eilectual·a,. visto 
c1ue as condições do Thesom·~ nU.o compor-

ta.m esse accrescimo do despeza, tanto ma,if:! 
digno de reparo quanto, não só se nos Ltnnun
cla a existeocia de ·um deficit, como o orça
mento pm'a.llelo c1ue estamos organiza,ndo já 
está om sommn m.uito a. vultada, para. a qual 
não salJe quaes os recursos do que se que1• 
lançar mão para, realizaJ-o. 

O nobre Deputado salientou bem a minha 
attitude noste1 Camara em quc:stões ot·çamen
tat·i<Ls. De facto, sempre fui dnquelies ClUQ. 
ccn:>uearam a, cxistencia de um orç<tmento· 
o1•g<.~nlzado pelo Poder Executivo pa.rallelo 
ao orçamento organizado pelo Poder Le
gislativo. 

Ma,s, justamente porque tmn havido pouco 
cuidado mt organizaçào dos nossos Ol'Çamcn
tos, .jü. por culpa do Congresso, j(t pol' culp:1. 
do Poder Ex.ecutivo,cujn. pl'eoecupac:ão princi
pal é dár ao pn,iz um ot•çamento equilibra,clo, 
embora não sejtt orçamento v01·dadoiro. ~. 

0 Sn .. CALLOGERAS- Muito bem. 

0 SR. PAULA RAMOS - ••• ahrinclo porta. 
larga para estes creditos supplemontares e 
ex&m01·dinarios quo so impõem, já por dis
posiç~i\o de lei, já pela má organiz<Lção do 
proprio orçamento, cu JH'OCttro, sempre que 
t.onho dedal' parccm· sobro quaJctuel' p<Jdido 
de credito, analyst~l-o sob essas duas faces 
prindpaos: primeira, tt legalidade do a.cto do 
Governo ; ~ogunda., a noccssi.dado de auto
l'izar u. dcspoza. 

No m~so vertente, repito, o acto do Go· 
Vet'no foi legal. Convem que continue do 
pé este rogulu,rncnto 1 Parece-me, como ao 
nohro Deputado pelo Rio Gru.nd.e do Sul, CiU) 
não. 

Pa1•a que nós possamos llxa1· a <lopeza qtw 
ternos de fazer com osse instituto de ensino 
(~ necl!sst~t'iu que fixemos pPé via.men te o llll
mct·o do a.lumnos quo clLo dovo compJrtar. 

0 SIL BARDOSA LIM:A- Tttnto m::tiS que 
<.~dmil.te alumnos gratuitos. 

0 Sn.. PAULA RAMOS-A Yordu.de é que O 
regulamento do 26 do janeiro de 1901 auto
riza. o Governo a nd.mittir quantos alumnos 
se apresentarem, o, desde que a frequencia 
sqjc:t excessiva, autoriza :1 fazer o desdobra
mento das aulas; provê as hypothoses dessas 
aula.s serem dadns por lentes do Gymnasiv, 
caso em que clles recol)om somente grati· 
11caçã.o, c do serem dadas por pesson,s es~ra· 
nhas, ca'so em r1uo percebem vencimentos 
in tog-1•aes. 

Emquanto, porém, esí;ivel' do pé o de
creto de 26 de janeiro de 1001 o Congl.'osso 
não póde recusar o pagamento do uespozas 
em ta os condições. 

E' o c1ue ou tinha. a dizer em 1•esposta ao 
dobre Deputado e · em justificativa do pa· 
rece1•. (Muito bem, mueto bem.) 
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Ninguem mais pedindo a palav1•a, é encer
rado em 2a discussão o artigo unico do pro
jecto D. 109, de 1904, fic'ando auiada u, VO· 
tação. 

E' sem debate en~errado em 2a discussão o 
artigo unico do projecto n. 110, de 1904, au
toriz.ando o Presidente da Repuhlica a abrir 
ao Ministerio déL Fazenda o credito extraol'
dinario que preciso for 1nra pagamento a 
D. Damazia Malveiro da Motta, mãe do fal
lecido capitão-tenente Lindolpho Maheiro 
da Motta, do meio-soldo e montepio a que 
tem direito, com, parecer e emenJa da Com
mis~ão de Orçamento ao projecto n. 347, do 
1903, do Senado, fi.can1o ~Ldial:.1. a votação. 

Vae a impr-i .nil' o seguinte 
PA.REC!l:R 

N. 15 -1904 

sentada. pelo Sr. Deputado Isidro Leite, ao. 
projecto n. 46, do corrente anno que .fixa as 
ío1•ças de ter·ra para o exercício de 1905; . e, 
confvrmando-se cJm a resolução da Camara 
quo incol'pJrou a.o referido projecto a dispo
sição mandanrlo suspender as matriculas nas 
escolas preparatorias do Exercito- entende 
que deve ser a.rloptada a ~itada emenda, visto 
como vem amparar os direitos adquiridos 
dos alumnos actualmente matriculados na.s 
mesmas c.;colas, pcrmittindo· (J.Ue, sem in
terrupção, continuem em seus ei;tudos, o que 
não se poderia. dar se permanecesse tn.l qual 
se acha·; o § 2·', do art. lo, do proj e c to, li· 
mitadas ao numero de 500, as praças dessas 
escolas. Todavia. convindo dar mai::~. clara 
reiacção á emenda em questão, a. Commissão 
propõe á adopç·ão da Cast, o seguinte su.b.sti
tntivo: 

Ao §.2° do art. 1°: Rcc;~hece Deputado pelo Estado do Panmci o 
81·. D;·. Antonio Avgusto de Car.valh0 ., Redija-se a1:slm: 
Chaves 

. _ _ _ § 2. o .Dos actuaes alumnos das Escolas Mi· 
A' Comm1ssao de Petlçoes_ o Poderes fora~n Iíhres, ficando stispensa.s as matriculas nas 

psesente~ a acta d~ a~uraçao.geral da ol01- escolas prcparatorias e de t::Lctica. 
çao realizada a. 5 ue .Junho deste anno no . _ . 
Estado do Paraná, para preenchimento da. Sala das COlmmsso~s, 21 de JUlho de 1904. 
vaga deixada em virtude de renuncia do -Al_tes Barbosa, p~·es~dente. - Ccwlos Caval
mandato do Deputldo Bento José Lamenha canh, relator.-Oltvewa VaUadao. - Som·e.; 
Lins e mais 132 authenticas da, mesm:t dos S(mlos • 
eleição. 

Do exame desses documentos vm•ifica-se 
que nenhum protesto foi apresentado ás 
mesas ou â junta apuradora contra a. vali
dilodo do processo eleitoral, assim como quo 
nenhum ca.ndidato houve em opposição no 
candidato Sr. D1·. Antonio Augusto úo Car
valho Chaveil. qnc obteve os suífragios do 
eleitol'ado o fui diplomado. 

Nestas condiçõas, é a Commissio do pa
recer : 

1. o Que s~ja approvn.da a oleição elfc
ctuada om 5 de junho deste anno no Esta.do 
do Pa1•a.ná; 

· 2. 0 Que s~j<t reconhecido Deputado pelo 
mesmo Estado o candidato D1'. Antonio Au
gusto de Ca1·va.ll1o Chaves. 

Sala das Commissões, 2l de julho de 1904. 
Jose Eu:nbio, presidente.-F'elix Gaspar, rc· 
lator . .:::.....Eazebio ele Andmde,-Sâ Frai1·e. 

Vão a irnprimiL• os seguintes 
PROJEOT03 

N. 46 C-1904 
11~Xa as f'o1"ÇCIS de ~m·ra para O exe1'C1.CW de 

1905, com pal'et:e1· e sttbstitutivo da Com.
missrí,o d? 1lim+nha e Gtte?'l"a, á emenda of'
ferecirla na 3\ discussrJ.o do projecto n. 46, 
deste anno · 

. A Commis:~ão de Marinha e Guerra~.'· . tendo 
.iJe interpor seu parecer sobre a emenda apre-

Emenda ct que se 1"e{e1·e o pw-rcc;· SHJWCt. 

Em vez de§ 2°-diga-se: dos almnnos das 
Escolas Militares, fic:l.ndo suspensas as ma· 
t1•iculas nas escolas prep:tratol'ias. 

Sala d<ts Ses!3ões, .7 do julho de 1904.
Izidr Loeite. 

N. lll-190-i 

Redacçtío pm·a aa cUscttssito elo SHÚStitutivo 
offm·ecido lW pl"ojecto n. f.3J, de 190.'3, 
rmmtendo nos ;l1·senaes ele 1llarinha dlt 

. Republica as act-uaes officinas, e dd outras 
p1'0t,id(m.cias 

(Vide projecto n. 130 A, de 1903) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Haverá nos Arsenae3 de Mari

nha da Republica as officinas constantes das 
tabellas annexas ao ragulamento em vigor; 
podendo ser as mesmas altel•adas pelo orça
monto da ma1·inha, de accôrdo com as exigen
cia.s do servjço, respeitados os direitos dos 
q•tadros poemanontes. . · 

Art. 2. 0 Os qua1ros permanentesdas otll
cinas, além dos mestres e contra-·mestres, 
constai'ão do pessoal fixo que fo1• indispen-
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Sl.vel pat•a. a conservaçã'J dos .machini:;mos e 
ferramentas. 

Art. 3.0 Os qua.dt•os permanentes vepcerão 
poe tabellas uniformes pat•a todos os arse
Racs, e o seu pessoal ~er·<.t assim classifi
cado: 

Opcrarios de la até 3a. clàssc; 
Serventes de P até 3a classJ. 

Art. 4. o Para o andamento regul ü' dos 
tr,\balhos será. admittido nos a.r~enaes o pes
soal cxtraor<lina.t•io que for necess<tl'io, de 
accôrdo CJID a verb<t para osso fim discri
minada no orçamento da marinha; sendo 
neste pessoal comprehcndiJ.os os õbprendizcs 
com v<3ncimco.to. 

Art. 5. o O pessoal oxtraordiilal'io dos ar
sena.es vence1•á do accôrdo com ai com})C· 
tentes tahellas, sendo estas periodicamente 
revistas pelas directorias technicas c in· 
spectores e approvadas pelo 1\linistl'o do. Ma
rinha; não podendo, porém, os respectivos 
S·llarios excedm• <:~.OS tixalos para identicas 
classes dos quadros permanentes. 

Art. 6. o O pessoal o:üra.ordinario dos :11'-
scnaes terá a seguinte classificação: 

Operarias de la até 5a classe; 
.Serventes do 1n. até 3a classe; 
Aprendizes de Ia até 3a classe. 
Art. 7. o Os trabalhos, aos qua.es possa ser 

applicado o systema de pequenas emprei
tadas de mão do obra, sel'i'io executados rne
-d'eante p1•eços, pot• unidade, estabelecidos em 
tabella, ou po1• ajn.ste feito pela~ directo. 
rias tcchnicas, com approvaç·ão dos inspe
ctores. 

Art. 8. o E' extensivo ao pesooal dos qua
dros pe: ma.nentes dos arsenaes o direito de 
aposentadoria, cancPdido aos demais func
cionarios da. União; computando-se, para. 
essa tiro, o.; l'OSpPctivos vencimentos 2/3 
cJmo ordenado e 1/3 como gri1tificacão p1·o 
lc!bore. · 

Art. 9. o Ao pessoal ext:·ao1•dina. ··io, q no 
eontu.r 35 annos de effectivo serviço, seguida. 
ou interpola.damento, será applicavel o mes
mo direito. 

Art. 10. Será reorganlzado o actual mon
tepio dos operari:Js e serventes dos Arsena.es 
de Marinha, tornando-se extensivo a tolo o 
pessoal civil dos mesmos arsenaes. 

Art. ll. Quando houver necessidade do 
.serviço do peasoal das officinas, inclusive a 
mestrança e os desenhistas, ser-lhe-ha o 
mesmo pago, contando-se 8Cis horas por um 
dia do trabalho, at~ a. meh nouto, c quatro 
lloras de então por dcantc. 

. Paragrapho Nnieo. O SCl'Viç.o nocturno 
não ê obL•iga.torio c nem set•á. permit.tido aos 
menores de 16 annos. 

Vol. 111 

Art. 12. Os opera.rios e se1•vcotes do 
quadN ou extraordinarios, que, po.1· mo· 
tivo de forçam tior~ ou por molostia. a.dqui 
rida no serviço dos arscnaes, ficarem impos 
sibilitado.s do continuar a trabalha". terão 
direito á a.p::Jsenta.doria cJm l'Cncimen!o 
integral, sendo-lhes a mesma concedida me
deante iniciativa directa dos inspectores dos 
arsenacs. 

A.rt. 14. Os operados e serventes dos 
quadros ou extraordina.rios, quando moles
tados, em acto de se -viço, poderão ser tra.- · 
tados nos hospitaos da Marinha, percebendo 
a, meta.dc dos seus re3pectivoa. ordenados; si 
porém preferil'em fazel o fóra doi! hospi
ta.es, terão direito ao ordenado, ató 30 dias, 
ou á metatJ.e do mesmo. até tres mczc.s, me
di ante inspecçã) medica o1·donada p:)los in
spe~tores. 

Art. 15. O serviço ordinario dos Arsc
na.e3 terá ioga. r em todos o ~ dias, exceptua
dos sómen 1.e os domingos o os feriados daRe~ 
publica; devendo ser de oito horas effcctivas 
a sua duração. 

A:t. 16. A reducção dos actuacs quadt•os. 
om virtude do que dispõe o art. 2° S9rã · 
feita com o não prchenchimento das yagas 
que se derem, at~ que tenh·:~ sido attingido 
o limite adophdo; devendo sor gradual o 
occoss1 nos mesmos quadros e a.s vagas, que 
posterwrmento se abrirem, proenchit.las por 
escolha das dirc~toria.s, deatre os operar1os· 
e !:Cr1·entes extracn·din ,~rio.5. 

Art. 17. Fica. o Governo autorizado a l'CYet• 
o actual regulamento dos Ar.:;eaacs de Mari~ 
nha o as respectivas tabellas do pessoa.l ope
ra.rio, afim do pol-os de accôrdo com a :~ pr~
sentes disposições, sem a.ugment'l de venci
mentos. 

Art. 18. Revogacbs as disposiçõJs em con
trario. 

Sala. das Commissõo5, de ,julho de l ~ 04. 
- Alves JJaruosa.-0. V(lUadiZo.-R. Paixa:o. 
-8. dos Sanlo)j.-C. Cavalcanti. 

N. 112 - 1Ç04 

Instit-ue o pl'ivilegio (homeslead), is<mtand0 

de penh01·a o immovel ,·w·al, pe,·tencente a 
b~'(1.7;ilei1·o nato Gt.t naturalüc;do, qtte {k;1· a 
dechwaçtio da tabella qtte indica, e dà 
outu!s providencias; com pa·recer e emendas 
da maioria da Commiss(ío de Constituição, 
L egislaçtio e JLtstiça e 'l)oto em sepctl'ado do 
S1·. Germano Hasslocher 

(Vide projecto n. 249, de i903) 

Em 1896 vcill a esta Commissão um pro
jacto instituindo o homestead • 

OpillOU a. Commisi;ãO a filVOr dellc:\, com 
pequenas modificações. As razões do seu 

3~ 
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voto, quo ella reproduzirá aqui, subsistem a 
favor desse novo peojecto. 

E' o homestead uma instituição norte-ame
ricana que grande numero de proselytos 
vao fazendo em diYet'sos paizos da Europa, 
pelos beneficios que se lhe attribuem nos Es
tados Unidos, p1•incipalmente nos Esta,dos 
agrícolas do oeste pelo descmvolvimento da 
pectucna pt•opriedade ruraL. 

Concedo a Uniã:o nos Estados Unidos aos 
chefes de família, a nn,cionacs maiol'es de 
21 annos c estrangeiros que declarem êt 
intenção de na,turalizaP-se, até 160 ares de 
terras publicas, com a obrigação do residi
rem nel!as durttnte cinco annos consecutivos 
e oxploral-as por sua conta, e em peoveito 
proprio. No fim dos cinco annos, si o conco.3-
síonario prova que sntisfez as condições da 
loi, lho é expeclido um titulo definitivo de 
propriedade das tm•ras, mediante indomni-:o 
zação a,penus das despezas do registro e cu.
dastro. 

Antes do decorridos os cinco anno29 o con
cessionario pôde, depois fle 14 mezes de 
residcncia eif.;cth-a,, obter o titulo definitivo 
de propried:tde das terras, pa,gando o are 
ao preço mínimo de um dollar c 25 cCil
tesimos. 

Essas terras assim ::tdquiridas gos::uu do 
privilegio da isenção da penhor:.t e venda 
forçadit por dividas contrahidas antes du. en
trega do titulo de propriedade. 

O homcstead <.tssim entendido ê, como se vê, 
uma medida de colonização, de povoamento 
e explorttçiio das terra,s pnMicas. O home
stead, propriamente dito - homestec!d e;;;em
ption - consiste, porém, na protecção do lar 
da fa.milia, pcltt ifllcmç~ão da, penhol'<t o venda 
forçada a tudo quanto o constitlte. A lei 
<.tmeric:ana ampara assim a familia contra 
os incidentes itUl)revistos da vido., contl'a os 
rcvtizes ela fortuna do seu chefe. O lar é 
pelo ltomestead como que causa :mgeu.da 
- 1·es sac1·a- de que a íU.milia não póde ser 
despojada. 

A primeira cspecie de homeslead é federal 
nos Esbdos Unidos ; as terras public:.ts per
tencem alli á União. A segund<.t especie é 
estadual; a legislação civil pertence alli aos 
Estados. Entre nós dar-se-lm o contrario. 
pois que contrarias são as disposições dá, 
n0~sà Constituição, relativa,mente ~ts terras 
publicas e ao direito civil. As terras pu
blicas pertencem aqui aos Esta(los, pelo que 
o homesteacl - concessão de terras - será 
aqui estadual, pelo menos quanto ú con
cessão. O direito civil é da União, e por isso 
o hornestead, propriamente dito,.que subtrahe 
á penhora objectos q_ue por direito lhe são 
sujeitos, será federal aqui. 

Na União Americana a legislaçio dos Es
tados que consagra o lwme.stead - e são 

quasi todos- varia consideravelmente de· 
Estado a Estado. Assim é que uns Estados. 
exigem, como condição dtt validade do ho-· 
mestecd o sou registro com a declaração dos 
objcctm que o constituem, para scicnci<:L dos
terceiros com quem o home:stead teata, e 
outros dispensam o registro, sn,tisfazendo-se 
com a occupaçao, como um<.L notificação bas-
tante ttos terceiros interessados ; uns limi
hm o homestead em valor e extensão, outros 
só em valor c outt•os só em exteusão ; uns. 
distinguem entre lwmesteads ruracs e ur
b::tnos, dando-lhos valor di:iferente, e outros 
consagram p:1.ra todos, sem distincção de 
urbanos e rnra.es, o mesmo limite ; uns. 
computam no valor fixado as bemfoitorias 
feitas no homestead, e outros não, seja qual
for o valor das bemfeitorias ; uns exigem 
no homesteade1· a condição de chefe de fa
milia, e outros concedem o homesteacl tam
bem aos celibatarios; uns permittem a 
renuncia. elo homestead pelo marido e mulher 
conjuntamente, e outros pr0screvem a im
penlwru.bilida.de em absoluto, vedando assim 
a renuncia, e finalmente qua.si todos que 
exigem a cmdição de c-hefQ de família di
vergem no raodo de considerar as pessoas. 
que constituem uma fa.milb. 

Não é só do interesse pessoal dos membros 
de uma fu.milia o hom,estead. Interessa igual
mente ao Estado o ampat•o dn,s ftl.milias, 
contrn. as vicissitudes <la. fortuna, os acci
dentes imprevistos da vida, pela conserva
ção do lar, do tecto que as abriga, e esse é· 
o 11m da instituição. 

O hontesteo.cl, diz L. Vacher em sua obr::t
'Le homcstead (lUX Etc1ts Unis - póclc ser con
siderado como uma instituição do pl·oviden
cüt c como ·uma instituiç:Io política, que 
prestou o ha de prestar serviços cada. vez 
maiores <.tos particulares e ao Es ta.t.l.o. 

Quando a im:providcucia, a imbecilidade, 
o mt.í.o procedimento üo chefe dissiparam o 
h::tvor com qne vivia a família. c ca,usu,ram 
a insolvencia do mal'ido,a familü.t acha no· 
homestead um refugio, ao abl'igo do qual os. 
esposos, auxiliados por seus 1ilhos, podem, 
pela oconomi:.l. c pelo trabalho, r o fazer sua. 
situação c voltar á abastança. 

Que resta em Françr1 á farnilia, victima 
das especulações do cbofe ou ferida, de um. 
revez imprevisto que lhe arrebatou todo o 
lnver ~ 

E' muitas vezes o :fim da farnilia, o signal 
Ja deslocaçlio, da dispersão do lar domes
tico. 

Que acontece igua.lmonto depois da morte 
do chefe da, fa.milia. ~ 

Na America, a lei garante a sorte da. 
viuva. e dos filhos, dando-lhc3 o abrigo do. 
homestead. 
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Em França, o bem de família, a. casa, e o Assim estabelecido, o homastead preenche 
cercado, e o gado · e a mobilia são muitas seus fins e não póJe se1· impugnado ainda· 
vezes penhorados, vendidos com prejuizo e pelo proprio credor, e nTto o pôde ser, pri
com despezas judiciaes esmagadoras. moiramente porqne, prevaJecendo o privi-

No campo, esta situação aggrava-se de legio para as dividas contrahida.s depois da 
anno para anno : em 1879 conta.vam-se 6.805 instituição, aquelle que trata com o chefe 
venda.s sobro penhoras de immoveis; em do uma familia que tenha instituído sou 
1885, 9.575; em 1889, 14.278 vendas. homestecul sa.be do an'tmuão quo não pôde 

Semelhantes factos não honram de certo a contar com este para sen pagamento, e. de-
nossa civilização e leis democraticas. pois, si a. lei subtrallo á. acção do credor 

Que acontece as mais das vezes em taes o lar da familia do devedor, em compensa-
easos ? ção garanto o hu• da, familia desse credor 
_O lar domes~ico anniquilado, os orphãos contra a.g vicissitudes da. fortuna, de que 

sao, uns recolhidos por seus parentes ou por ninguem, por mais ab'1sta.do, pôde conside-
vizinhos bemfeitorcs, outros admittidos nos l'ar-se isento. 
asylos, nos orpllelinatos, soccorridos pela. A Commissão confessa a difficuldade em 
earidade publica; o resto, abandonado a si achar um crikrio seguro pa.ra a determina
mesmo, é recrutado pelo que se chama o ção do valor até o qual deve o legislador 
exercito elo crime c torna-se um perigo parn. isen 1.ar da penhora os bens que constituem o 
a. sociedade. Não era preferível, por umtt lei lal' da fa.milia, pola variabilidade do valor· 
previdente, conse·;.·var-lhes o lar~ d.as terras e casas nos diversos Esta.dos da 

Vacher assignala a grande proporção de Republica e, dentro do mesmo Estado, nos 
indjgentes dos Estados da Europa rela.tiva- diversos municil)ios. Na União American~l., 
mente á dos Estados Unidos d:1 Americ;l e 

1 

o valor é íixado pelos Estados, o que :thclllta 
julga que pódc explicur esse phenomeno muito a, fixação; assim, porém, não pôde ser 
social á instituição do homestead. cntee nós, porqua,nto sendo n penhora, dl-

Um outro facto social assignala o mesmo reito civil, só o Congresso Naclonn.l pôde le
escriptor, e é a attenuação da criminalidLtde gislar a rospcit:J e fixar o valor que isonta 
nos Estados Unidos. da. ponhor:L. 

« E, em resumo, diz Vacher, não parece Na conf'ormitl:tde do exposto, propõe a 
duvicloso que haja uma tendencia ptt1''-'• o Commissfio que do art. 1° do :projecto se 
retalhamento do solo nos Estados Unidos, o Gupprima a expressão-nwc1l; que no art. 3° 
o homesteacl é a causa mais activa deste mo· se rocluza, de 20 a lO contos o valor do 
vimento economico, que indica a accessão de hornesteall,; e que os arts. 11 o 12 saj:.1.m sub-· 
um numero cada vez maior de cichdãos <1. stituiclos pelo seguinte : 
propriedade o é testemunho de um accrcsci- «No caso de fa.llecimento de umbos os con
mo e bem-estar e um penhor de seguru,nça juges, passartí. para os filhos menores a pro
social~» pl'iedado U.e lwmesteacl, administrando-a o 

Bure:m, na sua oln'a- Le homestead ou tutor. 
insaisissabilitd de la petite p1·opdete fonciüe Pt~ragl'apho uni co. Chega.ndo <.t maior i
-contesta os beneficios do homestead nos dado o ultiimo filho, extinguir-so-ha o privi
Estados de ~ste e do sul da União Americana, leg·io; procedendo se á partilha do homesteacl 
mas reconhece-lhe. as vantagens nos Estados conforme o dil'(.'ito commum. 
agr~c~las de oeste nos tempos de crise com- Sala das Commissões, 30 de maio de 1904. 
mer cml. . . ) -. .· - Pco·anhos .illontcneg>·o, presidente, reser-

Em um tal momento, diz burc~~l, ur~1a lei vando-me 0 direito de u1l'ereeer• emendas 
que der}ar~ o.~ _lares da~ f~nul!as ~ ·nupe: oppoi·tunamento.-Lui.z Domingues, relator. 
n~ora.vms nao e somente utll, .e n~ce::.sarta , -Mello Mattos.- A;;evedo lllcwques.- Este
~ mteress_e do. ,Estado, na legu;la.çao do ho- vwn Lobo. De accordo. IódicJ, entroi;anto, 
~ ~estea~, e, pois! Pé!:lp~v_el. ao illustrado Sr. relator, as seguintes idéas, 
~ A~c~Itand? a mst1tu!ç~o .elo home;teacl, q~c susceptivei::; de completar melhor 0 system_a 
e a 1déa cap1ta_l ª'o piOJecto, pen.::;a, _en~re- do projecto e que foram colhidos em merr
~anto, a ~~m1m~sao que se deve ~estrmgr~-a torio trabalho que, a esse respeito, deixou 
a lrotecç,ao d~.::; bens q.~e constttuem 1no- 0 saudoso mineiro e preclaro re1)uhlicaJlo 
pnament~ o_lar da fam1ha. Dr Ari~tides Maia· · 

E' de d1rmto commum que todos os bcms · " · 
do devedm' garantem o pagamento de suas I. A concessiio do homestead é pessoal e in· 
dividas; o homesteacl, é, pois, um regímen trartsfer•ivel. Não será feito a syndicatos 
de excepçã.o e como tal deve ser restricto ou nem a corporações de especio alguma. A 
absolutamente necessario para o abrigo da mudança de rosidcncia. ou abandono por 
família o só da família - marido, mulher e ma.is de seis mozes importa ca.ducidade da 
:filhos menores. concessão. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 10:07- Página 20 de 22 

ANNAiS DA CAMARA 

u. Nã.o se dará. a isenção da penhora para 
···evitai• o pagamento dos impostos fedora;('ls, 
. ,estadua.es ou municipaes, multas incorridas 

j)Ol' 1lelictos ou quasi delictos. obrigações con
t~·ahidas para a compra. descnvolvimenb e 
valorização do homestead, custas judiciarias, 

:-sentenças proferidas antes da. constituição do 
.homestead. 

Soria ainda conveniente, de accordo com 
·6 voto vencido, facultar a hyp.Jtheca do 
1komestead, uma vez que se p3rmitte a. sua. 
<~.lienação, modificando-se, dessa. fó1·ma, o 
art. 7') do projecto.- Frederico Bmy;es. -
A1·thur Lemos . .:.-Germano , Jiasslochm·, ven
cido. 
· O presente projecto suscita va.rns quos

---rses, varias como são os aspectos por que o 
· e:tcJ.remos. 

Em um delle~, porém, o seu aspecto eco
nomico, pôde s )l' comprehendido todo o vasto 

:;problema complexo quo o projecto suscita, 
pois, como bem diz Schomoller, «n.s institui
ções economic~1.s não são, em rewmo, sinão o 
produeto dos sentimentos e pensamentos, das 
acções, dos c Jstumes e do direito». 

Nem seria. possiycl atacar uma. questão 
ec:momica sem encarai-a. sob taes pontos de 

,yista. · 
Comprehende-se·, ]:ois,- a difficuldn.de com 

que luctaria.mos pal'U. desen v ol vermo3 com
pletamente a1ui o caso que tomos sob os 
olho3, tra.balh, que absorveria. a nossa atten-

. çã.o por longv tempo, impondo-nos uma 
explanação que demanda.rb. não pequeno 
esttttlo, retardando a discussão do projccto, 
campo mais vasto para elle ser a. bordado. 

Por isto muito resumidos serão os conside
T mdos que faremos para chegarmos <t con

·.clusão de que deve sei' o projecto rejeitado. 
A instituição do lwme .. tead fedm•al ameri

cano não foi outra cousa sinão um «meio do 
· colonisar » posto em pratica pelos america
nos, para mais tarde, com as successivas mo
dalidades quo foi adquirindo, . definir#se como 

. a acção positiva, ou, melhor, como a acção 
pratica do ·socialismo de Estado, cotmo bem 
assignala Hyppolito Santangelo Spoo no seu 
~L'homestea.d exception law in ra.ppJrto 
ai bisogni economici á I ta. lia.». 

Senhora a União Amei•icana das terras de
volutas, no seu vasto territorio, s3rviu-lhe 
este dqminio para ponto de p1rtida da insti
tuição de quo tornava· dependente com a 
9Ua povoação e cultura o progt>esso na-

•Cional. · 
Como nasceu a instituição tod.os o sabem. 

A guerra de secessão findara com a aboli
~Ção d.a e~cravatura.. 

· Uma. lucta intensl estava travada entre 
interesses oppostos. De um lado o capita.· 

· l'ismo poderoso, senhor de enormes latifun-

diÓs, e de outco o pequeno agricultor. No 
programma dos reformadores do solo, de 
então, figurava a. idéa de resguardar a p1•o
priedn.de territorial contra. a penhora dos 
credores. E assim t(}VC vida. este instituto 
de caracter federal, inspirado na legislação 
do Texas, que já. em 1839 o incluíra no 
seu direito pt•iva.do, o homestewl, toda o qual
quer propriedade, rocem-povoada ou -não 
dcn tro de certos limites a sal v<.\guarda da 
penhora.. -

Foi sob esse concGito que a idéa tentou 
abril' caminho da Europa, como solução · de 
um movimento das pretonções a.grarias 
contra. o capitalismo. 

E' sob oste ponto de vista sóment'3 que pode
mos discutir o projecto-como uma reforma 
no nosso direito priva1o, regulando a pro
priedade, creando um instituto de excepção 
nas regras geraes que a regulam. .· 

No nosso paiz, não disp:mdo . a União do 
terras d:woluhs, o hom:~steact fedcr.l.l ame-:.·i
cano é inapplicavol, isto é, um:1 lei fejeral 
não o póde instituil•. 

Nada impede, porém, que os E~t:tdos . do
nos d1s ter1·as devolutas, dollas pJd~ndo dis
por sob toJas as fó::>mas que o airJito civil 
consagra, ceJa a.s mc~mas com condições, 
com a clausula de constituiecm o h.omestead. 

Não é, porém,. da introducção desta fóJ ún 
de homestead que cogita o projecto: clle visa 
simplesmente crear um p~ivilegio no i~iuito 
de acautelar contra credores deterroma;da 
propriedade, como quem dirht um vinculo 
sui gene1·is, remscitando no nosso direito pa
trio a figura cxtinct:t dos antigos vincQ.los. 
E' o regimen domocratico que buscl. adapt'lr 
a. si uma instituição aristocratica, modiflcan
do-llw os contQrnos, ficaudo apena.s o :privi
legio ,.que n'um era a perpetuidade do mor
gado de família, e no outro dovc ser o tecto 
do pl'oleta.rio m. 

Para os c1ue sustentam o conceito das se
rios homogeneas não ha duvida que elle tem 
aqui .a sua consagração plena. 

O homestead do projecto é por uma ironia 
dos temp:Js o morgado da democracia. 

Mas ·não nos detenha. esse aspocto do .as
sumpto,que· outro, mais real, mais positivo, 
reclama a. nossa. attenção. 

Para nós n'um conceito admiravelmente 
exposto por Schomoller, aliás escriptor que 
se pt·etende socialista, resume-se o nosso 
modo de encarar estes assurnptos. 

Citamos Schomoller cxactamente por sm• 
socialista, e referendar um principio que se 
cobre com o nome de Adam Smith. «Lai.sse,
f'aire et laisser tJagsa;·, isto é, jogo livre das 
forças individuao;;; actualmente existentes. 
sem outro dever, sem outro constrangi
mento, sem nenhuma concepção moral. de 
relações da proprieda·Je e do trab1lho, eis 
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o que deve domin:.tr a org:1nisação da pro-
pl•ieJade. » · . 

Para nós, o Estado não pôde, não deve re 
gular a actividade individual. não lhe cabe 
substituir-se <"~ acÇ:ão privada para trac;a.r 
modos a quem quer que seja on acautelar 
a sua vida. 

Para o Estado o direito do chefe de fami· 
lia no seu hornesteacl não pôde valer mais 
do que o direito do credor a haver o que lhe 
é devido. 

1~ si o Estado .mette-se a dispor nesse 
terreno, eHe restringe o credito, faculdade 
social derivada da con1lança. 

A característica do momento actual da so
ciedade é a desigualdade economica. 

Já conquistamos a igualdade social e a 
igualdade política, mas chegaremos jamais 
a essa outra ~ 

O que nos cumpre é viver de accordo com 
as circumstancias, sem pretendermos forçar 
aquillo mesmo que DOS sujeita. 

O projecto, como instituição de previden
cia falha, além do mais, porque recua muito 
sensatamente deante das contingencias dét 
ordem existente. Elle apenas acautelaria a 
propriedade contra o credor e, portanto, 
tirar-1he-hia a sua funcção de instrun;ento de 
credito, equiparando-a a bracos, musculrJsos 
~mbol;'a, mas inertes pela paralysia.. 

Contrariamente ao que r.s leis de muitos 
Estados americ'anos dispõém, nelle se pro
-l:tibe a hypotheca sobro o immovel inscri
pto no hmnesteacl. Mas ao mesmo tempo quo 
prohibe hypothecal', permitte aliena,r, infrin
gindo o nosso direito que consigna que pódc 
ser hypothecado tudo que pôde ser alienado 
e-que não póde ser hypothecado o que não 
pôde sm• alienado. 

Nacionalisa o projecto a medida que pro
põe, dispondo que só os brasileiros, natos e 
naturalisados, poderão gozar dos seus bene· 
íicios. . 

O projccto· supprime ainda o credito sobre 
a producção, incluindo no privilegio os fru
ctos, os animacs de criação, etc. 

O penhor agrícola apontado como recurso 
facil e prompto por todos os economistas, é 
prohibido no projecto (art. 7°). 

A lei que regula a successão é revogada, 
para estabelecol' a successã.o unica do con
juge sobrevivente, com exclusão dos filhos, 
sem prever a hypothese da passagem a segu
gundas nupcias (n,r•t. 10). 

E, finalmente, o projecto de providencia 
abandona os orphãos menores, porque im
põe que, sendo estes os herdeiros, extinguir· 
se-ha. o privilegio ! 

Nem a emenda do illustrado relator pode
ria modificar a situação, deante do art. 5°, 
pois nenhum tut0r, salvo excepções suspeitas, 

üia residir no immovel e exploral-J em be
neficio dos tutellados. 

São estas, em resumo, as objecções que
temos a levantar e que mais compridamonte
dQsenvolvercmcs na discus~ão do projccto. 
A C:.tmaPa na sua. sabadoria mclhoP dirá.'. 
sobre este assumpto, parecendo-nos que an-
dará. bom rejeitando o projecto. · 

N. 249-1903 

O Con_5resso Nacional resolve: 

Art. 1. o E' instituído o privilegio (home--
steacl) isentando de penhora o immovel rural, .. 
pertencente a. brazileiro nato ou naturali
zado que fizer a declaração constante do mo.-
delo A, annexo á presente lei. · 

§ I. o A declaração será transcripta, em · 
livro especial, no cartorio do registro geral, 
da corp.arca da situação do immovel, e ser<í) 
escripta em dous exemplares, ficando um 
archivado no cartorio e outru restituído ao
proprietario do. immovel, depois de feitá a•. 
respectiva annotação pelo otlicial do re
gistro. 

§ 2. o A declaração comprehenderá não s6-
o caso da constituição do privilegio como e· 
de subrogação, quando houver herdeiro ao 
qual seja. o privilegio transmittido. 

§ 3. o A declaração serâ tambem trans- · 
cripta no livro de q1,1e trata o paragrapho
anteccdcnte, quando se verificar a trans-
missão do privilegio, devendo Set' feita essa. 
declaração de accôrdo com o modelo B:,. 
annexo a esta lei. 

§ 4. o O livro de registro terá duas co-
lumnas, uma para as transcripções.da con:-· 
stitnição do privilegio o outra para as.trans~
cripçõJs nos casos de subrogação. 

§ 5. 0 O official do registro terá o emolu
mento de 10$ por qualquer das transcripções
mencionadas nos §§ lu e 2°. 

§ 6. o O official do registro . fará a tmns
cripção no prazo de tres dias, sob multa de-
50$, imposta pelo juiz de dir~ito da comarca,. 
a requerimento de qualquer interesmdo. 

§ 7. a O official do registro d~rá recibo á 
parte interessada, que lhe apresentar a de
ciaração para ser transcripta, em qualquer· 
do casos mencionados Dos §§ 1 o e 2° deste· 
artigo. 

§ 8. o O Governo fornecerá gratuitamente· 
os primeiros livros nec.Jssarios para a ax
ocução desta lei. 

§ 9. 0 As declarações e transcripçõ~s. bem 
como os livros do registro, serão isentos da-
senos ou taxas federaes .. 
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Art. 2. o No immovcl, a que se refere esta 
'lei (homestewl), ficam comprehendidos: 

a) as ca.::;as, bemfcítol'ias e os fl•ucto~; 
b) os moveis, utensis, instrumentos de tea

balllo e qun.esqucr accessol'ios; 
c) o::-1 animaes de criação, não incluin:lo 

as aves, que n5.o tcr·ão limite fixa.dot até 50 
para. cada espeeie ; 

d) os anímacs de tiro até 10. 
Art. 3. 0 O immovel nã.t~ po:le1•;t ter á.rea. 

superior a. 25 hcct<~res c nem V<tlor exce-
dente a 20:000.$000. .· 

Paraprapho uni co. A àrea. c valor de~la.
rados no registro não poderão ser atteea.dos, 
·nem mesmo om caso de demanda judicial. 

Art. 4.0 O ünmovel só poderá. ser penho· 
.l·ado nos seguint3s casos: 

a) de pagamento ao vendedor ; 
b) de pagamento do sal<trios a trabalha

dol·es. 
Art. 5.0 O immovel deve, sob pena. de ser 

perdido o privilegio, ser explorado pelo seu 
proprietario, que .nelle será tambem obri
gado a residir. 

Art. 6. 0 O privilegio (homestead), de que 
trata esta lei, só poderá ser constituido por 
quem, alem dos requisitos menciona.clos no 
art. 1°, for chefe de familia. 

Art. 7. 0 ·0 iromovel não poder.:t ser objccto 
ele hypotheca. ou de outros onus reaes ou 
não, soh pena de nulliàade. 

Art. 8.0 O immovel só pôde ser alieua.do 
com exclusão do privift>gio. 

Art. 9.0 No caso de divorcto, o immovel 
:ficará. l)el'tencenüo ao conjuge que tiver ao 
seu cuida.do n. crin.ção e educação dos :filhos. 

Art. 10. No caso de tá.llc!:!imento de um 
dos conjngos, o irnmovel fiMrá pertoricendo 
ao conjugo sohrevivento, com exclusão dos 
filhos. 

Art. 11. · No caso de fa.llecimento de ambos 
os conjugcs, a prop1•icdadc do immovel pas
sará para o filho designado pelo ultimo con
juge que fa.llocer. 

Pa.ragrapho unico. NQ ca~o de serem me
nores tollos os herdeiros, ficará tambem ex· 
tincto o privilegio, procedendo-se como de
termina o dieeito commum. 

Art. 13. O herJeü•o que ficar com o pri
vilegio fa,rá com os outros herdeiros a de
c!a.ração constante do modelo B, que scmt 
transcripta., confol'me prescreve o art. 1°, 
§ ~)'. 

§ 1.0 A declaração set'à tambe n assignada 
pelo curador geral de orphãos, quanrJ.o hou
ver herdeiros menores. 

§ 2.0 A declaração sm•â escripta em dons 
exompla.res, dos C!l.Iaes um ficará archivado 
U') cartorio <lo registro e outro será. entregue 
ao rendeirot a quem coube1· o privilegio. 

Art. 14. O Governo expedirá regulamento 
para, execução desta lei ô::> dias depois de ser 
publicada. 

Art. 15. Revogam-se as disposjções em 
contr·ario. 

Sala. das sessões, 5 de outubro de 1903.
Francisco Malta. 

Jlfodelo A 

Eu, F ... , cida.dão brazileil'o, casado com 
F. . . com. . . annos de idade, residente na. 
comarca de ••• Estado de ••• declaro que sou 
legitimo senhor e possui\dor do immovel ru
ral, denominado .•. si tua.do na comarca de ..• 
com a área de ... , valor de ..• compromet
tenclo-me a residir no mencionado immovct 
e a explol'al-o em beneficio de minha. fami
lia, pa.m gozar do privilegio da lei •.• 

Data. 
A .. ~signa t nra. 

Jloclelo B 

Nós, FF ... , cidtvlãos brazileil·os, decla.l'a
mos q u.e o prl vilcgio, constituído por F .•. 
cr4sa,lo com F ... , tlos quJ.es somos lcgitilnos 
lterdeiros, de a.ccôl'do com a lei. .. fic11 per· 
tencendo ao herdeiro F ... 

§ Lo Na. fa.lta de ucsignaç5.o, os herde iros 
maiores c o curador geral de orphãos, pelos D<1ta. 
menorest clogcr~o. o l~erdeiro que deve ficar Assignatura. dos lwrdcil'OS, e do curador 
subrogado no pr~ vllegw · . ~er'al d.e ol'Ullãos qmmdo lwuver menol'es 

§ 2. 0 O herjea'o escolb.Hlo, em qua.lquel' • < ' • • 

·das hypotheses menciouadu.s no artigo e pa.-1 0 s . Presi<leRte _ Nüo havendo 
ragraph~ a:~teccdeutes, ,, indemnizará os ot~- na(la ~u:i; n. t 1·atar, designo para. amanhã a 
tros he1àe1~os!.. pola fó~I~la que for comb1· seo·uinte ordem ao dia: 
nada, o qumhu.o proporciOnal ao valol' qno o 

constn.r do registro. Vota(;ão do p1•ojecto n. 78 A, de 1904, auto-
Art. 12. Si no fim de 30 dia'3 da aberturo. rizu.ndo o GoveJ•no a. ahril• ao 01•çamento da. 

da su.oce;;são, não ti ver sido escolhido o her- l\Jarinha., á rubrica. - Arsenaos- o credito 
deiro, ao qual o pPivilegio deverá ser trans- supplementar necessario ao pagamento, at(\ 
ferido, fica1'<t este extincto, procedendo-se o fim do presente exereieio, dos operarios 
ao inventa.rio e pa.etilhas con(orme o direito extraordinal·ios que t1•abalham no Arsenal 
-commum. de Marinh1l, da Capih.l Fe<lm•a.l e suas depen-
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dcncias, com parecer e emenda da Com- com aula3 sapplemenhrJS do 1o e 2n anno.:; 
missão rle Orçamento (la discussão) ; do (;ymnJ.sio Naciona,l (2:.. discnssã.o) ; 

Votação do projecto n. 108 A, de 1004, 
autorizando o Governo n. abril• pelo ~Iinis
terio da Justiça e Negocias Intcriot'QS o cre
dito cxtra.ordinario de 4:257$. para paga
mento de vencimentos a. varios empregados 
da Secretaria do Sena:to (.2a discuss:io) ; 
- Votaçã.o do projGcto n. 109, do 1904, aut;o

rizn.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria d<~ Justiça e Negocias Interiores o cre· 
dito de 32:9.23$233, supplementar á. rubrica 
.2sa do a1•t. 2° da lei n. 1.145, de 31 de de
zembro de 1903, para pagamento de despezas 

Votaç:ão do prqjccto n. 110, de 1904, ttutori
za.ndo o Presidente tb Repnblica. a ahrie ao 
Ministct•io ua F'azcn•ia. o cre1in cxtl'aordi
na.rio que p1•ecisJ for pctt'.1 1)agamouto a. 
O. Da.ma.zia J\-Ia.lveLro da .Mo~t<t, mã.e do fat
lecido c:1pit.J.o.tenentc lla <Wmada. Linclolulw 
Mal\rcieo da. 'Motta, do meio-soluo o n:ontêpio 
a. que tem direito, com par0ce t• B emenda. da. 
Commis;ão de Orçamento ao peojc~to n. 3n. 
dJ 1903, do Süna.do (2a discussão). 

L~vanta.·sc a se::Jsão (Ls 2 hora,s e ~~O mi
nut os da t:u·dn. 

CH (\ SESSIO El\1 22 DE JULHO DE 100.1: 

Ao meio-dia, procede-se <t chmnacla, a q ne 
respondem os Srs. Paula. Guimarães, Oli
veira Figueiredo, Julio de Mello, Alencar 
Guimn,rães, \Vandm·ley de Mendonça., Joa.
·quim Pires, Eugenio Tourinho, Bricio Filho, 
Sá Peixoto, Enéas Martins, Rogerio de :Mi
randa, Dias Vieira, Virgilio Erigido, Gonçalo 
Souto, Pa.ula e Silva, \V:.tlfredo Leal, Angelo 
Neto, Raymundo de Miranda, Euzebio de An
drade, ArroxeUas Galvão, Rodrigues Doria, 
Joviniano do Carvalho, Domingos Guimal'ãos, 
-Garcia- Pires, Satyro Dias, Pinto Dantas, 
Alves Bal'bosa, Pat>auhos 1VIoutcnegro, Ro
drigues Saldanha, Bernardo Horta, HoredüL 
de Sá, Correia Dutra, l\Iello Mattos, Nelton 
de Vasconcellos, Sc.i. Freire, João Baptista, 
GtLlvã.o Baptista, Silva Castro, Umrindo 
PHta., Pereira Lima, Julio Santos, Muuricio 
de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, E::;tevam 
Lobo, João Luiz, Gastão d<t Cunh;,t, David 
Campista, Carneiro de Rezende! Bueno do 
Pc.üva, João Luiz Alves, Leonel Filho, Lamou· 
nier Godofredo, Carvalho Beitto, Manoel 
Fulgencio, Nogucil'a, Olyntho Ribeu•o, '\Ven

. ccshlo Braz, :Moreil'<L da Sil V<t, Bernardo 
de Campos, Domingues de Cttstro, Francisco 
.Romeiro, Costt~ Junior, Leite de Souza, 
Paulino Carlos, Joaquim Teixeira Brandão, 
Bernardo Antonio, Carlos Cavalcanti, ·Paula 
Ramos e A b<lon Baptista.. 

A lJI•e-se a ses~ão. 
E' lida e posta em discussão a. acta. 

O Sr. Bricio Filh.o- Sr. Prosi· 
dente, laml'nto que não esteja presente o 

illustt•c Depuhdo pelo Rio Grande · do Sul, 
o Sr. BarbOS<L Limn., porque estou ce1•to 
de que a prc:::entc rectifica.çã.o partiria do 
S. Ex. 

Não tenho, Sr. Presidente, procuraç~~o 
para. rectific<tr em nome do Deputn.do l'io
graudensc; sou, }Jorém, forçado a. vir ii. tri
buna, porque ao trecho do discurso que cu 
pretemlo que seja. l'ectificado esttt lig~do um 
::t.parte que dei na occasião. 

Lê-se o soguin te no discurso por S. Ex. 
hontom pronuncittdo nesta Casa, a. propo-
sito de seu requerimento: . 

«Nós j<í. tivemos ar1ui peç~as offlcia.os vimb~ 
em original, e pareceu-me ter ma,nu
seado em original o inquerlto relativo ;i, • 
prisão de 1<Im·io Trovão, etc.» 

Ora, Sr. Presidente, pcnsó, c fui nes te 
sentido que dei o apaeto, quo o 81•. Barbas~~ 
Lima não se referiu (~ pl'lsã.o de Mi.U'io 
T:!WYÜ.O. 

S: Ex. tra ton do inq ucrito r ela ti v o a. o 
facto occorrido na estação policial, classi
ficado como toma.da do preso .Mario Tl'ovao . 

V r~, V. Ex., pois, que silo casos inteira
mente divcl'sos. En nào poderia dizer que o 
íuqncl'i.to sobL·o a prisi'~o de Mario Tro,·fLu 
veiu pa1·a esta Casa em original, quando 
elle não veiu, c até V. Ex. deve estar lem
brado de que foi a falta desse importanto 
documento .qu~ levou o .Sl'. Si.L Freire, Dcpu
tn.do pelo D1str1eto Federal, a apt·oscnttu· um 
requerimento, que teve o meu tl,poio c foi 
infclizmontc rejoitado por grande maíorl!l,. 
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O in1uel'itoque veiu em original, Sr. Prc-J ciel, Camillo Prates, Rodolpllo Paixão,Galoão.· 
sident.e, ao qual o rcpres:mtante do Rio Carvalhal, Rebouç~as de Carvalho, Eloy Cha
·Grande 1lo Sul naturalmente se referiu, foi o .ves, José Lobo, candido Rodrigues, 1-Ierme
·inquerito do quo occorrcu na estaç~ã.o sobre negildo de Moraes, Aquino Ribeiro,Bencdicto; 
a tomad1.. do }n'eso, inquerito em que o de Souza, Lindolpho Serra,Eliseu Guilherme. 
3~' promotor publico baseou o pedido de li- Soares dos Santos, Juvenal Miller, Marça·l 
cença pa.r,~ o processo do Deputado Alfredo Escobar, Barbosa Lima, Gm·mano Hasslocher·, 
Val'ela. Victorino Monteiro, .James Darcy, Vespa-

São estas, Sr. Presidente, as poucas cJnsi
deraçõcs que tenho a fazer, pedindo a V.l!:x. 
que mande proceder á necessaria rectifl.-
r.ação. · 

O Sr. Presi.den te-O nobre Depu
. tado sm·â. attendido. 

Si não ha mais quem faça observações, dá
se a acta por approvada. (PC!usa.) 

Está approvada. 

~iano de Albuquerque c Homem de Car
vu,lho. 

Deix.a.m de comparecer cem causa parti·· 
cipada os Sr·s. Thúmaz Accioiy, Antero Bo
telho, Raymundo Nery, Aurelio ,Amoriw, 
Hosannah do Oliveira, Passo:~ Miranda, Indio· 
do Brazil, Guedelha Mourão, Raymund.o A.r
thur, João Gayoso, Thomaz Cavalcanti, Fran
ci~co Sá, Pereü•a. Reis, Trindade, Izidro· 
Leite, José Marcellioo, Moreira Alves, Cor
nelio da Fonseca, Arthur Ol'lando, Folisbello 

O Sr. Alenc,~r G-nin1.1t.rães F1·cit·e, Neiva, Leovigildo Filgueiras, Vergue 
(to Sec1·eta1"io) procede <L leitul'a do seguinte de Abreu; Rod1•igues Lima, Tolentino dos

EXPEDIENTE 

Officio: 

Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 21 do 
corrente, communicando que pelo Sr. Presi
dente da Repuhlica foram sanccionadas as 
resoluções do Congresso Nacional, das quaes 
envia um dos respectivos autographos, con
cedendo licença: uma de oito inezes, com or
denado, ao Dr. Manoel Ignacio Carvalho de 
Mendonça, juiz federal na secção do Paraná ; 
e outra do seis mezes,com todos os vencimen
tos,ao ministro do Supremo Tribunal Fede1•al 
Dr. Alberto de Seixas Martins Torres.-lntei
rada.AI•chivem-se os áutographos. 

H.eque1•imento: 
_ De Ma-cia Salomé de Azevedo, pedindo re
levação da prescripção em que diz ter incm·
rido pa1•a receber o meio soldo e montepio. 
-A' Commissão de Fazenda e Industrias. 

O Sr. Presidente-Está finda a. 
loitul'a. elo expediente. 

Santos, Eduardo Ramos,. Marcolino Moura, 
Americo de Albuquerque, Fidelis Alves, Be
lis<n·io de Souza, Abelardo de Mello, Hen
rique Borges, Cruvello Cavalcanti, Fmncjsco 
Veiga, Viriato Mascarenhas, Ribeiro Jun~ 
queira, Astolpho Dutra, Penido Filho, Fran
cisco Bernardino, . Adalberto · Ferraz, Ber
nardes de Faria, Antonio Zacarias, Henrique· 
Salles, Ctwlos Ottoni, Lindolpho Caetano,. 
Jesnino Cardoso, Valois de Castro, Arnolpho 
Azevedo, Fernando Prestes, Alvaro de· Car
valho, Azevedo Marques, Rodolpho Miranda,. 
Costa Netto, Cu.ndido de Abrou, Angelo Pi
nheiro, Cassiano do Nascimento e Diogo. 
Fortuna. 

E sem causa os Srs. Chl'istino Cruz, Joã.o. 
Lopes, Serg-io Saboya, Teixeira do Sii, Affonso. 
Costa, Pereira de Lyra, João Vieira, Mala
quias Gonçalves, Estacio Coimbra, Elpi.dio· 
Figueiredo, José Monjardim, Galdino Loreto,. · 
Osca.1· Godoy, Augusto de Vasconcellos, Pa,u-· 
lino de Souza, Cmnillo Soares Filho, Padua. 
Rezond.e, Amaral Cesar, Ferreira Braga,. 
Francisco Malta., Domingos Mascarenhas, AI·· 
fl'edo Vareln. e Campos Ca1•tiet·. · 

Comparecem mais os Srs. Arthur Lemos, O Sr. Presi<.leute- Tem a plt
Cal'los do Novaes, Antonio Bastos, José l~u- lavra o Sr. Bernardo do Campos. 
zebio, Urbano Santos, Luiz Dominguos, Ani-
zio de Abreu, Bezcnil FontenoBe, Frederico o Sr. Bernardo de Cainpos 
Borges, Eduardo Studart, Eloy de Souza,Fon- diz quo, ao submetter â consideração tia Ca

. seca. e Silva, Abdon Milanez, Celso de Souza, mara um p1•ojecto, que lhe pa.rece de maxima 
Esmeraldino Bandeira, Pedro Pernambuco, importancia pa1•a o commercio, pois se re
Epaminondas Gracindo, OUveira VuUadão, fere a. garantias para boa e equit:l.tiva ex
Castro Robello, Tosta, Bulcão Vianna, Prisco ecução do regulamento do impostos de con-
Pai•aizo, Felix Gaspa1•, Augusto de Freitas, sumo, sc·jam as suas primeiras pala.VI'as em 

· Moreira Gomos, lrineu Machado, Bulhões homenagem ao benemerito ex-P1•esidcnte 
Marcial, Erico Coelho, Bezamat, Bernardo Campos Salles. 
Monteiro, Josê Bo~ifacio, Carlos Peixo~o Fi- E' uma justa homenagem qne prest:l. ao 
lho, Calogeras, Sabmo BMrozo, Olegar10 Ma-l eminente patrício, Cllte, ao realizar o plano 
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. aigantesco da regeneração das finanças, não 
~e deixou quebrantar l_)elas aggressõcs dn 
oppos.~ção tenaz, nem arrastar pelas lüonjas 
tlos amigos. 

O seu premio uníco era, a coosciencia. do 
dever cumprido. 

Foi no govel'no do grn,nde brazilciro qne 
mttior expansão ti vot•:.tm os impo::;i;os du con
sumo. 

Era not::>rin. a. sitn<tção !}O~olé:dora. das fi
na.nças do ptdz, qun.ndo S. Ex. as;;;nmin o go
·;erno <ht Rupnblica. 

O orçamento foi profunda. e ra.dicalmcnte 
modificn. ~.to, sendo adoptadas mcdida.s de ~tlto 
va.lor c beneficos rcsulliados ; a receita. foi 
calculada não só sobro t~s l'endtLS aduaneiras, 
COlllO :únda sobt•e o maior desenvolvimento 
que se pudcs.sc dar aos impostos do con
sumo e a sua cfl'ccti va. art·ecc.ldação. 

Era preciso fazer face aos pt'ojuizos que a. 
politica protcccionista., até cntilo ~cguid:t, 
occa.sionu.ra. <i.s l'enda~ adm~nciea.~. m·a. pre
ciso se tirar do povo o s<:tnguo neccss::tl'io 
pa.ra. com ello reaninun· o o1·.~anisrno dopan
perado Lla. Nação. 

Os esforços do illustrc brazilGieo auxi!ia<lo 
pelo omerito esta.dista .Joac1uim :'lrurtinho 
lograram exerutal' o pt>ogramma, tl'aç\a.llo. 

Os pagamentos suspensos em lm)S foram 
reata.dos om 1902. 

Reintcgl'a<lu de algum modD o paiz 11:1, sn:t 
vida financeit·<~, ponsa o ul'adot• quo . t~ che
ga,do o rnomen to de :::Q JH'ocur::u·, nflo ~.~il'ú cii
minuil· os irnpo:~tos, m:ts ;.;;navbar ti, fót·n.1:1, de 
tl.l'l'Ccn.dação de~ses impostos de con:-:nmo. 

AS:'3im pat'üce pcns:Lt' G~tmbem o ILotu·ado 
Sr. Rod1·ignes Alvc.'3, sogundo a.'> i.déas tl:t 
sua. monsagom do anno passado e roit01.'~td:1~ 
·ainda. na (lesGo ttnno. 

A oxpot·iurwia. adquil•itl:.t. polo orat.lor no 
cargo do procm•adoL' d<~ lV:public<t no K-;t<~t!o 
do S. P<Lulo, oll'ereccu occitSiã.o pn.L'<~ scntit· i\. 
violeneia a. quo se peesl<L o a.ctual rcgula.
mcnto dus impostos de con~tm1o. 

Imposta a· multa ou a.utes la.vt'n,Jo o n.uLo 
de inf'L'acç5.o pelo agente, o.~te a,r.Ito tr:),n:!ita 
pela repaeiiição arr-ccatl<tuor:L :.~1;(} que o d.e-
1.l}gado liscal imponha :~ multa.. E:";to auto 
nem sempre tem tLssento em um<L inf't•; l,cçfto 
real, embora. mvestido ele todas as f'oPm:l.ll
dades externas. 

O resultado é a. multa ser impost:.~ polu 
~hcfe dt" eshção fiscal c pas~ada em julgado a 
sua decisão, ó certidão c actualmcnt(} cnv iadu. 
a.o procurador fiscal, que procedo (t cxr~cução 
respectiva •. 

O art. 53 io decreto n. 3.084, d.o 5 (le no
vembro úo 1898, csta.helece quo se consldm·~t 
liquida o corta a di vida pam. o elflüto da 
Fazenda Nacional entrar crn Juizo corn sua 
intenção fundada de facto e de ctir·eHo, sem
pro flUO constituir sommu. fixa o dl)tl)rminaü:t 

Vol, lll 

e s0 provar porcertidãoauthentica dos livros 
respectivos. lJc fót>m:1 que o pl'OCUl'G.dor, 
pelo art. 37, 11~1,l'te 5a. do citado decreto, ini
cia o processo executh·o,l'C(jtll3rcndo ~o juiz, 
com fundamento nessa lei, a expedição do 
mandado pelo qual 6 o executado intimado 
para. pagat· crn 24 horas, ou nomeat· bcn;~ <'i. 
~1enho1·a, a importa.ncia, o cuslas, Sl)b pon::t 
de se cxpcda' Hl<mdado de penh01·a, 11ca.wJo 
desde logo citado pa.ea. todos os termos da 
cxccu<;;ão a.l.ú final julg~mouto. 

Nesse pPocesso o oxn~.::ntado não póJoallegar 
vtoloncia, fraude, tLrtificio quo, po1•vcotura, 
ti vcl' sido em pl'Cgt~do polo ageow fiscal por 
OCC<L~ião do pl'OCOS:';O administrath'O. Pelo 
art. GS, a def'esa se limita, á allogaç1i.o tlc 
pagamento, pt•cscl·ipç·i:~o ü,,, divida. c nulli
da.üe üo pt·o~e~so. 

Como ve n. C<Wl~l.l'<l , <1. ~utm:id:ulo n.dmi
nbtl'tttiva é aqui :trbitro supremo do di
reito c o Poder Jndicin.rio está i'Oduzido a 
simple:-:; ch<~ncellat·ia. 

Pol~ bem. O sou projcdo tom por fim ga,
rantil' o noguci:.~nte contra os poí:isiveis 
a.bu~os dos agentes t1scae:-l. Assim reduz as 
mul.tn.s; cstaboieci~ uma. intimação prévh de 
trcs <~ ~eis clb:; pw:t o infra.etor cumpdr a 
dispo:-::iç:ã.o ou disposições violadas; deter
mina. t·cla.tol'ios serna.n:1os pal'l\. g:wantü1, 
do fiel L'umprimento (las a.ttribuiçõcs dos 
agente.;; ; re .Luz os pra.zos, afln'l do pt·ocosso 
toe ma1·chu. nmi~:; rapid.a ; propõe que os rc
cm.;os ordinarios tl e:·:-otficio ~eja.m dil'i.:,;·ldos 
pJ,l'<t a resr)octiv<l. .Junta, du FazcnLla, crea.da. 
em cada um dos E$liad.os; crctt o deposito 
pt·évio ou fi < ~n~;<l. iüonca. p<tt';l os caso:; üe ::.·c
curso de revista o pêll'\.1, os urdinarios lloter
lilinartc~s no projo,.·to: cxtingLLO os logaros do 
inspectol' íi~cal. 

EmlJOl'<l. não protonda., no momento, dar 
nmis l<Ll'gn. ,justllici.tr}to ao pPojecto, precisa., 
ontl'otanto, díWl' o motivo ua axtincç'Eí.o 
desses mtrgos. 

0 :; inspcctot•cs Ji.-:;e,~cs nadtt toem feito no 
::;cn Udo d<t iUl'ocadaçTLo dos impostos. Teem 
sMe nesta Ca.piG:ü o daqui sã.o ouvi:.~dos a 
um 011 outro p(1nto ele um Estado qualquer 
ll<1l':.>. fiscal.izarem o:; ugonles liscaos. Pcrce
b(~ndo pingn<!S remunerações, [L sua aççã.o tem 
sid.o intoil'iMnento nullas para r> Thosum'o. 

Corno voem os col.legas, o objcctivo üo seu 
pt·ojcci;o é a.ttonna.r o sttcriftcio cxtram·dina
rio que o povo 1oi clli.l,ma(lo a, fazer em um 
mornoniio doloroso da vida 1ina.nccira. da 
Nação. 

«As dcspezus com o serviço dos impostos, 
diz Arlam Smith, devem se1• indispcnsa.veis, 
:.tfim de r1no o Thesouro recolha o maior li
quido possivol. » 

M:.Lxima quo ua lei economica so traduz 
nestos termos - o h ter o mais possível com o 

30 
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menor dispendio de forças - e que deve apr·esentados pelo meu eminente collega (• 
sempre servir de mira ~tos governos. dístincto :.~.migo o Sr. BarlJosa Lima, cuja pa:..'-' 

Nesta Capita.l e oro S. Paulo o povo, paga b.vr·a sernpre brilhante já me acostumei a 
gostosmnente- permittam o adver·bio - os ouvit• com o maioe rcf::peito, prawe e admi-
imposi;os, porque vê que c~sos sacrificios ::-ão raçãu. 
compensadus com os herwficios que recebe, 0 Sn. BARBOSA LmA-"Muito agradecido. 
graças ao patriotbmo dos t~dministratlores 
dos muuicipio~, os Srs. Antonio Prado e Pe- O SR. \VENCESLAU BRAz-Antes de fazel-o,-
reira Passos. porém, SL'. P1·csiJentc, devo salientar pe,-

0 glorioso jornal franccr. Le 1'emJis, após r·ant.e esta. Ca.ma!'a que a primeira part.e do· 
Ull'l estudo brilhante sob1·e a~ causas da deca- requerimento do illustt·e Deputado j;i. l'oi oh
·ctencia, <.ia. Iingua íhtnceza diz- «si jâ não jccto do um eequcl'imonto apresentado por· 
somos a nação mais poderosa do Unh·el'.:iO, S. Ex .. e re,jeitado pela Cu.mara na sessão· 
csforcDmo-nos pam ser a naç~ão ma.if.:: intelli- úe 13 deste mez. 
g·c~nte, mai:-; libeL·al c mnis digna de sm· O requel'imento niio fui tl[seutido ante~ da 
amada.» vutução, mas o foí postcl'íormento, dadas as· 

O oradot• diz tamlJem-esfol'cemo- nos para. ra1.õe.-:; da rnjeição, pelo iHustre lel!de,· da, 
·&o!'nar o Brazil, si não a mais poderosa míliOl'ia da Ca.mara, o Sr. Cassiano do Nas
nação da America, ao menos a. mais intelli- cimento, cuja ausencia justificttda lamento. 
gente, mais liberal o a JIWis iJjgna de ser Tmta-se, portanto, de mate1~üt velha, ja 
amada. (Muito ben~ ; muito uem. O oi'í!d Oí" e dL~cutida o jü. rejeit:l.da pela Cu.mara;tra.ta-se, 
felicitado.) além disso, de um caso quo não póde te1• a 

importn.ncla. que lhe quer attríbuir o meu il-
0 Sr. Presidente-O JWojedo fica lustre amigo ropresonte~nte peJo Rio Gmndc· 

sobre a. me.sa até ultorior delibo1·aç,ão. do Sul, e ê ruai~ como homenagem a S. Ex .. 
E' annunciada a discussü.o do :--L'guinte rc- do que por outr;.~ qu11lquor N.zão que vou 

querimcnto, oilurecido JHJ. sessão de 21 do f;_~zer a narrativa do facto a que se refere o· 
col'rente, pelo Sr. Barbosa Lima, cujo teor é l'Oquorimento apresentado por S. Ex. 
o seguiu te : Tendo alguns funccionarios da Repartição· 

« Requeiro que 0 Poder Executivo in- . 'le Sa.udo Publica de faze1•, no predio á rua 
formo si a autoridade }lnlicial mr~nüou pro- Major A vila n. lí?, uma. desinfecção regular
ceder a rigoroso inqucrito: mente requisitada, encontral'a.m lá uma se

nhorét com sua filha, de nome Iracema. Esta 
ct) sobre a morte da meno1· Iracema, uecor· senhora recusou-se a attender ás solicitações 

rida durante urna desi nfoc~ão oíTical na foi tas por vat•ias vozes pelo illust.re profis
JSCnida n. 12 da rua Ma.jor Avila e pt·ovc- sional D1·. Ahueitla Gomes, que dirigia. o ser-· 
niC'nte do quoímadlll'llS por acülo plwnico mn- viçQ o quo insistia. com clla para que sere
vrogado nosso sol'viço pelos agentes da auto. r.irasso, tt vista d.os inconvenientes prova.vcis 
dllado sa.nita.ria.; ua :ma, pormanoncia e da de sua, tlJha na casa,. 

b) soln•o a 1nortc de CYlll'iana r..-ral'ia Loo- quo in. ser dcsinfocta.ua.. Apczar da insis
It<u•du, á rua da, Alfamlcga n. ~7i. no dia tcneiu do medico, como disso, a. senhora se 
14 de julho COl'l'cnto, motivada pol' :;cptko- recusou a attender, doclu.ranrlo c1ue ninguom 
mia. consecutiva (L wtec:·naçao, segundo resa com mais solicitude o com mais interesso po
o attcstado do Dl'. Cunha Cru~. registrado rlcria zela. r pela sua filha do que clla que era 
n:.t 4'~ pretot·ia, o na vigcncía da interYençã.o mã.e. 
clioica rnccnu miUtm·í quo tom imposto contra Ante esta recusa pcrcmptol'ia, começou o 
"" vontade dos pacientes ar1uelle processo sel'\'iço a sol' feito. Na continuação delle, 
J)l'Opbylatico. essa menina, por urn relaxamento, por uma 

Idem requeiro que se solicito, no caso a.ffir- impl'mlencia de sua prop.ria mãe, col'l'CU para. 
mativ&, cópia autlwntica dc~~~os inq.twritos. » o iogar onde se estava fu.zendo a dcsin!ecção 

e ahi cahiu :;ob1•o o soalho, do moílo u. so 
O Sr. Presl.dente-Tem <l pal.a.vra queimar no acid.o phonico, quo se achava es-

o Sr. Wenceslau Braz. palhado, e que n'ão era puro, conforme se 
disse em um dos jornaes úesta Capital, mas · 

O @h·· 'U7' ence~lu.u 13raz (movi- sim em solução a. 5 % , . quo ainda. 6 ca.ustica. 
mento de o.tterzçao)-Sr. Presidente, pe~~o a 0 SR. BARBOSA. LIMA.-gxa.ctamente; bM· · 
':. Ex. q:uc I?o faça chegar ás mãos o roque- t t: 1 
I'lll1onto do s1•• Dcputa1~0 Barbosa Lima. (E' ante para mataL• o, 10 o o ••• 

· sMi.~{'eíto.) 0 SR. WESCESLAU BRAz-Os primeiros CU-
Pedi hontcm a pttlavra, S1·. PreEiuento, rativos foram feitos immediatamonte pelo . 

pal'a dat· mpidamento as l'azõcs q.ue te1.1ho illust1•e profissional a. que me acabo de l'e· · 
.Para negal' o IJ1GU voto aos l'oquei~imentos ferir. 
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0 SR. SILVA CASTRO- Profissional habi
lissimo. (Apoiados.) 

O SR. "'WENCESLAU BRAZ- Ello fez os cura
ti vos com os maiores cuidados, com toda a 
solicitude. 

Terminada a desinfecção da casa, retira
l'a.m-so os funccionarios. como era de seu 
dever. · 

O illustre profissional não foi mais peo
curado pola mãe da infeliz creançn. sinão 
quatro ou cinco dias depois, quando já., pela 
falta de tratamento eonveoieutc, n. Cl'eanç:1 
estava nos ultimas momentos. 

Deante uesto facto. relatado de uccordo 
com ·as informações officiaes <1 uc tenho e que 
foram publicadas pela imprensa desta Capi
tal, pergunto : podem os funccionarios da 
hygiene ser passíveis de alguma pena, podem 
elles ser- responsabilizados por esse facto, 
quando da sua parte houve o maior empenho, 
a maior insistencia para que a senhora se 
retirasse com sua filha ~ 

Não vejo, Sr. Presidente, responsabilidade 
alguma da parte destes funccionarios. 

O illustre diroctor geral da saude publica' 
tomando conhecimento do facto, abriu D, re· 
s:peito delle uma syndicancia, afim de apu
rar a verJade, a responsabilidade dos func· 
cionarios, e chegou exactamente a este re
sultado: que nenhuma I'e3ponsabilitlade podia 
caber aos mcsn1os funccíonarios, os quaes 
cumpriram o seu dever, procm•ando evitar 
que a senhora, com sua filha, ficasse no logi~r 
onde ia se proceder a desinfecção. 

Agora, pe1•gunto ao nobre Deputatto, si 
clles tivessem pt•ocedimento "ivurso, si se 
apod.erassem desta senho1•a. e, á dnt fot·~a. a 
fizessem retirar da casa, ou si a pl'ondossem 
oro um quarto, em um compn.rtimento 
qualquct', omquanto se ofl'octua~se o serviço, 
não seria enorme a grita que se levantaria 
contra esses pohres homens, pela imprensa e 
por toda pa 1•te ?il 

As reclamações então seriam provavel· 
mente mt\is vchementes do quo as que 
a.ctualmente se levantam contra os funccio-· 
nal'ios da saude publica. 

Devo·me referir tambem, Sr. Presirlente, 
especialmente uo inspector stmitario que 
presidiu, pelo menos, a grande parte do i!el'· 
viço, o qual fez pa.rtc dosta C:1rnat•a., sendo 
conhecido da maioria dos Srs. r•epresen
tantes. 

O Su.. JoÃo LUiz -E' um medico distin-
ctissimo. (Apoiados.) · 

O Sa. W1~NCESLAU BRAZ - E' um medico 
distinctissimo, deixou aqui um bollissimo 
nome e seria incapaz, absolutamente in
capaz ... 

0 SR. BARBOSA LDIA- Apoiado. 
O Sn.. \VENCESLAu BRAz- ... de pactuar 

com qualquer perversidade de qualquer dos 
seus subordinados. (Apoiados.) 

0 SR. BARBOSA LIMA-Muito bom. Mas 
não presidiu a cousa algum:t. 

O SR. "WENCESLAU BRAZ - EsteYe pre
sente ... 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não presidiu O ser
viço. 

0 SR.. WENCELAU BRAZ- ... chegando até 
a tàzet• os cul'ativos. 

O SR. BARnosALnr:\.-Porque foi chamado 
depois. 

0 SR. WENCESLAU BRAz-As informações 
officiaos toem para. mim grande valor, ha· 
vendo, a esse respeito, uma profun·ja diver
gencia entro o meu modo de ver e o do H
lustre representante do Rio Grande do Sul -
S. Ex. não acredita de fórma alguma, nas 
informações otJlciaes: para S. Ex. essas in
formações nada valem ... 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não apoiado. 
0 Sr~. WENCESLAU BRAZ- .•• ao passo que 

para nós outros me1·ocem todo o credito por
que partem de homens de responsabilidade 
e a rospeito dos quacs fazemos o mais alto 
conceito, como o Sr. Dr. Almeida Gomes, 
Dr. Vasconcellos, inspector interino de des
infecção, e como ac1uelle que com tão grande 
competencia inteHedual e moral c incontes. 
tavot patriotismo dirige um dos mais impor
tantes ramos de serviço publico-o Sr. Dr. 
Oswalrlo Cruz. 

Para. mim, portanto, as inf'ot•mações offi
oiacs teem todo o valoi', emquanto não se
der umu. prova completa de que ellas não· 
represenf,u.m a verdade. 

0 SR. BARBOSA LIMA. -Perdôo-mo V.Ex. 
interl'Omper a. scrie das suas .imUciosas con
siclerações: o Sr. Dl', Almeida Gomes affir· 
ma que presidiu o serviço de desinfecção? 

0 SR. WENCESLAU BRAz-Esteve presente. 
Insistiu com e:;sa senhora para que se re
tirasse e, posteriormente, fez os primeiros 
curativos. Isto affirma porque consta das 
notas offlciaes. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Mas não foi elle 
pessoalmente quem disso a V. Ex. 

0 'VENCJ~SLAU BRAZ - Não foi. 
0 SR. BARDOSA LIMA - Era uma decla

l'ação que eu qum·ia sabez·. 
0 SR. WENCESLAU BRAZ-Fallo pelas in

formações recebidas e nas quaes creio, mas 
não tenho elementos para gal'antir a V.Ex. 
que elle esteve prllsento á toda a d.esínfe
cç~ão. 
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Das informações consta sómentc que elle 
aconselhou e insistiu com a mão do Irn.ccma. 
pa.ra se 1'etira1• e que fez posteriormente os 
curn.tivos. 

0 Sr:., BARBOSA LD:tA-Postel'iormente. 

quo é um pouco longo, pedindo desde j;_i á. 
Camaea desculpas pelo tempo quo vou l'OU· 
bar <.tsml. attenção. 

«Tendo tido conhecimento <1 lô do cor
rente, que est:.tv<1 no ncci·oterio desta cidade 
o cadavcr. .. (Continiw ale>·.) 

At1ni cstú. um:~ cada do Dr. Guilherme 
Val!o, que confirma exactamentc :~ infor
maçi'i.o do Ur. P!:.wldo Barbosn .. 

0 SR. \VENCESLAU BRAZ-ldas O illustr~tdo 
Deputado, Sr. Presillcnte, 11cdc em seu re
qucl'imcnto (iUC seja fornecido(~, Cam:.wa dos 
Deputados o incp.wri to cglC se :procedeu a este 
respeito. . . Sl'. Pl'csidontc, :i vista. da cn.Pta, do D1" 

Devo clizcr as. Ex. c1uc não houve crime, Guilherme V<Llle, que exa.minou a doente e 
port:mto não em c<1so .d~ inquerito, e si ho~1 - declara que, quartto a vacC'ina, encontrou ci· 
vosso por pa1·te d<.L polwm a falta de cumpr1- · cat;-i.:;es seccas, nada pcwecenclo existi?· c;ü1·e 
mento dos seus devores, cousa qne cu con- a r~1ccina e a molestia, podendo ?1W1Te1' ele 

testo, o ci·iJue, Sr. Presidente, c::-"pitulado no qL!alquer causa, menos da vaccina ; duantc 
art: 2\>7, na, fôrma do § 2o <lo af't. 407 d.o da. investigação feita pelo Dr. Placido Bar
novo codigo,dá log<1r c~ acç:ã.o publica. bosn. e ch~s docl<wc.tçõ .:s dos Drs. Marqnes 

t Lisboa, FigneireLlo de Vasconcdlos e dO di· 
Compete a d.enunch~ ao prornotor · Es e 1·cctor de Sn.udc Pttblica, chegamos, pn.re-

não dcn denuncia· Porque ~ cc-mo a este resultado :. <1nc não é ver<la · 
O SR. BAIWOSA LnrA-Porquo não teria d.eiro o ai.to~tado do Dr. Cunha Cruz. 

baso. Como é uma. CJ.Ltestã.o teclmica, limito-me 
O SR .... WENCESLAU BRAz-Mas podia re-ja ler essas üecl~r<.tções quo p[l.ra mim me-

querer a abertura do inquerido- é da sua rocem toc_!._o cr·edlto. . 
attribnição. Não o fez. Porque~ Não o fez Pal'<1 nao fall~1· uma seguncht yoz sobre o 
porque não encontrou elementos, porqno seg1m_do_ rcquel'lmcnto, Sr. ?residente, peço 
chegou á conclusão de ClUC effcctivamcnt;c ponmsó:>ao para sobre elle d1zer poucas pa ... 
não houve crime. lavras. . . 

, . O nobre De}nltc:Ldo pede que a Mosa sohc1te 
O .SR. BAR;BO~A LI~~A-~ que !1. compo- elo Governo um exemplar do Li-m·o de Bolso. 

tencta. de abrn· mqucrttos e da. poltc1a. Fn.Uando sobro este pobre Livro de IJolso, o 
O SR. WENCESLAU BRAZ- E' funcção do nobl'o Deputado, pennítt<1·me a. expressão, 

promotor, em crimes clessa orclom, roc1ueror fez obru. do pharr~asia, cUzenclo rgw, om vir
todas as provhloncias, abertura. do in que- tudo üclle, o inspuctor sanítario seria obri
ritos... g<\du a. pl'l'guni;ar ús pessoas rosiütmtcs na.s 

o SR. fL\n.nosA. LDIA-De a.ccordo com u::: casas sujeita.s <.L inspccçã.o si lawon o corpo, 
'elementos quo a policia. lho fornecer. escowon os dentes, etc. 

Li os::;c li n•u, S1·. Prositlcnto, c vol'ifiquei 
O Sn.. \V1~NCJ~SLAU BrtAz- • •• porhnto, c1uo (~ n.1Jsol11tamente inoxacto, pcrmitta-mo 

Sr. PI•esidnuto, termino a8 miulms observa· qtlü o diga, quo o inspodoi' sanHario seja 
ç~õos omt•o::.posta t't primcir<t pttrtc do roque- obl'ig<~do a podie ta.c_;;; informações; e coll10 o 
rimcnto do nob1•o Deputa.tlo. 11' 11111a <1uo~ii:io nolwe Deputado de .. ~eja ver esse livro o eu de
j[l decidida. o l'cjeitad:_, pela Camin'a. Poe- sejo ::;er-lhc agmda.vel, achei que não pudia 
tanto,não insisto sobre este ponto. fazer melhor, nom mais expedito, do que 

Quanto ú. segunda pttrtc, o lllustre Depu- fornucel'-lhc um exomplar, o c1ue é melhor 
tn.tlo pelo Rio Gra.nde do Sul, o S1·. Barbo::;a do qno i.Lpprovar o requerimento, 
Lima, requer que o Poder Exoeutivo ... (LiJ.) 

Sr. Prosiuente, cu nada. podia fi.tzor de O SR. BARBOSA. LIMA.-Estú. ttpprovado, 
melhor, om resposta a S. Ex., do que lo~' u. O SR. \VENCESLAU BRAz-Obtive o livro do 
reRpelto um documento officia.l que é o offi- modo por cgw qualquer Doputallo po

. cio do illustre Sr. Dr. OswtLldo C1·uz, dil'i- de1·it:L obtcl·o do iuspector sanita.rio, mu,nifes-
gido ao Sr. Ministro da Justiça. tand.o tal desejo ao illustrc director gel'tl.l de. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Está bom! Esto Saude Publica. 
SClU}We veiu em original. (Riso.) 0 S11, BARBOSA LIMA-EU não pude, SÓ 

·0 SR. WENCESLAU BRAZ- Pelo. exposição pude obtel-o agora. 
dos factos, feita ahi minuciosamente, verú O SR.. WENCESLAU BRAz-Era o que tinha. 
S. Ex. que a administl.·ação publica, ainda a dizer. (Muito bem; muito bem..) v 

,nesse caso, procedeu com a maiol' coi·-
recção. O Sil .... D~rbosaLima. (pela ordem) 

Os factos estão ].)el'foitamente explicado~ - Sr. Presidente, pediria a V. Ex. quo 
e vou pl'Oceder á leitura deste documento, mn.ndasso publicar na integra os documentos 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201510:08- Página 7 de 17 

SESSÃ.O E:-r 22 DE JULHO DE '190!1: 309 

lü.l.os pelo meu d.istincto col.l.ega quo ac;:tbrt de' de, declarando estar a filha muito mal e sem 
d.eix.ar a tribuna. assistencia medica, pois que nunca mais fôra . 

tratada por qualquer facultativo, o c1ue me 
O S:r. Pre~:hlente-0 nobPc Do:pn- induz a cree, e :poço licença para doclarar-

tado seré'L attcndido. vos, que, si houve desídia, foi esta uu iea
mentJ por parto da mãe da creauça. 

DOCUI\1ENTOS LIDOS PELO SR. \VENCESLJ\0 Não houve derramamento da acidu phenico 
URAZ E CU.JA PUDLICAÇÃO SOLICiTOU O puro, por iSSO que, em todo O serviço da des-
SR. BARRosA LnrA 

1 
infcc:~iio, ~oi esi;a substa.ncia eropl'egad~\ em 

Mini.sterio da Justiça e Negocios Iutm'iores soluçao a.<:> o/o· 
- Directoria Geral de Saude PulJlica- Saudaç~ões.- O inspector, Dr. Fig. Vas-
N. 1.1.78-Rio de Janeit·o, 13 de julho de 1904. concellos . 

!Um. e Exm. Sr. Ministro ele Estado dn . 
. lustiça e ~ogocios Interiores. l\Iinistcrío da Justiça e Negocias Intcrio-

Paea que V. Ex. k'nha inteiro conhecimento ros- Dircctorla Geral ele Sa.ncle Publica,
da occm·rencin. relatada pela ;1 Tribuna de N. 1.233-Rio de Janeiro, 21 de julho de 
hontem, relativamente ao faHccimento de 1904. 
uma creança residente no proJio á rua Major Exm. Sr. :MlnistPo da Justiça c Negocias 
A vil.a n. 1.2, creanç<t essa q uc, segundo r o- Interiores - Tendo tido conhecimento a lô 
fere o citado jornal, foi victimada por 'luci- do corrente que estava no Necroterio desta 
maduras de acido phenico, quando no mesn1o cidadG o cada ver de uma mulher que tinha 
lH'Cdio, uma estalttgem, se procedia ü desin- sido autopsiado pelo medico da policia Dr. 
fecção de cg10 neces.,ita,va, tenho a 1wnra Cunha Cruz, que, so dizia, attribuia a morte 
U.e passai' ás mãos do V. Ex. o officio que, a consoquencias du, vn.ccinn., fui a. esse estabe
contes-tando tal noticia., mo foi d.írigiJo pelo lecimento em companhia. dos St'S. Dl'S. Fi
Dr. iospocto_r inte_E'ino do serviço de isola- guoil·edo Vasconcellos, inspectol' interino do 
mento o desmfecçao. Serviço de Isolamento e Dosinfocçã.o, e Mar-

Saude c fratJrnida-:h.- nonr:all)e;; Cr Hz, ~ ques .Lisb?a,dclega~o ~e sando do 3o districto, 
11irector O"era.l. · e ;.~h~ obt1ve yert~lssao uo enc;.\nega:do do 

o refonuo esta,oclccnncnto para exannnar o 
DirccLol'ia Gcrn.l do St~Al\10 Pllblica-lu::;pe- cada. ver de Cypriana Ma.rii:~ Leocadia, q_uc, 

ctoria do Serviço de Isolameniio e Desinfecção constava., succumbü·a em conscquencia da. 
-N. 1:39- Capital Federa!, 12 de julho de vaccina. 
1904. Após cuiua.loso exame do cad;1ver verifi· 

Sl'. Dr. tlirector gcr<ü (le Sande Publica- ci~mos que nio havta. a\)soluta.rn.onte. 11ossi
Com relação á local publicada n' ;1 Tribuna do bilidttde de imputar a morte do Cypl'iana <i 
lwje, 1'Cl1~tivamente ao fa.lbcimcn to de uma. vacclna .. Não pudemos, entretanto, formar 
crc<tnçn., rcsitl~nto á rut~ ln&,jOl' Avila, 11. _12, outro qut1,lqucr juizo diagoust.ico, <t vist1~ da 
em consequoncta do quennaüm•as pm· t~c1do . ineompteta autop:üa, que fui fci.ttL 
phonico, cabe-mo o dever do intoemae-vos I . . .. . . , 
do quo VCi•dr~.doiramente occorrcu. r VOL'JfiC1~!110.9 perfetktm~nto que .o cadavei 

Tendo sido 1·e·tuisitada a de::iinfeccão du.- <.t:Pl'esentava. !l~ br1190 stgnaes ~vulente3 d.e 
q uello predio qüo é uma a veuida ·foi e . .;; te pustulas v:accmtcas _e q ne os tectLlos que lhes 
scl'Vic,!O e1Yec~undo em 30 do. mez' proximo o_Ea.m ~ubJ_:.I.cen:·~~ n~o. aprescnta~'-":u ..?-Uera
:fiodo. sob a, 1mmccli[Lta fiscat1z,wã.o elo Dl'. çao algum,L. _o . ., 0 ang_!ws em correlctça.o c_om 
Almeida, Gomes, inspector sa.nfttteio d<.t sa os pontos de mocula,ya,o ac1~avu,m-se perfeita
delegacia rle saudo, 0 cgml por varias vozes 1~ento no~m:1es. Nao haVla .ed~r~u.s, su~u
fez sentir c1. mãe t1a. ct'Clmça em que~tio Oi:! soes su,n~mneas ou quu.lqnet• IndiciO de m
inconvenientes a que se expunhu. com a sua flamm.açao locaL 
:presença ond.e se estava. traha.lllu.ndo, nL1dn. Iuteira.rlos do que obscrvâmos, iuJa.gámo3 
conseguindo c ficando a mesma inteiramente si j<i. havia orctem para o entcero, se~do 
liVl'e. então informu,dos da que, tendo o medtco 

Não obstante os cui-.lad.os e vio-ilancía dis- que pro~edera iL autop.sü1, tluvi<las sobre a 
pensados polo pessoal que procedia ao ser- causa ?JWJ"tis, viria mais t:.t.rde busc<1r no~os 
vil;~o, a. creauça dirígiu~se para o locu.l em elementos p~1rtt poder firmu.L' um diu.gnostrco 
que estavmn procedendo <.t de .~infecção c ahi nocroscopico. . 
tombou sob1•e o assoalho, sen(Lo immediatu.- Tive ulterior conhecimento de que o Dr. 
mente soccorriJa. pelo referido Dr. inspector Cunha Cem~ voltou ao Necrotorlo e nã.o mais 
sa.nHario, que Hw ministrou o::, uecessa.rios tocou no cad;:trar, fornecendo en.tão a ccr•ti
cur<ttivos; dias depois a mfLc da CL\w.uça. dão de obito indi..;p.Jasa.vol pal'i.l. quo so 
compa1•eeeu na respectiva delegacia de sau- clrectuasse o eotel'ramento. 
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Estavam as cous~s neste pé, quando ao 
~nalysar o obitua.rio do dia 17 do corrente, 
deparei com um attcstado diJ Dr. Cunha 
Cruz, em que attf'ibuia este medico a morte 
de Cypriana á septicemia. consecutiva á 
vaccina. 

A' vista. do que já tive occ.1sião de expor 
a. V. Ex., fiquei verda•lcit'amente sue prezo 
com o resultado a que tinha. chegado o a.Uu
dido medico. Como o facto se me afigurou 
de gravidade excep~ional : primeiro, em re
lação aos creditoula repartição que dieijo e 
á. qual estão aft'ectos os serviços de va.ccina
ção, e, segundo,::1,oS creditos da uni~<t medida 
p .·op})ylt\.ctica de que pude:nos la,nçae mão, 
medida posta em pratic::t po1• t')dos os povos 
civiliza.rlos, tomo a. libcrd<Lde de levar ao 
conhecimento de V. Ex. os dados que apurei 
o que me peemittem garantir que tal ol)ito 
não foi devido á causa. attosta.da e, em apoio 
deste meu as~erto, peço a V. Ex. permissão 
para fazer as seguintes ponderações. · 

As septicemias constituem um grupo de 
complicações febrí.-:; da.s fer·idas que . teem 
por origem a alteração do sangue e de toda 
a economia, em virtude da penetração c pul
lulação de micro-organismos no fóco trau
matico. 

Septicemia consecutiva á va.ccinação se
ria uma complicação feby-íl que tel'ia por 
origem a altera.ção do sangue e de toda a 
economia, om virtude da. penetração e pul
lulaçãô ue micro-organismos nos pontos de 
inocula,ção da vaccina.. Oea, por cstí1 defini· 
ção segue-se que em tacs casos ( septiccmiêl 
secun-laJ'ia ) devem-se onc:.mtrar nos pontos 
de inoculação da va.ccina. vestígios da in
fe~ção local donde se ot·iginou a. infccç~ã.o 
ge1•al. 

Como ,já ti v e o ocasião de referil•, nenhn ma 
lesão foi encontrada nos pontos em que foi 
feih a inoculação vaccinante; ao contrario, 
as pustulas estavam em via de complet:t ci
catrização, não havendo signa.l algum ne
croscopico que pudesse autorizar a idéa ou 
mesmo suspeita de infecção local. 

Pelo exame CPito nas vísceras que no.~ foi 
dado ot>servat•, não oncontt•ámos signal al
gum que autorizasde ·o juizo diagnosticJ de 
septicemia, (suppurações multiplas, infarto> 
hemorrha.gicos, congestões, etc.). Não pu
demos verificar o estado do flgado, baço e 
rins (o que seria de gl'ande importancia), por
que não foi aberta p3lo medico que procedeu 
á. autopsia. a ca.vid.ade abdominal, havendo 
. apenas uma casa no diapheágma. A vista. de 
tal operação, bem avaliamo.3 das duvidas que 
assaltaram o espírito do medic:> que fez tal 
autopsia, justificando com este3 elementos 
negativos um diagnostico que visava ou 

fei'ir os creditas desta repartição ou serv~r 
jnteresses de dou~rinas de que talvez seja 
adepto. · 

Não satisfeit'J com a prova necroscopic:i, 
enc:trregâ!TIOS o Sr. Dr. Pla.cido Ba1·bosa, de
lega.do de sa.udJ do districto em quo residia 
Cypriana, de fazer um rigoroso inquorHo 
âcerca do que cJnstasse relativamente á vac
cinação, molestia. c mJrte da mesma e deste 
inquerito resultaeam,como V. Ex. poderá cer
tificar-se pe~a informação que junto tenho a 
honra de enviar em original, os seguintes 
fa,ctos: 1°, não consta do;:; livt•os do vacci
na.çõe; e de reva•Jcinações do 4() districto sa
nitario o nome de Cypriana Ma,ria Leocadia, 
que dizem t3~' sido vacciuadn, á rua. do Re
gente n. 90, qu<:l f<tz parte daqueUe districto; 
2°, que Cypria.na foi vista o m~dicada polo 
01.·. Guilherme do Valle, medico da Assis
tencia. Publica Municipal, que declarou, 
em 1•espos~<~ á carta que lhe dil'igiu o dele
gado de s::tude Dr. Placido Barbosa (carta 
que, junto, tenho a. homa de enviat• a V.Ex.), 
que a morte não sobreveiu em consequencia 
da vaccina., tendo apresentado a. pJ.cicntc, 
além da inflamma.ção dos seius, phonomcnos 
para.Jyticos para o lado dos membros inferio
res, cuja. nn.turoza, a n.utop3ia, si tivesse sido 
convenientemente feita, pod~~'ia. ter eluci
dado, da,ndo a.ssim a clnve do p1•obloma, que 
o Sr.Dr. Cunha Cruz complicou; por faltrt do 
elementos que não soube ou não quiz buscar. 

PossJ, pois, gara.ntir a V. Ex. que: }o, Cy
priamt Mal'ia Leocadia não foi, como se disse. 
vaccinada á vi v<\ fvrça poe ordem desta di
roctoritt, e 2•, <1uo a morte não foi devida á 
va.ccinnção nem a CO!lsequoncias dessa ope-
ração. . ·· · 
As~im, ouso pedit' a. esclarecida. aiitenção 

de V. Ex. pa.t't.\ est'3 ca':io, sobro o qual fui 
ob1•igado a prestar a.s presentes informações, 
zelando deste modo os ci·editos da repartição 
a. meu cn,rgo. 

Sa.ude c fraterniJade. -0 director geral, 
Gonçal"'es C1·uz. 

Dil•ectoria Gol'a.l de Saude Publica-Quarta 
Dcloga.cia de Saude-N. 44-lUo do Janeiro, 
16 de julho de 1904. · 

W.xm. Sr. Dr. directo1• geral de Sa,ude 
Publica-Em relação á doenteCypl'iana.Maria 
Leocad.ia., faHeciúa á rua da Alíil.ndeg.1 n .277, 
a 14 do corrente, cabe-me prestar-vos as 
seguintes infol'ma.çõos colhidas pelo inspect>r 
sanitn,rio da. circumscripc:ão, Dt•. Gusmão 
Lobo: trata-se de uma mulhel' de cor preta, 
de 55 annos de ida.do, residente no referido 
predio ha mais ou menos um mez, em-· 
pregada. á rua Formosa. n. 4, tendo estado 
doente por tE'mpo ma.io1• de 8 dias; os in
formantes, moradores na mesma C1ltsa, sondo 
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iodos indivíduos da mais completa igno
ra.n'cia, os esc!arecimentos obtidos são de
ploravelmente obscuros, mas o que se apura 
·ê que a doente a.prescnhva nos ultimos 
dias phenomenos de paralysia .dos membros 
inferiores c phcnomenos intlammatorios no 
·seio direito; a doente foi vista pelo Dr•. Gui
tlherme do Va.llc, medico da As5istencia Pu
blic::t Municipal do posto do Sacramento, 
·que a medicou e a mandou remover para 
·o Hospital da Miscricordia, tendo eUa fa.lle· 

· ·cido antes de recolhida ao mesmo hospitttl; 
·este m::-dico informou-me que a doente apl'C
~entava phcnomelios de pa1•alysia dos mom
bl·os inferiores e de inflammação dos seios; 

Emquanto á vaccina.,encontrei as cicatrizes 
seccas, nada me pai'ccendo existir entre a 
vaccina o ::t molestia, podendo morrer ele 
qua1que1• causa, menos da vaccina. 

Do seu admirador obrigado e cria.(l!.l.
Gttilhe;·me Valle.--li-7-904. 

O ~r. Satyro Dias (pela ordem) 
-S1•. Presidente, continuando a não poder 
so reunlr a Commissão d.e Instl·ucção Pubtica 
por f<.~.lh de numero legal, peço n V. Ex:. 
q_uc de substituto ao St·. De. Va.ioi:) í.ie ('.;:\.stro 
que está. doente. 

o S1". Pt·eside:n.te-Nomeio o St·. 
Deputado Josô Lobo pa.ra substituir o Sr. Va.
lois de Ca,stl'o na Commi,stio de Instl'ucção 
Publica. 

ORDEM DO DIA 

·qu·:l os pontos de inoculação da ,-accina 
;1ntt-variolica. que a doonto aprosenta;va, no 
!braço estavam já seccos, c que, na sua opi
·nião, nenhuma rela.çã.o podia existir entre 
a cttusa da. morte e a vn.ccina.çã.o fui ta n :.~ 
paciente. 

Qu~nto á vaccin~çã.o da. paciente, di~.se1·am \ () Sr Pre!ii:idente-Ha.vendo nu-
-rter s1do ella pra.tteada na casa n. 90 na rua ·. 1 ·1 . , ·- d r ã ·· vota õcs d'l . 
. tlo Regente, pc1•tcneento a circurnscripçJ.o mmo ,,ega • va.c :::;e proce ~ :::; .~ • ~ 
.diversa; entretanto, no livro de regi-tro de mater1<tS consta~tes .da .. oidcm do ua o das 
vaccinação contra a variola desta dclcga.cia que se acham sobte a lllC>sa. 

nã.o so descobriu o seu nome, ao passo que E' lido, julgado objocto de deliberação e en· 
nesse mesmo p1•cdio consta a vaccinaçfto, a viado (~ Commissão de Orçamento o se-
21 de junho, do mais quatro pessoas, sem guinte 
nenhum accidcntc, como os proprlo~ mo
radores estão promptos n, affirmur do pu
blico. 

Saudc c fl'a.ternidadc. - Placido Barbosa, 
lD. S. do 6° tlistricto. 

Exm. collcga S1•. D1·. G uilhormc d.o V ulle 
·- PeçQ·lhc a gentileza de rcspon<.ler-me ao 
1pé desta: 

1. o Si o senhor de facto não exa.minou a 
·doent.e Cypri:.tna M:tri::t Leocadia, á. rua da 
Alf.1.ndega n. 277 1 

2. o Qua.cs os phcnomenos morbido::; pred.o
,minantes pelo senhor ob.:;m•vados? 

3, 0 Si a. doente apt'esenta.va signaos de 
'vaccinação contra a variola, o, no caso aftle
mativa, si es5as vaccinas pareciam ter.· pc

;gaJo; em que e.::tado so apresentavam os 
pontos do inocuhção ~ 

4. 0 Si, pelo que observam, lhe parece 
·existir qua.lqner relação ent1·e a. mole.~tia. d.<~. 
,paciente o a Ya.ccinação que clla. apr'esen
tava 1 

Agrade<.'.ondo-lhe o favor que so dignar 
.prestar-me, sou, com conslJlll'açrio 

Admirador att,onto o menor collnga..
.Placido Batbosa, 

Exm. 81•. collega Dr. Plachlo Ba1•hosa -
1Respondondo á. sua carta., tenho a dizcl' llUB, 
.examinando a doente, encoott•el-a. paro.ly&ica 
. das pernas e os seios iotlammado~. 

PROJECTO 

N. 114-1904 

Estauelcce m ultcts con t1·a os ü1{racio1·es ele 
'VW"Íl!S clisposiçues do rcr;uZ.amento n. 3.6:2 2, 
de 20 de março de 1900, dâ. o processo (~ 
obseyvcw 1~0s casos de infro.cçao do mesmo 
~·egulamcnto e adopta outras proviclencio s 

O Congres;;o Naciona.lt•esolve: 

Att. 1. 0 Serão punidos com "" multa. d·~ 
150$000: 

a) os ra.bricante:s e negociante~ (lUe n~Í.i ) 
registrarem o seu estabelecimento de confol'
mtdade com o capitulo H do regulamento 
n. 3. 622, de 26 de março de 1900; 

b) os contribuintes que não fizerem novo 
regist1•o de seus estabelecimentos, no prazo 
de oito dia~. pu.gando a respectiva differença; 
sempre que sejam :.iltcradu.s as condições do:; 
mesmos, de modo que os tornem sujeitos a 
uma, taxa maior de registl'o, Neste cu.so, :.t 
multa não lmpol'tará. a n.nnullaçã.o do ro~·is
tt•o a.uteriormcnto feito ; 

c) os fa.lil'Íci1ntes ou negociantes que uã.o 
colla.rem a.s estampilhas de conformida,dn 
com os arts. 2:~ o 24 do regulamento citado; 

d) o:'l que nií.o observ<trcm o dispos·to no 
IU't, ôl'i do citu.do r0gulamento • 
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De 2005000 a, 400S000: 
e) os négociantes ··que cxpuzcrem (1, venda 

mercadorias sem estarem devidamente sct
Iadas, excepto os tecidos existentes nos esta
belecimentos daquelles que tiverem apre
sentado as declarações do m't. 68 do citado 
regulamento ; 

f) o leiloeiro ou a, pessoa, quo cler sahicht 
a pl'oductos quo vender em hasta publica, 
sem quo estejam devidamente ostampilbados, 
quanclo sujeitos ao impo::,to de consumo ; 

g) os fc.tbrlcantes àas merc ~~dorias sujeita,s 
ao imposto ele consumo, inclusive as poque
nas officinas sujeitas ao registro, que não 
tiverem escripta especia.l em livros sellados, 
rubricados, authenticados n<1S respectivas 
estações tiscaos e escripturados de conformi
dade com os modelos D a R do citado regula
mento; 

h) os que revenclerom est11mpilhas a.dqui
ridas para sellar os seus productos; 

i) Os negociantes de cc1·voj<1 em chopps, 
ou de bebidas destinadas c~ venda 0. tórno, 
que não inutilizarem as estampilhas como 
determinam os arts. 80 e 85 do citado regu
lamento; 

.i) os que collarem e.'it<1mpilhns dilaceradas 
ou com indicio de já terem servillo; 

De 500$000 a l : 000$000. 
h) os fabricantes que nilo cump1·i t•om o 

art. 85, e os que permittirem sn.ir üas fa
bricas productos nilo scllad.os ou sellados 
incompletamente, salvo as excopçlíes con
stn.ntos do citado regulamento; 

(l os importadores ou negociante:-: l)Ol' 
grosso q ne nã.o en tl'ega.t·em ao rctallüsh t1s 
estampilhas pm·a. sellal' os JH'oclucl;o::; qu:_• 1lte 
vendel'cn'l., c•.>mo determiu<t o § lQ do art. 14 
do cittaJ.o regularuon to; 

Patag;·aplw ~tnico. Fiea.m ma.ntidas a.s 
mult:ts estabelecidas no citado rcgulamentu 
par<1 as infracções constante.;_; cL:.ts letras 1-m 
-n-o-p-q-r-s-t-u-v. 

Art. 2". As multas impo.~tas sot•ão ele
vadas ao dobro, nos casos de rüi ncidencia, 
apenas q uanrlo se trat:1r d:\s in Cra,cçõcs a que 
se refere o p::tragraplw unico do n.1•tigo ante
cedente. 

Art. 3°. SalYo o.-:; casos de que i;1•:1ta. o pa
ragrapho unico do art. 1°, nenhum auto de 
int'racçio será lavrado sem que a, cllo ante
ceda uma iotirnaçã,o, por escripto, do agente 
fiscal ao infra.ctor, para, que este ~~~ça cessar 
a falta ou faltas que consti.tnirem infracção 
a qualquer das disposições do reg-ulamento 
do imposto do consumo. 

Esta intimac;ão será feit.n. pelo pt•azo do 
tres dias q_ uc.mdo o infractor re.sidir dentro de 
uma legua do logar em que f'unccionar a 
estação fiscal, e de seis dias quando residir 
om logar mais distante. 

Art. 4.0 0:~ agentes fiscaes, além de ou
tros relatorios a que são obrigados, devem 
apresentar aos chefes das respectivas esta
ções fiscacs, semanalmente, um 1•elatorio de 
todas as intimações a que procederem, em· 
virtude do artigo antecedente, com todas· 
as cit·cumstancias ou incidentes que occor- · 
rercm. 

~\.rt. 5.0 ~Lavrado o auto de infracção 
e entrcgtw ao chefe da esta.çrw :fiscn.l com
petente, este mandará immediatamente in
timar o infractor) dando conhecimento da 
falta. autoada., afim tle que venha allegar o 
que julgar a bem de sou direito dentro do 
pr11zo imp1·oroga.vel de sete dias, sob pena 
úe revelia. 

Art. 6. 0 O prazo de sete dias de que trata 
o artigo antecedente será. contado da <lata . 
d<t publicação do edital ou da notificação. 

Art. 7. o Exgotta.do o prazo de sete dias. 
~erâ o processo concluso ao ch }fe da. ropar- · 
tição, com as allegu.ções c l)l'Ovas que o:ffe
recer o infractor, ou sem estas, no caso de 
evolia, que será annotada, afim de que seja 
proferida a re~pectiv:\ decisão, impondo ou 
não a multa . 

Art. 8.0 Asinftll'mações ou l)al'eceres, que 
sobro o t.'~uto de infeacç~ão tiverem de ser 
prestados por funccionarlos, não deverão 
exce(ier de :sete dias, assim como nenhuma 
decisão probatoria poderá sor concedida 
:10 infractor, no correr do peocesso) maior d8 
cinco dlas. 

Art. 9. 0 As multas impostas pol' decisão 
pa.~s i.~d:1 ern julg-a.do poderão ser cobradas 
amigayolmcnte dentro de dez dias, convi
dttndo-so para e.sse fim o infractor por meio 
de edital. 

Sl, flmlo osl;c pra.zo, não furo srLtisfeiüt a 
mulü~. deverá a certidão da diYitin., na Ca
pital Federal e Estado do Rio cb .h1neil·o, SOl' 
immediatamentc remettida á DiroeLorh de 
Contencioso e, nos outros Estados, ás Delega
cias Fiscn.es, afim de com a maxima, urgc>n
cia se proceder ás diligencias legaes pa.m D, 
cobrança executiva. 

Art. 10. Só em sessão da Junta de Fa
zenda poderá o tlelegado tisca.l reconsiderar 
a decisão que houver proferido, julganllo 
nullo ou improcedente o a.nto de infra.cção. 

Art. ll. Caberêl recurso orJinario de toda~ 
as decisões de primeira instancia. e serü. in
terposto: 

a) na. Ca,pital Federal c no Estado do Rio 
de Janeiro, pa.ra a Directol'ia elas Rendas do 
Tllesouro Federal; 

u) nos outros Esta.dos, para a Junta de Fa
zonüa, quer sejo. a decisão proferida pelo de
legado fisca,l, quer pelos collectores. 

Paragrapho unico. No caso do recurso or
dinario da.s decisões que houvct' proferido, 
poderá o delegado fiscal tomar parte _na . 
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discussão que se trava,r em sessão dn. janta, Posto a votos, é approvado em Ja· dis-
mas não poderá, em bypotllese alguma,, re- cussão o seguinte 
considel'ar essas decisões. 

Art. 12. Caberá recurso de revista para o 
Ministro da Fazenda, das decisões ]H'oferidas 
em segunda instancii1 sobre infracções a que 
houverem sido impJstLts mnlt11s de 400$ ou 
superiores n, essa qua,ntia. 

E:.;te recurso será interposto no prazo de 
tres dias e 11ão será acceito sem deposito 
prévio ou fianç11 idonea, a juizo elo cle1eg<ülo 
fiscal. 

krt. l~i. Quando se tr<."1.tar de qtmlqum· das 
infracções constantes das letteas l, m, í l , o, 
p, q, ?', s, t:, t~ e v do at t . . 27 do citado r egula
mento, não sct·á o recm· :~o ordinn.rio acceito 
:;em deposito prévio ela impori;ancin. corec~
sponclente. 

Art. 14. No caso elo seL' f,~Yora.vel á par·te 
a decisão lavradi1 pelo delegado fisca.l, será o 
processo p t·esente á junta de Fazenda, na 
pi'imeiri1 sessão quo se seguir <.t deci são, ca
bendo ao membro voncido o direito de. na 
mesma sessão. recorrer á Diroctoria, das 
Rendas do Tl1esouro Federal da deci, ão que 
pela maioria da junta for profeeido, apoz a 
discussão oral do peocesso, que se1•á sempre 
rehttado pelo delegado :fi .;;ca.l, á vista de todos 
os documentos, informnções e domai:':i papeis 
l'eferentos ao mesmo. 

Pa.ragrapho unlco . Qua,niio aos pl'vcessos 
feitos perant e as demais estaçõe:3 fisc;.HYJ, 
serão submettidos á junta do Fazenda, tãu de
pressa quarJto pormitta.m as distancias, por 
intol'medio do delegado fisca.l, no ctt:'l ·) de 
recmso ordinario ou e:·:-officio. 

Art. 15, Fica.m extinctos os logn.rn:~ dG 
inspectores-fiscaos, ca,bondo a direcç-io e 
inspecção do serviço do imposto do consumo 
ao director das .Rendas Publica..-. o aos dele· 
gados :liscae.~, uos Estados, por si ou po1' fnnc
cionarios commissionados pa,m esse fim. 

Pn,ragrapho unico·: O fun ccionario, qu;Lndo 
em commL:>são de , in:;pecção do servü;o do 
i111posto de consumo, terà dil·eito, além dos 
vencimeutos que lhe couberem por lei, a. 
um<t diaJ'i [t de 15$ a :1 prtss•tgens nas estradas 
de ferro e vapol'es por cunt11 do Goym·no. 
~eudo-lhe voclado la v r ar autos do in fracçã.o. 

Art. 16. Fica o Governo auto1•iz·.1.do a ox
podir novos1·cguhuneniios parn, n. arrecadação 
e fiscalização dos imposto~ de consumo. sendo 
oh;m•n tdas as disposiçõJs da presente lei. 

Pl'W.JECTO 

N. 78- 1901 

O Congres:'io Nacional decreta 
Artigo unico. Fica o Govet·no autorizado a 

abl'il' ao Orçamento da Mal'inlla, á rubrica
Arsenaes- o credito supplementa.r neccs
:::ario ao pagamento, até o fim do presente 
exercício, dos operarias extt·aordinarios que· 
trab[dham no Ar~enal do Marinha da Ca
pital Federal e suas dependcncias. 

o s.-. 1-lere(lia, de Sá (pela O?'- ' 

dem) requer c obtem dispensa de intcr·stlcio 
pa1·:1 o pl'ojecto n. 78 A sor dado pa,rn, ordem 
do dia de am11nhã. 

Posto a votos, é approvado em 2n dis
cussão o &cguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 11)8 A- 1904 

(Do Scnad n) 

O Congt·esso Nacional resolve: 

Articro unico. E' o Govemo autol'izado a 
abrir. pelo l\ünisterio da Justicia, e Neg-ocias 
Interiorc.3. o ct·edito oxtraordina,rio do 4:257$ 
para pag:1mcnto do n.ugmcnto d~ vencimen
tos ao bibliothecario e a 12 çont10uos ela Se
crcta,ria, do Senado Fedcra.l, sendo para 
::\.Clnellc 6os::;. co'rrespondcntos ::, cinco dias 
dÔ mez do dczc mbt·o de 1903 o 12 mezos do 
conon te cxel'cicio, o p11ra estes 3:64~)$, em 
i_!!ual pcl'iodo , tndo ca.lcula,clo na, t·a.zão de 
(ti:ms terços üc ot•denaclo e um tm·ço de gra
tificaçã.o de a.ccôrclo com a delibLlea.ç:ão do 
Sena.do de 27 à e dezomh1·o de 190:3, que elc
YI)U de GOO:il os v oncimcntos do biblio tllccn.rio 
e tle lO 0 /

0 
os dos continuos. 

o §r. B1·icio Filho (rjela ordem)
roouor e obtem dispense\ do intorsticio para o 
prÔjocto n. 108 A ser inCluiclo na ordem do 
d.i:1 de a.rna,nhfl.. 

Posto a votos, é apprJvado em 2a. discussão 
o ;.;eguinto artigo unico ~do 

PROJECTO 

N, 109 - 190c1 

O Congt•csso Nacional resolve: 
Art. 17. Fic:.tm rovogn.da.~ as disposíçõe:J 

om contJ·a.rio. · Arti()'o unico. Fic::t, o Pouer Execntiv~ au
torizado 11 abrir ao Minist_crio du. Just~ça s 

de julho de 1904.- NeO'ocios Interiores o credito de 3.2:9.23$233! 
supplemeotn,r á rub1•ica 2sa dt> art . 2•J da l Jl 

Sala das sessões, 22 
Bernardo de Campos . 

Val. lll 
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· n . 1.145, da 31 de df'zembt•o de 1903, pa.ra 
· paga.mento de despezas com aulail supple
rnenta.l'eS do 1• e 2<' u.unos do Gyrnna.sio Na

. cional; revogadas as disposições ~m con· 
trario. 

Po.>to a votos,ê a.ppl'ovado em 2' discussão, 
· s:~.lvo a. emomla, o seguinte ar ~igo uoico 
. do 

PROJECTO 

N. 1!0- 19J4 

(N. 347, de i903, ([ o S en8do) 

O Congresso Naciomi\1 resolve: 
Al'tigo unico. E' o Presidente da R epu

blica autorizado a. a.bril• a.o Mioisterío da 
Fa.~enda. o credito oxtra.ordina.rio que pre

. ciso for para pagamento a D. Damazia Mal· 
veiro da Motta, mão do fttlh~cido capitão

- tenente ua aPmada Liodolpbo Malvcim da 
Motta., do m eio-soldo e montepio dnsde 14 de 

· setembro de lB03. data do fallecimonto do 
seu filho, até a. dat(l. de SU<l. habilitação em 

' 3 de setembro de 1900; fazendo aSllOC!SSllrias 
opel'açõas do crodi to e l'evoga.das a.s didpo· 

' s içõcs <"lll con tra.r.io. 
E' ig ualmente a.ppmva.da a seguinte emen

.. da. da Com missão de Orçamento: 
. ~substituam-se D.s palavras: qt.~e p1·ecíso 

. for paio seguinte: 1.5:455$440. » 

E' o projccto assim emendado, npprovado 
-em 24 d iscussão e env:in.do á. Commissií.o do 
Ül'{'a.meoto para reuigíl-o p1ra. a 3'-, de a. r;-

. cõooo com o veocidl) . . 

Vão a imprimir as seguintes 

RF.VAC~'ÕES 

N. 71 A-1904 

.Reducçao fi>~al do pr~iecto n . 71, desle ann o• 
que m4toriza o Presidente da Rezn;I!Fca a 
abri>' ao ilfiniste,·io d(t Justiça e Negocios 
Interi<wes o credito cootraordinario de 
29:683$167, em G"'CCilçi ío de sc1t te:nçu pas· 
sada em Julgado el1\ {a11or do alferes dct 7ni
gada policial A l{redo N v.nes de Jlncln1de 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Pl'CilíLlcnte da Repu
. lllica. autorizado a abril· ao Mioistet·io da. Jus· 
t iça. e Ncgocios Interio1·es o credito extt•a.o!'· 

·· dinario de 21} :683$!67, em execução de seo• 
tenç:J. passada em julgado em favor do a l· 
feres da. brigada. po~icia.l Alfredo Nunes de 
Andrade; revogadas as disposições em con
t rario . 

Bala. das Commissões,22 de jlllho de 1904.
• Domingos Gt1imaraes • .:_ Walfreclo Lea~. 

N. i3 A -1904 

Redacção fi>~al do projeclo tt . 73, destoarmo, 
que attto1·iza o P>·e•idento d(t Rapttblica a 
abri,. ao Mi>tisterio da Gue>·ra o c1·edito 
especial de 107$850 pm·a occor,·e,· ao pagn
me1~to aos soldados do 1• balalluío de m·ti 
lharirt de posiçtlo :lím·einho X auiet· dos 
Sun!os e outt·o, de seus "Oencimen/os l'elati. 
uos ao mez de not~emiYro d P. 1901 

O CongressJ Nacional resolvo : 
Artigo unico . E' o Presidents da. Repnhlica 

autor izado a. abrir a o Ministerio do. Guerra 
um credito ospech\ de 107$850 para. occorr-er 
110 pa~<lrnento aos soldados do lo ba'b.\hão 
de a.r,llharia de posição Mat'Ginho Xavier 
dos Santos e Manoel Pin to do Nascimento, de 
seus vencimen t.os relativos ao mez de no· 
vembro de 1001. revogadas as disposições em 
con t1·o.río. 

Sala · das Commi.ssõe.~ . 22 de julho do 1 Çli)4. 
- Domingos Guimar@s ,.;_ Walfi·edo Leal. 

:N, 103 A-190! 

Reda~(iio {l11aZ tlo projecto n . 103, rl.esLe armv , 
gt•e o.ulo1·iza o Presidentu da R~pv.blit.;a <( 

cortccdcr um' anno de Hcença, com os· ·venci
mentos da lei , ao medico de 4• classe do 
exercito D1·. Alfi •edo de .llcllo Matlos 

O Congresso Nacional resolve : 
AI'tigo unico. E' o Prasill~nte da. Repu

blica autoriz.tdo a conceder ao medico de 
4' elas.~{) do exercito Dr. Alf1·edo do Mello 
i\f:\ttos, a lincn~a de um anno, com os venci· 
mentos da lei; revogadas a.s disposições em 
coa t.ra.rio. 

SJla d<~S Cc>mrnís.sõos, 22 de julho de 1904. 
-Domi»{!(S Guima•·<"tes.-lValf1·e'.lo Le((l . 

N. 106 A-190.! 

Reclacç<io final !lo pr~jecto n . 100, deste 
ann o, que au·(ol·i:w o Presid ente da Repu· 
blica a concede1· ao )JI'aticante da Adminis
t!·aç,to dos Ce n·eios do Dist1·icta Fede1·c(l 
An!o» io r; onça l !7eS tle Cm·va~ho um an tw de 
lice~a, com or,/enado, pa1·a tm!ar de S!lll 
saude 

O Con,;rosso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Pl'O~idente da Repu· 

blíca. autoriza,do a. r,Onccder a.o praticante 
da Admtnistt'O.ção dos Correios do Dis trícto 
Federal Antonlo Gonçalves de Carvalho um 
a.nno de licença; com ordenado, para. tratar 
de sua. saudo onde lbe convier, revoga.da.s l\S 
disposiçõ~s em con~rar!o. 
~la du.s Com missões, 22 do juiho de 1904 . 

-Domingos G~imaracs .-W alf'ret.lo L8al •. 
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SESSÃO E:II 22 DE JULHO DE 1904 3if> 

Va.c 11. imprimir o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 113- 1904 

'Crea. uma Mesa de Rendas ele 1~ classe· 'to 
lagar Fo$ do lgl!<lSSÚ, no Estado do Pa
ranà 

O s ... l?'1•eii<id.ente- Niio h:wendo 
nada mais " ;rata.r de.>igno para amanhã. a 
seguinte ordem do dia: 

Votação do parecer n. 15, de 1904, l'eco· 
nhecendo Deputado pelo Estado 1lo P:.~ra.ml, 
o S.·. Dr. Antonio Augusto do Carvalho 
Cha.ves ; 

Votação do projecto n . 46 C, dG 19!H. 
{Vide projecto n. 21 8, de f903, do Sen ado) fixando as forças tle terra para. o exercício 

. . da 1905 ( 3• discussão ) ; 
No prOJGCto Juuto, sob o . . 218, do Hl03, o I . - . · 

-senado crea um:L Mes<~. de Rendas r!e pd- 2• drscussao do pr'OJccto n. 78 A, do 1904, 
-meira. cln.:lde no Jogar dcno.miua.do Fúz do au.to1•iz~odo o Gove~no a a.hrir :10 Orça.me~to 
lguassú. no Estado do Para.n:l, com 0 pcs- 1 da Marmha, á rnbl•tca. ~Arsenaes~. o cred1~o 
~oa.l e vou cimentos que por lei lhe competir.! supplemcota t• nocessarw a? .PAgamento, ~til 

Ouvido, p.1lo relato1· da Comm!ssiio, o Sr .. o firn d? p~osente exerclcto, dos operarws 
Ministro da Fazenda sobre a. convcnienoía do l ext-raordton.rros que . tt'ahalham no At•seoa.l 
mencionado pl'Ojecto, foi e llo do parecer que de M_a.J•ioh~. da. C;tpit1.l Federal e su&:s depen
convom aos iote;•essas da Fazcnd:\, por fa.ci· de.nc~a-; , com parecr.r e emenda. da Com
lital' a :u·t•ecadacão das rendas e sua fiscali- m1ssao de Orçamento ; 
zação, a creação da menci?n~a ·mesa de 3& discussão do projecto n. 108 A, do 1904~ 
~encL1s, . pelo quo é a Comm1ssao d? Ot·ç_a· autorizando o Governo a abrir pulo M!oi:>ttl· 
mento de parecer que entre om dtsc'-!ssao rio da Ju3Liço.a o Negocios In t.el'iores o credito 
p..1.ra s~r approvado o mencionado proJecto extraordíoa río de 4:257$ para. pagamento 
do Sen!l.do. t.lc vencimentos a v<~orios empreg<1dos da 

Secretarla do Senadl) ; Sala das CommissõJ3, 2·2 de julbo de 1904. 
Ji'ra.1cisco Veiga, pre;oiJ.enttl c ralator. -
Paula Ramos. -Urbnno StmLos.- Gttl~ito Car
valhal.-Da1lid Campista . - Laurindo Pilta. 

N. 218- 1903 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional dec1•eta : 
Art. l . • Fie •, arcada uma Mas<\ do Rendas 

úe 1" ola.!ll!o no Ioga r denoml!l'.Ldo Foz do 
Jguass(l, n~ Estado do Pa.ra n4, o qu(} tcr tt o 
pessoal c vencimentos que por l l:lllhe com
:p~tir . 

Art. 2. o Pam o estabelecimento da rcre
riúa. mesa de rcnda.s, seniço de ca.p:tta.zias e 
o que for preciso, fica o Poder Executivo 
autorizado á abrir os creditos necessario 

Art. 3.• Revogam-se as disposições e 
contrario. 

Senado Federal, ·4 de agosto de 1903 . -
A!fo'11so ~1uguslo Mo•·ei1·a Penna, Pre3ÜlBnte. 
-Joakim Cattmda, l Seet•et1rio . -H"enrique 
-da Sil'lla Uo~.'inho , 4• Secretario, s.,rvindo 
de 2".-Antol~io A:c1·edo, servindJ de s• Sc
·cret:J.río . - Brazilio Fen·eittt da Luz, SJI'· 
vindo de 4° SecretaL•io .. 

3' discu;são do projecto n. 96, de fi:J04, 
mandanuo cont:tl' pelo dobro, par11. os effoitos 
da rofúrm!l.. o tempo de serviço dos o!fiota.es 
e praça.s do oxereit:> o da armada que fizeram 
parte das fot•ças mantidas na. Republica do 
Paro.gna.y após a guer1·a, desdo o dia I de 
ma.rç•) do 1870 úquelle om que dcix~ram de 
percebet• a.s ou tras vanta.goos ; 

fl~ 11i~cuosão do projecto n. l ll , tle l 004, 
redacção pa,ra a~ discuss..'lil do substitutivo 
oll'oreeido ao pro,jocto n. 130. de 1903, man
tendo nos Ardena.es de Marinha da. Ropubllaa. 
:Js actua.o3 officinas, e dando outr<~s provi
dencias ; 

1" di;cussã.o do projccto n. 112, de 1004, 
instituiudo o priviiGgio (homs.tead) i>ootaudo 
de poohora o imm;.>vel rul'al porteooooto a. 
bra.zUeíro nu.to ou na.tur;tliza.do que fizer a 
doolar~o da ta.IJcll:~. que indica., o dá. outras 
providencias ; com ptuoocr e cmcoda3 da 
rn(l.iot·ia da Commigsão de CoostiGuição, Le
gislação o Justiça. o voto em s~para.do do 
Sr. Garma,oo Hasslochel'. 

Leva.nta·s3 (\ sosslio á L hoea. c 30 mlnutos 
da tarde. 
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P;·csiden cio. dos 8rs. I'ar,la l}uiman1es (Presidcn/e), .h!lio JleUo (2° vice-pmsicle11/e) e 
Paula Guimm·acs ( P1·esidenle). 

Ao meio dia p;·ocede-;;e il cü<J.mad<J. a C! ne 
respomlem os Srs. Paul~ Guimarães, Oli
vcir<l Figueiredo, Julio tlc Mello, Al0nc:ar 
Guimat'ães, Vvanderley de Mcndo_ny"• Joa
cruim Pire.s , Eugenio Tonrinho, Bncw F1~l10, 
Sá Peixoto, Pc<Ssos 1'Iitétnd;.t, Dia~ Vie1ea., 
AJJisío de AlH·eu, FredeJ•ico Borges, EduaPdo 
Studart, Gonçalo Sollto, Eloy de Souzn., Fon · 
seca e Silva, Pttttla c Silva, \Valfredo LeaL 
Abdon Milanez. Cel;>o de Souza, Teixeira de 
Sá, Epanünonilas Gracindo, Raymundo do 
Mit·<tntb, Euz.~bio de Anill'alle, Arl'O};ellas 
Galvão, Joviniano de C:n·valho, Tosta., 
Pri.;co Paralzo, Felix G;Lspa.l', Garcia Pires, 
Sàt.yro Dbs, Pinto Dani.as, Al.ves R•rbosa, 
Paranhos Montcnegro, Bern;,rclo Hort~, Mo
re:ra. Gomes. Irineu !\la.chado, Galvão Ba.
ptish, Silva Castro, Abelardo de Mello, Pe
reir<L Lima., Julio Santos, M;~uricio de Abreu, 
Carlos Teixeira Bmnclã.o, .Estoviio Loho, João 
Luiz, D•LVid Campist<~., c~wneir•o de Rezende, 
Eueuo de P<ü\-a.. João Luiz Al l'cs, Leonel 
Filho, C<l.rvalilo · Brito, Mano()! Fulgencio, 
Olyntlw Ribeiro. Vvcnccsl<'•o Br·a.z, Moroira. 
da Silv.:., Bernarllo tle Campo.~, Fl·a.ncisco 
H.omcü·o, Rebouça> de Cn.rv;\ll!O, Costa Ju
nior, Eloy Chaves, Leite tle Souza, Paulino 
Carlos, C<tndiclo Rodrigues, Joaquim Tcixciea 
Brandão, Bermrdo Antonio, Aq_11ino lUIJeiro, 
Linilolpbo secra, Ca.nditlo Rodrigues, C~rlos 
Cavalcanti, Paulu. Ramos, Abtlon IJ;tptl~ta, 
Elizou Ouilllm'me, Ju;·cntl.! Mlller, l3a>•lJOsil 
Lima, Vespa.siauo de A!IJuc!llel'llUíl e H\!lllCm 
de CEil'V:;tl h o • 

Abrc-;;o :• 8(]5Sào. 

E ' lid.õ.t c snrn. tleha t" appt'ov:~ lll. a ;teta d:1 
scssi1o a.ntecellm<te . 

Passa-se v. o expcdíento, 

o S•·. Alencar G n.ilna rães (1" 
Secretaria) procede a leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

OJficios: 

Ao St·. l" Secret<1üo do Senado, de 23 do 
corrente, traosmittiodo um a.utogt•apho do 
deero~o sanccionado, do Con"resso Nacio
nal, autorizando a a,bCl'tm•a do Cl'Cdito de 
1:521$727 pa.ra. pa.gamento deví!lo ao ama
Jlaenst' da Repartição Geral de Estatística. 
Manoel de Albuquerque PortocD.rrel'O .-In· 
.teirad& • .Arehive·se o autographo. 

Do Mloisterio das Relações Ex:teriorcs, do 
20 !lo corrente, enviando a seguinte 

~H:r\SA.GTll<t 

Srs. Meml,ros do Congresso Nacional
Su1Jl1l<ltto :. vossa. dcllberaQio, como deter
mina o art. 48, § 16 da Constituição, u m 
Trat<1.do de Amisade c Commcrcio entre estct 
R.epuhlica o o Imporia da. Persiu., a.ssigaado 
nesta Cn,pital a 16 do junlw do anuo passado, 
constante da inclusa cópm authentlCa e que 
me pllrece estar no caso d!! me~'<~C3l' a vossa. 
approyação. . . 

Rio de J,meieo, 21 de Julho de lDJ4.,
FJ·anGisco de PaHle RolirigMes A/.TieS .- A' 
Commi.;;:;[lo de Diplom:tch e Tratados . 

Do mcs.no Ministe1•ia, de :23 do corrente,. 
GUVÍi\UIIO a seguinte 

MEI>SAGJ~).f 

S1·s. :Jicmbros do Congresso Nacionai
Semlo conveniente, como VOl'eis da cx1losiç1io 
junta, do Ministro dti.S Rehtçõc.J Exter iores, 
rtue, em vez do uma só Lega.Q~o nas Repu
IJ!icas do Eq_uadol' o da Co!ombw., tenhamos 
quanto antes le.~açõc;; em eada um:1 dessas 
unas Republlca.s, ~ conYintlo tambem a os i~; 
ü~t·cs·>es dit N:~,çcw quB mtcndElrnos desde J[l 
um<~ miss,"\o especüd [l Colombb, peço. vos 
:1~ providencias necesslu'ias para q_ul3 a P_!-'i
meira medida prt>IJOSt:1 po3Si.\ tm• exccuç<1o, 
assim cJmo a abePtuea urgente du croi i to 
par·a as deSjlGZG.S com a m i~$iiO e3pecial. 

Rio ele .Taneil·o, 22 de jtllllo de 1904.
Fmncísco d,; Paula Rod1·igues .Alves . -A' 
Commis.,f.io de Diplomacia c Tratados. 

Do Ministerio da. IPdusLria, Viação e Obra,~ 
Pubticu.s, de ~3 do corrente, cn v i.o.ndo ü. se
gnínte 

UENSAG EM 

Sl'S. Membros do Congrosso Naclona.l
Tonllo a Jwnra de submet ~er á vossa. e levada 
considerl\ç~o . a. inclusa ex_posiç;ão qu~ n-~.e di
rigiu o Mli1JStl'o da Industri::t, V 1açao c 
Obras Publica.s, mostt•ando a neccssidn.de de 
sor aberto ao respectivo Mínistorlo o credito 
extJ•aordina.rlo de ::; :795:~605, pa.t•a. paga.J.' ao 
eH"'Oilhelro astronomo Ntmo Alves Dtw.rt e 
Sii'Va, a gt•a.tHlcM{ão ttuo lha compnl;e como 
dit•cctor interino do Observa.toi' í.o do Rio de 
Janeil'o, de~de 21 de janeiro a 31 de dezembro· 



CarTlara dOS OepliadOS- lm~esso em 2510512015 10 09 - Página 2 de 23 

SESSÃO ÉM 23 DE .l\:1.1!0 PE i90<'1, Hi7 

·de 1903, a.fim de ctue vos digneis rc:::olver 
,~orno jul)!."at•do.s acerta.úo. 

R.io de Janeiro, 10 de julllo de 19()4. 
F>·,ar.ísco de Pllula Rod•·i!Jttes Af,;es.-A' Com
missão de 01·çamonto. 

O Sr. 'I'os ·ta-Sr. P!'(',;;idontc, caJa vez 
mais vao-sc 1\rmanc!o uo meu cspiriio a cou
v icção do que a. regcnoraçã.o d:1 agt•iculturil
nacion:~.l nã.o se podm•;i f :\Z.Cl' sinão pelo con
curso intelligeu~e. llarmonico e patriotico 
por parte uos pudCl'CS pnhlicos e da inlci:\
tiva. pa.rticttla l' ftJrtemeu to prepa.t•;vla pelo 
espir1to de associaç:ã.o. 

Nem os a.gricnlt.or es iSOl<1dos e mBStuo asso
ciados, por ma.is quo multipliqnenl <ts a5.'0-
c1ações, JJem o> poderlls publictJ~. JlOl' m;ds 
prodiJ;a.mento que proporcionem <~ agricultu
r a. Ullxllio Llirecto e outras modlua.~ po _erãtJ 
realiza.t' o de.<idemi-wn que t odos nós temos 
em mente, a. re~!.<w1-açíio, por assi:n <1 izcr , 
da~ forças product oras do Paiz. 

Eu aillnuo, portanto, do now, c;.~m a rni· 
nha. <:ouvicçãu, c1ue é indispensa.vcl o con
curso ha.rmoriico da. iniciativa particular c 
dos .. poderes pnblicos para que se resolva. o 
importante e tmnscenden tu.l problema. a.gri
cola,antc o prublema oconomico de nosso pa.iz. 

A licção dos povo~ que !D:~l'cha.m na. van
gua.rda. do movunan~o :tgnr;Oli1 ;:n:.c..>ta, Sr. 
Presidente, a voL\ia.de onunciat.h . 

Na. Bclgica, )laiz pequeno ma.s de prJpula
çã.o den~a. , pa.iz govm·na.do coustitucíonal
ruonto pot• csutdistas que toom a. compt'chou
são nl"tid.a. do que é go..-ermw homens livros 
e r-espo!Lo;;weis, na. Belgie<~, o pro"'l'O.>so a.~l'i
collt ú extrMrdlm>rio, é m<tr~wilflow, o tsso 
devillv ao concurso da. lnícitl tíva p:wtlcul;w 
•} d.os poderes publicas . 

O Sr. M3x Fm·mn.nn, pl'o!'cssor (i•} s;;iDncia~ 
~ociacs do u 11tU. das escolas llC Ptl.l'íz, quiz 
fazer u m estudo :.~prorumbdo, na Bolgica, 
sobre o movimento agrícola.. Dil'igilr-sa 
::~quolle pu.íz,: pBr correu os c<l-rupos, o uv iu 
opiniões con1p~tentcs o cons1iltou todo.~ os 
documentos que 11oU.or·ittm c~clarecer o ~:m 
espírito. 

pairou sobro o CungJ.'OSSO, foi a. da. Cl'Ca.ção~ 
ilo.> syndicato:S agrieolas em todo o p::tiz. 

N<t mesm•~ occasino. porêm,p;mtllela ruentLJ 
<~08 rJ.UC fa.ztam C fazem a.imla <1 propagan;h 
\lo movimento a.gt•icollt pelas o.~sociaç0es ru
r aes, pelos ;,yntlimd;os, sur gl"l·•ml nu palz os 
i ncred ui os llu todos o~ tcmpos, e começaram, 
p (H' ottLI'O latlo, a fazêr a pt'O]Jaganda nega.-
t iva . «Xóo. os bt·azile::iros, niio e~ta.mo5 m\l; 
me~mas coudiçõe.s em que <: :it ;,o os povos 
li<~ J'u rup<~-u~ hL':ga.s, os allem~: l~ . os fra.n· 
cezcs, os italianos. (onst-it uimo; um p<üz de . 
popul:t~·ão poueo dcn:::a, de popula)io (lis;;(!
minada; nfio ternos llabi.tos as,ociai;ivos; 
pol'LiLUto. de-posit<•r as espe1·a.o ~.as uo movi
Hlcutu do S<Ü v"çlio o de l'ilgcueraçfio ti<t ta
VOlll'll ll!> espírito d o associaç-ão, é rc•ta rdar, 
ê rne~mo im:pos;;ll.Jilit.w esse movimeoio: e!Jo 
nã.u chcg<Ü'ú. etn nosso~ dia;; . G' ueCC$~ariu, 
di:wm a.ind:1 esses incredl!L08, (ltW o.; }JOtlurc:> 
publico~, largamen t<!, com a:s mãus chchl.~, 
distribuam a.uxilios !lir:Jclos 1• agrlcnltnm, 
pl'Orr\•JVll.m a on•ganizaç~o , a c~· ca.ç"ilc; de in
s\ituiç.:íe3 ile todo o genet•o pa1·;~ css1) movi
mento sa.lv;Ldoe.» 

TamlJem pussimi:Jtas ([e outr;t o:~pccic 
p roclamam <111e C':> govet•oos .tos Ks~a<los são 
«lh.rg;~n tuas» q tte só cuiJt~m <1·3 sot•v~,:r, de 
dn~pondc1· as rendas ilo..; th•Jsom•os ~;stn.do:>.e~ , 
em mo\·tmen"tu~ uut ros ctue nã.o os que con
~t·ibuem para melhot•ar a..;; condições d::t.:j 
classes llt'o<.Lucton•as, o Cl UC , l)Ortwto, oat.!.a so 
deYe cspcr<lor dos pottcrcs es&ador.es em hc
n~ticio da l<~vom·a; a. União, e s lilllt1 11to li 
União, a. União podeJ'I)Sa, <l r1ue t~cve auxiliar 
a agr icultura n promover os meio-; tle lc
vant.tl·a . 

Scnllot·e~. nem ttn5 nem ott tl'M te.-,m J•azãu 
- non1 o~ i nct•cdul o.~. <1tte que1•em cuu~íder.n• 
o povo bt'<tz:iloiro um p01' 0 S!li {.!Cikri >. inc;t
pa.z do as;iHilhlr n~ itléa,; do cou:pera.cão o 
muLtmlida.de, nem o~ pesslmb t(.l.,:, que voem 
na. lederaçfí.o republicanu. um mal, talvez a 
(lBSg l':J.Çi\ OU U. L' LI l Oil da Jl Oil.;<.L (.;l'D.llClc pa. tritl, 

NãtJ ; ú mi~tcr <1UO os a.gricul1o1·es desdo 
já sn ti;:":JI'emiem, l'orrncm a.ssoclaçõcs, esta
il.mn os ag.,umptros que olltcndem com u. vida 
inl.ima. thl a.grieultura., tt'Olluem id~:t~, í'or
mulcru concl usõ{',; pl'at icas, e com Hrtncza., 
eorn pu.tl'iotlsmo, eom energia, Jacam chegar 
<Lti suu.s ctueixas, a.s sun.s reclamações, as suas 
conclu~ües pmtieas ao ctJnhcciroento dos po
uet·o8 estadtJaes OU do~ podot'es da Uniáo, 
confot•mo a. compoteneitl para :esol vur sobro 
o as.;umpto, c decretar as medidas rccJa 
mu.(Las. 

Pois licm, Sr. ProsiU.cntu, em uma olJr•a. 
publicad:>. o anno passado sobre a.s associações 
I•ur:MlB na Belgiea., Mnx Fut'ma.un uíllrmou 
que os podfJros pul.Jlícos, com ,ju8ta l:<tzio, 
podem reivindicar pa.r:1 si urnu, gran.:c parte 
.no movimento do tlot•cscimcnto da.s in~:~ti
.tulç(JCS o as.~~~cia.c;õos r u1•acs nos ct\mpo.~ 
.belgas. 

Ha cei•ca. de tres a.nnos ilúciou-sc em nt>sao 
·po.izo movimento das associações agl'lcoltts. 
No Congrc~so Na.cioual de Agricultore~ afflr
mou-Sô, e eu tive a. honra do se1' o Ol'glí.o 
-dessa. affirma.ção na sessão llc cnceL'l'(!.J:nento, 
~Lt1C a.id~u. mater, a idéu. funcla.nv.lnt.al quo 

Sr. Presidente, nã.o posso dol:~Car de tra.zer 
neste momento ao conhecimonio lia C<J.t lllll'~ 
o bom e:templo dado pol' um Estado do Nol·te, 
quo nõ.o ú um Esta.do poderoso p13la. extensii.o 
do seu territol'io, mas (!U'~ (J um gstwlo 
digno de ~ct•vir de motleltJ, porque os ~cas . 
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agricultores são homens intelligentcs, são 
bomens patrioticos e bem orientados. 

Retire-me a.Q Es~do das Alagôas, Sr. Pre
sidente ; existe alli uma societja,ole de ag~í
cultura fundada, ba poucos annos, que, 
depois de reuniões successivas em que os 
agricultore3 associados tJ·oca.ram idéas sobre 
a conveniencia. d:\ furma<:ã.o de syndicatos 
agl'icolas, resolveu organizar um ~yndi
cato central, fazendo moditl ca(õ )$ nos esta
~u~os d<Jo ~oclcdade, de accordo com a l :i de 
6 de ja.nciro de 1903. 

-Julgando necessa.rio recouer ao governo 
do Estadv pat·a. 'este auxiliar os agricultore~ 
11a forma~ão do credito agl'icola e dtlS a~so · 
ciações ruraes, a socied~tde i'vrrnulou em pro
jectos suas aspirações, e dirigiu-se ao govor
na.dor solicitando o concurso dos poderes pu
blicas. 

O goveroadot•, que tem junto a. si como se· 
cretario da agricultura. um dos mais dedi
cados ro&mbt•os da sociedade, em mensa.gcm ... 

O Sa. ~uzEBro ne ANDRADE -Mensagem 
especial. 

O SR. TOSTA - • • • levou a. represen
tação ao conhecimento da assembléa. legis· 
!ativa; perl indo a sua attenção e estudo para 
os projectos iJ.ue a inicia.tiva particular, in
tclligente, patriotica dos agriculto1•es de 
Alagoas formular& e lho apresentara. 

A assembl~a. depois (le estudar e meditar 
sobre o assumpto, approvou os projectos 
q o e, sa ncciona.dos pelo governador, figuram 
na legislação do Estado sob os os. 402 o 404, 
da,,6 do junho de 1904. 

Deve ler <t Ca.mara. o a.rt, 1• des ::t. !oi, que 
é digna de ser adoptadR pelas assembléas de 
outros Estados. 

Os agl'icultores alagoanos pediram · ao 
governo estadual, Que, por meio dl\ dooretaçâo 
!le impostos, mas de impostos quo recaiam 
sobre apropria agricultura, sobre productos 
de exportãçii.o, facilitassem, proporcionas
sem a elles os meios de começarem a forma
ção do credito agrlcoln. oa.q_uelle Estado. 

O m·t. 1• diz : 
.« Dos 30 • f o addichmaes que são pagos 

no acto ria exportação serão tirados 10 • ; . , 
escripturados em separado, formando uma 
caixa especial, sob a donomlnação de Ca.ixa 
·Agrícola, afim de ser formado o capital 
para. uma. Ca.ixtt de Credito Agrícola. e 

· · ca.mpos de ex:perieocia e demonstra~.ão, or
_gao.i.zo.dos pola Sócied&de de Agricul~ura 
Alagoana. 

Art. 2. • Logo que a Caixa. Agricola tenha 
a <ruantia de 30:000$, será esta. entregue, 

. ooroo auxilio do governo do Esta.do, á. dire· 
ctoria da Sociedade de Agricultura Alagoana, 
para a organização imroediata do campo 
.da experianck~ e d!lmvnetração, atiro de que 

possa gozar !los favores concedidos pela lei• 
da Orçamento Feder,,), no seu art. 17, n. 5. 

Eis a.hi a. boa orientação dos agricultores 
de Alu.gc•a;;. Qusr em a solução do problema 
agricoia. com o concurs() simultaneo da In-· 
iciativa. particular, dos. poderes est:ldoaes e 
da União. O auxilio da União, a _qne se re-
fere a. lo i cit<tda é o de 25~ : 000,$, destinado a.. 
auxiliar complemernarméate as estações 
agronomica~ e os campos de experiencia,.. 
fundido~ pelos syodicatos, com a cooperação 
t.los Estado~. . 

A outr;L lei concede fa.vores e isençõo3 aos. 
syndic11t JS agricohlS, quo se organizarem, 
com o fim do animar o desenvolver o e~pi·· 
ri~o de associação entre os agricultore3. 

Transm·everei com o meu discurso a.s ci· 
ta.d<ts lejs na integra, p orque, embora á pri
meira. vi~ta pareçam !ntere8sar súmente aos
agrlcuHores ue Alagô:LS, encer ram um bom. 
exemplo para os agricultores do paiz inteiro. 
(1lpoiados .) 

0 SR. Eu~EBIO DE ANDRADE - E' assim, 
que fazemos actualmente ua política do Ala--
gôas. . . 

O Sr. TosTA. - Sl·. Presidente, ha. medida.s. 
que não pôdem sct' decretadas pelos poderes. 
esta.duaes, porque cxccdom á alçada desses
poderes . 

Pois lJem, a Sociedade de Agricultura de· 
Alagôas, dh•lgiu-se, p or meu intcrmodio -· 
oatnralmente por se1• o presidente da Com
missão lle Agricultut•a da Camar<L - , ao
Congresso N<tciooal e ao Govex·oo da Rcpu
blica, pedindo as medidas de que carecem 
os agricultores de caona o que não estão na. 
alcada. dos potlm·es es taduaes . 

Realmente, St'. Presidente, é uma das ne· 
cessida.des mais palpitantes da a.gritmltura. 
pt•in"Cipal do Norte, da. agricultura. da canna, 
o alargamento dos mercados consumidores. 

Mas, para obtermos merclldos coo~umi
dores, precisamos de entrar em convenlos 
commercíac.s com.as outras nações. e os con· 
venios, de caracter in.ternaciona.l, não in
cumbem aos poderes da União. 

A l"epresentação que vou ter a honra de. 
lar á Caroara, (lct•ci apen11s alguns dus seus 
topicos, pedindo a V. Ex. que faça. publi· 
cal-a na. íntegra no Diario d:o Con[Jresso) a. 
representação refere-se ao convemo t:ntre o 
Brazil e Portug~tl. .• 

0 SR. E UZEBIO DE ANDRADF.J - Polo qual 
nos batemos desde 1901 . 

O Sr~. TosTA.-- ... e está do accol'do, nos 
seus poo~o~ es.senciaes, com a l'epresentação 
que foi dirigida. ao Congresso pela. Associaçã-o 
Uommet·cial do Rio de Janeiro. A Sociedade 
considera ínutil o conve11io sem a navega
ção directa. entre os dous paizes. 
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Diz a ropreseu utt:ãu e1u um dos seus pontos 
osseocia.es : <~<Esperamos · c1 uo defeudaés os 
interesses da. industria. saccha.rina., procuran
!lo obter ... etc.~> 

Sr. P residente. Yê-so pllla leitura. deste 
topico a conformidade do pensamento dos 
~~gricultorcs de Alagóas com os ~igoa.tarios 
da representação da Associa.çã.o Commercial , 
isto ~. qualquer convcnio que o Br azil faç.a 
com P ortugal, mesmo obtendo taxas dilfc
renc!ncs om favor do nosso assuc:w, ni'ío 
produzir:t o; c !feitos dosejatlo,;, si não houver 
uma n:1vegaç.'lo dil'ecta.- entt•c Portugal o o 
Hrazil. A' primeira vi sta, porguntar-se ·lta : 
porque l 

Art. !.0 Ao .Syntlicato Agric;;la., organi · 
za.do pela. Sociedade de Agricultura Alagoana,. 
serão co1:cedidos os seguiut~ f;wores: . 

a) Isenção, durante 10 aunos, de imposto· 
de industt•ia. e profissão. 

b) Goso dos làvores do art. 2• e seus para· 
g ra.phos da. lei n. 348, de 13 do junho de·· 
1902, inclusi vo a isenção de emolumentos,. 
transmissão, dccima.s da propriodade que for · 
adqu irida. em tumvu oppul·;uno pclu syndi· 
ca lo, p~H'il. os seus tia~ . 

c) P.reloroncia, em igualtla.tle de CJndiç:ões, . 
nos contractos c fl.lrnecimontoti ás reparti· 
çõcs publicas e in3tituiçõc.> pias do Estaclo · 
de genct'OS do pt•odncçõec; agrícolas do J~s-· 
tado. 

Pois não ha tantos vapores allemães c d) O ~sucar bruto, que Cor üxpJl'ta.do pelo 
iuglezes, não ha tantas companhias que syndicato para. os p01•tos estl;ang()iros, terá 
transpo1•ta.m os proJuctos de Portugal para. um abatünento de 2 % sobre a taxa de e::r.· · 
o Brazi! e que podem levar tu.mbem o nossJ portaçii.o. Essa bonificaç:ã.o do 2 % reverterá . 
assuoar 1 exclusivamente em b()noficio do productoL' 

Ahi h ll. urna razão que parece não ser que se utilizar dos SCl'ViçJ S do syndicato o· 
in.'.iac1•rçã.o revelt~r. pot' intermedio do qual será. feita o. expor

tação. 
Portugal hoje consome 31 milhõeJ de kilos Paragra.pho unico. Provado que o syndi-.. 

de a.ssuca.r; a.s suas coloni<ls mandam apenas cato, prevalecendo-s:l do favor desta. bonifica.
(!Uatro mllhões,e o ma is,qno alli s~ consome ção, sorviu de intermedi::rr io de terceiros, ne-· 
em assuco.r de beterraba., é fornecido pela gociantes . exp1.H'tadores on não, ou mesmo· 
Allemanbn., franca, Ingl!\terra etc, sendo productor alheio a.o syndicato, sei'á. imposta. 
os prineipacs forncc\Hlores <\ Inglaterra, a. a m ulta. de 2:000$, a lém do pagamen to dos 
Allemanba c a França. impostos devidos, sendo peloJ)ng:Lrnento re1-

o <• .. d ponsavel solidariamente a irec&ot•ia e os 
t•a., dr. Presiden.e, estlc que 0 assucar associados . No caso de reincedeocia p(ll'derâ. 

d.e canoa vá entl•,u• em concurrencia, no 
mercado port.uguez, com 0 de betet•raba, for · o syn,Licato todos os favores da preson te lei . 
necü!o por aquclles paizes, é evidente que ArL 2.a A bo~racho, do 1-{o.oiçoba., o cacáo,. 
as compa.!lhias onca.rrogadas do tr:J.ospor te os fructos secoos, vordes ou em com;c:·va.s, á. 
d.o nosso assucar para ali i. desde quo não excepçáo do côco, os dooos c tl.õ fo rragens nã.u 
t oem de nos dor satisfações, podem inuti- e8pec1ficados na lei ul'çamentaria,exportados 
lita.l' completamente a di1Ierença. d:\5 pautas pelo syodícato, gozarão do livre St~hida por 
alfa.ndegaría.s tornando os frete>~<\ tão altos quatt·o a.nnos, até que seja m os proj;luctos 
que desappareça completamente o beneficio . e011hecldos e obtenham colloc:tção nos merca.-· 

A Cvmmissão ele Agt·icultura tem em seu dos nMiona.es e estrangeiros. 
,~1 01• a. represent:t~•" da Associa~"o Com- At·t . 3 . • Revogam-se as disposicões em 
yvu """" "" contrario . mel'ciat' e est;i. ra.zeado estudos. Ella. tl.pre· ta d d d 1 
;;eot-trá 0 seu trab~tlho logo que r01• pos- O socre r io os Negocias a. FazEm a ass m 
sivel . a fu.Ç'a. executar. . 

d , t Palacio do Govel'DO do Alagoas em Maceió, . 
Man o"' Meaa a ropresen ação, esperando 6 tl•;. junho de !904, 16• da Repuhlica. dos Es· 

que V. Ex. a faça pub!ic.'l.r no Dia1·ío elo U 'd d r. · p 
Conoreuo, para conhecimento dos que se i a- ta..ii~: .. m os 0 B~zi[. - · oa7t"m . . aula 
torassa.m poi' estes assumptos. v~eu <I· •1lalta.- Antomo Guedes l'I OfJW3t>.a. 

Tenho concluitlo, (111uito bem; muit o bem . ) Pn!JHcada ca Secl'Cta.ria da Fazenda em 
Macaió, 6 de junho do 1904.-0 inspector, la-

Resolução o. 404, de 6 de junho · de 1904...; : cir-.tlto p,,c: Pirtto da .<.m~a . 
Concede favores a.o Syndicato Agricn\.; I Lei o. 402, de 6 de julho d.e 1904- Dispõe· 
organizado pela Socicdudo J,, Agri r.! t-.1-h;•.\ sobre o ostabelecimento de uma. caixa. 
Alagoaoa · . : . · ·· de credHo agrioolu. 
O bacbt~.rel Joaquim Paulo Vieil'a. Ma.Ha, O bacharel Joaquim Paulo Vieira. Malta.,. 

governador do Estado de Alagoa.s: governador do Estado de Alugoas: 
Fo.co sa.ber que o Congresso Legislativo do Faço sa.ber qu o o Congresso Legislativo-

Estado de Alagoas decr•eta. e ou saocciono a. do Estil.do de .Alagoas deci'eta. e ": e u sane-
lei BCguiote: ciono a lei seguinte: · ' 
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Art.. L' Do.~ iríntu. pol' cento (30 ~;)' F<tço sa.bcr que -o Congecsso LcgislapivQ 
addidooaes que sao pagos no acto dtt expor- do Esb.lo de Alagoas decreta. e etL sa11Cclono 
tação, sl3rão tir<ldos a.ez por cento (lO %) a. loí seguinte: 
<lscriptnra.dos em s::parado., formando u1na Art. 1 · • Fica o Gov~rnu.dor do J~st 1d'? au
caixa especil1l, sob a denominação de «Caixa torizado a celer grtLtmta,:ncn tc o pt•oprto do 
Agrícola», afim de ser formn.do o Cil.}lita.l E~t:vJo denomln~do «Usina. :'>Va.ndcrley & 

para uma. Caixa de Credito Agl'icola c cu.m-/ p jl' um cspa.r;o ue 1.cmp~ que Jtllg<l.l' <:ccos
pos de experie~eia. c demonst~ação, org~~ni-l Bll.rio , : ~ Socieda:lo de Agncuttura A!ago~na. 
zados peta soc<crlado de /cgricnlturn. 1'lliL , p·tr•l. local <lo u m campo do cxporwnc<a e 
gcana.. i demon~traçio c do um posto zootechnico 

Art. 2.• Logo que a Caixa. Agricola. te-/ r1uc clla. fnndttl'. · 
nha a quanti:t de trinta contos, ser~< ~st(l. ,\~t ~ 2.• O poder: cxe~utivo podm•ú. Y<mdm•, 
cu treguc, coDlO auxilio do Governo do Est:.>.- .

1 

em todo o seu conJUIJc •o ou em p(l.t•tes , a.~ 
do, <i dh•ectoria (}<t Socie<\ade de Agl'icul- peças ila. disLill:tção rh U.sina., CJUO J? KO ~eja.m . 
tura. Alagoan<J., p<l.l'll. a organízaçr(o irnme- prGcisas )JU.l'<L o C'lll1llO de experLetlCl a., a. 
díattt do campo de cxpcríone\a. e rlemonstra.- 'J1tem mlis ,-,tn.tlLg<m; o!ret>eccr. 
ção, a.fim de que poss<t gozae dos favo!'•'~ I Art .. 3.0 O Governo. quancl.o julgn.r con
conccdídos pela lei do ot·~a.mento federal no veniente , podora abrir o' necoosarios cre
.sen v.rt. 17 n. 5. ditos pal'<t levar a. cll'cito exposições agri-

Art, 3. o Org,Lnimdo que seja, o regula- colas o lJCCnarias municipacs, es taduaes c 
mento da Ca.ixét de Ct·edito Agri~ob com lntc:·estadna.es no e.lU1.cio e terreno <la. 
approvu.çã:o do Governo do gstado, sortl. cn- U.,;ina .. 
ireguC, de trcS CJU tres J11GZCS 6. di.rcctOl'Íll.l DOCmlE:Nl'O.:I c\ tvt:"E SE REFBRE O SP,. TOSTA 
da mesma a arrecadação roi~a. mcdio.nte 1 Sociedade de Agl•icultura Al u.goana. em 
l'cquerimonto ao govern<J.dor ·do Est<ldu e M;tceió, l d(J jnn\10 de !904. 
a.ssignada. por tod.o. elltJ,, ;\.. Socicd;J.([c de Agricultura Ala.go:ma, 

, o . . . • . " . . representada. pel<e commisst\.o execu tin:t. o 
t Ar·t.· .4. . Logo quo ~ c,~Jxa_ ,A, rwo.la permanr.!nte do l'(JCÜIJUéLções, vem solícítat a. 
-e~ha :urecadado a ctna~~ra. de tr,~seutooo lJenevolcncit~ de v. Ex . p[lt'a um !\Ssumpto 
uu;onty. c_outos, sendo tu~ ta do vMnpo_ de que reclamr, pPompta soludlo em l}l'ol ua ht· 
cxper·w~cla o t1•eze!lto:~ o cmco~nb pat·~ fun-. votn•a ([a. Cltnna.. · • 
'!o .. c~p\ta.l , ~lu.. c_;uxa, t:e Cl'et~Ho Agr'lcoltl.,! 0 appcllo, qac osta. oommissão bo.ie faz u, 
oe~sar<t o í.no1 ,l,l.l)resente let, v. !Ex ., urro ser~~ bt\lcltido , pois v . Ex. tem 

Ar·t. 5. '' A <Lrrccadaçã:o dos llcz por cento rN'3lauo grr<n cle somm~. de into1·o~.>c pela 
( 10 % ) u.udiciomws em bcncftcio da C« ixa ca.u~a agricula, pt•opondo, dcfún tlcml!J ptll·an· 
Agl'icolu., é livre <.te cleduc~·iiu du pol'ccntu.- i,e •J Cungresw J ucdi,l"~ pr•aUcas e tJGcis ;.t.~ 
gem nas Recebedor ias Ceutml e de Pmwt!o e cla~s~ .s fH'utlucro:·::.s <la Na1,:<W. 
nas Sub-ltoceiJcdorias sob a. jnrisdicção dc;trt Como V. l~x. sabe, a hwonl'a U.a ca.nna o 
po.ra os ernprogados do figco. SJUS ti cl'i vcvlos fomm cmpolgu.dos pot• ttma. 

Art. 6,' ll$talei entra.l'lL em c~ecução em crise lLgudl~ e lllll'[l.d.oura. , ClllC t em contribui-
I• de agosto do corrente a.nno. do pat'lt a purdo. das energias dos que so dc-

\rt ~, R " . . 1 · , 1. .- -. dicam á cultura do sõlo. 
em.' c;ntr~l'·. evobam se as .e· 1 ~ e l lSposwoes t Pa.r11, estt.rd.ar.· . esse .llllLl os pJ:oprlos intc.-

0 , • 10 '. , E t . l 'e:·ls.\llos se rcumram em congr·esso na. Ca.pl-
F , nSecretarw a? s ~d.o dos Nego~ws U<l t.td Fedem! c em conferenchl na !3ahi::t, es t.a 

aze da a.sslm a f<tça executo.r , I fJOb (!. prosldoncb d<~ V, Ex., o CXlJostu.s om 
P[t[acio do Govm·no de Ah\goas em 1"Iacaió, il ngutLgem sincera. o >illliJle'i as suas neocs-

6 de junho de 1904, 16• d;L Republiott dosi oidn.clcs, foram o.pprovadas Vat'ias mcdiilas e 
Estadoo Vnidos do Brazil. -Joaquim P~ulo in.< lle <~ç:õcs, c cnc!'e cst8.;; ficou d eliberado que 
Vieira MaUa.-Anto;lia Oueda> Nogueim . ·I tt co oi\n•enci(l. so!icitaE~e •lo~ poderes publi-

Pil-blicada na. Secretaria de Estado dos c os da Unil(o tmta.dos commcrciaos de r eci
Negocios da Fazenda em Maceió, 6 de junho pro cidade com Portugal, L'I'uguay c Chile, 
de 1904.-0 inspector, Jacintha P aes P.~nlo a fim \le so obte1• esses me1·cados consumido-
da SUva , res pam os no~&os as~ucares . 

Entretanto, jü são decOl.'l'idos tl't:~'~ annos 
som se ter conseguido a realização dos.~\ 
util, nl.'gcnte c necessarh\ medida . 

Resolução n, 4.03-d3 6 de junho de HI04-
A\ltoríza, a cessão gt·u.tuita do. Usina. Wun· 
derlcy :l. Sociedade d.e Agricultura Alagoarm, 
1t vend1t da distillação da mesma usina e as 
~xposições agrícolas a pecual'ias. 

· O bachar,et Joaquim Paulo Vieir<~ 1\ii>.lta, 
, governador do Estado do Alago(]Jl : 

Est<i :werignado por dados esta·l;i~ticos que 
l\ producção de uma safra r•cgulal·de nssucal' 
é m !.!Í to supe1•ior ao llOsso consumo in terno, 
c CJUG se torna mistGr da.r sahida para os 
mcl'cados estran ~eil•os elo oGI'ta quú.ntidO.\IO 
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-<lo saccos ~c a.ssnca.r brutv ou put•ga.do, sob 
,.pena da. completu dcsvalill'lzaçii.o desses pro
duetos, como aconteceu nas duas ultimas· 

.Mfras. . 
O alvitre lembrado por muitos da diminui· 

· r,'ão de producção é contrario ás regras da 
· scie'nciu. ec.>nomica., e adoptádo trarú maior 
. somma de males, dcstle que prejudica l\ for
macão das riquezas privada c publica, c atas
ta d .> trabalho um-a.vulta.do numero do oid ,_ 

· -dãos, que são os ·nuxilia.1"1l.~ (lavradores o 
jo:·nalei ros) das propriedades agrícolas, 

: Ainda no o;ctua.t estado de crise IMlaocoira 
·dos principa.es Estados assucarairos, Alagôas, 
Pernambuco e Pa.1·ahyba, essa diminuiç:ão de 

· produccão, ou melhor, suppt•essão do &raba
·lho agrícola. importará M t•uioa desses mes
·mos Estados, que luctam eom o deseQnilibrio 
da.s suas financas, o ficarão expostos á pertul"· 
· baç.ão · da ordem publica., oriunda do desap· 
pa rccimon to dó sala. rio. 

E' para. evitar esses desastres que a So
.ciedade de Agricultura Alagoaua. pede e 
Insta a bcoovola intervenção de V. Ex., es· 
_parando quo no Cungresso e p<Jra.nte o Go-
verno dü. União se digno dofendcr, como tem 

.dado prova., os intorosssns da industria 
.gaccharin~. procurando obter dos Poderes 
Publlcos uma medida. urgente para acqui
si\:ãO do merco.do de Portug<ü, obtendo-se a 
rliminuiçã.o dos direit:Js de entra.da ne.sse 
pt\iz <iUO tom tido a telicidade de exportar 
pat•a. o Bt•a.zil, o quasi sem competidores, os 
seus vinhos. bu.ta.tn.s, conserYa.s,fructaa, etc., 
na. · &\'U!I.ada somma de 29.000:000$, se
gundo a osta.tlstica de 1902, e apenas im· 
portou nesse mesmo período 7. 000:000$, ha· 
vendo entro a sua exportação . geral e a. im· 

. port:tçiio pt~.ri\ o nosso paiz, a. ditrerença. da 
.olcva.disslmas.Jinrna de 25.000:000$, quantia. 
que a lavoura naciooal perdeu, e serviu pat•a. 
o augmento d11 riqueza particula.l' e publica 
dos seus irmãos de além-mar. 

Mas, enbnde esta con'lmissão que a a.cqui-
- 9içã.o desse novo merca.d<> para. os assuca.res 

brazileil'OS só poder{l produzir bons fructo3, 
si for croa.da uma linha de na.\'ego.çM directa. 
·entre Pot•tugal a os Estados mais productores 
.de assucil.r: Alagôas o Pernambuco. 

Desoecessa.t•ia so torna a oxplo.ttação da.s 
va.n ta.gcn s desta. medid:~., visto co mo V. Ex. 
comp1•ohende que sem meio rapido c barato 
.rlo transporte para Por,ugal,. e sem o ex

. po[•tador contar com margens e lucros, o 
eonvcnio Píl.l'a a va.lorização do nosso assuca.r 
será em put•a pm·da. do Brazil, e tã.o sómonto 
ta.vorecerá a. entrada dos vinhos. rructa.s o 

·. ba.ta.ta.s importados da.qliella. Nação. 
O esta.IJelecimel).to do transporte directo 

. entre Portugal e os Esta.~l.os Dssucareit·os da 
·.Republica. e o convenio para a. entrada a. li 
. -dos prot111ctos d \ c.\ntta. de a.ssttci!.r sli:o .m~~ 

Vol, Ill 

didq.s_ c~tienciae$ e não llodet•:io ser separadas, 
pot· 1sso mesmo as pt•ovidmtcia.s dos poderes 
publicos deverão ~cr cori1pletas o abrange!' 
amb:1.s, do cootrario o convenio solieita.do 
s~rá. ·mais um dcs<~stre, uma esperança pm·
dlda pare\ a agonl~llntc laYoura. dt1. en.nna. 

Confiante esta Comm\~si'io, quo representa 
o pcm.>m' lla Sociedade de Agricultura. Ala.
goana. na. bQa, vontade c patl'iotismo de v. 
Ex. eda i!lastt•ada Commi~ão da Camara. 
dos Deputa.dos, pede pcrmi~são para desde j:.L, 
em nome da Sociedade, ag1•adecer a. Y. El. 
mais um bom ~t~r\·iço ;i lavoura D&.!ional. 

S:Lude !J fr(l.terll lda.de-Exm. Sr. D r. .Joa.· 
quim Ignacio Tost:1 , muitCl diguo Pre~;identn 
da. Commi.~sno de 1\gricultura da. Camara. 
dos Deputados - A Commissão. - H·ancisco 
Izidoro Rod1·igtte~ da Costa. -D1·. JOC1o · Fir
mino dos R eis D ns.-JosrJ Pmrtino ele · .1. 
Sarmento. 

O S1·. Ca:rueh•o <le nezende 
- 81·. Presideote, fechados felizmeste os 
Ia.ment.weis incidentes que pol' muitos dias 
consumimm os nossos esforços om puroa. 
perda, além do mais, venho hoje occupa.r a 
n.tteoçií.o dn. Camam dos Deputados com 
uma. quostiio de feição pratica. 

Corre por a !li em fóra, nao sei com que 
fundamento. St'. Proaidente,que para. Buenos 
Airos fora.m romcttidos alguns rosu lta.dos 
das negociações en ta. boladas pa.ra o inter· 
cambio brazilcil'o e argentino. Affirma-sc 
naquella cidade CJUG. por occasião da aber· 
tum. das mesma~ negociaçõos, o represen
tante at•gcntino fizor·a ao goveruo brazilciro 
<IS tces scgufnte~ prupo~tas : 

1•, rcducçl\o llo direito de impoda.çãu 
sobre o ca.f(!, em tl'oca. e om compcnsaçfio do 
tarifas moderadas ;;obt•o as fat•in!Ht.S ue pro· 
cedencia <1rgentiaa : 

2a, maior l'~clucção de direi tos sob !'O a im· 
portac.io do ~\ftl,cm truca. e em compensa~ãt} 
de tarifas fa.YoraYeís sob1:e as fa.rinhàs e o 
xat•quo de procodN!cia argentina. ; 

3~, modida,s l'CCiproca.s da.s quacs p!tdesse 
deco1•rer urn iotat•·cambio equitativo c f'a.v,>· 
ra vol para t:lmlJ•s n.s. p<ortes ·r:oudratantt's. 

Aindll. mais: ror.entcmentc, Sr. Presidente, 
foi cotrÚnunicrHla, ~ (•m cnmctor official , ao 
Ministro das Rt•.la~·Ü(I;; Extcl'iores da.qnol11\ 
Nadio a notlt:ia de que o Governo Bra.zileiro 
havia rooebid(l f:wot·:wclrnento a pt·oposta 
argentina. ,:rJm l'Cbç:t" á. entrada de caili 
naquelle paiz. 

Eis a.hi, em ri'sumo, Sl'. Pt•osiderlte, o quo 
me é conhoeido rela tivamente ao h-atado tle 
commorcírl entt•e as duas nações, só de\'GTHlo 
natJlralmentCI Hcl' conhecidos os t ormos c) 

os detalhe.'>. dn~se :Jju.>to;qtHl.ndo ~na ti'lr <l:L!!o 
li. devida publicid:ulc:'. · 

H 
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· EQtretauto, Sr. Prc~idente, par.ece-me pl'é· Em loilo taso, SL'. PrL>l!itleu te, um :lhctu 
viawente ,C$CUsadq lD<\ior esforço no int.uit.o não pa.dece duvida .•. q:ual o seguinte~ dtt· 
:de se percebei', de s.e senth· ctufl.l a id.éa pro- rantc muitos c muitos ancH•s a praça com-· 
dominan-te do arguto dipioma.h, idéa. que me1·cial ·do .Rio (!c J<meiro exporta.va anuuo.l-

. parece tendente a. favorecer ainda mais li mente para .o Rio da Prata, om geml, uma.· 
· co!Jsidel~a••el cxpm·ta~ão de productos o.rgen· grande qua.nticlaue d{l fumo em cm:d:t, mor-· 

tinos para. o Rrazil , hnçando m~o de um mente l)tl.\':L a. Ropubllca Argentt.na..: que· 
< plano e~tPatC'gico mascarado no bencllcio. no l'Cccbia deste porto cerca de dons m!lho~ de· 
· fa\'Ol' ao no;so caf~. kilogro.mmas de- fumo, toilo procedente cb . 
. . . 0 SR.·. BuB~O P IO: P.\11'!1.-i\Iuito bem. C:t pt•ovincia do Min:J.s. 

o • Sn.. CArtt\Btri.o t>E · REzE:-;ne-,E, como Depois de 1890, SJ~. Pre~idento, (\ <'X).lOl'" 
ll(lsta aadeil•n. dfl Dt~ll\lta.rlo rcp~·esc nto, de tat;ão cles3as mel'cadorias f01-se rednzlUdu· 
um modo ger;tl, sem 0 compromisso de uns r:>pi\lumonte, até cessa.r do uma maneira 
tantos .principios vítaes, a maneira. de .~entir, . eamp1etu.; e oeru podia ser por outra fórma, 
as id~s e vontade daquelles quJ me elege- Sr . Presidente, p01·que o fumo ficou sujeito· 

ao imposto de 495 réis por ldlog1•amm:~. e · 
ram e q ue ~~o em sua gr ande maior i:t agri- hoje esti sujeito ao imposto tle 980 r êls, o· 
cultores, venho externar as legitimas ap· quli é :sem duvida. um imposto de cara.ctl:ll! 
prehensões desses me;;mos agricaltores. re- fraucarueute pruhibitivo, conespondendo a 
<Jeia.ndo quo no alludido ajuste nã.o ~ejam um direito de lOO o(, sobre 0 preço actual 
acautelados, ou sejam olvida(tos seus legi· do fumo em corda. no mercado desta capital. 
timos intel'esses, 

Estas legitimas apprebensões estã.o concre· E' verda.de que no anno de 1890 ainda 
tiza.das, St•. P residente, esl;.'í.o subst.:wcia.das entraram no meroa.do de Buenos Aires · 
nas l'eprescntações das cama.ras municipa.es 1.965.837 ldlourammas de fumo em corda;. 
de Vargem Gt•,.mde, lt.~jttbá, Polira Bro.nca c mas, a contar dalü em dea.ute, como disse, a 
Passa. Qn11tro, l'Cpresentaçõcs nas quaes expor~ção foi diminuindo de um modo sen•· 
pedem os meu~ osforço~. conjugados com os sivel, de fórma que, nesses derradeiros · 
esforços de IUeus iliustr.lclos companheiros de nnnos, ella tem s1do expressa pelo alga.rismc· 

. distriato, no sentl•lo d:; ser a producção do zero. 
fumo minoil·o, hoje t•cduzido. a. qua.tro milhões Não tanto assim, Sr, Presidente, relativa. 
de kilo~mmm:ts, deYida.monto ac~wtelall<~ mente, ao fumo em folha.Mosmo,porém, tra·· 
nosso conYo.nio. Si ha indeclin;tYc! nocessi· tando·Se desta ospecie, não ha. commercio 
rlade de set' o alludido accol'll<> Hjnsta.do. o regular com aqucllc paiz, porquanto su a.· 
que nfí.o indago, dc.vo o mo~mo sor realiza.do expo1•taç~o ê insignificMte, YtH'i.avel, ora 
com segut·ltllt;J. e h<tbill!lacle ; mas si a pro- partindo de um porto, orn. de outL'o po1·to. 
tocçiio, ~i •.\ bcncftcio ntc girur otí e 111 torno brazi!eiro. 
ào. fumou i'Uhlacon., pill't3ec-nw, S1·. Pro~ i· O que JJi'bo padece clnvidn. \;unbem é O· 
d ouic, <JUO o convenio não se roa.liza t·;i., que seguinte : a Rcpublie:> Argentina, tlb>traoção 
u tratado niio se ftrm:tr<\, porque ontã.o os roi ta do co1os:>a.e~ contm.ban<los , recebe fumos. 
intoPcs~os politicos e ecJ nomicos do Bt·o.zil de out ras proccdencia:s em gt·a.udo oocaltt, ele 
mais uma .-e ;r; set•1io ~a.crifie<1dos e em fi1Vui' lado eg~~o.lmcnt~ a. sua lll'oriueçTio ~·egu1ar 
4e u~a naç1io quo tom nma. balan~:;1 com- em regJo(ls ma1s ou menos apl'Opl'ladn.s a. 
Juerclttl cn.lla Yez l\}!l.is deSfD.vor:wr.l o.o no~so similho.nte cultura.. 
IJair. . (Apoil•c/os.) A3aim, em 1901 n. importação de f umo eu1 

Reconheço, nlio LH.\ dtrvida, S:•. Presidente, folha de outras procedenein.s foi de 1.240.410· 
. a ner.essidadc imperios•• de se IJromover o kilogrammu.a ; c oro 1002 tlc 1. 007.072 ld1o
. aln,rgawento de nosso cafo;, mas, no cíloSo'em gramm ail. 
· que,~t.ão; )ne p3..!.'~co,qno,cle prefor encia, devo E com relação ao la.do fiscal, apezal' de· 
ser faYorenido o llQSSO fn111o om corda o em tudo, elt~t obtem dahí l'ecursos cxtraot>di· 
folha, pelos doLLS motivo~ seguint es : na.r.ios pat•a. o seu Thesonro. 
. f'l'ilneiro, po:('que o consumo do C<tf<l na E' assim. que, no ttnno do 190.i?, cita recolJOn, 
RcpubUca Argentina é rclativamonte in- pôde obter 4 .500.000 pesos, ouro , de lm
sjg~iftcantc, e o sen cattsnmo J:lO ilC~o poderia po~tos inte;•no e 850.000 pesos, ouro, de im· 

· a;u_gmen~w, llOl'quanb aquelln. população 1\l.z postos aduaneiros oorrosltondcndo estas duas. 
uso habtttta1 de outro genero de bebidas ; pa.eceHas, ao cambio notlla.l, á som ma de· 

.... Segqndo, porque.o f1tmo enoontr.-,riu, nella. ·qua.si· 22.000:000$ em moeda. nacíona.l. 

. , uma. col.loaa~ão i'a.nlrn'Vel., teria. f~ci'l colloca.· A propoaito, S1·. Presidente, do caractel' 
çao; visto como &IJ'in. <\ requisição do · um prohibitivo de scmclh:mtes impostos, eu 'te· 
,m,erc&do pel'clido, d(\Y~(to c~ acção TQal.et\cn. de nho, altln:i do mais, a autoridade de um es

. impqs!os .n.dua.noil'os·"de cam.ctcr prohibitivo. cscriptor a.i·gentino, que·usslm escreve: «Enl 
('~poiado do !SJ' . B ile?IO ~e Pai '!la.) · la. Al'gentino., si el impuosto fuese mas ·mo-· 
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derado, aumenta.r'ia. la rcnta, porque los oon- O Sa. JoÃo Lmz ·ALVES-Com muito bri-
tl':>.btlndosserlan menores. » · Lho (Apoiados). · 

Sl a 1l!S.o esta. reduzido o nosso commercio · 
até de tumo em tolha para a, oaçã.o vi- O SR. CARN~;;rn.o oE RllzEr.:oE - ••• devido 
silJDa ; si nôs t ivessemos [\ lnfelicidadc de ás circupstancias especiaes, ás vantagens de 
não pudet• rerue ,~er, siqner, um:t pollega.da collocaçao cl'a.l]_uellG pa.iz; mas, de lado essa 
de fumo em corda, para a Rcpublicn, Argeu- consldet•ação, abstração feita d'ella não res
tina., nossos de1·radeiros aouos; como a~seve- t a a me'!_or duvida.de gue sendo o Po.ra:guay 
rei aos mens coll egas, em coropemo:~ção fizú- ama. naçao de terrltoJ'lO pouco maior do· que 
mos-lb.e uma. bella onvia'tura de fumo clu.bo- meta.l.!e do de Mioa.s,conta.ndo só coJU uma po· 
rado em 190.2, M importancia d~ 875 Jül&.>, o pulaça.o . de !',00.00:) habitantes, tendo, 
que no. ve1•J.nde é nmo. grn. nde ficha de con- se lovaur.a1o dil uma lw.P.a.t.orab3 ful'midavcl; 
so!ação. de fôrma que pal'a elle se abriu uma. nova 

Sr. Prcsidento, estes a.lgarismos dest'u.rte éradopois de 1872, o facto é que. presente· 
amontoados n:~. minha exposição, si ~ó po- mente, produz 5 milltões de kHogra.rnm~1s de
dem ser d€Vídamen t.o apreciados depois de fumo! 
publicado todavia. mostram de nm modo Grande parte de8ta producção, Sr . Pre
tnequivoco, insophismavel, claro e ()Vidente sidente, orÇ<Lndo por uns dous milhões de ld
que perdemos o mercado argantioo não logramm:~s, é exporta. la pn.ra as Pl'açà.s da 
l>Ol'(iue os nossos impostos, O$ nossos fl•etes, AllGmaolHt, o restante é exportado para as 

l · t ·A~ d praça.s <ia.· Republica. Oriental e mormente 
os no.'lSOS ~a arws ives>cm augmen""""o e para as da Republica At·~r~t ioa .. isto pel" 
·uma maneira · consider::n-el, mns porque ~ .. 
af).nella. na~ão, entrando no ról tios povos círcumstancia tia approxim;:tção em que se 
pt'Ltticos, curando melhor dos sens intm>esse3 acuam, como tamuem porque todas as rela· 
. economicos, t ratou ile beneficiar não sô a ções commeeciaes daq_uella. nação se rea.li
sua. producção como a. producção de outrem. zam com as dua.s nações citadas, fazeoJo-se 

De um lado, sr. presidente, proe~trou pelos pot• tos do Buenos-Aires e de Montevi
·aquella nação servir os seus interesses di- dúo tanto a exportação corno a importação 
rectos,os interesses dos plantadore.l de !hmos da~ mercadori<tS do Paragua.y. . 
em Salta, Tucuman, Missione$, Corri entes c Continuando, 11cm~m. a. llxposíção qtie ·<:ri
·cordobao, par•~ o quo o governo argentino nlla. fawntlo, oxposiçã.o qne .so tor.aa dcsa.gra
mandou buscar somootcs de J\mlO especii~! dtJ ua.ve.l ( tliio apoiados gemes ) me.smo porque 
Havana o fez dist ribull-ns ao:; seus o.gricul- llStii. cllVúlvida. em muitas cifras, p:na. as 
torcs, som comtuuo n.lca.nçar eou venien\es Cl\la.o:,, ontrotn.nto, charu:Lrei a attenção de 
resultados ·aos esfo1•ços empregados. Do on tru meus coi leg;~s. public:~.ndo es~as ootas, cont i
·tado, St•. P1•csidente, pt•ocut•on aqnoll!\ paiz nua.11do, St•. Presidente, devo tUzor que não 
·servi t· t:J.mbem a.os ínte,·es.; <;>s do.~ pl:l.n tatlot'!~' ha duvidlL ! [UO foi t~ couquist<t e a posse dos 
de fumo no Ptwaguay, tendo L'lll vis tu., como mareados pla. ti1los, l>l'lncipn.lmente do argen
sompl·o, obtot• favore.~ ospeclae~ ptu':\ o~ :mus tini), a. c..'l.USi.~ pt•epondet'll.nte do closenvol vi
·productos e lU(JJI!orar o seu in lOl'·c:unbío monto d:t cuUuru. do fumo no Estado de 
commot•ci<tl com aquolln. oa.çt\o. Miuu.s. 
· E, no omtu.nto, Sr. Pl'l'Sidc·nte, ptLl'i\.~o nús l~:>sa. cul tura , o t•ç:mdo outl'·om por uus sei~ 
rccusa·,· Jloje uma medida equi tati nt, uma. a. oito milhões de !;:.ilogt·a.mmas, fornecia 
mudida razoavel, n.llega-se como ;wgumonto elerneuto~ de prospol'idadc, proporaiona.Ya. 
pode t·oso. ;t ·guisa. me:>mo de pilhet'Üt, rr.ue preço.~ rcmuneL·a<lores, não ->ó ao~ tn•otludo
el argentino 110 te ousla c[. (((b*-"> ;;e[Jro dtil ro;;.como aos int ermediarias ; conco!•ria. de 
1J1·asit. p eru 3i eZ tabaco blanco de! Para[JUa!f modo clfiroz e poderoso no sentido do au
(Risos). gmen~o do nosso aotlvo commerclaL No en-

0 argumento realmente t em a :;ua feição tt·<Jtaoto, Sr. Presidente, parece que, nesse 
pittotcsca., porquíl.O.to, si o organismo n5.o a.ndar, ta.lra.mo dt:l a.grioultura na.ciona.l está 
gostu. do tabaco negro del Bmsil.. de quo fez condemnado a um~ ruinct qtm;i compl!lt a. 
uso e abuso durante longos e longos ao nos, I Apo':"dos). 
c sim do t"bctoo IJíanco deZ. Para ç/IW!J , ta.nto ' ÜL'''' Sr. Presidente, scud.o a' sim, isto é, 
peíor pu.ra. nós brasiloh'OS a t•mto m(llhor sendo a. conquista e a posse dos JUercados 
l)&l'a ellos, pois do antc,mi'io fig-HrtLrú. no t ra.·. pia. tinos o do mercado argentino. oro espe
tado um gonero :prGvia.rnente t\lli condem- cia.l, a ca.uso. preponde1·antc do ltorcsolmcnto 
no ao desuso. da. la. vom··• do fumo c sendo o seu reg-iruen 

E' verdade, St•. Presidou te, e nem se poda o.dua.nciro, regimon de u.gg~essiio dclibornda, 
contestu.r; quo a nação Pa.ragtt~;- constituo o. causa do sua doca.dencin, parece-me, 
uma formlua.vel concorrente pa.ra o Bra.zi!, Sl' . Prestdonte, qua o Governo Fedet•al dove, 
·nesta cspecio, e p1•incipalmon~ l>ar:t á E.-;;ta- de pt•cferoocia., tL~Ltar de a.cautola.t· os .inte
·.tlo que nesta Caroara repr<!sento... resses dessa p1•odúcção, que coastítue ·uma. 
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fon'te da r~u<la. prlva,lh e publica. de va.rios 
Eshdos da. União. 

0 Si'. JoÃo LUIZ ALVES E OTJTROS-Apoia.· 
dos. Muito bem. 

0 81•. CARNEIRO DE REZ&NDE-0 facto é 
tambem, 81•. President(), que o Governo da 
Republica. precisa. tf:l' em grande conta. que 
compra.mos muito mais do que vendemos 
áquelh nação visínha, como no!-o attesta ? 
in~ercambio ['03poctivo, re.sulta.ndo _daht, 
Sr .. Presidente, que entt·am muito ma1s ge. 
•:oros da· Republica Ar·gentin:t pelos nossos 
portos do que sahem dos nossos portos para 
aquelle paiz. 

0 Sn, ABDON BAPTISTA- lmmensamente 
in'ferior ; e V. Ex. pôde aCL·edita.r que no 
convenio será attendida. essa. cir·cumstancia, 
isto é, o G1>vorno fará. nelle incluir. todos (.s 
artigos do producção nacional que poss11.m 
ser consumidps na Argentlna. 

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Perfeita
mente. Trato apenas de uma cspecic •.. 

0 SR. JoAo LUIZ ALYES-0 que O 01•ador 
e~tâ fazendo Iiada. mais· é do qlle um appello, 

0 SR: CARNEIRO DE REZENDE - •• ,qUO 
interessa pat-ticular e directamente ao Es· 
tado· de Minas. · 

·PM~ Voz·_:_ Como interessa a todo o paiz. 

o Sa. JoÃo LI;IZ ALvEs'--;-C<imo interessa. a 
toilos os Estados .. · · 

Q SR. CARl'iE!RO DE REZENDE - F.sso mou 
appello, Sr. Presidente, não 11uer dizer que, 
de antemão; eu condemne sejam incluídos no 
tratado em questão out1•os gene1•os ou pro· 
duetos nacionaes. 

E' este o inter·cttmbio .commerchtl do 
Br•azil com a Republica. A1•gentlna., !lumnto 
os ~et~ ul.timos anno~ :. , . 

,, . 
ln·t.ercambio commercial do Brazil com a 

Repub!ica Arg-antina. durante os ultimos 
sete annos 

Importação de producto brazileiros : 

ANNOS PESOS OURO 
RfHS AO CAMDI O 

DE.27 D, 

Em 1896 5. 2i.2 .162,56 -- 9.298:346$66G 
» 1897 3.533.557, 20 - 6,232:023$'28(! 
» 1898 4.507.443,28 -- 7.949:635$414 
~ • 1899 4.504.735,52 8 .121:2201665 

'li> 1900 5.541.4G0, 6B 9.762:541:1 1313 
» 1901 5.755,765 ,61 10.751:752$910 
» 1902 5.521.194,40 9,737:574$490 ·--.....------ -------
Soro ma 34.7:36.519,25 61.253:109$048 

E:~~:port:~.oio de productos a t·gantinos: 

A.NNOS PESOS OURO 
Rf:IS AO CAMBIO 

DE 27 D. 

Em 1896 11.506.63:?,48 20,293:884$444 
» 1897 10.464.596 ,00 18.632:444:1;444 
» 1898 7.677.623,52 13.540:782$222 
» 1890 6.885.138,96 12.143:102$222 
» 190) 4,690 .079, 88 8.258:380$6811 
» 190L 14.069.494 ,70 24.8!3:099$256 
» 1002 10.045.481,15 17' 722; 175$300 

-----~- ~--.~---

Som ma 65,440.046,69 l l~.4CI3;i68$5G8 

Assim, Sr. Presidente, veem os Srs. Depu
tados a diiferença. extraordinaria que ha. 
entre a exportação daqui para o mercado 
argentino e a importacã.o dos generos argen· 
tinos para o nosso paiz. 

Com semelhantes dados, fóra o mais, Sr. 
Presidente, o Governo Federal acha-se ar
mado para co,trar com scgu.raoça e habil.i
dadc neste ajuste commercial de que temos 
no.ticia ; ma~. SI'. Pre$idente, ê preciso ter 
muito em vista o seguníte : não podemos ter 
illusõos: os dilfcrentes povos do mundo 
se ligam, se approJtimam ou se estimam, 
não em virtude de uns tantos priocipios ab
stl•a.cto~, prinelipios da mesma religião, mes· 
ma. liogua e mesma. origem ; mas, tão Só· 
mente pelos pl'incipios de ordem puramente 
material. As conveniencias de ca.da. ·povo 
falla.m muito mais ulto do que tudo isso . 

E, ma.is ainda, Sr. Presidente : as nações 
fórtes, aquella.s que icem as s utiS industri<.~.s 
desenvolvido.s, perfeitamente appa'rellmdas, 
gl'aças ao influxo da pt•otecção, procuram, 
por todos os meios, conquistar merca.J.o~ aos 
seus prodnctos, entrando em cõnct1rrencia 
umas com as outras, tnas conspirando to:!a.s 
contra os interesses e contra. o progresso das 
nações f1·acll.s . 

E' verdade que a Rcpublica. Ai'gentlna, no 
l'igor da expressão, não põde · ser consi
!lorada. uiua nação forte cconomica.mento ; 
t eudo-se, porém, em vista. o rcspoctivv inter
cambio commClrchi.l, não resta a menor du· 
vida de qua ella está em situação vàntajosil. 
em face dos nossos interesses economícos, 

Esta circmusta.ncia. por si só, Sr. Presi" 
dent~, por certo não escrtpará. ao espírito do 
negociador brazileü•o, do qna.l é dever exigir 
muita seguranoa e muita habilidade na. con
fec;·ão do aj uste questionado, · 

~;. Sr. Prosidente, para · terminar : Sem 
embargo das noticias oriundas da imprensa 
a.rgent.ina, acredito o alludido tratado apenas 
em estudos, insulado, portanto, no devido 
sigillo ; mas, para. que nellc não· surja al· 
guma sorpl'eza possivel, já. vagamente e.~· 
boçada.alhurcs, venho, em nome da.s Oamaras 
Municipaes, ils quaes me referi no comeÇo. 
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do meu discurso, em nome dos intcress•~s do 
~stado de Minas Gel'aes, interesses que são 
na.ciona.es (apoiados). solicitaP do emiOAnt.e, 
do honrado Sr. Presidente da RQpublica, que 
t,orne a sua accão inat'ret'ecivel, afim 
de que os interes~es daquelles que b.vram e 
semeiam a terra mineira, sejam devida· 
mente acautelados e as suas legitimas es
-peranças não sejam i Iludidas, pois q_ue elles 
cooperam a. seu turno para o engrandeci· 
mento economico dP, taao o Brazil. (Muito 
bem; inttilo bem. O orador e cornprí1lwt· 
tado.) 

O Sr. •~·in.eu Machado- Peço 
a, pala Vl'a. pela or.lem. 

O Slt. PnESlDENTE- Tem a palavra pela. 
ordem o Sr. Irineu Machado_ 

O SJ.•. Irineu Macha<lo ( pda 
o1'dem)- Sr. Presidente, corno V. Ex. e a 
Camara sabern, á mol'to o St·. R()drigues Fer
nandes, qun f~zia. parte da Commlssão de 
TarifdS, o se acha aUS()nte. temporaria
mente, no Estado de Minas Gera.~s. o Sr. C:t
millo Soares,- presidente da. mesma Com· 
missão. 

Como estas duas vag-as podom c toem Jn
lluido de modo a. Impedir a. rmmião da Com· 
missão, rotwda.n .lo os seus trabalhos, peço a 
V. E:j:. que haja do providenciar, dando sub
stituto ao Sr. Rodrigues Fernandes e no
meando um substituto into~ino. no impcdi
lnt:nto do Sr. Camillo SJa.res. 

O Sr. Presi<l.eu.te- Nomeio, para 
substitui!•, intcl'inamento, n :t Cummissã.o de 
T~u·ift\S, ao Sr. Cami!lo So:ues Füllo, o 
Sr. Ci1rvalbo Bt•ito; nomoio, p:tra, na mesma 
Commis.são, p:·oenche.r a vaga deixada com a 
mol'te do nosso prantaado collega o S1•, Ro
drigues Fernandes, o Sr. Dias Vieir<\. 

. Comparecem mais os Srs. Carlos de No
vacs, José Euzebio, Ul'bano Sa.atos, Luiz Do
mingues, Christlno Cruz, Bezei'ril Fontenel:o, 
Virgilio ·Erigido, .João Lopes, Esmeraldino 
Bandeira, :Mvreira. Alv·es, Pedro Pernam
buco, Angalo Nelo, Rodrigues Daria,· Oli~ 
veira Valla.dã.o, Domingos Guimarães, Bulcão 
Yianna, Castro Rebello, Augusto de Freitas, 
Rodrigues Saldanha, Heredia do Sã, Nelson 
de Vasconcellos, Bulllõ()S Marcial, Aug usto 
de .Vasconcellos, Sá. Freire, Francis~o Veiga, 
Bernardo Monteiro, José Bonir~cio,. Carlos 
Peixoto Filho, Lamouni43r Godofredo, Calo
geras, Sablno Bar1•oso, Nogu()h•a, Olegario 
Maciel, Cam1llo Pratas, Ga.leão carvalhal , 
.To sê . Lobo, He:rmenegildo , d e. Moraes , Mar
·çal Escobar, Oermuno H;.tsslochel' e James 
Darcy. 

Deixam de comp!lrecer com c:msl). partici
pada os St·s. Thomaz Accioly, Anthero Bo· 
tolho, Enéas Martins, Raymundo Nery, Au
relio Amo:rim, Hosannah de Oliveira., Arthur 
Lemos, Guedeiha Mourão, Ra.ymundo Arthur 
João Gayoso, Thomaz Cavalcanti, FrancisM 
Sá, Pereira Reis, Trinda.de, Isidro Leite; 
José Ma.rcellino. Comelio da Fonseca, Ar
thur Orlando, Felisbello Freire, Leovegildo 
Filgueiras, Vergue de Abreu, Rodrigues 
Lima, Toleatino dos Santos, Eduardo Ra." 
mos, Ma.rcolino MrUl'a, Corrêa Dutra, Ame· 
rico da Albuq_ue1·qoe, Fidelis Alves, João Ba
ptista, Balisario de Souza. , Bezamat, Henri· 
qu:~ Borges, Cruvello Ca.valcc\nti, Viriato 
Mascarenhas, Gastão da Cunhi1, Ribeiro Jun· 
queira, Astolpho Dutra, PenirJ.o Fillw, Fran· 
cisco Bernardino, Adalberto Ferraz, Berna.:r
dcs de Faria, Antonio Z~carias, Henrique 
Salles, Carlos Ottoni. Lindolpho Caetano, 
Rodolpho Paixão, Jesuíno Cardoso, Dom~n~ 
gttes do Castro, Ya.lois de Castro, Arnolpho 
Azevedo, Fernando Prestes, Alvaro de Car
valho, Azevedo Mtu'ques, Rodolpho Miranda .• 
Cos&a Netto, Angelo Pinheiro, Cassiano do 
Nu.scimonto e Diogo Furtuua. 

E sem cau.>a os 81's. Rogerio de Miranda, 
Jndio do Brazil,Sergio Sab:;ya, Affonso Costa, 
Pereira de Lyra, João Vieira, Malaquias 
Gonça.lves, Estacio Coimbra, Elpidio Fig-u()i
redo, José Monjardim, Galdioo Loreto, Mello 
Mattos, Oscar Godoy, La.urindo P itta, Pau
tino do Souza, Camillo Soares l?ilho , Pa.dua 
Rezende, Amaral Cesar, Ferreira Braga , 
Francisco Malta, Soares d o> Sant os, Domin
gos Mascarcnbas, · Alft'Odo Yarela e Campos 
CCLrtiel'-

e·RDEM DO DIA 

O Sr. Presiclente -Havendo!~U
mm•o legal, vae se proceder as votacões das 
ma terias constantes do ordelll do dia e das 
que se acham sobre a Mesa . 

Em seguida são successivamente , sem de
bate, a.pprovadas as l'eda.cções tinaes dos pro
jectos ns. 71 A, 73 A, 103 A e 106 A, de 1904, 
para serem env iados ao Senado. 

E' a.nnuncia.da. o. votl\ção do parecer n; 15, 
de 1904, recouhccendo Deputado pelo Estado 
do Paraná., o Sr. Dr. An tonio Augusto de 
Carvalho Chaves. 

Em seguida. são successi va.mente postas a 
votos·e approvadas as seg uintes conclusões 
do p:trecer n. 15. de 1904 : 

1. o Que seja approvada. a eleiçã() etfe· 
ctuada em 5 do juoho <leste anno n o Esta.do 
da Paraná. ; . . 

2. • Que soja :reconhecido Deputado. pel<> 
mesmo Estado o candidato Dr. Antonio Au
gusto de Ca.rva.lhG Chaves. 
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O :'sa•. Presiden"té - Prôclamo 
Deput'adó pelo Estado do Paraná., o Sr. An
tqi1io Augusto de Carvalho Chaves. 

. ·. E' annunciada a. votação do projccto n .46 C, 
de ' 1904, fixando as forças de terra. para. o 
exercício de 1905 (3" discussão). 

o Sr . Pres iden. -te declara que 
"tei'â preferencia. na. -votação a. emenda da 
Comrnissã.o, modificando <t reda.cção de uma. 
emenda do Sr. lzidro Leite ao mesmo pro· 
jeoto. · 

EPl seguida é _posta. a votos e a.pprovad11. a. 
seguinte emenda. da. Comm!ssão : 

« Ao § 2° do art. 1".-R eu ija.-se a.ss_im : 
§ 2." Dos actuaes alumnos das Escolas Mi

litares, .ft ca.ndo suspensas as matriculas nas 
esyolas prepara. to rias e de taeiica.. 1> 

·O Sr ;· Driclo Filho (peZCL o1·dem) 
· requer vet>ifica.çã.o à a. votação. 

Procdeendo-se á. verificação, recoohece·se 
terem votà<to a. favor 90 Srs. Deputados e 
contra 11 - total lO L· 

O Sr. P:te·e~ideu:te - Nã.o hôl. nu. 
mero. 

Vae-ae proceder á chamada. 
Procedendo-~e á. chamada, vcl'ifica-se tet>em· 

se ausen tado os S1•s. Passo~ de Miranda, Fre
del•ico Borges, Eduardo Stu<l.art, Eloy da 
Souza, Teixeira de Sá, Pedro Pernambuco, 
Arroxell~s Galvã.o, Carlos Teixeira Brandã o, 
Uonel Filho, Olegario Maciel, Paul i no Carlos, 
Li.ndolpbo Serra,, Germano Hasslocher e 
Jll.l)les Darcy. 

O Sr. Pre;;;ideu·te -Responderam 
á chama~a !OG Srs. Deputados. 

Não l1a numero pa.ra. se proseguir nas ·vo
t ações . 

Passa-se á mataria. <>m discussão. 
·· Comparecem ainda os Srs. Antonio B~stos. 
Neiva, Erico Coelho, Benedicto de Souza e 
Victor-ino Monteiro . 
. . E' sem debate encerrado, em 2a discussão , 
o artigo uni co do projecto n .. 78 A, de 1904, 
autorizando o Governo a abrir ao Orçamento 
da Marinha, a, rubl'ica-Arsenaes-o credito 
supplementar necessario .-ao pagamento, até 

o fim .do presente exercicio, dos c,perarios 
exl'raordina.rios que trabalham.no Araen'll de 
Marillha da. Capital Federal e sua s dependen· 
ci~s. coro parecer e emeu óe.s da. Commiss!io 
de Orçamento :ficando adiada a votação. 

Ninguem pedindo a. pa.lavro. é onccrr.W.a a. 
discussão o adiada a votação. 

E' annuncia.da a 3• discussão do projocto 
n. 96, de 1004, mandando cont.u, pelo dobro, 
pa.ra os effei-tos à<t reforJJla, o tempo do ser· 
viço dGs officiaes e praças do exerci to e da 
a1•mada que fizet•am parte d<ts força.s manti
das na Repu bl ica do PaJ.•a,gua.y :~.pós n. guerra} 
desde o .dia. l de marco de 1870 ãqnellc em 
que deix:j.ram de perceber as outt•as van. 
tagens. 

Ningucm pedindo a. pJ.lavra é ence;•ra.tl.a. a. 
discu;:são e adiada. a vota.ç_ão. 

E' <>Dnunciu.da a 3.: discussão do projecio 
n. !ll , de 1904, redacção para 3>- discussão 
do sul>stltu\ivo o:ll'erecido ao pt•ojecto n. 130, 
de 1903, mantendo nos Arsenaes de Marinha 
da Repu blica as u.c tuo.es officinaJS ,. e dando 
outras providencias; 

O Sr. Ellseu. G uilbeJ.·nte-Peço 
a palavra. 

O Sh.· . P1.·esidente-Tem a paJ.avra 
o noiJre Deputado. 

O Sr. Eliseu Guilbea•Ine-Sr. 
Presidente, tenho algumas •lu,·idas so1n-e 
vat•ins disposiçõe3 do projecto, duvidas que 
passo a expot•, espomndo <J.Ue Ol. illustrada 
Commissã.o de :l.1arinha c Guerr:1. se digne 
de esclareeeJ-a.s . 

O art. 11 .diz o seguinte: «Quando hou· 
vct• necessidade de pessoal do sct•viço àns 
officiuas, sm•.lhes-ha o mesmo pago, cootan· 
do-se seis ho1•as por dia. de t rabalho, ú.e ent."io 
pot• deante>>. 

OrA., St•. Presidente, enteado quo nõoes· 
sidarle do serviço do pessoal de officinns ha. 
em toda e qualquer occasiáo, sinão esse 
poswal oão teria razão de exíst.ir . 

Assirn, ou o artigo ae acha mal redigido e 
precisa ser modificado, ou lhe falta. q ualqum• 
clausula que o torne clar·o e explicito. · 

Peço a. attenção da Casa e da illustr ada 
Comroissão para. esse artigo, pois elle dispõe 
que serão pagos os salarios, v~aéimentos. 
sempre que houver necessidade. ae pessoal, 
como si essa necessidade não existisse 
semp1•e. 

O SP.. HEn.EntA. DE SÁ ......:. V. E:.. niio eshl 
de aecordo com isto 1 · 

.E' annuncia da 3• discussão do . pro
jliÇto .n. 108 A, de 1904, autorizando o Go· 

· verno a abrir, elo Mínisterio da. Justiça e 
degoeios .Interires, o cretlito extra.ordínarios 
Ne 4 :~5'7$, para pagamento de vencimento 
a. varias empregados da. Secretaria do Se
nado ; 

·o SR. ELISEU GUILilERliE...:... Estou de ac
cordo; mas I)Ue horas são essas de que 
aq u i se fa.lla. ~ 

0 Sn. HEREDIA DE SA - V. E.x. quet• que 
fiqae claro, não é 1 

O Sn. ELrSEu GmLnER:UI!l- Quero sabeé 
si se t rata de trabalho nocturno ; creio que 
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. 6 este o pensamento da Commissã:o, mas não 
está claro no artigo. 

Tenho ainda a obsel'Var que o a-rt. 12 
dispõCl o sClguinte: «Os operarias e se1•ventes 
elo quadro ou ex:traordinarios, q tH~, por 
<notil'fl de força maior, ou por molcstia. 
adquirida no serviço dos arsenacs, ficarem 
hnpossibilihdos do continuar a. trabalha1·, 
'terão dil'eito â aposentadoria com veocimento 
integral sendocihcs a mesma concedida me
diante iniciatiuc! ditecta dos inspecto,·es dos 
a~·senaes. 

Pergunto ett: o que é, o que se deve en· 
tcndel' por motiva de (o1·ça m(l.ior para. dar 

. direito á aposentadoria com vencimento 
integral? · 

0 Sn.. HERI>DIA DE SÃ.-·Caso de invalitlez, 
. por exemplo. 

0 SR. ELIS~U ÜUILHER,IE- Bem; quando 
se invalidll. o op3rario no serviço, entlindo 
que póde ter logae a. aposentadoria com os 
vencimentos integra.os, e o artigo con~igna 
isto mesmo; mas l'llo cr~:t t:1mbem um prin• 
cipio novo de aposentadoria : a que é 
~lttJtiv.ada ptH~ to1·ç.a n-aaioi· 

Quero sa.ber o qul.l se entende neste 
caso J.IOr força m \ior. 

O SR. HlmEDIA DE SA - O opemrio poli O 
. se inutilizar nas offlcinas, na. occa.>ião !lo 
trabalho. 

0 Stl. ELISEU GU!LilEH~lE - Isto está. aqui 
, no ~rtigo ; ollo diz que o oprm~rio que, pot• 
molcsti;o adquil'idt\ no serviço do:> arsenaes 

·Jic<1r impossibilihtlo de continuar (L b·a· 
bn.tlnw, tel'á. dircHo :1 apusont:ttlot•ia. Até 
ahi, do acc.wdo. 

MaB o pt•ojccto Cl'oa.. Sr. Pt•osidonto, Ult1lL 
out.ra cl:tsse ilc a.po~cnta.dorias para os ope
l'al'ios:aos quo l<Ssonf.am em motl\•OH do força 
maiot•. Entendo que essa e:tpl'cssão é muito 

· V<Lga,, nada significa. c ja.mais l'd applicad<t 
:tos aasos de aposonta•lor-ia, que !levem st>P 

: pl'ocü;os e certo~ . 
Espero, pois, esclo.recimcnto da Commis.;;;1o 

· com relação â disposição do art . ll do pl'o· 
j ecto, ~nviando entl·etanto, á Mesa uma 

·emenda a.o art. !2, ma.nd~tndo eliminar, para 
os casos de a:posentadoria, a circumstancia. 
de força maior. (Jiui1o bem ; muito bem.) 

Veem á Mesa.; sã:o lidas, apoiadas e postas 
conjunchmcnte em discussão, as seguintes 

EMl<NDAS 

Ao rwojccto n. 1.11, de 1904 

Elimlnem·se as· palavras:- mt por mot.ivo 
. tle !'orça maior. 

Sala. das sessões, 23 de julho de 1904.
. Elisetl GHilherme • 

Ao :;wt, lo -Substituo.-so pelo seguinte: 

Al't. 1.' As officinas do Arsenahlo. Ma.rinha 
da. Ropublica., constantes .das ta.bcllas annexas 
a.o actualregulamento, poderão ser alteradas 
pelo Orçamento da Mi!.t'iüh<~. , dc.accordo com 
a.s cxigencias do seL'viço, respeitados os di
reHo;; dos quadl'DS permanentes . 

Sala d!1s ~essõe~, 23 de jnlho de 1904 . ....:.. 
Al-oes nw·voslt. - O li DeinJ Volla!l,1o. - R.n
dolpho T'aixt:;;o, 

O Sr. _i\..hres B>'l>rbo,o;a.- ('J St•, 
Pz·esidente, autor (lo projecto r1ue esi;á. ém 
discuss'io, não posso t•ecnsar-me ao dever de 
vir• dar a explicação, ou antes, de prestar o;; 
esclarecimentos que ;J.ca.ba (ie pedir o tuu~tre 
orador que :na pt•ececlcu na tril.nzna. • 

A c.~ncesRão da aposentador ia ao operario 
publico é uma providencia que me p:1l'ecenií.o 
dever ser. por maiB tem}JO, nega tl;). a e;;sa 
classe. 

.NiÍ.o G. ent1·etanto. sob!'<1 i;Jto qne v er.1a. a 
dttvida elo hourado Dopuhdo por Santa.Ca tha
rina, mas si rn sobre o modo de se comprehen
der a. e~ pressão-por motivo de força ma.ior-. 
empregada no art. 12, c a qual S. Ex. com
preilencle nos ca>os dt~ mol esth. 

DGvo di%ct· a. S. Ex. qne casos de força. 
m11ior são üS que nho ostão p l'CI'is tos, inclu
sive os rllw re:mltam de ar;cidentes no 
tra.batho. 

O SR. ET.I"O I:l.' GciLI!EP.l'>m~1Ias estes cst.ão 
p!'evistos. Sil.o casos do mole~tia. 

O SR. 1\LYil;; BA.n.BOSA-Nã.o apoiado. 
O caso de accidento no trabalho não ó Pl'O· 

priamcn t.e molcstiu.; esta póJc ros\.t!tar de 
um ;wcLien te, como p<.iJe ll:wer nm acciden te 
que inntilizc oopm•:wio sem comtudo, depoi8 
lle um certo tempo, lho ait.erar a samlc ; é o 
c•\so ua mutíh~çã.o de um ou muitos membros. 

E si e., te não (j o e<Lso tle foeça maior , cn tib 
n:Io sei o r1tw scjc~; fol'ça maior . . , 

O Sn .. EL1 %EU GuiLHEmm - Niio apoiado. 
Esse é o mesmo caso, que est<í ]Jl'evisto no 

outro artlgo. 

0 SR. A LYES BARBOSA - Qnal é O al'tigo 
a que V. Ex. :;e refere ? 

0 SR .. ELIZEU GUILI!ERMB- E' o artigo 12, 

0 SR. ALYES BARnosA- Diz O artigo !2 : 
«Os opo1·arios e serventes do quadL'O ou 

e:draordinurios que, por motivo de 
força maior, ou pOl' molestia a.q ui r ida. 
no se1·viço dos arsenaes, ficarem iinpdllSi· 
bilitados de continuar a t rabalhar, terão 
direito 1l &posentadoria com vencimento 
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integra.!, Sflnilo-lhes a me~ma concod.ida 
m,:dia.nte iniciativa. direda. dos inspe
ctores do;; a.raena.cs.» 

Por . «motivo de furça. ma.lor~ deve ·se 
comprchendor as molestia.~ devidas a aceí
denlos imprevistos, no corr.:lr do tr-abalho
uma. queda, um esmagamento, etc-que in
habilltem o operal'io par:~. o S3r viço . 

S. E,., uiz que e;;tes casos est.'i.o previstos. 
Onde1 

O S1<. ELlzEu OuiLI{EIU IE- Nos ter mos 
do mesmo art. 12:- por molestia, adquil·ida 
no scrf";ço. Este e um caso ger<l.l; qu~l é o 

. ele força maior~ (H a ottll'l?s apa;·tes,) 

0 SR. ESMERAUliNO BANDEIR.~-Um Op3· 
1·ario, po1• exemplo, perde a.mha.s os braÇOS 
c no emtacto, dAplis ·de ope1•ado póde con
tinuar vivendo com saude. (Apoiados.) 

0 SR.. A LVES BARBOSA- SI', Presidente, O 
que o projecto teve em vis~a. com esta dis
posição,foi precisar as coudJç.Ocs, o~ aasos em 
quo a aposentadoria. poder<~ ser concedida.. 

O nolJre Deputado falia em redundancia.. 
.A meu ver, o projecto }JóU.e ser claro de 

mais, mas não pecca e, ante~. é para. louvar 
que elle especifique os casos em que a. a.po-
scntado!'ill. podel'à ter loga.r . . 

S .. Ex. a inda. pedi ll escla.recime:ltos f!Uacto 
ao artigo 11 • 

. Diz este artigo : <~Quando hotl\'er ncces
sida.de do ser viço do pes30al ilas oficinas, 

' inclusí ~·e a mo;;tra.nl}:l. e os desenhistas, 
ser-lhes-ha o mesmo }))go, contando-53 
seis horas por um dia de i r&balho, a.té a 
meia-noite, e qua tro horas cb então por 
uea.nte . . 

Paragra.pho unico. O ~el'I'ÍÇ Ll noctur no 
não .ê obrigatorio e nems•w•L llermitti1.lo 
a.os m enores de 16 ru1nos. '' 

O Sn. EL1ZEV GurLI!ER~IE-Nào diz .~e r viço 
noeturno. 

O l:iR. ALvEs BARBOSA - Nr.tttralmcnte , 
fu.lla.-sa . em· meià-noite, é quanto· basta .• . 
Dlrer ·mais, tendo em vista. o que dispõe o 
art. 15 sob t•e ll serv iç~ ordínat•io, seria dar 
uma. expltcação escusada. . 

Não ha absolutamente ~ecessidrule desta 
· explicação . . , 

V o ti ler o artigo quJ di7. r cspéito ao sei•-
-.,·iço.ordinario: · · · . 

«Árt. 15. o servi~·o ordlna.rio dos arsenacs 
ter«. lugar todos os dias, exceptuados sómentc 
os 1loiningos e os feL·ia.dos da. ltepublica, de· 
ven!J,o ser de-8 hor<l<i elfectivas a 8Ua dura.-

. <'ã.o, ». . . 
Ora., uin serviço diurno quo conlcç.a. ás 7 

horas da. lllanhã. e dura 8 L10ra.s, não podo 
chegà.r á. . lpeia-noite .•• Portanto, é escusado 

dizcl' que o sorviço extra.ordin~rió ~ noc~ur- .. 
no tanto mais que ;;.o fa.lla om me1a-n.ottc e · 
o paragrapho do artigo falia em ser v iço no
cturno. 

Parece-mo que isto está explicado. O quo 
ou quiz foi estabelecer o módo de contat•. a.s · 
horas do ser viço noeturuo, que toem s1do 
objecto de duvidas, o ora. se conta de um: 
módo, ora. de outro, cooforme a. interpreta
cão dos ln!!pootol'('.~ de arsenaes. 

Ei;;, St•. Pr~sid~nte, as e~pltcaçõcs com quo 
penso tct• sa.t1sf01to as duv_1das apr~entadas _ 
pelo nobre Deputado. (llfut to IJP.r.~;mmto bem.) 

O Sr. João Luiz .A.lvel!l- Sr • 
Presidente, pedi a palavra símplo;;mente p~r<r 
enviar á Me.>a um requerimento concebido· 
nos segui n tos termos. ( U.) 

Como sa.bo V. Es:. , o direito de o.pascota- · 
doria. que o projccto pretende fazer extensivo 
ao pessoal dos quadros permanentes dos ar-· 
~enaes, deve trazol• nã.o pequenos on us ao
Estado, l' não é justo que tal projocto soja. 
vota.do sem que dê pat•ecel' ~o.br~ elle a... 
Commissão encarregada do eqmllbr10 orça
monta.rio do pa.tz. . 

Vem á. Mesl, é lidu, apoiado e pos.to con- ·· 
junctame11t() em dis~ussii.o o seguio to: 

R~;QUERU.II>NTO 

Requeiro que o projecto n. lll, do 1904~ 
seja. enviado á. Comm!:;osão de Orçamento
para emittil· pa.raco r sobro a despeza. que· 
elle acarreta.. 

Sala das sessões, 23 d~ julho de 190-l.-· 
J . Lu i.: .1l vag, 

o Sr. H e re(lia <le Sá(·) -Sr. 
Presideo te, u.s minhas primelra.s palavr_as 
dovem set• de felicitação á illustre Commls
são de :Marinha. e Guerra, e principalmente 
ao seu di"'rro relator, o Sr. a lmil•anto Alves 
Barbosa,"' que veio a.tnrmat• solomnomentc o· 
seu intere.lSe pa.triotico pela. classe · ope:-'aria. 
bra.&leira, ~e que fazom pu1·te os di~nos .. 
operarias da. marinha. S . Ex. que ainda 
hontem, se _pódo dizer, occu_pnya. com grande . 
br ilhant ismo a. paata. da. marinha., huje, Depu· 
tad.o e legislador, foi o primeiro a vir ao, 
encontro dos interesses dessa. . corpJração, 
propondo providencias e medidas de prote- _ 
cção em seti favor, garantindo desta. a.rte a · 
sorte dac1uelles q11e de_vem mo.recer d?s _po
deres publicas os ma1s soll~Jitos cuidados. 
(Apw·les ,) 

A Cummisslio de Marinha e Guerra., como· 
bem diz o illustre Deputado por Sant:1. Ca.thv.--
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ri na, firmando este projecto, tomou uma. ini· 
cia.t iva. quo a.s outras GonuniS:Sões th Cawara 
oão rlevem deixar de seguir, intc1·essando-sc 
como ella . .• 

O Sn. ELizEu GvtLtJER~m-Apoiado. 

O Su. Hen.EotA DE SA- ... para que os 
opera.rios de outras repartições possam, deu· 
tr'o' em .pouco, encontrar o mesmo a uxilio, 
que se p retende dispens~r aos opera1•ios dos 
a.1•senaes milit:u•es. 

O Sn . ELtZEU Gor t·uERME - Não e,;que
ccndo ta.mbom os opcrarios ciyis que trab:~.
Jbam em olllclnas particulares. 

O S n.. HI>REOIA DE SA. - Os do Arsenal de 
Ma.rinha são civis. 

Sl a illustre Commissiio de :'II:wlnha e 
Guerra não se oppuzesse eu m a ndaria. uiÍn 
emenda, uma vez que se t rata de regula
mento completo ·sobre este sorviço, estabele
cendo medida ma.is clara.- r cla.ti va. ao mon· 
te pio. 

A Commis>ão, é certo, poderá. t•esponder 
que, desde que os mestt-es passam a. ser 
empregado~ vita.licios, empregados de no
meação, ipso facto e>tão no goso do dirotto ao 
montepio. 

Parece, porém, que nã.o se poJe cstcnde1' 
esse direito aos de outra. categoria, isto t;, aos 
s imples opet·o.rios. 

Se isso fosse f~i to fica. ria ma.is gat•antido o 
Ju turo dessa classe e o Congresso terb. sa· 
t isfd t.o uma. e~~:igencia cons~o.nt.omente ro
clu.roa.da. 

Frtço est.as considerações (~ illustro Com· 
missão du Marinha. c Ouerra. pa.t•.t qu~ ella., 
bom inteocionada, como ü, tomo m~ devida 
attençfi.o o alvitre quo snggiro. (Jft~ilo bem; 
muito bem.) 

Ninguem pedirulo::. p:.tlavra é en>}orrada. 
tt discussão e a.C.1a.dn. a. votação até q ue a. 
Commissão dê parecer sobre as emendas 
apresen ta.da.s. 

E' annuncia.da a. 1"- discussão do pt•ojacto o . 
112, de 1904, ins tituindo o pl'lvUegio (ho· 
mestead) i~entando de' penhora o ímmovel ru· 
ral pertencente a hl'M;ileiro nato ou natu
ralizado quo fizer a qecla.ra.ção da ta.bella qu~ 
indica, o dá. outras pró,·idencias; com pa
recer e emendas da. maio1•ia. da Cotnmlsgão 
de Coustitulçã.o, LegislaçãO o Justiça e voto 
t·:m separado do Sr. Germano Hàsslocher. 

o Sr. Germano Ha&Slocb.er
P~o à. palavr~. 

O Sr. Presiden-te.;.Tem a palavra. 
onobre deputado. · - · · 

Vol . UI 

O 8r. G er.nano Ha.1!1!5locher
(· ) Sr. Pres!ilonte, n~ venho discutll· o pro
jacto n. 112, porque confesso a y , Ex., fot
uma sorpreza. pa.ra mim vel-o na ordem do· 
di" de buje. 

Membro da. Commissão de GoDstituição, 
Legisl1l.ção o Justiça, fui o uni co voto di&.,. . 
cordaote dessa commi~sã.o na acceitaçã.o do 
projecto . Discordei resumindo no parecer ·· 
os pontos capitaes da minha· discordancia e · 
}l€rmHt:rmo V . Ex. quo, ontro parootllcsls, 
ou solicite da booda.de da Mesa. a. reproducçã.o 
do meu voto, v isto como ellc vem inçado 
de erros na publica.çã.o feita nó Dia rio do Con
gresso. 

O Sr. Presidente-V. Ex . far á. ~LS" 
corriiendas e a Mosa mandará. publicar no· 
vamente o voto em se:para.do d~ V . Ex . 

0 Sa . GERMANO JIASSOI.OL11ER-Devo de· · 
cla.ra.r a. V. Ex. qu~ meu ponto de p u. r . ida 
para impug na r o pz'Ojccto é t;onsiut)ral -o 
como infracçio de um grande principio p l'o-
cla.mado vencedor em todas a.s sociedatlas ·· 
cultas onde o espírito democ!'atíco t em fl r
ma.do a sua. prepoodcz•aocia . 

Refit•o-ma aos privilegies individua.es, ho,je 
cxtinctos. Não se conhecem mais para o ho
mem outros t itulO! que nn.o a.dvenham do" 
seu prOJll'io merlto: :;eu Otlscimen~o ou os 
titulo~ de nobreza. que a.índa. subsistam ,. 
nao lhe podem crear no seio rle seus concl
da.dãos neullum direito de eJtc&pção. · 

Da me~ma fó1•ma. na evolução cconomica , 
affh•mam totlos o~ gra.ntles pensa dores, uma·. 
d·1s conqnist;.u mais a.vantajarlas do nosso
tempo é a 811{1JlmS$ã.O dos priYíleglos SObre 
a propriedade. 

Nós S::lbomos que o dii'Cito moderno r c
pousr~ sobz·a quatl·o fonte~:-direito r·omano,. 
ba.rbaro, feudal e ca nnomco. 

A instituição do direito feudal, o pr ivi- · 
leuiu dos vlnculos ou dos morgddOl!, devia.· · 
de~\llparoccr fa. tu.lmonio ~om :z. queda das · 
instituições feudaes. E, :\SSim lentamentc,nó:> 
vimos serem edlncto~ pelas legislações de 
<1uasi t odos o 8 povos, os privile$~os. de. deter- .· 
minados ben ~, ~oruma. excepçao Jo_st.tuidos 
em fa.vor de determidas familias. . . 

Ellistiodó este privilegio no dil•oito por~ 
tuguez elle foi oxtincto ; de fõrmo. . que, · 
quand~ nó.~ nos co~stttuimos_ em naci9nall
da.!le, já. não conltecw.mos m:z.1s os morgados. 
do diraíto portuguez. 

Ag~ra. o projecto estal>elece, sob o prOJ>O
sito, ~guodo aftlrma. o a'!tor, . de gara.oí1r n. 
proprtedade a.o seu propr1eta.r10, cs~belcce, . _ 
ou an~es, pretende int ro_duzir em nossa. legis-

(•) J-~ .. te cliscur~·o ttão foi reY!~tl) peio OrAdor~ 
'2 
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1laQão O. h~niesteâd dos' . EsttLdos ameriClDoS : 
Dãi> o homesload da União America.n~, qu~ . ê 
·co usa. inteiramente d.ill'erente do homestcàà 
dos Estàdos Amoricanos. , 

A Uniã:o Americana creou o homostead 
porque, ao contrario d<:> qu~ se d1 no BriJ:~il , 
alli as terras devolut.a.s per.t~ncem á Umao, 
llo qual, .fo:roodo conccssõos .aos coloniz!l.dorcs 
de uma. detortUina.da. ]JOrção d•J ten'8..~ , creio 

. que 160 acres ... 
0 Sa. GANDIDO RODRIGUES-160 acres. 
0 Sa. G~lniANO HASSLOCl!~Lt- ..• ém troca 

do Slll'VÍÇO desse~ colonizadores, que vioham 
desbra. v ar Wl'I-enos incultos, esperando qus 
seu esrorço devia por alguma fórma. encon· 
trar uma. recompensa. no futuro, quando 
esses terrenos repri!Seqtassom· uro ' 'àlor, 
creou um rd.vor especiill isentando essas 
,;erras· da peuhora. 

Mas não é .isto o homcslead que ó projecto 
pretende csbbelecer entre nó~. e .siro do l!o
.r,ees!ead que os Estados Americanos e o Ca
nadá adoptaram, sendo este, como Jaco refe· 
r encia. no meu projecto, o Estado ondG .em 
prilneiro lo~<U' foi adoph .do. 

Este com!lste nl. isençio da pcnhor:1. p:tra 
a. propriedalle, a casa do hí\bitação, os in.stru
mcntos de trJ.ba.lho,. as t erras de cnl.tura. e 
os animaes, os frnctos, os bens moveis o im· 
moveis tlo ·agricultor, ficando, entretaoto,ao 
Estado o dh'eito de eont ra1lir divida sob hy· 
.Pothecu. destes m<lBmos bens . 

O projecto do Sr. Francisco M<J. lta é radioe.l, 
. .Po,rém B•J mesmo tetnpo é ta.mbl:lro :t:1lho. 
Gomo nu :tpontoi, permi tte a alienação do 
homcskad, e, entretanto, niio permitte a 
su.a hypotlleel\, quando a ltypotheca. em rrrin
cipio corrente do dit•cito é uma. d (l.S come

·.quencia.s do direito de a lienaç:ã.o, taD to q uc 
ae ~~tabelece que só pó de ser hypo91c:_cv.do 
aq_mllo quo pótle ser aheoado. E' cond1çao da 
Jlypothoca, é care~.cter ística. da causa allena
.vel, P<Jdur sel' hypotheca.da.. 

O men iltustro companheiro de Goro missão, 
. o Sr. Estevão Lobo, ooncot•dando neste ponto 
oôm a objecç1to que ftz deSilc logo, trouxe o 
concurso de uma emenda., que vinha p ôr ter· 
mo á incoog i'Uencia, que se vot~~ova no pro
jacto. 

Quando so discu tiu o Codigo Civil , Sr. 
pl'esidcnte, pa r..:eondo aos olhos de alguns 
dos meus illustt•es companheiros um retro
gmdo, assign&.lei que continuava tl~ a.ceordo 
com os princípios da escola historica. a. ser 
coditlo!l.do, c acha.va. que corre.iJ!Oildla. a 
uma nMcssidado urgente da noss:~ sociedade. 
a. cotlifica.ç.ão de nossa.s lei~ civis, c que por 
ãlg11ma. fórma iamos impedir a evolução n:t
tu ra.l do nos~o dh•eilo, prendendo, duru.nte 
longo espaço ele tempo, o systema codi
tl.mtdo. 

Por tBta occn..~iiío e:'ltel'nei-me sobre o 
m odo de lcg~br o o s nstentei de accordo com 
os principioJs da. escola bistorica ; isto é , 
qu a não se póde introduzü· nos ha.biLos de 
um povo, subihmonte, princípios qno nunca 
exis.tiram e quo estão íu toiraJOlll! ~e em des
accordo com os h:1bi\os e tr:~odições do direito 
exie tcnto. 

Assim, o homestetul vom a· ser uma sor
presu.. 

A;6 hoje~~ propt·ioJalle ent1·e nó~ é a. base 
fie t0do o direi to. 

Ninguem ne~ te pa.iz tem propt·iedade c1 uo 
nã.o seja. um meio de fit Zlll' dinheiro, um meio 
ele se desenvolvur . 

Nós não somos um p::1.iz a.ut igo onde exis
tam propriccl;;.dr~~ tt·arliccionaes de i'a.milia, 
onde existam, por Msim dizer , grupos jil. so
lidamente assenta.rlos, que consermm a. pro
pried.W.e de llojo, como a. propriedade de 
a.ma.nhã . 

Nos Estarlos Uoitlos a expr:n·loocla. democs· 
tr011 que o ltom,<slea<l não dava o resultado 
que se vis[kva.; quo er11 pt•incipalmentc uma 
g:\rantia lXJ.ra o pequeno agrioultot• sobro as 
suas 1orras, c;;~.Sa.S , instt·nmautos de Lavoura. 
e a nima.es de t r·a.balho. Pelo contra.rio,todos 
affirma.m, e todos os cousulos estl'ange!t•os· 
existentes na. Aruerica do Nor to, em seus 
rela.torios informam aos seus l'espec tivos 
governos, qne o lt om~sicotl Cl'(l. aproveitado, 
mais pclo8 operarias jornaloiros que, por 
aquella. fôrma, crea.va.m uma propriedade 
par a si, e livre da. penhora . 

A o passo r1uo a. agricultura Dão se ut lli:r.ava 
dclle, pois elttinguia. completamente o seu 
ins~rumento rlo Cl'edit.o, e uão p odia obter o 
adeanta.men1o, fosse pol' que fosse, po1•que 
desappareceria a. p1•lmei1'a.- de todas as garan
tias, para que pndeasc obter o adea.nta.mento 
e que e.ra o direito ~obro e~ta propriedade 
uma. vez que não pa.gasse a sLJa. divida. 

Mas, não ó isto que me preoccupa.. En· 
·caro-o sob um ponto de vista mais vasto: 
quero sabor si podemos estabelecer o prívi· 

·leglo do homesteo.d, si elle está. de accordo 
·com, os pr incipios politicos que· são o guia. da. Au passo que, tendo o direito de hypotlle

. nossa éonducta; em summa, si é o.dmissi vel car, elles nunca. doilCal•iaro de la.nçar mão da 
qu&; dad& a corrente de idé~ dominantes' h ypotheca subi'O o homestead para fazer di
no BratU, pos.<lamcs vir enxertar em nossa. nlleiro, a. ponto do se verificar t.tuo em todos 
legislação, em nosso direito privado, uma os Estados Unidos. :~.peoa.s 30 •J,. da prop1•ie· 
oxcepç~o de tal natureza., uma crenção intei- dado estava. aro parado pelo homcsteaJ ;·não 

· .ra.men:t!l intempestiva.1 esi'3-va bypothcca1lo . 
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Logo, o fJUO se demonstn praííeamento ! colono si não tiYer certeza. de que e.~ te tem a. 
·cí que a propriooadc con tinu:~., entre todos os cuHura., a lavoura., e que no fim do anno, na. 
pa.izes uovos, como é aquelle, como e o nosso, epoca. da. . colheit a, virõ't satisfizer o debito .• · 
continúa. a ser instrumento de credito, de Agora, senhores, saooroos que o colono é 
que o individuo Ianc·a. mão, senúo, por- levado <t -pag-ar, pe!a. sna. honestidade, ê ver-· 
tanto, fo rçado a recorrer á hypotheca, (ta.dc ; mas sahemos t<unbem, pel'feitumcnte, 
porquo não póde dispensar o meio (!e fazer q ue honesLid<"we, boa vomaile, bon~ dorojos, 
dinhllit'O eom a sua pt>oprieíh\do. Mns, não não constituem credito em si . O colono leva. 
tljspondo com a. mosma largucz<~ que di~- a. colheita ao negociante tambem por q_ue 
poria ac1uelle que t ive6se sua propriedade sabe que tem nnw. casa. , que tem uma LI
sujeita ao homes/e(lrl, eHe obteria. m uita voura, que tem <w imaes de trabalho, bens 
vez, com mais facilidade, o dinheiro o sem que resp~ndom pelas suas obrigaçúos no <:MO 
juros. de não p..'Lgamcnto ; e, como elle não quer 
Domon~il·arei ().,;tas nlinhas pl'Ol)osiçõeil, ar- innlillza.r a sua. viu a, Y<~'J eLJtregar o resul· 

.gumcntando co111 a vida do culouo no Estado tado aa. col linita ao negociante . 
do Rio Gt•an<lc do :'iul. No dia, porc•m, em r1ue o colono souber 

O colono do Rio Grande do) Sul •' o pJ•o:prie- que, nlio lev:~ndo ·a. impol·tauci..• ela ~ua. co
rio J a sua ca-;a, du sou campo, da sua cultn- lheito. ao negochnte es~e 11ào 1\te poderr1 
ra., dos ~eus llllilnacs e da ~ua. lavoura.. Dn- tomat• a sua case\ nern os SClns animaes, o 
l'a.utc o anuo dto ú suppprido pot· alguns colono dashollcsto ... 
eommet'cia utes da locali<.l1tde que .lho dã.o 
vestimentas, a.limon tos, a.t,6 a hora. do. colhei
ta; e, ue.~ta. hot•;t, <lpreoenta-~e em ca9a. elo 

· ooJmuet'ciau te e on tl•ega. iodo o p1·oducio da. 
colheita. Faz-s~. cnt<\o, um bo,laoço para 
verificai' si ello tom Cl'etlito ou debito, e 
continua assim a SU<.i. vida. 

Agvra, imagino-~e 11tte o colono disponha 
do homestead, a liás 'facultativo, porrrne nlí.n é 
obriga.torio . Iuscrovendo sua propriedaile no 
home$leo.d, ellc comeca cerrando pat•a s i est..'L 
porta. ele credito, pot•que U(l.t\tralmcntc o 
n!lgociante, que atü então lllfl a.deanta.va. os 
meios de sub~istencia, p~.tr<l, no Jl.ui do anuo 
reccb01· o pt'o<lucto da. Ia.vourfl e pa.ga.r-;;e 
com este, o nogocit~ntc, digo, no caso üe 
f<U~~r o colono com a oolh"'üa. rle não vir 
tl•aze1' o pro dueto de seu trabalho p;~.-ra on
contro dn.s contas, naturalmente iria sobre 
a casa do devedor, sobre a sua lavoura . 

·tendo, }>Ol'ta.nto, (le onde haver o paga.monto; 
por seu lndo, o. pequeno agricultor, sahondo 
que, no caso de não ser poutmtl nas guas 
cout:~.s, exJJUnha 11 propríedadc, vinha. ta.m
'bem prompbmente, no tempo conveniente, 
solver as suas obrlgaçõw .. . 

0 S lt , C!t.~DIDO R ODRIGUES - A base do 
· crerlit,o do colono é a. sua producçã.o. 

0 SR. GE!t~L\1'0 HASSLOCHER - Senhores, 
nós não esta.mo3 a.rgum<mt.ando sinão com a. 
realidade. 

0 SR. LUIZ DOMlGOUES-0 caso que V. Ex. 
cita é o do credor que cont.."'. com a roupa 
do corpo do devedor. (lia outros apm·tes). 

O Stt . GERllANO RAssl,OCn ER - Os Srs . 
Deputados apenas favorecem a these que 
estou sustentando. · . 

O negociante cont11. com a producção, di
zem os sonhares, muito llém,e subsol.'evo esta 

. atHrmação : o nogocia.nte não foraeco ao 

O Sn . Lu11. Do:lll l\Gt:J::s- ~Ias isto é Olt· 
cepç·ão. V. Ex. não faca tal injust iça (l.O co
_lono ; u t:<lso<Ie. deshonest\dtllle é muito r aro. 
(Apoiados. api!l'tes .) 

O SR. GEr~!IIA);O HASSLOCliER.- Seohorc.~ . 
i.sto 1\ um mndo mni to estrei to de !liscut"ir l 
O Iegisl mlor não leva em linha de cont.."'. 
cssns circtun;;tancias . e, sim., leg iala .. . 

O Src Lt:r~ Do>nKGU'tS - ..• pat•a. o maior 
uu10ero, e, por t<tnto, pa.ra a. lwnestid.a.de . 

0 SR. ÚER~IANO HASSI.OCHlcR.-Betn; então' 
p orque estabelecemos loi~ de coa.cção pa.r:.t 
aqnelles que so reau~am ~t pagar voluuta
rüJ.mente ú que deve!'n ~ 

E' porque ailmiitimos a hypothcse de ha
YCI' quem sejtt capaz de- nilo pagar volunta
riamente o cgte deve; enião, pu.ra i~so ha u 
CodJ~o. Que é l\ pen hol'a ·? E' o meio que a 
lei uá. ao cred.'or contra o devedor . Ot•a. , si é 
excopç;io -u intlivitluo não vagai" vuluu~~ria
mentP., niío preci;:n.mos t:tmbem estibeJecGr 
'" penhora nas nossa!; lcl~, não é l\Ssim ~ ' 

Para que e.;tabelecer a penhora, si é B:l· 
cepçao o ca ... ~ do individuo não pagar voLun
tariamente ~ ..• 

0 ·SR . L "C IZ DO,llNGl:ES - Pm•gunto a Y. 
Ex.: na. legislação vigente niio temos esta
belecido j1• que raui~os bens estão isentos do 
pe.obora.1 

o Srt . GER~rA~m HII.SSLOCHEa-Sim , temos 
estnbelecido, como todos os pa.izes, póda se 
di :ter, a isenção da penho-ra para. os ln~tru· 
m entos de trabalho do oper aria, para sua 
ferra.menta. 

O· SR. . LtJJZ DmnNGUJtS - Para muita 
co usa. 

O Sn.. GERli-"No H Al!SLOCHER - O numero 
de,isenções e muito limitado. Assim; DÍÍ.0-80 · 
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póde, no cavouqueiro, tomar a sua picareta ; 
não . se pôde tomar a picareta. do cavou· 
queiro; mas póde se toma.r.-lhc a. ca:sa. 
· Este assumpto não é pa.r·a. ser discutido 

antreeortado por apartes. 

0 SR.. Ct.NDIDO RoDRIGUES- E' preciso. 
entreta nto, fazer notar a V. Ex. que os 
c()lonos, nos primeiros annos, tiverttrn o 
lwmestJU,d de tltcto. 

0 SR. GER~IANO HASSLOCUER. -· Nã.o estou 
dis~utindo isto . 

0 SR. CANDlDO . RODRIGUE.~ - Estou Ci· 
t:uldo o facto do Estado de V. Ex. mesmo : 
o colaoo, nos s~is primeiros annos, não podia. 
dispor da terra.. 

0 SR. GERM.\r\0 H ASSLOCIIER - Estou dis. 
cut.lndo o ltomesle(td ea:emplwn que se quer 
introduzir no direito civil br azileiro. nã.o o 
home$taad federa.!. americano, fLUe se l)óde 
da.r e ntre nós independente de legislac:ão es· 
pccial, porque, sendo os J<:.s tados os ~e ten
t ores das ten•as publicas, ninguem proh\be 
a. qua lquer delles de diz.er: \t Faço concessã o 
de ta lloLe de terra ao colono, o esse lote não 
poderá se1• p~nhorado dul'ante a vida. do 
mesmo colono, porque .•. » 

O SR. JuLIO SANTOS - -Isto é direito sub· 
slantivo . 

O Sn.. Lun Do~HNGUEs-Esta ê a questão: 
o Estado não póde. 

0 Sa . GERt!UNO HASSLO CHBR - P erdão; 
VV. El!:x . não admittem. . .. · 

0, Sr.t. L UJ Z DO!II.INGUES- Niio admitto. 
0 SR. GERMANO HAS~LOCJIER - «Não ad· 

mitto» .• ; Que é que V. Ex . não a.dmitte 1 
V. Ex. ~a:be o que eu ia. dizer? 

O SR. LUiz Dom NouEs - Que o Estado 
isent~ da. psnhora, não a.dmit~o . 

0 .SR. GER~fANO HASSLOC!llllt - Vou de. 
monstrar com o direito civil na mão que 
póde fa.zel-o. 

Pe1•gunto a. quem sabe direito. chil e CO· 
nhecc a nos3a legislação . . • · 

O SR .. Luiz D OMil'iGVES - Nós todos sabe
mos. 

0 SR. GERMANO HAS8LOCUER- V, Ex.aiuda 
nã.o ouviu o meu argumento e j~ está se 
a.togando ! · · · 

o s~ . . Lu~z DOMlNOUI!:S - v. EJC~ diz q,ue o 
Estado póde, eu digu quQ, pela. Canstituxção, 
não p6de. 

0 SR . GERMANO HASSLOCHER- Peço áquel· 
les senhores que desejam ouvir desa.pá.ixona.· 
tlam,e ote a. minha argumentação .. • · · 

0 SR~ LUIZ DOMINOUES - Poço a palavra. 

0 S R . 0BttMANO HA SSLOCHER- • , • e de5· 
trnil·a. coro o dü·eito em mão, que me conce
dam um boca,dinllo de attençiio. 

Pe1·gunto :10 nobre Deput;~do que tanto me 
ost:i interrompendo . .• 

0 SJt . LUIZ DOMIN'GUE:S-Como r ehttOl' da 
Commis.lão, é do me u dever responder il 
V. Ex. 

O SR. Gr::R~U.NO HASSLocrma- ••• si, pol'
ventura, a lei não Jlermitte a. S. Ex., 
por ex;.;mplo, casando uma. filha , tomar de 
uma. propried<tt!e sua e fa.zer doação, · de
cht·ando : «Eu faço doaç~o á. minha. filha: 
desta propriedade com a condição de não 
entrar na. communhão dos bens»~ 

O Sn. L-ciz Do:mNGU~ - :!!:' cousa. diff~
rontc. 

0 SR. GE!BI.~ NO H ASSJ.OCIIER-Mas, estou 
com1çando ab ovo . · · · 

Pergunto : o Estado n?io póde const ttuir a 
emphyteusa, dar as suas terrtts, fazendo 
dellas doaçõe~ ~ · 

As cartas do >esmarias que orail\ couco:· 
ui das no regiiUGn colonial, no t•oglmcn.· da' 
quolla êpocil, não consigiHLV <.IIU a. concessão 
de direito3 plenos sinão decOt'l'ido um certo 
numero de annos, era verdadeiro usofructo, 
tanto assim que consa.g ra.va.m e~pressamente· 
que a terra. tal, doad;~ nessa sesmaria., era 
usorructo. ·· 

Hctvia. na. nova lei de terras, da mesma 
fó1·ma, uma. disposição soht·e o. cultu ra., uma 
vez provada perante o chamado j uiz com 
missario. 

Davam direito á TJOSSe, com todos os· di
r eitos. O &tado de S. Paulo, bem como o do 
Rio Grande do Sul e Paraná., fizeram isso. 
O Estado entregava a terra ao colono, dava
lhe nm numel'o de a nnos para. pagar essa. pro· 
priedade e durante esse numer o de a.nnos o Es· 
tado conservava o dominio directo sobre a 
propriedade . Agora pergun to: o Estado que é 
dono das suas tena.s , que nã o creou direitos, 
mas que fez doacão, cessão, aliena,ção , póde 
ou não póde , livrem ente, concedel· as a. um 
colono ~ O Estado , como entidade jur ídica., 
pó:le ou não fazer doacão. venda. ou aliena.
ção a. qnem quer que seja., t-.sttpulando clii.u
·sulas e condições 1 

Isto é prohibido, porventm•a, ao Est~do, . 
que é senhor da. sua. p ropriedade . . . . 

O Sa. Juu o SANTos- Como póie o pa.rti
elrlar. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-. , . que p ôdGT 
dispor da propriedade livr e 'I 

u~t Sa . DEPUTADO - Nos, . limit es da le
gisla.çã.o fed.&ra.l. 

0 SR. G ERliiANO HASSLOCI!ER - PerJôe 
V . Ex. ; não confunda os termos da. hypothese 
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(!Ue estou figurando; não estou dizendo que 
.o Estado vae crea.r direito novo 'I dando as 
terras puhllcas, exerce direito seu ou não ! 
(Pat<sa .) Alguem contesta jsso ~ 

Alguem contesta. que o Estado seja. o dono 
das t.erras devolt.Lta~~ Ninguem contesta. 

Alguom contesta que um Estado pOde fa. 
·zcr da.s suas to rras doações, t;J.nto é decor
reo \c dos dir eitos de propr·ioda .~o 1 Ningulllll 
-contesta. 

O SR. CAl' DIDO RoDRIGuEs - Dentro dos 
_limites (lá legislaÇão 1\ldcral . 

0 SR. GERMANO IL\'S3LOCHER- Dentro dos 
limites da. lcgislacii.o reccra.l ; mas cu per
gunto : alguma causa. impc!l!j ao E~tado do 
dar ao colono a propriedade de terras, do· 
clal'ando que a s terras . cra.n:i dadas ao co
l oJ)o, . om usofructo . não podendo ser pc. 
nborada.s, pa.ra., por morte delle. pas.'!llr. em 
propriedade plena, a seus tllllos '! 

Nada impede. 
Agora , si SS . EEx. querem discut ir juridi

càmente a. hy.pothcse, va)nos 4 disctts?ão 
mostra. I' que o Estado pôde dar em uso·fL'ucto 
esta propriedade ao colono e, podanto, de
clarai-a isenta de qualquer peuhOI'a, por
quanto o fim do Estado dando terras nã.o ê 
fázei' um serviço ao éolonci, mas sim prestar 
um servico a si proprio ; é promover a cul
tura e desenvolvimento destas terras. O 
Estado dlz:á: «Eu dou estas t er ras ao coiono, 
-ven'do-lhe :por um preço pn.r.l. que elle as 
cultive, nã o podendo dispor destas terras, 
nã.o tem o direito de as alienar, nem ellas 
lhe podem ser tçnu a.das por divida.» 

O Estado tem assim um fim economico, 
que r ealiza; é vincular o individuo á terra, 
o que se não dá com a simples concessão, 
que pódê ser transferida, como a.contecou no 
Rio Grande do Sul. 

O Sa. CA.Nomo Ronruo'UES-Em todo à 
pa1·te. 

O SR. GER!>IANOHAsstocrm&-No tempo do 
regimen dos juizes' commissar ios chegavam 
individues o começavam a pedtr colou ias e 
-colonias e um delles, por e3ta. fórma., conse
guiu apL'opriar-se do qmuen!a e duas leguas 
de terra no Rio . Grande do Sul, que o go
verno r eivindicou, mos t ra.ndo que tinha 
sido uma. acção fl'<~udulenta e dclictuosa. 

Elle manda v a os colono.> pedirem lotes 
que, o;:omprád?s por 100$000 o 200$000, pa
gavels em cmco annos, eram vendidos á 
med~da que · o H.io Gra.nde pt•ospet·a.va éco. 
nomtca.mcnte por dous, tres e mais contes 
de. t•éis. 

Factos idcnticos se deram no Paraná, em 
.S . Paulo e outros Esta.dos. 

Que tem o li;st a.do a. fazer; hoje 1 

O Estado, cioso de suas tenas. que co 
nhece a gtande vantagem quo lhe advirá. 
em desenvolver a cultuL·a dessa..<> tet•ras, deve 
dal-as exaotameote a quem vá. transforma.!· 
as em fontes rle riqueza. . E pôde, enlã.o, part~ 
garantir e3se resultado. fazer a conce~são . 
mediante clausulas que não vão da encontro 
ao d !rei to c i vil . 

Não c o Est:wlo legislando sobro direito 
sul's\antivo, ne m creando pal".L Si um illreito; 
é o l~stado usl.ndo um dh•eito exis tentB, appli· 
canuo o ua ilCç:iu que clle ~em ll ua.ndo cedú 
as suit.s terras, por i~o que ellc não é a. isso 
obr igado. 

Ello póde dizer- não dou, nã.o cedo; ou, 
então- cedo, mas mediante estas coudiçõ~g . 
O colono decla ra-a.cccito-; e c Jmo as ex
prcssõed em si na da. siio, pouco importa q ue 
se chame homestead ou usorrtlcto; no fundo, o 
rcsul tadu ê o mc~IllO . 

V. Ex. (refel'indo-se ao Sr. Ju lio do~ Sarr.· 
tos), que conhece bem o h omestead federa l 
americano, sabe que elle teve em vi~ta exil.· 
ctamente prender o colono ao solo . · 

o s~ . LUl;t, DoMlNGUEs-Eu deiioja.va. quo 
V. Ex. me respondesse: si o Estado for re
corl'er a es:;e meio, onde o credito, que 
V. Ex. diz que é a alma de todo o negocio ~ 

O SR. GERMANO H A.SSLOCIIER - V. Ex. 
está me fazendo uma objecçã.o q ue não tem 
cabimento aqui, porque o que se está dis
cutindo ê o homcsf.ea(l • •• 

O Sa. Lmz Do~nNt.UES dâ outro apa.rte. 

0 SR. . GER~fANO IiASSLOCHER-Mo u cal
lega, ou não estou discutindo , nem }!OSSO 
discutir a11. ui.o homestea1.l sobre terras devo
lutas; sena n.ssumpto de que eu podm·ia 
tratar, si estivesse naassembléa do Rio Gr ;1n· 
de do Sul. Aqui, só po(iemos tr .. dar do homc· 
stead exemption law . 

Volto, portanto, á questão proposta., quo 
é a. da oou,·eniencia on não de adoptarmos 
na nossa legislação o homcslcad ex emp tion 
law. 

Repito á Ct\mara. : nil:o vim pr eparado pa.1·a 
a discussão, hoje. 

O ·aasunípto é muito· ser.io, impõe grailde 
meditação e eu fiz delle meditado estudo, 
cujos apontamentos es tão dentro d ;t gave ta 
da minhi!. mesa de tr u.ba.lho, lia mais de um 
mez, sem que me tenha sido possivel revel-os 
por isso que outros assumptos me tecm pt·en
dido a a.ttenÇão. 

Trat a-so, porém, de um projecto em pri
meira discussão, em q_ue _apena.s se reaolverá 
sobre a: constitucionalidade ou a. incon->ti t u
cionalida.de do projecto. 

Em 2a discussão ;vil•ci bater-me como um 
convencido contra.· uma. mod·ida que a.ollo'·de 
funestos resultados para o nosso paiz; hei· de 
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·abordar- a questão por todos os pGntos de 
vistn.. . . , 

0 SR. CANDIDO RODRlGUt:S dá Uill aparte. 
0 Sa. 01illt11A!I:O HASSLOCHER - Isto _prova 

a convicçã-o inabalavel em que · est.ã.o os 
nobres Deputados. e nem seria um homem 
convencido aquelle que julgasse qtte o adver
'!ario poderia destruir as suas convicções . 

Estou certo d" que ninguem me cJoven · 
cerá de qu:> o homesteml não seja um desastre. 

·Mas tonho de cingir·me á. questão da.con
stitncionalidade OLL iuconstituciona.lida.de, de 
que não f~~oÇo, de ~·esto,grande cabedal; mas, 
aborda-ndo :1 questão por esse lado , chegu•ei 
a demonstrar que, de accordo com o <~rL 72, 
§ 17, da. Constituição, o projecto é inconsti
tuciooa.l. 

A nossa Coostituição assegurou a plenitude 
do direito de propriedade. 

Ül'a, o díreito de propriedade em sua ple
nitude nós S!J.bemos o que é, porque, conhe
cendo o direito civil, sabemos quaes as re
stricções impostas ao direito de p;·opriedade . 

Um dos direi tos conferidos ao prop1·ietario 
é a dis!'osição livre da. consa., e um dos a t 
tributos inharentes á propria. cou~a ~ ella 

.responder, como direi to que li, ás obrigaçl\_es 

.do que exerce o. jt~s _in ?'e, 
Logo, uma. yez que se tit·a. á couro pos-. 

suida. o caracter de representar um direito 
e, portanto, de equilibral' o numero de obri

,gaçõcs do que ~ propl'ietario, indiscutivel
mente se tem ferido o direito de propriClda.dCl. 

O SR. J uLtO SANTOS- ~{(I,S o homcstead· 
uão é obrig<~.brio. · 

0 Sa. GELDB!\D HASSLOCHER - Por bso 
, mesmo é uma supel'fGctação no nosso direito, 
.'é uma m adidu. de eJ\ccpçiío, t' nm p1•ivllegio 

.. q_uc !'edundar:l. em priviLegio pessoal; ~~ 
crea.r dentl'O da nossa propria. C!)nsti luiçã.o 

.um privilegio para o individuo, qual o de 
i.el' umo. propriedade immovel oom pode!' 
ser penhoL·ada, sem ser perante o direito , 

:em co nseq uenciu. d~> legisJ açii.o e in v i gol', 
. dados caso~ espriciaes •. como o n~ofructo. 
<tu Cl só admiWmos por uma geração o não 

.Pódc lta.vc1' por mais, porque set•ia. o ·mesmo 
que l>esuscitar o mórgt~dio .. • 

0 SR. Jt:I.IO SANTOS - )!mu por isso 
~ incunstil;UclOna.l. 

. 0 SR. GERMAI\"0 H;I.SSLOCHER - •. • tn.nto 

. que ha um alYará de mil setecentos e cin
. coen~a. e tantos, não sei bem a. data, quo 
.limita, que estn.belece qul'l nao se póde con
.stitnie o usofructo, segundo o nosso dirGito , 
.sinão por uma só get•ação. 
. Logo, si é esta a id~a dominante no nosso 
.dü·eitu e a feiç;.i.o do. no.>sa focieda.ile,- me pa
rece que o home3leacl vem de eocon.~ro a esse 
.modo de H&ntir, eshbclClcendo um· pr1 ~ilegio, 
.ainda. que. adquir ido voluntariamente, sendo 
que este facto me~mo.ó quo constitue , a meu 

ver, a. maior a.nam~lia., porque não. compre
IHio.do quJ, legislando sobre·. a. propl'ieliade, 
nã.o so c-onsagrassem logo, de modo rigo1•oso, 
a.s oxcepções. 

Isto é uma. quClstão iJ.ue llC~f\ · set• antes . 
comprehendída. no socialismo, deve fazer 
parte do codigo dos que cnt!lndem que ao Es
tado cum_pre providenciar sobre medidus que· 
atrectem a. iodi viúua lidade ;. é elle que dove 
regular a. nossa a.cti v idade econom ica., indus-
trial o commercial. em snmrna, n(ls não con
stitulrfa.rnos sCloão uma gt'ande f<tmilia diri-
gida por um poder que interviria nas. mi
nimas N1ações de nos.!a vida. 

·E' sob es\6 ponto rle vista que vou dar com
ba.to ao p t·ojec&o. O que eu fa.ço agora. nã.o 6 
senão por um devet'. vir ã. t~ibuna mostra.~.· 
q_ae estou no firme proposito de defeodClr o 
meu voto . A Cam11.ra, estou certo, a.chará.. 
razoaveis as explicações que dou, pois esta. 
questão não é de somenos impor'tanci~ para.. 
sob1•e ella se improvisar. 

Tenho de traztw minlk'\S notas , e então ba
talharei, darei meu esfot·ço conk:~. o projecto 
com rt conviccão ile quo me bn.to pelo in tel'
esse do minha Patria.. (Jiu~to bem ; muiiQ·. 
llem. ) 

o Sr. Luiz DoiDi:u.gues diz que· 
o adversario é poderoso, porem que o em por 
isso deixa de sP.r fa.cil a tarefa de respomier
lQe. E tanto lUais facil qua.oto e o propr1o 
contl'lndor que aguardt~ a. 2" discussão do 
p'roje~to para melhor discutil-o. 

Na 1• \liscussã.o só ~tá. em cnusa. pelo R.o-· 
gimcnto a constitucion~lid<lde do projecto. E 
seri<t mesmo inadmissível que, podendo ser 
emendado na 2a discussão, uro. projecto fosse 
rcjeitarlo POl' niio poder ser emCind:Mio om 1 ~ . 

A propría Commls-são de Coostitniçã.o, Le
gislaçã.o e J ust iça. propõe emendas ao pr-o
jl'Cto. Est.win., portanto, de accordo com o
oraclor em emondal-o, si a occu.sião fos .c op
portnn~, mas não é por ser cstu. inopportuna · 
que cancnrdo em rejeital-o neste primoiro 
turno,privando-o tio segundo que é o proprlo 
para. as emendas. 

Res lt'icta assim a. discussão a o olljcctivo 
l'egimontu.l , contesta que se~·t unm. aovidade 
entre nós a. isenção que decr'Ota o proj ccto e 
mais :ti nd:1 flUe sejn. iuconst i tucione~ l . 

:Nio é uma. novidade, por que jti é de nossa 
legislação :\ isClnl;'ã.o de vu.1·ios bens <i. pe-
nhora. · 

E nii.o é incon$tltucional, porque a isonçõ:o 
dP. penllol'(l, é .de puro direrto substan tivo, e 
este por disposicão exp1•essa da Cone1;ituição 
é priv:..tivo, é exclus ivo üo Congresso Na
clona.L. 

Argumento. o nobre Deputallo com a ple
nHuàe do tlü•eito de PL'Opriedada, gara.n~ido 
pelo. Constituição. E' ft~-cto, t' Const ltuiçã:o 
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dá essa g<trantia. c nesses precisos termos á 
p1•opriedade, poróm essa dit•eito tem, como 
todo outro, como limite, o interesse pu
blico, Si, portanto, ê o homcstead de in
teressa publico; ;;i intc:•cssa it. communhã.o 
em gm·al quo o lar do cirh\dão seja garantido 
ao casa\ e .aos filhos menores contra os rc
véses da. sorte. cont.ra o rlesp(\jo rlelles nas 
ruas pola. inoxhorabilido.do do credor, quo 
ello }lt'oprio não est<l res~nrardadp de i:;pml 
sorte, muito constitucional ó ü. L'cstricç•ii.o, 
pelo interesse publico que (lomino. e inspira, 

· tod<ts as leis, inclusivo a Constitniçao, pois 
que ell11 propria, garantindo o direiJ;o pri
vo,do, serve ao inter-esse publico. {.1/uito bom.; 
muito úem. O onulo;- d compriii1CHtado.) 

Ningumn mais pedindo a palllVt'a, é encor· 
rada a. discus~iio c n.dio.dl'l lt votação. 

V1i'.o a ilnpl'imh· o~ seguintG~ 

PRO.JECTOS 

N. 50 A -19().! 

SuÚtit,aivo ao p;·ojeclo n. 18-1, d~ t90J, OJ'

ganizrmdo o Cl'<.:d i lo agr:co1a, com pcwece;: 
da CommiSS<To de O;·çmnenlo sOú>·e cs emea
das o(fe;·ecirlc's na 3" ,,iscussao 

A.' Cummi~são de Orç.lmento foram pre· 
sente.;; as OlUCJH.las offerecida$ 11:1 tclJ•ceir.l 
dl~cus&io au projecto dQ credito ~grario. 

As tres primeiras dessas omr.n(ia, Clstii.o 
:ilubscripta~ p ela, Comnli~.~iiu dn Ag1·icultura c 
Industrias Conncxas e a ultima por 5.5 Srs. 
Deputados. 

A lll'lmcir:J. dali emenda; t.la commiséi.o 
<Lcium J•eforida é a ~uguintJ : 

«Ao a.rG. 12 ar.ct•esccute-~e o ,;()gninto pa
rag-rapho: 

Nos Estado~ onde honv01: bauco agTieultl <J 
aaixa economica fede~al o GovernO puclet':l. 
com o intuito do fa YDI'êCel' a ~\gl'lcultUl'a. 
lucal, recolllur. om conta r:orl''JIJte ao bi!.nco 
estadual até 'L somm:1 lle 50 ? ~ <lo saldo 
c:ü~ten te, vencendo o mesmo j ut'o de 2 % , 

Sala das sGssões, S de jtllho de liJ04 . 
fgn<<cio 'l'osta, presidente.-Olo·i~t,:m On1.;, 
- .foaqHi>n Ltti~ Tei:;;eim Brami<1o.- Jo'r!Í· 
"iano (JcoJ·vatloo.- lJe~'Jr>·il Poll l.;nalto.-M·. 
Romeiro.» · 

O projecto snbstiwtívo nã o lllltorizava re
colhimento de funrltJ~ das caixas economieas 
sinão ao b~nco central porquo, tratando·.~e 
de dinhoiroa que estão sob a guardu o rospon
sa.bilid;tde do Governo e, tendo o~tc ampla 
ingerencia, nos negocias desse !Janco, n. ap
plicaçilo de taes fundos OL'a mn.is de perto 
fiscalizada. polo The~ouro. Enlrot:mto, como 
a erniJoda da Commissão do Agri C;nltura eon-

fúre apenas mn<L tà.culda.tle ao G1;>veruo, P 
S\llldo natura.! snppo1·-so '.}ne este dêlla usará.. 
cum criter.io e sognro.nça, parece ã Com. 
míRsií.o que pórlc ser aceeita a emenda. supt•a. 
mencionadil: 

A 2• emenda es+,:i as~im rudig\da: 

Propõe a. Comroissão a suguint~ cmeuda 
ao Ctl.pitulo li do projecto n. de 1903-Coope
rat ivas agrícolas: 

Art. No ca.so do pculwr ngricola, é con-
ferido a. qualqum· {}t·etlur o direií.o do sequeZ,1 
contr<t. o ohjocto }lCnhorado onde elle se 
"'cha1', sendo nulln. tod<t a trans<ecc:io r eali
zada em l)l'cjuizo do croclo1' o tica udo o ad
quirente 011 d~tento1· obrigado a lll'o r esti
tuir ou pa.gar o preç;o si não for llo~si vel a 
r<'sti tniç.ão. 

O ct•odor poderá rell uerct' s~q uo•tro no 
ohjecto d"'do em penhor si houver suspeita 
de r1ue o devedor tnnta dispor dollc tte IJ.ua!
IJ.Iler modo. 

St1ln. (l<J.,; ;:cs~õc;;, 8 de julho do W04.
Ignacio Tosto, presidentQ-l'elator .--Ch;·ist i >to 
C;·t~:.: .-Joaql•im ~ui o Teixeinc Brcmdcro.
Joviaiana Ccwvalho. -Bezer;·il PonteneUe.-
1.Jl. RoHtrJÍra. 

Pa.recc á Com\nis,ão que deve Se!' acceib. 
a emonda que Yem ([ar âs opera~,õos do pe
nhor agl'icola uma. ~cgm•ança que a expc
riuncia demonst rou ser ncccss<t ria. 

A •crccinL cmen(l3, o~tenrle a.s Llisposíções 
do sub31,itut.ivo às assnr.iaçõ~s sim i lams, {L' 
cooperativas <LgricoLas, dando-lhes a. mesma 
fui(-âo Jogai. A Commissão acccli i;;t a omen
da, que l., a segtünto~ 

«Acerc~cent.e-se o so;:uin tc a r t ig-o : As dis
po~içõcs ot•gan.ic;ls · U.as cuopera·kv[l.S a.g l'i· 
cuias Je q· .. 10 tl'ab a pl'esente lei t•sgerão · 
quuasqttel' oukas associações similu.ros que 
lÍH'em l'ulldadas pot' pessoas estranhas á. pl'O · 
fts,;ão agricol:.t. 

Saltl dil.S sessões, 8 dD julho de wo.J._.: 
IgHa.cio To sta., lll'esidcnto. - Chrütina C1·u.z. 
-Jaaqt~írn Lui:; T qÜh'Bt.1'<:? l)?·andüo.~Joviniuno · 
Carvalho. - Be~e1'1·it F MtlerwUe. - li?·an cisM 
Ramei1·o.» 

Outra emendu re·fe1•e-se ao art . 10 do s ttb
stltutivo, ()UO Me mand.a substituir pelo se-· 
guinte : 

O banco central e bem assim os lJa.ncos de 
credito agrícola, quo forem fundados na-> 
capítaos do~ l~st<~dos, com a cooperu.ção e· 
immedi:tto.. t!sc~üiss.c;lio dos rl1~})ectivos go~-
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.~vernos(g!'s,arão de i~enção de impostos sobre 

. .seus dtvldendos. ·· . · · 
' ··Rio; s ·aejulllo '<!c'" l904. - B. Saldanha.
A. de .AtbuqL<<wque.-G. Pires.-Aioes Bw·
úosa.-1Valf1·ido Leal.-Fl·attci sca Ra1li6Íl'O. 

- Arnolpho AiBl>eâo.- Atitónio B«stus -
' Felix Gaspa?·.-Saty,·o Dias. - Dius Vieira. 
·~Ferreira Dm[Ja . ....:.Domiitgos G.Aimariles. 

Paranhos Mtmteneg1·o.- Be1·na1·do Ho1·ia, ..;_ 
.O, Dut,-a.-Eto!rd-: So..,::a. - Enéas Jla,-tins , 
-Sei Ftei1·e. -'-lJútAões .lial'côal. - Jor1a Di<<S. 
. - Se1·gio Sciboia.- Gonçalo S outo • ...:... Rodri· 
.9ues Do•·ia.-Olitleir!t Vallaclao . ...:. F<'iisbeÍlo 
. J;, .. eire,> · · · · · · 

. O a~t .. 10, a que .S3 ref~1·e a emend~, só· 
mente ao banco centt•al concedia isenção de 
impostos sobt•e dividendos. Tratando-se de 
auxiüos. á <Lgricultura. e .tl o bancos fundados 
·c_om a cooperaçã!l. e i~me(liàta. l'esponsabi
h~~>d_e ·do!! governos locu.~, parece á. bom
nussao que póde sot• accoita a emenda. 

A: ultimS; d<1~ emenlla~ contom duas partes, 
sen~lo a pr·mw1ra a segulnte: · · 

Substi.tua-.se o art. 12 pelo _seguinte:. 
E' o governo ans01·izado u. : 

da 'a do ~aic~o de ·suas · opcràçõc5, e siirii' o 
:preenchi me~ to dassesu'i ~t!JS disposicooi: ;· 

a)_ ~a.rant1a 1!-.o ~sta.do · mter~do, toroã.da. 
eJfec,lva. pelo recolhimento 'pr~:vi o .ao ·Tiie
oout•o Federal de uma. caução; igual a.o de
posito, em apollces de suil. · dívida, isentas 
ue juros e especia.lmcnta emHtldas 'pará. êsse nm· · . 

IJ)' c aucionameoto, pelo banco, no Thc
sout•o Fedor a.I ou nas delegacias fiscaes, de 
ta.nta.s a:polices rodcraes quantas forem as 
nec~ssa.rias para completar a importan.cia. 
do JUro de 2 •t. do deposito dur<tnt<l um 
II.MO. · . ' .. 
·· § !. " As 'o,po licas de (lllo trata · r~ alinc;t
uo art . 13 ~euccrão. ~ jurq de 5 •; o aiínuail.i 
no caso de wsotvabtllda.Je do ba.nco cujo· de-
posito ·garantirem; · · · · · · 
. § 2.• Os_del~ga.dos fiscaes inspeéionarão :\ 
JU31.a apphca.cao dos depositas e a regula.t•i
dade das tra.nsacçõe.s doa bancos. R ·ul •· lgtws 
Saldanlw o outros. 

Sah das Commissões, 2~ d.e jtliho do Ul04. 
- Francisco l Tai{/11, presidente • . _, Davüt 
Campista, I·ela~or. - U1·bano Stmtos. - Es
me•·alài>w fl<mdcirl!, - Uale<•o Carvo.ll~.<r l . 

§ 1.• Recolher, em COIIta COl'l'<lll~e a,o EMENDAS A QUE SE REFERE O E'AR.EOER 

banco central a~é a somma. de 20 mil contos. . SUPRA 
do saldo d<~o Cai~a Economica da. Capital.Fe-: 
dera!, pa.ru. auxiliar as operações de credito Cons_idern.odo que as economias popniares 
.agricola, vencendo 0 j uro do 2 •í•; recolhidas ;is caixas economi.cas são appli~ 
. § 2_.• Recolher da . mesma. fórma e paro. cadas peJo Edtado nas despczas publicas, e 
tdenttco flrn, aos bancos de credito a.gt·!cola, não. ~ncorre~, como se raz ml~ter. par:\ 
-que !orom fundados nas capitaes uo11 Estados au:uha.r a agt'lCttltura, uma de suas fontes 
~o~ a. cooperação e sob a immediata. ft~call: de~envoh•endo :l..'l rurças pr(l(l\wtora.s. d~ 
;,oaçao dos respectivos go·vernos, até a met~de paiz i 
do saldo da Cai.~<L J~conomica do Es~ado ·em Consi<l~ranrl~ IJ.Ue o l'egimen adopta'.i.o om 
que for Instituído cada banco, vencendo 0 nosso pr~tz! CUJU. ref<Jrma. o próprio Oovorao 
juro do pa1•agrapho a.ntel'ior.- RollJ·igues da RCP\tbhctt Já. propoz ao Congresso, arr~uin 
·&ddan/ta e outros . d~-o! nm documento otnci:~ol , (1•e ltttori~ do 

. &ta. pa1•te dtlv:o s~r consi.der~da preju- M1 n 1stro d:t Fazenda de 1903) de «(I•audaçã<> 
-dtca.da. com a accoltaçao da pi•tmon•a emenda u.bsoluta dos Iins a que w destina.m as Cü.ixa.s 
d!' Commissão ue Agrictll tunt. A~ dlsposiçõllB oeory.orryi~s, o mai~ . atra~n.d~, p<wigoso e 
sao semelhantes . · prGJUdtc.tal», é e continuara; Mnd.t a ~er urn 
. ~segunda. P.a.rt<J da ememht contém dispo- e~turvo á fo~·mação llo credito agricOli;~,, si 

s1çoes garantHlora.s do Thesouro, ost:.t.belc- nao for modificado de~do jil; · 
cendo as coniliç;ües quo devam satisfazer os c:msídel'an?o qne a reform:~ aomplcta do 
bancos Jocacs para gosarem do fa.v 01, do rcgunen offiotal que a.tloptámos não se po
deposito. dm•á conseguit• sem primeiro combater-se a 

Afsirn, a ultima parto da. omeoda. eomplo· resistonoia. que a rotina., com os sons in
t<Ld a. primeira. 11p1·osunta.da. pela Commissão numeros subtet•fogios, oppõo (• verdadeit•J. 
de Agricultura. orientação elas caíx:1s ecooomicas, quo é a. 

. . A Commle~ão opina pois p~J~ a.ccoltacl\o da Libcrdn.de ela a.pplic:v;iUl dos deposites em 00 • 
. segunda. parte a.címa. referida que é a ~o- uetlcio da croaçi'io de iastitutos de credito 
gninte: agrícola c p'opular ; ~yndicatos pl\>fi>sion aos. 

. E :~.Ccroscenw-so : 
Art . 13. No.ohum qeposito om ba.nco cs· 

.t tl.dual ser !I. fei lo sem quo o banco solicitu.n te 
.tcoh~ funcclooado r eg:ularmente dura.nté o 
.. Pl':l.Zo mlnimo de seis mezes, · contado~ di\ 

cooperativa~ , as.~ocià.ções de auxilio mu,uo· 
asylos o k'l.n\as outm; obr as mara.,·illlnsa.s 
que ellas teem crea.tlo na. Ita.lia., na. · Ane.: 
manh'l; · 

Considei•110do (iue, emrj ua:nto a · toforTQ.Íl. 
não so decrete, o Guvo1'no podo1•á, 0ompc· 
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i antemonte a.utol'izi\do pela. lei, fazer afll!Jir 

· parte dos . depositas pat•a. as oxplo1·a.cões 
;1g1; i colas pqr .lntermedío d~ lostltuto~ ~o 
credito ba.ncar:o, como propoe a. Commtsswo 
de Orçamento no art . . 12, o quo coocorret'á, 
~em duvida. alguma, p'lra desf!l.zcr os re
ceios infnndiulos da totlna. e preparar o OS· 
pirito pttblico para. a tra.nsforroaçiio do rc· 
gimcn; 

Considerando quo a modida proposta ou 
~rt. 12. em relação ao b:w.co ccnkal agricola 
Jlodl\ e deve-se estender, com melhor pru
veito po.m a. lavoura. local, aos bancos agl'i· 
colas estadua.es, pot'<tu:•nto, na hypothoso de 
nib se org-anha.r o banco contr :J.! , 05 E~t..'\dos 
(jUCl estãÕ se1•iamentc cmponhauos no lovan
t.'\mento da hwoura. e u:~ (armação do CI' J · 
dito agrlcola cooperativo não serão priva.dos 
desse beneficio ; 

Con~idot'fl.ndo que o p~nhor a.gl•icola. parilo 
a.provcga.r etficazmcnte :i. la.YOLira o vulga
nzai·-so nos campos, cm·oco de ser cercada. 
das mai~ solid<IS ga.l'llntia~ para. o ct•etd(J~, 
que nem sempre r:S ' l\ habiliiH.t.do a. di;;t:n
guir os devedores honostos c o.-Jct•upulosos 
dos quo não toem a. cmuprehensã.o nítida. 
da seriedade que c).l'acteri7.a as opct·açõ:~~ 
Cl'edit.ol'ia.s, ou p o1· frruiucza. moral, não 
sabem rcsist.il· ás se.l1 1CÇües !los espccula.
dol'c~; 

Considct>antlo qnc :~ p21'ma.nancia. do ubjec•o 
penhorado em potler do devedor, s i con
sti&ue g1•:lndc vantagem para o dcYedo;;, 
torna prccMia. <1 ~lr.nação 1lo àcdor p~b 
fa.clli .t:ulo que tem :tquclle tle •lesd ü-o . ma
xime quando lho sã.o pt•uporcionado.; lucros 
ma.iot'c;:. · 

Considerando ~~ ue, sondo Cu.culta.ti v-a a. at· 
tribuiçií.o conterida. ao Governo tlca ao seu 
c1•iterio a.utorizb..r o auxilio dos haucos estn.
dua.os qnc rncrcco~·um plooa. conthnça por 
suo. solida. ot·ga.nizaçiio, funcclonamcnto re
"'ular e honesta admin1s tração ; 
" Considel.'anrlo que os raceios dos deposi
taut ":lS sií.o chinwricos, in fumlados desdo que 
o Estado continue, sem altel'açiio 3lguma., 1\ 
g.trn.ntir os juros e a rcst!tui~o dos d_epo· 
sitos, na fórmD. do reglmen otfic1al em Vlgor , 
consisMndo a íunovuçlio simplosrnonto em 
ser recolhida aos b:t.ncos po.l·te do s<tldo dos 
d.cpositos em conta correntu. 

A Commis~o de Agl'icultura. c fndustrias 
CoonexQs jJrupuo a ~oguinto emenda. : 

Ao artigo 12 accroiklento-se o s~guinte 
paragri\Jlho : 

Nos Estados onde houver ba.nco o,gricol<t 
c ca.hn ccouomica feJerul o gavorno po~lm•á, 
com o intuito do iiworcceL· a. agricultura 
local, recolher em conh cor~•cnt!l no banoo 
est:uloa.l a.tt> a som ma dG 50 " ( .. do saldo 
e:tistcn te, vuoeonào o me.>mo ju t•o de 2 •/ . , 

S<1la. das sossüos, 8 ue jul!lo de Hl04 . 
Ignacio Tosta, prClsitlentc.-0/wislino r:n~;s.
- Joaquim Lwiz 1'eixeil·o. B rand1lo . - Joni· 
nia~to (Ja,·rolho .- l3e.~·erl·il Fonlrmclfc.- M . 
R omeiro. 

Coosidnr:nHlo quo o meio j urlll!co S.Jguro, 
inllludi.vol. ca.paz de impedir o dosvio do 
penllot• pelos devcdo:·e.~ sem e:~erupulo e ovi
ta.r as C$peculaçt5os contt·;~ a boa fó do~ 
simples \i a sequcla- (toornpa.nltar:do o oiJjoct.:> 
poulJomtlu pat·a a pprenhcndel-o onde esti V<;r 
c a. annnllação plena da t~ansar;ção feita com 
tcl'~ IJiro, sendo o adqnirm1to obl'igt~do a l'e
stítuil-o on o seu pre.,-o, ~i nao for pos~i\·cl a. 
l'!l.!lütuição; 

Propõe a. Cummissão a. so~uínto emam!a. 
ao c:lpitulo H tio pt•oject;) n. ae 1903-Coopc
ra. ti va.s agrícolas : 

Art. No caso do }>enltol' agt'jcola t! COI1· 
reritlo a IJ.Ilalq_uel' crodor o direito do sequcl<t 
contra. o objecto poo:wrado onde ello s·~ 
a.char, sondo nu lia Lod<~. a tra.nsac;;ão re:1l i
zada em p1·~.juizu tlo cre<lor o fi cando o :t<l
quil'ento ou tletcntol' oiJrigndo a lh'u l'ell ti
·mü• ou pagar o pr~'Ç>J ~ ~ não fo~ possível a 
r•cstl t;lir;ll.o . 

O cr[ltlor ptX.lct•á l'cqucrer soquos tro no 
oujectu d:trlo om penhor ~i llOQVOt' suspoi ~a. 
de qne o tleYodor ~cnta d;spm• dolle de qual
quo ;· modo. 

A Commiseã.o de Agricultut•n. c Industl'ias 
Con11exa6, cunsiliora.ndo <tue o penhor agri
c o la, hl como G cst:1tuiU.o pela. lcgislaçii.o 
pa.trin., pct·miltlndo t~ poJ•ma.nencia do obje· 
cto, dado em penhor, no poder do d~vedor, 
consti\ uc real vantagem lJal':t o !tgrtcultol', 
que, recebendo o capitAl cmpresiado de 
que nece:~~ita para movimontar a. sua pro 
priedade ruro.l ou explori\1' a. terra., oã.o 
fica. pr.ivrulo, por outt•o lado, dos o.t•ado>, 
instrumentos ag rícolas ou a.nimae~ de tra.
balllo para. proscguir na. exploraçOCo cul
tura.!; 

Sat<.t da> sessões, S de julho de 1004.
Ir;nacic 1'ostc<. presitlento-relator .-Clu·i!tino 
Cru~ .-Joaqttim L1ti.:: 1'ef:ccí1·c< Brandao.
Ja11in;a,w C<tl"lUtl-llo. -B<·~ ·., rril Fonlenellu.
Jf. RomrJi,·o . 

Accroscnnte-~c o seguiut e t1.riigo :A~ <.l is
posiçõo.'! org:o~nica.s das C•)oporiLti v<IS_agticoLts 
de que tr-ata. a lJl'o.>ente !ei r egemo qn<ws
quor outra.~ assoeiacões ;'itní l :.~.res quo fo1·em 
fundadas por p08Soas c.~t!·aoha .. ~ á. protls~áo 
a.gricola. 

Sa.la das sossõe.~. 8 de iulho de 1004 . -
Ig,;acio Tosta, Presidente. - Ciwistino <:nt~. 
- Joagu·:m I.ui;s 2'eixein>. B1·amliío . - J61ii
n iaJio IJcw~;alho. - ·B~jCI'J'il l<'onlcmellc. -
Jtrancit<'Q Romei,·o. 

Vol. III 
... ... 
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Substitua- 3D o art . 10 pelo seguiu te : 
· O b:1nco cenka l c bom :1ssim o3 bancos de 

credito :J.gricol<t que lorom fundo.dos__ nas 
mtpit ll.es dos E>ta.dos, com a coope!açao c 
immediat::L tlscalisação dos I'03p<d l vos gJ. 
vet•nos, go~arão do b~ uçfio de impostos 
sobre seus di Yi·iondos . 

R io. 8 de j ulho de 1904 .- H. ·sdtlaaha
.4. de. Albuq;"e,.qw . - '.i . P i;-eR.- Mves . Eco·· 
bJsa. -"\Vúl{1·irlú L rwl .. - Ji',·r:.,?ci.rtr.,J /2f)ml?f.;-'(). 
Antolpho A::e~edo _ - tl>tlonio B a,·tos . -l•i3l·i •' 
Gaspm-_ - Salyro 1Ji~1s . - J~i,IS ~'iâr<l .
Fe;-;-eira Braga. - Dommgos Gut~n<11'«~s . -Po.
~·tmlws . Mon!enegro . - Bemet;·do Jlor!a . - C. 
DutJ·o. . - Eloy rle 8ou::a. - Ent!as Jlcu·tins . 
Sá F;·einJ.-B ulhiíes Jiarcial . -Joc7o Dias . 
Set·gio Saboia. - Gonçalo Souto. - Rodri
~e~ Do;·ia,- 0/.itieira VaU.ad <io , - Fel isbcUo 
Ft·e•re . 

Sullstitua-sc o 3.rt . 12 pelosoguinte : 

E ' o gorerno autol'izado a : 
§ 1•. Recolher, em c0uta. cor~on te, no 

banco central até t1 somma de 20 lUll contos 
do sa.ldo da Ctüxa Econonüc<l da Capítt1l Fe
deral , pt~.ra auxllial' 1,1,s oporaçõe• de Cl'e<lito 
agr1cola., vencendo o juro ue 2v I". 

§ 2'. Recolhe!', da mesma fór ma e_ para 
t dentico fim aos bancos do cred1to agr!~ola, 
que forem rdndad os nas c:_tpita •;s tios E;;t,ado~, 
com a cooperação c sob a tmmmhat~. tl.scalt
sação dos r e ::.pect ivos govern ai:! , :J.té a metade 
do saldo d:t Caixa Economica llo Estad o em 
qul'l fori nstituido cadtl ~anco, w nccudo o 
ju1;o do pa;ra.grt\pho auterJOr. 

E a.ccresconte-se: 
At•t. 13. Nenhum deposito em JJn.nco cs

tadoal será feito sem quo o banco solicUante 
tenha. funccionado regu larmente durao to o 
prazo mínimo de li meze..~ contado! da data 
do inicio de suas oporaço!ls, e sem o pro
onchhnonto das Eeguintes di.spos içDes : 

a) Garantia. ao Es ta.do interessac~o, tornnda 
cffectivll pelo recollumeuto pr<~VIO ao The
souro Federal de uma canção, igual ao de
posito, em apol.ices do Sut\ di ~~d~, isentas 
do juros, e cspocialmllntc enntt1da s para 
esse fim ; 

b) c uucionamcnto, pelo ban co, no The· 
souro Fede1·al ·Ju nus dolegactus ft~cnes, de 
tantas aiJOlices fcdornes QUtln to..s 1orem as 
necessa.rivs p tn a completa.r a -;roportancla 
do juro de 2 "/, do deposi to duro.o te um 
anno. _ 

§ 1 . • As apolices de que t1•atu. o. r.l10ea a 
do art 13 YCncerão O juro de 5 °/o O.Ol_IU(l.GS 
no cnso de iosolva.bilida.lle do ba nco CUJO de
posito gat·u.n tirem; 

!:l 2.• 03 delegad•JS fiscaes inspeccionar1io · 
o. j usto. a.pplicaçiio dos depo~ito3 ·e ·a. L'eg ulu.- · 
r idade das tra.n ~ações dos bancos . 

Rio de Janeieo, 8 de jul!Io de 19J4 .
R, Saldanha.- R~drigue> Doria . - O:iuei1:a 
Vllltadito . - Fclisbello P,·eire. -Gonçalo Souto. 
- ;lrnolplw A~evcdo .-A . Candiào R od;·igw:s, .. 
com restricçãu. - Costa Netto. -Epaminond as 
GJ'Ctcindo .- ·Cc!I'/:Js Cmxtlcanti .- hidl'O Leite . 
- lllal(J'edo L eal .-:1bdoa Jlilane;; . -Cct?ldi~lc· 
Ab>·eu .-Liwlolplw Se1'J'a .-Jium;; .ló úcu·o. 
Jo'onscca e Silva .-Arroxellas Ga?1:t1;.-J. A . 
Neiva. - 1Yander!ey cl~ Jiendonça .-Eloy de · 
8ou~a.- Felix (;aspw-. - G. Pit·es . - C OI'J'8a 
Dutrtt.-Jiugusto de Fl·ei!as. - Dom.iagos Gui
?luwães . - Passos Jii1·a;ul.a Fitho , - Americo · 
ele .Aibttquerque .- Frant:isco Romei•·o. - .Alves 
Barbosa.- Antonio Bastos.-Saty1·o DiC!s . 
Dias 1'icira . - Pm·ccnhos JJ.:mtcneg1'1J.- Bcr
na>·d o H01·ta.-Enéas ilfw·tins . - fitl. Fh'ire.
Bulhiiés illw-cinl.- Joiw Lo1Jes .- SeJ·gío Saboía, . 
- Eduardo Studewt . - Gclso de Souza.-Ho
sannall de Oliveira. - Jose Monjarclim . -Vi•·· 
gilio B1·igido . - Alvm·o Cm·valho . - Au- 
!'elio .<imOI'im .-Et!.=ebio ele .411d1·ade .-R-e· · 
derico B o1·ges .- Joaquim Pú·es ,- A . Indio 
do B?·azii .-Be11edicto de Sou c;;a . - Jose Lobo . 
- Ve~·gne de .4.b?·eu . - Edum·do R ,lmos 

r-,- , 58 A - 1 904 

Re(onna l!s raJ'i(as aus al{t.t;Jder!as, com pm·e·· 
ce1· d" Colilmissao dv l'w·i(a~ 

A Cúmm i.~still d e Tarifas examinou o · 
pl'ojecto u . GS, do nnno cou cnte, elaborado· 
pelo Sr. ,lt)iÍ.O Lu iz Alves , c subscrip lo llOL' 
l.l5 S1·s. Dopu tn.dos. 

Dispõu o n.rt, 120 do Rogimcnto da Ca
rna.ra: 

.:Vcr~o.t•á. n. [ll'imoira discussão de um pro
jccto do lei ou de resolução unica.mentc so
bro a.~ vantagens ou incotn-e uit:ntes dcllc em 
gorai, sem so cnh•a1• no exame do cad t\ um· 
dos seus artigos, por isso não se a.dmittil•ão
erneodas de qualidade alguma nesta dis
cussão.» 

Sendo inconte:;tavel a utilidl.\d·J do pr~jecto, . 
quo vem abrir debD.tc wbrc_ assump1o do '!_i· 
tal interesse para as nossas mduot t•tas, e nao 
podendo ha.ver d ttvi da sobt•o a sua COY.lSt itu
cion nlidade. 1.~ Commis>ão. reservando-se O· 
direito de ofl'ereccr crnend"-'> !lU> 2" C 3• diS
CUSSÕeS, é de po.recer q ue deve s.Ol' appl'ovado· 
o rE'l'erido projecto n . 58, de l 004. 

Sala das Comroissões, 22 do j ttlho de 1904 . . 
-IriMtt Mach lHlo, r elator e presidente in te· 
r ino . -Paula c Sil'Ocr. - Dit1s Viaim. - -
Oa,·-val!IO Britto . - & bouças ele Cc!r'tialho, 



Camara dos Deputados -Impresso em 25105/201 5 10:10- Página 1 de 85 

SESSÃO EM 25 DE JULI-iO DE 190.1: 339 

O ~h·. Pre~iden.te- Não havendo 
nada mais a tratar, designo para segunda
feira, 25 do corrente, a scgnlntc ordem do 
dia: 

Continuação da ,-ot:\Çã.o do pl'ojecto n. 46 C, 
de 19(14, fixando as fo1·ças de terra para o 
cxcrcicio de 190.) (3a di~cussio) ; 

Votaç,[o do pt'<~jr~do n. 78 "\• de 190-!, au
toriz~nllo o Govet·no a a.1Jrir ao 01·çamcnto 
th M<triuha, ü rubrica- At•scnaes- o cre
dito supplemontar neccssario ao pagamento, 
até o fim do proscntc exercício, . dos opera
rios cxtl'aord~oat·ios que trabltlham no Ar
senal de :--lariuha tla Capital Federal o w<:ts 
dopendencias, com p~u·ecer e emenda da Com
missão de Orçl\men to (2' discussão) ; 

Votação do projccto n. IOH A, do 1901, au
torizando o Governo a abt•ir pelo Ministerio 
da. Justiça e Nogocios Interiores o credito 
mdt•aordinat'io do 4 :25i$, pltra pagamento 
de vetlcimentos a Yrt,rios cmpregaclos da. Se· 
cretn.ria do St>nado (3' discussão) ; 

Vota.ção do projecto n. 96, do 190-1, man
dando contar pelo dobro, para. os effeitos da 
reforma., o tempo de ~Cl'\"iço dos officia.es e 
praças do exercito e Lla armada que fizer:tm 
parte das forças mantidas na Republíca llo 
Pa.ragua.y a.pús a. gum·ra., desde l de março 
de lSiO àquelle em c1ue deixaram do pm·
ccbcr as outras vantogens (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 112, de 1904, in sti
tuindo o privilegio (liomstead) isentando da 
penhora o immovel rllral pertencente abra
zileiro nato ou naturalizado que fizer a de
claraçiio da tabella quo indica., e dá outras 
providencias ; com parecer c emendas da 
maioria da. Commissfw de Constituição, Le· 

gislação e Justiça e voto em separado do 
Sr. Uct•mano Hasslocher (I a dis-cussão) ; 

2"' discmsão do projecto n. 113, de 1904, 
(do Senado) crea.nuo uma Mcs..'l. de Rendas de 
l" classe no loga'l' - Foz do {O'uassú - no 
Estado do Paraná ; o · 

3"' discussão do projecto n. 109, do 1904 
autorizando o Poder ExocuLivo a atrit• ao 
Ministcrio da Justiç:t o Nogocios Interir·res o 
credito do 32:923!)?3:;, supplcmontar á. rtt
brica. 28• do art. 2'' da lei n. 1.145, de 31 de 
dezembro do 1903, para pagamento de dcs
pezas com aulas snpplmnontarcs do I·· e 
2° :mnos do Gymnasio Nacional ; 

Discussão unica do parecer n. 13, de 1904, 
indefe1·indo o requerimento om quo .João Ti· 
burcío Fiuza do Lima pede um a,ttxilio pecu
niario para. a construcçã.o de uma formidarel 
arma. de gum•t•a, tlenominau~t-Artilharia: 
instantanea-com pa.t•occrcs das Commissõcs 
de ~Ia.rinha c Guerra, Fazenda. c lndustria. c 
de Orçamento; 
Discus~io unica. do projecto n. 85, de 1904, 

concedendo a D. Maria do Castro Monna 
Barreto, filha legitima do capitão Ja.cintho 
Barreto do Castro, morto em comba.tc na 
campanha do Pa.t·aguay, a reversão da pen
são do 30.~ mensacs, q_uc competia á. sua fa.L
lecilla mie D. Francisca Barreto de Ca.stro, 
sem prejuízo do meio-soldo; 

Discussão unica do projecto n. 86, de 1904, 
autorizando o PodCl' Executivo a conceder á 
Yiuva e ftlha.s solteiras do capitão de mar o 
guorrt\, Frtmcisco Romano Stcpple da Silva, 
a pensão mensal de 200$000. 

Lc vanta-se a sessão :is 2 ltoms e 50 minu
tos da tarde. 

03° SESS.:\.0 EM 25 DE JULHO DE 1U01 

P1·esidencia do S;·. Paula Guimm•tTes 

Ao meio dia procede-se á chamada. a qu·e Guimarães, Prisco Paraizo, Felix Ga.sp:~.r, 
respondem QS Sr~. Paula. Guimarães, Oli- Pinto Dantas, Alves Barbosa, Rodrigues 
-veira. Fjgueiredo, Jttlio de Mello, Alencar Lima, Paranhos Montenogt•o, Rodrigues Sal· 
Guimarães, \Vanderley de Mendonça, Joa- danha, Bernardo Horta, lieredia de Sá, Cor
quim Pil•es, Eugenio Tourinho, Sá Peixoto, rêa Dutra, S<i Freire, Amcrico de Albuquer· 
Eduartlo Studart, Gonçalo Souto, Abdon Mi- que, João Ba.:pti'>ta, Silva castro, Pereira 
la.nez, Bricio Filho, .Malaquias Gonçalves, Lima, Mauricio do Abreu, Carlos Teixeira 
Esmeraldino Bande>ira, Epaminondas Gra- Brandão, Francisco Veiga, José Bonifacio, 
cindo, Raymundo de 1U1•anda, Euzebio de João Luiz, G~stão d1. C\\nha., David Ca.m
Andrade, JoviniDno do Carvalho, Domingos pista, Carneiro do Rezende, Bueno de Paiva, 
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.João Liuz Al vcs, Leonel Filho, Carvalho 
Britto, Manoel l~ulgencio , O!yntho Ribeiro, 
Olegario Maciel, wencesláo Braz, Galeão 
Carvalhal, Bernardo de- C1mpos, Francisco 
Romeiro, Eloy Clnves, Pa.ulino Ca.t'los, J~a
quirn TeixoirJ. Bt•anião, Bernardo Antomo, 
Abdon B~•P~ista; Mt\rça.l Escobar, Barbos:1 
Lima, Germano. Hosslocller, Vespasiano de 
Albuquerque e C:tmpos Carticr. 

Abre-se a se~são. 
E' lida e ~>om deb:ttc approvarla a. n.cta da 

sessão antecedente. 

o -Sr. Alencar Guhnarães 
(1° soc1·etw·io) IH'oceJe (i, lei&ura _do seguinte 

EX.PEDIE:"!TE 

. Officio_s: 
Do Sr. 1 • Se~reta.rio do Senado, de 22 do 

correo Lo, communicando que pelo Sr. Pre
sidente da Republica foi sanccionada a reso
lução do Congresso Nacional, da qual envia 
um dos raspecti vos autograplws, autorizando 
o Governo a conceder um a.uno de licença, 
·com todos os vencimentos, ao desembargador 
Antonio Joaquim Rod1·ígucs - Inteirado -
Archive-se o autographo. 

Do Mioisterio da!l Relações Exteriores, de 
22 do corrente, enviando a seguinte 

~IENSAGE~I 

Srs. Memuros do Congresso Na.cionnl
Submetto ao vosso exame c delibcNção, do 
uccordê\ com o§ 16 do al't. 45 da Constitui
ção, uma Convenção Sanitaria internacional 
concluído nesta capital aos !2 dias do mez 
do junho ultimo pelo> delegados do Brazil o 
das Republica.s Argentina, Oriental do Uru
guay e do Paraguay, e junto a ella uma 
exposição que os delegados brazileii'OS apre
sentaram ao Sr. Ministro do Estado du Jus
tir,.a e Negocias Interiores. 

Rio da Janeir.:>, 21 ele julho de 1904.
I-i·ancisco de Paula Rodl'igues Alves.- A' 
CJmmissão de Díplumacia. e T1•at:tdos. 

Do M:nistorio dos Negocias da Guerra, de 
25 do corrente, ~a.tisfazeodo a requisição 
de3ta. Cam~ra no officio n. 133, de 18 do 
correntc.-A quem fez a. requisição (A Com
missão de Ol'çamento.) 

Requeri meu to: 
De · Gabriel Alves do AzlLmbuja,. despa

chante da Intendenc.ia da Guerra, polindo 
·um anno de licença para tratamento tla 
aua. ·saude . . ___..A' Commis.são tlc . Petições e 

P J !e· J s . · 

Fica sobJ•e a. Mesa. até uHcrior dolibera-
ção o SJguinte · · · 

l'ROJECTO 

O Congresso Naci•mal ros:Jl vo: 
Art. !.• Fic:.t o Poder Executivo autoi·i

Sldo a conceder a José de Patrocínio e sua 
esposa a pensão de 500$ mensttes. 

Art .. 2." Revugam-se a.s dispo.;i.:-ões em 
cJn tra1•ro. 

S:Lla. das Sessões, 25 de julho de l90l.
Sá h·eire. 

O Sr. Daa•bo:;;.a. Lin1a (')-Antes 
d~ entrar em mataria pa.ra justificai' o pe
dtdo que acabei de faze1• a. V. Ex. que me 
haja. de conceder n. palavra. na ho1·a do expe
diente. consinta. que c.u informo a. Camara 
de_ um facto dcsagradavQ.l, Pótle ser que nã,o 
soJa encarado polt\ Iürma por que o encarei, 
mas quo, entretanto, deve ser trazido ao 
ccahecimento do~ meus honrados coUco-as n 
do publico, como um elemento para o Juizo 
que, opportunflmente, se ha. de fazer sobre o 
actuu.L momento politico. 

Já lia muitos dias. c apezar do habitual
mente distrahido, fui conduzido a notar quo 
era insistentemente acompanhado por umas 
tantas tigums, sempre as mc.5mas. 

Attribui isto :1 providencias sem carac.tcr 
individual, destas que incumbem á acção 
preventiva. da policia, (lUO os agentes subal
ternos põem em pratica como entendem. 

IIoje, porém, achei que a vigi!ancia estava 
so tornando um pouco . impertinente. Ao 
tomar o bond na minha casa, acomp::mhado 
por amigo, official do exercito, notei que um 
individuo sentava-se ao meu hulo; em um 
b_anco da frente, o mais proximo que é pos
sivcl de mim, outro inJ.ivíduo do mesmo 
j :te~, armados ambos dos bcngn.Iões sym
bol!cos, e com a.quella insistcncia caractc· 
ristica do secreta, que, devendo guardar o 
sigillo dJ cargo, entretanto revela-se p0r 
toda parte como agente secreta. 

Percebi que o grup:J dos mesmos indivi
duas quõ ha muitos dias me seguem, o com 
gl'an:le aborrecimento observei, ao passo que 
um encostava-se provocauoramente á min.ha 
petlsoa, o outro mettia a. cara entre nós dou.s, 
eu c o meu amigo, que convers:.vamos sob1'e 
estas heresias em que andam envolvidos os 
dous, como heterodoxJE em materia de vac-
cinação obrigatoria. . 
. A at~itu~e quasi_ aggressiva <los dous poli

Ciaes a pau;an:~. fo1 ao ponto de me .coagi_r a 
porgunhr a.o mais teimoso si tinha alguma 
cousa que ve1• com a nossa conversa. ou si 
·----·-
· -( ·) Este discurso niio foi revisto 1•olo ort\dor, 
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queria ler o livro de . ·wallace Russell, que eu 
estava lendo, sobro vaccinação ob:·i"'ato:-i:1. 

Desculpou-se com o ris:> amai·cllo do se
cl·cta, mas persistiu em acompanhar-me. 

A Camara julgará do facto como cntcnll.er; 
ou só o trouxe ao conhecimento della para 
affirmar que t1 serenidade da minha a&titucle 
no actua.l momeÍlvo político nem assim será 
perturbad1. 

O SR. BRICJo FILIIO- .Tit na ru:1 do Ouvi· 
dor V. Ex. ti)i, outro dia, seguido; tcsLemu-
nhoi o fac to. . 

0 SR. BAROOSA LI:\IA -Eu lembrei isto. 
. Estou firmcmentedi~posto :~ agit•, no exercí

•:10 do meu mandato, dentro da lei, a mmrcer 
o direito do critica dos actos do Governo da 
Ropublica. como cu entender, a não me doi
~ar. intimid:tr, do ft)t•ma alguma., por o>:>a. 
10~1scrota c grosseira vigilancia que ma 
attra no rol do.; suspeitos <L Rcpublica. 

Qu!z reagir com mais eDergia, mas occor
reu·m3 que, anclantlo armado, poderia ser 
conduzido á policia pa1·a ver lavrar o aut11 
por uso de armas prohibida:>, pi}rque, com
quanto militn.r, o, por conseguinte, e;t:tndo 
no ca~o do Cod igo Pena. I, das pessoas que 
podem anunr nrmadas S.}m licença da. policit~, 
todavia, como nã.o mo acho em :::e:·viço, inci
dii•üt na disposição do me~mo codig-ó. 

Isto perturbaria a minha acção, isto me 
impedit'ii1 do chegat• a tempo, para. o expe
diente ; eu Eó poderin vir mais tarde, de
pois de ter e.;tado C'JIISCI"rado / l'(:s ou q11al1·o 
lta1·as poe h\.; mas perderia a hora. do expe
diente; e V. E:x., Sr. Presidente, compre 
hend_e bem com que desgosto cu veria fugir o 
enseJo de respondm• ao meu distinctissimo 
~llegac em boa hora escolhido, pelo voto 
unanime da Camara.- rorque inclusive o de 
seu humilde collega heterodoxo, s. Ex. o 
teria c o tom- paPa dirigir, com a ductili
dade que é muito ~ua, com a gentileza que 
tanto o t•ecommenda, a maioria desta. Casa. 
(Muito bem.) 

O SR. \VENCESLAo BRAZ - Bcnevolencii1 
do nobre Deputado. 

O SR. BARBOSA LDIA -Assim, a idéa de 
poder não estar n:.1. Cama1•a na hora. do ex
pediente, me induziu a supportar aquella 
3:t~itude aggressiva dos dous agentes da po
hcn secret:t. 

Até certo ponto, não foi máo que esses 
dous policia.cs mo ouvi;;sem dizel' <\O meu 
amigo quo uma idéa, que anda. ahi, de me 
fazer pt•esidil' a mcetings para doutrinar 
,;obre obrigatol'iedade de vaccinação, sobre o 
co_digo de tortw·as, nã.o mo era agt•adavel; 
n_ao porque o meeting n"io seja muito legi
tun_o: o at·t. 123 do Codigo Penal diz que 
• nao se eonsidera s~dição ou ajuntamento 

illicito a reuniii.o do povo de:larmado~ om 
ordem, para o fim de t·apresentlr contra in
justiÇas, vexações c m<Lo procedimento dos 
empregados puhlic:Js ; nem a reunião, paci· 
fica c sem al'mas, elo povo . nas p1•aças pu
blica'>, theatros e qtt·wsquer outros edificios 
ou logare:l convenientes, para. cxurcel' o di
reito ... - o dil·ei/:o _;.de discutir o repre
sentar sobt·e nr.gocios publicas>>, r.:~zanóo 
o paragrapho uni~o do mesmo artigo que 
« par<J. o us; desta f<~eu[,lado não é nocessarh 
prévia lieençtt ... - m!v é necesstwia -da. 
autoridado policial, flue só podorú. prohibit• 
:\ reunião annunciada, no caso do suspcn:lào 
das garan~ias constitncionacs ... » c ainda. 
u.hi, ainda no>L(t hypotheso, « lirnita .la em 
tal caso a sua acção :t dissolvet' a t•ounião, 
guardadas as formali·l ades da lei e sob a~ 
penas nella commina•Jas. » • 

Não sei si csto artigo e.slú. em vigor ... 
Quer mo 11arccer qne niio, que ossse artigo 
ca.hi u em dosuso, que não hn. necessidade da 
susp::msão das garanti~s constitucionaes para 
quo a policia poss \ inte•·vir; e, :;obretudo. 
occorreu ·me isto : que r•.lgum ou alguns par
tidal'i:Js J.a principio d ~t autoridad :J, cxtra
ordinaria.me~te zelosas, poderiam metter-sc 
no mceting c dar uns gritos sediciosos -
, lbaixo este Govcri!O de miscrias ! - uma 
cousa destas, pot· exemplo, c isto da.r ensejo 
para tl'::tnsrormu.r uma reunião pacifica em 
um njunhmcnto illi ·~ito, em um prep<tl'o de 
revolução... Ficou claro que eu não tlav<L 
nem dou o mm a'senlimento '~ tal pro
jccto. 

Creio que esta gt•a ta noticia j .i drn-erá ter 
chcga•.lo aos ouvidos de quem uc dil'eitu, 
sem que pareça, cl'eio cu, nenhum mod
mcnto do pusilanimidade por par to do Dcpa
ta:lo, cujo bom humor se quet•, po;· fo1ç1. 
dos<.\rmar e 11 quem se quer at.irar p:~ra umü. 
attitude aggt•essiva., em re!ação aos podered 
constitui dos. 

Não, Sr . Presidente ; sou um conservado!' 
da Ropublica, mas um conservador para 
melhor.tr, um conservador das instituições 
consagt•adas na. Constituição do 24 d~ fcye· 
reir<> com todas as liberdades que alll estao, 
pa.ra agir dentro da lei. 

E até, Sr. Presidente, informo desde já a. 
V. Ex. que-quem sabe si tudo isto em um 
futuro mais ou menos proximo não sejam 
peças para instruir um certo pt·ocesso ~-ia
formo a V. Ex, que, de par cJm o livro de 
bolso, já comprei um caderninho (mostl'ando 
um caderno) parecido com es~e document~ 
curioso onde escrevo t0dcs os dias o que fo1 
que fiz, com quem estive, quem me procurou, 
a resposta que lhe dei, q uc feitio tinha a pes
soa, si parecia policia secreta, si '\'inha pro· 
por :tl"'un:ia robelliã.o ou conspiração, si foi 
para ~e pedir dinheiro-eu não sabia si es;;e 
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dinheiro foi para comprar alguma pistola, 
por exemplo-e então mandava embora. Em
:fim, todos estes detalhes para estar certo do 
que foi que occorreu no dia tal ou dia qual. 

Aqui mesmo no edificio d[~ Garoara., no ro· 
cinto, nos col'rcdorcs, no galJinete do Presl· 
dente, na sala do Secretario,nós temos colla
boradores da nossa actividade parlamentar, 
das nossas manifestações políticas para po(ler 
acompanha!' na sua evolução todos os minú..;
culos germons da septicemia das revoluções, 
de poder a tempo dar aviso ás auto1·idadcs 
incumbidas de esmagar victoriosa.mcnto e~sas 
prQ.tcnções anarchica.s ... 

E, como estou em maré de m:~.nife~taç·Õ>es, 
sinceramente pacificas, cor rondo o risco do niio 
parecer tão opposicionista, como me fJ110l'Cm 
fazer com a responsabilidade que acccito (/e, 
não sendo governista, não ser-piJrque não 
quero - opposicionista systcmatico, ap1·o· 
vcito o ensejo qnc se me dopar;1, pat•n dizer 
ao meu paiz que Yi, com vcrdadoirn. alor.(ría, 
com vcrda~lcira s:Ltisf'a~·iio, o niJhro recuo do 
Sr. barão uo Rio Branco assigwllldo o pl·oto
collo que instituiu o madlls vivenrli cntl'e o 
Pori't c o Brazil até 31 de doz !llliH·o, proto
collo que dosuo jit dccl~ro,uou o meu hnmildo 
voto. 

Achoi muito lJom. Nfío está. mui to do op
posiociünista systcmu.tico o achar bom nm 
acto do Gove1•no ; parece r111C é obl'ignçii.o 
achar máo tudo. 

O Srt. GASTÃO DA Cu:-~n.\.-Folgo com a dc
chwaçii.o, mas contesto quo houvc~sc recuo. 

O Stt, BARnosA LIMA.- Pareceu-mo, pm· 
causa das palavras bellicosa~ da. mensagem 
presidencial onde se diz que nó.,; não tratit
l'iamos com o Pcrú cmr1uanto houvesse tl'o
pas por alli. 

0 SR. GASTio DA ÜUC\IIA-E isso foi cum· 
prido. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Ainda maior é o 
meu prazer; só não 6 completo porqnc vejo 
que o meu querido amigo, distinctissimo 
leader não pôde completar esta minha sn.tis· 
fação com a mosma gentUeza. com que mo 
obteve um exemplar do «livro do bolso», um 
exompla.r do relaJ,orio do Ministt·o do Ex· 
tcrior, do anno passado ..• (Riso), 

0 SR. GASTÃO DA ÜUNIL\.-Como não per
guntou a mim •.• 

0 SR. BARBOSA LI:IIA-Porquo, devendo 
muitas gentilezas a V. Ex., não tinha do· 
v ido esta-de conseguil· um livro, que niio 
pude adquirir por outra. fórma. 

O SR. WENCESLAo BRAz-Quando forem 
publicados virão ás mãos de V. Ex. 

0 SR.. BARBOSA LIMA-Tenho a certeza 
disso. 

Desejo mais obter um exemplar elo rcla
torio do anno passallo; não faço muito ca· 
bedal do deste anno pol'<lUf1 ha outros de
morados, que naturalmente viriio, conforme 
os nossos costumes ll<Ll'la~coto.rcs, depois 
de terminados os quatro mczes de sessão, 
m:.trca1os pela Constituiç-ão. 

Parece-me que não é demasia de oppo
sicionista qucl'er ler esse documento, segu
ramente intcrcssantissimo, onde tenho cor· 
teza qq.e muii;o aprcmlerci, }xu·a. melhor 
me:' desempenhar dos meus Jcvm·cs parla
mcntat•t!:;. naquillo que clle~ entonde>m com 
o exame dos ados dip!omaticos, de politica. 
internacional, s:1bmetti,los :i, nossa apre
ciação. 

I~to posto, e ainda. rc:ldfJn(lo ;t~ minhas 
homonagon~ ao es&imaYel Deputado por 
Minas Get•acs, leadc1· d:L m;tiori:L. ou quizcra 
pedi I'· J h e mais cs ta fi nem, : r h ou ter d 01, al ttL 
arlministração da ltcpulJiica. a puiJlict~çiio no 
Diario O(ficial, pam que nús le;.~omos, ncs~o 
jtJrnal, a correspondencia teoc·.ula entre o 
.\Iinistro do Interior c o medir:o le!!ista da 
policia, Dr. Çunhtt Ct•uz. · 

Lirlo ncsti1 Casu. c publicado no Di(ll'io Offi· 
c~al o oiTicio em quo o Dr. O;wu.ltlo Cruz, 
dircctor du. Sawlc otricial, comiJat·J o dia
gnostico do Ur. Cunha Cr·uz- e Pombatc 
l'azenllo gt'ai'CS accusaçõe; <iqtdlo honrado 
funcciona.rio - parece que não é nrnhuma. 
demasia podit• que nos >'Cj::t enviada a. res
poskt que osso medico legista dou quando 
rccGlJcu a Ol'dem do Ministt·o do Interior partt 
inftJrmar sobre o caso. 

O SR. \VEXCESLÁO BRAZ - Nãn t~nllo 
ainda conhecimento dess:t corl'esnontlPucitt c 
si ol:n. foi trocada. • 

O SR. BARno,;A. Lt:IIA- Pedi a palavra no 
expediente para justitlcar m:.ti~ um rcque
rimeni.o. 

Tambcm t:Jnl!o o meu exanthema: é regi
mental; ê uma vesícula de que me deixei 
p;ssuir- a da bis!Jilhoticc.- · 

Quero sahor de umas qtnnta.s causas que 
se passam na. alta administraç-ão dn. Rcpu
blica. para melhor me edn.síar n:.t admiração 
rtue merece o actual momento político, e 
então trouxe este requerimento complemen
tar do outro c r1ue acredito, fica.rá. ntt situa
ção do primeiro, porque ambos não visam·, 
outt•o fim sinão bom informar-me sobre o 
andamento das causas publicas. Obtida esta 
informação, gr:LÇas à gentileza, tacto e Jê.s
tincção com que cstú. começando a exercer o 
papel de leader o meu digno collega., está 
visto que grande parte dess:Js requorímcntos 
estão 1icando sem razão de ser, e cu agora, 
caso recue, irei cahü· n<t situação de ainda 
ha. pouco, de sollicita1• a retirada de um 
requerimento que já preencheu sous fins. 
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Por exemplo, :quelle cuja. discussão V. E:.:. illimioo.va das !;>.euldades, que oós ou~orga.
·ia. a.nnuncio.r, no. parte relativa. á requisição vamos ao Poder Hxecutivo, esta a.utorizac;..'í.ó. 
do «livro de uols0 '-' j<i. est(~ satisfeito ; já. A Cama.ra. esta.rá. recordada. de que a. vo-

· ·tiv~ a. ~a~isí'd.ção de obter o llllB sollicit<.wa., ta.ção foi laborio~amont<) conduzida. em dias 
pol' iotermGd!o do meu genero,;o collega., isto succesBivos, ua.ndo logtl.l' a exp!ic:~.ções de 

. tl, as informaçõe~ relativas ao oblto de Cy- voto e a encn.minha.rnéntr.s <la mesma vota
priana. Loocadia, que se dizia. ter succumbido ção, todas tondeudo a. acccutuar qúe o que a 

;:por septicemia consecuFiva. á v.a.ccimtção. cam:m1 vo\a.va. c:ra, no momcmto. nma. rc-
A primeira parte esta. respond1da. com o cuga. á. ra.culda...to legal confl'l'ida ao Go\-crno 

·<Jfilclo, mas um o file i o que mu ~orRrohenlltJU , para man!lm· p1'0codar compulsor ia.mrnto á, 
em que ha. ·accus1çõcs vellemon.es até em v~çinaç.ã.o j::mnoriana; qnm· dizcw - ca.llin 
certos cas~s graves contra o m~dtcc-legi~t~. ncsl;a Ca.-;a. esta parte ela. lei. 

E' o Go verno oontra o GoYOl'llo, a. pollcta Como·é rtu:J, cntl:ctanto, se cstd. procCÕ!lD-
: adu1inistra.ttva cou tl·a. a policta sauitari..1., do c~ v:,cclnaçao ohrigittoria.? 
. em qualque~· caso, um fnnccioua.rio conka Os poJcro5 put!icos tanto conCcSS!Illl CJ\10 
. out t•u, mas em qu:~,lqucr llypothcse, e (Jstou assim ~. ~1.nto r econhecem qn~ não exiSte 
·certo quo os 1~1eus dignos collegas estão na lei impon•lo indistincta.mr.ntc (vou closdo jtt 
mesma. a.ttltudo mental em que me encontro, ao cncouf.ro de um sophis;u;, IJUC me pó:lt?. 

. offerccondo motivo pa.rn. astn. roílo:cão: é ser contr a]los;o) impondo indis~inct~mentc a. 
preciso que o accusado se <letcnda.. Assim vaccin a,~ão j GoU<ll'laon.. que promoveram a. 
como foi publicado nm docume.nto ero quo o discussão :~. !P. votlç.õ.o de tllU::t lei coosagt•a.ndo 
c1·edito :proft~slonal o a l'oct!dão moral síLo esta medida. 
:postos em duvida, em que se l't\zom gl'a.ves Podoria.m responder- me que cxi>te nm 
insinuações ·a lntercs.sc> de doutrina. a Quo decret o do Governo Provisorio, j>i citado na 
i t\lvez estojo. servindo o honr•ado o profi-1 outt'n Caro do Conaresso Xacional, insti-

. ciente Sr. Dr. Cunha Cruz, não é muito que tuintlo a vaccinac;ão o'l.wigatol'ia. ; ma.s não é · 
se apresente um requerimento complo· ínúistinctamontc, é sú até seis mezes • 

. menta. r do pt•!melro, solic1t:1.mlo do Govm·no Poderiam resp?odm•- mc ' lw. regula.ment.cs 
·pa1•a o ftm de S3!']lU1J!icado no Diano Official, mtmicipnes, lm posturQS do ms·l~icto Fe
. ~cópia. üas informações prr.starl(I.S n.o lv!in!stro üe1'al; mlJ.> porganto - a CJ.Uctn incnm1:Je 
da Justiçl pelo meclico legist :~. em rcsJ:lrsta legislar ''Obl'e a m:ctcria.1 

. M increpações que lhe foram fe it<'ls pelo di- '' a pl'o;Josi to , io rorma.rci a V. E:c . que 
rooto!' da Sa.udc Publica a pt•oposito da encontrei eotro o.;; mous pnpcis o codigo sa
l!or t iilã.o tlo obito de Cypr ia.na. Lcoc:t.dia, bem ni~a.rio do J.o:stado <le s. Pa.ulo, pt•omulgn.do 

. como <lo toda. 11 corl'espoo<lcncia. solJrc este em 189J, scodo presi<ic nte do o)mleoto Estado 
caso tl'OC..'\da cntt•c a.s tlu toridades policiaes c o SI'. nr . Hel' nardino de Cam pos e seu mi-
o gabinete medico-lo;;al.» nistro do interior o ~:ttHloso o digno rcpu

Pe toda. a ooL'rospon!lenciil., S1·. PJ'esidentc. bl i cano Sr . Dr. CeSil.l' io Mottl. 
'POl'QUe não ~gur;~ no ct\.SO sómunto o Dt•. Ne::se codigo osut ccn'!ag ratht '" obriga.to-

. cunh:~. Cruz ; estou tnformo.do do que fi· rio .ln.de o.l t) ;·accinat;ã.o jeotlct·i:J.na. . 
gura.m out t·os fmlecíona.J•ios do _ga.binotc me- o sn. Bn1c10 f u.u J-fJcvo cls.r a.intla. uma 
dico-lc:~~l. de ClUC o ca.'i<l se. intctou .P~Jr In· i nfot'r.1t\~ilo a. v . 1;x.: o t.tJuo passMlo o E.~
t nt·vonçao do um ft~ncctonllrJo dtt pol!cta. _que tndo <lo ltio ele Janeiro mt!Jll um projecto 
communlCOlt .. o o\Jlto a.o g;LlJtoctc mcdLCo- sobro va~.cinação . 
legal. Nestas condições, toda. essa cort•es- . , 
:pondonci(l. deve ser instt'ttctiva })a.ra o juizo _O Sa . PEREIRA Ln1..-1 .:- hso e lJO Esta.do, 
que devemos fazer, nós 0 0 publico, sobre nao 1.em 11::tlia com n unl(lO • 

. osso de:ploravcl ca.so . O SR. BA.Ruo~A Ln!A- A quem incumbe 
Alóm desta. vesícula reqncr imcnta.l, ro· logishw sobre o nsstlmpto 3 

bentou-sc·mc uma outra.-ê a. necessidade em A Cama,ra. e o Se ando um~. n muit:\S vozes 
que julgo encontrar-me de sa1Jo1· do Governo toem dito pslas mas Commis.;ücs, pelo orgão 
oro quo lei se baseia pa.rtt esta.r procedendo mais a.ntoJ•izado, l)O!as recantes vottlções e 

. <i. vaceino.çtl.o obrigatoria . discussões no Senttdo, que incumbe ao Con· 
V. Ex. sn.be qnr. a ollt•igatorir.datle da va.c· grosso Federal. 

· cin(l.ção jcnnerüma foi, no. sessão do ano o D ~sdc que o Congresso Fl'lleral não le· 
passado, objecto de cUscussli.o nesta cn.Sil., gislou sobl'e o assumpto, e querendo le~fislar 

. que const:wa. de ttm dos artigos do projocto sobrQ o nssumEto foi recu:.~axulo a. obrJgato· 
-de lei, sobl'O o 4utl.l o Governo calcou, a.c:~l· riedn.de, ella. na.o é lei , nã o é uma imposiç.ã.o 
· ca.nha.ndo-o, o regulamento sanita.rio; e que que se possa f<tzer a. quem quer <1ue soja.. 
o.~se artigo foi modificado por uma emenda. Ninguem póde sOl' coagido leg:t.lmonto a se 
suppro.~siva., quo illidia. cxacta.mente a. obri- deixar yaccinar, como teern sido coa.gidas, 

. gatorledud.e da vncclnacllo JonMriana, que o1>1•igadas dezenas de pessoas nesta. cn.pital. 
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- ·Por isso, Sr·. Preside'ntc, jm.ra. dar lógar a; 
.vcniila.r-se m ais usta. illogalidM.e, mais este 
a 11uso de autoridade, os to excesso de poder, 
capitulado cu1Uo delicto no Çodigo Penal, é 
que eu formulo o requerimento que vou 
enviar á Mesa, afl m ele q ti e so brc· o oa ~o se 
tn•onunciem collegas mais competentes, 
mais douto~, mais seguros 110 conhecimento 
qa.loi, que, porventura. possa ser, porque, si 
o _que se está fazondo é perfeitamente . lega.t, 

·a lei (!Ue a1tl temos, o pi•ojceto qne ;~hi vem 
instituindo a ofJrigatol'ioda.de da. vaccinação 
jenneriana, 6 superfiuo c de'snecessa'rio. 

Si o comba.tcssemo~ e conseguíssemos im
pedir que ello fo~se appl'ovado, a. ~itua.ção 
era a mesma que na hypot hesc de que e!le 
passasse; si e lle passase íicava instituída a 
obrigatoriedade d1.1. -vaccinaç-~i.o jonneriiwa ; 
não JlaBSalldo ellc>, cont ín i'u.\ i'nstituida e posta 
em pra.tie:l. a. ohriga.to;·iedu.dc da. va.ccinaçã.o· 
generüm oa. 
• · A não. ser isto . esta. obrigatorhlade. em 
quanto não pa.ssil. c~ te projecto, ~ Ulegal, 
niio-encontt•n assento na lei · o por isto pt•a
ci"a. set· amparada por esto projec\o que ahi 
vem, e ·~ cont.'\ d:l.· passagem do qual, o só 
entã.o; h l pra.tic.:t encontra :tpoio n<t _lei, 
:t.Iloio em um pequenino artigo da Constítili
çao Federal, que eu t enho a ingenuidade de 
acredlta1•quo o.ind:.t vive o que diz que nin
~uem pôde set· ob.-igado a fazer ou deixar du 
1aze t• coosa alguma siniio em vir4ud.o de lei. 
E'. este o t·equerüuen~o . (LIJ. ) · 

cciino V. Ex. vê, Sr . Presidcntci, o reque
rimento aÇre debate s;bre o ca:so; ll )Jussivol 
qu.e eu ~oj:L \n form:tdo da existencia do a l· 
guma 101 •• _. . 

O SR. P EREIRA. L1;~u - A não SOl' «.tooreto 
n:to ha nada. 
· O SR. BAMOSA LntA- •.. qno porrnitta: 

vaccinar-se compul.:;odarnente, coagir por 
n.rocaças os noSE-OS c.oncid;~dã.os a. so deixarem 
inocular pela.lymphu. j(luneri:lna . 

Sai, Sr. PJ•esidente- :t Cam;Lra toda Si\be, 
todo mundo su o3,e só pol' ohgti na.ção se polleria 
noan.r aqnillo que ê publico o notol'io-que n; 
"accina.çii.o se tom ron.liza.ilo nas condiçGos a. 
11ue vonho do me rc!orll•, que ta.! medico, 
que ta.! tancciona.rio do hygieno, quo tal 
emprog<ldo publico, subordinado ás disposi
ç!Jea dos arts. 226 e 230 do Codig-o Penal, 
tom exercido a sua..,CuncÇio fóra doa limites 
que lhe traçam as leis ero vigor c •~bso!uia.
mente esc1uooido·dn sa.ncção ·penal em quo 
incorre na. secção do Codigo Pona.l que t ra.tn 
dos crimes commettidos por excesso •le auto-
ridade ou ILbuso de pode L' . . 

O S:r... PEarmu L tMA.-0 Governo ltirá. qu:e 
se tra \a. ao salus papuli . 

O Sa . BARlJOSA LIMA -"- O sal-us populi, 
neste regimeo, di to por e.~ ta. fórn1:~., é a su:;. 
poosão daa garantia.~ coustitucionaes ; a. sus• 
pensão · das garantias constiwcionacs, .fanc
cionando o Congresso, é faculdade privati~a. 
de nós outros, p~rque não distingo o estado 
do sitio polí tico do estado de sit io hygieoict> 
ou saoítm•io, . não encontro, absolutamento, 
na Constiluiçãl) de 24 de fevereiro, assonto
par<t essa distincção ... 

0 SR. PE:REI!\A LDIA-Depois, O Governo
pedir-d. um bilt de i ndemoida.de. 

o SR . B ARJJOSA LmA-. .. e tambcm não 
encontro, na nossa. doutrina. pre.':lidoncial., 
lagar pa.ra os liills ile inderunidadc, e, · ~ im, 
contrupondo·se aos bills de indemnidatle.. o 
qull uncont!'U no ~ctual regimen e na)egiSlf\· 
çã.o complementar lh Con~titoiç1íode ~4 dp 
fevereiro~ a lei de rospohsabllida,;lc, que ccl· 
loca o Presidente da Republica., em. (aco 
tla. lei, ua m~smn. situCJ.ção om que, dea,trLe 
d•)l.lu,. está col!oca.do o ma.is humilde dos func· 
ciomlrios da Rupubllca. 

0 SR. PEREIRA. LntA.- 0 Governo dh·f~ qt1Q 
d eve ser absolvido por íct• snh•o o pa.iz ·de 
uma. epidemia. . . · 

0 Sn . BARDOS.-\. LIMA-Então, V. Ex . SUS• 
tcota csso. doutrina ... 

0 SR. PF.REIR."- LIMA-Nã.o digo que ;;u;:,. 
teoto: 1ligo quo ~ uma opinião, uma alle~ 
gaçã.o c1uo pOde ser feita. . . 

O Sa. BA.R.llDS.\. LlM!\.- .. • do ([Ue, toda. a 
vez c1ue o Pl'o.~idente . ~a Ropul.ilicn.. acll.ar· 
que, para salvar o patz do uma cptdt<rnl ll, 
póde p ular por cima da. Coustitui<;ão, n Os· 
do vemos assisti1• a es;;I)S bonitos s:ütos e em. 
seguida; dtlr·lho um bi&l do lnd.oroLlidado 'I! •. • 

O SR.' P r.n r.raA. LJM,\.-Cito uma. otlín iã.<r. 
0 $!1. BARDOSA LIMA.- Já consegui a lgutn:.b. 

cou;a ! o Sl'. t<tohygrapho tomará nota de· 
uma opinião corrente no nctuttl momento 
poli•ico, porque, com o respeito que me · 
merecem todas a.s opiniões, niio . estou fa; •. 
zendo sinão 11 colho i ta do.>;;es a lvitres pa1·a. 
ver si, u,tl.nu.l da· conta.s, mo converto o. al-
gum dulles. 

0 Stt . ABOON BAPTISTA-Mas V. EX. esril 
da ndo como provado o que nií.o está prc·
vado ... 

O SR . llJ..nnou. Ln!!t.-E' qnG V. Ex . niio· 
ouviu o quo cu llisse. · 

0 Sa, AnDON BAl•'J'IS'l'<\-ÜUVÍ1 cO!ll muita. 
a.tteoção, e digo quo V. E~ . dá. por prov:J.ào. 
o que . está por pl>oVa.l•, isto é, que se osteja.: 
a.ctualmente proce;Jondo á. vaccinnção obr•J,.. 
gatoria. . 

O Stt, BAJ.\BOS,~ Ll~lA - E V, Ex, dá com .o· 
provado r1ue sio mentirosas todas as noticia. 
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de todos os jornaes qu'l infot•ma.m qu<>, na 
c:.,.Sa. ta:\, no colle,.io to.l, na cocola ial, no 
instltut,l) qual, fulano, beltt•a.o o, sicrano, 
oste.- a.quelle, ~·'lliC!le ouko tecm sido vac
cinados mediante a coacção exer..:ida coro 
il.meo.ça. de mult~ ? ! 

o Slt.. ADDON B.\PTlo"TA-A questão e ex· 
:J.Cta.mente esta.: si I! com ameaça. 

O SR. BARBOSA Lt~!A-Procade-so a vacoi: 
nação ameaça.ndo; si cu quizossc leria uqu1 

dezena.s do casos. 
Sr. Pl'EJSidente, h a couSJ. mais grave : ao 

pn.sso qMo r egula. manto institue uma. sél'io de 
peMlid:\des pa.ro. os pacicntes-poTqne agor3. 
nó!J csta.1l1os ncsta a lternativa: passar a vida 
cnti'O o hospital o a ca,lcia- ao passo que o 
ragulumeoto in-;ct•cn:i, na.s w·.1s disposiçõos, 
u ma·· inft nida.de de penas para os pacientes, 
os agentes ... c.s Mentes do t..'\ l sorviço se &3· 
qucc·:m, c· os seus dofcn:soros OS ajudam O€St(l. 
~ref<~; do que ha outras lei~ que impoom 
pen:J.lidade aos funcciona;·ios que exurbitam 
dM attl'ibuiçõcs c fa0uldadc~ quo lhos são 
0 ()0 rerilhs, 

A vaceinação a pulso, a força, por coacção, 
por ameaça de multa. está sondo feit<t. 

Só não sm•â verdade i>to, si, tod os 03 
dias, toda. a hnpreasa desta. Capital, todos 
os jo1•naes des &n. cidade, e.;ião ha. l'!1t1i
tos d ia.s mentindo, no informar constante
mente . a9 publJco <1S casas em que e~.>a 
' '~ccinação se cs~1 realizantlo por esta fór· 
ma. Tal pa.o CKistll - todos oa jornacs d\
zem; não cauçn.rei a attenção da. Ca~:~ lendo 
um por um-quó tinha vao~inildu snas tlllliJS, 
nutloru.; dos stJts mczes de Hht'(lc do decreto 
t.lo Governo Provisor•io, In t:•cs mczos,c tendo 
lle\ermim1úo !\ professora, <l directora. do 
eollegio; em quo se cnoontt·a.tn , que não dei
xasse mais vncoin·a.r, vitt as st~as or•dons dos
respeitadas, o funccion~rio de hygiene co
trando nessa. casa, . nes'c ost~belecimcnto c 
coagindo, m:\s coagindo materialmoutc, as 
meninas a se deixa.rom v,tccioar. 

Mais graYe ainda, S!'. P!•esidento, do q1re 
isso é que a vaccinaç:ão so te-m re.tliza1lo nas 
se~uintes eontlições, nas cscolt•s publicas of· 
flotn.es-affirmo-o, a.ffi1·mo-o oom o va.lor quo 
possa ter il. mlahil. po.lana. lle homem !lO 
b.oro, onvido de pessoa absolutamen te ln$u;
pei~ porttue é cxtraol'dinarla.mento pa.t•
tidn.rin. d:.~ ve.ceinaçã.o, o um emprl'gado 
publicu superior, que pl'cscnciou o flLoto : 
N;'s oscola.s pttbllaas o fuocciona.rio de hy· 
giene penetrava armado com o tubo e a lym· 
pha. vaccinica. o com a. lanceta va.ccina.va. a. 
primeira crea.nça; llmp1va. a. lanceta em um 
IonQO prato qne tinha trazido c va.ccinava a 
scguud:t. a terceira e, assim, com o tal mu
lt~.m bo ia. fazendo a assepsln.da. lu.ncata., com 
q~o continuava no serv1çO, do accordo natu· 

'\"oi, lli 

ralmento com insb•ucções, dolle, mas não a. 
prop1·b directori::~. a !jue -devia obe(lecer 
Este funcciona.rio publico superior, a. que m o · 
refii·o, Lir uu uu~ nicl,els, mandou comprar 
um pouco de espirtto de vinho. derramou-o 
em um pil'as, aLuou fogo e convidou o tloutúr · 
a. fa2er a flambage da lancot3.. 

Outro. d octo1· sopienti.•si,ws, porque o me-
dico ma\s com1mtonte, sl nã.o c d·.\ 1\y:~;iene,. 
si não o:<erce um cargo na hygiene o !!leia!, . 
nã.o tem, a Lsolutamonte, a c~q;acid:i.d c pro
fissional, a competcnci:t, a sizudcz <tnc teril\ , 
Jm.r a iodos os fins de direito, si fosse empre
gado un. Saudo Publica ••• 

O Sn. Btucro F!r.uo- Apoia.do. 
0 S!L BARBOSA LH1A- ... p:.lrque lloje a. 

rlivbíl.o é esta. : si ú ompreg:1llo da S;,ude 
Public<t. O. scicocia é absolutamcnt.c sacra . . :·· 

0 -SR. BRICIO F1LI!O- 0.) funcCÍOilllrios dá · 
S:1.ude Pul•l ica fazem monopolio tla scieMia .. 

O SR.R~RBOSALIMA- .• .ll:t nma. .<cienr:ia. ex~ 
otheric;\ o outl'a osohteric<J., uma sciencia 
pa.ra iniciado;:, alguru:t causa do e leusina , e 
a.lguma cousa para. Jlrofanos,- paru. os p hi'· 
listeus, como se diz oas univerilitladcs alle
m5s, uma-vez que as universidades allomiís · 
estão em moc\l\ ;-pois bem, osso ou tro, um 
n.tuit~o, um uicma desses quo nlio po(lcin 
errar, foi a um e~~abelecimento de · ensino e · 
v<tcclnaYad~~o seguinto t'ól'ma : qucbmva o:< 
lubos ila lvmpha va.ccinica sobre a mesa, uma. 
mesa quo ·am esta. v a. ern nma. tla.s sv.las cl1ei<1 
de pó, e:stt·a.vasa.va. a Jympha, a glycerina. 
que <Cl'Yia. de ve!Jiculo uo ún~s vaccioico e· 
molhava. :1. lanceta naqnnl la porç~o de li
quidCJ que ost.l.v a dorra.mado na. mol!u. m isin
rado com pó c assim ia. fazendo a vaccin~âo. 
Cunvid•) a qu:~. i<tttCl' dog Cllltcgas (!Ue estã1> 
a me contesGat· a pedir ao hom·ado"St·: Dl' . 
F1·a.nclsoo Pol'eira P assos o officio em qu.c 
l11a foi coJUmunic:l.do este fa.cto com l'Qcla
mação do modico desse osta..heleclmento.'luc , 
apezat• de ser metlico otf!cia l , n,iio tem, ell· 
tl-ct.aoto, nor1huma. oompetcocia tão llyper
umcial como toem os que s5.o d;1 Jttnta de· 
Hygieno . 

O Srt. Bruc!O F!LIIf>- A compo~.encia ~:sto:t 
com ellcs. 

O Sll.. n.\Rnos,\. LmA-E' a gt>aduação da~ 
compctoncias, não ~ isto 1 

0 ~R. BRIC!O FILIIO-DCantc llll. D!rootor!a.. 
de Sauile tudo mais desapparoce. 

o Sn. B.-\.RJJOS,\ LIMA-Outro pugna.va no · 
SCI'VÍÇO militar. 

Dizia. o medico: o SOllhor pódo so vaccin:tr. . . 
Vim teazcl' lympha vaocinica . Pcrreil;(l-
mente. 

Mas va.ccine·se quem quizer. 
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Foi a cada um dos-soldados desse estabele· 
cimento e os coagia por ameaça de ordem 
.superior: tem d.c se vaccinar, do conteario 
J>!l.ga, multa. 

E assim foi exercendo aquella coacção a 
que eu me refel'ia. 

e acredito que si a:'l honradas autoridades · 
superiores quizercm esmerilhar de pert;o 
todos esses casos, que ellas terão muito que 
punir, que cohibir, que reprimir neste as
sumpto. (Apoiados.) 

V. Ex .. e a Ca,mm•a sabom já como é feito 

O SR. PEREüu. LIMA-Talvez n. multa se 
referisse á bexiga.. Fosse o modo indirecto 

. de dizer. 
0 SR. BARBOSA LL\I.\.-Modo indirecto, não 

; é ? E' curioso ! 
Então uma ameaça é um modo indirecto de 

dizer? Eu chamava a isto ameaç<L: ou va.c
cina. ou paga multa; O sujeito fica em duvida: 
si nã.o é ' vaccinad.o }Jaga multa ; é ordem 
.superior ; ou então fica prezo. 

O SR. Brucro FILHo-Esta ordem partindo 
de um funcc.ionario da. Directoria. de Saude é 
uma amabilidade. As amabilidades dollcs são 
assim. 

0 SR. BARBOSA LmA-Sr. Presidente, eu 
preciso dizer á Camara.: eu tenho na família 
·dous medlcos, um irmão e um cunhado, c 
conto entre os amigos, a quem prezo e res
peito sinceramente,. distinctos . medicos, ver
dadeiros sacerdotes da sciencia de I-Iypo-

-crates. 
Mas entre os meclicos é como entre os 

. advogados c militares: ha medicas e me-
dicas. · 

A.lém dos casos ctue estive apontando, de
plorabilisslmos e que, acredito, só podem 

. proliferar á sombra da. v-iolencia. e da, coa.cção 
e que só praticam a.quelles que, se costuma 
dizer,teem a.s cost<tS qucrrtes,lla cousas ainda, 
mais cleploravoi::::, si ú possível, nesta. escuJa. 

H<t taL medico que ontrav<t em um colle
.,gio do meninas e procedia (t vaccinn,çã.o, 
com tamu.nha ai·rogancia, corn tamanl1a 
_grosseria, que a directora reclamou, fazen
do-lhe .. algumas observações. 

Pois bem, este esculapio entendeu quo de
·via derivar para o terreno da fa.cecia. lu
brjca e começou a dirigil•-se ás meninas, al

:.gumas já no periodo proximo da pubsrdade, 
a fazel'~lhes umas perguntas que a Camara 
jnepcmJoar<t que não traduza exatamente 

. como fol'am feitas: sl queria a vaccina des-. 
te ou daq uelle modo. . . . 

Sr. Presülento, o meu intuito, tPa.zendo 
.para a tribuna esti1 seria de casos,é Pl'OVocu.r 
a a.ttenção do;~ poderes pu1)Ucos para que ha· 
jam de averiguar, nã.o se acastellarem nessa 

. situação, nessa attitude ele quem a.credita 

. que esta gente toda é impeccavel e que tudo 
quanto é observação ou critica obedece a uma, 
,paixão descabida, <.t vontade de servit~ a in
.. teresses de doutrinaa 

.Eu:fa.ço justiça á grande ma.ioria dos func· 
.cionarios, em r regados nesse serviço publico, 

o serviço de desinfecção. . 
A ro:rra o dever imposto a esses fllnCCLO· 

na.rios pol~s instrucções respectivas é de que 
cada turma seja acompn.nhada, por um pro
fissional competente, que pt•esid.irü. a este 
serviço com o ta,ctG, a discreção, com o saber 
profissional indispensttv ~is. . 

Não se manipulam, na.o se maneJtlll d1·ogas 
caustica.s, .sub:-;ta.ncias corrosiv-~s. no lar ~e 
um pobre, de um ignorante, ~m uma habi
tação collecti v<1, em ~m cor~1ço,_ etc., à la 
dictble ; é preciso quo Isso seJa fmto com os 
maiores cuidados. _ 

Pois hera, estas tm'ma~, em regrn., nao 
são acompanhadas pelos profissionaes. . . 

Senhol'es, na minha. casa, mesmo, eu J;t 
tenho tido a visit;t de destaca,mentos da brl
ga.da mata-mosquitos, por quatro ou cinco 
vezGS. 

Da v o dizer que o) tenho acolhido sempre 
com a delic<~dcza que u. minha educação 
impõe. 

Votando contra os projectos de lei, uma 
vez con vm·tidos em lei, a.té onde ê possível, 
eu mo submctto, a não sei.' que a. lei seja. 
dessas a que. ningu(}tn se pó de subor.:lmar. 

Por exemplo : ~i . a pretexto ao regula,
mento sanita.rio, de llisposiçõcs o~l fa~ul(lad~s 
conferidas pelo regull\mento sanitn,riO, o P~l
meit'O mo.lico investtdo ne~sa compotonma 
me IJeiJetr-u.ssc em ca.sa e q uizesso á fi~a força 
exercer i1 medicina. em pessoa de m111ha. fa.· 
mili<t, a. inda. quo ti YCsse dez leis de seu lado, 
encontraria a mais cncrgica. repuls.:~ na d~
fesn. do meu lar; porque não ha nada ma1s 
sagrado do c1uo esse direito que cada chore 
de fa,milia tem, que ningucm lhe póde re
cusar, do escolher o clinico <1 quem quer con
fia.l' o l'Ocato do seu la.t', as intimidades do
mesticas, as necessidades e cxige::ncias ela 
saude dos seus. 

Por mai:;; que a loi dissesse, conf'eeissc, e 
confere, a rJstos modicos, . o üireHo üe, no 
mou lar, informarem-se da saucle dos meus, 
das rnolcstias que tc.em, immiscuirem-se 
nestas cousas; por ma.is que a lei confira este 
direito, ha mna. lei superior ::1. esta lei, é a 
Constituiçuo da Ropublic;t, des1•espeitada vi
sivelmente nesse estatuto secundaria, c abro
quclaclo vola. qun.l mo opponho formal-
mente. 

Aqui estão as normas. 
Liv1·o de Bolso elo Jnspecto1· San.ilario. P1·o

,idencir.1s nccessm·ias. 
Depois de perguntn.1• o numm•o de morado

res, ele Ycriftear qna.l o numel'O de homens, 
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mulheres o crianças residentes no predio, 
:'i são nacionaes ou estrangeiros, o a côr do 
cada um; e::dgencias que, sendo postas em 
pra tiea,, torna desnecessaria a Repartição 
de Esta.tistica ; tlopois de verificar tudo isto 
c perguntar si ha ratos c esconderijos destes; 
onde estão esses esconderijos; depois do per
guntar si a latrina communica com o depo-

. sito da agua potaYel, si a caixa tom tampa, 
insistindo em saber a quantas pessoas sm·ve 
a latrina ... 

do meu lar, que debruça, sobre a minha. 
filhinha, verifica si está ou não vaccinada 
e examin;}. si a vaccina pegou ou não e diz 
que molcstin. tem ou que não tem, c, por 
essâ mesma doutrina a que se vem dar o 
cunho de ufficiu.lisrno degen,<lanto, inquisi
torial c despot.ico, o medico nestas condições 
é um tuberculoso em ultimo período a espu
tar b:tecillos por toda a parte, inclusive no 
lu.r ClllC clle tem o direito de visitat' â 
força.. 

0 Ss. WENCESLAU BRAZ-Isso são dados 
estatísticos de primeira ordem, é um grande 

·serviço que elle presta ao director de hy
. giene. 

0 SR. BARBOSA LIMA.- ... presta este ul
' timo serviço, a qt.iantas pessoas serve a la
trina. ( Apcwtes.) 

Vou a.gora ao ponto que me exaltou um 
pouco, sahindo do bom humor que me impuz: 
dizel' si existe alguem doente e de que mo· 
lestia. Note-se que é visita para babitaçõ3s 
colletivas e particulares, Quer dizer, o in
spector sanitario vaQ <í minha casa, sou 

· obrigado a recebel-o, o indaga si eu tenho 
pessoas doentes. Pessoas quer dizer minha 

·senhora, minha filha, minhas irmãs ... Per
gunta si estão do:mtes e de que, e eu hei de 
dizer de que. 

Ao primeiro cafc~.gestc tlc esmeralda ... 
0 SR. '\tVENCESLAO BRAz--N5.o apoin.tlo; é 

o inspectoe sanitano. 
0 SR. BARBOSA LJ!\lA-Nã.o bast:t para pe

netrar no lat·. Pódc ser muito bom. e muitos 
hft.o elo ser, mas não basta; o, digo, senhores, 
;;; i se ngn.rra o primeiro individuo a. qnom se 
ui\ um diploma c diz que póde penetrar na 
càsa e fazer o quo só pücle fazer o ciH~fe da 
família com a escolha, do medico, niiu (• 
muito ... não 6 muito quo cu me rebeHc 
contra. semelhante pretenção. 

O Sr. Presidente -Previno a V. 
Ex. que a hora do expediente está. termi

·na.da. 

0 SR. BARBOSA. LniA-Para tel'min~Lr, por 
emquanto, porque o despotismo sa.nitario, o 
estado de sitio, como lJem rccorU.ou o nobre 

1 Deputado pelo Rio de Janeiro, a pro· 
texto do salus populi, baixou sobre estr~ Capi
tal, faz a caçada aos tuberculosos, aos sus
peitos do tuberculose c ainda não os classi
fica como gado bipcde, não os er1uipara. ás 
vaccas que nos cstabulos toem que soffrer 
a .Pt•ova da tuberculina de Koch, mas os 
torna suspeitos para que não se possam om
:progal' a tantos misteres que, aftna1 de con
tas, a unica cousll. que lhes resta é morrer. 
E, ao mesmo tempo, pol' essa mesma llygienn 
1que penetra na minha casa o vac ao recesso 

0 SR. BRICIO FILIIO - 0~ baccillos .dcllcs 
ni:io fazem mal. 

O Srr. I3ARnosA Lni.-\. - O unico baccillo 
que faz mal é o baccillo do po hre. 

Mando á. Mesa os mJus recllterimcnto~·. 
( flt[gito bem ; 11wito 7Jem.) 

O Sr. 1\<Ioreira .. A.lves- Sr. 
P1·esidente, em nome da b:tncada de Per
nambuco, a que me honro de pertencer, 
venho pedir a V. Ex. digne-se consult;.tr i't 
Camara. si consente na inserção, na. acta. dp~ 
trabalhos de hoje, de nm voto do profundo 
pezar pelo passamento elo no:;so prezado 
conterri'l.neJ geneeal Francisco Rapllael de 
Mello Rego. 

1Iilitar distinctissimo, tendo, no regimcn 
passado, desempenhado com inexcodivelcor
recçã.o as ma.is dilficois commissões, dontre 
as quao;.; sobrcsahcm as de presidente c com
mn,ndanto das i.tl'mas de :Matto Grosso; re
pt•escntando nesta Ca::;a, com o maior brilho 
e em diYel·~as legishturas a terra quo lhe 
f'oi bcrç~o, tlopois de a. ter tu.mbem r<_3prc~cn
tn.do na respectiva. Asscmblt~a LegJshütva; 
jo1·n~tlist~ disti?cti_ssimo, al~ol'~ando scm_prc 
com o mawr f!l'Lterw e supcrlOrtdatlo de v1sta 
os assumptos de que se occupava, políticos c 
:-;cicn tificos; patl'iota dos mais ardorosos, o 
desapparecimonto do genera,l Francisco Ra
plla.cl de Mello Rogo enche d<L ~ais J?l'O
funcla ma.gua. a nós outros, quo mmto tLvo
mos a apl'GoJer com o seu exemplo, c a.o seu 
touão natal: que cllc ta.nto soube servir e 
honrar. 

Nmte momento sinto bem que interpreto 
nü.o sú os sentimentos dos meus hom·a.dos 
companheiros como tamhem os do Estado de 
Pernambuco, lamcntttndo o doloroso aconte
citnr3nto e csper[Lndo que a Camara, onde 
aind;t não ha multo, cllo occupav<t conspicuo 
loga,l', se associ:Lrá :.1. 1mtgua que tão inten
samente nos conpunge. (Muito bem, ; muito 
bem.) 

O S1•. Lin<lolpbo Serra-A Ca
mara jú. sabe, por communicação do honrado 
Deputado por Pornamlmco, do fallecimento 
do general Mello R<:lgo. No regirnenpassado 
foi o gone·L'ttl Mello Jtcgo presidente de Mati;o 
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Gróssó, ·onde prestou relevantes · s'crvi~.os, 
occupando·sc com tenacidade do . seu pro
g1•esso matorial c, princip1..Lmento do grande 
problema. de communicaçõcs da então pro
víncia com o centro, proulem[~ este quo 
ainda o preoccupava já retirado á vida pri-
Yada. · 

Na penultima IcgislaturJL foi rcpres~nta.nte 
de Ma.tto Grosso nesta Ca.mara . onde, com 

· aquJI!a. elevação e criterio que touus lhe i-e· 
cGnheciom, u(Ju brilll<tnte desempenho ao seu 
mandato. 

E:m nome da bancada de M<ttto Grosso eu 
associo·meao voto de pezar pediJo pelo digno 
Deputado Mor,'ira Alves. 

Comparecem mais os Si·s. Ho~annalt de 
de. Oliveira., Passos Miranda, Artllur Lemos. 
Rogerio do Mira-nda, Carlos do NovaGs, Indio 
elo BPa.zil, Antonio Bn.stos, Jos(~ Euzcbio, Ur
bano Santos, Luiz Domingues, Chrístino Cl'uz, 
Anizio do Allreu,BczorrllFonten(3lle, Virgilio 
BrigHo, Fl'cderico BorgEJs, João Lope~, U::loy 
de.Souza,Fonsecae Silva, Paula e Silva,\Val· 
fredo Le<tl, Celso do Souza, José Marcellino, 
Moraira Alves, PoJro Pom~mbuco, A,ogelo 
Neto, Arroxeias Galvio, Rodl'igu(Jl! Daria, 
Oliveir<t Va.lladii.o, Neiva, Leovigildo Filguei· 
ras. Cusl.ro Rebol!o, Tosta. Bulrão Vianna, 
Garcia Pires, Satvro Dias, Vc1•gne de Abreu, 
Augusto de Freil.as, Eduardo Ramos, Mo~ 
reira Gomes, Mello Mtcttç;s, Bulhões Mareial. 
Oscar Godoy, Augusto de Vuscoocollos, Ericu 
Coelho, Fídelis AlYes, Boliz:.trio de Souza, 
Galvi'io Ilaptista, Abala1•do de Mcllo,Laul'iodo 
Pitta, Julio Santos. Estel'''m tolo, Bi:lrnartlo 
Montoii•o, Ribeü•o Jnnqueira, Car-los Peixoto 
Filho, L1mouoii:'I' Godüfl·edo, Calogcra.s, Su.· 
bino Barroso, Nogueira, 0[l.millo Prates, 
Ferreira Bt•aga, José Lol!o, Leito do Sguza, 
Camlido Rodrigues, Hern:umegildo de Mo· 
l'fU~s. Aquino Ribeiro, Banedicto de Souza, 
Lindolplto Sori'a, Carlos C:..valcanti, Elíseu 
Guilherme, Soa1•es dos S:m(os, Diogo FoL'· 
tno:t e Homem de Carvalho. 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os . Sr&. Thomaz Acci~ly, A1Jtero 
Botelho, Ent~as Ma.rtins, Raymundo Nery, 
Aurelio Amo1•im, Guedelha Mourão, Rny. 
mundo Arthur, Joíio Ga.yoso, Thomaz Caval
canti, Francisco Sé, Pereira Reis, Trlndado, 
lzidro Leito, Cornelio da Forisecn, Arthui' 
Orlando, l!elisbcllo Froire, Tolentino dos 
Santos, Ml~rcolino Moura. Be1.amat, Henri
que Borges, Cruvello Cavalcanti, Vil'iato 
Mallearcnllas. Astolpho Dutra, Peoido J:o'ilho, 
Franci~eo Bernardino, Adalberto Fcrr:J.z.. 
Be:rDtl.rdes de Fa.ria, Antonio Zacarias, Hen
rique Salles, Carlos Ottoni, Liudolpho cae
t~no, Rodolpho Paixão, Morei.ra. da. Silva, 
Jesuíno Cardoso, Domiogues de Casü·O, Valoi.; 
de Castro, Arnolpho Azevedo, Fernando 

Prestes, Alvaro do C.irvalho,. Azevcdô' Màr. 
ques, Ródolpllo Mii'anda, · Costa Netto/GI'Ifl'o. 
dit.lo do Abreu, Paula Ramos, Ange!o'~P'i\ 
nheiro, Jamo; Darcy e Ca~siauo · do Na'sêk 
mento. ··.··''l> 

E sem· causa. os 81's. Dhs Vieira~ ScÍ'gio 
Saboya, Teixeira de Sá.. Alfonso costa;, Pé'.:: 
rcira de Lyra., Joã.o Vieira., Estac io Coiinbra:, 
Elpidio do Figueiredo, José Monjardím, 
Gal,'ino Loreto, Iríncu Machado, Nelson de 
Vasconcellos, P:J.ulino do Souza, Ca.millo 
Soares Filho, Padua Rezends, Rebcucas -.. de 
Carvalho, Çosta Junior, Ama.val Ce~ar, Fran
cisco M<1lt11, Juveno.~l Miller, Victorino Ml)n
teiro, Domingos Mascarenhas e Alfre~lo Va-
rcla. ·· 

Em scguid:J. stio succcs,iva.mcuic. approYil· 
dos os rcq uerl merl tos do; Srs . Mol'eira Alves 
o Limlolplto Serra, oíl(n·eciclos na. sesslío -~.dl.l 
hoje. 

Vecm <1 Mesa, ~ão lidos, apoiados e adiada 
a discussão, por ter pedido a pala n a o· ·s~ . 
·wcJicealáo Braz, os seguintes · 

B.EQUERIMENTOS 

Roqueiro qne o Poclor Executivo informe: 
si, não oxistiudo l ei tornando obrigatoria., 
indistinetamente, ~. vaccinnçã.o jcnnerian:;t, 
8endo certo pel~ll repetidas noticias ~specift. 
callns 1la. imprensa. dia.r ia., quo varios me
dicas, funccionnrios publicas da hygieno ofli
cial, toem coagirlo pot• ameaças muitas 
pessoas a. so deixal'em YMcioar - tem • o 
Governo mand:ulo procedet• nos termos da 
lei, p.,r abuo;o de <mtorldadc, contra tae:: 
ru n cciona.ri o~ ~ 

Sala das sessões, 25 de julho do 1904. -
Bc1rbosc~ Li11w. 

Rec1uclro quo se s?licito do G?Y~rno, p~p 
o 1lm de serem pullllcadus no Dtm•to O(ficml ,[ 
cópia. das íoformaçõas pl·estadns ao Ministu1 
rio da Justiça., pulo medico !C'gista Dr. Cun11a! 
Cr•tz em resposta ás increpações que · Jh~ 
foram feitas pelo dir octor d<t Saude Publieitj 
Dr. Oswaldo Cru ~ . a proposito ua cerLiôão: 
de obito do Cvprío.na Loocadia., bom co'rri.ai 
de toda a. corrcspondonaia sobre esb <;a.so: 
trocad:•, entro as autoridades policíaes o. o

1
' 

gabinete medico-lega. I, ··, 

Sala das sessões, 25 de julho tlo 1904.' -
Barbosa Lima. , _ ., : 

i 
ORDEM DO DIA , . i 

Em s<?guida são suec!lssivamente som do.' 
bate encerrados em 2• discussão os arts. 1", 
2o c 3• do projeeto n. 113, de 1904. ( dq Se 
nado), creandô uma. MCS!lt do Ronda!! de 11 
classe no loga1•-Foz do Iguassn-no Esta.d:G 
do Pa1'amí; ·ficando adiada. a votaciio. ·~ ' .: ' : 
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. o Sr. Presi~lente-Havondo nu
m~fo legal vae. so proceder às votaçlles das 
matarias encerradas, _das constantes d•t 
.oril.em l).o dia _eda.s que .se a.c11am ~obre _ a. 
mes:\. 
,.,$lido, julgado objccto d <J deliberação c 
.ê):iviado <i. Comrnissão de Pensões o Co.il tas, o 
§.Ogl,linte 
,.i:.!1:i.· ' PROJECTO 

N. 115- 1904 
'Áutm·iza-· n Pode-.- & e.: .. tivo a co>tcedn.- a 
· -';.'Jo!é do· Patrociniv e a sua esposa o pe.uao 
··: 'ele 500$ mensaes . · 
.. ._ O cOng í·e;iso Nacional · resolve: 
. : Art. J. Q Fica o P oder Execu ü v o aotori · 
:Zi!.do a.-conecdcr :1. :José do Patrociuio e a. suo. 
:óspoSÍl. .a .pens.'iq d_Çl 500$ Iile_nsaes. . ' 

Art . 2." Revogam·se a.s disposições om 
,contrario .. 

-A1•senaes-o credito supplementa.r neces
sa.rio a.o p.lgamentrJ, at~ o fim do presente 
exeecicío, dos opera.dos mdr:~ordína.ríos que 
tra.b,tlham no Arsenal do Marinh i!. da Capita l 
Federal o suas depcndcncüts , 
· E' ig n :l.lm~n to app1•uvada a segu into emGn

da. dn. Commigsão do 01·çamento : 

~Dapois da p~It.wrn. - supplcmJnt!tr, diga· 
se : 300:000$000 . :o- · 

. JiJ' o projecto as~im emendado, a ppt'Ovado 
em 2" diwus.;ã.o c enviado a rcspecti va. Com
missão ]Jat•a redigil-o do accôrdo com o vea
cirio. 

O !Sr. Here<lia tlc Sá (pela GJ"· 
clem) - Peç.o a V . Ex. que consuL'l!l á. Ca
ma.ril. si oon~ede dispen;Sa.' de inter:slicio' para. 
que o p1•ojeoto n. 7t:; A, de 1904, que· ácaba. 
de s~r vot<\do, entre ll.i.l. primeira ses;ão. 

~ .. Safa. das . sessõ~s, 
' S(! H·eirc; . 

25 de julho do Hl04.- O Sr. Presidente- Não posso aa
ceitil.r o teq 11erimonto tle V. E.c, pot'C! ue a 
este p1·ojocto foi aprcsartt<J.dJ. uma omoul1:1 . ' ' ' 

E' annunciMla a conlinuaclío d:\ votaçã.o 
do projecto o. 46· C, de Hí04, Jhaodo as 
fo1·ças de terra pa.ru. o exerclclo de 1905 
(3" discussão). · · · · 

Em seguida é posta. 11. votos c a.ppro· 
. ·tada a seguinte emenda.· da c ommtssão 
de ·Ma.l'inha. e Guerra: : 
·: .« Ao § 2" Llo art. 1° red ija-se aS$ilU : 

.,,.·. §2.• Dos actuaes alumnos das Escolas 
:~'Militares, 1\c(l.ndo suspensà.s a.s matriculas 
·:nas e~~cqlns prepa.ratorias c de tll.cttca, » 
~~· E' o . projecto .assim emendado a.pprovado 
'oin- 3• discusSão e enviado á Cornmissão de 
Roda.c~.ão. · 

E' a.anunciad~ a. votaç.i'io do p t•ojccto 
n. '78 A, do 1904, au\Ql'iz.amlo o Govorno 

:a ,.abr ir ao Orçamento d.l Marinltll, á. ru· 
Jir:ica. - ârsena.cs- o ·cl'c~tto supplemcn ta r 
. l_lece~sario .ap pagamento, até o fira _do 
: :P.r~senta oxat•cicio, d o·s . <'pcrarios e~tru.or
,,!ldnários que tl'\1-bailbarn n D Arsoual. de 
. !'<i.llJ~inha da. Capi tal Federal e SU;LS delX:O.· 
, il!lpriJa.s, com pa.re3er e emenda da Com
•WiSsão de Orçamento (2• disaussão). · 

,,·,·;·.'o Sr. P~·e.;;idente - A este pt•o
jec to i1 Comroissã.o de Orç;uneuto deu parecer 
favora.vol o apresentou uma. emenda. 
. 'Em segllida é post'o a vot'ls e a.pprov-a(lo 
em segund:~ discussão (salvo a omentb) o 
-seguinte artigo uníco do . 

O !i!b.·. Bricio Filho- Dooisto da. 
pa.la.vra., porque queri<~ mo oppor ao peilido 
do nobre Depubdo pelo Districto Federal . 

Mas vis1;o a. declar~\çã.o de V. Ex., não ha. 
mais r asão de ser. 

Posto a. votos, é tl.Jl:pr ova.do em 3A cltsctt>s&:o 
e env iado ;i sancção prosidoncial o soguioto 

PRúJECTO 

N. 108 A, de 1904 

(Do Sona<lo) 

O CoOij!'e,;so Nacioual l'Osol vo: 

:.: ; ' ~~:. 

Artigo unico. E' D Govem o. a utorizado a 
i\btlt\ pe~o Mloisterio da. Justiça. e Negocies 
lntm•ioi'OS,o ct•odito oxtrnol'di_nario de 4::.257$, 
pM'a pagamen to do a ugmento (lo voncim'en-
1>JS ao bibliothecu.rio e a. 12 c..,n~inuos tia 
Sccl'Clal'ia do Senado Fodoral , sondo p;u·t~ 
a.queH.e 608~, corresponJen tos a cinco dias 
do moz tio rlezembro de 1{)03 e 12 mczes elo 
corren to exel'ciclo, e pa l'a estes 8: B41l$, em 
ígua.l perioclo, tudo caícu[ado nu. l'úzão do 
dous terços de o1·dena.do o uJU terço elo gN· 
&i!lcação, da accor r!o com a deliberar,1!.•.) do 

rno~ECTO Scna.do dc.27 de dezembro de 1903, {tUe ole· 
N. 78 A _ l ll04 vou do llOO.$ 'os vonciniontos do bib!i'otlle· 

·.-.· .~M\Cl O ~0- \Q 0 / o O I\ dos COUtinllOS. 
i . ;~ 0' Congresso Nacional decreta : 
::·-,;:4rUgo uiiico. Pica.. o Govc1•n'o autorizado o Si· . Pre.;;idep.te - Vo.o-sc officia.r 
a abri~··:~ Oi'0m~11to · da Marinh_a , á. rubrica ,ao Senado ~o ~rr!<lO; 
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Posto a. votos, é approva.do eni 3" discussii.ó Posto a votos, ti approvauo em I• dis~us . ão 
c enviado ã Commissão de Reda.cção o se- seguinte 
guinte 

· PROJECTO 

N.!J6_:1904 

O Congres.,o Nacional dcc,·eta.: 
Art. L• Ser;í cont:\do p<Jio dobro, para. os 

clfeitos da. rol'ol'ma, o tempo de S(}l'viço dos 
otliciaes e PI'aças do exel'Cito e da armada 
quo fizeram IJal'to das forças mantidas na 
ltepublica do Paraguay, a. pós a guerra, desde 
o dta 1 de março de 1870 ,~quello em que dci
xal'am de perccbet• as outras vanhgcns de 
campanha. 
. Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

o · Sr. Alencar Guimarães 
(pela ordem) - Achando-se sobre :1. mosa a 
l'Oda.cção definitiva do projeeto n. 96, de 
1904, que acaba de ser votado em 3" dis
cussiio, peço a Y. Ex. , Sr. Presidente, que 
consulto á Casa sob1•a si concede dispcosn. de 
impressão para. que soja. discutida. e votada 
immedíata.mente a mesma reda.ccã o. 

Consultada a Camara., é .concedida a dis
pensa. pedida. 

~m seguida, ê sem debate approvada a se· 
gu10te 

REI> A C( \ o 

N. 00 A-1904 

Reda.cçcío final do pJ•ojeclo n. 96, deste anno, 
que mat1da contcu· pelo dobro , para os effe;. 
tos da n(orma, o tempo ele se,·viço elos o{fi
oiae.! c praças do e:x;twcito e da annach< que 
fi::e,·arn pm-te das foJ·ças mantidas na Rcpu
bliw elo Panrguay, apds a guernt, desde o 
dia 1 de ma1·ço :1870 áqucll6 em que àeiia· 
~·am de pe1·ceber as ouh·a$ ~antagens 

O Congresso Nacional dccmta,: 
Art. 1. • Scr1 contado pelo dobro, para os 

· elfeitus da refm•ma, o tempo do set•viço dos 
otllciaes e praças do exercito o da a rm(l.da 
que fizeram parte das forcas mantidas na 
He:publica do Pa.raguay, após a. guerra, desde 
o dia 1 d!l março do 1870 áquelln em que 
deixaram de perc!lbar as outras v:lnta.gens 
da campanha. . 

Art . 2.• Revoga.~-so !lS dispc.slções om 
contrario. . 

Sala das Commissõos, 25 de jult o de 1904. 
-Domingos Guimarltes.-Walfredo Leal, 

E' o projecto enviado ao S"nado. 

P ROJJ;:CTO 

N. llll- HlOl 

(249, de 1~ 03) 

O Congresso Nacional rcsC~lre: 

Art. 1. " E' instituído o privilogio (home
sl o::acl) isentando rlo penh01'a o lmmun~lruml. 
pertencente a l>razileiro na.to ou na.tmali- · 
zado q uc fizer a. declaração consta.nto do mo
·dclo A, annexo ;.t presente lei. 

§ l. o A declaração sert~ transcripta., em. 
Jivl'O especial, no cartot•io do r egistro geml 
da comarca. da situação do immovel, e ser<i_ 
escripta. em dous exemplares, ficando um. 
arcfiivado no carlorio e o outro restituitlo ao 
proprietario do immoYcl, (lepois de feita. a 
r~pecliva. annotação pelo official de re--
gLStro. . 

§ 2. o A doclara.r;ão comprehenderã, não só· 
o caso da. constituiç~i.o do priv ilegio, .como o 
do suhrogação, quando houver hGrdeiro ao 
qunl seja. o :privilegio transmittido. 

§ 3.• A declaração sertí iami:Jem tmu. 
script a no livro de c1ne trata o paragrapho 
ant!lceudente, qua.ndo se v-erificar a tmns· 
mi.'lSã.o do privilegio, devendo ser feita css:J.· 
declaração de accordo com o modelo B,. 
annexo a esta lei. 

§ 4. • O liVI'o do r egistr o tor:t duas co
lumoas, uma. para as t t•anscripçõos da con7 
stituição do prí"''ilegio e outL-a ~.:u·a :.t.s tma• 
sci·ipções nos casos do subrcgaçao. 

§ 5. " O otnciO;J.l uo registro ter:.L o emolu
mento de 10$ por quo.lqum· das tt•amcripções · 
mencionadas nos§§ 1" o 2". 

§ 6. o O of!lcial do I'Ogistro f;w;l a tran-· 
scripç.."i.o no prazo de tres dias, sob -multa. de 
5()$, Imposta pelo juiz do direito da. coma.rca.. 
a requerimento de qualquel' interossndo. 

§ 7. o O ofllcial do registro dart\ recibo ó,. 
parto intóressada, quH lhe apresentar a de
cl~ração par'tl ser traoscripta, om qualquer· 
dos casos mencionados nos §§ .1 o c 2o deste 
artigo. 

§ ll/' O GoYerno fol•necor<t gratuitamente 
os J2.l'ilneiros liVl'os nocossarios para a exo
cucao desta !oi. 

~ 9." As declarações c transcripçõos, bem 
como os livros de rogi~tro, sorão is•~utos de 
sollo ou taxas 1'cderaos. 

Art . 2:• No 1mmovcl; a quo se rofcre esta 
lei (hom eslead), tlca.m comprchondidos: 

a) a.s casa .. ,, bemfeítol'ia.s e os fructos; 
b) os moveis, u1ensis, .iostl•umcntos de tra-

balho C qua.esqucr acccSSOl'ÍOS j . 
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c) os animaes de criação, não incl uidos n.scla.ração constante do modelo B, que será.• 
aves, que não terão limito fixado, até 50 t1·anscripta, conforme proscreve o art. I o,_ 
rara cada especie ; § 3°. 

d) os animaos de tiro a tü 10. § l. o A declaração sm'á. tam bem ;~ssig-nn,<la. 
Art. 3. o O immoYcl não poder<l ter àroa pelo ctwador geral de orphãos, quando hou

snperior a 25 hectares e nem valor excedente ver herdeiros menores. 
a 20:000$000. § 2.o A declara.Q'io será. escripta em dons. 

Paragrapho unico. A ;~rea. e va.lor decla- exempla.res, dos qwtes um ficará archivado 
rado no reg1stro nKo poderão ser a.ltcra.dos, no cartorio de registro c outro ser(L entregue · 
úem mesmo em caso do demanda judicia.l. ao rendeiro, a. quem coullc1' o privilOJio. 

Al't. 14 O Governo expedirá regulttmento 
Art. 4. o O immoYel só poder;i, ser pcmho- para oxecuçüo desta lei 60 dias depois de sm· 

rado nos seguintes ca:;os: publicada. 
a) de pagamento ao yeudedor ; 
b) de pagamento de salarios a tra,balha- Art. 15. Revogam-se as disposições em. 

dores. contrario. 
Art. 5. o O immovel dove, sob pena ele ser São successlvamento postos a, votos e ap· 

perdido o privilegio~ ser explorD.do pelo seu ptovaclos em 2• discussão os segnintes a.r- -
pPoprietario, que nelle será tambem obri- tigos do 
gado a residir. 

Art. 6. 0 O privilegio (lwmestead), de que 
trata esta. lei, só poderá. ser constituído por 
quem, além dos requisitos mencionados no 
:J.rt. 1 o, for chefe de família. 

Art. 7. o O immovel não poder<.'t sm' o bjecto 
de hypothecn.s ou de outros onus reaes ou 
não, sob pena de nullidade. 

Art. 8. 0 O immovel só póde sor alienado 
com exclusão do privilegio. 

Art. 9. 0 No caso de divorcio, o immo-rel 
ficará pertencendo ao conjuga que tivel' ao 
seu cuidado a m•iação e educação dos filhos. 

Art. 10. No caso do fallecimento de um 
dos con,juges, o immoYcl ficn.r<t portoncondo 
ao conjuge sobl'evivente, com oxclusào dos 
filhos. 

A1•t. li. No caso de fi.Lilccimonto ele um· 

PROJECTO 

N. 113- 1904 

N. 218 de 1993, (do Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 
A.rt. 1 . o Fica creada, uma mesa de rendas 

do 1" classe no logar donomidado Foz do· 
IgnassCt, no Estado do Paraná, o quo torác o 
pessoal e vencimon.tos que pot' loi lhe com
l~eth·. 

Art. 2.o Para. o estabolocimonto da refe
rida. mesa dn rondas, sel'Viço de capatazias 
e o quo for pt'eciso, ficn. o Podcl' Ex
ecutivo u.utorizu.do a. a.brir os c1•editos cle
cesssrios. 

hos os conjugos, a propriedade do lmmovol /ut;. :3." l{.ovogam·so as disposições em 
passará. pM'a. o filho do.;igna.do pelo ultimo contrtu•io. 
conjugo que fallecer. 

§ l'J Na falta de designação, os herdeiros 
maiores é o curador geral de orphã.os, pelos 
menores, elegerão o herdeiro que deve ficar 
subroga.do no priv~legio. 

§ 2. o O herdeiro escolhido, em q un.1q uer 
das hypotheses mencionadas no a.rtigo e pa
mgrapho antecedentes, indemnizará os ou
tros herdeiros, pela. fôrma que for combi
naéla. o quinhão proporcion::tl a.o valor que 
constar do registro. 

Art. 12. Si no fim de 30 dias da abertura 
da successão, não tiver sido escolhido o her
deiro, ao qual o privilegio deverá ser trn.ns
fcrido, :fical'á este extincto; procedendo-se 
ao inventario e partilhas conforme o direito 
commum. 

Paragrapho unico. No caso de serem me
nores todos os herdeil•os, :ficará tamhom cx
tincto o privilegio, procedomlo-so como de
termina o direito commum. 

. At·t. 13. O herdoil'o que fica.r com o prl
Vllegio fará com os outros herdeiros a do-

O Sr. AleJ.lf.~ar <:;f·uilnarães 
(pele~ ordem) rer1ue1' o obtem dispensa. de 
interstício para. c1ue faca pa)•te d<t ordem do 
dia da. sessão seguinte o projecto n. 113, de · 
190·1, que acaba de ser vot:~do. 

Po.;to a votos, é a.pprovado o seguinte re
rJnerimento, oiforeciüo na sessão de 23 do 
corrente pelo Sr. Joã.o Luiz Alves : 

~< llequeiro que o projecto n. 111, de 1904,. 
seja enviado {L Commissão de Orçamento 
pa.ra emittir parecer sobre a. dospeza que · 
olle aca.rreta . » 

O Sr. Presidente- Estão findas 
as votações. 

Passa-se á, ma teria em discussão. 
E' annunciada a go. discmsão do projecto · 

n. 109, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo n. a·brir· ao Ministerio da Justiça e 
Negocias !utm•iores- o creJlto de 32:923$233,. 
supplementar á· ruhl?ica 2so. do art. 2° da. 
lei n. 1.145,. de.· 31. de dezembro de 1903,. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201510:10- Página 14 de 85 

ANNAES DA CAMARA 

·:para. pagamento de despezas com :mlas sup
plementares do 1 o e 2° annos do Gym nas i o 
Nacional. 

Ninguem pedindo a. palavra, é enceerada 
a discussão e.annunciada a votação. 

Em seguida, é posto· a votos e approva.do 
·em 3a. discussão, e . enviado á Commissão do 
•Reda.cÇão, o seguinte 

pitão Jacintho Barreto do Castro., ro)rto em 
comlnte na campanha do Paraguay, a N~ 
vm•são da pensão de 30$ mensaes, que com
petb. <í. sua fallecida mãe D. Francisca B<W
reto de Castro, sem prAjuizo do meio-soldo; 
revogadas as disposjções em contrario. . . 

E' annunciada a discussão unica do pro-· 
jecto n. 86, de 190-1, autorizando o Poder 
Executivo a conceder á viuva e filhas sol-

PROJECTO 

N. 109 .- 19ü4 
O Congresso Nacioml I'esolvo : 

• te iras do capir.ão de mar o guerra FrJ.ncisco 
Romano Stepple da Silva, a p;ns\o mensal 
de 200$~00. 

Artigo unico .. Fica o Podee Executivo Ningnom peilimlo a palàvra, ~encerrada a 
:autorizado a abrir a'> Ministcrlo da Justiça a discussão e anounciada a vohçd.o. 
Negocios Inte:iores o cred.ito de 3~:9~3$233., . Em seguida ê posto a vubs c approvado 
,supplementar á rubrica 28a do art. 2o da lei em discussão tinica e enviado á Commissão 
n~ 1.145, de 31 de dezembro de 1903, para de Rcdacção, o seguinte 
:p:;tg&mento de despezas com aulas supple~ 
montares do lu c 2° ano os. do Gymnasio Na
cional ; revogadas as disposições em con
·.t_·ario. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 13, de 1904, ind.eferindo o requ~rimento 
em que João Tiburcio Fiuza de Lima pede 
um auxilio pecunia.rio para a construcção de 
,uniu. formidu.vel arma de guerra, U.enomi
nad<1 - Artilharia iustantanea - com pare· 
ceres das Commissões de Marinha. c Guerra, 
.Fazenda e Industria e de Orçamento. 

Ninguem pedindo a palu.vra, é encerl·ada 
a discLISsãe e annunciada a votação. 

Em seguida, é posto a votos e app1•oyado 
em discussão unica o p:tl'Ocer n. 13, de 1904, 
indeferindo o requerimento em que João Ti· 
.burcío Fiuza de Lima pe(le um <~uxilio pe
cuniarlo para a construcção de uma. :í'ormi· 
dn;vel arma de guena, denominada - Al'· 
tilhari:l. instantanoa, com pa1•oceres das 
Commissões de Marinha c Guerra, Fazenda 
e Industria e de OI'çamento. 

E' aonunciada a discussão unicn, do pro
jecto n. 85, de 1904, concedendo a D. Ma.ria 

·de Castro Menna Barreto, filha legitima do 

PROJECTO 

N. 86 -19:)4 

O Congresso N.1cional decrct.t: 
Artigo unlco. Fica o Pode1• Executivo au

tOl•izad.o a conceder á viuva e filhas solteiras 
do capitão de mar e guc1·ra Francisco H.o· 
mano Stopplo da Silva a pcnsã.o mensal de 
2008, repa.rti<la;nente, sem prejuizo do meio 
soldo c montopw pela tabolla de 1876, a que 
toem direito; revogando-:;e as disposições em 
contrario. 

Vão a ünpl'imir os :~óguiotos 

PlWJEC'fOS 

N, 35 B- 1904 

Patcce;· soln·e as emendc!S off'e}·ecidas ao p1·o
jeclo n. 3;"5 A, deste cmxw, em. 3a. discuss(Co, 
qMt} ;·eforma o Regimento b1te~'110 da Oamcwa 
dos Deputaclas. · 

(Vide projecto, n, 33·í de 1ü03) 

capitão Jacin~ho Barreto de Castro, morto A Commissã.o do Polici:t tendo estudado as 
em combate na campanhtt do Paraguay, a emendas ofierecidas ao pl'ojecto n. 35 A, do 
reversão da pensão de 30$ monsaes, que 1904, em 3a. di.scussão, vem dar so1Jro ellas o 
competia â sua fallecida mãe D. Francisca seu p~trecer. 
Barreto de Castro, sem projuizo do meio-~ 
soldo; · N. 1 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a SulJ~titua.-se 0 art. 14 pelo SGoO'uinte: 
discussão e annuneiada a votação. 

Em seguida é posto a. votos e approvado 
em discus~ão unica e enviado tl Comrnissão 
de Redacção, o seguinte. 

PB.OJECTO 

N. 85-1004 
O Congresso Nacional decreta: . 
Artigo unico. E' con~edida a D. Maria de 

Castro Menna Barreto, filha legitima doca.-

Art. No primeil•o n.nno de cada legisla-
tm•a., c1uinze dias antes do designado no ar
tigo 17 da Constituição inu•a a abertura do 
Congresso Nacional, reunidos os Do pu tados di
plomados na sn,la. dn,s sessõJS da Camarn,, u.o 
meio dia, occupal'á. a presidencia. o mttior om 
ida,de dentre os presentes.-Felisbel&o "Freí;·e. 

A emenda rep1•oduz textualmente o art. 1 
<lo Regimento da Camar~t. anterior á reforma 
de 1890, eliminando, porém, a sua ultimu. pa.rte 
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quanto á nomeação dos secretarios que devem . 
servir nas sessões prepttratorias do primeiro 
annp da.. legislatura. Incompleta assim a pro
posta contüla na emenda, parece á. Commis
são que · será mais <.:onvenientc m<1nter a 
disposiç-ão do projecto, que, sal v o· pequena 
:1lteraç·ão de redacção, é a mesma do art. 1° 
do actual Regimento, e cuja execução ainda 
nKo despertou a necessidade de sua. modiftc~t
ção. Assim, pensa a Connnissão qne a emenda 
deve ser rejeitada. 

N.2 

Addite~se o seguinte paragrnpllo ao ar
tigo 14 : 

Par<1gra.pho nnico. Formada. dest'arte <l 
Mesa, funccionará até a eleição da definitiva, 
que se procederá na primeira sessão, depois 
da abertura. · · 

Sala das sessões, 2 de julho de 1904.
FelisbeUo Freire. 

A Commi.ssão acceità a emenda como addi · 
ti v a ao, art. 15. 

Embora das disposições do projecto se con
clua. que a Mesa provisoriil. da Camara, no 
primeiro anno d.:t legislrttura, só exercerái 
suas funcções <.tté a eleição da definitiva, 
depois da abertur:1 do Congresso, não será! 
inconveniente que is~o fique expressamente 
declttrado. no Regimento. 

Substitua-se o art. 17 pelo seg·uinte: 

Art.. Reunidos os diplomas e Ol'ganizatla 
a re'la(;.ão de que tratn. o art. 16, o Presi
dente da Camara nomeará seis membros, que 
constituam a Con1.missao Ge1·c1l de "fle1·i.jicaçcio 
ele Pode;·es, cujOs nomes serão sulnnettidos á 
approvação da Ct1mara. 

§ l.o A Camara: negando sua approva.ção a 
um ou a todos os membros dessa commissão~ 
o Presidente. fará outra escolha, que serâ 
submettida ao 'Veto ela Camara. 

§ 2. o Todos os diplomas são <tffectos a essa 
commissão, que, em sun, primeira reunião•, 
fu.rá uma listad:os legitimamente diplomados', 
quer pelo Districto Federal, quor pelos Es
tados,nã.o podendo julgar do merecimento das 
co-ntesbções ou protestos feitos a. catla d1· 
ploma, e outra daquolles cujos diplomu.s não 
rovesti1•em as· condições lega.os ; nessa t•e
união escolherá, por otei·çãv, os pt•esitlentos 
das eommissões parciaos de' veri ftcação da 
·poderes em numero de cinco·. 

Sala das sessÕC'S, ·1: do julho de 1004.- lie-
·- lisbelZ'o Frei1·e. · · 

Vol. JII 

N. 4 
Substitna-:-;e o § 1° do art. li pelo se

guinte: 

§ Appr0vadas pela Cama.ra as duas listas 
da Commissão, mediante votação, na qual só 
tomarão parte os Deqntados legitimamente 
diplornados incluídos nn. primeira daquellas 
listas, os pr·esidentes das commissões par
ciaes dividirão o numero de Deputados con
stantes da lista pelo numero das commissões, 
tirados â sorte, de maneira que não tique 
um sô Deputado que não faça párte da.s ditas 
commíssões.-Felisbello F1·eire. 

N. 5 

Substitua-se o § 2° do mesmo artigo pelo 
seguinte: 

§ Estas commissões funccionarão até o fim 
da mesma legislatura.-Felisbcllo Freire. 

N. 6 
Accrescente-se ao § 3° do mesmo arttgo: 

. Neste caso havel'á. . transfer,encia do Depa
tado de uma commissão para outra~ appro
vada pel'o voto da, Camara .. 

Sal11 das sessões·, 4 de julho de 1904.-:Fe-
lisbello· Frei;·e. · 

As emendas. ns. 3, 4, 5 e 6 modificam o 
nosso direito parlamentar. na parte rela.ti va. 

·á phase de formação ou constituição ela Oa.
mara no primeiro anno da legislatura. 

As modificações propostas, po1•ém, emhoi"a 
tenham por fim in!tituir entre nós o mesmo 
processo parlamentar adoptado pela Ct\ma.r.a 
dos Estados Unidos da America. ·do Norte, 
como o fez notar, em discurso, o illustrado 
signatario das emendas,não são,pensa a Com
missão, de natureza, a serem acceitàs. 

Realmcntn; ellas consistem em Sllbstituir a. 
cha.mada Oommisstío dos Cinco ,de c1ue trata o 
projecto, mantendo praticas parla.menta1·es 
que desde 1861, com pequenas intermitten· 
cias, teem sido observadas nt\ Cama.ra, por 
uma. Oornmissao Gercll de Verificação de . Po
deres, composta de seis membros, nomeados 
pelo Presidente e approva.dos· pela Ca.mara, 
com attribuições limitadas: 

a) separM' em dons grupos· os diplomas re
cebidos, um dos legitima.monte exped!idos, 
outro (tos rtuo nã·o estiverem nestas: c.ondi
ções; ., 

ú) escolher, po1• eleição, os presidentes das 
commissões parciaes do inqucrito: 

c) distvibujr por c3ta.s commissões, e por 
sorteio, todos os diplomados incluidOs no pri· 
meiro grupo, de' modo que não. ftq.ue· um só 
·sem trabalho nas com missões. 
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A pl'imeir~ obsel'vação que as emendas 
suggerom ã. Commiss.'io Jll'~nde-se ao modo. 
por que deve ser feita. a. approva.çã.o da cha
mada. CornmisstTo Geral de Veri{icaçao de Po-

·der<l$,-pOl' ellas cl'eada.. · 

Ao tempo e :n que deve ser rei h a respe
ctiva. nomeação, não ha Camara coostituida. 
tmà se-encontrará. na. sua. p1·imeira. sossà() 
p;•eparatoria., e bem pôde ac<>ntecer, como 
occorreu em 1900, que duas turmas de diplo
;nados, pt)l' duplie:1tas clcit(lra.QS, tenham com· 
p.1ri:lcido para .plei:.car . os seus loga.~·es na 
organização definitiva da Cama.ra. Qual das 

. dua.~ turmas será. escolhida. para. votar a. 
approvaçã.o desstt cómmissã.o, nomeada p~lo 
presidente provisorio da Qama.ra. 1 A emenda 
·não o diz . · · 

A hypothese, porém, pódo dar-se, e uma 
vez ~la figurada, nã.o sa.be a. Commissão 
ql!-al a sol•Jção a dar-lhe, incompleto, como 
est<l. nesta par ;;e o tlispositi:vo da. emenda. . 

Em so.,.undo loga.r, não se apercebe a Mesa. 
das vantagens de sm• commettida. a essa Com· 
missão a. escolha. por eleição dos presidentes 
das commissões pa.rcia.es de inquerito, o 
manos ainda o que de proveitoso resultará 
para. a. organização da. Ca.ma.ra., de fazerem 

· parto dessn.s mesmo.s commissõ~ todos os 
ca.ndida.tos diplomados. 

Ao contrario, pat•ece-lhe que é mais curia.l, 
· como dispõe o projecto,que essas commissões 
· sejam constitu!das por numero hmitatlo do 
Deputados, e ell'.ja.m dentre si os sous presi-

•· deBtes. · 
Na pratica. ncollurn inconveniente esso pro· 

ce38o ba. demonstrado, do modo que pa.I'oce 
á CommiSJão quo será preferivcl ás lnno
va.ções da emenda. mantet• as disposições do 
projec~o . 

N, 7 

Ao art. 17, § 1°: 
Em loga.r de «cinco• diga-se: $eis com

müões, tica,ndo. o mais como está. 

Sa.la das sessõos, 4 de julho de Hl04.
"0li,ei1·a . Valladao. 

Opinando a Commissão pela. acceita.çli.o da 
emenda sob ·n . U,do mesmo 81•. Deputado, é 
·de parecer que esta. tambem seja a.pprovada, 
poill, uma. é consequencia. da. outra.. ' 

N. 8 

A Commissã.o não. acceih a. emenda.. 
A M.eiia, no momento de nomua.r lA COm

JmssãO dos Cinco, não disporá de elementos 
seguro.s pa.ra f..1.zer a escolha. dos ~eug. mem
bros o.os termos em que a. emenda. o indica~ 

N. 9 

Art. 17. Snpprimam-se ·as palavras se-
guintes: . 

Acta.<3 elotioraes. pl'Oteitos, reclamações ctt 
representações dirigidas á. Mesa ou á mesma 
Commissão. 

Sala. das se~s • .t de julho de L904.
Augusto de Vasconeellos, 

Tendo a Cama.ra , e{ll 2'- discussão do pro
jacto. e com o a~~entimento da. Commissão, 
votado uma emenda. do Sr. Deputado Affonso 
Costa. manúand·o t\ccrescenta.r ao texto pri
mitivo do a.rt. 17 do projeoto. c depois das 
palavras .. «Pelos Estados& a.s.segpintes: «não 
podando JUlg'l.r do merecimento das con
tc~tacões ou protestos fai tos a cada di
ploma-'.,» é forçoso, · para. · conc~ril.ancià. do.s 
duo.s pa.1>tes em que eatá dividido o artigo, 
aceei&ar a emenda. . OpiDa, por isso, a Com
missã.o pela ~· ua. a.pproviiç.ão. 

N. 10 

Ao art. 17, acrescente-se: 
§ 4 . • Os protestos, raelamações ou repre· 

senta.ções de que trata a p1•imeil•a parte 
deste artigo serão recebidos somente até o 
ultimo dia. em que fuucciona.r a commissao 
incumbida do r elacionar os diplomas, ·com
petindo ás commtssões de inquer ito marca.r 
opportunamonte aos contestantes prazos de 
dous a cinco dias, no ma.xim(l, para cJta.mi
narem na. Secretaria. da. Cn.mar n., sob a.s 
vistas do um dos m Jmbros da Commissã.o, 
as actas e mais p::~pels da. eleição contra. a, 
qual reclamarem, ofi'el'ecendo dentro dos 
pr·azos quo obtiverem as provM justificati
vas de seus protestos ou reclamações. 

§ 5. • Esgota.dC? o ultimo ·prazo concedide 
a.os cooiiesta.ntes, a Commissão da.t•<1 imme• 
dia.ta.mente vista dos pa_peis ao candidato 
contestado para , do mesmo modo e com 
igualdade de prazo, a.dduzir os a!'gumeo.tos 
e provas que tiver de con1irapor aos dos cilD· 
testu.ntes. 

.Ao àrt. 17. Depois das palavras «cinco 
membros» aolirl>scente-se: Deputado legal· 
menfe diplomado, SP.m contestaçã.o~-Thoma:t 
Cat>alcanti, 

§ 6. • Fica. sniJentend~do que, hJ.Vendo m ais 
de um cont~tanta ou de um contestado, 
ea.da. grupo de interessados ta. r á o exame dos 
papeis em commum no prazo que lhe for 
concedido, cujo limite maximo de ci.noo 
dias não poderá. SOl' ampliado sob pretcltto 
a.Igun;J.. · . . 

Sala das sessões, 4 da jnlllo de 190<1 . - 01:
"eira Valla.dúo. 
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Modificada. ligeiramente a redação da pl'i
·meira. parte desta. emenda. para pol-a. de; 
·accordo com a disposição do art. 17 do pJ•o
,jec·to, · alterado como ficou com a acceitação 
·da. a.nterior, a Commissào acceita a emenda, 
()pinando pela. sua. approvaçiio. Ella tem por 
firo a.pre~sar o trab~Llho de verifica;;;ão de 
,poderes •. evitando Ill'vtela.ções prejudicia.es á 
constituição definitiva da Ca.mara., ma.s ga.
"Pantiodo ao mesmo temp<r os direitos dos 
-c_aodidatos pleiteantes. 

N.ll 

Art. 18. Sej:J. assim modífic:ulo: 
O tL·a.lla.lho do vcrifioaçüo do poderes será. 

distribuído ás commiSsões do inquerito pela 
.seguinte fórrna: 

A' primeira. commis.:;ã.o (como está no pre
_jecto). 

A' segunda. (como está no projccto). 
· · A' terceira., .o dos Esta.dos da Bahia, Espi
l'ito Sa.nto e Dititricto Federal. 

. A' quarta, o dos Est:J.dos do Rlo 1le Ja.Deit•o 
o S. Pa.ulo. 

A' quinta., o do Estado de Minas Geraes. 
A' sexta., o dos Esta.dos do Pa.ro.ná, Santa. 

'Catharina., Rio Grande do Snl, Ma.tto Grosso 
e Ooyu.z. 

Sala das sessões, 4 de julho do 1904,
.miveira Valladtio. 

Da a.ecordo com as considerações expostas 
,pelo illustre autor da emenda ao justiftcal-a., 
a Commissão opina pela. sua approvação. 

N.l2 

Art. 18. Redija-se assim: 
A' primeiJ~d. commi:sl!ã.o per\encera oox<~me 

-da.s eloições dos Estados do Amazonas, Pará, 
Maranhão, Pla.uhy, Cear:i, Rio Grande do 
Norte e Parahyl)a.. 

A' segunda, o dos Estados de Pernambuco, 
. <âla~Oás, Sergipe e Bahia. 

· A terceira., o dos Estados dé Minas Geraes, 
.Qoyaz e Matto Grosso. 

A' quarta, o dos Estados do Espirito Santo, 
. -Rio de ~à.neiro e Districto Federal. 

A' quinta., o dos Estados do S. Paulo, Pa
.raná, Santa Catbarina e Rio Grande do Sul. 
·-Thomaz Ca~alcanti. 

Prejudicada pela acceíhção dt1. ernnnda. 
.. ·anterior. 

N. 13 

Art. 20-2° período- Supprima-se ·a. pa,. 
· la.vra.-só-e accrescente-se in fine: ou _pelos 
dntereasrulos . · · 

No 4• pe1•iodo - accrcscente-se depois <f<t 
p:\lavra.---'commissão-o seguinte : ou de al-
gum- Deputa.!l.o. · · 

No 5• pet•ioio - Sllb~titua.-oo a Jlala.vra
votação-por-a.preciaç·ão. 

No ultimo paragra.pho- Sub~titu:t·SJ-41 
-por- o quinto de seus. - Thomaz (Ã Gcd· 
cante. · 

A emeoda. contém CJ u<~otl'o parte~. A's duas 
primeiras a Commi::s.'io nãl) põdc dar o seu 
as>oiimento. 

A publicação dos documclltos com que <M 
c:~.ndidatos pleiteantes inskueni e compro
va.ua os seus direito,; de tiCrem r econhecidos 
Deputados, deve continuar como até agora., 
sem ter despcrtac~o allás r2clamações, t1. ser 
determinadb pelo cri;erio das Commissões 
de·Ioqnerito. A pratica. que temos a. respei
to seguido, ha demoost1·ado ·que ella11 bem 
se desempenham dc.~~c eaea.rgo. Teem sido 
11empro publica,rlos os documentos quo melhor 
'Çlodmn esclarece•· a. Camara soba·c o pr·ocesso 
ele i to1•a.L. 
D~ mesmo modo, nlio vê a Commis~ão 

vantagem em permittir o debate sobre pare· 
coros unanimes das Gommissões do inquorito 
qua.Ddo tenham recebido emendas de algum 
ou alguns Deputados que discordem das res
peeti va.a conolusõos. Seria. a-utorizar, em. tal 
caso, o t•et,a.rdamento talvez da Constituição 
detl.niti va. da. Ca.mam., dados os noosos costu
mes _politicos. 

Assim a CommiS!iio opina pela rejeição des
tas duas ~rtes da. emend~. bem como da. 3•, 
quo mod1ficando radicalmente a dlsposiçfiO 
do artigope!asubsti tnição da pala.vra.--volaçüo 
- por ap1·eciaçdo- importaria em autorizar 
por um processo disfarçado e babíl, é certo. 
discu.~sã.o sobre pm·ecere;; q_ ue o prop1'io 
artigo prohibe. Accei~, porém, a ultima 
parte da emenda. 

K . H 

Ao art. '20. Substitua-se o trecho que diz: 
ds emendas apresentadas por qualquer 

Oeptlta.do, etc.,» por 1lste: 
QualqueJ' Deputado poderá examinar com 

a. respecti vn. Commissíio de Inq ueríto n.s 
act11s e mais papeis cancez•nentes á. clei~â:Q 
pela qual se intoress~r, fnndamentando, com 
as 1•azõos quG houvc1• colhido nesso &lame, 
as emendas quo porventura. queira otferooor. 
Ta.es emendas ser1io consignada.s synthetioo.
mentG no pa.rooei' dá Commts.~o o c.om os te 
impl:'essa.s pa.m sororn subrnettlda.s <L -votação 
d~ Cama.l"êl-, 
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356 ANNAES DA CA:t.L\RA, 

F6r~. das condições acima.,_ nenhuma. N .. 18 
ezpenda de Dop,u~arlo cx_tt>anhr.> á Collll'Qissiio 
Verificailot·u. serti r ecebida pela. mesa.. Art. 2.3. O ultimo pa.ragra.pb.o deve pa.soa.r 

pat•a_o ar t. 2(). - Thmm:; Cavalcanti. 
Sala das se.ssÕC'3, 4. dJl julho {lo WO.t. """· 

O~ivei;·iJ l'all1J(l<1o . A ui.sposiç)io.que a .emJnda ma.o.da. destacar 

Acommis;;ão accelta a emenda. 

K. 15 

Ond<.! di z: : 
As cm~Jill.1s apre.>c!ltad.a.~ por qu;:tlque1· 

Deputado ao juizo das Commissõr:s ... 
Accresconte·sc: só ser!i.o a.cceltas quando 

justificadas pelo exa~e. de aada secção eleí· 
-toral, especitlca.ndo-se as que devem ser 
a.presentl.das ou· rejeit.ada.s, a.s respuctiva.s 
razões e o numero de votos obtidos P6los 
candidatos . 

Sal!t das sessões, 5 de julho de W04.
Bulhões ]\:la I'C ia l. 

:E>reju~icado pe~a . acceitaç1.ío da antm•ior. 

N; 16 

do .a.rt. 23pa L'a · s~r tvldlto.da ao· art. 20 pa;· 
rece <.i. cormnlss.'i.o, convenientemente. collo· 
cada. nocoi·po .do Pl'O}lc~o •. Opfua;, put·· iss:~, . 
pol:~ r cjeiç\ o d;~ omenlia.·. 

N ... l'J 

Art. 27. Eru I oga.~· tle-Pctlções a Poderes· 
-diga-se : .Justir,.u. e P.;det•cs.- Thoma ; Ca· · 
·'llalcanti. 

A Commissão pen~a. que est<t emenda.. ó· 
poderá se.r-accaita si a Camard approvaz·sa 
emenda ~>Ob o n. 20 do mesmo Sr·. Deputado. 

N. 20 

Art; 29. § 2. • Substituo.-se a p&J.avra pe· 
rante por d di?·eita d_o.-Thomo.: Ca,alcanti •. 

A Commissã.o uã.o acceita a omenda.. 

N. 21-' 
A,o a.l't •. 20, § 1'·, si for <~pprovada . a 

eJ,neP.da.relativt\ ao . topico que. precede a : Ar t·. 30. Red1j :I·S!J o pD.rag1~apho unico do 
e~te, pa1·~grapho : seguinte modo: . 

As Commis.sõo.~ de Inqueri'to regularão os. 
· gro vez de «qm~tquer De}mtu.ilo pórle» di· seus trabalhos àe fórroa <1ue até à. vesp.era. 
ga.-se: «qualquer Deput tdo pod.erá, outro· da abertura. do Congresso estejam publicados . 
sim,» o mais como e.o'tú · · todos os pareceres sobre as eleições, cujo 

Sa.la.,das scs~üe.s, •t de julho de W04. ~Oli· . oltame lhes portenccr; e si isto não se reali·· 
'll6i1·o. Yo.tlaci<To. zar, a Mesa i)rovidenciarã immed!atamente· 

N. !7· 

1\rt; 2,0, l:l 3. • Redíjll.,sc. assill;l: 
Todos os mais casos.ruferentos ~~ vol'itioa· 

çã.o de poderes, nas sesaões prepn.ra.toria.a, 
serão· decididos desde- que nstejam presentes 

.90bJ•e a substitU·<Il'iO dos retardllt~rio9. 
Sala (Las sessões, 4 de julho de 1904.-

0livoil'a V aliaMo. 

A Commissão rojclta a emenda. A disposi-
çi"to do projecto lhe parece mais effica.z. 

. Deputados reconhecidos ou cujos ·diplomas. ·· 
·tenham sicl.o·considera·dos lcg.Himos, em mt- Sllbstitua-sc o a.l't . 34 pelo seguinte: 

?f. 22 . 

mei·o que t'cpresente, pelo men'os, mnt]nínto Art. O Presidente é nas sessões, o orgão 
·da -totalidade da Carnaru. da Camara. todas as yezes que ella tiver de 

Si, p orém, m• occas!ão o numero de r eco-. en-nnci<u·.se· coHccti-van<enie; é tambem. 
· nhecidos pre.>ent cs j<~. ati íngir a rna.is de um fiscal da r egular lda1ie. dos. iraballtos- e da. 

te~çu da. m esm.a. totalid~~o.de, só estes terão o conservaçã.e da. boa ordOH1, tudo .na.. confor· 
- dil'~~.lo,de·.YDto. . 1 midade deste Regimen:to .~l'eUsbeito F1·eir.e:. 

Sala das se;,sões, 4 de' julho del904.-0U- . · A Cóm_missão acceitaa emenda. 
'!)eira., 1'all<!cl.li'o ... · 1\, 2-3 

·. M.l>illfl..c~[l<.de a~corcl~ co1~12- emenda sób: Mt 35 . 5~ attJ:ibuição- ·11 flM e ch:J.mar 
, JJ;,, l 3,,, )l.Ul.ll}~. J?,iLrte, a, tLlSpDSIÇ<.W do § 3: 0 do rd ' . . . z t• 
art, 20.do proJellt.o., . P~J:oce, á Goromi~ão io· ~ella~m aos Deputa.dos que cs tverem fóca. 
CQ.ayen:~,en,te. a, ,apce;~aç\\o 1\estl!-.ex;®nda, por· 6• afuibuiç.ão .S~prima-se a ultima parte· 

.. qJI!il-!; a)~'!ll. d~,on~:ros ~ot\y.o~, deli;,J,,ppd!lm.re· · ·t be d'd Th c _ 
SJJlltí\.r ,odl!licald;;Ld.es;.pa.l':ll a . v.o.tação ·de Pa.\'1?· .v o r Já. e• a,r su Qtell 1 a . .- 9maz a · 
ceres.·. r~nb.eçeplio, ·v,ep .. u.t.o.<!,os,_· eià. ~~ss:ões. - ~a.Lcanh • 
pl'oparator iag. · i\.: Commiss?ío acceita a emon\ia, 
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-~. 27 . . . . N. 24 I 
Acm•escente·se ao n. ll do ~Ll't. 35 ... -Não Si1l:iStitua-~e o art. 88 :pelo s!)g.uio•e: 

pernlit~ndo a public<\~ã·o, ·em discurs?,· de l Art . Na falta tle Presidonte, i1 hora ·apl '<l· 
·ex~ressoes, que t~nham dado l~ga.r ás r~· zada. da sessão, o vice-presidente tomará a. 
fendas ad\crtcnctas c que o~end~mo decoro cadeira de Presidente e exr~I· ,~m·á. as sua.s 
da C amara.- Alencar Gwmar"es, 1 > Se· funcçõos. c!lrlendn, por•im, o lagar, logo que 
cretal'lO. chcg·uc o PresUente. . 

§ ·. Na falta de a1nbo~, exen~el':Í. as funcçõr-s 
de Presidente o prLmeil•o secrehrio <t 
quem se applica.râ a disposi ,,:~io do artigo an
terior. 

. A Commissão accci t:t ;~. emenda. 

N. 25 

Accresccnteru-sc os saguintes numeras :Jo 
art. 35. 

13. Receber os votos dos Deputados. 
14 .• Promover a publicação dos trab:.tlllos o 

dos ·actos da Camaru. de accot·do com as J)l'e· 
scripçõos esta.bolocidas no artigo so brc esse 
assumpto. 

15. Esgotados os l'CCln'sos prescript.os ~o 
n .. ll deste artigo, póde o Presidente, nao 
sendo obedecido, mandar &'lhir do recinto o 
Deputado dut•ante a mesma sesSão; de a.ccor. 
do com a Camr~ra, de quem em acto expresso 
pedirâ e::sa permissão. 

lô. Receber mensagens o outras commu
nicaçõcs c a.ctos do Governo, annuncta.ndo-o:; 
ci Camara, para serem lidos pelo I o secre
tario. 

17. Ioform:tr i1 Camara., c1uando nccessa
rio, sobre qual~uer ponto do ordem onde 

. pratica parlamentar. 

18. Decidir em primeira in~t~mcia, sujei· 
taodo á. revisão da Cam<J.ra, todas as questões 
de or•d(lm que se p ossam levanta.r.-FeUsliello 

· Freil·e. 

A Commissão acceita a t•, 2•, 3", 4• o 5• 
partes da. emenda. Qua.~t~_á ultima1 ellt~ s~ 
dispensa de dar gua optnrao a. respeito, dm
xando a. Camara r•esolver em sua sabedoria 
si é conveniente restringir, pelo modo que a 
emenda prescreve, a fa<!uldade que a.tú agora 
tem sido dada ·ao Presidente para dec'idír as 
questões de ordem que se Jevanta.rom no 
curon dos d.eba'tes. 

N. 26 

Substitua-se o art. 36 pelo ~eguinte: 
Art. O Presidente -nao poderâ.·o.trorecer 

.-projectos, indicações ou requerimentos, nem: 
discutir, nem V'otar.-Felisbello p,·eirc . 

A Commissão nã.o acceita. a. emenda.. Ella 
tira ao Presidente a sua qualidade de Depu
tado, vedando-lhe o direito de' discutir qual· 

· quor· assumpto, sujeito à. dclíberaçã.o dl~ Ca
. ma.ra., 

Sala d3.s sessõ.es, 3 de jul-ho d·~ HJOJ.-Fe
! (< bcUo F,·ei,·e . 

Simples. altcl'a.~·ã.o de x·.~il<.l ~çiv) da disposi· 
ção do projocto, a emeild'L nao a molhora, 
de mollo que, parec1J á. Com missão, r1ue e!Ia 
devo ser rejeitad:t. 

~- 28 

Ao i1rt. 4JJ accrcscen te-se: 

«7.>, providenciar par_a. que sej ;~ entregue, 
por meio de avulsos rmprB;,sos, a.os 5lrs. 
Deputados, <\S primeiras horas na m~nha se
guinte, a materin. designalla nr~ vospcra par11 
<:~; or!lem dos •raballws J& Ca lnttl'IL . 

Sala da.s se;sões, 5 de ju:lw de 1904.
Pa.,sos JlíraHd« Filho. -!. A. Nci?)a . 

A Commis3ão aceeita a emenda,niio ob>t:tn
te lhe pil.recef ele difHcil exocuçTto a p rovi
den cí;;, ahi con~ignacla. 

)(. 29 

Accroocentem-se os seguintes PM'il[!'I'aphos 
a.o art. 4H: 

§ A Camam só podo constituir-se em Com
missãD Geral para tJ•;tta~: 

a ) de qualquer propo~iç~ que ~e_rcla.cione 
com impostos on qualquet• unpos1çao que se 
pretenda tributar sobre o paiz; 

b) de qualquer proposição. que s<: r efira. 
ao padrão da moeda, ao . l'egimen de Cll'· 
cu\a.ção monetar-ia c <l em'issão d n papel 
moeda; 

c) de qualquer proposição 'lue envolva in· 
demnização a particulares; 

d) de quah1uer Jll'Oposíçã."O que se refira ;l 
integridade do patrimonio nacional. 

§ Qualquer destas questões se rã considera 
da em Com missão c lera!, antes de ser aff'eeta 
á commissão competento, que, guiado. pela. 
ol'ientação do Jabate, procura.r<i. no ~en pare
cer a e~tpressão da maioria. 

Sala das sessões, 4 de julho ue !90•.
Felisbelto Freire . 
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A emenda. define os casos em que a. Ca.m~ra. 
se poderá. reunir em Commissão Geral, mas 
o faz de modo a tornaL' obrigatoria essa reu
nião antes de serem os l'espectil'o~ a.ssnmptos 
submettid.os ao estudo das Commissões com
r•tcntus. 

Isso, alam dg a.nnuUar a funcção das com
missões. perma.nentes, q ne em seus pareceres 
t&rã.o de subordinar-se á orientação do de
bate, trará perturbação aos t1•abalhos da 
Ca.ma.ra., deroora.ndo os seus processos de 
d isclls ;ão, q uc cru alguns casos terá de serra
pida, em bem do interesse publico.. Nestas 
condições a Gommissã:o opina. pela rejeição 
da emenda. 

N. 30 

Art. 49. Suustituam-se as denominações 
d:.1.s Comroissões pelM seguintes : 

1• Policia.. 
2" Tomada de contus. 
3• Orça.roento. 
4• Constituição e Legisla.ção. 
5& Petiçõe~ e Pensões. 
6• ·Justiça c Podet·es. 
7" . Diplomacia e Tratados. 
8• Marinha e Guer;·a. . 
ga Fazenda o Concessõ:ls. 

!O• Iudustria e Obl•as Publicas. 
11• Instl•ucção Public:l., 
12* S<~olide Publiea. 
13• Agricultura. e Cnloniza.ção. 
14• Tarifns. 
15• Redaeçtio das Lei~. 

1'homaz Ctwl~lcan~i. 

Embora pare~a li Commissão quo a. emenda.' 
melhor do que a .liSl>OSição do pmjecto, e do 
actual Regimento, arõ. 313, diskibua e cla..~
sifiqlle as Commissõos Permanentes, nã·o se 
anima·ella a aconselhar a. sua approvacão, 
pela perturbação que tra;ria ao funcciona.
mento dai actuaes Commissões, eleitas no 
começo da sessão legislativa para funccfo
na.Nm d111'a.nte toda ell~. Entretanto, a 
Camara resolvilr1 e m sua sabedoeia como 
lhe pa.racer mais acertado. · 

N. 31 

Aocroscente-se: 
Art . A' Commissõ.o de Tvma.da de Con·ta!i 

incumbe : 

1. • D:tr pll'ecer sobre o balanço defini ti v o 
de cada. exeL•cicio financeiro e formular, jus
tilica.ndo-o, o project.o de. lei. approvando as 
e:m tas desse exercício e fixando delioiti va.
mente tanto a receita como a. despoza. a elle 
pertencentes ; · 

e art. 89: E' instituído um Tr ibu nal d:;. 
Contas para. liquidar as contas da roceita. 
despeza. e verificar sua. lega.lida.de antes de 
serem !'RESTADAS AO CONGRESSO. 

N. 32 

Accrescente-so : 
Art. A' Commissão de Tomada de Contas-· 

incnmbe: 
1." Dar parecel' sobre o balanço delin itivo · 

da cada exl!l'Cicio 1inancniro e formulai', jus
tificando-o, o pr-ojec1o de lei approvando as· 
contas desse exercício e fixando deftnitil'a.- · 
mente tanto a receita como a despeza a elle· 
pertencentes. 

2. • Requisitar- do Governo es;e balanço 
até ;jQ dias, depois de installado o Congl'esso 
Nacional, ~i não lhe houver sido QDViado 
conjuncta.mente com o rela.torio do T1•ibllnal. 
de Conta~. 

3. • Dar- p~recsr e propô r á C~ma.ra. a ap
provacão dos actos do Governo, submottidoa. 
no Tribunal de Contas, rugistr!Ldos sob pro
testo. (Lei 392, de 8 de outul1ro do 1896, 
art. 2•. § 3•, Leis de 4 de outubro do 1831. 
31 de ·outubro de 1835, 8 de outubro de 
1828, 18 de outubro de 1843, 27. de setem
bl'O do 1860 e Constituiçl.o n.rts . 34, § l•, 
89 e 83). 
. Sala. das sessões, 4 de ju lho de 19)4. -
Bm·bosa Lima. - 1lí. E$cobcw. - Soan:s dos
Sa11fo~.-Thoma.:; Ca'VaZoanti. 

A Commii!São não desconhece a neeessidad<! 
de bem definir no Regimen to as funcções da 
Commíssão de Tomada de Contag, :mas receia 
aconsclltar a aceeitação da emenda po.r lbG 
parecer que o pt•occsso legislativo, a.tli indi
cado, será de difficil execução e do resultados. 
quo talvez Dã.o corresponda.m a os nobr3s ln
tui tos do seus il!ustrados signatarios. Accr Jsce · 
ainda. qlle o prnw de 30 di;ts, contados 
da abertura. do Coul?resso, para. apresenta
ção do balanço df)ftn•t.ivo do cada exerciciq 
ftuancciro, afim d(J qus a Com missão sobrç 
elle se pl'onuncie, é por demais limitado,. por 
isso que, defeituosa eomo é a noss~ legisla
cão do fazenda, eujos processos· são por de~ 
mais morosos, não será. possível dentro delle· 
o Governo desempenhar-se do dever que a.. 
emenda. lhe irnpõe. 

Si os projectos dos Orçamentos da. Repu-· 
blica. não podem ser u.prgsentados a.o Con
gz•csso no começo de cada sessão legisla ti v a , 
pela difflculdade q_ue tem o Oovern~ em or• 
ganiz:tl-os nos prtmelros quatro mezes d o 
cada anno , facll é provêr que, tratllndo-se do 
bJ.l.anco dcti.nitivo.i!o exercício ante1•ior, cuja 
organização envolve maiores respl>nsa.bilida.
dcs, dentro de igual prazo, apresentai-o será. 
impDl!sivel. · 
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N. 33 

Art. 53. As Commissões do Tomadas do 
Contas. de Orçamento, de Constituição e Le
gisla.cão e Petições e Ponsões snrã.o de novo 
mcmbrog cada uma ; as de Justiça o Po
deaes, do Diplomacia. e Tratados, de ~la· 
rioha. o Guerra, dA Fazenda e Concessões, de 
Ioduslria. e Obras Publica.g, de Iostrucção Pu
blica., de Sa.úde Publica., de Agricultura e 
Colonização o de Tarifas 11erão do sete mem
bros, e ·a. de Redaccão de tres. -1'homa.z 
Ca1)alcaHti. 

O voto da. C<.~ma.ra. s"bre a emenda n . 30 
decidirá da acceitação ou Njoição dest.a., de 
que ella é conscquant9. 

·N. 34 

Si passar a. emenda ao n.rc. 40 . ino(lifique· 
se o ultimo pa.ragra.pho do art. OI, de modo 
que se divida a eleição das Commissões em 
tte~ grupos de cinco cada. um. 

Saio, das srssões, 4 de julho de 1904.-Tho-
mas Ca1)alcal11i. -

A mesma observação que,"qu'l.oto a. ante· 
t•io,., a Commis~ão faz sobre est/l, emenda. 

N. 35 

AÚ.-134. Accresceote--Ee itt (lr1e : 

Assim como as Commi:;sões qua tenham 
de representar :~. Cama.t'lt ou a Me::a.. -
Thomc~ Ca1){olcat1ti. 

A' C"ommissão parece rlispensa.vcl a cmen· 
da. A dispos.ição do art. 35, n . !O, do prc
jecto a.ttonúe, mais ou menos, <1.0 ponsarnen to 
do auto1• da. emenda. ·. 

N. 36 

Al't : 73 . No 'final do primeiro período 
aocrescente-sw·: e pr.)pol' emend.u!, a.s quaes 
poderão fundament!lr por e.~cripto ou ver· 
balrri~nte. -

Quando flS _ Comraissões não adopta.rem as 
emendas propostas, serlio as mesmas anne· 
xa.do.s tlO pal'OCel' para sei-em tomadas em 
consideração pela Camara. - TMrma.z Caval
canti. · 

A emenda l'eproduz textmümente o que 
esta disposto no art. 54 do aetua! Regi
mento e que a Commissão havia. eliminado, 
porque lho pareoou que, tendo o IlGputado o 
direito d3 apreientar omend1s a.os projectos 
e pareceres das Corornis!ões no cureo dn.s 
re3pecti v .1s disau1sõ2s, disponsa vel seria dn.r
lhcs faculdade igual para apresental·af 'lO 

seio das Commissões. Entretant o, tendo~ m 
consideração a~ jndiéi<>sas observações feitas -
polo illwtre .signata.rio da. emenda ao justi
~cal-a, a Comrois~o ê de pat'ecer que não ha 
tocon veoi~nte em a ceei ta r a ernenrla. 

N. 37 

<;;uppriroam-se as seguintes pa.l;~vt'as do 
§ :s·• do a.:·t. 73 : 

Obtendo préviamente pel'miss"io do pre
sidente da. respectiva Commisa~o. e substi· 
tuindo-se pelas seguintes : obtendo próvia
mente.permiS&'i.o da propria Commissao, quo 
t•cgoJverá. por maioria. de votos . 

Sala das sessões, 3 do jnlho do tll04. -
FelisbeUo l'rei1·e. 

A Commissão acceita a er..en.la. 

N. 38 

Ao art. 85 a.ccrescente-se : 
, Pa:r.1~rapho unico. Os rciJ.uerimJn tos serii·J 

verbacs ou escriptos: · 
· a) serão verbaes o independem de ap.>ia: 
mento e discussão, senlo vo~os com qual 
quer numero os que tlvarem por fim pedir 

Publicaç.ã.o, pela. imp ~cns:t., das inrorma.
çõe3 do Go verno, representn.ções, ·pettcõBs c 
quaesquer documentos, cuj:1 divulgação sej l 
de interesse publico; 

PrJroga.ção da. hor.l. da. S(lssão; 
Levantamento da - ses3ão p:>r m otivv de 

pozar ou regosijo pub~ico. 
b) sCJrã.o verbaes e independem d ·1 a.poia· 

mento e discu>:<ão, sondo, por-ém, votu,ios. 
havl'ndo numero legal, os que ti vet·em por 
tirn pedir: 

Dispensa do impredJ'io o de i oter::;ticio da 
discussão de qu;~tque~· pt'ojecto do lei orr re-
solução; . . 

Düpen!.a de qualquer Iogar Jc Mcsc\ ou de 
CommiSI!ão. 

Todos os mais reque!•imen·tos, qua não fl)c
rem de ordem, serão cscriptos e sujeitos :i. 
díscussiio e votação, na fórma. do Regimento. 
-Alencar GuimaJ"<<es, 1° Secreta.l'io. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 39 

SubstHua-.so o a.rt. 86 Plllo seguinte : 
Art. Os requerimentos do informaç"io 

sobre qualquer assumpto ou quest ão da. a.d
ministt·ação publica., feitos pt>los Deputa.dos, 
indepeniiem do discussão e votação. 

§ 1.• Depois de justiftoados elles pelos s~tu 
a.utol'cs e· lidos pelo I" secretatio, a M()st. re' 
metLerá ao Governo o nssumpto de que· trata., 
sob a fórma de uma resolução parla.mentar . 
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. . § 2:• Qu<J.ndo, :porém, ·fol'OID diversos Od logat por dous quintos da ·totalidade (].a Ga 
re~Jnerimentos, a Mesa, para. cumprir o dis- mara., uma vez qu e não -existam emendas· 
~to neste a.rtigo, regula.r·so·ha. :pela. ordem ou voto em sep<J.rado .• 
1 a apresentação. . Sala das sessõ~, 4 de julho de · 1904.-

&.la das sessões, 4 de .julho de 1904. Fe· Olivei1·a Valladrio . 
Usbe!lo Preirc. 

· A emenda encerra. questão sobre que a. 
Ca.ma.ra ultima.meote tem sido cha.roa.da. a 
:pronunciar-se, sem com tudo tomar a respeito 
nenhuma. deliberação. A emenda. procura. 
assentar urna doutrina invaria.vel a esse 
respeito, subtt•a.llindo ao debate e á votação 
da Camata os requerimentos de informaçõe~ 
e tornando obrigatoria. por parte da 
Mesa a. sua. remessa. ao Poder l!.'xecutivo, em 
fórma de resoluçao parlamentaY, <lU<l aliás a 
emenda não indica. A Commís3ão entende 
que desde que às Commissõos Permanentes é 
permittido, por intermedio da Mesa,solioitar 
·do Governo as informações nL'Cessal•ias ao 
estudo dos trabalhos que lhe são affectos, 
igual faculdade poderia. ser concedida. aos 
Deputados. Entretanto, dada a amplitude da 
disposição d11. emenda, que nenhuma. re· 
stricçã.o estabelece, a.dopt<\l·a. parece ã. Com
missão inconveniente para. a. boa harmonia. 
qne deve reinar entre o Executivoe o Legis· 
latívo. Assim, opina pela sua rejeição. 

N. 40 

Supprima.-se o art.89.-.1lencm· Guimar<ie~. 

A Commissão acceita. a. emenda - Ella 
supprlme uma disposicão inutil do projecto, 
attento o que se <\eha. prescripto nos arts . 90 
o 91. 

N. 41 

No art. 91 supprima.m·se as palavras- e 
si decidir pela negativa, ser<i. a discussão do 
assumpto a.diad«. para. a primeira ho1•a dl' 
.sessão S!l~uinte.- A.le»car Gu.imariíes . 

A Commlss.'io a.cceita. a emenda. 

N. 42 

Supprima.·sc o § 1• do a.t•t. 91.- Al-encw· 
Guimaraes. 

A Oo.mmissãoacceita. a emenda. 

N. 43; 

Ao art •. {H a.ccrescente.-8e : 
. § 3 . • .As disposições deste artigo não 
abrangem a. urgencia. eoneediila. pa.ra. a dis

c usaão de pa.reeerea reconh()oendo Deputados, 
· discussã.o que será. imroediatamente a:berta, 

p odendo a votação de taes pareceres ter 

A Commissão é contl'<Wia c.\ emenda.. 
Modificada. a disposição do a 1•t. 9 t do pro· 

jccto pela. accuita.ção das omoodas ns . 41 e 
42 dosneccssaria. parece á. Commissã.o a pro
videucia.contida·nt~ primeiraparie da emonda. 
quanto aos pareceres de reconhecimento de 
poderes. 

Elles, como 011 demais assumptos qui) 
tenham de sor submet1idos á oonside1•acão 
da CaJuara.,para serem considerados mat~rla. 
urgen te, protel'lndo a. e1•dem <los trabalhos 
do dia, ficarão a. penas suj eitos a uma só vo
tação. 

Quanto á segunda. pa.rte d.a cmcn<h pensa. 
&ambem a Mesa qne-é iucon·venlcnte accei
tal·a.. 

EstMdo a cimar-a COIJ.~titui<la e funccio
nando, as suas deliberações só ]Júd.em sr.;r to
madas :por maioria. absoluta. d e votos de seus· 
membros, como claramente Pl'escrevc a. Con
stituição, a.rL 18 . Dispensar o numero legal, 
-para. o caso mesmo de l'econhecimeu to de 
poderes, que é evidentemente u ma delibera
ção, não lhe parece acertado. Assim, opir~a 
pela rejeição da. emenda.. 

N. 44 

Al't . 92. Redij11-so assim: 
o adiamento da d.iseussã.o ou votação pode 

~empre ser pedido e sem debat e decidido 
pela Cama.ra., salvo quando estiver orando 
alg um Deputado. ou.- depois de encerrada a. 
discussão da ma.teria, tratando-se do adia.· 
meuto desta; ou si tiver começ!tdo :.1 vo
tal'-se, tra tu.udo-se do adiamento de votação. 
No prim eiro ca.so, si não houver numero 
legal para a votaçli.o, o Presidente M.ia.rá. a. 
discussão para. a. sessão · seg1üote, si ass~rn 
enteo.der a maiO!'ÍI:I dos presentes .-Thoma.z 
Cavalcanti . 

A emenda. modifica a. dispo8ição do pro. 
jecto para. permiti!' que o adiamento da. dia 
cussão se faça. pelos votos da maiol'ia dos 
presentes, ainda. que não haja n umcro legal 
pa.ra. a. Camara delibe.rar. 

Não parece á. Commissã.o i.sso coo.Yeniente, 
porque embora não se trate de uma. deli· 
bet'ação propriamente dita, _pa.ra. a. qual seja. 
prec1so · o concurso de votos em numero 
legal, o voto da cama.['a, em tal hypothese, 
envolve certamente a. solução de questão 
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. prejudici3.l, que aft'eüta evidentemen te a sua competente a. cópia de todo o processo a.dmi · 
· r esponsabilidade na decisi'io d~ assumptos nistratrvo quo se relaciono com o serviço 
·sujeitos á. sua deliberaçà.o . · q na reclama a despez;t, o a cópia da ucta do 

Pensa., ·por isso, que a ern~nda deve ser 'Tribuna l .de Contas, .DCo"U-rido o registro da 
rejeitada.. despe1.a. 

N. 45 
§ .To1los estes documentos serão impres

Süs e dist r ibui.ilos pelos Dúputailos antes .de 
ser iniciada a. discussão . 

• o\rt. 101. Accresccnte-se: 5o, pal'a expli- § O Deputado qne tiver sido relator do 
-cação pessoal. -Tito,n«z c,,·valc<mti · orça mento, cuja ínsufilcienci:J. de verba mo

A Com missão acceita a. emenda.. tivou o credi~o supplemeniar. será obrigado 
a. explicl.l' as razões dessa in~ufficiencia.. 

§ A Ca.mara. rejeit;mí. o credito, si lic;.1.t' 
demonstrada insufficiencia de verba, e sú

Art. 103. Substitua-se a paluvra- !iceuça men te exccs,;o <l.e dcspeza pur iniciativa do 
-por: pa lavra. Poder Executivo. 

N. 46 

Accreseentc-se no fi nal do a.rtigo : e si for 
desobedecido, · o Pt·c~idcnte 8uspouderá a 
sessão.-Thomaz Callalco.n't. 

A CommisAAo (tCccita a. emenda.. 

N. 47 

Art. 104. Ac<ll'escente-se in {iue : o as 
. ra.zões justificativas dos projectos, indieaçõe~, 
requerimentos, etc. -Thoma.: 0a1Jalcanti, 

A Commiasão acceita a emenda. 

'N. 48 

Â o aJt. 104 acCH>scente-se: 

Salvo precedendo licenc<~. concedida. pela 
maioJ.'ia dos Deputados pl'e~entes . 

A leitura dos discursog não excederá de 
meia hora-. 

Os originaes serãó imm~diatn.mcnte entl'e· 
,gues i!. Mesa para a publicaçiio no jornal da 
Cama.ra. - Edum·d o Ramo.. 

A Co~missão não v ê inconvenicnt(j. na 
acceita.cão da emenda. 

N. 49 

Art. 100. Substituam -se as palavras não 
·sendo 3.ttendido . . . ou o fiut~l. pelas se
.guintes: 

O Sr. Deputado fnla.no nã.o pórle continuar ; 
e si for desattendido, o Presidente suspen· 

·dará. a sessão.-Thon·wz Ca"'alcanti. 

.A Comru~ssão a.cceita. o. -em enda. , 

N. 50 

Ond:e convier ·: 

Art . Quando.a. Camara. tlv.er de resolv er 
·.sobre os pedidos de credito .supplementa.t• 
!feito~ pelo Presidente da Repubhca.,.a. Mesa, 
;pelo -fleu ]iresidente, requisi.tará do ministro 

Yol. III 

Sala das se~sões, 4 de jull1o de 1904.
FeLisbe/lo Freil'e. 

A Cúrumi$.;ão é contraria. â. emenda.. A at 
iribui~ão que ella confct•e ao Presidente da 
C:1mara é adualmente exercida pela Com· 
missão de Orçamento, sem quo dabi t_enblun 
reslllt.atlo inconveniento pat•a o serviço p u
blicu . 

N. 51 

·A\'t. Toda ;1 vez c1ue a ordem do dia tlcar 
reduzida exclusiv&men te a votações por não 
haver projectos com pat'ecel' pubHca.ilo, o 
Presidontc dará para diócussi'io nos di:~.s sub
sequentes, segundf) a. ordem ile sua. antigui
dade, mesmo sem p:1rece1'; os projedos con
stantes da. synopse. 

Sn.!a das sessões, 4 de j ulllo de 1904. -
Bm·bvsa Lim.e. 

Não impugna <L Commis,;ão a acceitaçã.o 
da emenda., mas pondera qoe a inclusii.o em 
ordem do dia, independente de pal'eccl' das 
respectivas com m issões, de projectos inelnl
dos na synopse dos annos anteriores, talvez 
colloq ue a. cama.ra em difll.culda.de para to
mal." qualquer deliberação a respeito des 
re.~pecti vos assumptos. 

N. 52 

Art . 115. Substituam-se as pa.Iavr:~.s -
qualque1· r1ue s~a o seu numero, pelas se
guintes: desde que excedam de um quinto. 
- TlltrrMZ Ca'l){llCl\1tti • 

A Q.Jmmissã.o comprehende bem o pensa: 
mento do auto1• da. emenda procu1•a.ndo dif' 
ficulur .a proroga.çã.o das horas da sessão 
.para. ultimM' discussões em .que se tenha em
penhado a. Cam<Lra.. S. Ex. pl'etende evitar 
t1.busos que se possam dar com nso dossa. fa
culdo.de conoodid:l. á. .ma.iol!.ia. dos Deputado~ 
presentes na ultima. hora da sessão. 
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---·-----------------------------------------------------------:Mas á Commissão p:~.rece quo 6 preferivel 
tolerar os atreitos de um tal recurso usado in
convenientemente, e de que a.lill.s ra.ras vezes 
se tem utUiza.~0 a Cama ·a, a impedir, pela 
medida restt'ictiva quo a emenda consagra, 
a. terminação de debate sobre assumptos que 
podem interessar muito vivamente á ordem 
politica. da R.epublica. Assim, prcfm•indo a 
disposição do projecb, aconselha a rojeição da 
emenda.. 

N. 53 

Ao ar~. l!S: 
Substitua .. sa: 
O pedi~o da. sessão secre\a será dit·ígido a.o 

Presldenteda Ca.mal'a, que o submettará sem 
demora. á delibet•açiio secr eta: dos presidsn
ies da.s comn.üssõcs permanentes . 

O a.ssumpt.o será logo indicado por oserip to, 
podendo o autor ou autores du p~ido funda· 
mental-o ma,is desenvolvidu.monte· pera1te a. 

. Commissão dos Ptesident.es. 

N. ,55 

Stibstiti.nm-se no art. 118, as :palavras ~~ · 
Presidente da Camal'a conyidara opportuna
mer.te todos os presidentes das oommissões 
permanentes - p3las s~Ltintes: O · Presi- · 
deot.e da. Camara convidara opportunameute 
um Deputa.clo rle ca.rla. uma das bancada.• e o 
quo tiver sido mais votado na. eleição fe. 
dera!. · · 

Sa.la. das S'eSSões, 4 de julho de 1904.- Fe- · 
Usbel/o Frei1·e, 

N. 5G 

.Ao a.rt. 149 : 

§ Quando as ses.:;ões secretas versarem 
sobt•c a.ssumpto da compet.encia legislati:T"a 
dos dous ramos do Congruss.:> Na,ciooal, po
cer1o a.s;ist!t• a. ella os f en \llores federaes. 
um~ vez que o Regimento do Senado con~igne 
irhmtica medida em relação aos l)eputados.- · 
Edua ·do R~ mos. Deferido pela maioria da. commissão o pe

dido da sessão secreta, será est[). convocada 
para. o dia e hora que o Presidente da Ca· Em sessão do 13 de jaoe!ro do corrente 
mara designal'. de accôrdo com quem a tiver anno, o Br. Barbosa Lima submetteu â. con
promovido. sideração da Cama.ra um requerimento, cuja. 

a.pprovaç:ão importaria c:n permittir a. assi
No cato de indeferimento, é livre n. reilo- tencia dos Seni\uoros áS sessões secrctM, 

va~o do requE!rilD.ento peraob a Cam·ara. então convocadas; para a dis~ussã.o do Tras · 
em sessão publica.. · t ·.ulo de Petr(lpolis. Disnl\titlo o requeri~ 

§ Serão convocadas ses.~ões secretas, sem mBn to pelos Srs. C'l.Ssiano· do Nascimento, 
dependeocia. do prévia con~ulta, roqucrit.la3 Paula Ramos, Eduardo Ramos e o seu illus.
por mais do 40 Deputados, ou p:>r alguma das trado autor, pOL' US contra. 22 voto~. foi o 
com missões, para tratar d13 ma teria commot- mosmo l'e.ieitado, sob o .rundamento de que 
tida ao seu el(ame o:t for de suu. compe- tal provl,lenciu. importavn. em reforma dos 
tencla. ·arts. 92 6 14S do Regim3nto, por um processo 

irregula.r; pondet'ando. além diss:l, o Sr. Cas-
§ E' permi~tido aos Deputados que toma.- siano do Nascimento qu~ adaptado o mesmo 

rem parte nos deba.tos s~cretos, reduzit• a. r equerimento as sessõc~ secr~ta.s pet·deriam 
escripto os seus discursos, .para. serem archi· . ess:.~ caracter, Yisto que a oHa.s assis~iriam 
va.dos com os documentos, na fórma. do§ 2<' peilsoas cxtranhas á Camara. . não obstante 
do art. 120.-&tuarrlo Ramos. pet•tencorem a.o outt•o ramo do Congresso Na.-

oiooal. 
A Coromissãoa.cceita. a.emenda porquepro-

videncia com acerto sobre duvidas que a dis· Modificada. embOI'a, a mesma idéa. surge 
posição do projccto,a.liás a wesma do actua.l com a. o monda. n. 56- O p1•imeiro · dos fun
Regimen.to, tsm susaih. do na pratica. damentos que serviram p1wa. a rejeição da.-

quolle requerimento não póde ser agora. in· 
.. · N. 54 · vocádo, pois que trata-se justamente c.om o 

pt'e..'iAnto projecto, 6 pelo meio recommendado· 
Art . l 18. Uedíja.-se.a8sim: na nos3a. lei interna., do uma reforma com-
A sessão secreta. será pedida em requeri- pleta do Regimento. 

me11to a.Saignado por · cíoco Deputados ou O momento opportuno para. apresentai-a 
pela ·maioria. de qualquer commiasã.o, a vista. era essa portanto. A provi.J.encia. pód.e ser 

·do qual, o presiu\lota, etc.; tudo mais como tomada. roas cvnvil•á fazel·o? 
está. ·no at·tigo.-Thomca Cavalcanti . Tem duvidas a Commissã.o. 

· A emenda. consigna. que a ass!stencia. do 
P1•ejudicad·.\ pela aooeittçã o da. emenda. Senadores ás gessões secretas da Ca.ma.ra 

anterior.. · · · ~ó será permlttida si identico direito fur 
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concedido aos Deputados pelo Regimento do 
Sen~do. Estabelece-se com isso a recipL'ocidade 
entre as duas Ca.sa.s do Congresso da,ndo-se os 
mesmos direitos aos resp0ctivos membros·. A 
dísposlção, por~rri. se encontrará apenas no 
Regimento da Camara dos Deputados, nada. 
pl'e3cre-vendo á. respeito o do Senado, de modo 
que tod~ a vez que a hypotllese prevista. na 
emenda. se verifica.r,para que a Camara possa 
a.dmittir â8 suas sessões secretas a. a.ssisteacia 
dos Senadores, tornar-se-ha PL'eciso, preli· 
m!narmente, provoca.r uma decisão do So
n tdo, a maneira do que se faz para a nomea· 
çã!l das commissõos mi:d<LS. 

Essa decisão deverá ser tomad~ tambem 
antes de terem inicio na C~mara. as sessões 
secreta!', para: que sattsfeitos sejam os intui· 
tos do autor dil emenda. 

A Commissão rojcita. a emonda. A' Mesa 
cabe, é certo, remetter ás respectivas com
missões todos os projectos e indicações que 
forem sujeitos ao estudo e deliberação da.. 
Camara para interporem o seu parecer; isso. 
porém, não deve ser motivo para. vedar ao 
Deputado, autor do projecto ou indicação, 
o direito de indicar a commissão ou com
mi~ões a que, lhe pat·eça, dever ser de pre
ferencia sujeito o .estudo do l'espect ivo as
sum~to. Será isso de -vantagem para. o bom 
e mms proficuo trabalho da. Cama.ra. 

N. 60 

Art. 138, § 2°-Substihw.m-se as palavra.: 
-que será, etc., até o fim, pelas seguin tess 
as qua.es serão tomadas em consideração· 
na 2a discussão, sa.lvo o caso de discussão 
unica que o sm•ã.o OH~ ta,-Thomaz Cava f •. 
can'i. 

A Comrnissão acceita a emenda, emborn, 
de divm·sa.s disposições do projecto resulte o 
que clla. cxpressamon.te consigna. 

N. 61 

O assumpto, pot·em submetti•lo a.o c.:.nhc
cimento e deliber!lção do Congt•esso, em um 
momento dado, IJúle sPr ue natureza ur
g nte, como .!leja: declarar a guerra cu 
f. zer a paz, C(lnceder ou nc.>g.n• po.ssagem a 
forças estrangeira2 pelo territorio do IJaiz, 
o t1ntos autros de igual gra.yi.1ade e que 
interessam viva.ment) a or.lem publica in
terna, e, nos te caso,a. consulta ao Senado, que 
se torua.ria obt•igatoria, adoptad<\ a emenda, Onde condor: 
def?orara a ~respec~iva decisão ·do Congresso 'I Art. Consido1·a.-se tacitamente a.ppi·o-
poJs .quu sara~ precisos, !'Olos menos,?6 L)Oras vado pelt1 re~pectiva. Commis..ão o requeri~
para. (,lUC SOJa Pl'Cenclud~- essa formalidade mento, indicaç·ã.o ou projecto a ella affocto. 
prehm~nar pm•a a reumao d:1 Camara em! sempr·e quo transcorra se m parecol' o prazo 
sessões sect•eta~. _ _ concedido par a dal·o . 

. P~r. est~lS e_ outras observaçoe; que a Com- Neste ca~o o Presidente da Camal'a poderit 
mi~S<w se d1spensa do fazer, mas que ao incluir 11 matariam~ ordem do dia.. 
esclarecido espírito da Camara. occorrcrão, 
é ella. de parecer que não ó conveniente a 
acceitaçiio cta. emenda. 

N. 57 

Sqpprlmam•se as seguintes pttlaVl'as do 
art.. 128: os pareceJ'es, indicttções e reque
rimentos só serão discutido~ na Camarn.. 

Sala da~ses~ões, 4 de julho de 1904.- Fc 
lisbeUo Frei1·c. 

A Commissão acceit.~ a emeuda . 

N. 58 

Art. !28. Supprlma-se o ultimo ra.rn
gra.pho.---,.Thomaz Cavdcanti. 

Prejudicada pela anterior. 

N. 59 

Snpprimam-se do a rt. 135, as segujntes 
palavras : ou áq uella. que o a.utor do pro
,jecto indicar. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 11)04.
Fef.isbeno Frei1·e. 

E", to ~avia, pei•rnittido á. Commissão re
querer a prorogação de prazo (anGes ue 
expirado) por motivo expres~o c justo, bem 
como o adiamento, quando so rocon llecet• 
inopportuna a. considm·uçào da ma.Lerla. 
sojeita ao seu exame. 

Estes requerimentos tllrão uma só discussão . 
-Edua1•do Ramos, 

Parece á Commlssã.o que não ha. inconve-
Uit>nte na a.cceihção d.a emenda.. 

N. 62 

Art. O projocto sobre o qual a Com-
ffilSMO não. der parecer dentro de !5 dias 
deverá, mediante reclamação do seu nutor, 
obter esse parocet• dentro do outros 15 dias, 
findos os quaes entrará. o projccto na ordem 
do dia immodíato áquolle em que o sou u.uto~ 
n.s~im o solicita r •. 

§ No caso oro que deva um projecto ir· 
a, mais de uma. commissão, nunca excederá 
de dons mezes o p1•azo dentro do qual hajam 
de se1' emi ttidos os parecez•es de todas as 
commis~ões interessadas no assumpto, 
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Terminado esse perioilo de dons mczcs. A Commissã.o nã:o accetta. a émcnda:· O 
com ·parecer úu sem elle. ent rará em dis- : :processo que e !la aconselha para o caso· que 
cuseão o dito projecto, desde qae assim o· ;tigura , não lhe paroeo o mais conveniente, 
requeira o seíratitor. ' nem o·mais proficuo, a lém de ferir até certo 

Sala das S(}ssões, 4 do julho de !90.1.-: :ponto o preceito _cons tituciona:l que regula a. 
Barbosa Limo.. -:Thomaz Ca:volcanti.-J. A • . elaboraça.o das lms. 
N~íw1 . N. 58 

Prejudicada. pela. acceita<:ão da. emenda 
-anterror. 

N. 63 

Art. H 3. Redija-se assim: 
Sã.o consideradas como r equerimento todas 

as moções; o m:~is como está no a.r tígo.
.Thomaz CuvalcanU. 

A Commissã.o Mceit a a emenda.. 

N. 64 

Art . 143: 

Accrescente-so no final o seguinte: - ou 
· sobre a. inohservancia de ~tlguma. disposição 
1egal.-1'homaz Cavolcanti . 

. Nã.o vG a. Commissão inconveniente na 
acceitação da emenda. 

N. 65 

Transporte-se o ll.l't . 143 pa1•a depois do 
· a.rt. 86 .-Alenca?· Guimariies. 

A Commissão o.cceita. a emenda.. 

N. 66 

Substitua-se o·pal'a.grapho unico do art. t54 
:pelo seguinte : 

Paragrapho. Considel't\m-se.n'i'ío sa.nccio· 
nados, para os atreitos deste artigo, os pro-· 
jectos a que o Presidente da Republica t iver 
negado sancção, de accordo com o .§ }o do 
art . 37 da Constituição, antes mesmo do 
Congresso cumprir em relação a elles o dis
posto no § 3'' do mesmo artigo . 

s'al :J.. das sessões, 4 de julho de 1904.
Felisbello Fl·eü•a. 

DiSllOsiç.ão igual á do para.grapho unico do 
art. 154 do projecto encontr-a-se no Regi· 
menio do Senado,e pa.recc á Commissão que, 
estabelecida assim a harmonia ·entre as duas 
C asa~ do Con~resso, no modo de interpretar 
a disposição ao § 1 o do art. 37 da. Consti· 
tuição, será inconveniento a acceitação da. 
emenda., que além de t udo l'estringe por de· 
mais a disposição consti-tuciona-l, 

Accresco ainda que a emenda a.bra.nge não 
só os projectos in ici:1dos na Carna.ra, como os 
r1ue o forem no Senado, e neste ultimo caso, 
podendo essa Casa do Congresso, us::mdo da 
faculdade constitucional q.ue lhe é dada, re
jeitar o 'Veto, como impedu· a Camara de co
nhecer nlt megma sesstlo legislativa do re· 
::lllOcti v o 11rojecl.o ? 

Suppdma.-se o a1•t. 144. N. 60 
Sala das sessões, 5 de julho de 1904.-

.. Alencar Gtlimanres . A<ldite-se o seguinte pa.ragrapllo ao 

As dispoS,js.ões 11• art!. 85 e 86 do pn
jecto dil;pensa.m perfeitamente a. do artigo 
<1ue a emenda manda. suppr imir. 

A CommiSsão por isso opina pel<t sua 
. app1•ovação. 

N. 67 

·Onde convier: 

a.rt. 158 : 

§ Os projectos do Poder El!ecutivo, uc 
que fo.lla o a1·L 29 da. Const ituição, sm·ãO 
rcmettidos á Cam::wa dos Deput.ados, pol-' 
intermedlo dtt Mesa., e sempre acompanhaaos 
de uma. mensagem do Presidente da Repu· 
blica, em que demonstre a sua nocesslda.do, 

§ Esses pro,jectos não pódem versar sobre 
assumptos cuja. -iniciativa. pertença á. Ca· 
mara., IJelo disposto no t\l't. 29 da Consti· 
t uição. 

Sala das sessões, 4 do julho de 1904.
FelisbeUo .F rei1·e • 

Ar t. Publicada. uma lei no Día1•io Offioia~ 
·e denunciada por qua;lquer Deputado qua.l
quer a.dultera.ção, pela, qual esta não seja. a 
eJpressão da verdade do voto parlamentar, 
.a Me~ ·da. Camara convidará a do Sen!ldo, A Commissão não acceita. a. ememla. Em 
pa.ra. J?ntamente procederem, A um~ revrsão, · p l'imeiro logar porque lhe pa roce quo a. C:J.,. 
sondo a. mesma let novamente pubhc11.da.. m ara. não póde nem deve, por uma <lispo· 
· ·Sala· dM sessões, 4 do julho <lo 1904.- s ição regimental, indicar ao Poder Executivo 
Felisbello F1·eire, o modo c a. fórma por quo ollo deve exercer 
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·a funcção ~onstitttcional, quo lhe. é commet- - as emontta.s ou artigos a.dditi.vos, crea.ndo ou 
tida. pelo· u,rt. 29 da Constituição. Em se- a.ugmcnb.nuo tlcspesn. ou t•cduzlndo a. r eceita. 
gundo, porque, estando definidas- respectiva-. pubtica., não poderão set· a.dmittid:~s a.o de
men.te _ngs. art_s .. 3~ o 48 da Constituição-as bate ~ !;1.· votação sem prévio pa.rece t• da. 
attJ•tbUIÇO(.>i\ prtva.tlVas J.o;; Poderes LO)!tSla- Commtssao dcOrçamcntO. >>-Pal!l{t n amo.s. 
tivo e Executivo, não c de suppor que f'.~te -Bl·icio Filho. 
se arrogue o direito e a. faculdade de tiJma.r 
a. iniciutlva. de mc:l'lida.s .o providencias que. 
áq uell o estão I'escrv adas- pri m ti vamon te 
pelo pacto fundamen tal. Uma advertnncia. 
nest.c sentido na lei interna. ela Ca.mara., como 
o quc1' a. emenda, seria. excusa.da, al~m de 
inconveniente. Ella. donuncia.ria., pelo menos, 
a. suspcit:~· de que a. C<1.ma.ra tem por vezes 
se descurado de seus deveres, permittindo ao 
Executivo. o uso de a.ttribuiçõc:< que lhe iião 
propria.s. 

N. 70 

Ao art . 162; § 2°: 

A cmcnda.l'cproduz o art .. 128 do n.d.oal 
Regimento, que a Commiss1í.o t~·anscrevou no 
sou projecto. Com a rcspectivt< impress."i.o, 
porém, foram eli.minadas do tcx~o-a.s -pala - · 
Has-ao debate-modificando completa mente · 
a. dispogição. A cmeutla restabelecendo o 
texto peimitivo do :~rtigo morece o ass~u- · 
timonto da. commis~ito . 

N. 73 

Art. 167. Suppl'imam·sc os dous perlodos · 
que se seguem á. palavra 21rojeclo. · 

Snln. das 8essõoB,4 de jtllbo de 1904.- P .. w la · 
Ramos . Onde so le-tttmtero e impo1·!at~cia, diga·se: 

«numer o ou importancia., etc.», elimlua.ndo- A Commiss.1.o acceita. a emenda. . A dis· 
se as pala.vr.~s e 11-ualquer Deputado 0 1·ecr-'t~·er · cussi.i.o especial a que, pela. disposi~>ão do · 
c a Ccema1·a annuil· . v a.1·t . 167 do projecto, fic:1.m sujeitas, as emen- -

Sala. das Sessões, 4 de julllo.de 19()4.-0l.i· das Mloptadas em 3~ discussão, é in"Geira, -
'I.)CÍ1' !t. VaUadM. mente dispcnsavel , si cllas i;ecm dirccta. re-

lação com o objccto principal do projecto, o 
A Commissão a.cceHa a. primeira :parte \!;).. que aliâs moi!!Ol' se hanuonisa · com o que 

emenda. so a.ché\ disposto no aet. 170, cuja ullimtt 
Quanto c~ segunda, porérn, :pttreca- lhl) in- po.rto deve ser eliminada uo. red~~ccão defi

convenionte a sua approvaçito. O tu>tigo oitiva. 
ficaria. incompleto . Quem julgai' ia !I;~ . neces
sidade de ser ouvida a Commi->são· .~obl'e -as 
.emendas offerecidas, no caso previsto no 
art . 162 do p1•ojocto 1 

O Pl·esidento . da Caruara ? Esta. ?- Mas 
quem provucn.t•in o seu prouu nchmen.to a 
l'OSpDito 1 A emenda nlio o diz. 

A~>~irn pen~a. a CvmrnisãtJ que esta pu.rte 
da . omcmda deve ser reJeitada . 

N . 71 

Onde convim•: 
Aprosentadas emendas na. ultima discus

são, esta. não se encorr'a.l•á .sem. ílUO SLl,ia.m 
a.queliM publicad11s, salvo sl tt C:tmt~l·~ d<3· 
olarar m•gonto o encerramento . - E'ltw-1·do 
Ramos . 

A emenda modifica. a disposiç.ã.o do ar t. 
165 do projecto. O modo, pot•ém, porque o. 
fo-z não p<Lt'ece á commisã.o o m;1is conve-
nioni;e; pelo coutrario, trar<.'~ emba1•a.ços á. , 
"tol·mioação das discussões dos projectos em 
ter coi.ro t urno, sem V<l.ntn.gens ap t-ecia.veis •. 

N. 74 

At•t. 167, paragra;pho unico - Acct•cs
cen te ·se no final:- ou p~tra. elim inat• as 
incollot•oncil.ts; rcsnltn.nt(}~ das cmondas.
'l'hollw:: Ctt'lmlca;ui. 

Praj udiü:\rln. 110la :wcoita~ii.1) ria an tot ior. 

N. 75 

Al't . 168. Substitu:L-so todo fia n.l do pe
riod•J, dO})Ois das palavrt~s Dial'io do Con
!Jl'csso, pDio ;;eguinto: - No caso de não haver · 
emoutlas em 3" oa ultima. discussão, <~ Ca· 
mu.rt~ podceá di!>ponsar a impt•es:;\to da rc
un.cç5.o, :.~ l'equol' imeuto lle qua.lq UOl' Depu
tado .-Thonw.s (kivalcanLi. 

A Commis::ãe accei-ta a omenda. 

N . 7G 

Oude convier: 
Art. A rodo.eçfio fin;~l das proposiçõoa 

ou projectos sorá feita. pela Commissão a quG 
pertencet• o conhecimento U.o. ·Ii'tatoria. · 

(Suppl'ilnarn·se· no projecto aa· , disposições · 
Al't, 166. Redija,se -assim: «Tanto. na .. 2• , rela.tiYas ã .Coromissão-de Rodacção, que fica. 

como na. 3• discussão. de.qualquol' . pl'Ojecto, .abolida.)..-.- Ed.uat do. Ramos. 

N. 72 
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A Commissão não vê inconveniente na 
acceitação da emenda. Ao contrario, lhe 
parece quo âl! proprías commissões incum
-bidas do estudo dos pr·ojectos sujeitos á. deli 
be1•açiio da Camara é que deve cabet• o tra
balho de sua redacçã.o definiMva. M'elbor do 
que a Commi&lâo do reda.cção do que trata. o 
-pro.}ecto, o cogita o ac~ua.l Regimento, ellas 

• se desempenharão dessa. importante funcção. 

. N. 77 

§ No caso de verificar-se antinomia, a.li
~9urdo, ou obscuridade, que prejudique a ex
·ecução e iotelligenci;~ da. ma&eria submet~ida 
él. vo~ação final, a respectiva commissão 
proporá as emendas qne coulJerem na. ultima 
redacção. 

Es\as emendas terão uma. só d iseussão.
Eduardo · Ramqs. 

A ultima. parte do art. lf:8 do projecto 
parece á Commíssão que sutisfaz perfeita.~ 
mente o pensamellto quo teve em vista o 

.autor da emenda, desnocl'sSal'ia sendo, por
tanto, a sua. aeceitaciio. 

N. 78 

Art. 170, ultimo período - substitua-se 
a par te fina l depois da pa la vra-Cama.ra., 
:pelo seguin~e:-Seguirã.o os tramites da pl'Í
meira parte deste artigo ou os do art . 167, 
conforme o caso.-Thoma.z- Cawrlcanti. 

A Commissão acceHa a emenda. na. sua. 
,primeira parte. A 2' está prejudicada pela 
aeceituç1io da emandu. sob n. 73, do Sl'. 
Paula. R~mos. 

N. 79 

Art. 172. Substitut\· Se a pbrase-todas as 
-pe!us palavras-as duas ultimas.-1'/16mll.z 
.Ca1>alcanli, 

A Comroissão u.cceitn. a emenda. 

N. 80 

Substitua-se o al't. 185 polo seguiuto : 
«Organizado .IJ<li& Commiss!o·o projecto do 

<JrQamen~ da despesa. do cada tninisterio, 
·OU o da re~oiia, sa1·.L entregue 1 Mosa e osto. 
o mandará imprimir e distl·ibuit• em Rvulsos 
pelos Deputa.ilos, dando-o p&ra ordem dos 
·tro.ba.lhos 48 horas depois da sua distríhui-
ção.» · 

· § 1. 0 Supprima-se. 
§ 2. • Conserve-se. 
§ 3, o S11bstitua-so pelo soguin•e : «Eocm·· 

ra.da a discussão do proj~cto c das Olnendas 

e artigos additi vos a ellc a.presonta.dos, vol:
verá o pr.•jceto assim emendado á. Commis
são para da.r o s~u parecer, . no qual poderá. 
propor as modificações que cnteotlcr conve· 
nientes ao texto primitivo.» 

§ 4." Redija-se n.ssim : «Lido, impresso o 
distribuído pelos Dcpu~dos, osso · parccet• 
sei•á dado para. ordem dos traba.!ho.>, 48 ho
ras depois do suá. distribuição, u hrindo·s~ 
sobre e ,1o discussão. Nest a discussão não s ! 
po.lerá. mais aprcseota.r emenda.~ . ,. · 

§ 5. ° Como no projecto . . · . · · 
Art. 186. Substftua-se pelo seg\iintc : cPu

btieada. o <lis\ribuida. pelos De! pu tadus a rc
dacção de que tra1a. o § 5Q ilo a.r·1 igo antocc· 
dente, o Presidente dará o p rojecto llO.rl! 
ordem dos trabalhos, 48 horas depois des.~. 
distribuiç-ão.» 

Pa.ragra.pho uoico. Cvmo no prJjec~~ 
Art. 187. «Na 3• discusslio do· · proj~eto, a. 

Mesa observará o que estlt estar)elccido uo 
§ 3° do art. 185, » 

Saiu. das sessões, 4 de julho de L9J-1.
Cassiano 1lo lv·ascimen!·o .- Pa1<la ~amos.
Laurindo Pitla,- Esmeraldino Bandeit"((,-
Galeão Oan,aU1al. · 

A Commissã.o acceita a emendn em todas 
as suas partes. 

N . 81 

Substituam-se os §§ 1°, 3• ú 4• elo art. 185 
pelos .seguintes: 

§ Feito o tra balho do que trata osto ·ar
tigo, o pt•ojocto entrarú. em discussão, dtt
rante a. qual a ~ie.~a rocobol'á as emendo.s 
que forem oll'erecidas . 

§ Encorl'<\da clla., as amondn.s serão rc
mettidas IL Commissão de Orçl.l monto pa1•a 
interpor parecer sobro allas. Quando a Com
missão 1100 acceita.r qualquer eme11da., tundu.
mentar á a. rojeiQão tão ampla.mco'e, quanto 
o assumpto comportar. 

§ Lido pela Mesa. o parecer da. com· 
missão sobro as emendas, sm•!l. dado ol!e po.ra 
ordem do dia., não h& vendo ma.i.s tliscussõos 
e sim votação. 

§ Os prinoípios de.~tes pa.ragraphos appli
ca.r-sc llii.o á 3~ discussão dos orçamentos. 

Sala. das sessõe.<!, 4 do julho de 1004. -
Jielisbetlo F1·eire. 

Prejudicada. pela accet taç.ão til~ antori o r. 

N. 82 

Al't , 185, § 2\ in ftrte . Accresccntem-so as 
seguintes pa.lavras: <11te·111 mesmo sob a {ol'lli!l 
de autors~açdo~ . 

« Não poderá. tambmn ser inoluida. nas 
mesma.9 leis autorização que importe em 
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doleg~ã.o das at ti•ibuições coost.antas do etc em curso do votação, a. pretexto de escla.-
1\l-t. 34 da. Cousti\uição Federal:» recor questões de ordem. 

Sala das ·sessões, 4 da julho da 100<1 . 
Pattla Ramos.- Bricio Fill!o. 

A !Hnenda tem tl.uas partes. A pt·imeira 
-veda que mesmo so lJ a. fOrma de autorização 
.;;e consigne disposição de cat·aétct· pcrma
nen\e nas lois a.nnua.s. 

Por diversas vezes a. Carnal'&, em modifi
cações prorostas a.o Rc~;inicnto, ,tem tomado 
conhecimento de omendas consagrando o 
mesmo prloc!plo, e sempre o inva.t·ia.vcl
mente tem, pelo seu. voto, 11ega.do assenti
mento a. uma tal p!'ohibiçiio. A' Commissão 
'parece que, dado o caracter <las leis annua.s. 
com Tigencia. limitada a um exercício, não 
·seria demais que o Regimento con~i:4no.ssc 
uma tal disposição; entretanto, não se anima 
a aconselhal' á Cama.ra. a acceitução dessa 
pa.r·te d3. emenda.. Ella., em sua sabedoria., 
resolnrá o que lhe parecer rua.is conve
niente. 

Quanto á. segunda. parte da. emenda. a. 
Com missão pensa que ella é desoecessaria.. 
O projecto em seu Titulo preliminar definiu 
a competencia privativa da Camara. tran
scre"Vendo os textos consti tuciooaes, e deste 
modo a acceitaçiio da emenda. nesta parte 
constituirá uma. repetição excusa.da. 

N. 83 

Aoorescenio·sc ao§ 2• do art. 185 o se
guinte : 

Nem serão dadas a.utol'izações ao Governo 
}Iara. organizar serviços que importem em 
a.ugmeoto do despesa ou pa.l~.l qutllquer 
ou·tro assumpto. 

Sala das sessõc~, 4 do julho de 1004. -
Felisbel~o Frei!'e. 

Esta emenda rept•oJuz em ou tros termos 
o mesmo pen113.mento tla. primeira. pa1·te da 
emaoda a.n te:rior. 

Applica.m-se-lbe, portan~o. as ma~mas 
observações feita.s sobre aquella. 

N. B4 

Art .. 104. No ftna.l do artigo, em logar de 
. em uma sessão &nterior-diga.-se : em duas 
.sessões aater•ioros,-Tltoma: Oavalaa111i. 

A Commissão não aceeita a emeuda. 

N. 85 

Onde convier : 
Art. E' a.bsolutamento vedado dar ex· 

rplicações sobre as proposições ou outro obje· 

As questões de ordem, duraute as votações, 
se limitam : 

a) a podil• profe:•encia.; 
b) a declarar a matcria prcjudic:.tda por 

uma vot:1ção anterior ; 
c) a requerer vot.ação no1nin~l ; 
c!) verificação do votos. 
Essas ma terias serão indicadas por simples 

enunciado, sem fundament.a.~-ã:o.- Eduanlo 
Ra·m,os. 

A Commb~ão não acccita a cmentl.a.. Si a 
pl'ati.ca ha demonstrado que o uso da pa
lavra. p:na encaminhar a votação tem sido 
ás vczos prcjudicinl <1 boa ma.rchn dos "tra.
b::.lhos d;~ Camara., 1sso comtudo não deva 
constituir ra.zlí.o ]HJ.I'a. se vedar em absoluto 
ao Deputado o direito !le esclar~cer em 
broves iermos. oo momento da votaçii..o, o 
pensa.mento que uictou a medida a votar. 

N . 86 

Accrescente·so onde convier : 
Art. Por oceasião de votar pode1•â set· 

concedida. a palavra pela ordEiro, para breves 
esclarecimem;o~, simplesmente no Sl3nt.ido de 
encaminhar a votação, niio podendo ser 
novamente discutida. a materia. em votacão 
e não sondo pcrmittidas longas explicações. 

Sala da.s sessões, 5 do julho do 1904.
Bricw Filho. 

As razões quo moti varam a. l'ecusa cla 
Cummissão ;1 omenda. a.ntcr·ior, a. lnvam a. 
a.oons~lha.r á. Camt~l'llo •~ · accei,açilo cle.<st.:L, 
r1uo tloflne bom o uto1lo pot• que vac ~er 
CXOl'Cido O (Jit•citu do USl\1' da pa!twra. qLIC 
ella. courcro ao Deputado no momento da. 
votação. 

N. 87 

Onde convier : 
At•i; , Quando se vcrificat• falta. tlc numel'o 

pa t·a a. votação de matet•ia, que o Presitlcntc 
ua. Camara. julgue rc!cvaute, suriío c~tpodido~ 
a.vi!IOS pe.~oac3 ilOS Deputados aus()cte.>, desi· 
goandn.so dia .certo pat•a a votaçií.o . 

Este~ a visos serão publicados pela iJu· 
prensa o exped idos com as cautollas nccos
sn.rías pua assegurtll' suo. entrega u.o~ des 
tirm'tal'iOS. 

Si, não obstante, fa.!iar numero no dia. 
assim designado, a votii.Çiío terá logar na 
sessão sogutnte, computa.ndo·so o quorum com 
deducçã.o dos Dopuiados ausentes, som causa 
justa e parttcipo.da..-Edum·do Ramo1. 
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· A Commissão não acccita. a emenda. Em l istente p<l.l'3• esse ~e1•viço, . se despende cerca 
-sua ultlma. partu ellCJ., dispensando o numero de 56:000$ n.nnnalmente, VN~ba. por dema.is 
legal de Deputados para a~ dclibcra.çü~s da 1 sufflciente para. o fim que visa a emenda. 
Ca.mara., viola flagrantemente o prcc.r;ito J Dei:s:a., porllm, n. Commissão ao criterío. do>. 
constitucional do a1•t. 18, I Cama.ra a decisão do caso. 

N. 88 K . 91 

Art. 223. Accrcscentc-sr! dcprds das pa
h~n·a.s - <~mpreg:lilos da Snm·r\ ~aJ•i; l.-o se
guinte: bem como o.~ redac'toro$ de dc;oa.tcs, o 
redactor substituto e o r cda.ctor dc ·Armaes. 

Sala das Sessõe.>, 5 <.lc julho do 1904. - Re
bouças de Carvalho . 

Onde Ol)ll vier: 

Art. 'r'ica a Mesa autorizada a contt•a.--* 
ctar com um dos jornaes dia.rlos de maior 
circulação e idoneidade desta. Capital, a pu
b.licaçao elos debates da Camara. e seus An
naes, verificando luwer, com essa proviclen
cia., economia na. despeza actual com tal 

A C<nmuis.;;ão não acceita a emenda.. O serviço, celeridade e outras condições q]le o 
.serviço de red.a.cção dos debates é feito actual- tornem ma i~ satisfactorio. 
11!_ente por contractos annuacs, e coJnqua.nto Sald. da.s sessões 5 de julho de 1904-
nao pareça. C.'l~ ~-melhor systcma a. adoptar, Eduardo Ramos. ' 
pensa a CommL"'-.'110 c1ue a. ememda em nada . 
providencia para melhoral' o serviço· Ella A Com missão é cont rarüL á emenda. Man
·só a.proveita.rá aos redac·tore~ de deba.tes que tido pelo Governo um gra.nde estabeleci· 
ficarão sendo considerados empregados da mento, eomo é a Imprensa. Na.cion;\l, desti· 
Camara, o que não parece á Commtssão con- .nado especialmente â. publicação de todos 
venhmte, dada a natureza do serviço do que, os a.ctos otllciaes, e dotado de todos os elo-
ellcs são incumbidos.. mantos necessa.rios pan bem desempenhar a. 

missão e-os encargos que lhe estã.o confiados, 
não· pm·ece razoa.vcL q'\le a Gama.ra, quo tem 

N. 89 

Ao a.rt. 223. Diga·se:, Os porteiros, con-· ·com a.quello e.stabelecimento um c~ntracto
~inuos e correios t.tue· oontamm mais de. lO. desd·e 188('; pa.ra a publicação de todos- os. 
annos de serviço ~ómen.te pode1~ão ser dis- seus trabalhos, vá hoje contro.cta.r osse ser
pensados e demittidos pela.Cama1·a. em vir.- viço com uma empreza particular, que por 
tude de propost:l. da Commissã.o de Policia . melho1· appM·clhada que esteja, não podci".i. 
, Sala cla.s sessões, 4 de julho de 1904 __ já.mais attender· com prompttdão a todas ns 
Ba

1
·bosa Lima . necessidades do serviço da. Cama.ra. Opina 

poi' isso a Comm!s~ão pela rojoiÇ<t O da 
·emenda.. A Commissã.o acceita. a emenda.. 

N. 00 

Art. O corpo de redactores dos debate,. 
constituirá uma corporação de f'unccionarios. 
em commissão, suboL"dinados á. Mesa da Ca
mara, dn. qual dependera. a uometw1i.o o de
mis~ão dos l'Gflpactivos mcmlJrus, com a.p-

N. 92 

Onde eo1wier: 
Art. Todas as publicações feitas pela Ca-

mara. serão em 8" n•ancoz (formato àa actuai 
ordem do dia. dos tro.balhos da Camara).-
Thom az Cm;(tlcunti, . 

prova.c;ão da. Ca.ma.!•a, · 
A Mesa. poderá empregar estes fuocciona- A emend::l. consigna. providencia gue deve 

rios não só no trabalho de redacção, como ~Ln' deixada ao arlJltrio da Mesa, por se 
·no de revisã.o de todas a~ publicações dai tratar de ma teria. do ex1Jediente da Caroara. . 
. Ca.mara., Assim opina !t Commissão pela. rejeição da. 

Seus vencimentos serão marcados pala emenda. 
Mesa e a.pprovados pela Ca.ma.ra. 

Sala das s1:ssões, 4. de jLLlho J.e 1904.-
N, 93 

Thoma:~ CmJalcant.i. I Ao art. 22i: 

A' Mesa dl\ cama.l'a parece acceitavel a: I Sejam elimin_adas as liUlaVl'as do pcriodo · 
emenda. Ella pro!lura, dar· melhor organi- ; final ~ ou . cnt~o t1. . a.!~_um e~talleleci~ento . 
zação ao serviço !la redacc.ão do·debates e ~anca.r10, Sl nsstm o JUI0 • • r ma1s convem ente 
da revisão das pubUeações d·a Cam11.rc., sem I a Mesa.». 
alill'l det~rminá1• neuhumu. despeza nova, Sala. das Sessões, 4 de julho uo 1904.-
porque actualment<l, f'lOm o contracto ex· 0Ut7ei1·a Vcc/lad{ro·. 
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A Com missão não accei ta a. emenda. jccto, que isso. consigna, paeeee â Commissão 
sendo avultadas as quantias que pa1·a des- mais conveniente do que a omonda. 

Sala das Commissões, em 22 de julho de 
... pasaY da Cama1•a são entregues mensal- 1890 .-Paula Gttimaraes, prcsidonte.-Alen-

mente ao Directot• da. Se~retaria, parece eco· Gttima,·cres, 1• secreta1·io.- 'Vanderley 
pPu~ento qnc se faculte ao mesmo ~~~nccio- de .Mendonça, 3" secretal'lO, servindo de 2•. 
nar10 ~ecolhel-a a u~ dos estabelllclll1Cntus _ Joaquim Pires, 4• secretario, sarvinclo 
baocarws desta. Cap1tal, ele preferenc.a a. de s•. _:_ Eugenio Tourinho, snpplentc, ser
td-as crn seu podcP. A disposição do pro-! vindo de 4". 

Eme::~das otr~racidas na 3• discussão do proj ecto n. 35 A, deste anno (n. 334, d~ 
1903), que raform;~. o Regimento Interno da Camara dos Deputados, 

TITULO I 

Disposições preliminares 

CAPITULO I 

DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Art. 1. • A Cama.ra dos Deputados, con· 
stituindo com o Senado da. Republica o Con
gresso Naciona.l,compõe-se de representantes 
do povo eleitos pelos Estados e pelo D!stricto 
Federal, por suffl'aglo directo, com mandato 
por tfoes anno~ e em numero que for deter
minado em lei, e só poderá. delibera e com a 
presonça de metade o mais um de seus 
membros, pelo menos, nos períodos detor
mi_na.dos por este Regimento e pela Consti· 
tui<;ã.o da Uniã.o. (Const., at•tJ;17, 18 e 28 ,) 

Art. 2.• Installado o Congresso Nacional 
na. época determinada pela Constituição 
(m·t. 17), a Camara dos Deputados funccio
nll.l'á no elificio destinado á.s suas sessões, 
anoua.lmenta, aura.nte quatro mezes suecos
si vos, contados da. data daquella installu.ção, 
podendo, t~avia, ser adiados ou proro. 
gados os seus trabalhos. 

§ 1.0 O adiamento ou prorogação das 
sossões da Caraara torá logar pDr delibera
ções successivas dos dous ramos do cong1•esso 
Nacional, tomadas nos termos da ultima. 
parte do art. 1•. 

§ 2. • Fóra. desses casos, a Camara. só po
del't :reunir-se o funccíonar quando pelo 
Presidente da. Republica, na fórma do art. 
48, n. lO,da ConstiiuiÇao, for convocado ex
traor.anaríu.mcnte o Congre:~so NacionaL 

Art. 3. 0 Para dirigir os seus t1•abalhos a 
Camara. elegerá. uma mesa, composta de um 
Presidente, dous Vice·Presid•m ~os e quatro 
Secretarias. 

Vo!, ITI 

Emendas 
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P-rojeclo em 3a discnssão 

CAPITULO Il 

DA CO;\Il'ETENCI.-1.. DA CAMA.RA 

Art. 4.• Compete á Camara dos Depu
tados : 

I Priva.tivamente : 
Jo, ver ificar e reconhec1,r os poderes de 

seus membros ; 
'2•, eleger a sua mesa ; 
3o, or~anizar o seu regimento interno ; 
4o, regula r o serviço de sua. policia in

terna .: 
5•, nomear os empregados de sua secretaria. 

(Const. art. 18 paragrapho tmíco); 
6•, resolver sobre a procedencia da a.c

cusação criminal intentada. contra os seus 
membros si o accusado não opta.1• pelo julga
mento immediato (Const., art. 20) ; 

7', decretar a. procedencia on improcedcn· 
eia da accusação feita ao Presidente da Re· 
publica. nos crimes communs e de responsa· 
bllidaue . (Const., ar ts. 29 e 53, lei n, 27, de 
7 fi~ jattei}'O de 1892, al'ts. 2°, 5•, 6•, 7•, 
e 10); 

8•, decretar a procedencla. ou improceden
cia. da accusação feita. aos mini~tt'os de Es· 
tado pol' crimes communs e de responsabili
dade conncxos com os do Presidente da. Re
publiea.. (Const ., a·rts. 29 e 52,§ 2 •, e lei n. 27 
cit., art. 92). . 

li. CoPjunta.mente com o Senado : 
1•, orçar a receita, fixar a despeza federa.r 

.a.nnualmente o torua1• as cootas da. receita e 
despeza de cada exercicia fina,nceiro ; 

2•, autorizar o Poder Executivo acontrahir 
emprestimos, e a fazer outras operações de 
credito; . . 

3•, legislar sobro a divida. publica e esta-. 
beleeer os meios para o seu pagamento ; ' 

4•, regular a arrecadação e a distribuição 
das rendas federaes ; 

5•, regular o commercio internacional, bem· 
como o dos Estados entre si e com o Districto 
Federal, ~H'a.ndega.r portos, crM r ou suppri· 
mil• entrepostos ; · 

6•, legislar sobre a navegaç,ão dos rios 
que banhem mais d.e um Estado, ou se es
tendam a tcrrítorios estrangeiros ; 

7•, determinar o peso, o valor, n. inscripção, 
o typo e a. denominação das moedas ; 

s~, crear bancos de emissão, legislar sobre 
ella o tributal-a; 

9°, tlxn1• o padl'ão dos pesos e medidas; 

Emendas 

··~ . 
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lO, resolvel' definitivamente sobre os li
mit.As dos Estados entre si, os do Dist1·icto 
Federal. e os do tel'l'itor io nuciona.l com as 
nações limi.trophes ; 

ll, autorizar o Gove1•uo a declarar guerra , 
·si não tiver logar ou mn.llogra.r-se o recurso 
do arbitramento, e a fazer a paz; 

12, resolver deiiuitiv:.tmooce sobre os tl·o.
ta.dos e convenções com as nações estr;J,n
.geiras; 

13, mudat• a capit;~l da Uniilo ; 
14, conceder mbsidios aos I!:sta!los quando . .•.. 

o solicitarem, em ca.so dfl calamithlde JlU· ~"· 
hlica, nos tol'Jllos do art. 5° da Constüniçao ~ 

15, legisla.l' sobre o sac•viço dos coneios e 
telegraphos foderaes; 

· lô, udopta.t· o regimen convenient e (t se
.gurança das fron&eira.s; 

17, fixar annualmente as forças de ter1•a 
e mar; 

18, legislar sobre a. organização do exer
ci t o e da arn:u1da ; 

19, concedel' ou negar pa.~~a..,.em a forças 
{)Strangeiru.s pelo territorio do pa.iz para 
operaçõns mi lita.ros ; 

20, mohiliza.r e utiliz.a.r a. guarda. nacional 
ou milicia. cívica, nos casO$ predstos pela 
Constituição ; 

21, declarar em estado de sitio um ou mais 
JJontos do territorio nacional, na emergencia 
de aggressno ptJr fol'ças estt•angeiras ou c!e 
commoçiio intern:t, e a.pprova.r ou suspondet• 
o sitio que houver sido tlecla.ra.do pelo Poder 
Executivo, ou seus n.gcntes rcsponsavois, mL 
ausoncia do Congresso ; 

22 , rcgulat· as contlições e o processo da elei
·<,:i'io para os ca1•gos federaes em todo o paiz ; 

23, Iegislat· sobre o direito civil, commer
cial e criminal da Republica. o o p1•ocessual 
tla. justiça: federal ; 

24, estabelocer leis uniformes sobre natu
.!:alizaçuo; 

25, croal' o supprimü· omprogos publicos 
1'ederaes, ftxt:u·-Llle~ as a.t~l'iuui<;ões, o e~ti
pular·lhcs os vencimentos ; 

26 , organizar a justiçt~ federal, nos ter
mos do ar·t. 55 e seguintes tla secção lll tla 
·Constituição ; 

'Zl , conceder a.mnistia. ; 
28 , commutar e pe1•doa.r as penas im

postls, por crime de responsabilidade, a.os 
fuaccionarios fedoraes 

29, legislar sobre terras e minas de pro-. 
prieda.de da União ; · 

30, leglsto.r sobre a org~nização muni
-cipal do Districio Federal, bem como sobre 
:). policia, o ensino superlo1• o o~ demais ser· 

EmarulC!s . 

371 
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l ' rojerio e>n 3 a di.<cust<Í O 

viços que na Capit~l forem r eservados para 
o Governo da União; 

31 , submottor á legislação especial os 
pontos tlo tcrritorio da Republicu Dl'eessarios 
pu. r a a fundação do arsena.cs , ou outros csta
helecitnentos o instituições de co~vonienciiil. 
federal : 

32, regular os ca.:os de ext radição ent re 
os Estados ; 

33, decretar a.s !em e resolu~õel! ncces
sa.r ia.s ao exercício dos poderes que per-. 
tencem á. União ; :, 

34, decretar as leis organica.s para a ex
ecução completa da Consti\uiç.ão ; 

35, prorogo.r o adiar suas l!OS&Õ0S (art . 34 
da. Oor~st . ) . 

Art. 5.• Incumbe ainda á. Garoar a como 
ao Senado cmnulu.ti varo ente com o Poder 
Executivo: 

I•, velar na vuarda da. Const ituição e 
das leis, e proviJenoia.r sobre ns necessida
des de caracter federal; 

2• , anim:J.r , no paiz, o desem·olvi.mento 
das lettras, artes e sciencia.s, bem como a 
immigração, a agricultura, a industria. e o 
comm<Jrcio, sem privileglos qna tolham 
a. acção dos governos locaes; 

3•, crear instituições de ensino superior 
e secundaria nos Estados; 

4•, prover ti. instrucção secnndarl:~. no 
Districto Fedei"al. (Oonst. , aYt. 35. ) . 

Art. 6.• A' Camara compete, todav ia, a 
iniciativa: 

1•, do adia.mcnf.o da. se~ão legisla.tivr~ ; 
2•, de todas as leis de impostos ; 
3•, das leis de fixa.çiio de forç.as de terra 

e mar; 
4•, da. discussão da projootos offerecidos 

pelo P odm• E.tecutivo. (Vonst., a1·t . 29 .) 

CAPITULO IIl 

DOS DEPUTADOS 

Art. 7 .• Sã.o membros da. Camara dos 
Deputados os cidadãos brazilelros natos ou 
naturalizados que, estando no. posse de seus 
direitos civis e politk.OB, forem, na. fôrma. 
da lei, eleitos pelos Estados e pelo Districto 
Federal, e nessa. qualidadereconhocidos pela. 
mesma Camara. (Const., arh·. 1.8, pa.·1·agrapho 
t.mico e 26.) 

Art. 8. • Nenhum Deputado, d esde que t e· 
nha sido eleito, potlerá. celebrar con trn.ctos 
cGm o Pode1' Executivo, nem delle receber 
commí&ões ou empt•egos r emunerados. 

§ 1. • Exceptuam·se desta prohiblção: 
1•, a.s missões diploma.tieas; 
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P ra}eclo em 3• àiscus><7o 

2', as com missões ou com mandos 1nilitares; 
3•, os cargos de accesso e as promoçl:les 

togaes. 
§ 2.• Nenhum Deputado, porém, poderá. 

Mooita.r nomeação para missões, eommissões 
.·ou comma.ndos, de que traiam os ns. l• e 2" 
úo pa,ragra.pho antecedente, sem liconç~ da 

··Camara., quando da aocllita.çlio resultar pri
vação do exerci cio das funcções legisl:t.ti vas• 

, sal v o noa casos de guerra ou na.quelles em 
· que a. honra. e a. integridade da. Uniã.o se 
acharem empenhadas. (Const. , ar'. 23.) 

Art. 9.• Nenhum Deputado póde tambem 
sor presidente ou f<.~zer parte de dircctor ias 
tie bancos, companhias ou empreza.s, que 
,;:ozem dos favores do Governo Federa!, dcfi
ilidos em lei. 

Pa.ragrapho unico. A inobservancüt dos 
:preceitos contidos neste artigo e no antece
. dente importa perda do mandato. ( Const., 
.art. 24.} 

Art. lO. O m:l.llda.to de Deputado é incom
}Ja.t1vel com o exercicio de qualquer o•Jtra. 
ruocção durante as sessões. (Co~!st., art . :25 . ) 

Art. ll. Os Deputados são iaviolaveí~ por 
,suas opiniões, palavras e votos no exerci cio 
do manda.to, (Oonst., art. 19.) 

Ar~. l2. Os Deputados desde que tiverem 
recebido diplom:~o a.té a nova elE!ição, não -po
.J.erão ser presos, nem processa.do.~ criminal· 
mente, som previa licença da Cama.ra., sa.lvo 

·caso de fiagra.ncia em crime ina.ffian~avel. 
Neste caso, não optando o aceusado pelo 

,julgamento immerlia.to, levado o processo até 
·~ pronunma. exclusiva, a autoridade proces

oSante o remetter-J. á Camar:t para que esta 
resolva sobre a procedencia. da ê\ccus<Lçã.o. 
{Const . , art. 20.) · 

. Art. 13. Os Deputados, dul'aote as so.'ll!õeg, 
vencerão o subsidio e ajuda de custo que 
:forem fixados pelo Congresso Nacional, no 11m 
de cada legislatura para. a seguinte. ( Oo~.st., 
<trl. 22. ) 

Paragrapho unico. O subsidio seril. devido 
.ao deputado depois da p osse do mandato, 
sendo " ajuda de <mato paga a todos o.~ que 
para ella \iverem verba na. lei, inde{>Codente 
~o ~veriguaç·ã.o sobre o seu domiciho no in· 
tervo.llo das sessões. 

TITtrLO 11 
Das reuniões da Camara e suas deliberaç6es 

CAPITULO 1 

DAS SESSÕES PREPARA'I'OR.lAS 

Art. 14. No primeiro anno de cada legls
Jatura, 15 dias antes do designado no (l.rt. 17 

Emendas 

N . 1 

Substitua-se o art. 14 pelo seguinte: 
Art. No primeir-o anno de cada legisla tu- . 
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P rojecto em 3•· discussão 

da Constituição paea a abertura do Coogreso 
Naclonal, l'eunidos os Deputados eleitos nn. 
sala. das sessões da Camara, ao meio dia, 
occupará a presidencia o Deputado que tiver 
sido Presidente, 1° ou .2° Vicc-P1>esídente, 
por ordem do prucudeucia., na ultima sessão 
legisla.iiva., si houvet' sido eleito pa.ra. a nova 
legislatura, e na faHa do qualquer delles, o 
que for mais velho em idade dentre o~ pre
sentes. 

Art . 15. O Presidente convidará. então 
para Secretarias os quatro Deputados que 
lhe parecerem mais moços, e declarara. in

. stallada a Mesa provisoria. da Camara.. 
Art. 16. Formada assim a Mesa, cada um 

dos Deputados entregará ao Presidente o seu 
diploma, e um dos Secretarias fará a relaÇão 
nominal dos apresentados. . 
. Paragra.pho .unico. En teuder-se-ha por di

ploma o titulo ou documento que como tal 
·" for definido. pela lei eleitoral vigente ao 

tempo em que se procedeu a eleição para. a. 
nova. legislatura. 

Art . 17. Reunidos os diplomas, e o r gani
zada a relacão de que trata o artigo anterior, 

': · o Presidente nomeará uma Com missão de 
cinco m~mbro~. a qual, no prazo ma.ximo de 
cinco dias, á vistt~. dos diplomas, a.ctas oleito
racs, protestos, reclamações ou repl'osenta
ções dirigidas á Mesa, ou ~~ mesma Commis· 

. são, organizará duas li!t.as: utna. dos Depu
. tados legalmente diplomados, na fórma do 

artigo antecedente, paragrapho nnico, quer 
pelo Districto Fedm•al, quer pelos bJstCLdos, 
não podendo julgar <l<\ merecimento das 
contestações ou protestos feitos a. cada. di
ploma; e outra. d:~quelles, cujos diplomas não 
revestirem as condições logaes. 

§ Lo Appt-ovadas pela Camara as duas listas 
da Commissã.o, mediante vota.çii.o, na. qual só 
tomarão pa.rt.e os Deputados legitimamente 
diplomados, e incluídos na primeira daquel
las listas, serão dentm elles tiradas á. .sorte, 
cinco · commissõos de cinco membros cada 
uma. 

§ 2.• Estas commissões nomearão dea'tre 
li um P.residentc para dirigir oH t1•abalho.~ e 

Emendas 

ra, quinze dias antes do designado no art. li 
da Constituição, pa.r.a. a. abertura do Congres
so Nacional, reunidos os Deputa dos diploma
dos nas salas das seasões da Camara., a.o meio 
dia, occupará. a presidencia o maior em i dade 
dentre os presentes . 

Sala da.s sessões, 2 de jull10 de 190 4. 
Fe~isb~llo Frei1·e. 

N.2 
Arldite-se o seguin·te p a1•agr <.l.pho ao ar

tigo 14 : 
Paragrapho unico. Formada dest'arte a 

Mesa, funccionará até a. el eição da definitiva, 
que se proceder<l na. primeira. sessão, depois 
da abertura. 

Sala. das sessões, 2 de julho de 1904.
Felisbello I<'l·eiJ•e . 

N. 3 

Substitua-se o art. 17 pelo seguinte: 
Art. Reunidos os diplomas e organiza.d.a. 

a ralação de que tra.t:~. o art. 16 •. o Presi- · 
den te da Camara. nomeará. seis membros, que 
constituam a Oommissao Geral de Verificaçã;) 
de Poderes, cujos nomes serão submcttidos á 
approva.ção da. Garoara.. 

§ 1.• A Camara negando sua. a pprova.ção a . 
um on a todos os membros dessa. commissão, 
o Presidente fará outra escolha, que será. 
submettirla a.o 'IJeto da Ca.mara.. 

§ 2 .• Tod"s os d iplomas sã.o a ffectos a. e.ssa. 
commis.~o, quo, em sua. primeira t•eunião, 
fará uma listados legitimameatediploma.dos, 
quer pelo Districto Federal, quer polos Es
ta.dos,niio podendo julgar do merecimento das 
contest:l.\'.ões ou protest os feitos a ca.da di
ploma, e outra. da.quelles cujos diplomas não 
revestirem as oondioõcs lcga.es ; nessa re
união escolherá, por eleição, os presidentes 
das commlssões parcia.es de verificação de 
podares em numero de cinco. 

Sala. das sessões, 4 do jttlbo do 1904.- Fc
lisõeUo Freire, 
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distJ>íbuir os papeis relativos~ cé\da. Es tado 
ou ao Districto Federal e funccionarlio <~~~ ao 
fim da. primeira. sessão da legislatur a. . 

§ 3. • ~eulnuu Deputa.~o poderá. f~ncclou.a.l' 
em commissã.o á qual mcumba. o lll'!ner.ltu 
da.s eleições do Eltado por onde houver stdo 
eleito. Assim tambem se ontcndel'á com os 
representantes do Districto Federal. 

No. hypothese mencionada, bem como nas 
yagas ou impedimento de qQalqucr nat ur eza 
dos membros das referidas commis.~õc~, <b 
:mbstituição se fará por Só)r toio. 

. ! 

Emendas 

N. 4 
Substitna-sc o § 1° do art. 17 pelo se

gni nte: 
§ Approvada.c; pela. Ca.m;Ll'a. a.s rlua.s listas 

da Comml'>Sã.o, median te votação. na qual só 
toon1•ã.o pa.rto os. Dequtado.s l~gitima.mente 
diplomados inclurdos na. prlmCll'll: d_a.quellas 
listas, os presidentes das co1mmssoes pa.r
cia.es dividirã:o o numero de . Deputado~ ~on-
stantes da lista. pelo nu mor ? das com~tssoos , 
tirados á. sorte, de mane1ra. que na.o fi_que 
um só Deput;~do que não faça. parte das !h t a..~ 
commíssões .- l •elisliello Freire . 

N. 5 
SubstHua-sc o § 2• do mesmo ;:u·tigo pelo 

seguinte: . _ 
§ Esta.s com missões fune~10narao a.t? o fim 

da. mesma legi,;la.tul':.I.. -Feltsbello Frewe . 

N. 6 

Accrescente-se ao § 3" do mesmo artigo: 
Neste caso havorú. tra osferencia. do Depu· 

ta.llo de uma com missão pn,r·o. outra, a.ppro
va.da pelo voto d,~ Ca.mara. 

Sala das ~elõsões, 4 de julho de 1904.- Fc· 
l isbello H-eú·e . 

N . 7 

Ao art. 17, § l•: 
Em loa;n· de «cinco>> diga ·sC: sr::is com

misões ti'Ca.ndo o mais como está. 
Sala' das sessões, 4 de julho Lle 1904.-

0livei,·a VuUacl<1o . 

N . 8 

Ao art. 17 . Depoi~ das pa.ta.vras «cincO. 
membros» accl'e$con te-:>e: Deputa.do lega.l· 
mente diplomado, sc,m contestação.-Thoma.s 
c a..,alcan.ti. 

N. 9 
Al't. l7. Supprímam·so ~s palavras se-

guintes : . ·-
Actas e1oitoraos, prote.>tCI~ , recl:tffi:a.çoes ou 

representações dirlgidas á. Mesa ou a mesma 
Com missão . . · 

Sala. das sc.c;>ões, 4 de Julho de 1904.
Augusto de Vasconcellos. 

N. lO 

Ao art. 17, a.crescante·se: 
§ 1.o Os protestos, roclama.ç?Ds pu r~pre

sentações de qu e trata a pr tmmra. parte 
desro a.t•tigo serã.o recAbídos somente o.té_ o 
ultimo dia. em que l.'uncoiona.r a. oommlssao , 
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Art. 18. A' primuira com missão perlencorá 
o exame das eleições dos Esta.dos do Ama
. zonas, Pa.rá. Mar~nhão, Pia.uhy, Cea.rá e Rio 
:arande do Norte ; 
· A' segunda, o dos Estados da Parahyba., 
Pernambuco, Alagoas o Sergipe ; 

A' terceira, o dos Estados da. Bahia,Espirito 
''~nto, Rio de Janeiro e Dlstl•ict~ Federal ; 
.. ··A' qua.rtu., o dos Esta.dos de S. Paulo, Pa· 
,ra.nd.,Sa.nta.cathM·ina., Goya.z e Matto Grosso; 
. · A' quinta, o dos Estados do Rio Gra.o,le do 
Sul e Mioas Ger:J.Es. 

Eme11.das 

incumbida do relacion:J.r os diplomas, com
IJOtindo ás commis~ões de inquerito mar.:ar 
opportuoamonte aos contestantes p;•azos de 
dous a. cinco dias, no maJ:imo, para exami
narem oa. Secretaria d a. Ca.ma.ra., sob a.s 
vistas de um dos m :mbros da Commiss'""d.O, 
as actas e mais papeis da eleiçã.o contra a 
qua.l reolama.rem, olfereceodo dentro dos 
prazos que obtiverem as pt•ovas justificati
vas de seus. protesto~ o~ .reclamações. 

§ 5 .• Esgotado o ultimo prazo .concedido 
aos contestantes, a Çommissão dará imme• 
diata.mente vista. dos papeis ao candidato . 
contestado para., do mesmo medo e com 
igu:J.ldade de prazo, adduzir os argumentos 
e provas que tiver de contrapot• aos dos con
testantes. 

§ 6.• Fica subentendido que, h :l.Yondo ma.is 
do um eonte!.tanto ou do um contestado, 
cada. grupo de interessados fa t·á o exame dos 
papeis em commum no prazo que lho for 
concedido, cujo limite ma.:dmo de cinco 
dias não poderá ser a.mpHado sob preto:<to 
algum. 

Sala das sessões, 4 do julho de I90L-Ot:·
wira Vallarl <io. 

N.ll 

Art. 18. Soj;~. assim modificado: 
O trabalho de veJ•ificaç:ão do podoros será. 

distribuído ás commissões do inquerito pela 
seguinte fórnm.: 

A' primeira commis;;iLo (como está no pre
j ecto). 

A' segunda (como mtá no projecto). 
A' terceira, o do~ Esta.dos d n, Bahia., Espl

ri to ·Santo c Di~tricto Feder·al. 
A' quarta, o dos Esbdos do Rio de Janeiro 

e S. Pa.ulo. 
A' quinta, o do Estado de Minas Gera.os. 
A' sexta., o dos Est:ldos do Para.oá, Santa 

Catbarina, Rio Grande do Sul, Ma\to Grosso 
e Goyaz. 

Sala das sessõJs, 4 de julho de 1904.-
0liueira Vallad,ro. 

N. 12 

Art. 18. Redija-se asgim: 
A' primeira commissiio pertencerá o exame 

das eiolçOes dos J~stados do Ama1.ooas, Pa.rá, 
Maranhão, Pia.ul!y, Ceará, Rio Grande do 
No1•te e Pa.rahybil.. 

A' segunda., o dos Estados de Pernambuco, 
Alag6as, Sergipe e Bahi:l.. 

A' terceira., o dos E~tadoslle Minas Gera.es, 
Go) az o Matto "Grosso. 
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A' qua.rt:~., o dos Estados do Espirito Sa.nto, 
Rio de Janeiro e Districto Fedornl. 

A' quiut.a, o dos Estados de S. Paulo, Pa.
raná, Santa Catba1·i1nt o Rio Grande do Sul. 
-Thoma.: Ca·valcanti. 

Art . 19. As commissões de inquerito ceie· 
hra.rã.o su:.~s sessões em salas do edificio onde 
;ftmccionar a Camara dos Deputados, e farão 
a.nnuncia.r pela imprensa a hora. dos respe
ctivos trobalhos. 

§ l.• A estas se>sões admilt.ir-se-hão todos 
. os interessados oo ínqúerito e qualquer cida.
·sã.o que o l'<lqU!lror por escl'ipto ou verbal· 
mente e possa concorrer para o esclareci

·mento d& verdade. 
§ 2. • Informad" a Commissão verbal

mente , por cada um dos 'relatorios das ques
tões suscitadas nos documentos. convidará os 
interessados, seus advogados' ou . procura· 
dores, para o'll'erecerem as suas oxposi~ões a 
•respeito do processo eleitoral unicamente. 
Destas ex·posições dar-se-ha vista. pa.m cjotcs · 
t.a.l-as, por pra:zo nã.o excedente de cinco 
·dias, ao candidato que o requerer por si, por 
advo~ado ou pr.:~curador. ou a qualquet• Dc
llUtaao que o pedir, na falta d:.t.quelles . 

§ S ,o Guardadt's sempre a ordem o a so
lemoidade precjsas, a Commissão em se
guida. celebrará. conferencias pa.ra ouvir v,s 
obse:rvações quo os interessados, seus· pro· 
cut•adores ou advogados e qualquer Deputado 
.11ou vet-em de o t'a.zer oralmen to ou por escri
.pto sobre a. matorla. proprio. do inquorito; 
estes debates durarão emctua.nto o permittit· 

.a maioria. da Commissão. · 
§ 4.• Logo depois a . Commissão formulal';L 

•> l'elatorio do ioquerito sobre as eleições de 
11ue se tratar; cQnclulodo com o seu parecer 
.em a.rtigos precisos. 

Si na. primeira. sessão que celebrar a Com· 
missão ningucm se a.presont:1r reclu.ma.ndo 
ou contestando, poder-se-ha lavrar na. se
guinte o parecer á. vista. das actas e mai!l 
,papeis presentes ú. Commlssão . 

Art. 20. As oxposiçõl'S, as contesta.çõ~s e 
.o rela.torio serão logo impr~ no Di:.~rio 
. do Oongresso Nacio-nal, e distr!buidos em 
a.:vulso com o voto em sepa.t>a.do, . si houver , 
.de qualquer membro da Commissão. 

Dos documentos apresentados pelas partes 
-so !lerão impres~os aq uelles cuja publicação 
ror ,jlllgada necessaria pela CommiiS&o. . . 

Vinte e quatro bol'!Vl depoJ.s dessa publica· 
.ção, que não poderá. ser dispeo.~a em ·caso 
a,lgum, o Pl'eBidente da Camara, dará. para a 

Vol. 1lJ 

: . ! 

N. 13 

Al't. 20-2• poriolo - Supprima-se a pa.· 
Ja.vra.-I!Ó-e accrescontc·Sc i" fine: ou polos 
in teres~ados . 
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ordem do dia. seguinte a votação, sem mais 
debate dos parecel'es unanimes, de cada in
querito. 

Havendo, porém, votos em scpa1•ado, ou 
emenda de qualquer dos membros da Com
missão, se abrir{L discussão, quando a Camara 
estiver constituída, com metade c mais um 
de .seus membros. 

Emendas 

N. 14 

No 4° per-iodo - accrescente·sc depois ; da 
palavra--commis::;ão-o seguinte : ou de al
gum Deputado. 

N. 15 

As emendas apresentadas por qualquer No 5o periodo - Substitu:t-sc a pala.VL'a -
Deputado ao juizo das Commissões serão votação-por-apreciação.- Thomaz G_a'l;al
impressas com o respectivo parecer ·c sub- cante. 
mettidas á votação da Camara. 

§ 1. 0 Qualquer Deputado pútle l'equerer 
e a maioria dos prescn tes dclibel'a.r que ti que 
adiada a votação do pa1•ecer, embora una
nime, dado sobre eleições duvido3as, até que 
a Camara se tenha devidamente constituído. 

§ 2. 0 Quando o pat•ecer de qualquer uma 
das Commissões foL' no sentido da annullação 
ou não reconhecimento du. validade do 

N. 16 

Ao art. 20. Substitua-se o trecho que diz: 
«As emendas apresentadas por qualquer 

Deputado, etc.,» por este : 
Qualquer Deputado poderá examinar com 

a respectiva Commissão de Inquerito a,s. 
actas e mais papeis concernentes á eleição 
pela qual se ínteressl.r, fundamentando, com 
as razões que houver colhido nesse exame, 
as emendas que porventura queira offerecer. 
Taes emendas serão consignadas synthetica.
mente no parecer da Commissão e com este 
impressas para serem submettidas â. votação 
da. Ca.mara. . 

Fóra das condições acima, nenhuma 
emenda de Deputado extranho á Commissão 
Vorificadom será recebida pela mesa. . 

Sala das sessões, 4 de julho de 1904.=. 
Oli'Oeira ValladClo . 

N. 17 

Onde diz: 
As emendas apresentadas por qualquer 

Deputado ao juizo das Commissõcs ... 
Accrescente-se: só serão acceitas quando 

justificadas pelo exame de cada secção elei· 
tora!, especificando-se as que devem ser 
·apresentadas ou rejeitadas, as respectivas 
razões e o numero de votos obtidos pelos 
candidatos. 

Sala das sessões, 5 do julho de l 004. - · 
Bulhões Marcial . 

N . 18 

Ao a1•t. 20, § l(J, si for approvada tL 
emenda relativa ao topico que precede a 
este paragrapho : 

Em vez de «qualquer Deputa<.lo póde» di
ga-se: «qualquer Deputado poderá, outro· 
sim,» o mais como e.~tá. 

Sala das sessões, 4 da julho de 1904.-0li· 
veira VaUadüo, 
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(1ualqucr diploma, fical'tL o me':lmo parecer 
a1iado para ser discutido c votado depois da 
abertura do Congresso. 

§ 3. o Em todos os mais casos sobre v e~ 
rificação de poderes a Cainara decidirá, 
desde que ostej'Lm presentes 41 membros, 
pelo mono:;; , nas sessões prepara.toria.s. 

Art .. 21. A' proporç·ão que se foe votando, 
o Presidente declarat'<Í deputados aquelles 
cujos poderes se ti verem julgado legalmente 
conferitlos, o um dos Secrot11.rios fu.rá a lista 
dos approvados. 

Art. 22. Verificada a legalidade dos pode
res, si se acharem pPesentes Deputados em 
11umero de mettdo c mais um, se fará. a de
vida communicaçã.o a.o Presidente da Repu
blica e a.o Senado, pa1'a. que accordem no edi
ficio em quo devo tor logar a installação da. 
sessão legislativa. 

Quando não puder iniciar seus trabu.lhos a 
Camara dos Deputados no dh~ marcado na 
Constituição, ou em lei ot•dinaria, por não 
haver numero legal, far-so~ha idontica. com-

. munica.ção, e do mesmo modo se procederá. 
logo que o numero osti \'el' completo. 

Art. 23. Os Deputaaos se . reunirão dia
riamente, ao meio dia, em sessões prepara
torias até que esteja, concluída a verificação 
dos poderes e possa rca.lizar-sc a abertul'a do 
Cong1•esso. 

Em sessões proparatoril\s do 1° anno da. lo· 
gislatura a Camara funccionará. com qua.l
quer numero dos Doputados eleitos. 

Art. 24. Os deputados que não poderem 
comparecer mandarão, com tudo, .o seu di
ploma e a exposição, por cscripto, dos seus 
impedimentos. Esta.s escusa.s, bem como os 
diplomas que as acompLlnharcm, sorã.o rc
mettidas às respectivas Commissões. Si as 
escusas forem desatteudida,s, so fará saber 
por ofllcio aos Deputados que se escusarem, 
afim do que compareçam. 

Emendas 

N. 19 

Art. 20, § 3. 0 Redija~se assim: 
Todos os mais casos rcferon tos <L verifica

ção ele poderes, nas sessões preparatorias, 
serão decididos desde que estejam presentes 
Deputados reconhecidos ou cujos diplomas 
tenham sido considerados lcgiliirnos, arn nu
mero que represente, pelo menos, um quinto 
da totalidade da. Camara.. 

Si, porém, na occasião o numero de reco
nhecidos presentes já. attingir a mais de um 
terço da mesma tota.lidade, só estes terão o · 
direito de voto. 

Sal::t das sessões, 4 de julho do 1904.-0li
veim Valladlio. 

N. 20 
No ultimo- Substitua-su- 41- por --o· 

quinto do seu~.- 1'homa:; Ccwalcanti. 

N. 21 

o ultimo paragrapho deve p:.tssal' para u · 
art. 20. -1'hornaz Cavalcanti. 
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Art. 25. No caso de morte do Deputado, 
ou perda. de ssu logar por qur .. lquer motivo, 

;inclusive renuncia, a Mt>sa. da C<Lmara, por 
_in_tormodio do 1° Ser!reta.rio, fará ao governo 
do . respectivo Estado pot• onde se der a 
v agá, no p1·aso do 5 dia.s, a devida commu· 
nica.cão · :para que mande immediatamcnte 
proceder á. no v a eleição. 

Si a vaga se der na. representação do Dis
·tricto Federal, a communicação será. feita ao 
Minist1•o do Interior, 

Ar\. 26. Nos outros annos da. legislatura e 
nas convocações ·ex\raordina.rias , começarão 
as sessões preparatoria.s seis dia.s a.ntos do 
destinado para. a abertura. do Congresso Na
cional, afim de se verificar si lta na Capital 

. o numero de Deputados necessarios para. a 
-dita abertura e , havendo, faz9r-se a parti-
-Cipação do at·t. 22. 

Emend-1s · 

N, 22 

Art. 27. Nestas sessões servirão o Pre
. sidente e Secretarias q uc o tiverem sido na 
aessão aoteccdente, e para examin:J.r as es
cusas e diplomas dos Deputados eleitos no 
interregno parlameotar para. o preenchi· 
mente de vagas quo se tenham dado. po1• 

Art . ,27. Ernloga.r de-Patiç.ões e Poderes 
-diga-se : .Justiça o Podet·es.-Thomn; Ov.· 
vakcwli. 

. qualquer motivo, servirá. a Commi~são de 
Petições e Podet·cs da mesma sessão, a. tê que 
se nomeie a que devorá. servir na nova. 

Paragrapho unico. Os pareceres ácorca. do 
• reconhecimento de novos DcputtLdos sel'ii.O 

. dados para ordem do dia vinte e quatro horas 
depois de impres3os no Diario do Congresso 
N acioMl afim de serem votado~. observando-

. se em tudo o mais as disposições dos ar\s. 19, . 
·20 e 2L 

Art. 28. As sessões prcparatorias, de que 
trata o a r t . 26 durarão os dia..~ q uo forem 

. nccelll!arios para. os trabalhos de q o e a. Ca
mara. se tiver de occupa.r até a abertura do 
Congresso Nacional . 

Art. 29. No primeiro a.nno da. legislatura, 
na. ultima sessão preparatoria, antes da aber· 
tura. do Congresso Na.ciona.l, o Ptesidente 

· conv idará os Dcputa.1os a conirahirem o 
formal compromisso de bem cumprir ·os 'seus 
deveros pelo modo porque elle passa. a fazel·o; 
e, levantando-se, no que será. acompanhado 

_:por todos quantos se acharem na. sala, profe
rirá. a seguinte o.tllrmação·: 

. · « Prometto manter e cumpr ir com perfeita 
. ..lealdade a Constí\uição Federal, promover o 

· bem gera.l da Repullllca, observar as suas , 
.leis, sustentar-lhe a. uniã.o, a integridade e . 
. .a independencia. • · 

§ l.0 Em seguida manda.rá. fazet• a chamada. 
-~cada oro dos Deputados, começando pelos 

,. 
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outros membros da Me$a, dirá á proporção 
quo for :proferido o seu nome: - A.ssim pro
metto . 

§ 2 . • O Deputado que comparecer depois 
da abertura do Congresso será r ecebido á en· 
tt·ada. da sala pelos 3• e 4• Secretarios, e pro
fel'irâ perante o P residente a. me ncionada 
i'ol·mula do a lllrmação, não sendo necessario 
que ha.ja. na Cu.sa o numero exigido ,Potra. as 
deliberações da. Camara. 

Art. 30. Os membros das Commissõcs de 
Inquerito de quo trata o art. li, que ao 
tempo d.a. ab!ll'tUl:~• do Congresso Nacional 
não t iverem as suas eleições julgadas pela. 
Camara, serão substituídos por Deputados 
que forem sorteados na. primeira. sessão que 
se seguir â. daq uella. abertm•a. 

Paragrapho unico. As Commissões do In
qucrHo que Diio derem todos os pareceres 
deptro de 15. dias se1•i.o sull$tituidas. 

CAPITULO !I 

DA llESA 

Art. 31. A Mesa. ~ori1 composta do um 
Presidento e quatro Secretarias, eleitos no 
principio da sessão ol'dina.ria. o que servirão 
a.té sorom subst ituidus na. sossliu ordinaria 
do nnno seguinte. 

A1•t. 32. Nas sos~ões e:dra.ord lna.r ias e nas 
· proroga.r;ões ·sot•rh·ão o Presidente o Sccrota.
r ios quo o th·et·em sido anteriormeoto. 

Art. S3.Pa.ra supprlr a f~lta. do Presidente 
(J Seet•ctarios haverá dous Vicog presidentes 

·o dous ecretarios supplontos. 

SECÇAO I 

DO PREI!IDfi:NTE 

Art. 34. O Presidente é na.s sessões o orgão 
da. Camara. e totlas as vezes que ella. tem de 
enuncia;r -se collectiva.mente. 

At•t. 35, São attribuições do Pt•esiden te, 
al~m de outras des·igoa.da.::~ neste regimento: 

1~, abrir e enco1·rar a.s sessões a horas com· 
·potentes; nanas manter a ordem e fa.zer ob
serya.r a Constituição e este regime nto ; 

2•, couceder a palavra. tios deputados, que 
competentemente a pcclir()m; 

Emendai 

N . 23 

.Art. 29. § 2. 0 Sub3titu1t·SC a. palllvra. pe·· 
rante por d direita do .-1'hom" z C(l'!>alc(ln!.i •. 

N. 24 

Art. 30. Roo.ij:~.·se o pal'agrapho unico do 
seguinte moil.o: 

As CommL~.lÕ[)S do lnqucrit o reg ula rão os 
seus traba.lhog de fót•ma. que atú a vespem 
da abertura. .do Congresso estejam publicados 
toilos os parecel'Os sobre as eleições , cujo 
exame lhes pe1·tcncor; e si isto não so reali
zar, a Mesa. pmvidcnciará. immcd1atamente· . 
sobre a. substitu-ção dos retardatarios . 

Sala das sessões, 4 de julho de 190~ • .,-
0liveira VálladcTo. · 

N. 25 

Substitua -se o art. 34 pelo s eguinte: 
Art. O Presidente é nas sessões o orgã.o 

da. Ca.mara. todas as ' 'ezils que ella. ti ver de 
enunciar-se collcctivamente ; é ta.mbem 
fiscal da regularidade dos t rabalhos e da. 
conservação da boa ordem, tudo na confor ·· 
midade deste Rcglmenio.-EelisbcUo Ji1·eire. 
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3~, estabelecer o ponto da questão sobro 
·que deva rccahir n, votação; 

4a, anriunciar o resultado das vota.r-ães ; 
5&, hn po-r: silencio ; 

6a, suspender a sessão ou lcvantat-a. quando 
nã.o puder ma.ntet• a ordem ou &s circumstan· 
das o exigirem. Neste caso, não po-tendo ser 
ouvido, deixará a. cadeira ; 

7•, designar os trabalhos que devem for· 
mar a ordem do dia da. sessão seguinte; 

8L, tomar a afll.rmaçã.o aos Deputados; 
9 .. , assignat' as a.cta.~ das sessões e todos 

os decretos e resoluções da Camara; 
10, nomear as commissões especiMs CJ.Ue 

a Camara julgar couvenionw; 

11, interromper o orador qut~ndo se des
Yiftr .da questão, ou quando faltar á consi· 
cloração devida á Cama r a. c ao Senado, Oll a. 
qualquer dos Deputados, ao Chefe elo Estado 
e seus ministros, bem assim aos chefe~ de 
nações estt•angeiras c seus rept•esentantos 
no Paiz, ad vertindo·o e chamando·o ao ponto 
'Ia questão ou á ordem, e, finalmente, roti· 
l'at'·lhe a pala.vru. si nii.o fo1• oboltocldo, 
na. conformida.ie tlos artigos drJs te Rogimon· 
to, resa.lvado, cotrotn.nto, o direi~ de c1•ltic<l 
que assisto ao Deputado; 

12, convocat•sessão fóra das hot•a.s o diaB 
:narcados, om algum caso urgente o cxtra
ordimtrio. 

Emendas 

N. tô 

Art. 35. 5~ attl'ibuição- üt fine e ch<tlllil.t' 
á ordem aos Deputados que estiverem fórct 
della.-1Vtoma.; Cava/.canti . 

N. 27 
6• attt•!buição.Suppl'ima.-se a ultima parte 

]JOl' j;!. e~ta.r subentendida.- Thomaz Ca"7 
-va/.cant·i. 

N. 28 
Accrescon te-se ao n. 11 do u.l't. 35-Não 

permittindo <t yublica~ã:o, em discurso, de 
e~tJlressões que tenham d;tdo loga.r á..-l re
fe-ridas o.úvorioncias e que olfontla.m o decoro 
da. C:~m:u•a.- Alcncco· GHimm·cies, I• Se· 
crot:trio. 

N. 2!J 

Accroseent.em-so os seguintes nurnoros oo 
a.rt. 35. 

13. Receber os votos dos Deputados. 
14. Promover u publicação dos trabalhos e 

dos actos da Camara. de a.ccoi'dO com a.s pre
scripções estabelecidas no artigo sobre esse 
assumpto. 

15. Esgotados os recursos proscl'iptos no 
n. 11 deste artigo, pOd~ o Presidente, ni\o 
sendo obedecido, mandat· sa.hir elo recin to o 
Deputado durante a. mesma sessã.o; de a.ccor · 
do com a. Camara, de quem em a.eto oxp1•csso 
pedirá. essa. perrni~sã.o . 

16. Recebor monsagens e outra.s commu
nicações e a.ctos do Govorno, annunciando-os 
â .. camara., para •eram lidos pelo 1• seere· 
tario. 

17. Inforroat' à Ca.m:u•a, quando ne~essn.· 
rio, eobre qualquer ponto de ordem ou de 
pratica pal'lamcntar. 
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PYojeclo e1n :)a 'li.;cH>S<iO 

Art . 36. O Presidente não podet•á o!fcrccer 
;>r•ojectos, indicações ou requerimentos, nem 
íliSCutir c votar, excepto nos escrtttinios se
cretos; mas, si o quizer fazer, deixará. interi
namente a. ca.deil·n. a.o Vice-Pt•osidcnto, cm
•1uanto se trat<~r do objt~cto que se propunha 
.uscutir. 

Art. 37. O Presidente da. C<\rnal'"' e os qua
~ro Secret<.wios não poderão fazer parte !las 
demais commissões. 

SECÇAO li 

DOS VICE• PRES!DENTES 

Art. 38. Si o Pre:liden te nã.o ti ver chegado 
<i. hora. aprazada. para o pl'incipio dos teabn· 
lhos, o 1" Vico- P1·esiuonte, vu, na. sua f<1.lb., 
o 2°, tomu.t'ií. a. c<.\deü•a. c desempenhará toda; 
;.1.8 funcções expressadas na. secção <.wteoo
dente, cedendo, porem, o logar logo que 
chegue o PrCllid.cntc . O mesmo se praLicat•ti 
([Uttn<lo o Presidente tiver nccossidado de 
,teixar a. ca.dcü•a mornentanen.mente . 

."1.rt . 39 . Os Vico-Prosidentcs po1lerfio ser 
membros do qutdqucr Commissiio, c deverão 
continuar no exot•cicio daquclla.s par<t <tne 

. tiverem sido elei tos, cxcupto quando por im
podimento do Prcsident.e occupai'Cnl o seu 
logar por mais de oito dias . 

SECÇÃO UI 

DOS SJ!Cl\IiTAR I OS 

Art . 40. Sã.o «.Ltribuições do 1• Secretario: 
l•, ler á. Cam<\r&. a integra. de todos os olli-. 

cios do Governo e do Senado e qualquer outro 
papel ctue dev<L set• lido em sessão; 

2•, fazer toda. a corre.spondencia official da 
C<.\mara; 

3•, receber todos os officios das autorida.·.les 
constituídas e do~ Deputados, igualmente 
todas a.s representações, petiç.ões e memo
ria.os, que forem dirigidos â. Cama.ra, fazendo 
con.9ta.r á mesma o sou conteúdo, em sum· 
mario, p:wa se lhes dm· d<JsLino na i'órma 
deste regimento; 

4•, fazer· recolher e guardar em boa ordem 
os ·p rojectos, indicações, pareceres de com
missões e as emendas que se llles .fizerem, 
para.·os apresentar quando fqrem necessa.rios. 

5°, a.ssigna.r, depois .do Presidente, o.s act!s 

18. Decitlir om p t•imeira. in:; tancia., sujei
tando :i. rovisã.o da. Camata, todas a.s questões 
de ordem que :::e possam lev,Lnt:l.r.-FcUsbeUo 
F1·ei1·c. 

N. 30 

Sub stitna.-se o art. 35 pelo ~eguinte: 
Art. O Presidente não poderá offerccer 

projccto>", indicações ou requerimentos, nem 
discutir, nem votar. -FeiL<belto Freire. 

N. 3! 

S11hstitu<t-~e o al't. 3t:l pelo seguinte: 

Art. Na falta de Presitlente, ;.1, hora. a.prt~
zatla dtt ~essã.o, o vico·pl'csidente toma.r:i a 
cadoir:J. de Presideute o oxct•cel':l. tlS was 
funcçüos. cmlentl•J, porúu, o logu,r, logo quo 
chc;.;ue o Prositlente. 

§ . Na. f;tl t a de a.mbo$, oxcrcorá a.s funcçÕflil 
do Pt•osillon to o pt•imeil•o soct•dn.t•io a 
q_uotu se <LJlp licarti. a disposi<;ilo do •~rtigo a.n· 
terior. 

Sa!:L da.~ sossüe.~. 3 dQ jull1o ,[o ! !)1).1, - N.:
lisbetlo l·h:il'c . 
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das sessões, bem ~omo todos os decretos o 
resoluções d~. Cama1•a.; 

6•, dirigir, inspeccionar e fiscalizat• todos 
os trabalhos e dcspeza~ da secretar•ia. 

Art. 41. O 2° Secr•cta.rio assignari, dopois 
do 1 •, todos os dooretos c resoluções da Ca
ro ara, bem como as acta.s , sendo escriptas 
as das sessões publicas, sob sua inspecç~o. 
pelo funccionario respeotivo. As acta.s serão 
lidas em sess-'io pelo mesmo seoreta.rio. 

Art. 42. Os 3• e 4° Secretarias receberão á. 
porta do aalão os Deputados que de novo 
entrarem, os Mompa.nhat•ão á. Mesa, onde 
devem prestar a. affirmaçã:o. · 

Art . 43 . Os Secretarios, conforme sua nu· 
roeração ordinal, substituirão o Presidente 
na. falta. dos Vice-Presidentes. 

· A1•t. 44. Ao 1 • Secretario substituirá o 2•; 
ao 2• o 3•; ao 3• o 4•, e a este o 1• suppleute 
ou 2•, si houver mais de uma falta. ou si es
tiver-ausonte ou impodido o 1•. Na. falta. 
absoluta dos supplontes, o Presidente convi
dará qualquer Deputado presente. 

CAPITULO lll 

l> AS COMMISSÕES 

Art. 45. As commissões serão geraes,per
xnanentes, especiaes e mixta.s, 

Art . 46 . As commissões gera.es serão for
madas pela C amara toda. Terão as mesmas 
funcções e guardarão as mesmas regras regi· 
mentaes que lhes forem applicaveis; nenhum 
de seus membros poderá rallo.l' mt1.is de duas 
vezes sobre o mesmo as>umpto, e nenhuma. 
moção de encerramento de dill<lu~ão serll 
pormittida.. 

Art. 47. A Caro ara pMo cooatltuir-so oro 
Commi!!sã.o Geral, por Indicação geral, por 
lndic&Qã.o de qua.lquor · Deputado, ou immo· 
dia.tamento, ou om d ia pl•evbmente dotormi· 
nat.lo, clngin[io-se ao assumpto da. reunião. 

Art. 48. Durante 011 trabalhos da Cama.ra 
em commissão geral, sorvirá a mesma mgsa 
quo presidir as suas sessões ordinarias. 

Emendas 

N . 32 
Ao art. 40 accroscen te-se: 
«7 .•, provídeo~iar para que seja entre~ue,. 

por meio do avulsos impressos, aos :srs. 
Deputados, 'ls primeiras horas na manhã ~e- 
guinte, a materiadesignada na. vcspora para 
a ordem dos \rabalhos da Camara. 

Sala das se..~ões, 5 de julho de 1904.-
Passos ~:firanda Filho.-!. A. Neiva. 

N. 33 
Accrescentem-se os seguintes paragraphos 

ao a.rt. 48: 
§ A Camar~ ~ó pode constituir~se em Com-• 

missão Geral para tratar: . 
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p,·ojecto em 3• rlücussão E metidas 

l<) de qualquer propo:;ição que se relacione 
com impostos ou qualquer imposição que so 
pretenda tributar sobre o_paiz ; 

b) de _9ua!quer proposição, q_ue se refira 
ao padrao da. moeda., ao r egimen lle cir
culação monotari(l. e (~ emissão de papel 
moeda; 

c) de qualquer proposição que envolva. in· 
demoização a. partiou!ru•es; 

d) de qualquer pt•oposição oue se refira á 
integridade do patrimonio nac1onal. 

§ Qualquer destas questões será considera
da em Commissã.o Geral, antes de ser atfecta 
á commissiio competente, que, guiada pel\\ 
orientação do debate, procurará no seu Pa.t'e 
cer a expressão da maioria. 

Sala das sessões, '1 de julho de 1904.
I<eUsbello Freire. 

N. 34 
:Art . 49. As Commissões Permanentes são Art. 49. Substituam-se as denominações 

?..S seguintes: das Commissões pelas seguintes 
L-Policia; ta Policia.. 
2.'·-Petições 6 Poderes; 2• Tomada de contas. 
3.a-Coostituição, Logisla('ã.o e Justiça ; 3& Orçamento. 
4.•-Fazenda. 6 Industria ; 4• ConstituiQã.o o Legislação. 
5.•-Mat•inha. e Guerra ; 5• Petições e Pensões. 
6.•-Instrucçã.o e Saude P llblico. ; 6" Justiça o Poderes. 
7 .•-Orçamento ; 7• Diplomacia e Tratatlos. 
·s .•- Pensões e Contas; 8• Ma.rinhn. e Guerra . 
9.•-0bras Public:~.s e Colonização ; 9& Fazenda e Con·cessões. 

lO.•-Tarifas; lO• Industria e Obras Pnblioas. · 
11.•- Agricultura. e Inuustrias Connexas; 11• Instruoção Publica. 
12.•-Diplomacia. e Tratados; 12• Sallde Publica. 
13.•-Reda.cçio das leis. 13 .. Agricaltura. e Colonização. 

14• Tarifas. 

Vol, III 

15" Redacção das Leis . 
T homaz Oat>alcanti. 

N. 35 
Ao art.. 49, n. 8, dlga.-sa · ce:rç. ve~ do 

P ensões e Contas!) o saguinte : · · · 
9o_mmissão de To_ma.~a. de. Contll.s (Consti· 

tu1Çao art. ·34, § 1•, m fine, e art. Sll), pas
sando o negocio · de pensões para a Com
missão de Petições ·e Poderes (Constituição. 
da Re,publica, art . 34, § 1•. Compel e priuati
t>amenfc ao · Congresso Nacional): 

Orça.r a. recai ta 
· fixar a de~pcza federal annua.lmoilte 

e· lmna1· as contas 00. receita. e despeza <le 
ca.da;·exorcioio financeiro · 

e art . 89 : E' instituido um Ti'lbuna.l de 
Conta.s para liq,uidar as contas da receita. e 
despeza. e vel'ttl<:a.t• a· sua legalidade antes 
rl e serem PRESTAD>~S AO CONGRESSO~- Ba1·• 
bosa Lima. - -M. de , Escobal·.- Soaf"os do_s 
Santos.-Thoma.: Cat>alcanti. 

..9 
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Art. 50. Além das comm1ssoes de que 
intam os arts. 45 c 49, a Camara. poderlt, 
quando os interesses nacionn.es o exigirem, 
eonvida.r o Senado a constituir com mem
bros de ambas as casas do Congresso uma 
ou mais commii;sõcs mixtas para se occupa
rem do estudo dos casos occurrentes. 

Art. 51. Para. se nomear uma Commissão 
Especial se1•á. necessario que algum Deputado 
o requeira, indicando logo o objecto de que 
ella deverá tratar, e que a Camara o decida. 
por meio de votação, salvo si se tratar dos 
casos dos arts. 181 § 1• e 184 §§ 3• e 4•. 

Art. 52. Além das Commissões Perma-. 
nentes haverá tantas commissõe> espe
ciaes externas quantas a Camara julgar na
cessarias, a requerimento da.quellas. 

Art .• 53. As Commissões de Orçamento, 
Pensões e Contai:!, 1le Constituição, Legisla· 
ção e Justiça, de Fazenda e Industria, de 
lnstrucção e Sa.ude Publica., de Obras Pu
blicas e Colonisaçã.o, de Tarifas e de Agricul
tura. e Industria.s Connexas, serão compostas 
de nove membros cada uma, a as outras de 
cinco, exqepto a de Redacção,que se comporá 
de tres membros. 

As Coniniis~ões Especiaes, tanto internas 
como extot•nas e a s mixtas se comporão do 
numero de membros que a Cu.mara dete1·· 
minar. 

Emendas 

N. 3G 

Accrescente-sa : 
Art. A' Commissão de Tomada. de Contag•·' 

incumbe: 
l. u Dar p:trecer sobre o balanço dcfioiti vo· 

de cada exercício ftnancr.iro e formular, jus
titicando"o, o projecto de lei approvando as
contas desse exercício e fixando definitiva
mente tanto a receita como a despeza -a elle 
pertencentes. · 

2, • Requisitar do Governo esse balanço
até 30 dias, depois de installado o Congresso· 
Nacional, si não Ibe houver sido enviado 
conjunctamente com o rela.torio do Tr ibunal 
de Contas. 

3,• Dar pll.recer o propôr á. Camara a ap
provação dos actos do Governo, submettido~ 
ao Tribunal de Contas , registra.dos sob pro
testo. (Lei 392, de 8 de outubro de 1896, 
art. 2°, § 3°, Leis de 4 de outubro de 1831. 
31 de outubro de 1835, 8 de outubro de 
1828, lB de outubro de 1843, 27 de setem
bro de 1860 e ConstituiQão a.rts. ·34, · § 1•. 
89 e 83}. · 

Sala. das sessõ8l!, 4 de julho de ·1904: -
Barbosa Lima. -·.M, Escobm·, ·--'- Som·~s dos 
Santos.-Thoma~ Ocwalcanti. 

N. 37 

Art • 53. As Commissões de Tomadas de 
Contas, de Orçamento, do Const ituição eLe 
gislação e Petições e Pensões serão de nove 
mombros cada uma. ; as de Justiça e Po•· 
deres, de Diplomacia, e Tratados, de Ma
rinha o Guerra, de Fazenda e Conoossõns, de 
Industria. o Obras Publicas, do [nstrucçã.o P tt · 
blica, de Sa.úde Publica, de Agricultura e · 
Colonização o de Tarifas .erão d<~ seta mem-· 
bras, e a de Redacção de tres, - 7'homa: 
Cavalcanti, 
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Paragrapho unico. A Commissão de Poli
cia. é cons titu.ida pela. mesa. 

Art. 54. Nenhum Deputado poderá ser 
membro de mais de uma commis3ão por· 
ma.nente. . . 

. . Art. 55. As Commissões . permanentes de
.~. verã.o se1• o lei t as l ogo ·no p1•ínci pio da. sessão 
' .. ordinaria. de cada.~nno; e durarão não só em 
. tOda ella, mas 1.ambem nas sessõas extra.:>I'· 

· · dina.rla.s e nas proroga.cões que tiverem loga.r 
até a ultima sessão preparatot•ia da sessão 
ordina.ria do a.nno seguinte. 

Art. 56. As commissões especiaes. tanto 
internas como extot•nas e as mixtas, durarão 
unicamente emquanto se tratar do negocio de 
que forem encarregadas e que dei' motivo á 
sua. .nomeação, cessando igualmente as sua.s 
funcções com· a legistatura em· que tiverem 

. sido · nomeadas, ainda mesmo .. que :os seus 
,·=.membros tenham sido eleitos. para a..nova 

legislatura. · 
Art. 57. As commissões poderão exigir dos 

ministros do Estado, por intermodio do 1 o se
cretario da. Cama.r:~., todas as informações que 
lhes forem necessarias pa.ra. desempenho dos 
seus trabalhos, não podendo haver demol'a. 
que prejudique o respectivo andamento ; e 
tamtlem poderão requcret•, pela. mesma 
fórma, que se convidem os ministros de 
Estado pat•a confel'encia.rem com ellas sobre 
qualquer objecto que julguem nccossa.rio. 

CAPITULO ·lV 

DAS. 'l';LEIÇÕES DA MESA E COMMISSÕES 

Art . 58. A eleição do presidente e dos 
vice-presidentes set-á. feita. ao mesmo tempo 
por escrutínio secreto á. pluralidade absoluta. 
de votos. expressos dos Deputados presente~~. 

Art. 59. Si no primeil'o escrutínio ninguem 
obtiver ma.ioria. abi!Oluta, passat•io por se· 
gundo eBcrutinio os dons mais vo~dos; e, si 
houver mais de dous com votos iguaes. a 
sortodeeidirá. quaes devem entrai' no segundo 
escrutínio. Si sa~irem empatados os dous 
neste segundo escrutínio, a sorte decidirá 
qua.l devo ser o presidente ou vice-presi· 
dente. 
. Art. 60. Os secretarias serão eleitos ao 

' mesmo tempo e pela. fórma por que o são o 
~ :. pre~iàf:'>a.te ou vice·presldentes; será o 1° sup· 

. · plante o immedia.to em votos ao 3° secreta.-
... do, e 2o supplente o que se seguir ao 4• se
. ·. creta.rio em numero 'de votos. 

Art. IH. A eleição dos membros das com· 
missões perma.nentes será feita. por eseruti· 
Aio secreto, conwndo cadll ceda la. tantos no-

Emendas 

387 

J,: 
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mes quantos corresponderem aos dous t el'ços 
· do numero total de membros marcado pa.ra. 
·· cada uma. dellas. · 

Pa.ragrapho unico. A eleição das eommis
sões permanentes e das especiaes, tanto in· 
ternas como externas, será feita á pluraridade 

. ·relativa. de votos, sendo que as permanentes 
·. serãõ feitas e.o mesmo tempo, seis de uma. vez 

e seis de outra ; em caso de empate entre os 
votados, decidirá. a sorte. 

Art. 62. Poderá. a. Camara commetter ao 
presidente a nomeação de qualquer comm!s

. são especial ou mixta. 
Art . 63. Si faltar algum membro dos 

eleitos ou nomeados para. qualquer commis· 
. são, ou tiver a lgum impedimento, o presi
. dente nomca.rá. outro que o substitua. 
· . Art. 64. A nomeação das deputações que 

a. Camara. resolya que sejam nomeadas, com-
:pete ao presidente. · 

.·; , .. 

CAPITULO V 
DAS ACTA3 

. . · · Art: 65. · De cada uma. da.s sessões da Ca
. inara. · se lavrará. uma. acta, que deverá con-
ter os nomes dos Deputados presentes e au· 

<.sentes, e uma. exposição succinta de todos o
. . trabalhos de cada dia., e do expediente que 
. foi lido. . 

Essa a.cta. será lavrada. ainda. que não haja. 
aesaão por falta. de numero. 

Depois de approvoda a. · acta será a.ssignu.da 
pelo presidente, 1 o e 2" secretarias. 

Art. 66. Os projectos, emendas, pareceres 
de commissões, indicações e requerimentos 
serão mencionados em extracto na acta. ma.-

Emendas 

N. 38 

Si passar a. emenda ao art . 49, modifique
se o .ultimo paragrapho do a.rt. 61, de modo 
que se divida. a eleição das Commissões em 
tres grupos de cinco cada um. . 

Sala. das sesSões, 4 de julbo de I004.-1'ho-: 
maz Ca"alcanti, . 

N. 39 

Art. 64. Accrescente-se .,n fine: 
Assim como a.s Commissões que· tenham 

de representar a Ca.mara ou a Mesa. ~ · 
T homa.: G6'1Jalcanti. 

. nuacripta., e transcriptos por extenso no . 
Diario do Congresso, com a. décla.ração de seus · 
autores, bem como todos os discursos que 
hOuverem sido proferidos ; as informações e 

:documentos lidos serão sómente indicados 
com declara~ do objecto a que se referi
,r el:1)., s8Jvo si a sua publicação integraltor 
• requerida á Mesa pelo Deputado que os levar 
ao conhecimento da camara.. 

·· ... Art. 67. O ·empl'C~do da Secretaria, en
. carregado do serviço das actas, assisiirá. a. 
todas a.~ sessões publicas, desempenhando os 
encargos que lhe forem commettidos pela 
Mesa.. 

Art; 68 . E' permutido a. qualquer Depu· 
tado fazer inserir na a.cta declaração escri· 

· pta de voto, uma. voz que não seja moti
vada, nem importe protesto contra decisão 
tomada. pela. Cama.ra, e a a.presentc na 
mesma. sessão ou na JA a. que comparecer. 
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~------------------~ 
.Ar~. 69. Na. acta maouscripta ou no 

D•ario do Cong1·esso não será comtudo in
serido nen1lum documento sem expressa. pm•· 
missão da. Mesa., tomada ·por despacho . do 
lo secretario. . 

Ar-t. 70, As a.ctas organizadas na fórma 
da. 2'- parte do art. 66, se1•ão impressas por 
ordem cbronologica. nos Annaes e estes dis· 
tribuidos pelos Deputados á proporção que 
forem sendo publicados. 

CAPITULO VI 
DOS 'f·RABALHOS DAS COHAUSSÕES 

Al't. 71. Atétres dias depois de eleit..1.s, 
cada uma das commissões se reunirá em 
uma das salas do cdificio da Cama.l'a. pa.ra 
eleger por e:;orotinio secreto o seu presiden· 
te. Findo o prazo deste artigo, sem que se 
tenha. procedido á. eleição do presidente. as. 
sumirá. essa. funéção o mais velho em Ídade 
de entre os seus membros. 

Art. 72. Ao presidente de cada commissão 
compete convocar a sua reunião todn.s as 
vezes que julgar necossar'io, ou lhe for exi
gido por qua.lquer dos seus membros, e diri
gil·a nos seus trabalhos. 

A reunião da comnlissão será. a.nnuocia.da 
~om antccedencia, pelo menos de 24 horas, 
indicando-se a hora em que se dove1•á l'euniL•, 
o logar da rounllio a a mataria ~ou matcrlas 
de que tel'á. de occupar-se. 

§ I . o Os papeis suhmetLidos ao estudo de 
c~da. commissão serão pelo l • socreta.rio da 
Camal'a l'emettidos n.o respect ivo p1•csident.c 
quo os distribuirá pelos sous membros. 

§ 2. o O membro da commissão a. quem for 
distribuído o estudo de ~ualquer ma.teria 
fará sobre a mesma o seu relatorio e formu
lal'á o paL'ece.r, .que sera lido em sessã.o da 
respectiva. commissão o sujeito a discussão e 
voto de seus membros. N. 40 

Art. 73. E' permíttido a <1ualquer Depu· A1·t. 13. No final do primeiro peri~do 
tado assistir áS sessões das commissões- accrescente-se : e propor emendas, a.s quaes 
discutir perante as mesmas o assumpto, ou poderão fundamentar por escripto ou ver" 
enviar-lhes qualquer exposição ou esr.lareci- balmente. · · · . 
monto por esoripto. Quando as Commissões não adaptarem as 

§ 1. • As exposições egcriptll.ll que forem .emendas propostas, serão as mesmas il.mié- . 
apresentadas ás commissões serão impress..'lS xa.das a.o parecer pru.'a. serem tomadas em 
com o parecer, si ·os seus autores o requere- · considera.çã.o pela. Cam&ra. - Thomaz Oa11ii/.- · 
rem, assim como o r esumo das observações. c;mti. · 
quo foro1n feitv.s verbalmente, desdó que os 
intc1•ossados se encarroguem de .1•edigil' os 
extractos. · 

§ 2. • O interessado directo nas questões: 
quo so deba.terem perante as commissões po·· <;upprima.m-se 
lio1'lt ser admittido a defender os seus direitoS' § :1° do art. ·73 : 

N. 41 

as s~gnintes palavras do 
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por si ou por procUl•ador, por esctipto ou 
verbalmente, obtendo prévia.mente permissão 
do presidente da. respectiva commtssão. 

Obtendo p1•éviamente pe1•mi!lSfio do pt:e~ 
sidente da respectiva Commissão, e substi
tuindo-se pelas seguintes : obtendo prévia
mente permissão da. propria. Commissão, que 
resolverá. pol' maioria. de votos. · 

Sala da.s sossões, 3 do julho de 1904. -
FeUsbeUo l"reil·e. · 

Art. 74. Qua.ndo não co1nparccer o presi· 
dente da commissã.o, os membros presentes 

:4 nomearão quem o substítua... 
. Parag1·a.pho unico. A presidenci& da sessão 

.de commissões reunidas compete ao presi· 
. dente que for mais idoso, o qual designará. o 

rela.tor da roa.tm•ia.. 
· Art . 75. Serão secretas as sessões das 
commiSllões, sempre que seus trabalhos ver-
sarem sobre projectos de lei ou resolução 
· attinentes á. declaração de guerra ou ac
_cordo sobre a paz, á. resolução sobre tratados 
ou cónv6nções com as nações e.;trangeiras e 
oi. concessão ou negação de passagem de forças 
estran!!:eiras pelo territorio nacional para 

. operaçqes militares; 
. Pa.ra.<>rapho unico. Nos p~receres resul

tantes 8esses t l'a.balhos se conside1•ará. sempre 
a convanienoia ,,u lnconveniencia de ser o 
assumpto discutido em sessão publica. da Ca· 
ma.ra. e ta.es pareceres, com a.s emendas e 

• . votos em separado, que com elles sa relaeio· 
nem, serão em siglllo entregues pelo presi· 

· den·te da commlssão ao presidente da Ca.
. mara. para. seguh·ern·se os termos dos a.rts. 
]17 e &egufntes destll Regimento. 

CAPITULO VII 

DA ORDEM DOS TRABALHOS 

Art. 76. As sessões da Ca.mara. serio pu· 
.. blicas, principiat•ão . ao meio-dia., ·dul'at'io 
>quatro ·. horas, reguladas pelo relogio da. 
. sala, e serão successiva.mente realisadas em 

-....:- .todos os dias uteis. 
,_.. POderá. lia ver sessão nocturna, quando a 
~ ·. · · Ca.ril&r~t a requerimento de algum de seus 
. . membro!', assim deliberar. 
\ . § '1. • Quando estiverem em ot:dern d~ dia 
;,::, . -:pà;ra; discussã:o a.s leis annuas, as s.essões du
~:.: ::ra.rio cinco horas,sendo todavia. nestes, como 
'· .. nos :outros dias, destinada a primeira. hora, 
:- ; que será. improroga.vel, ao expediente, isto 
,,. · :· é; leitura. de offl.cios, n.preaentação de reque-

. rimentos, indicaçõea e projectos. 
, . § 2.•.Noe ·éasos urg~ntes ou quando pa.- . 

:,_: r<.>ee<' C!)tiyenlenté pOderá a. Ca.ma.ra., a. re· 

• • ~ ' a 

· . -. ·: 

:. 

. :_ ;~ 

.. - -~-
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<lMrímento de algum deputado, proroga.r 
a,s horas·das sessões diarias e determina. r tl ue 
haja. sessã:o nos dia.s exceptua.dos. 

Art. 77. Dada a hora de principiar a ses· 
são, o P!'esidente, Sec_retarios o Deputados 
ooouparao os ~eus logores ; o Presidente 
-tocará. a. campainha, o r o Secretario Ca.rá. a. 
eha.ma.da. e o ~ rn:J.rcará na. li~ ta nominal os 
presentes, bem como os ausentes, pa.ra os fin
do art. 65. 

Art. 78 . Aoba.ndi)-Se prosentes Deputados 
em numero de um sexto, o Presidente 
abrirá a sessão com a.s palavras -Abre-se a 
·$esst1o. 

Art. 79. Si a tê 15 minntos depois da hora. 
regimental não houver pl'eSente a sexta. 
pal'te dos membl'OS da Ca.mara., o Pl>esideute 
declarara. que nã.o póde haver sessão e CI)U· 
vida rã. os Deputados presen tos a se occu pa
l'em com os trab1lhos de Commissões. 

At•t.SO. Si por motivo de demora, a sessão 
-começa~ depois da. hora. regim~mta.l, durará 
o tempo necessa.rio para completar as horas 
de effectivo trabalho. 

Art. 81. Abarta a sessão, o 2° Secretario 
faríl. a. leitura da a.cta. du. anieaedente, a qual 
oonsiderar-se-ha a.pprovada. independente de 
votação, si não houver sobre a mesma im
pugnação ou recla.mação alguma. 

Art. 82. Si, porém, algum Deputado lem
br;u• alguma. inexactidão, o 2° Secretario ou 
Cfualquer dos outros dará. os necessarios es
elal•ecimontos; e quando, apezar delles a 
qamara. :reconhecer a inexactidão indicada, 
será emendada a acta, conforme se vencer. 

Art. 83. Depois de approva.da. a acta., o l• 
Secretario fará. a. leitura dos officioa recebi
cios do Governo e do Senado, e, de a.ccordo 
·com o Presidente, irá. dando aos mesmos o 
-destino que .Jhe parecer mais conveniente, 
ma.s, si a.Iguni Deputado 1embrar .outro des
'tino, então o Presidente consultará. á. Ca.ma.ra 
-e se seguirá o qae decidir a votação. 

Art.. 84. rmmediata.mente, o mesmo Secre
·tario dará conta., em breve relatorio, dos 
otDcios, representações, petições e memoriaes 
que tiverem sido enviados á Camara, proce. 
dendo·se á.cerca. do seu destino como no ar
tigo antecedente. 

Art. 85. A isto se seguirá. a leitura. dos 
pareceres ·de Commissões, projectos, indica
ções o requerimentos dos Deputa.doll, que 
estiverem sobre a mesa., nãu se gastando 
mais tempo do que a primeira hora de sessão, 
,podendo o Deputado justiftea.l-os independ3nte 
de urgenoia. na mesma. primeira. hora., que 
~m euo algum poder~ ser excedida. 

N. 42 

Ao al't. 85 a.ccrescente·se : 
Pa.ra.graphO unico. Os requer im ontos serão 

verba.es ·ou escriptos: · · · . 
·a) serão· verbaes e independem de apoia: 

manto o discusi!ão, ~~endo votados com qual 
qu~1· numero os que tiverem por tlm pedir 

Poblico.çã.o, pela imp~ensa,. das· inrornia.
ções do · Governo, rapresantaç~es, _petições e 
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quaesquer documentos, cuja d i.vulga.ção sej'l.: 
de interesse publico; . 

Prorogação da. hora da sessão; 
Levanta-mento u:~. sessão por motivo de 

pe1.a.r ou regosljo publico. · . 
b) serão verbaes e independam do a.poia· 

manto e di!!cussã.o, sendo , porém, votados, . 
havendo numero legal, os que tiverem pOl' 

~~~~~ de lmprOS:!ão e de interstício da 
discussão de qua.lquet• projilcto de lei ou re• 
solução; 

Di>peo:,a. de qualquer l oga1• de :\-Iesa ou d~ 
Commissão. 

Todos os ma.is r~erimentos. que não fo- . 
rem de ordem, sera.o escriptos e sujeitos·á, 
discussão e votação, na fórma. do Regimento. 
- Alencar Guímaraes, r• Secretario. 

·Art. 86. Osre·w erimentos, pa.raquo pos· N. 43 
sa.m ser a.d.mittidos, necessitam do a.poia.- Substitua-se o art . 86 pelo seguinte: 
manto de cinco Deputados, pelo menos, e não Art. · Os requerimentos de in,rormação 
ha-vendo quem peça a palavra sobt·o a sua sobre qualquer a.ssumpto ou questão da a.d-. 
ma.teria, serão postos <\ -votação ; no caso ministração pU:blica, feitos pt>los. De11utados, . 

· contrario, serão discutldos na. primeira hora independem de discussão e :vota.çã.o. 
da saasã.o subsequente, si nesta não houver · § 1,0 Depois de justificados elles pelos seus 
oradores insoriptos, e, dada essa hypothcse, a utores e lidos ~lo to 1100retario, a Mesa re
na da que se seguir, de p refercnoia. a ou tros met Lerá ao Governo o assumpto d.e que trata., 

· · quaesquer assumptos . sob a fórma. de uma resoluçV.o parlamentar . 
' . Quando, porém, forem diversos os requeri- § 2. • Quaudo, porém, forem diversos os 

inentos nestas eondiçõ.es, regular·Se· ha a pre- l'cquerimentos, a Mesa., para cumprü o dis· 
ferencia na discuss.'i.o pela. o1'1.lem da re- posto neste a.ryigo, regular-se-ha. pela._ .ordem 
spectiva. apresentação. qa apresentaça.o . 

Art. 87. ~inda a. primeil·a. hora. da sessão, S• la. das sessões, 4 deJ'ulho de 1904 •• Fe· 
se começará logo a tratar da matar ia que "' 
estiver des'iinada para <\ ordem do dia, lendo Usballo 1•1·eil·e. 
o 1• Sooreta.rio o que se tiver do discutir ou 
votar, no caso de não ~ a.chat· impresso. 

0 3 pareceres, projoctos, indicações e reque· 
,· rimentos, que se não tiverem lido por falta. 

de tempo, ficarão para a seguinte sessão . 
. · . . Art. 88. A ordem estt~.belecida nos artigos 

,' . antecedentes só poderá ser alterada on inter
~- i.•ompida: 
:~ l c, . n o caso de urgenc!a. ; 
·,;,. ·2•,. no caso de adiamento; 

3•, para posse de Deputado . 
}l'. 4.4 

:.:·· .· -Art . 89 . Pat'a se d~r urgoncia, é neQessa. .. 
:- · :ri<HIUC seja. o requerimento -approvarl.o pela 
,~ 'm.~oria, . dos . membros presentes, sem dis-

Suppl'Írna.-ae o at•&-89.-Alencat· G!!imcm'le~ • . 

':. ·. cussã.o. . . ' . . . 
:,<,_·· ,. Mt •. 90.. O Deputado que qulzer p ropor 
( · il~gencio.,. usa.rá. da. fórmula-Peço a. pa.lo;vra. 

· para negocio urgente. · 
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Art. 91. Urgente para. se intorrompet' a 
ordem do dia só se devo entender a.quello ne- . 
gocio, cujo resultado se tornaria nullo e de 
nenhum effeito, si deix:asse do ser trat<~.do 
immediata.men te. 

Submettido ã. Camara o req•terimonto 
.do urgenc1a, si ella decidir afllrrna.t iva
mente lJOr sua ma.ioria, entrará a. materia 
immediatamerite em discussão, ftca.ndo pre
judicada a ordem .do dia, até a sua decis(í.o 
final ; si decidir pela negativa, será a dis
cussão do a.ssumpto adiada para a primeira. 
hora da sessão do dia seguinte. 

§ 1. • Em ambos os casos, precederá á con
cessão de urgencia a leitura. do requel'i
mento, indicação ou projecto, ma.s a funda
mentação só será. fei~ no me.>mo dia., si a. 
Ca.ma.ra decidil· a.filrmatintmente á con.9ulta 
o no dia seguinte, no ca.so ct>ntrtwio. 

§ 2.• Quanto ao andamento do negocio de
clarado urgente, a não se tratar de simples 
requerimento, parecer ott projecto de Com
missão, qualquer outro assumpto, soja. pro
jecto ou indicação, depois dq o1fel'ecido o 
fundamentado pelo autot· ou m'n dos autores, 
tel'á. de ser x•emetticlo ao estudo da Commis
são competente, na fó t·ma dos nrts . 134 
e seguintes. 

Emendlts 

N. 45 

No art. 91 supprimam-se as pala.vl·a.s-o· 
si decidir pela negativa., será a discussão do 
a.ssumpto adiada para a. primeira hora df\ 
sess.'io seguinte.- Alencar Gt•imarães. 

N. 46 

Supprima-se o § l • do art. 91 . - Al8ncm·· 
Guimarães. 

N, 47. 

Ao a.rt. 91 a.ccrescente-se : 
§ 3. • As disposiçõe~ deste artigo niio 

abrangem a urgencia concedida. para. a dis
cussão de pareceres reconhecendo Deputados, 
discussão que será ímmedia.tamonte aberta 
podendo a. votação de taes pa.•-eceres ter 
logar por dous quinwa da totalidade da Ca· 
ma.ra, umn. vez quo nã.o exista.m eruen:das, 
ou voto em sepa.t"a.do. · 

Sala d<ts soS:Sõ'*', 4 de j ulho de 1904 , ..;... · 
Oli~Jei,·a Vallad«o. 

N. 48 
Art. 92. O adiamento póde ser smnpl'o Ad. 92. Redijil.-se assim: .. 

a.presenta.do em ordt'm do dia e sem debate O adiamento du. discussão ou votação pOde· 
será. decidido, não podondo, ent1•eta.nto, ser sempre ser pedido e sem debate decidido 
<l.j>resentado quando a Ca.sa estiver em vota· .pela Camara, salvo quando estiver orando 
çao, quando orar qualquer Deputado, ou do- algum oe.v.utado, ou dopois de encerrad~ a. 
pois de enam·rada. a discussão da. m!ltoria. discus.~1io da mataria, tratando-se do ad111.- · 

Vtl. Ill 

monto desta; ou si tiver começado a vo-· 
ta.r-se, tratando-se do adi.a.mento de votação. · 
No prlmeil•o caso, si não houver numero 
legal para. a votaçiio, o Presi~ente a~ia.rá.. a .. 
discussão para a. sessão scgu10te, 111 a.ss1m 
ootonder a. ma.iol'ia dos. pro.<>entos.-Th<>ma#: 
Ccwalcanti, · 

50 
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Art . 93. Nã.o se proporão adiamentos 

lndeftnidos; por conseguiu~. o Dejlut.a.do que 
-.quizer propor qualquer adiamento devm·' 
indicar logo o tempo va.l'a que h!\ de ser . 
. deferido o negocio; o s1 outro Deputado pro
puze•• outro adiamento, 11. votação úa. C amara. 

· decidirá. q ua.l deverá prevalecer • 
. Art. 94. Todos faltar-ão do pê, ú. excepção: 
lq, do Presidente; 
2•, do Depuiado que por enfermo ohtivm· 

-dos membros presentes permissão para. ft\llar 
.sentado. 

Art. 95. Nenhum Deputado poderá f',üla.l' 
sem ter "(lodido a. pala. vra., declarando si p re
tende falla;r pro ou cont1·~. c sem lhe S31' con· 
cedida, dirigindo sempre o discurso a.o Pra

.- Giden~e ou á. Caroa.ra. em geral. A palavra. 

.será dada. alternadamente. 
Art. 00. Para. se guardar a ordem e evitar 

. a. disputa da preferencia, um dos Sec1•eta.rios 
fará. u:mn. relação dos Deputados que pedirem 

. a palavra., para · por ello. rogor.se o Presi-
. ·dente. . . . . . 

. Art. 97. Qu~ndo muitos Deputados pe
, -di.r"em a. pa.lavra ao mesmo tempo, o Pt-esi
' dente do.rá a. precedencia a. quem lhe parecer, 
. - ~ca.ndoi porém, a. sua decisão sujeita ã appro· 
· .va.çã.o aa. Ca.mara,no caso do algum DeputtLdo 

· o reclamar. 
· ·. Art. 98. O autor de qualquer p1•ojooto, in
. dicação ou requerimento .terá. preferencia., 
. sem.pre . que .~1' a palavi·a sobro a. sua 
materia. · 
·· Ps. relatores. das . Co~missões serão para. 
6s~e fii'Jl considerados como autores dos re· 
ijpectívo.s pare~re~. Ent.re o auto!-' do . pro
jacto e o rela.tor do parecer a preíerenci& 
caber4 ao primeiro. 

. . Art. 99. Quando nas sessões se fu.lla.r 
• om um Deputado, lerá. este tra. to.do pelo a.p

. . pellido, anneundo.se-lhe sempre-senhor

. · o . que Igualmente se pra.\\cará, na.! actaa, 
· Annaes o regis~ros. 

· Art. 100. No acto da discussão, quando 
g_ualquer Deputado tiver de refe1·ir-se a. al· 

."~m collega., o rará. com a. urbanidwle o 
c_ortezia. que o decoro· da. ca.ma.ra exige. 
·. Ar~. 101. Nenhum Deputado :poderá fallar 

· :ainã.o : 
1•, sobre objecto de que ae est~a. tra.~ndo; 
2•, para tazer requerimentos e o1ferecer 

:Projectos e indicações na. occa.stão com~ 
tente; . 

3•, sob1•e a ot•dem na conformidade do 
. que dispõe este Regimento; 
· 4•, para. -pro pôr m·rcncia. 

Emendas 

,r : 

,. 
··.! 
·· i). 

_ .. ':1 

· ' • t 
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Emendl'..s 

-------- --------
'N. 4.9 

Art. 101. Aecrescente·se: 5°, para. expli
cação pessoal.-Tkomas Cavo lcanti. 

N. 50 

Art. 102. Nenlmm Deputado na. discussão 
poderá. fallar em sBntido contr::wio ao que já. 
-esLivcr decidido pela Cll.mara. 

Art. 103. Substitua-se a v<ilavra-lícenÇa. 
-por: p11.lavr~. 

Acerescente-se no tlnn.l do artigo: e sHor 
desobedecido, o Presidente suspenderá. a 
sessão.-Thomas Caualcanh . 

N. 51 

Art. 103. Qua.odo algum Deputado falla1· 
,sem ter obtido licença., o Pre3idente o a.dvet·
tirá. com a. pala.vra- OrJom- e si não obe
-decer, sendo a.dvertido segunda voz, o Prest
·denLe o mandará sentar. Art. 104. Ac~rescente-se in fine : o - ~. 

l"J.zões justillcalivas dos projectos, ~rtdicações, 
requerimento~.· ctc.-Thoma.r aa,alcaiiti,_ .. 

Art. 104. Não é permittida a leitura de 
.discur30s escripto.9, exceptuamlo-sc os re
latol·ios das Com missões. 

. Art. 105. Só par3. rcclamat• a. execução de 
:artigo expresso do Regimento, se poderá íll· 
terrompm• quem estiver fallando, o que se 
fara. dizendo-Ordem. 

Art. 106. Si no calor da discussão o Depu
tado 10 exceder, o Presidente o adve :tll".l. 
primeira e sógunda. vez com a. expreS$ão
Ordem-; continuando elle, o Presidente, 
depois de cha.mal-o nominalmente á ordem. 
lhe dirá.- não sendo a.t~ondido: O Sr ••• nã.o 
está em estado de deliberar -e o Deputado 
.levará sahll' immodía.tamente dn. sala. 

Art . 107. Quando o Depu"do que estiver 
falla.ndo diva.ga.r da. questão, ou quizer intro
duzir iodevida.mento mataria nova. para a 
discusaã.J, o Presidente lhe apontará. qual é o 
objecto que se discute ; o si o Deputado iosis~ 
til•, sendo advertido por duas vezes, m:.mdal· 
o-ba sentar-se, usa.ndo da formula.- O Sr. 
Deputado F ... póde senta.r·Se-ao que o Depu· 
ta.do deverá obedecer promptameote. 
···:Art. 108. Nenhum Deputado poder4 fall:uo 
ma.is de uma vez na primeira discussão de 
quaeaquer projeetos sobl'8 a mataria. delles, 
excepto seus autorea.~ue o poderão fa1er duas 
vozes; Q nas outras d1saussões nenhum Depu· 

N. 52 

Ao art. 104 a.ccresconte-se : 
. Sà.lvo precedendo licença, concedida. pela. 

maio1·ia. dos Deputados pt•esent~s-: . · . 
A leitura. dos cUscursos não excederá de 

meia hora. · ... · · · · 
Os origina.es serão immediata.montc entre

gues <1. Mesa para a. publícaQão no jornal da 
Camara. -Edt1a1·do Ramos. · · · · 

N. 53 

Al't. 106. Substituam-se a.s palavras não 
séndo a.ttendido.. • ou o tl.na.l, peJas se-· 
guintes : · · 

O Sr. Deputado fulano não póde continuar; 
e si for desa.ttendido, o Pt•aeidolite suspen~ 
derá. a. sessão .-Thomal Co.,;alcanU. · . 
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tado poderá fa.llar mais de duas vezes, ainda 
mesmo havendo emendas. Esta disposição é 
extensiva a qualquer outra. ma teria. que entre 
.em dlscuS3ão, excepto as de que trata. o 
a.rt. 109 • 

. , · Nas discussões que se fazem po1• artigos, 
os Deputados fecm o dü•eito de falla.r duas 
vezes sobre cada um delles, e sómeute uma 
hora por cada vez que obtiverem a palavra·. 
· Art. 109. O Deputado que quizer explicar 
alguma. expressão que não se tenha tomado 
no seu verdadeiro sentido, ou produzir um 
.facto desconhecido á. Ca.mara., que tenha. re
. laçã.o direet.a.com a qnostão em debate, o po· 
derá: fazer. NcEte caso, porém, não será per
mitt1do a o Deputado exceder os limites re· 
strictos da explicação ou produc(;ão do facto 
para que tiver pedido a pala na, não po· 
dendo ser prejudicada a o1'dem do dia, sa.lvo 
urgencia ooneedida. pela. Co,ma.ra. · 

As roctiflcações, porém, dos discursos serão 
escripta.S e entregues á Mesa., que as mandará 
publicai' no Diar·io do Congresso, estando em 
devidos termos. · 

.A:rt. llO. Nos requeriment~s o questões 
de ordem, a. nenhum Deputado será per· 
mitttdo falla.r mais de uma vez, nem mesmo 
a titulo de explicar; o autor do requerimento, 
·porém, poderá fallar uma segunda vez. 

Art . ll l. Dada. a. boro de findar a sosslúl, 
· · opre:sidente, tendo examinado com os secre

tario:; as materlas e projectos que houvet• na 
Casa, designará o quo lhe pt~recer mais inter
essante para. a ordem do dia da sessã.o se-· 
guinto, e· si a ordem do dia for dividida em 
duas partes, o· tempo para a primeira n1io 
wdel'd. ser exceditlo por m:.\L<; do urn quar-to 
de hora. 

Art . I 12. Si algum Deputado quizOl' I um· 
b1•ar qualquer ma teria que j ulg_uc convoni· 
ente para entrar na dis;ribuiçf•o díaria dos 
trabalhos, poderá fa.zel-o ou dirigindo-se em 
part1cu!at• ao Presidente, ou l'CCJUOrando na 
primeira hora. da. so.ssã.o, e o Prosideate pro· 

·' sia.rá a. devida considm•a.ção á r equisição do 
Deputado. 

N. 54 

Onde conviei' : 
Art. Quando a Ca.ma.ra. tiver. de resolvet• 

~obre os pedldos de credito supplementar 
feitos pelo Presidente da Republica., a. Mesa, 
pelo sou presidente, requisitará do ministro 
competente a cópia. de todo o processo a.dmi· 
nistra.tivo que se relacione com o serviQO.· 
quo recla.mu. a. despeza., e a. cópia. da. a.cta do 
Tribunal de Contas, .negando o registro da. 
de&peza. . .. :: 
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------------------------------- -----··----- --------...;._-___ _ 
§ T_odos e~tes documento~ serão impres~ 

sos e dJstrll.>Lndos pelos Deputados antes de 
! ser iniciada. a. discussão. 

I § O De:putado que Uver sido relator do 
or çamento, cuja. iasulllciencia. de verba mo·
t ivou o credito supplementar. sel".i. obrigado 
a explicar as razões dcs.~a insufficiencla. 

§ . A Ca.mara l'ejeita.rá o credito, si não 
ficar demonst1'ada. insufficiencia de verba, e 
sómcnte exccs~o de despeza. por iniciativa rlo 
Poder Execuii v o. · . . . . . 

~a.ln, das. ~e~sõqs, 4 ·de j ulbo de 1904. __,. 
Felisbe/lo J-i·eire. 

N . ~;J , .. t. 

· , t. 

· A.l't. Toda a voz que a. ·õrdem do dia flca1• 
·reduzida exclusivanielite' ~. votações por não 
haver projectos cóm ·. p~l'ecer publicado; o 
Presidente da.rtt pa.1•a. dcicussã.o nos dias sub' 
sequentes, .ségund6 il.· ordem de s11a. an~ig'ui· · 
dade, mesmo semp:Lréeel', os proJe~tos crm: 
stantes-da. syl1o~. · · 

Art. 113. O Presidento poderá dar p~\.·a 
•>rdem do dia trabalhos de Com missões, <lesde 
iJ.ne na CMI!> não ha,ia. ma.wriá. pa.m ordem 
do dia seguinte. . 

Art. 114. A · discussiio e vota,ção de qual
qual' dos projeetos .. das leis annuas serão 
1ladas para ordem do dia de preforencia. ás 
tle outros quaesqw~r projectos, sàlvo os 
pat•eoores sobre· verificação de poderes, e os 
projectos Iniciados por :propostas do Governo, 
JUlgados urgentes por voto da maioria. da 
Caroara, a. l'eqúeriroonto de · qualquer Dcpu-
~a,do. . · · 

Art. 115. Antes do Presidente começar a 
dar a ordem do dia da sessão ~oguinto,poder(~ 
qualquer nep11ta.do pedir a prorógação da 
se.'!Sã.o para se uUima.r o nogoéio de que es· 
t iver tratando ; e o Presidente eonsillla.t~d. os 
Deputados presentes, qualquer que seja o sou 
numero, por meio de votação Independent e 
de dLscussã.o, si 11. sessão devo ser proro· 
ga.da. . 

Art . 116. A pro rogação ser<t por tempo 
tletermino.do e :trxa.do por horas ou minutos, 
podendo ser excedido, si fôr votada. nova 
prorogação. Estas prorogações não poderão 
se~ annullada.s sinão polo encerramento da 
<liseu98ão r6Spectiva., por falta de oradores . 

Art. 117. Para. ftndar a sessão, o Presi· 
dente uaar•á. da fórmula.- Le~anta-sq a ses· 
são. 

Sala. das sessões, 4 de julho U.e 1904·. , ....;; · 
Bllrbos~. l.irrw. 

N. ólj 

Ar t. ll5. Substituam·S:l as pa.la.vr•as -
quálqüer rtue seja o seu numero, pelas se
guintes: dosile que excedam do um quinto. 
- Thomaz CttvalM»ti. 
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AN~AES .DA CAMARA · 

. ;,_ . ~-- ·- . 

P1·ojec to em 3• disrnçs/!o 

.------ ----------~-----
CAPITULO Vlll 

DA.S Sl:aSÕE:S SECRETAS 

Art. 118. O Deputado que pedir sessão se
creta deve dirigir ao presidente a. compe
tente proposta, assignuCia por ellc e por mais 
cinco representantes, á vista. da. qual o P1·c· 
sidento, consultando á. Camara, c depois de 
deliberação .stffirmativa. desta, declarará que 
a. sessão ~reta. terá. logar ou immediata
mcnte ou no dia. um seguinte, segundo lhe 
houver sido yedido pelos proponentes, cujos 
nomt>s · ficarao secretos. 

Si o a.ssumpto fôr de tal natureza que a 
Mesa. julgue incoovoniente levar ao conhe
cimento da Ca.mara, em sesSão publica., o re
querimento a.presen~ado, o Presidente da 
Camara convidará. opportuana.mente todos 
os presidentes das Commissões Permanentes, 
prU'a dar-lhes conhecimento da proposta. e 
entiio se decidirá,, por maiol•ia de votos, si 
deve ou não ser concedida. a. sessão secreta. 
pedida. 

Art. 119. Havendo sessli.o secreta, o Presi
dente ra.rá. ~uspender a ~essio public~Jquando 
tenha eomeçado, para. fazer sablr aa. laia 
das tl'íbunas e das galerias todas as pessoa! 

N. 57 

Ao art. 118. Substitua-se: 
O pedido da. Se8l;ão secreta será. dit·igido ao 

Presidente da. Camar:1., que o submetterá. sem 
demora. á deliber-ação secreta . do.~ presiden
tos das comrnissões permanentes. 

O a.ssuropto será. logo indicado por oscripi o, 
podendo o au\or ou autores dv pedido funda- · 
mental-o mais descnvolvida.mente pe1•ante a. 
Oommissão dos PL'eSidentes. 

Deferido pela maioria da. comrnissão o pe
dido da. SCS8<1.o secreta, serâ esh convocada 
para. o dia. e hora. que o Presidente da ca
mara. designar, .de aotôrdo com quem n. Uve1· 
promovido. . . 

No caso de indeferimento, é li\' re a reno
vação do requerimento perante a Cama.ra, 
om sessão publica. 

§ Serão convocadas sessões secretas, sem 
dependcnaia de prévia consulta , requeridas 
por mais do 40 Deputados, ou por alguma. das 
oommi~sões, para. tratar de ma teria cotnmet
tlda ao .seu eJ:ame ou. for de sua compe-
tencia. • 

11 E' pe1'1llittido aos Deputados que toma
rem parte nos debates secretos, reduzit· a. 
escripto os seus discursos, para serem a.rctli
va.dos com os documentos, na fórma do § 2<> 
do art. 120 .-Eáua,.do Ramos. 

N. 58 
.Art. 118. Redija-se assim: 
A sessão secre~ será. pedida em requel'i

mento assigoado por . cinco Depu;ados ou 
pela. màloria de qu~uor comm.iesão,. a vis~ 
do qual, o pt'esiáenta, o~.; tudo mais-como 
estll. no a.rtigo.-Tl!onía: Oó.wrkanli. . 

, N.~ . 
. Substituam-se no art. I IS, as palavras. -o 

Presidente da Cama.n oon:v:ída.rá opportuna.
mer.te todos o~. presidentes d01s c.ommí~sÇ~es 
permanentes , . palas ~uintes: Q ·Presi· 
dente da Call1a.ra convidai'\\ oppo1•tunamente 
um Depu ~il.do de cada u.ma das bancauaa e o 
quo tiver sido mai& v:otado na eleição .fe-
dol'al. . 
·· Sa,ia das sO!ISões, 4 de julho de ·lfl04,:..._ Fe-
lisb~llo f'!'eil·e, , . . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 10: 10+ Página 61 de 85 

SESSÃO E1\! 25 DE JULIH} DE i904 39{.1 

Projecto em .1" tliseussüo 

extranhas, iuclu~ive empregados da. Cama.ra 
e encarregados dos serviços stonogl'aphico o 
de redacção dos debates. 

Art. 120. Reunida a Camara. em sessão se
creta, doliberar-se-ha, em primeiro Jogar, si 
o a.ssum pto deve ott não ~ e1• assim tratado ; 

'e', segu11do se resol.vor, a scs~ão continuará 
secreta. ouso fará publica. 

§ L• Antes de encerrar-se a sessão socl'eta, 
·a Ca.mara resolverá si o seu objecto e resul
tado devem ficar secretos ou ser notados na 
acta publica; igualmente decidirá, por sim
·ples vot11ção, e sem discussão, si os nomes 
dos proponentes devem ficai' secreto~. 

§ 2.• As actas respectivas serão lavradas 
por um dos Sec1·etarios, Jida.s c approvadas 
antes de encerrada a se>são. Serão lacradas 
e guardadas no a.rchivo da CamM·a com 
rotulo assignado pelos I • e 2• Seoretarios, 
declarando o dia, mez e anno em que se ce
lobraram. 

CAPITULO IX 

DA. PROR.OGAÇXo• E A.DIAMgNTO DAS SESSÕES 
DO CONGRESSO NACIONAL 

Art. 121. Qua.!que1• Deput1vlo pOde propô r 
a prorogação das sessões por meio de pro
jocto de resolução, cuja discussão será. consi
derada. urgente e encerrada na·mesma sessão 
em que se tratar, sendo, logo depois de ap· 

. provado, remettido ao Senã.do. . 
· Art. 122, As prorogações serão limttadas 

ao tempo necessarío para ultímaçao do ne
goolo que se tiver em vista. 

Ar t. 123 . Os projectos de :rosolução proro· 
go.ndo a.s .se,ssões vindos do Senado seguirão 
os mesmos tramites dll discussão, e, no caso 
de approvado.;, será immediatamonte com
municado esse resultado tanto ao Senado 
como ao Pre~idente da.Republi.ca. 

Art. 124. Para ter lagar o adia.mento das 
sessões do Congresso, cuja iniciativa pertence 
c~ Camara , nos termos do art. 6° n. 1, será 
necessa.rio quo o· projooto que o propuzer 
contenha em substa.ncia. os motivos que o de
termina.m, e que sojam termina.ntemento do
cla.rl\dos o dia e o moz em quo 110 doverá 
rounil• o Congresso, sompro do modo que os 

P ;·ojecta em :J• discussão 

N. 60 
Ao art. 149 : 
§ Quando as sessões secretas versarem 

sob1'6 assumpto da competencia. legislativa 
dos dous ramos do Congresso Nacional , po
derã.o assistir a ella os Senadores federaes~ 
uma. vez que o Regimento do Senado consigne 
identica. medida em relação aos Deputados.
Ed'tlardo Ramos, 
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P1·ojtJcto em 3• discussão 

· (1uatro mezes de sessão sejam completados 
dentro do mesmo anno. · 

Art. 125. O prqjecto de resolução sobre 
adiamento deve conter, pelo menos, cinco 
il.ssigoaturas e, depois de julgado objocto de 

. deliberação, para. o que se requer v<!ta.ção 
da maioria. dos presentes, será remettido á 

-eommissão competente para interpôt· pa.t•e
cer dentro de cinco dias no m a.ximo. 

Art. 126. Si, esgotado esse prazo, não for 
a.presantado parecer, poderá entrar em dis
cussão independente delle, a requerimento 
do autor do projecto, e com a appro
va.cão da. Camara. 

. Art. 127. Os tramites para discussão serão 
-~· os mesmos de qua-lqUI'll' projecto de commis
··· s~o. 

~ .. CAPITULO X 

DAS PROPOSIÇÕES 

, , Art. 128. As proposições podem consistir 
.. , -em projectos de lei ou resolução, emendas e 
O;·;.pai'eceres ·de commissões1 indicações e re-

;<.: quelim(mtos, . · 
·: .. ·Qs p areceres, indicações e requerimentos 
·· :-16 .11erão discutidos na Camara. 

Art. 129. Nenhum projecto oU indicação se 
.~~odmittirâ na Camara, si não tive!' ~Ol' fim 
-o exercício de algumas das attribuiçoes da 
:.mesma Camara, expross~das na Constituição 

. . o neste Regimento • 
. , Art. 130. Os pi·ojectos devern ser escriptos 

N. (H 

Supprima.m-se us seguintes palavras <lo 
a_rt. 128: os pareceres, indicações e requc· 
r1mentos só serão discut idO!! na Ca.mara. 

Sala d-as ~essões, · 4 de ·julhb de 1904 :.... z; e' 
tisbeUo Frei1·e ; · . · ': 

N. 62 

Art . 128. Suppt·lma·se o . ultimo ·. para· 
gra.pho,-Thoma.a- Cavtllcr.mti. 

·em artigus concisos, numera.dos e concebidos 
nos mesmos tel'rnos em que se devem ·redigir 

~ .-a. FJ leis, e assignados por seus autores ; não 
· vindo assim organiza•los, deverão ser resti

tuídos pela mesa. a.o a.utpr, para pol-a.s na · 
·devida fOrma. . 
· ... Art. 131. Cada projecto deve conl.cr slm· 
plesmente a enunciaç.'\o da vontàdo legisla.-

' tiva., sem prea.mbuJo nem razões. ; ·comtudo, 
poderá. o autor motivar por osoripto a. sua. 
.Proposição, quando não queira ou n!\o possa. ' 
fa.zel·o verbalmente. 
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Proje-:;to em .)~ di satcssc1o 

Art. 132. Nenhum artigo do projecto po
derá conter dua.s on mais proposições inde· 
pendentes entre si, de modo que, snjeitas á 
discussão, se pos&a. adoptal' umtt e rejeitar 
outra. . 

Art. 133. Nos pro,jed os, indicações e r e
Clueriment os não será permittido usar de ex
pressões que suscitem idéa.s odiosas ou que 
oJrenda.m alguma classe de cidadãos. 

Art. 134. Os projectos de iniciativa dos 
Deputados serão lillos pelo l • Secretal·io; o 
Pl'Csidento porá. a votos - si. o projecto é 
objecto de deliberaÇão, e os Dcputa.dos vo 
tarão sem preceder dL~cussã.o. Decidindo-se 
r1ue não é, ficará rejeit.ado. 

Art. 135. Decidindo-se, porcro,qne é objecto 
de deliberação, será. eaviado á. Comroi~~ão a 
t~ue por sua. natureza pertencer ou [~q tHJlla 
q U( o autor do projecto indicar. 

Art. 136 . Os projectos de Loi ou resolução 
remetttdos pelo Senado, independem desse 
julgamento p1·elimiuu.r ; não obstar~te ser(to 
toJos enviados ás Comm;ssões competentes, 
que narão pa1'ecer dentl'o de 15 dias, proce
dendo do mesmo modo acerca de qu<~lquer 
a.ssumpto sujeito ao seu exame. 

§ }.o Si forem neccssttl'ias informações do 
, Governo, a Comroissão as requisitará. na fórroa 

do art. 57. 
§ 2.0 São exceptuados das disposiçõe.'l deste 

a.riigo os projectos a que se refere o art. 190. 
Art . 1:-!7. Os projectos apresentados serão 

impra~os em avulso pa.ra. se <listribu!l'em 
pelos D~1putados e ent•·•u·em na. ordem dos 
·trab:~o\hos, depois que sobre ellcs for dado pa.· 
rccet•, salvo as disposições do·§ L• do <~rti go 
seguinte . 

Art . 138. A Commissão, a rtnom for r e· 
mettido o pt•ojccto, poder(~ p1•opo1' ou não <~ 
,;ua. arlopção sem .. ememl.<.LS, ()U a sno. rcrorma 
M m as omendas r1ue julgar ncccssarlo.s, ou t\ 
sua. total rejeiç-ão. 

§ l. o O pt•ojecto sobre o qual a Commiss1io 
não der pa.rccer dentr•o ele 15 dias, poderá 
9ntrar ila. ordem dos trabn.lhos, si o.sslm for 
l~esol vida pela Camam. 

§ 2. o Quando a commissii.o julgat• conve
niente fazer emendas, as apresentará con
·junt<~.montu com o parecer , que será discu
tiuo simultaneamente com o projecto a que 
se r·cferir . 

Vol, 111 

Supprimam-se do art. 135, as seguintes 
P<t~a.v1·as : ou <Lq uell[\, que o autor do pro
jccto ind ica.r. 

Sala. d\\.8 sessões, '1 de agosto de UJ04.
F el islJello Frei1·e, 

N. 64 

Art . 13B, § 2°-Sttbstituam-se as palavras 
- quo serf1, etc. , até o fim, pelas seguintes: 
as q uo.cs serão tomadas em consideração 
na 2"' discussão, salvo o caso de discussão 
uni..::a que o sm•ão nesta .-Thomaz Cawll
can.li . 

N. U.'J 
Onde convi01': 
Art. Considora-se tacitamente appro-

vado pela respectiva Commi&ão o requeri
mentO, ind.icação ou projecto a ella. affec\o, 
sempl'C que ·t ranscorra sem pa.recBr o prazo 
concedido po.ra dal·o. 
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Projecto em 3• discussao Emendas 

Neste ca.·;o o Presidente da Cama.t•a poderil 
incluil' a. ma teria na ordem do tlia. . 

E', todavia, pe1•mittido á. Commissão r e· 
qunret' a prorogação de prazo (antes de· 
eltpirado) por motivo expresso e justo, bem· 
como o a.dia.moa to, quando so t•econhecer · 
inopportuna. a. . consideração da. materia. 
sejeltu. ao seu exame. • 

Estes requerimentos t erão uma só discus.~ão 
-.li.'dv..m·do Ramo.~ . 

N. 66 

1 Art. O pt•ojecto sobre o qual a Com· 
missão oã.o der parecer dentro de 15 dia~ 
deverá, mediante reclamação do seu autor, 
obier esse parecer dentro de outros 15 dias, 
findos os quaes entrará. o projecto na. ordem 
do dia immcdiato áquelle em que o sou autor 
assim o solicitar. 

Art. 139. Quando a materia. do projecto 
fôr de simples intuição o constar de poucos 
artigos ou mo.:;mo em qua.lquur caso de ur
gencia. e absoluta. neee.:;sida.de, a Cama.ra. po· 
derá dispensar a impressão a requerimento 
de qualquer Deputado, independente de dis
cussão. 

Art. 140. Os p1•ojectos que tiverem sido fir· 
.ma.dos por algumas das commi.~sões serão 
sempre considerados o bjecto de deliberação 
sern dependencia. de -votação e log~> impresso 
para. entrar na ordem dos trabalhos. 

Art. 141. As indicações só poderão ser foi· 
tas pelGS membros da. Cam.a.ra., por e.scripío e 
por ·el!es a.ssigna~a.s; e, lidas na. mesa, como 
os proJectos, se1•ao, sem dependencia de vo· 
tação, remettida.s á commissil o a. que por 
sua. natureza pertencerem, praticando-se 
como no caso do art. 83. 

Art. 142. A commissão, á vista da mate
ria da. indicaç&o, inter porá. sobre ella. o seu 
parecer, que será diJcutido conjun\&mente 
com a. indicaoão, pela mesma fórma. estabe
lecida paro os ma. i~ pa..recaret das comrnissões. 

§ No caso em que dna. um projecto ir 
a. mais de uma commissão, nunca excederá 
de dous mezes o prazo dentro do qual hajam 
de ser emittidos os paNCeres de todas a s 
commissões interessadas no assumpto. 
~ Terminado esse período de dous mezes. 
cõm parecer ou sem alie entra.d em dis· 
cussã.o o dito projeeto, desde que assim o 
requeira o seu autor. 

Sala das sossões, 4 de julho de 1904.
Barbosa Lima.-Thoma.~ Oa'IJ(Ilcanti.-J. A. 
N1i1Ja, 
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PJ·ojcclo em :J• discusstto 

ArL 143. São requerimentos, ainda que 
outro nome se lll cs dõ, todas a.quollas 
moções dQ qualquer deputa.J.o ou commissiío, 
quo tivemru por fim a promoção de algum 
objecto de simples expediente, como pedir· 
informações ou esclarecimentos ao Governo; 
pedir dispensa de alguns dos tr<tba.lhos da 
mesa. ou das commisSoes ; pedir sessão ex
t.raordimwia, a.ugmento ou prorogação das 
boras da ordinaria ; pedh• alguma provi
dencia que a occurrencia das circumsta.ncias 
fizor necessaria sobre o objecto de simples 
economia. dos trabalhos da Camara ou da 
policia. da Casa., que não esteja determinada 
no regimento. 

Emendas 

N. ô7 

Art. 1·.13. Redija.-se assim: 
São consideradas como requerimento tod~ 

as moções ; o mo.is como está no ntigo.
Thomaz CmJalcanli. 

N. 68 

Accrescente-se n.o :final o seguinte: - otr 
sobre a. in o bservancia de algama disposiçi.o 
16gal.-Thomaz Cavakanti . 

N. 69 
Transporte-se o art. 143 pu•a depois li<> 

art. 86.-Alencar GuimaYites. 

N. 70 
Art. 144. Estes requerimentos serão admit- Supprima.-se o art. 14•. Alencar Guir~~artk$. 

tidos á. leitura c logo postos á votação, sendo 
a.poiados, em cada uma das sess'õel! diarias, 
somente até os primeiros tres quartos de 
hora da sessã.o, excepto os casos de urgeMia, 
na conformidade do art. 91. 

Art. 145. Os Deputados que quizerem fun
da.menta.r vorbalmeote a. apresenta.çã.o de 
projectos, indicações, requerimentos ou de 
qualquer moQito, só o poderão fazer na pri
meira hora. 

Art. 146. Os projeCltos e resoluções vindos 
do Senarlo, e a.s emendas 110r eUe feitas a 
projectos ou resoluções da Oamara, depois de 
lidos pelo I • secretario, serão remettidos :!.s 
commissões competentes, para. interpot•em o 
seu parecer, quo, depois de impresso e dis
tribuído, so!'á incluído na. ordem dos tra
balhos. 

Art. 147. O projecto de lei ou resolução 
iniciado na Ca.mara. e po1• ella. approvado 
sel'á, depois de votada. a. re~pectiva redaação, 
remettido ao Senado. (Coust. art. 37 .) 

Art. 148. O pt'ojooto de lei ou resolução 
'Vindo do Senado, approvado pela. Cama.ra 
110m alterações, será enviado á. sancçã.o. 
(Const. art. 37.) 

Art. 149. IriL tambem tL sa.ncção o projecto 
do lei ou resolução emendado no Senado, 
uma vez acooitas as ~mandas peta. Ca.mara. 
(Constituição, n.rt. 39, 1~ parte.) 
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Projecto em :?" disct-~ssõo 

A1•t. 150. Rejeitadas a.s emendas, voltará 
o projeciio ao Senado, que, si n.pproval-as por 
dous terços dos -votos presentes, o devo! verá 
á Cu.rua.ra, que só poderá- manter a rejeição 
das emendas pela mesma 1Uaiot•ía. ; neste 
caso, será o projeato enviado, sem ellas, a 
sa.ncçã.o. (Constituição, artigo cita.do, § 2• .) 

Art . 151. Quando o projccto iniciado no 
Senado '\'Olt1.r á Camara, por terem a.lii sido 
rejeitadas as emenda.s desta, serão conside
radas a.pp1•ova.das as emendas que obtiverem 
dous terços dos votos presentes, e remett.irlas 
com o projecto ao mesmo Senado. (Consti
tuição, artigo citado, § 1 • .) 

Al't. 152. O projecto de l ei ou l'esolução 
iniciado na Camara., não sanccionado e de
'\'olvido pelo Presidente da Republíca, pas
sará. por uma. discussão e vota.çã.o nominal, e 
considora.r-se-ha approva.do si ol>tiver dous 
terços dos suflragíos presentes, sendo então 
remettido ao Senado. (Constituição, :~,rt . 37, 
§ go,) 

Art·. 153. Quando o projecto de lei ou re· 
solução, não sanccionado, fo r de iniciativa
do Senado, e tiver sido enviado á Ca.mara., 
esta, si o approvar pelos me1:mos tramites e . 
ina.ioría. indicada. no artigo a.n\erior, o en
viará. como lei ao Poder Executivo para a 
formalidade da promulgaçP:o. (Const1tu1Qã.o, 
artigo citado, paragrapho citado.) 

Art . 154. Os projectos rejeitados, ou não 
sanccionados, nã.o piXlurão ser renovados na 
mesma sess.'\o legislat iva. (Constituição, 
a.rt. 40.) 

Emendas 

N.71 
Onde conviel' : 
Art. Pul.Jlica.da. uma lei no Dia1·io Officiat 

e denunciada por qualquer Deputado qual
quer adulteração, pela. qual esta não seja a. 
expressão da. verdade do voto parlamentar, 
a Mesa da Ca.mara convidará a do Senado, 
para juntamente proMderem a uma re-visão, 
sendo a. mesma lei novamente pubUca.da.. 

Sala d~ts sessões, 4 de julho de 1904.
Felísbello F1·ei,.e. 

N.72 

Substitua-se o pal'agrapllo unico do art.l5'1 
pelo seguinte: 

Para.gra.pho. Conside1•am-se não sanccio
na.dos, para os atreitos de.c;te artigo, os ~ro· 
jectos a. que o Presidente da. Republica. t1-ver 
negado sancção, de accordo com o § 1 o do 
a.rt. 37 da. Constituição, a.nte~J mesmo do 
Congresso cumprir em rell.\ção a eUes o dis
posto no § 3° do mesmo artigo. 

Ba.la. das sessões, 4 de julho de 1004.
Peliibel/.o F1·eirtJ. 
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P;·ojeclo em 3' disct~ssi!o 

Só se consideram não sanccionados, para 
os eJieitos doste artigo, os projectos que, de
pois do devolvidos pe.lo Presidente da Repu
blica,, não obtiveram u appt•ovação da Ca
mara e do Senado por dous t erços dos votos 
dos seus r espectivos memb1•os, nos termos 
dos ar tigos anteriores. 

Art. 155. O projecto inicia<lo na Garoara 
ou no· Senado, que tenha por fim a proroga
çiio da sessão legislativa., independa de pa
recer da Commissã.o ; serú. sempre conside
n tdo lU<~Leda urgente, e p1•eferirá. na dis
c ussão o v otação a outl'o qualquet• projecto, 
mesmo os relativos ás leis annua~. 

Art. 156. Nas propostas para. a reforma 
da Constituição obsorvar-se-ho. o seguinte : 

§ I • • Considerar-se-ha pt•oposta a reforma 
quando, son~o apresentada por urna quarta. 
pat'te, pelo menos, dos membt•os de qualquer 
lias duas Casas do C'.ongt•e.;:so Nacional, for 
a.cceita em tres discussões, por dous terços 
dos votos em uma e em outl'a Camara, ou 
qua.ndo fot' solicitada por dons te1•ços dos 
Estados, no decurso de um anno, represen
tado ca!la. Estado pela matot·ia de votos de 
sua assembléa. 

§ 2. 0 Essa proposta dar-se-ha por aJ,>pro
v:\da si no anno seguinte o for, medtante 
t res discu~es, por maioria. de dous terços 
de votos nas d ua.s C amaras do Congresso. 

§ 3. o A propos ta approvaua public tu•-se-ha 
com as assignaturas dos Presidente~ e Secre
tariós das duas Camaras, c inc.Jrporar-se-ha 
á Constituição como parto integf'aute della. 

§ 4. 0 Não poderão ser admittidos como 
objecto de deliberação no Congl'e~so p1·o· 
,jectos tendentes a alJoliJ.• a fórma. republi· 
cana fcderativa .ou a igualdade da represen
tação dos Estados no Senado. (Constituição, 
art. 90.) 

CAPITULO VIII 

no MODO DE DELIBERAR 

Art. 157. Nenbum projecto de lei ou reso
Lução será a.pprovado sem ta1• sido discutido 
tres vezes, salvo os quo versarem sobre 
aposenta.dot•ias, reformas, jubila.Qões, e li
cenças a funccionarios publicoa os quaes só 
torão uma diScussão, que corresponderá á se 
gunda. Terã.o tambem uma. só discussão os 
project.os de lei ou resolução: 

autorizando o Governo a. declarar a. guerra 
ou fa.zer a paz ; 

eoncedendo ou negando pass:lgem a forcas 
eatra.ngeii•a.s pelo terrttorio do pa.lz pa.ru. 
opora.ções mili ta.res ; 

405 
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P1·ojecto em 3 .. discussao 

resolvendo de1lnitiva.mento sobre tratado 
e convenções com a.s nações e~trangeiras; 

mobilizando ou utilizando a Guarda Na
cional ou milícia cívica nos casos previstos 
pela Constituição ; 

declarando em esiado de sitio um ou maid 
pontos do te1•ritot•io nacional na emergencia 
de aggressão estrangeira ou commoção in
terna ; 

a.pprova.odo ou swpendendo o sitio que 
houver sido decretado pelo Poder Executivo 
ou seus agentes responsa.veis na. ausencla do 
Congresso (art. 34, §§ 11, 12, 19, 20 e 21 
da Constituição Federal) e aquelles aos 
qua.es houver negado sn.ncção o Presidente 
da RepubUca ; 

as resoluções prorogando as sessões do 
Congresso, as quaes deverão ser encer
l'ada.s na. mesma sessão em que forem su
jeitas a debate. 

Art. 158. Os projeetos de lei ou resolu(;âo 
que vierem do Senado, os projectos das leis 
annuas, os oriundos das commissões e todas 
as propostas do Poder Executivo, conver
tidas em projecto de lei, terão sómento duas 
discussões, que corresponderão ás segunda o 
terceh·a. · 

Quando se discutir o primeiro artigo, po. 
der·ae-ba. fallar em gera.l sobre a. utilidade 
ou conveniencia do projecto. 

Ar~. 159. Vorsa.r-.1 a 1• discussão de um 
projecl,o 1le lei ou do resolução unicamente 
sobre a utilídado o constitucionalidade dello 
em gera.l, sem se entrar no exame de cada 
um dos seus a.rtigos, e por isso nio se admit. 
tirão emendas de qualidade alguma nesta 
dillcuss!o, não podendo cada Deputado faltar 
mais de uma. vez nesJ& diseurt$1.1). 

Al't. 160. Acabada. e. 1• diseussão, o pro
sidente porá a votos - ai o projecto deve 
.Pa.ss:.r á. 2• discussão, e, decidi ndi)·Se que eim 

Emenda& 

N. 73 
Addite-se o seguinte para.grapho ao 

n.rt. 158 : 
§ Os projectos do Poder Executivo, de 

que falia o art. 29 da. Con'iti"tuiçio, aerio 
rcmettidos á Camara dos Deputados, po1• 
intermedio da MeM, e sempre acompanhailos 
de uma. mensagem do Presidente <la. Repu· 
blica, em quo demonstre a. sua. nocessidade, 

§ Esses projectos não pódem TCl'sar sabre 
aSiumptos cuja iniciativa pertença. á. Ca.
ma.ra., pelo disposto no art. 29 da. Consti
tuição. 

Sala das sessõe3, 4 de julho de 1904.
li'clisbello Freire. 
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Projccto em 3• discussiio 

entrará na. dish•ibui\.io dia.t•ia. dos t rabalhos, 
para. se torna1• a discutir <1uando for dado 
par& ordem do dia. . 

Art. 161. Si a Garoara. assentar que não 
deve passar á 2a discussão, ficará rejeitado o 
projecto. 

Art. 162. Na 2"' discussão debater-se·ha 
cada arligo do projeeto de pel' si, offerecen
do-se as emendas que occor=erero, as qua.es, 
lidas na mesa. pelo 1• secretario, e sendo 
apoiadas por c~neo deputados, serão postas 
em discussio com o artigo a que se refe
rirem. 

§ l. • Quando o numero de artigos do pro
jecto for consideravel, a Cama.ra poderá 
resolver, a. requerimento de qualquer de 
seus membros, que a discussão se fat;a J>Or 
ti tu los eu secções com as emendas olferecida.s 
aos tespectivos artigos, devendo, porém, a 
votação ser feita por a.rtiggs. 

Emendo.s 

N. 74 

Ao a.rt. 162, § 2": 

407 

§ 2.0 Quando, pelo numet•o e impor
ta.ncia das emendas otferecidas ao projecto 
em 2• discussão se tornar difflcil o pronun· 
ciamento da Cama.ra. a. respeito, e qualquer 
deputado o requerer, e a Cama.ra. annuir, 
antea de iniciada. a votação, se adia.l'á. eab 
até que a. rospectiva. commissão interponha. 
seu pal'eeer sobre as mesmas emendas, o 
qual, sendo impresso e distribuído, será, sem 
ma.is debate, posto em vota.ção, sem projuiso 
teda.via. do disposto no ar\. 166, quanto ás 
emendas que dependam do exa.me da. Com
missãG do Orçamento. 

Onde se lê-numero e importatlcia, diga-se: 
«nume1•o ou importancia., etc.:., elimiaando
so as pa.la. vras e qualguer Deput«lo o requerer 
e a C amara annui1•. 

Art. 163. Discutidos e votados todos os ar
tigos do projecto e emendas a elle olfere
cidas, o Presidente porá a votos si elle deve 
passar á. a~ discussão; e decidindo-se pela. ne
ga.tiva., ftcará. o projecto rejeitado. 

Art . 164 . Antes da sa d.iscussã.o será. o pJ:o
jecto remettido á respectiva. commissão, eom 
a.s emendas approvada.s, para ~digil-o de 
:novo confo1·me o vencido, e publict~.l-o em 
\Jreve prazo, que nlo excedera. do c i oco dias. 

S~a das Sessões, 4 do julho de 1904 .-OJi· 
veirq. Valladao. 

Art. 165. Na ga discussão dobater-se-ha. 
o projecto em globo, podendo-se comtudo 
fa.zer quaesquer emendas, as qua.os s6 serlo 
submettidas á discussão depois de apoiadas 
pela tarça. parte dos membros presentes e 
vota.das depois de ouvida. a. eommissã.o respe
ctiva., excepto qaa.ndo esea.s emendiloS forem 
oft'erecidas pela maioria da mesma. :com 
missão. 
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Projecto em a~ dircussão 

Art. 166. Tanto na 2'· como na 3• uiscussão 
de qualquer projecto, a.s emendas ou artigos 
addit!vos creando ou augmcntando despeza 
on reduzindo a receita puhlica, não poderão 
ser admittidos á. votação sem Prévio parecer 
da Commissã:o do Or~amento .-

Art. 167. Terminada a 3~ cliscussão do pro" 
jecto e das emendas, o Prosidonte porá a 
votos as emendas e depois o projecto. 

Si as emendas adaptadas em 3• discussão 
contiverem materia nova, mas quo tenha 
rela.c;ão dil•ecta com o objecto principal do 
projecto, p:1ssarão por mais uma discussão 
na sessão seguinte, coro os artigos a que se 
refer irem. 

Nesta discussão nã.o poderão sor oll'ereci<lus 
outras emendas, sabro de reda.cçíio. 

Art. I 68. Adaptado deft uHiva,ment~, o pro· 
jecto ser á remettido, com as emendas apro
vadas, (~ Commlssão de Redacção, para. redu
zil-o á. devida fórma. Lida em sessão , será. a. 
redacção final do projecto impressa. no Diat·io 
do Congresso, s:1lvo o caso de urgencia re· 
conhecida pela C:1ma1•a, a requerimento de 
algum Deputado . Submettida. a r~dacçlão á 
Camara, esta só podoril emendai-a. si reco
nhecer qu e envolve incoherencia, contra
dicção ou a bsurdo manifesto, caso em que se 
a.brirá. discu~são que ser<!. breve. 

Emendas 

N. 75 
Onde convier: 
Aprcsento.rla.s emendas n::~. ultima discus· 

são, esta nã.o se encerrará sem que sejam 
aquella.s publicadas, salvo si a Ca.mar a de
clal'ar urgente o encerramento. - Edv.ard<l 
Ramos. 

N. 76 
Art. 166. Redija-se assim : <rT<mto na '2•· 

como na 3• discussão de qualq um• projecto. 
as emenda.s ou arLigos additivos, c t•eando ou 
augmcnh ndo despesa. ou reduzinrlo a r eceita 
publica, uã.o po:lerão ser admittid·ts ao de
bate e á votação sem prévio parecer da 
Commissão de Orçamento. »-Paula Ramos. 
-B1·icio Filho. 

N. 77 
Art. 167. Supprüuam·se os dons período~ 

quo se seguem á palavra 1n·ojecto. 
S:lla das sos:;:ões,4 de julllo de 1904,-Paula 

Ramos . 

N. 78 

Art. 167, paragr apho unico - Accres 
cente-se oo final:- ou pa.ra eliminar as 
incolHll'enoin.s, resultant e.'! da.s cmend11.s .
Thom{<Z Cavalcanti . 

N. 79 
Art. 168. Substitn[l.·SO todo final (},J pe

ríodo, depois das palavras Dim·io do Con
g,·esso, pelo seguinto:-No caso do não ha.ver 
emendas oro 3" ou ultima discussão, a. Ca· 
mara. poderá. dispensar a impressão da re
dacção, a requorimento de qualquer Depu
tado. -Thoma.z Cavalcanti. 

N. 80 
Onde convier : 
Art. A reda.cçã.o fino.l das proposições 

ou projectos será feita pelll. Commissão a quo 
pertencer o conhecimento da materia. 

(Supp1•imam-se no projecto as . disposições 
relativas á Commissão de Redacção, que fica 
abolida).- Edv.<u·do Ramos . 

N. 81 
§ No caso de verificar-se antinomia, a.b· 

surdo, ou obscuridade, que prejudique a ex~ 
ecução e intelligencia. da m a. teria aubmettida. 
á. votação final, a r eapectiTa commi.sSio 
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Art. 169. As materias com discussão en
cerrada, que não for em resolvidas dnrantc a 
legisla.tm•a c ficarem }Hl.ra. a seguinte, consi· 
rlerar-sa-hã.o adiadas para continuarem a ser 
discu tidas nos termos em que se acharem . 

Art. 170. As emendas ou artigos &dditivos 
q ne estenderam ou a mplia.rem a disposição 
uo projecto a objccto de igual natureza ou a 
outros .indivíduos, serão rcxHgidos depois de 
approy:J,dos, em projectos separados, para 
terem cliscus>.:'\o especial antes de serem re· 
mettidos ao Senado. Nesta discussão que cor
r esponderá. á. terceir<\ do projecto, as emendas 
que forem offerecida.s o acceitas pela Camara. 
serão a ello incorporadas, sem mais deponden
cia elo. discussão especial do que trata a ul
tima par te do art. 167. 

Art. 171. Nao é permittido em qualquer 
discussão olferecer emendas ou artigos addi · 
t ivos que não t enham relação immediata. 
com a ma teria de qu e se t ratar. 

Art. 172. Entre cada umn. das discussões 
Jo qualquer projecto de lei ou de resolução 
devem mediar, pelo menos, dous dh~s; a Ca
max•a. poderá, quando julgar convenicute, 
restringir estes interYallos, porém do sorte 
que nu!,lca. se façam no mesmo uia. todas a.~ 
discus.soes. 

Art. 173. As emendas quo vierem do Se· 
nado, a qualquer pr o,iecto !la Camara dos 
Deputados, terão sômentu uma discussão que 
corresponderá á 2" de qualquer projecto, !lo· 
batendo-se uma por uma, sem contudo 
fazer-lhes,; emenda.. A Camara, a pedido 
de alguns de seus membros, poderá deter· 
miul'.r que se façá em glob~ a discussão 
rlestas emendas . 

Art. 174. Sendo approvada.s todas a s emen· 
da.s, serão remettidas com o projecto á. Com
miss~o de Redacção, praticando-se depois 
o disposto no art . 168. , 

Art. 175. No debate entre dous opinantes, 
aquelle que primeiro ti ver fatiado terá a 
prioridade da réplica., e não entrará. outro na 
discussão sem que os dous opinantes (que
rendo) tenham fl~llado as vezes quo lhe são 
permittidas por esta regimento. 

A preferencia. só torá.logar si fôr pedida a 
palavra. emqua.oto o.'ltivor falla.ndo o orador a 
q nem se pretende responder. 

Art. 1713. Ainda que n'i.ío haja quem fale 
sobre a.s mMería.s postas em discussão, e que 

Vol. Ill 

proporá. as emendas que couberem na ultim:t. 
t'edacção. 

Estas emendas t c1·ão uma só cH~cussão.
Eduo.rdo Ramos. 

N. 82 

Al't. li O, ultimo pcriouo - Substitua-S& 
a pa.rte final depois da pa.lavra.-Cama.r~. 
pelo seguinte :- Soguil:ão os tramites da pri
meira. parte deste a.rt1go ou os do a.rt. 167. 
conforme o caso.-Thomaz Cava!co.nti . 

N. 83 

Art . 172. Substitu.-.-lle a pln•a.se- todas ru! 
-pelas palavras-as duas ultimas.-'Chomo:t 
Ca'!Jctlcan/.i. 
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;por isso esta. não se verifique, sempre se 
,procederá. ôl. v ot ação na. fórma deste regi
.mento. 

Art. 177. Iniciada a discussão de uma ma· 
teria. não se poderá interrompm· para. tratat• 
de outra, sa.lvo adiamento v otado nos termos 

.deste regimento, a requerimento de gual

.qum• Deput:.wo ; si poderá, poróm, pedir a 
palavra. para lembrar um melhor methodo 

-de dlrigil-a.. O mesmo se observará quando 
se tratar da votação de qualquer projecto. 

Art. 178. Sempre que haJa dous ou mais 
projectos sobre o mesmo a.ssumpto, haverá. 
-discussão prévia sobre a preferencia do que 
·deve servir de base para a discussão, sem 
. com tudo, se entender quo os out ros ficam re
_jeitados. 

Art. 179. Todas as questões do ol·dem que 
.occorrerem durante a. sessão tlu e~t.la dia 
serlio decididas pelo presidente. 

Art. 180. Quando a. Cama1•o. tive1• de de:i
berar sobre denuncia. da.da. poP qualquer 
cidadão ou pelas eommissõel da. Cama.ra 

. contra o Prosiuento da. Ropublica, se obi!el'
va.rá o seguinte: 

§ 1. • Apresentada. a. denuncia, em fórma 
Jega.l, e com os documen tos comproba.torios 
.da. existencio. do delicto, ou doolaraçiio con
cludente da. impossibilidade de serem apre· 

· ilentados, a. Ca.mara. elegel'á uma Commlssão 
de novo membros para examina i-a.. 

§ 2. • Esta C<Jmmissiio, dentl'o do oito dias, 
. emittirá. jlarecer sobre si do v e a. denuncia 
ser julgada. objecto do dolíberaç.ão, POdendo 
para este 11m p z•omoTer 1111 dlligencla.s que 
entender necesSll.J'las. 

§ 3. 0 o parecer assim da.do depois de im 
pros.~o e distribuído eom aotecedencia de 48 
horas, .• orá dado para ordem do dia. em dl$
cul!llâo unica. 

§ 5. 0 Si a. Camara. julgar que a. denuncia 
ê objecto de deliberação, remettem cópia de 
tudo a.o denunciado, para responder por es

·Cl'ipto, no prazo de 15 dias, que poderá. ser 
prorog:W.o a requerimento do mesmo denun
ciado. 

§ 6 .• Fin~o este prazo, voltarão os pape1s 
com a I'esposta ou sem ello. á. Com mimo que 
'dopeis de ouvir as testemunhas de ambas o.s 
partes e empregM' todos os meios pa.1•a o os

. cl"reclmento di verda.de,interpora o seu pa
recer sobre a. procedencia. ou improcendeaia. 

.. da, aoousaçã.o, 
§ 7. • O denuncia.do poderá. assistir pC$• 

aoalmente ou por procu r-J.dor a, todo11 oa aet.os 
ou diligencias de que trt~ta o pa.ragrapho an· 
terior, denlndo para. isso ~~er convidado pela 

Emendas 

' li 
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•Commissã.o, e poderá. igualmente contestar 
as testemunhas e requerer que ellas sejam 
~reperguntadas ou acareadas. 

§ 8. o o parecer a que se refere o § 6°, de· 
,pois de publicado e di-;;tribuido na. fôrma do 
§ 3°, será submottido a duas discussões, com 
.o intervallo de quatro dias, dopais do quea 
·Camara decidil•â si tem lo~ar· ou não a ac
·Cusaçã(), e decidindo pela atfiz•mativa, a de
·creta.rá nestes termos: 

c A Camara dos Deputados deceeta a accusa
·Çâo c~ntra o Presidente da RepubLica F •• , e 
a env1a ao Senado (ou ao Supremo Tribunal 
si se tratar de crime commum) com todos 
-os documentos relativos pa1•a. se proceder na 
.fôrma dl. Constituição e da lei.» 

§ 9. 0 Si o accusado estiver na Capital Fe
deral, o decreto da accusação, assignado 
~ela Mesa da. Camara, lhe será immediata.
monte intimado pelo 1° Secretario. 

No caso de ausencia, . o Presidente da Ca
mara commetterá a. intimação ao juiz seccio
nal que tiver jurisdicção no logar onde se 
achar o accusa.do . 

§ 10. Decretada. a accusação a Cama1·a no
meará uma. Commissão de tres membros para 
produzil-a no Senado. (Const. art. 53, lei 
n. 27, de 7 de janeiro de 1892, arts. 2 a. 13.) 

Art. 181. Por igual modo procederá a 
.Camara quanto ás denuncias dadas cont1·a os 
:Ministros de Estado pol' crimes communs c 
de responsabilida.do connoxos oom os do Pre
sidente da H.epulllica (Const., art. Loi cit .• , 
art. 32.) 

Art. 182. A denuncia nos crimes de que 
lt1•atam os artigos anterio1•es não podorú. ser 
;recebida pdla Cama.I·a,si.o denunciado Já tiver 
completado o seu periodo presidencial. (Lei 
cit,, art. 3°. 

Art. 183. Na discussão e votação dos codi
,gos de leis da União, taes como civil, com
marcial e criminal, a ordem dos 1a·abalhos 
.da Ca.mara será 11 seguinte: 

§ 1. o Ap1•esentado, impresso e distt•ibnidv 
~ projecto, a sua discussão só será iniciada 
na sessão da Camara do anno seguinte. 

§ 2. 0 No interregno, a Mesa fará enviar 
~xemplares do projecto ás seguintes corpo
;rações e autoridades, convidando estas a 
remettercm, no prazo de seis mezes, á Secre· 
taria da Camara, as emendas c ob.servações 
que julgarem convenientes : 

a) Sup1•emo Tribuna.l Federal o juizes sec
donaes, que igua.lmente serã.o convidados a 
mandar atHxar cdita.es o publical-os nas fo
lhas ufilciaes, avisando do prazo os interes
sados q,ue queiram formular emendai! ou o'b· 
:ecr..-açoes ; 
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b) Tribun11GS superiores do Distric':o Fe
deral e dos E~t[i.dos ; 

c) Faculdades de Direito ; 
d) Governadore.~ ou Presi,lente.s elos Es

tados; 
e) Instituto da. Ordem dos Arlvogarlos Br.)_

zileiros ; 
f) Jur•isconsultos que julgar conveniente 

ouvü·. 
§ 3. o Iniciacbs os tl'ahulhos da se:;~ão ordi· 

naria, nos tm•mos do § 1°, o prcsiden·ce da 
Camarrt decl:lrarà q_n!l, estando cli$tl'ibnido o 
proíecto, fica o mesmo ,_ohre o. mesa., afim de 
receber· as emendas, dm:•.ate 10 dias, termi
nados os quaes, o projcc~o com essas cmeoLlas 
e 11s de que reza o§ 2", depois t!e impressas, 
será submettiào a uma commissão de vinte e 
um representantes. 

§ 4. • A Commissão será nomearht pelo 
Preó'ídon te t(J. CanmL'a c de fõrm~t quo todos 
os Esta.dos c !i Districto Fodc!·a.l tenham 
neHa representação. 

§ 5. • Na sn:1 primeira reunião a Commis· 
sff.o olegerá por muiorh\ l\bsolut" de votos o 
seu presidente e mu relatm·. 

§ ü. o As dec\~õos d:~ Commissão, quo JUll~· 
Dionará em dias dosignD.dos, serão sempre 
tomadas por maioria absoluta de votos e os 
debates devitbnuente stenogr::tphados c pu
blicados no Dia,. i o do Co;~g-,·esso. 

§ 7. o :\.. Commiss5.o }Jodol'â ouvir no de· 
curso de sea trabu.lllo ~~quem OIJtend<lr <\OU· 

venicntc. 
§ 8. • O pl.t>ecot' soht•o o pl'<ljeeto sorà 

o.pt·esentado ú. CMnara nu p1·a.zo max'[mo do 
sessenta Ll.iaa G contemiJiatlo na. o1•dom dos 
trabalhos quinze dhts npús a ;u;J. Imbli· 
ca.ção, potlenclo a mesma Ca.m;.tra, mediante 
representação da Commissio, prorog,~r esses 
prazos pelo tempo cgte julgar conveniente 

§ 9. o H a. verá umu, só discussão e votação 
do projecto, ambas por titulos, IJOdendo 
ainda SN' apresentadas emendas, qne, depois 
de encerl'ada a discussâo, irão á commissão 
dos Vinte e Um, para sobre as mesmas el!\· 
borar parecer. 

§ lO. Na discussao e votaç-ão dessas emen
das se obsel'\'arll. o dis;:osto neste regimento 
para os projectos 13m geral. 

§ ll. Nenhum D('putado, mesmo o relatcr 
do parecer, podorú. fa.Uar mais de uma vez 
sobre cada titulo do pro,jecto. 

§ 12. A rada.cçlio final do pro,jocto,conforme 
o vencido, SE)rá feita pela Commissão do~ 
Vinte e Um,que tambem compet ente será.pa.
ra. cmittir parGcer sobro as emendas CJ.ue pol'· 
ventura venham do Senado. 

Emendas 
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CAPITULO IX. 

DA. DISCUSSÃ.O DOS ORÇ:A...'\IENTOS 

Art. 184. Respeitado o disposto no art. 114 
deste regimento, a rliscussão do :projecto de 
orçamento será. feita. por Miuisterios na 
p arte r elativa a. Despeza, e por artigos na 
r elativa (~ Receita e Disposições Ge1·aes, na 
fórma. dos a l'tigos seguintes. 

Al't . 185 . Organizado pela Cornmissão 
o projecto do or çamento da. dcspcza de ca.d[l. 
Ministerio, ou o da receita, SGr:1 entregue ú. 
Mesa. e esta o maudar<t imprimir c distribuir 
em avulsos IJelos Deputados . 

§ 1.• FeitLI essa distribuiçã o, ao terminal' « Ot•gar:izil.d.o itO!a. CiJnnuiss.'iu o projecto de 
a hora do ex.peiü~Jn l.e , mas antes da a.nnnncia.1· orç :1;nedo ch~ 1ksp:~~a <lo C<~!l.a. ministm:io, 
a. ordem do dia, o Presülente declarará. à I ou o tht rec(lita, se .·: ~ cnLl'cgne .:\. :Moso. o cs t:; 
Cama.ra. que o projecto fica sobre a mesa o mandará imprimi<• o üi.stl'ibuir em avulso:; 
pelo prazo de t res sessões dim:_nas, afim de polo~ Dcputaclo:!, dando-o Jll!':L ordem do! 
receber emendas om 2• d1seussao. tro,ballw;.; 4K liorao; dupois da ~ ll<l distrilmi-

§ 2. o Não poderão ser propostas, nem re· ç·ão . ~ 
cebidas pela Mesa emendas que criem , t•eior· 
mem ou extinguam repartições publicas,criem 
ou extinguam emprego> publicos,a.ugmentem 
ou diminuam ordenados, revoguem leis de 
outra natureza ou ma.ndem v igorar as já 
rovog:1das, oro summa toda e quu.lquer dispo
sição do caru.cter pe rma.nente . 

§ 3. • Findo o prazo do§ 1•, o prujecto com 
a.s emonda.s será. devolvido á Commissão, 
pa.ra dtu• sob1•e ellu.s o seu parecer, no qual 
podcró. propor a.s modificações quo e ntender 
convenientes ao tOldo primitivo. 

§ 4 . o Lido, impresso c dlstt·ihuido pelos 
Deputados, essa pa.I'<]CCr ~crít dado para a 
ordem dos trabal11os, t\té 48 horas depois de 
sua publicação, abr indo- SI} ontã.o discussão 
sobre o projecto e emendas . 

Nest3. discussão não se poder á mais apresen
tar .emendas. 

§ 5. • Encerrada. a discussã o, votacl!J.s as 
emendas e artigos additivos, c depois o pro· 
jecto, volverá elle á Commi.ssão para rcJi
gil-o conforme o vencido afim de passar ;i. 
3• discussão. 

§ 2. ··· Cunservc·s~ . 

§ :~ . · · Snlr;titua- -;c ptJlo SI!!.'Ui n~c : d~ncer
l'MI:J. :1 di sCUH8lio do proj<;ct~ o das emeJJdas 
e al' tigos additl\'OS a c.:lle :l.J:ll'esenta.do$, vol
vel'tt o prr•jccto <tssim emenciado :1 Commis
sã.o parl~ dll.r o sou pa.reeer, no qual poderá 
pt•opor as modiftc<J.Ç:õcs qt1o cntcn<LCt' convo· 
nie ntcs ao kxto prirn ir.iYO .l> 

§ 4. '' Redij<~-sc as~im : <<Liuo, impresso o 
distribuhlo pelos Deputt~dos, essu !lu.recel' 
será dltdo para oruem do.> tl'aballtoB, 48 ho
ras deJliJiS rlc s ua cli.-;trilmi~:ão, :.dn•iudo-,,e 
soln·n c !lo discussão. Xesta discnssão não so 
po;lci'<l mu.l~ apresenta.l' cmonlla~.» 

§ 5. •· Como no projec;;o. 
S<~la t.la.~ sessões, 4 de julho de 1904 .

Cassicmo elo 1\Tascimrm/o . - Pcw lCI Ramos . 
Lmwindo Pitla .- Bsmcralclir.o Bt:~11deira .
Cctle<ro Cczn;alhC!l . 

N . 85 

Substitua.m-se os §§ 1•, 3• e 4• do :~.rt. 185 
pelos segnintes: 

§ Feito o trabalho de quo tft1ttl. ~'~>tú ar
tigo, o projocto entrará. em discussão, du
l'a.nte a. rJ. ual a. Mesa. J' cccbct·:~ as emendas 
que fot·om o!forccill.Fls. 

§ Eocerru.da. olla, as emendas set•iio l'C
mett idas á. Cummissão de OrQil.monto para 
in terpol' parecer sobre olltts . Qua.nuo a. Co.rn-
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Art. 186. Publicada o distribuída pelos 
Doputadus a. rcda.cção de quo tra.tv. o § 6• 
do artigo antecedente, o Presidente decJa.. 
ra.rá o projocto sobre a mesa para. receber 
emendas em 3• discussão, durante dua.s ses
sões diurnas. 

Paragra.pho unico. Não podorão ser APl'e
sentadas nesta. discussão e recebidas pela 
Mesa. emendas crea.ndo despezas novas ; si, 
porém, já. estiverem creadas poderão ser 
diminuídas, supprimidas ou resta.beleeldas, 
mas neste ultimo ca.so sómente de accordo 
com a. proposta. do Governo. 

Art. 187. Findo o prazo do a.t'tigo ante· 
rior, devolvido o projecto com emendas á 
Commissiio, para dar o seu pa.reeer, será clle 
do.do para a ordem dos tra\lalhos da Camara, 
obllel'Vado o disposto no art. 185, quanto . á 
,2& discussão. 

E/taendas 

missão nã.o acceitar q_ual<1uer emenda, tuoda·
mcntur<i a rejeição tão ampl:Lmcn le, quanto· 
o assumpto comportar. 

§ Lido pela. Mo~a o p;trccer da com· 
missão sobre as emendas, ~orá dado oHe pn•a 
Ol'deru elo rlia, não havendo mais liiacussõt:~s 
e sim votação. . 

§ Os princípios destes para.graphos apph
c:u•-:;;c !tão á 3•· dilcu~são dos orçamentos. 

S«lu. das se.'!SÕcs, 4 dcJ jnlho de 100-4 . -
l'elis/Je/lo F•·ein~. 

N. 86 
Accrcsceoto·sc ao§ 2° do art . 185 o 80· 

guinto: _ _ 
Nem wrão dadas autorJ.ZaÇOes a.o Govern o 

p.U';.~ orgaoi7.ar serviç.os que importem em 
augmento de desposa. ou p:u>a. qualquer 
outro assumpto. 

Sala das sessões, 4 de julho de 19Q4. -
Felisbello Ji;·eit·e. 

N. 87 

Art. 185, § 2•, in fine. Accreseentcm·se as 
seguintes palavras: o~:nem mesmo sob a (dnao. 
de autori.:açao ... 
~Não poderá tarnbem ser inoluida nas. 

mesmas leis a.utorização que importe em 
delegação das attribuições constantes do 
art. 34 da Consti tuiçã.o Federal. • 

Sala. das sel>Sões, 4 de julho de 1904.
Pa~-tla Ramos.- Brício Filko. 

N. 88 

Ar~. 180. Substitua-se pelo seguinte: 
ct>ublícada. c distl'ibuida. pelos Deputados a. 

redacção de quo trata. o § 5• do artigo ante
cedente, o Pt'e.iidenie dará. o projecto para 
a. ordem dos tro.ba.llios 48 horas depois dessa. 
distribuição. ,. 

Paragrapllo unico. Como no projeeto.
Ca$sitmo do Nascimento e outros. 

N. 80 
Art. 187. ~N:1 3' discus~ã.o do projcoto, a. 

Me~a obser·varâ o que está estabelecido no· 
§ 3• do art, 185. » 

Sa.la das sessões, 4 de julho de 1904.
Cal&iano elo Nascimento. -Paula Ramos.
Laur{nclo Pilla.-Esmeraldino Bandci!'€1,
Ga~oão Cm·valhat. 
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Art. 188. Di;,;cutido c votrul<> o projecto ~ 
cmon1las, o appt>ovada a !'éspectiva rcd:J.cç1ío 
final será. clle enviado a<> Senado, o bse :·
vadas a.~ pro>:cripçõe~ deste Regirocn to 
quanto ás dom[J.iS proposições . 
. Art. 189. Qnand.o os pl·ojcctos d r. or~/1-
IUento forem devolvi !os do Senado com 
umendas se procL>derá como está rccom
mcndado nos arts. 146 e seguin tes . 

Si, por~m. faltarem apenas oito dias p'l.ra 
o encerramento dos trabalhos leg islativos, 
e.'>SeS p rojectos, bem como o~ do crod!tos soli· 
ciMos pelo Poder Executivo, a. juizo· do 
Pt•esidente, serão dados para ordom do dia., 
independentemente do P<Wecer da Com missão 
de OrçiJ.monto sob1•e as emendas, tl.ca.ndo 
~:Uvo, t odavia, á mesma com missão o direito 
t!e verbalmente pronunciar-se sobre ellas du· 
rante a discussão. 

Dentro destes oito dias, em Cil.SO de ur
·gencia, poder~ o Presidente da. Ca.mara con
sultar esta no sentido de abrir e terminar a 
discussão immediata. das emendas ao pro
jacto ; se assim resolver a. camara., abrir-se· 
Juj logo discussão, ficando preterida a 
ordem do dia.. 

Art. 190. Na votação dos m·ça.mentos sobre 
o r!ue não estiver regulado neste capitulo 
~eguir-se-ha. o disposto no capitulo seguinte 
no que lhes fôl' applicavel. 

CAPITULO X 

DO J{ODO DE VOTAR 

Art. 191 . Nenhuma matcria so porá o. 
votos sem que estejam presentes .Deputados 
em maioria absoluta, tendo prioridã.de na. 
votação as que ficarem ence!Tadas na. sessão 
anter(or, salvo o d isposto no art. 114. A 
ralta de numero pa~o. as -votações que se 
forem seguindo não prejudicará. a. discussão 
flos projectos que t iverem si<lo dados para 
ordem do dia. 

Art. 192. Quando não houver Deputado 
com a. palavra, ou si não estivel' na casa 
algum doa que a tiverem pedido , o Presi
dente, independente de -votação, declarará 
encerrada a discussão da ma teria. de que so 
tratar, e sobre ella deverá votar-se na se
guinte so.~são si o encel·ramento tiver Jogar 
no fim da sessão. 
· Art. 193 . Sempre q_ue se deixar de fázer 
r1ua.lquer votação, por não s~ achar presente 
o numero legal de Deputados, e quando não 
osteja.m preenchidas as horas dos trabalhos, 
proceder-se-ha á no-va chamada, moncio· 
nando-se na. acta os nomes dos (!llC se hou· 
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vot•em retirado com ca.us<L pat•licipada ou 
sem olla. 

Art. HJ4. Em qualquer Lliscussão dos 
projectos de lei ou resoluçiio, poder-se-Ita 
J:equm•er vcwba.lmentc o euconalUcnto da 
discussão.Este requerimento será sem debate 
:posto a. vot os e, sendo appt·ovado pela. Ca
mara, o Presidente declarará. concllti (la a. dis
cussão. As l • e 3a discussões dos projoctos de 
lei ou r esolução não serão encel'radas, hu.· 
vendo qu;Jm tenha. cL palavra., sem que, pelo 
menos, se haja tra.ta.do da. ma.teria em 11ma 
sessão autoriur. 

Art . 195. Na. 2" discussão do qna,lquer 
:projecto só podCl'á. ser ped i;Jo o ooecrrr:.
mento depois de se terem pronunciado 
.1:0 bro o artigo em discus;:ão, pelo menos, dous 
ora.dorcs. 

Na 2• discussão llos prujectos do orça
mento e de fixação de forças de terra e 
ma.r não será licito requci'Gl' o encerramento 
da diBcussão de cada artigo, sinão depois de 
ter sido o mesmo (Liscutido em dna.~ sessões 
a.n ter i ores. 

Art . 196. Sempre que o pl'ojecto tiver uma 
;;ó discussão, conesp<imlendo e~to. á. segunda, 
pat•a quo sejl.l. :\ceei ta a proposta. de encerra
mento, pt•ev<.~.lece o m esmo pr incipio esta.
beleci.do no art . 19-!. O mr..smo procedimento 
se poderá. ter com a.s em enda.."> que vierem do 
Senado, excupto as oilerecidas aos diversos 
orçamentos, cuja. discuss'io só poderü. set en
eerraúa. depois tlo discutiúa.; em duas ,;cssõcs 
tliario.:;, S<~.lvo o tlispo.~tu no art. 18~>. 

Art . 197 . Por tres maneiras se 11odem dar 
votos: ta, pelo mcthotiO .symbollco nos c<J.Sos 
o:•dina.rios; 2", pelo nomina l t.lc-slm ou não; 
3\ por escrutínio secreto, nas eleições. 

Art. 198. O motllodo symbolico s~ p1•atica 
dizendo o Presitl(mte : Os senhores qu(l sf1.0 do 
parecer. _. queiram levantar-se. 

Al't. 199. Si o rcsut to.do dos votos for tão 
manifesto que â primeira vista S3 conheçam 
as pluralidades, o Presidente o publicara; 
mas, si esta não for logo manifest~. ou si pa
recer a. algnm Deputado que o l'Osnltado 
publica.do :pelo Presidente não é exa.e.to , po
derá pedir rectilicação de votação. Em qu al
quer destes casos, dirá o Presidente: QtiOiram 
levantar -se os senhores que votaram contra 
- c dous sccretarios, cad3. UJD de seu lado, 
contarão os votos, para. serem combinados 
com os primeiros. 

Art . 200 . Para se pratica.r a. v ota.çii.o no· 
minal fóra. dos casos do art. 37, § 3°, da 
Constituição ·e 152 deste Regimento, será 
preciso que algum Deputado o r equeira e 

N. 90 

A.rt. 104. No fin<ti d0 ar·tigo, om lagar 1lt: 
em um<J. sessão a.ntet•ior-dig<J.-se : em dm1s 
sessões anteriores.-Tho;;w; C!at>€ll canti. 
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·que a Cama.ra a.àmitta. por meio de votação, 
. independente de discussão. 

Art. 201. Determinada a votação nominal, 
. um dos secreta.rios, pela. lista gera.l, irá cha· 
-mando cada um Deputado de per si; c dous 
·dos outros secreta.rios farão cada UHl sua 
.ustn, uma. com os nomes dos que vota.rem
·sim, e outra com os nomes dos que votarem 
-não. · 
· Art. 202. O terceiro metbodo de Yota.r, 

.que é por escPutinio secreto, se praticará. por 

.meia. ile cedulas escriptas, sendo estas Jan· 
·çada.s em urnas, que os contínuos correrão 
,:por todos os Deputados, o ap1•esontadas na. 
.mesa. a.s cedula.s, depois de contadas pelo 1• 
·.Secretario e pol' elle lida ca.da uma. de per si, 
procede1·ã.o os outros secret.a.rios aos compe· 
tente~ assentos, fazendo-se por fim a apu
ração, pa.ra. se publicar o resultado da vo
·iação. As codulM as!lignadas serão apuradas. 

No caso de empate, se p.-ocederá. a su1·telo. 
Art. 203. Os requerimentos que exigirem 

informações a respeito de negocios de inter· 
-esse particular, e os quo tiverem por objecto 
a u rgencia ou adiamento de taeB negocies, 
:Serão sempre decididos por votação sym
bolica.. 

Art. 204. lla.Tendo empate nas votações, 
ficará a ma.tt>ria a.dia.da para. se discuth• nova· 
mente nm outro dia, e si houver segundo 
~mpa.te, ficará. rejeitada.. 

Na. nova discus.sã.o, em virtude de empate, 
:esta versará sobre todo o artigo, ainda que 
tenha. ello siuo di'\'idido por occasião da a n· 
terior votação. 

Art . 20õ. Nenhum Deput.1.do presente po
-derá eKcu&a.r-se do votar, su.lvo : I•, po1· não 
ter o.ssitido no debate; 2•, po1• se tratar do 
-c:~.usa prop'r ia,om que serâ inl!lbido de votar, 
podendo, tod<J.via, assistir a. discussão, tomar 
parte nona, quando tenha de defe nder-se do 

. a.ccusa.ções ou de sustentar seus direi tos. 
Art. 206. Na 2a discussão e toda ve :r, que o 

projecto for composto de mais de um artigo, 
:adoptar-se-ha separadamente sobre cada um, 
e em gera l quando a ma.teria sobre que de· 
·va recahir a votação se compuzer de duas 
. ou mais pl'oposiçõ~s distinct:ts , t ambem se 
vota.rá. separadamente e sobre cada uma 

· dellas. 
Ar t . 207 . Na votll.ção das emendas terão a 

;pPior ida.de as supressiva.s, e, quando se tra.· 
ta.r de despezas, se por&o primeiro a Yotos as 
-mais restrictivas. 

Art. 208. O acto de vota1· nunctl. será. in· 
torroropido, salvo quando a. mat.el'ia. em vo

:tação contiver muitos artigos e si o Pl'Ocesso 
·C:S:c3der á. hora destinada para vohç.ão na 

Vol. UI ü3 
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ordem do dia. K•Jsto Cl~so, ftcará. adittdo nn 
parte em que estiYer, pal'a eontinuar na 
seguinte scssilo. não se poc!.cnclo, em cttso 
algum, proccdCl' á vobçiio em pr orogttç."i.o 
das horas da se;:s3,o _ 

CAPITULO XI , 
DOS PARECERES DE COMl>IISSÕES 

Art. 209, Nenhuma ma teria se tomará em 
consideração na Garoara, sem que primeiro 
se tenha mandado ;~ u ma commissão para 
so\ re ella interpor seu parecer. 

Exceptuam-sc dest a regra as resoluções 
sobre pro rogação das sessões, que entrarão 
logo em discussão, e as materias de que tra.ta 
o art . 189, 2" parte. 

Emendas 

N. 91 
Omlc convier : 
Art. E' ubsohttamento vccütdo dar ex--

plicaçõe.~ sobre as proposições o n outro obje
ctc em CUl'BO do VOtação, a pretexto de escla· · 
roeer questões de ordem . 

As questões de ordem , durante as voía.ções, 
so limitam : 

a) a. pedit· proferencia; 
b) a declarar a materia. prejudicada por 

uma votação anterior ; 
c) a. requerer vota.ç-.ã.o nominal ; 
d) verificação de votos. 
Essas rn<.~.terias serão indicadas pol' simples 

enunciado, sem fundarnentaç:ãe,- Edv.a1·do 
Ramos . · 

N. 92 
Accrcscente-se onde convier : 

. Art. Por occasião de votar poderá ser 
concedida a palavra pela ordem, para. breves 
esclareciment os, simplesmen-te no sent.ido de· 
encaminhar a votação, não podendo ser 
novamente discutida a ma teria em votação 
e não sondo permittidas longas explicações .. 

Sala das sessões, 5 de julho de 1904.
B,·icio Filho . 

N, 93 
Onde convier: 

· A1·t. Qua.ndo se vcrit\co.~· fa lta. de numero 
flll.J'a a votação !lc m;deria, quo o Presidente 
da Gamart\ j u lgue r u!evan te, serão expedido.~ 
avisos pe.<:SOans aos Deputados ausento:~, desí
gnando-so dia corto pa1·a a votaç_'i.o. 

E.<:!tcs avisos soeã.o publici!.dos pela Im
prensa o expodidos com as cautcllas· ncccs- · 
sarias para assegnrat• sua cntt'<'.ga aos des
tinata.rios. 

Si, nãQ obstant6, faltar numero no dia 
assim designado, a vot~~ção terá logar na 
sessão seguinte, computando-se o quo nem com 
ll.educção dos Deputados ausent.es, sem causa 
just.a. e t)artici pada . -Edua1·do R amos. 
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Art . 210. A comruissão a (iUC!U for enviada 
ll. rnat eria. iot.erpor:í. sobre ella seu parecer 
por e.~cripto, devendo :tssignal-o to,Los os , 
memb1·os ou, ao menos, a maioria dellos, 
observa.do o pr·ocesso proscrir1to pelo capi· 
tu lo V I , deste titulo. 

Art. 211. O membro ou membros da com
missão, que não concordarem com a maioria 
delta, podm·ão ~s;;~gna1· o ~arecer...:vencido
ou- com re.>tr tcçoes-o dar o seu voto em 
separado, dentro d·o prazo ma:xirno de cinco 
rlhi.S, caso não prefir am rcdigil-o immeuia.ta.
ruonte. 

Art. 212. Os pareceres serão postos sobre 
a mesa e lidos pelo I • secretario em cada urna 
das sessões diarin.s, depois do expeJiente ; 
e mandados a imprimir para. entrarem na 
ordem dos trabalhos. 

Art. 2!3. Quando os pareceres de com
missão não ft>rem mais do que simples re· 
querimento, na conformidade do regimento, 
ficarão sujoitos á.s r egras quo para esLes se 
acha.m estabolecidM .. 

CAPITULO XII 
DA POLICIA l NTEliNA. 

Art. 214. Os Deputado~ assistirão pontual· 
mont e às sessões ordino.ria.s e cxtr.~ol'dina- , 
rias o nenhum sr> r otiral'á do edificio da <.la· 
ma.ra, dut·ante a sessão, sem o participar ao 
Presiden 1.e. 

Art. 215. Quanclo t iverom algum impedi· 
mento, q tLC nao exceda a tres sessões, o pa.r· 
t lcip:.u'a.o ao Presidente; quando fôr por mais 
tempo, o fa.rã ll em officio dil'igido ao I• Secre· 
tario, pedindo qao communiquc á Camara o 
setl impedimontc.. 

Art. 21B. Quaudo pedit•cm licença para 
auseo.tar·se, deixando o cxm•cicio de Depu
tatlo, dirão pol' escripto os moth·os quo ti· 
verem, afim de que a .Camara lhes defira. 
como fõr de j~tiçtl, não padecendo o ser · 
Yico. 

Art . 2l7. Tot:lo.; o.'! cidad:i.os e os estran· 
geiros t eom direito de assistiras sessões, com
tanto quo estejam dosa.rmn.dos e guardem e 
mt~ior sitencio, sem. da.r o mais pequeno 
sigoal de applanso ou de reprovação ao que 
se passar na. Camara. 

Paragra.pho unico. Haverá. tribunas re, 
sorvada.s pata senhor as, Senadores, roem· 
l>ros do corpo diploma.t\co, magistra.dos ou 
altos funccionurios , e logar rcservatio para 
os representantes da. imprensa . . 

No recinto das sessões e suas dcpendoncia.s 
si} poderão oer a.dmittldo~ Sena.dot•es e em
pregados em scrV'tço. 
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Frojecto em .')• dücnss,To 

Art. 218. Os e~pecta.dores que pe!•tm•ba.· 
J'Om a sessão serão obrigados a sahn• immo
dlatameote das ra.terias, e, si o caso a.~slm o 
oxigir, t.e1·-se-ha. com el!es a demonstração 
que a. Camara julgar conveniente. 

Art. 2t9. Quando a inquietação tlo pu
blico e dos Deputados não puder conter-se 
pelas admoestações do Presidente, poderá 
este suspende~ ou Jeva.nta.r a. ses>ã.o. 

Ar t. 220. Si a lgum doa Deputados com· 
metter dentro do editicio d'l. Carna1'a. qual· 
quer excesso que possa. julgar-se digno de 
repressão maior que a. declarada no ca:J;litulo 
VJJ deste titulo a. Commissão do Policta. co· 
n hocerá do fa.cto e o exporá. á Ca.ma.ra., para. 
ella. determinar o que lhe p<>recer conve
niente. 

Art. 2.21. Si no edificio da. Ca.mara. se per
petrar al~um excesso ou delicto, a Commis
sã.o de Policia fará. pôr om custodia o culpa.· 
do ou culpados, e passando a. averiguar o 
fac~o, si dolle resultarem motivos sutJ\clen· 
tes para se proceder contra os delinquentes 
se entregarão dentro de vinte e quatro bo· 
ras ao juiz competente, dando-ao depois 
conta. á Ca.mara. do suecedido. 

CAPITULO XIII 
DA SECRETARIA 

Art. 222. A Secretaria, sob a dlrecçào 
geral do 1 • Secretario da. Cama.ra., terá. um 
director, quatro chefes de secção, sendo um 
incumbido da bi bliotheca., seis officiaes, um · 
conservador da. bibliotheca., dous porteiros, 
sendo um da Secretaria. o ou1rodo t~a.lão da.s 
sessões, 14 eontinuos e dous eo1·reios, cotn 
vencimentos lhados pola. Camara., sob pro
posta. da. Mesa.. 

Art. 223. O director e empr egados da Se
cretaria serão nomeados, dispensados do ser
viço e demittidos pela. Camara., em virtude d.e 
propost:l. d.a Commissão de Policia. Todos os 
outros empregados subalternos serão nomea
dos e despedidos pela díta. commiSI!ão, o dis
pensados pcb. Camara. 

Art. 224. Em regulamento especial orga
nizado pela :\.lesa serão fixados as attribui-, 
çlíes e deveres dos empregados d;t Secretaria 
e su~Uernos. 

l!.'mendo.a 

N. 94 
Art. 223. Accrescentc-so depois das pa.• 

lavr•t~.s - empregados da. Secretaria- o se· 
guio te: bem como os redu.ctorcs de· debate.~, o 
redactor• substituto e o redactor de Annaes , 

Sala das Sessões, 5 de julho de 1904.-Re· 
bouças de Ca1·valho. 

N. 95 
Ao art. 223 . Diga-se: Os por teiros, con· 

Linuos e correios que contarem mai~ de 10 
anoos d~ serviço Eómente poderão ser dis· 
pensados e demittidoB pela. Camara em vir
t ude do proposta. da. Commissão de Policia. 

Sala das Sr3Ssões, 4 de jul ilo dG 11104.--: 
Bat•bosa Lima. 
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~··-----·---------------- ·-·~··-·- ·---·-
Art. 225. Os títulos de nomeações de todos 

oa empregados da. casa. serão nssig nados pelo 
Presidente, 1• e 2• Secretn.rios da. Ca.roa1·a. N. ft6 

Art. 226. No interva.llo das ses.'JÕeS a. Com
missão de Policia. ou algum de seus membros, 
que ftca.r na. Cap.ita.l, se oncart•egat'á. do go· 
verno e inspJlCQaO da. Ca.mara, communicando 
para esse fim a.s o r .:tens necessaria.s ao director , 
que as deverá transmi\tit• aos porteiros , 
continuas o :ma.is empregados e dando as 
demais providencias que as circumsta.ncias 
exigirem . Nosso intervallo não so preen
cherão as vagas que se derem nos empre
gados da Secretaria. 

Art. 227. O direetor da. Secretaria, !l{}b a 
fisca.liza.cão da Mesa da Ca.mal'J., servirá de 
tbesoureíro das q ua.ntlas quo t'ora.m votadas 
na. lei do orçamento pa.n as desp~as ordi
narias e oventuaes da. casa, e a somma que 
receber do Tbesouro Federal sará. reco
lhida em cofre seguro, de que "terá uma 
chave o d.irecior e outra. o runcclonario da. 
mesma Secret aria., enca.rrega.do da. contabi
lidade ; ou então :i algum estabelecimento 
ba.nca.t·io. si assim o julgar mal~ conveniente 
a mesa.. 

Art. O corpo de reda.ctore.~ dos debate~ 
constituirá. uma. corporação de runcctona.rioJ. 
em commissão, subot·dinados â. Me~a. da. Ca.
inara. da. ct ual depeodot•á. a. nomca.ç.ão e de
missão dos J•especti vos membros, com ap
proTaç:ão da CamM·a. 

A Mesa poderá empregar estes funcciona.
rios não só no t ro balllo de redacção, como no 
de r evisão de tocta.s as publicações daCa.mar&. 

Seus vencimentos serão mtwcados pela 
Mesa e a.pprovados pela. Ca.ma.ra. 

Sala. das s.\ssõ~. 4 de julho de 1904.
Thomrrz c(l'l)(l[Ct.nli. 

N. 97 
Onde conviel': 
Ar t. Fica. a Mesa. autorizada a contra.

ctar com um dos jornaes diarios de maior 
ch•culação e idoneidade desta Ca.pitr~l , a pu

i blicaç.ão dos debatos da Ca.mal'a. e seus An-
1 naes, verificando ha.vet•, com essa. provlden-
1 cia, economia na. d6speza actual com· tal 
I serviço, celeridade e ou tras condições q ua o 

I tornem mais satisfactorio . 
Sala das sessões, 5 do j ulho <le 1904-

Edtlllrâo Ramos . 

! N. 98 
• Onde convier: 

Art. Tod1s as publicações feita.;; pel.1 Ca.
mara serão em s• fraoccz (formato da actual 
ordem do dia. dos t rabalhes da Caml.lra).
Thomaz Oa1lctlcan li . 

N. 9J 

Ao art. 227: 
Sejam eliminadas M pà.la.Vl'as d9 período 

fiua l « ou entã.o a. algum esia.beleclmento 
bancaria, si assim o julg.~r mais conveniente 
a Mesa.:o . 

Sala das Sessões, oi ue julho do 1904.-
0 lt'IJeira Val/.ad<7o, 
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P rojecto em 3>- disrussllo 

Art. 228. No primeiro trimestre de cada. 
anno, o director apresentará. a necessaria 
conta do que recebeu e despendeu, o do 
saldo que existir em caixa, afim de ser exa
minada e approvada em conferencia damesa. 

Ari. 229. Revogam-se ns disposições em 
oontrario. 

Sala das Commissões, 22 de junho de 1904. 
-Paula Guima1·ães, Presidente. - Alencar 
Guimara'es, 1° Seretario. - Wander~ey de 
Jlendonça, 3° Socretario, servindo de 2u.
Joaquim Pires, 4" Secretario, ser"Vindo de 3°. 
- Antero Botelho; supplente, servindo de 4° 
Secretario. 

N. 116- 1904 
Emenda, manf.ida par dous terços de ço!os do 

Senado, ao p1·ojecto n. 125 A, de 1903, qtte 
manda graduar 110 posto immedwtamente 
superior o official do exercito e da armada 
·gue attingit· o n. 1 da escala, compt·ehendi
dos os das cZasses annexas 

(VÚle projeQtos ns . .239 A, de 1901, 55 de 
i902, i25 e !25 B, do i 903) 

A' Commissão de Marinha e Guerra foi prc
$ente o projccto n. 125 B, do anno pas~ado, 
emendado pelo &>nado o cujaa emendas foram 
já rejeitadas pela Camara e sustentadas por 
dous terços pela outra casa do Congresso 
Nacional . 

'Obrigado ·por força do regimento a dar 
um novo parecer sobre o mesmo a~sumpto, 
a ('{)mmissão sente a necessidade de pedir á 
Camara mantenha tambcm por dous terços 
o primitivo projecto, e assim procéde, ba
seada não sómentc nas considerações ante
riormente feitas, como levada por outros 
m otiTos que a induzem a essa. convicção, 
como passa a expor : 

E com e!fcito, o art. 1 • do projecto manda 
graduar no posto immcdiatamente superior 
o official do exercito e da armada que tiver 
a.ttingido o numero I do. respectiVa escala., 
comprehendidos os das classes a.nnexa.~. O 
Senado emendou esse artigo, declarando que 
a. graduação só de"Veria tornar-se effediva, 
si o ofticia.l não tivesse nota em desabono de 

· sua. conducta. civil e militar . 
Para ,justificai• um tal alvitro a illustrada. 

Commissão de . Finanças daquella Casa, to
mando a si a tarefa. que competia :l •.•utra. 
Co_mmissão, pondera que a graduação nunca 
f01 considerada pela nossa legislação militar 
como um direito do officia.l, pois sempre de
penderá do arbítrio dos governos, e que, 

Emendas 

ussim ~endo, não convinha passar para um 
rogimen contrario, como o que estatue o pro· 
jecto, mas estabelecer um termo mGclio, tor
nando obriga.toria a graduaç?io, m:J.S no caso 
em que o otlicial nio tiver alguma. nota rp.1e 
desabone a sua cunduc·ta civil e militar. 

O que torna esta so\ucão estrlmhavel por 
parte da Commissão de Marinha e Guerra é 
jnstamente a. dupla exigencia que faz clal'a a. 
·vida militai' do officia.l, mas implica iam
bem o conhecimento de sua eonducta. civil. 

De oorto que, a ter de pre"Va.\ecor esto sy3-
tema., fica l'á a graduação como dantes ao ar
bit rio do Governo, porque só este será. o juiz 
da. conducta civil, v isto como a. fd de officio 
não ê um repositorio dos costumes, mas uma 
relação dos incidentes que so pr endem â 
vida propriamente militar do official. 

Quer dizer, portanto, que a emenda irá. 
dar lagar a. ·umn. devassa, para satisfa ção (ltl. 
qual serão exigidas iofor·maçõe.i> dos com
mandantes de corpos e dos respectivos com
mandantes dos districtos militares e quando 
estas não seja.m sufficie.ntes, as delações offi
ciosas, seguidas de outros actos· que depen
dem da. simples casuis•ica, serão os elemen
tos a reunir em abono da graduação do 
ofiicial. 

A Camara sabe que a lei exige requisito:!! 
especiaes para a. promoção por merecimento; 
no emtanto, porque estas condições sejam 
fa.ceis do ser att ingidas pelo official, o mere
cimento tornou-~e incerto, deixou do ser um 
direito para. transformar-se na mais desbra
gada das conquistas pelo concurso de ciTcum
sta.ncias quasi ~empre alheias á conducta. mi
litar .do promovido . 

A graduuc;.ão, como bem diz a iHustrl\da. 
Commissã.o .de Finanças do Senado, foi insti
tuirla como meio de impedir que um officia.I 
mais moderno que outro, porém promoviclo 
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-antes .deste por merecimento, vá. na classe e, .contra estes, basta. a. judiciosa. classiftcaçã.o 
· superior, .qu.a.ndo amhos .nella. se acharem, que lltes foi dad.a., .para adquirir a. certeza. de 
pretoril-o na eollocação. que elles não devem postergai' a. .lei. 

Ora., si .a. promoção por mm·ecimcnto, na Por ultimo, o panLgJ·apho unico ta.mbem 
maioria dos casos, se faz como acima ficou approvado pelo Senado. Peusa. igua.lmente 

·dito, segundo o eritGrio mais ou .meoos favo- a Commissão de Marinha e Gtwrri.l. que este 
ravel de confiança que possa merecer o ofn. para.grapho não deva ser mantido,.por. inutil, 
cial, não !la veria. opportunidade do preteriuo visto como o § l o do art. 3• do decreto n.404, 
I'esarcir o seu preJuízo, acompanhando a sua de 27 de junho de 1891, dispõe claramente 
antiguida.dona. classe supol.'ior, desde que os que os coroneis comba.tentoo constituem uma. 

_.governos promovem a quem mais met•ece no escala ú. parte e, portanto, de aecordo com a. 
seu conceito o podcrã.o negar :t g raduaçio ;w tettra. expt•essa do art .• l• do projecto da Ca.

. prejudicado, baseados no juizo que formulem mara., a graduação no posto de- general de 
sobre a conducta, civil c militar de~ te otnclal. brigada. do es ta.do-mrüor general' compete ao 

Além •lo quo, a graduJ.ção, segundo dispõe n, L dos corooeis combatentes consça.ntes da 
a emenda do Senado, irá crear uma. gituaçi\o t·espoclí1la cscala, confo t·me se encont1•a á pa-

. difficil para todo aqueUe que, t eudo attln- gina. 9 do AlmMtach Jlilita;· deste anno. 
gido o n. 1 du. t·e.;pectiva. escalt~o, não fot•, en· E' estil a intenn·etação que lhe dá. a Oa.· 
trctanto, g raduado, porque equivale a um mal'a, íoi esta. a afffl•mação do Senado, 
julgamento foi to mbre a vid.a publica c pa.t•- Sala das sessões, 25 de julho de 1904.-
t icular 1loste oiticia.l. Al11es Bm·IJosa, Presidente.- Som·es dos San-

Tratil.ndo·sO, pois, de um w J·ccliclwil, que tos, rolator.- Car l i)S CavaJcm'lti. - Otivcim 
pôde sor mais ou menos j usto, porquanto Vatlad cw . 
está. dependente (le ioformaçõcs trazidu.~ · d · t 
pelas autoridades suporioros na. bie ;•archia Emend<< do Senarlo, stt~stiltth'll« o pt'OJeC o 
militu.t' sobre as individualicla.cln~ subalto~r- n . 125 A, de 1903, mantida po1· dous te1·ços 
nas, ~ue n(t.O são ouvidas na. defesa elo seu de 1lotos áo mesmo m illo do Congresso N<~-

cionat. direi o,-comprchonde-se que o abuoo venl1a 
a prevaleceer muitas vezes, illudindo os O Congresso ~aciona! decrcb: 
principias ma.is olemcn"ia.res de justiça.. A1·~. l. o O otllcial do e:wrcito e da. al'mad<\ 

D'ahi a.s con$equencias a. tir-ae relativa- ou das cla$ses aunoxas, sem nota quo dos
men\Q a us prejuizos que estes fa.ctos possa.m abone stta eónducta civil c militln , ao attin
c<msar à disciplina, porquanto ,,, nii.o ~p·a.- giro n. l da. respectiva escala, set'á. gro.duado 
duaçã.o im:port.ará. sempre n11ma apt•ecb.çlo uo posto lmmctl.lata.mente snpc.!'iot', dontro 
sobro fal tas, t a lvez imagino.dM, que úosabo· dos limHe:> do quadro a que· per eencor. 
nem o prc terldo, enfri\quecondo a 811<1 auto- Par agrapho unico. No posto de general de 
rida.de pe1•an~e os seus commandados. briga.cla.do estado-maior- gemn•al, a gra.duaçã.o 

Noémta.uto, esseofficia!,flUC porscmulflante .sõ será conferid(~ ao a. 1 do~ coroncis comba.· 
modo éevidcntemon te rlespL•estiglt\(lo, uãoes t<t tentes. de acco t·do com o § l• tl.oa.rt. 3• do 
inhibido de commandm· um eorpO, I1CJU tã.o decrdo n, 404, Lle 27 de junho de 1~91. 
pouco llC<~.L'á. impedido ao :.ütingir por promo- Art. 2. o Ficam extensivas aos ommaes 
ç·ão a.o pusto cuja. graduação 1110 fõra negada, gradu:~.ilos, n:~. eolif•)t'mi<lado do a;l't. 1·'. a.s 
sob o falso funtln.mcn&o de irl'egutariilitdes Vlmtagens contidi.l.s na. resoln<:.ão de 30 do .ou
contida.s na. sua conduckt clvil o mili ta!', tubro de 18111, prtl'11 a refbrma dos gcom'l\es 

Pcio exposto ovidcncia-se qnc a Comrnissão graduados. 
de Marinlt1 o Guerr-a. da Cama.ra é de p<Ll'eccr Art. 3. •• P ara. a cxoeuçiio da presente lei 
que a gra.dua.ç.ão deve cons tituir utn direito rovogam.se as dl<;posições em contl'M'io. · 
pa.ra. o ofilcial que at tingir o n . l tlt~ esca la Sena.do Federa.l , 9 de dezembro de 1903.
oompetente, porctue na.da póde .ser illa.is pre- Jose Gomes Pinhci1·o Machado, Vice-Presi
judiciu.l :1. vida. de um militar do que as den le.~Joahim d'O. Ca!un<la, to Secretario. 
t!u~tuações que independam de seu esfol'ço -Henrique da Sil1la Coutinho, 4• Secretal'io, 
technico, a a · emenda do Senatl.o poderá. da.i' servindo de 2•. 
loga1• a essa ·Interpretação. · 

Quanto ás palavra.s-rlentro d os &imites do P1·ojecto da Cama•·a dos DeputadQs n ;1~5 Li, 
quadro a que pertencer o o{fici"l,-incluidas do 1903, que mcmda gro.du«r no posto im-
.ainda. .na. e menda ao art. 1" do projecto, con- mediatamente st,perio>" o offi.cial do eMercito 
timla. a Comruissão de Marinha e Gum•ra a. e da armada que attingir o n .. 1 da escala, 
;pensa;r .que ellas ,são dcsnecessarias, a.peza.r comprehendid<>s os das Gl.a.sses am1e~:as . 

. :do:muito valor em que s.'i.o tldos .os conceitos O Congresso Naciona.ltlecreta.: 
da. illustrada l )ommisaão de l"inanças do Se·. .Art. l. '' Será graduado no .p~to immedia.
na.do, que, ontretanto, as just ificou, lem- tamente superior o official do .exercito e du. 
brando os abusos que teem sido ,perpetrados. armada que t\ttingir o n. l da respectiva: os-
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&la.,comprehendidos os das cla~scs annaxas. 
· Art. 2. • Ficam extensivas aos omciaes 
g:t-aduados nos postos superiores as vant:l«ans 
contidas na · resolução de 30 de outubro 
de !810, para a. rerormll. dos otnciaes generaes 
graduados. 

Art. 3. o Para execução da presente lei, 
revogam-se as disposições em contrario. 

C&mara. dos Deputados,4 de agosto de 1903 
-F. d*' Paula O, G•.tim ardes, Prcsidente.
lllanoel de Alenca1· G<tinw,·6es, I• Secretario. 
-Thomaz Pompea Pinto Acdoly, 2" Socre· 
ta.rio. 

O Sr. Presidente- Esgotadas as• 
materias da. ordem do dia, designo para;. 
amanhã a seguinte ordem do dia : 

J& discussão do projecto n. 113, de 1904 
(do Senado) ereando uma Mesa de Rendas de· 
1• classe no logar-Foz do Iguaseú-Esta.d()·· 
do Paraná i 

Discussão unica do parecer n. 50 A, de 
1904, relativo ás emendas oll'erecidas em.-
3• discussão a.o substitutivo ao projeeto nu
mel'o 184, do 1903, organizando o credito. 
agricola. • 

Levanta-se a sessão :ls 2 horas da ta.rde. 

\W :::.I.•:SSÃO EM 26 DE .TUT..HO DE 1904 

Presidencia do S1·. Paula Guima1·ães 

Ao meio-dia p rocede-se á chamada a que 
respondem os Srs: Paula Guimarães, Olivei
ra Figueiredo, ALencar Guilu.nã.es, Wander
ley de Mendonça, Joaquim Pires, Bl'ieio Fi
lho, Sá Peix·oto, Bezel'ril Fontenelle, Frede· 
rieo Bor~es, Eduardo Studat•t, Gonçalo Sou
to, Eloy ti e Souza, Fonseca c Silva, Paula e 
Silva, Ma.laquias Gonca.ves, Raymundo do 
Miranda, Euzebio \le Andrade, Anoxellas 
Galvão, Rod1•igues Dol'ia., Jovinia.no de· Cal'· 
valho, Neiva, 'fosta, Ga.rei;~ Pires, Pin1o 
Da.nta.s, Alves Barbosa , P<J..ranbos Montene
g-ro, Rod1•igues Sa.ldanlt<.~, Bernardo Hot•ta., 
Mot•eira Gomes, Jo:;é Moojardim, Heredia 
de Sá, Correia. Dutra, Bttlhões Marcial, João 
Baptista., Ga.lvão Baptista, Sil\·a. Castro, Pe· 

· reira. Lima., Julio Santos, Mauricio de Abreu, 
Ga.rlos Teixcit•a. B1•andão, José Bonifa.cio, 
João Luiz, D:wid. Campista., Carva.llto Bt•itto, 
Ma.nuel Fulgencio, Olyntho Ribeiro, Galeão 
Cn.rvo.lha.l, Bernardo de Campos, Rebouças 
de Carvalho, Coet:J. Junior , Fer1'Cira Bra.ga., 
Eloy Chaves, Leite de Souu, Paulino Carlos, 
Candldo R.odrigue.~. Hermonegildo de Mo· 
ra.es, Jonquim Teixelt•a. Brandão, Borna.rJo 
Antonio, Ca.ndido de Ab1·eu, Carlos Caval
canti, Paula Ramos, Abdon Baptista., Elyseu 
Guilherme, Ma.rçal Escoba~·. Bo.rbos; Lima, 
o Germano Hasslochor. · 

Abre-se a sessão. 
g• lida. e som 'doba.te apJW()Vath~ a a.ctt~. da 

sessão antecedente. 
. Passa-se ao expedieoto. 

O S1•. Alenca.r Guiana•·•es 
(1" Secretario) procede á lcittll'a. do seguinte 

Officios: 
EXPEDiENTE 

Do Dt•. Pedro Augusto Borges, presi
dente do ~tado do Ceará, de 2 do corren~. 
o.lrorecendo um e~empl&r da. mensa.,.1>0m que 

a.pt"escntou á. Assembléa; Lagisla.Uva. do ES·· 
tado, om data. de 1 do corrente, por ocea- 
eifio do instàllar-se a sua sessão orJina.ria . - · 
Inteirada.. 

Do Sr. Antonio Pinto Nogueira Aecioly..: 
presidente 4o Estad(.\ do Ceará, participa.nd<> 
que, om vil• tu<:! e de sua. eleiçiio pa.t•a. o cargo 
d.e Presidente, no periodo constitucional de · 
1904 a 1908, prestou compromisso nessa da. ta. 
peran~ a Assembtéa Legislativa. e assumiu o· 
cxereicio do referido cargo, e~.-lnteirada. 

Do Ministorio da Justioa. e Ncg"ooios lnte-. 
rior•es, de 25 do corrente, tr:wsmittindo
devidamente sa.ncciona.dos dous dos respe-· 
ctivos anto~rapbos, da . resolução do Con
gresso Nac10na.l, abrindo a.o Minist9rio da. 
Jul!tiça o Negocies Interiores o credito c:z:~ 
tra.ordina.t•io do 000$49íl, para pa.gamento de 
veneimentos a trcs officiaes e a um porteiro 
d~ Socretaria. do Sen:tdo.-Intcira.da.. Archi· 
v'e~se um dos au~ogruphos, envlando-so o 
outro ao Senado. 

Do mesmo MiDistario, de i!.ruat data., envi-
ando a soguin te -

MENSA GEM 

Srs. membros do Congresso Nacional- · 
Tendo om eonsideraçio o quo pondera. o Mi· 
nistro da Justiça e Negocias Interiorns, na 
exposição junta, sobre a. conveniencia. de se 
solicitar ao ConJresso Nacional o credito· 
especial de 500:000$, para. occorrer a. di
versas despezas com o · Congresso Scienti- · 
ftoo La.iino Amorieano, que se deve reunir
nesta Capital, em agosto do 1905, submetto o 
assumpto á vossa. consideração, pa.ra. que· 
vos digneis l'esol ver o quo for mtds acerttl.do. 

Rio de Janeiro. !15 de julho de 1904.
Francisco de Pama Rodrig~a A.l'les. - A.' · 
Commissio de Orçamento. . 
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Requerimento: . . . . 1 habili~~~do a a.dministt•ação com os rec~_rsos' 
Do Dr. Alrre·io Leal de Sa Pereu•a, m· necess:.ntos para que se remodele a. maunha,. 

spector sa.nitario, J?Cl<!_indo um .a'!u > de li· de guerra. . . , . , . , . _ 
cenç·a.. _ A.' Comm!ssao de Pet.tçoes 0 p 0 • Quaes os _metos para se levar <.1. etfelto este 
d os emprebend1mento! 
:er • Todas as vezes que se tem querido au--

O Sr. Eloy Chaves vem hoje se gmenta.r as unidades da marinha nacional 
desempenhar de um compromisso ha muito se tem recorrido aos emprestimos inter110 
tomado pa.ra com a Nação 0 pal'a. com a ou externo. Comprehende a Ca.ma.ra. a im-
flua consciencia . Vem apresentar um pro- possibilidade actua! deste recurso. Os ca.pi,
jecto que procura, tanto quanto é possive!, talistas estrangeiros só dão dinheiro para.. 
racilita.r a grande obra. do remodelamento melhoramentos productivos. O emprestimo-
da marinha. de guerra nacional. interno seria uma insenstttez pensar nelle. 

Não conhece problema m(l.iS rolovante A escassez de numerat•io sentid•• em tod<> 
p :ll'a 0 Estado que 0 que diz respeito á sua paiz ·é ass;ts uotoria 11arlt assigna.lal·a na .. 
defesa. E todos aquelles que nilo se desinte· occasião. 
ressam pelas cousas do Braúl hão do forço· Emissão de pa11el moeda? Seria. uma. lou- · 

•samente reconhecei' quo 0 paiz hoje ostã cura; a1ndt~ o povo está. se convalescendo da. 
muito aquem do que estava na époea. em recente crise de arodito. 

·• · 1 'd p A idéa de comprar o material b:.Jllico com 
que lOt cone ut a a guerra com o aragua.y. o producto de empre:>timo é, portanto, rc-

Dispeosa-se, por desnecessa.rio, de mostrar pellida. 
i C[l.ma.ra o poder de uma marinha de guer· o unico meio c3 do p3úir ao povo mais um. 
ra na vida das nações. A lição das rcceiites t 1'ibuto. confessa lealmente que a idéa da 
gtterr(l.s é assâs eloquente·. tdbutação consignudtt no proj ucto é exclusi-

Restringe-se, no momento, <1 def~a m:tri- va.monl;e sua. 
tima, nã.o pm•que a. terrestre não mereça Ha. ta.mbem a iú6a. das dotações avultada!t' 
igua!m('nte todo o osforço para melhoral·a, no orçamento. Não acceltou a idéa. porque 
·mas porque, na opinião dos entendidos, toda com 0 illu:stre Sr. Anizio de Abreu, relator da. 
fo:rça naval que se improvisa na hora em que receita na sessão do anuo passado, teve 
se rompem as hostilidades entre duas nações receio quo autoriza.çõns como estas ftquem 
txaz em si mesmo as falhas de origem. !ottra mwta ou venham augmentar o defici t· 

Exercitos podem improYisar-se muit<ls orça.meutario. 
vezes: a. bravura. dos volunta.1'ios oro todas Dahi a. providencia adoptadé~ no projecto. 
as guert•as já se tem feito notar, o, a.ind:J. na A escolha do imposto para da.1• os recursos 
guerra do Paraguay, sabe a Camara. da glo- para os melhoramentos navaes foi objecto d'G" 
rios a cond ucta dos pa tricios que lá se foram to n gos est 11dos do orador. 
lmter pela honra e brio do Brazil. A histo- Repol!iu a idúa dn aggravação dos im-
l'ia, porém, r-;ão aponta um unico exemplo postos de importação, pol'quo é o imposto. 
em quo uma marinha improvisada se pu· I[UO, segundo um notavel oscriptor patrlG, 
desse torn!l.l· etllcaz na guerra. · tem sc1•vido aos fazodoros de orçt~montos 

O poder naval, portanto, depende antes de para sobrecarro~·al' a divida. fundada, Dosdo· 
tudo do uma organização e!Tecti va e da que o Bt•azil .<c aoelarou nação independente, 
a.cção do tem]lo, todas as d itftculdades financ llii·as reca.lliam. 

Si é esta a. Hí;ão da histori<t, urge que o sobre essa imposto que vem augmenta.do 
pode1• publico tome medidas no sentido da 100 % de 50 annos p:~.t•a cá. Seria, pois, Hma-
defosa ma1•ittma do paiz. crueldade pedir ainda mais do contribtlinte 

E' o quo pretendeo com o seu projecto. alam do quo est<t esta.IJe!ocido nas normas. 
Cumpre reagir contl'a. a imprevidencia que administrativt\s para as actuaes obras do 

i;em havido onére nós sobre esto magno as· porto. 
sumpto. Repelliu ta.mbom a aggra.vaoão dos . im-

Tudas as vezes que no horisonte da. poli- · postos do cons umo. EJtes impostos produ· 
tica. e:<tm•na surge uma ditncnldadn, imme- zcm, apenas, 40 mil contos, c, para se obter 
diata.monte so pl'OCUl'a refot·mat' o potler mais 16 mil p<wa. a reForma ni.\va.l,sol"ia pto-· 
naval. do paiz, para. se abandonar ~sta atti- ciso um augmonto de 40 •; . sobre as taxas 
tudo, passado o perigo, como so deu com o oro vigor. Maís ainda : rocahiudo esto im
caso Chrislie • • • A longa. duraçio da guet'J.'a posto sobre os generos de primeira necessi
pa.raguaya, com o seu enorme dispent.lio de dade, a vida das classes pobt•es t ornar-se-hia.. 
vida.s e dinheiro, fui tambem fructo desta a.inda. mais penosa. 
imprevidencia.. Dos impostos novos tor-se·hiam apenas . 

Vem pedh• li. C<Lmara. para. enfrentar os te dous: o imposto sobre a, renda e o imposto de· 
problema com a. solicltudo que olle mereae, capita.Qã.o, 

Tol. UI õl 
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o·primeiro o1l'erece -varias dimculdadei;. 
i:m pi'imeiro·lugar, tem o o1-ador escrupalos 
·constitucio11aes ; aereditam varias ·collegas 
·que ·este imposto é dos Estados 

Err s r:gundo logar, este imposto otrerece 
.grandes d ifficuldaJes de ·arrecadação ; de 
·:sorte que nos primeiros annos não poderia 
·do. r os result:...dos em mira. 

Restava-lhe o imposto de capi1a.ção, c 
sobrCl Alie o seu espir1tu se deteve e aceeitou 
plenamente. 

Esta ta:~:a.ção de 5$ é uma tax~.ão mínima. . 
.muito inferiol' ao imposto do· capit:J.ção qua 
existo nos .E;tados Unidos. 

Dema.is, este imposto tem tambcm, como 
diz Leroy-Beaulieu, uma funcção social, por 
isso que o individuo, desde que o pague dire
ctamentc, vem dar um a.ttestado de que, 
gosttndo de todas as garantias que a. socie
dade lhe concede, cpncorro iguallnentc pa.ra 
a. satisfa.ç.'to das necessidades do seu pa.iz. 
Por-tanto, é um sacrificio imposto que, além 
da funcção tlscal, tem uma, funcoão social. 

E' ve1•.m.de que l1a gl'andes pt•evenções 
·contra este imposto . A simples palavra -
ca.pitação - produz em muitos espíritos va.
cillações; afi~ura-se-lbes que é um imposto Cita. o orador que neste sentido escreveu 
de sociedades primitivas, releaado pelos p:)- Brice, accenttt:mdo que na constituição ú~ 
vos cultos. ~ varios Estados da União AmtJrica.na se a.d-

No emtmto, estudando a. questão,vol•iticou optou igual medida. 
que elle existe nas m~cõGs mah civilizadas. Nõ.o é, pois, um dispa1•ate vir, propor á Ca
Na França e nos Estl\dos Unido~ ella é uma mura a sua m·ea.ção para a grande obra. da. 
·realidade. remodelação da. nossa marinha de gusrra.. 

Econvmista.s ue gra.nde quila.te acham que 
dentro de certos Iimitos, obsorvn.das certas Não .fosse o dever de patriota de pugnar 
restr icções, o imposto está iutciramento de para que cesse este estauo de inercia em que 
accordo com os principias scientificos. se encontra a nossa gloriosa. marinha, certo 

não viria o orador arcar com a. responsabilí-
Entre O!~ escriptoros plltt•ios, os Srs. Amaro uade de apr<esenta.r esse projecto. · 

Cavalcanti c Viveiros de Castro entendem 
tambem que elle, desde que não seja e:-mg- As luctas. os guerras apparooem quandu Oll 
:>ern.do, que não seja. um imposto de ca.pi- povos menos se apercebem dellas: (j preciso, 
tação gra.du:ulo, é um imposto inteil•amente puis, que desde já. nas vamos a.percel)ondo 
de accordo com a.'l mais .exigente..;; prescri- da.s lucta.s que a.ma.nltã nos pos~a.m ap-
.pções da. oconomia. política.. pal'ecer. 

Assim apadrinhada <t sua idéa,a.cceitou esse Ruy fl<wbosa, genio as~ombroso, que illu-
imposto, que já figurou no. legis lo.ção indi- mina toda.<> as provincia.s do saber pa.trio, no 
.gcna oro 1867, na sua. feição graduada. J~m seu ooübilissimo traballto sobre aliçlío do 
1875 foi banido da legislação pelos rravl3~ extrcmo-oritlnte, quando ~o deu a lutn entra 
inconvenientes na St)a a pplica.çã.o. a. Chim~ e 0 Ja.pã.o, disse; " o mar impõe de-

O que o ora.dor a.vonta a.got•a. ú o quo vereH; é uma escola de l'csistenci:~. que as 
existe nos Estados Uni!lo5 c na l?runça- o naçüas que est:to á sua margem pt•ocisam :;g 
imposto decapitação simplcr, - que consisto aperceber lmst.a.nte, '[lOl'Clue, si. é a. porta. por 
na. w.xa.çã.o llxa rla todos os indiviuuos do ando no tr<~ o progresso, todos os gr..tndcs cu· 
p:!.iz. Quer ricos, quer pobres, todos ellcs nhocimentos da humu.nfclade, O ta.mlJC~m ·a 
pa:;a.m a mesma quanUa: c só pagam a..~ port.a. abort..'l. por ondo entru.m todog os ma.lc-
pessoo.s sui juris . ficlos e todas as conquistas. · 

De sorte quo o imposto de cupitaçiio ~im- A' marrrom do mar, onde os seres amor-
.ples, restricto á. modicidu.de, como esta.be- " 
tece no seu projccto, é perfei\a.mente ,1eooltu phos e invertcbra.dos l 'olam nas ondas e so-

··em todas as legislações, cu.da. iodividao pa.- roem-se no lodo, os or~a.nismos supori~res 
garâ 5.$ para 0 a.ugmeoto 0 a manutenção l.evaata,m-se ere~t~s na;~ 1 acha.~ " 1~0~ ~~blOO· 
da marinha de guerra., podendo ser pago em tes pu r os ~·~ 'a.., as 1mmensa..'l cor1 e a. me

. uma. ou duas prestações. .Computa. 0 sou· dLtlla. dos 1mmortaes,)) 
total em cerca .do .15mil contos. Poi~ bem, exclama o orado1·, não >"ajamos 

·. Todos os indivíduos tiram do suas eco- ·estes seres amot·phos e invertebrados ; le
, nomi.u.s um 'J)ouco de seu sangue, nio para v ao temos bém alto o· nome do Bra.zil o faça.
. uma obra de luxo, mas para. a defesa do paiz, mos com que ello tenha um poder moral que 
·.obra magna:JlOr excellencia.. lhe di'l o direito de hombroa.r ·com todas as 

Ma..<;, si os nobres Deputados acham que·este na~as da A:merioa. do Sul e que ·em futuro 
problema não cst:l bem resolvido no seu nã.o distante po~sa figm·a.r com · ltom•a e .glo
projecto, suggirarn SS. Ell:x. outro alvitre ria. no concerto de todas n.s na.ções. (Muito 
ca.paz ·de dar ·ao · ft.~ao a. ·somma. nocessarit~ bem ; muito bem, O orador e muito compri· 
,para aquellc fim. mentado.) 
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Fica sobre a mesa, até ltltet•ior delibo-: 
:ração, o seguinte 

PROJECTO 

, O Congresso Nacional1'Csolve : 

·Art . 1.• Fica íostituido o imposto doue
'fesa. na.ci.onal sobre todos os habitantes llo 
13razil, na,cionaes ou estrangeiros, quo 09-
teja.ro em pleno go~o de seus direitos civis. 

Este imposto consisto nopagamentoa,nnual 
da CQDtribuição fixa de 5$000. 

Pa.I·a.gra.pho unico. São isentos delle: 
I, os indtgontes e incapazes de pL'overcm 

_pelo proprio esforço á sua subsistencia; 
li, os que nã.o tiverem economfa sep:t

.rada e viverem a expensas ou sob St.ntori· 
dada de outrein ; 

lU, os membros do Corpo Diplom.atico c 
-do Corp 'J Consular, do carl'eiloa, estran· 
.geiros ; 

IV os memlJros e ordens religio:;as quo 
manhverom institutos de cat'idade no pai~; 

V, :ts praças de prnt. 
Ad . 2." A ren<l<L deste imposto scrtí. ex

. clusiva.men te d~tiuu.cla. á. reot'g-J.nizac;:.ã.o da 
marinha. de guor•t•a bt•azileiea.. 

Art . 3 .• O Govet•no dotormina.l'á. no regu
mento qun expeilir a. fot·ma e o tampo do 
lançamento e aneC\o.dn.ção des!.o imposto e n' 
penas o mnltas om que incurrol'ão os contt't· 
buin tos relapsos e os arrecadador es deoi
dioflOS, penas e tntllta.s das existentes na. le
.,.isla,ç:ã.o fisc~l do Bt·azil. 0 

Art. 4,• O i1nposto Je defesa. nacional 
como contribll!QftO oxtr<~.ordioaria. que é Scl 
extinguirá a 31 de dezembro de l!H5. 
Ar~ . 5.• HtlVOf;<tm-sc as dil!posiçües em 

contrario . 

Sala da.~ BOS.9ÕGS, 20 do j11llio ilo 1904.
Etoy Chaves . 

Anizio de Abreu, ·virgilio Brigido, Abdon 
Milanoz, Celso 1lc Souza, José ·Marcalino, 
João Vieira, Esmeraldino ·Bande•ra., Moreira 
Alvee, PodL"o P ernambuco, .Angelo Neto, 
Epaminondas G1•acindo, Ollvcir<t Valla.dão, 
Domingos Guima.rã.es. Ca.stro Rebello, Bul
cão Vianna, Prisco P<traiso, Felix Gaspar, 
Eugenio Tourinho, Sa.tyro Dias, Augusto · de 
Freita.s, Irinm1 Ma.P-h:tdo, A.ngusto do Vas
concellos. Americo de Albuquerque. Fran
cisco Veiga, Gastão da Cunha, Joã.o Luiz 
Alve~. Lamounier Godofrotlo. Calogeras, Sa
hiao Barroso, Nogueira, Olegario Maciel, 
Camillo Prates, Francisco Romeiro, José 
Lobo, Beuedicto de Souza, Lindolpho Serra, 
Jllveoal Millot·, Victori110 Monteiro, Diogo 
Fortuna, nampos Cat•tiel' -o Homem de Cat·· 
valho. 

Deixam de comparecer, com causn. parti
cipada. os Srs .. Julio de ~-Iello, Thomaz Ac
cioly . . -\nthero Botelho, Raymundo Nery, 
Aurelio .·'l.morim, Arthur Lemos, Carlos de 
Novaes, Antonio Bustos, Guedelha Mourão , 
Rayrnunrlo A1·ttwr, Jolio Gayoso, Thomaz Ca
valcanti, Francisco S:l., Pcl'eira. Rois, Trin
d•lrle, Iz.idro Laitn, Coeoelio da Fonseca, Ar
thur· Orlando, Felisl>ello Freire, Leovigildo 
Filg-ueirn.$, Vorgne de Abreu, H.odrigliOS 
Lima, Tolentino dos Santos, Edu:\rllo Ramos, 
Marcolluo Moura, F idelis Alves, Tleliza.rio de 
Souz~. Bezama.t, Abelardo do Mello, Hem·i
que Borges, Cruvollo Cavalc<~nti , Viria.to 
Ma~ca.renha.s, Astolpho Dutra, Carlos Poi
xoto Fdho, Pcnido Filho, Fnnclsco Bel •nQ.t•
dino, Adalberto Fennz, Bernat•dcs de Far ia, 
An,ouio %acarias, Henriqtto Sallos, Carlos 
O'toni, Lin<iolpho Ca.etano, W encosláo Bra.z, 
Ro .olpho Pait:"io, Mot•eira da. Silv:t, Jo6uino 
Cardoso, D"mingues de Castro, V a. luis de Cas
tro, Arnolpho Azevedo, Fer·na.n'lo Prestes, 
Alvaro (le Ca.t•valho, Azevedo Ma.l'11ues, Ro
Liolpho Mir;\orll~ . Costa Netto, Angelo Pi-

o t!ói•·· Ga&-tã.o da. OunlLn, - nheiro, Jamo:-1 Dí~I'C.Y , Ca:ssiaoo do Na.<;eimento 
Sr, Pr~ideotc, para. tomar con!t2cimcnto o Ve!>pa.siano diJ AliJuciUOt·quo. 
das ultimas mcnsu.gens do Poder J!.:xecutivo, E., >om c:J.uso., o.~ Srs. José Euzcbío, Dias 
t•eferentes a acto'? jnternacionaes, precisa. Vieira Jo; 0 Lo~es Ser·.,.io Saboy.1 Watf1•edo 
reunil'-Se a Comrn1s;;ao a quo tenho a. hom'lJ, ', . a. ' " ' C L_ . 
de proslclir; c, como egteja olla incompleta. Leal, 1elXOl~a.- o s~. Atrunso. os . • P~rmra. 
pelo inf .. u!tto motivo que afasta. dos noSJlOS do Lyra, E$t.t.Cl0 Cotmbra, Elp1dlo Ftgilmrodo, 

Galllmo Loreto, Mello Mattos, Ncl.9on de Vas
tra.ba.lhos o meu collcga. elo rcpresontar,:ão concullos, Sá Freire, Ell'ico coelho, La.ul'indo 
Sr. Francisco Bernardino, rogo a V. E>t. so Pitta, Pa.ulino Carlos, E~tevam Lobo, Her
sirva. de Stlbstituil- o . na mesma Com missão. o ardo Monteiro, ,n.ibcüo Jung_ ueira, Carneiro 

·O l!h·. Pre~Wldente-Para. subsU
t llir o Sr. Francisco Bema.1-dino na. Commis· 
·são do Diplomacia e Tr.ltudos, nomeio o 
Sr. João Llliz Alves. 

Comparecem mai-s os Srs. Eneas Martins, 
Hosanna.h de Oliveira, PaJJSos Miranda, Ro
.gerio dll Miranda, Indio do Brazil, Urba.no 
Santos, Luiz Domingues, Ohristio:o Cruz, 

ue Rezende, Buuno de Pa.iva., Leonel Filho, 
Camillo Soares Filho, Amaral Cesar, Fra.n
ciscv Malta, Ar1uíno Ribeiro, Soares Lios San
tos, Doming'JS Mascal·enha.~ e Alfreuo V:.n-ela. 

OlWEM DO DIA 

E' annunciada a 3" discussão do projecto 
n. 113, de !004 (do Senado), cl•cando uma 
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Mesa de Rendas de I.. cla.sse no logar · ~ Foz 
do Iguassú, no Estado do Paranlt. 

Ninguem pe:tindo a palavra, é encerrada o, 
discussão e adiada a votação. 

·E· :.mnunciada a discussão unica do pa.re· 
cer n. 50 A, de 1904, relativo ás emendas o(
forecillas em 3a discussão ao substitutivo do 
:projecto n. 184, de 1903, organiz:~ndo o cre
d;ito a g1•icola. 

O Sr. I>rosidcnte~Tem a palavra 
o Sr. Carlos Teixeira Brandão. 

O liilr. c~~-rlos Teixei:i.•a. Bran
dfi:o (·)-Aproveito, Sr. P1•esidente, a.oppot•
tunidade, que se me oifercce, de discuth· as 
emendas ao projccto de credito agricola 
para emittir algumas considerações a. res
peito do mesmo projecto, visto que as emen
das a ello se referem e nelle serão corporifi
cadas. 

, Quando o illustr,; ralator do projecto em 
diScussão respondeu ao disttncto Deputado 
pelo 4• districto do Rio de Ja.nelro, com a. 
elega.ncia ?o d!zcr que lhe é tão peculiar, IU:· 
tranhou 1r~mcamonte (tue :projecto tão 
relevante nao tivesse despertado maiot• in
t-eresse na. Camara dos Deputados. 
~ão desejo que o.a palavras de S. Ex. 

camm como semente sobre tm'!'eno estoril. 
Respondo ao seu appello o venho a.preson
te.r algumas obset'vaçücs, contando com a bo
nevoloncia da Ca.maru. e com o. indulgencia do 
illustre r•olator ..• 

0 SR. DAVID CMIPISTA - Y, gx, uão pril· 
cisa. do indulgencia. 

0 SR. CARLOS TEIXI!:IRA BRANDÃO- , •• 
pa1·a que creiam quo, si ella.s oxp1·imom l!C· 
flexões menos acortadas,dcvcm sol' antes at~ 
tribuidas á. imcompotenc ia de quem as pl'O~ 
rere do quo á auscncia de sinceridade de 
quem as emitte. 

·Não ha duvida, Sl', PrcsidJnte e na 
actualidade não conhoco problema. q~o mn.is 
d_!lva pren~cr a nossa a~tençã.o, ~ uma ques
tao que Dao pódo e nao daTe fJir adiada.' 
E' sabido que a agricp:ltura. 6 a b:tse dU: ri
q_ue~a ~ ~a prosperidade das naçõJs, quo a 
d1mmw.oao da, pt•oducção é um problema 
econom1co cu.prtal e desde quo não pl'O· 
curarmoJ por todos os meios a.o nosso alcance 
proteger o augmonto da pr•o1Iucção, serão 

. lilaldados todos os esforços que empregarmos, 
~odos_ os ~rooessos que a iermidaae da nos.<Ja 
tmagmaçao engendrar para elevar o nível 
ma.tet-ial c moral da nossa Patria. 

Senhores, não ha. duvida que a solução do 
problema devo ser dada, mas i!ão se trata. do 
uma. questão qua nôs tenhamos de resolver 
pela primeira vez: todas as nações tcem pas
sado por criSe$ identicas ás nossas e nenas. 
encontramos exemplos que, no caso, devemos 
soguil,~ 

Creio que no momento actual não ê só
mente credito agrícola que precisa a la~ 
voura, não ~ sómente isso de que ella carece. 
Assim comi) todas as nações, que passaram 
p~las mesmas angustias que atravessa. a. 
nossa, ne~ta questlio procuraram a solução 
do problema. no desenvolvimento da ca.paci
d;tde individual dos agricultóros, afim. do 
q uc eUes constituíssem Corças vivas no seio 
da collectividado, e ao mesmo tempo pro
curai'am organizar esta. de maneira. que estas 
forças individuaos pudessem pt•oduzir o ma
ximo do esforço ut il, <1.ssim tambem nós, 
senhores, devemos, procurando derrama.r a 
instrucçlio como estas nações fizeram, pro
curando fazer desa.pparecm' os processos ro
tineiros da technica. agrícola., quo ainda lwje 
ob.:ervamos, subvencionando os comícios, 
as exposições, procurando estabelecer os laços 
de solidariedade entre os agricultores, esti
mulando as energias que estão adormecidas 
pelo desttlen&o, pelo desamp::tro que encon
tram, pelo isolamento que caracteriza a pro
fissão que a{loptaram, devemos, imitando 
essas naoõcs, pr'omover• esstt solid·,riedade e, 
sob1•atudo, a organização das sociedades coo
p!lrativas o dos syndicatos que, claramente, 
darão a solucão ao problema capital que nos 
importa no momento. 

Disse, Sr. Prosluente, que não era. BQmente 
de m·edito agrícola que }>L'ecisamoe ; pre
cisamos ant~s de tudo procurar garanti!• aos 
lavradores a sua prop1•iedade das depreda· 
ções que soffrem (nao apoiadas) o, sobro
tudo, promover a diminuição do custo da 
producção,Rem a qual absolutamPnto nós não 
poderemos cntr:1r om competencia com os. 
gcneros similares do.s nações estrangeil•as . 

Ahi esta., senhores, no meu conceito a. 
questão priocip:1l. Não é o protecciunismo exa
gerado que nos ha. de salvat• da situação em 
que nos encontramos; nã.o é contipuando aL'~ 
mados ou presos a essa armadura pesada, 
quo nos impede os passos, que lJOderomos ma
nejar as armas que manejam outras nações 
culta.::~, que nós poderemos entrar om compe· 
tencia com nlla.s na concurmnaia. mundial. 

De mais, &onhot•es; é preciso que de uma 
vez por todas ponsomos no modo por qua 
apregoamos esse pl'oteceionismo oxage1•ado. 

üontra ello p1•otestam as relações iutct•na
cionaos, os no8sos deveres reoirrocos com a.<; 
outras nações e sobretudo a imposslbilída.de 
da compctuncia. com ella.t, não só em relação 
aoi generos de producção, que são de muitG 
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rnaior custo do que os que ~ão apresent.a.dos riam a. ser p:lgos pelas cooperativas e syn
pot• ell~.como ainda pot• uma rasão superio . dicatvs. 
é que deoorminado o isolamento a. que o pt·o- Por consequcncla.. o Governo, deste modo, 
teceionismo exagerado nos deveria. conduzir, viria em auxilio da lavoura sem absoluta
não só o nosso mercado in torno não daria meu te · comprometter-so; a.o contra.ri·J, a.ctu
vasão á nossa produoç5.o, como ainda prioci- ando de accol'do com a smL funcção ~over
palroente, pobres como wmos e fracos eco- namental, quo ó animal' a iniciativa. mdivi· 
nomicamente, não poderemos evitar a. lei dual, de modo quo essa. iniciativa possa 
neste pm·!i pris. prodazh· os seus otl'eitos. 

Feitas osto.s cousidero.çõcs prcliminaras, O r1ue se observa presentemente, s:mho1·es, 
-que 1Leviam anteceder a r1uaosqucr out1•as é que quando chega a. época das sementeiras, 
idéas que eu deva flmHtir a. rt~peito d() cre- a. época dos amanhos, ou o la.vradm• é obri
dito a.gt•icola., ca.be·me dizer, senhores, que, gado a dispor de todos os seus produetos.ven· 
no meu conceito, conhecendo de perio a. la.- dendo·os pelo pre.,_-o imposto pelos compra
voura., me p1reca que muit:J mais precisa. dores e, por coosequencia, desfalcando a sua 
elb de capital cil•culante destinado a. ser fortuna, r0duzíndo o preço dos goncros de 
empregado no grangeio ou a.mn.nho annunl produccão, ou é oln·igado a entregar-se á 
de suas terras do que de dinheiro pa.ra. ser voragem dos juros excessivos; no primeiro 
incorporado como capital. ou no segundo c<.LSo não vendo deante de si 

A crise economica que · atravessamos sinã.o a ruina apavorante. (ilpoiados.) 
não atfecta. sOmente a lavoura, affecta. o OrD, osta situação ~ que precisa ser reme· 
.eomme1'cio e as iudustria.s. E como é na.tu- diadtl. 
ra.l que a remodelação do ca.pit1I do com- E, pergunto: o p1•ojecto em disrussão pro
mareio e das industrias se opol'e muito fa.- põe algum rcmedio que possa sanar os ma.lés 
cilmente e dm•ive para o comme1•cio das que acabo de mencionar~ Creio que oã.o . 
indus~rias o ca.pita.l ctue falta á Iavou'!·a, faz- EJU que pese ao meu illustro collega, que 
se preciso, pois, a. intervenção do Governo sabe a es~lma em que tenllo o seu talento, 
no sentido do fornecer aos lavradores os devo dizer que, no meu conceito, 0 projecto 
meios parn. solver essas difficulda.dea.E como1 é absolutamente inex:equivel, não pó 1e PL'O· 
Fazendo reverter a.s cconomia.s acoumu-
lada.s nos cofres do Thesouro em beneficio Juzh'. em rela.çã.o nos lavradores, sinão a es· 
da lavom-a e não tel-as sob o pretexto de po!•a.nça., que nã.o será realiza.d-1, de um em
augmenta.r a receita. publica; como actual- prestimo qlte seria. desa.stroso para. elles. 
mente se faz. E porque penso assim 1 porque o illustre 

relator pensou. nos propriet.arws. crea.ndo o 
Desto modo o GoV'erno attonderia. á. con- credito hypothcca.rio e a.ba.ndonou a. iodus

diç'ão pt•incíp"L da lavoura., sem que viesse tria. da lavoura, esqueaendo·se do credito 
assumir o compromisso novo ou onerar as agL·icola.. . 
suas despeza.s com o capital ttdeantado aos 01'&, senhores, no meu conceito, o credi to 
u.gl'icultores. · ilypothecario, a.bsuluiamentc não 6 um cre-

Del>\6 modo o Governo não falsearia. a. sua. dHo r epl'oduct ivo; o credito hypotheca.rio, 
funcção, qual a. de cuida.l' do inte!'esse col- fundia.rio, como cha.ma o iilustre rel:Ltor, não 
lcat.ivo, nào lll~tra.hindo dinhoil'os ou favo- tom cntl'c nós a.s garantias necessarias para. 
l'Oil em detrimento de um grupo pa.t•ticuiar que ·~ emissão das lctira.s possa ttr a. pro
.ou do umo. classe, corno a.inda. consegnil'ia. cm•a na praça como títulos do renda com 
diminuir a.s .-suas dcspezas, doixando de pa- garantia legal. 
~ar jut·os e quantias que ello alMorvo e quo A l'azã.o é muito simple> : é que, em um 
.ueveria. voltar á lavoura. paiz de extensão territ oria.l igual a nosss:l, 

Nem ho.veria l'ísco, seohor.os, si o Governo do população pouco densa, ainda mesmo 
assim pr•occdesile, Em primeiro logar, por- quando a propl·ieda.da rural tem no seu sOlo 
.que as quantias distr•u.hida.s dessas economias incorporada uma grande somma. de ca.pltaes, 
.pa.l'ticularos que 0 Governo guarda 0 con- ainda assim, desde que a pt•oducç,'lo cesse, 
serva. em S('US -cofres pam. suas de~puza~ uoslle que não ex:ist;l. ca.plt;.1l circulu.nto de 
geraos seriam entregues ao lavrador em maneil'a a provocar a pt•oducoão, absotuta
ptu•tioular,por Jsso quo elle só doverh entro· mente esta. propriedade não tem o valor <1Utl 
gal-as á8 sociedade.~ coopora.tivas, ás caixas lhe foi dado por occasiã.o da hypotheca. . 
.ruraes, que ros[)Ondoriam por ollas, pela so- 1~· essa., no meu conceito, a. causa. principal 
lid·J.riodade de todos os seu.~ mcmb1·os, e por da dep1-ecia.ção úa.s Jottt•as hypotflecaria.s e 
-consettuoncia, dariam a.s gal'a.ntias sutnclen- a.inJ.a. do insuacosso quo 'tcom tido todos 
tos para. a rovcrsão do capital, diminuindo os projact.os da organizo.çlío de credito agri· 
.assim considat•avelmente os encargos do Tho- cola, baseados na. emiesã.o do lottms hypotlw· 
.BOUl'O porque os juros quo ello paga. p~ Ml'ia.~ cu no credito bypothocal'io. 
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o .que devemos fazer é desenvolver a. acti
vidade productiva, é cuidar dessa. actividad·a . 
e não de garantir os proprietarios, que não 
teem na.da. que ver com o credito agricolu., 
no sentido que devemos dar a essa. palavra. ,. 

S. Ex. faz a. cstructura do seu projecto 
ba.sea.do nos ban:cos estadua.es. 1:em todavia. 
indicar qqal o capital desses bancos, sobre 
que bases seri4m emittida.s as let tra8 hypo
thecarias dos tlitos bancos, e a.penas deter
minando que os governos esta.dua.es . g!tra.o
ta.m: as .lettras hypothecarias. emLttid.as com 
o juro de 7% ; lj ~Labelece o banco central, 
que terá por fim a unifiCação d<Y> lettras hy
potbecarias emittidas pelos bancos eata-
duaes . . 

Nessas condições, logo que · ellas forem
ewittida.s, o bfUlco bypotheca.1·io central terá 
que cumpral-as na praça, pela. cotação do dia, 
garantindo, sobre estas, outras lettras com 
os juros de 5 o 1 o . 

Ora., disse eu, quando discuti o· projeeto, 
que e!le me parecia inexequivel e a razão é 
simples. 

Danúo-se a. h:rpotbese de que apenas cinco 
bancos esta.duaes emittam lettras sobre o 
capital minimo do míl ou dous mil con
tos', é preciso sa.ber ·cm que bases serão essas 
lettra.s emittidas; si sob· o regimen de 64 ou 
sisob outro. 

Sífor sob o primeiro, ellas serão emittida.s 
na; razão do decuplo do capital ; si for sob 
outro qualque1•, serão emittidas tu.lvez em 
proporção menor ; mas seja como for, o ca
pital sel';:i tão ay ultado que absolutamente os 
30.000:000$ ·não · cbcga.l'ão nem para a deoi
ma parte da~ Je\tras. 

M~:~s i~to é na hypo;hose de que os Estudos 
acc01tom e organizem taes bfl.ncos, e pergun
to: é possivol act•edita.r na. orgat~ização desses 
ban~os '? Na situacão a.ctual dos Es ca.do.s, ê 
po~8tvol que elles vii.o garantir os juros de 
7 • lo para a omissão de lcttr~ sobre propri
odados torrltodaes ~ 

Em primell'O Jogar, n1io creio que haja hoje 
muitas propriedades que possam se1~ da.das 
em garantia ; e em segundo, que muitos 
Estados es ~ejam om condições de. garantir 
es~es ·7 "f,~ ; mD.s si essa. hypothese se de1•, o 
banco ceBtral poderll. operar eom o ea.pital 
de ~0.000:~$ '?Foi por isto que nauft·agou 
a le1 d.e l88;),.queera mais o.u menos a mesma 
cou~a. cum a di1ferença de soro capita.l. es
trangeiro, c foi ainda. por esse m otivo que 
to<la::l as ou,ras. organizações posteriore~ não. 
puderam ter t·esultado. Mais util e monos 
on!lro.~o se1•ia a. adopção do p1•ojecto do Sr . 
Mu.yrmk,de 1887 ,que em. baseado na eroisaã.o 
de 100.000 a.polices que seriam do.das a um 
lJa.nao para com ell~ adqulrit· ôinlloiro c 
fazer emprestimos á l tl\'OUl'a, 

Mas, senhores, a . expt~l'iencia de outros
paiz.es •. creio. que devo ser-nos util neste 
ponto . Em todos_ o.'l. paizes em que se tem. 
cogitado em auxilio~ á lavoura., o banco cen
tral tem sido funesto. Foi o que aconteceu 
om Franca e na. Italia, e a razão é que, não 
só o banco central estú. liJoge da zona em que 
está o la.nador que pt·euisa do capital, como 
ordiuaria.mente os dinheiros recebidos do 
ba.nco são entregues a. intcrmedia.rios, e os
lavradores pouco apr oveitam. 

Depois, isto ainda. va.e a.ca.rretar o au
gmento d:; juros, lançando o bauco 91Jl trans
&.eção diversa., completamente alhoiu. á. la·· 
voura. · . 

A verdade ~ que 'em toda parte onde o 
credito agrícola está. lmm organizado, na 
Allema.nha., nn. Bclgioa, na Italia. e sobretudo 
na Escossia, absolutamente não se cogitou de 
bancos hypothecarios centraes com bancos: 
l'egionaes. Nesses paizos, longe de ir a me
dida do centro para a peripheria·, ia desta. 
para· o centro. 

E ha pouco tempo, em França, o . ministro· 
da agricultura de então, Meline, encontrou 
o maior obsta.culo ao seu projecto da orga.- · 
nização de bancos de Cl'Odito. agricola por 
parte dos Iavt•a.dores e-da sociedade de agri
cultura de França, e, taes -foram os argu
mentos oppostos ã adopçiio do projecto que 
o proprio Meline-dissuadiu·se de continuar· 
a. sust.entar semelhante proje(.}to. 

Mais tarde, em 1899, Meline alter ou o or-· 
ganismo do credito agricola, estabelecendo, 
não maiS um banco central, mas- aprovei,· 
tando-se· de uma transacção do Bancn de 
França com o Thcaouro Fru.neez: para., por 
meio. do B:l.nco de Fl'i1Dça,empl'estar 40.000.000 
de francos ~~Sociedade de Cl'eÜito Agrlcola. 

O relator do projccto tlo Senado .lo'rancez, 
tratando desta questão, disse o seguin te. {U.) 

Nesse parecer é cousignado o resumo de, 
todos os congressos agrícolas, os quaes ac
centuam com uma convicção cxtraortlinaria 
os seus protes~os contra a intervenção do Es
ta.do. 

O Congresso de Bordea.u:ot disse : 
<< Reiterri.m·se os Pl'otestos auteriores con

tra. a constituição do Bl\Dco Central do Ci·e
dito Agrioola.» 

Todus os outros congressos alfirmam d() 
.mesmo modo, com a oxperioncia quo lhes 
tiniu~ tlad:> o auxilio do Credito Agr icola. de 
F1•ança. e mn.is a Caixa de Désconto, caixa de 
Economia o Trabalho do 1880, o in~nccesao de 
todas as Ol'ganizttções em que ilo intervenção 
do Esta.do em relação ao credito agrícola. é 
positiva. 

Srs. Deputados, de minhas po.Iavra.s não se 
póde absolutamente inferir protesto contra. 
os auxllios á. lavoura. por intervenção do Go· 
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vcrno. Eu acho que o Governo c1ue,· entre caixas economicas c os bancos populares, 
nós a bsorve a.. maior parte das economias que. emfim. aquillo. tudo que elle tinh<~ visto e-· 
podiam ser empregadas. no o.manllo das ter- que lhe tinha causado admiração oxtraordí
ras, deve deimt<de parte esta. concentração oaria em 1882; c a. resposta Yetl1 na 2a edição 
de ca.pitaesquc faz.e-entrogalros ás sociedades do seu trabalho, confirmando tudo que elle 
coopera.ti"va.s orgauizadas com pessoas civis e vlu, e demonstrando ainda. o progresso que · 
com as garantias necessa.rias,porque só ellus, tinham tido, quando os bancos, em conse
só os syndicatos agrlcolus, só os moradores queocía da crise fa.llira.m, as caixas ' eco
das zonu.s agricolas poderão conhecer nctual- nomico.s ruraes, continuavam cada vez em 
mente as nece&>.\dades do cada, uma dellas, e maior desenvolvimento. 
providenc!ar do modo a que o c<Lpita~ em- Ora, este exemplo ~ muito significat ivo. 
prestado sej :J. empregado em um fim ucll. Disse,. pol' conscquencia., baseado em boa. 

Por conseguinte, o que eu acredito é que a uto ridade, no exemplo de toàas as nações 
entre nós o Governo poderá offica zmente in- que nos podem servir no caso . actual; 
tervir, não de um modo directo, t it•a.ndo do por isso que estas nações encaram pela 
Thesouro ou por meio de organização de mesma. foiçã0 amargurada que eu, que pre
ba.ncos, ou de. lettras hypothecarias, ou por sumo neste momento que a ccntro.li.mção de 
qualquer outro titulo dinheiro para dar aos credito é sempt'e pl'ejudicia.l 
lnvradores. Dis8e-o, senhores, nã.o como experiencia 

Neste J>articular, Sr. Presidente, eu estou individual que nesses a:,sumptos não tenho, 
de accôrdo acrudito, com a maior parte de mas com um estudo circumstanciado e sitt
todos que t éem estudado estas questões como caro que fiz da questão. 
maior desprendimento e deSeJo de acertar;. Ha, Sr. Pt·esidente, ainda uma questão a 
estou c:lrto mesmo de que um dos maiores a.ttender neste particular, c é que ê preciso 
propugoadores do cr~ito ~gricola., o S1•. Dr · que cada vez mais nos convençamos de que 
Ignacio Tosta, que tao brtllmntomel!-te tem ao Governo não compete a funcção tutelar 
discutido o assumpto na Camara, esta tl.e ac- Q.ue se lhe quAr dar, de modo a constituir 
côrdo oomruigo, uas ideas que acabo de em1t~ socialismo no Esta.do. 
tira. esse respeito. Ainda que não saiba (lual E' sobretudo, contra esta política que llU 
~eja a opinião de S. Ex. em rol~ção á organi- vejo inaugurada n o projecto em discussão 
2ação dos bancos centra.es, mdepondente- que me fez exactamente levantar ess<~. itléa 
mente da . opinião abalizada que acabo de oa.pital e me fez sahir da minha obscuridade 
invocar, devo dizer que em todos os pa.izes, (neTo apoiados) pa.ra v il• apresentar algumas 
l!i as organizações centra.es teem sido feitas idé a.s comp letament e aAheia.s ao meu estudo. 
como act11almente na. Allemanha, ellas o Disse, meus senhores, pelo modo por que 
toem sido no interesso <le reunir ou de chn.- me foi possivol, attento ao mau estado de 
mp.r pal'<lt um emprego !naiol' as ~obt·as das ;;audo, que não ê bom, as tdéas que tinha a 
caixas rur aes ou syndtcllo1os agrwuli•s; os l'cspcito , disse, como dir.1m, e não podem 

-bancos centraes não t eem sido ot·ganizados tor perfeito.monte 11,paohado, omi>oru as ex - · 
para fornecerem dinheil•o ás cooperativas, puzesse com a. maiol' sinceridade e con
mas são as sohro.s das cooperativa'> que veem scioncla. 
para 1.1. ca.i:<:l, contml. Nfl.o t enho absolu mmentC! a pt•otenção de 

A mesma cousa ttconteco na Italin, a. me~ma tal' esclarDcído a cama.ra, nesse pa.rtLeula.r, 
cousa. acontece na. BelgiCll., mas tenho u. convicção do que cumpri o meu 

Senhores; esta questão, om meu modo de rlevor e col'l'espondi ao appello do illu.-stre 
ver, estú. perfeitamente julgada. Um coleb_re Deputa.do relator. (Mtlilo bom ; muito bem.) 
economista em um bello t rabalho- -Dez d tas 
na Italia_:dcscreva as maravilhas d iL ini
ciativa individual na.quolle paiz; na Ol'ga"!li • 
za.ção dos bo.acos populares _e do credtto 
rm•a.L. Assombra. o desenvolvimento U.a la
voura e do credito a lli. 

Convi dado p ara verillcM• do uisu o pro
gresso do credito a.gricola. nossa paiz, o a u
tor nesse bC!Ho Hvt·o na.rra todos esses pro
dígios da iniciativa individual que v iu. 

O Sr. D n;yid Campista ( •) -
Sr. PreEidente, a circumsta.nci.a de ser esta 
a terceira voz, om curto t>spaço de tempo 
que ou tenho ú. hom•a. de vit· él &ribum~:, p~ea 
tr atar do objocto em debate, deveria. Im
primir íLS minhas primeiras palavra:! do 
agora uma foição de excusa e supplica á. 
bcnevoloncía generosa. ela Cama1•a, pa.1•a que 
me haja. de releva.\' a. insistencla com que 
a estou fatigando, gra.cas á. mi nha. pvsiçã.o 
ue relator do projecto que se discute. 
(Nao a110iados .) 

Em 1896, depois dtJ.s crises por que passou 
a Itr~Iia, tendo de reeditar o seu tr.aba
lho. escreveu uma carta a · um dos maJ.Ores 
economtstas da Ita.Lia. e que· mais conhece. a 
questão de credito agricola, perguntan.io·lhe 
s i realmcQ.te continuavam a prosperal' as , C'J E~• to dt.'cu:·' o não foi ·· ~ví&to J•clo orado~> 
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.Q Sa.. Bar elo FILHo - V. Ex. tem a 
··faculdade de amenizar todos os deb!lteil, 

·o SR. DAVID CAMPISTA-Mas não O posso 
•fazer em ma.teria desta. orJem. 

Sr. Presidente, dizia eu, que não quer•ia 
incorrer na. pecha. de estar a recomeçar a 

-ca.nQã.o justamente quando se trata. Je uma 
·.cousa aborrecida., a nã.o direi. 

Si celte chanson. vous embale. Je vais la 
.recommencer ••• (Riao.) Nã.o a recomeço, estou 
.apenas tratando .das duvidas suggeridas 
·:pelo meu honrado amigo que acaba de deixar 
.;a.. tribuna. 

Em rigor, Sr. Presidente, creio 11 ue, 
dentro das disposições r egimenta.es. eu me 
deveria cingir á discussão das emendas apre
"scntadas ao substitutivo da Commis:>ão de 
Orçamento, me~mo porque a discussão do 
projecto em globo foi opportunamente encer
rada. Ma.s uma. circumstancia dar-me·ha o 
jlrazer e a honra de responder ás objecções 
feitas pelo meu nobre amigo Sr. Teixeira 
Brandão, muito embora commetta. com isso 
.uma. infracção ao Regimento, em cujas 
:presct•ipções sou um tanto incompetente. 

0 SR. BRICIO FILUO- AS emendas repre
·santam a. concatenação do projecto . 

O SR. DAviD C.A~IPIST.A-As emendas li
gam-se ao projecto, mas como sou profano 
-em mate1~ia do Regimento, não me atrevia. 
a tra.ta;r do prQjecto para. fazer• algumas 
considerações attinentes á. elucidação ads 
·duvidas do m.eu nobre amigo. 

Sr. Presidente, de toda. a discussão que se 
i.ra.vou a. respeito do credito agrícola, e, so
bretudo, de substitutivo em iebu.te - uis
-cussã.O que foi tão ampla. que esta. é a quarta 
vez, creio eu-o que se pouda a.pura.r da a.r

.gumentação adversa ao substitutivo. apro
·aenta.do pela Commis;ão de Orçamento toi a. 
descrença. na.s va.ntagons do cr·edito real e 
agl'icola, espocia.Imcnte do credito hypothc
ca.r.io, parecendo que se pOdem condensar 
todas as ceusut•a.s· quo se fa.zem a.o .credito 
.hyl)othecal•io nesse aphori.smo paradoxal de 
·um economista, que dizia.-« O credito hypo
tlleal'io sustenta. o hvradot• assim como a 
-corJa sustenta. o ·cnforca.do ... ~ 

Em primeil•o lagar, S1•. Presidente, não 
me pa.reae que seja justo que, para. se sa
lientarem os defeitos c1ue, p.Jrventura., tenha. 
·o substitutivo-e certamente o,s tem-se o 
~nvolva. por inteiro na.scrHicas que o credito 
bypotheca.rio, como tlgura economica., possa. 
m~tivar. Não é justo, de facto: dir·se-ia que 
o substitutivo da Commissão de Orçamento, 
trata do uma. imposição, feita á lavoura, 

·.delta. t'órma. de credi'iO, ou, pelo menos, do 
•um t'a.vor muito duvidoso inspirado por um 
-oroluslvhuno de paior espeaio, que n1io per-

mittia. á Commissão · enxerga!' · oiltrás moda. 
!idades do m:edito, mais consentaneas coiu 
as ·necessidades aetua.es da agricultur a . 

Ora, não é ist() que se dá.. M'1ia por tima 
prevenção, que ahá.s não nos é peculiar, do 
que por uma constatação de resultados bem 
colhidos e de experienciás conduzidM com 
c1·iterio, devo dizer que o credito hypotlw· 
cario ficou, entre nós, mesmo para. bons espi
ritos como é o do nieu mustre amigo qu~ 
me precedeu na. tribuna., como u·m exemplo 
de cousa. maldita, insusceptivel do rehabíli
tação,co)noum<~. e terna macula que -o·stá sem
pre a. se revelar, quaL aquella macul.a da mão 
de Maebeth, o que é preciso afa.star p~ra 
todo o sempre de qualquer tentativa de a.m
pa.ro que, porventura, queiramos dar :1 .la
voura nactOna.l. 

Não é ex:&.cto, entretanto, que o projecto 
trate principalmente de credito hypothoca.
l'io. E' pa.1•a demonstrai-o com os proprio~ 
argumentos que me tem 8ido for•necidos pe
los a.dvel's ;~,rios do substitutivo, direi que, 
effectivamente, alguns oradores vão buscar 
no mecanismo do mesmo sub•titutivo o seu 
eixo como sondo a organisaçio do credito Ily• 
potheca.riJ e a va.Iorisação das lettl•a.s respe
ctivas, ao pa.sso que o primeiro dos oradores 
que se occuJ!aram deste assumpto, na. ordem 
chronologica, o illustre Deputado, cujo nome 
peco licenca para declin(),r, Sr, Felisbello 
Freire, disse que o projecto era antes uma. 
verdadeira polypharmacia, porque elle oon
tinha todas as modalidades, todas a.s especies 
de credito glltt •m economista. poderia. ima
ginar para conceder á lavoura.. 

Por coosequeo.cla., nos estamos em dous 
extremos oppostos : partindo da. opposição 
a.o projecto, a.o substitutivo da Commissão, 
do um lado se diz que elle é defeituoso, 
pol'que em voz de consignar ou de organizar 
umu. só modalidade conveniente da credito, é 
uma. polypha.rmacia, dá. todas; por outro lado, 
se diz que o projocto trata e~pooialmenta do 
crerlito hypothec(u•io e que es&e é ex:a.cta
meil.te o ci·edito que não convêm á situac:~o 
da lavoura do paiz. ' 

Como vê V. Ex., Sr. P;•esidente, da argtt
menta.ção contra1•ia em seu conjuncto, não se 
deduz b em claramente qual a opinião a 
respeito da organização <lo c1•edito que se 
de v a. da.r á. lavoura. : ou são todas, o que 
set•üJ. inconveniente, ou é uma só a escolhida. 
pela Commis.~ão, o r1ue ó tambom inconva.:.. 
niente ! •.. 

Partem todos - a.· Commissií.o, a. maioria 
da. · Ca.ma.ra. que a.pprovou o projecto, creio, 
ém. duas discussões, e mesmo os adversos, de 
um principio commum : necAssida.de do cre
dito para a lavoura. 

Pergunta-se : quol a. modalida.cle de cre
dito p1·et'eriTol para. e. lavour.:\ 1 
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Dcelaroque, em um ~raotle pa.iz como o . P ort.Lnto, ~tcho inutH c;;tar .a in4stir neste . ,· 
no~so , de t.al diversidade de 1·cg·iões, de ne ponto, sobre o ct·odito ageicola. c hypothc-
cessidades e mesmo ele regimen cconomico, cario. . 
eu. não qni;r. excluir nenhuma.; não obt•igo a. Mas lm outl'o ponto <ltla coutesto ao men 
nenhuma, m11s t,.mlJem não exch'1o a alguma, illustl':l.flo colleg<t; ~~ o Sl}guintc : <JnO o cre
qna.lquer que soja. dito hypotltec:n·io, ot•ga.nizado como está. uo 

Inversn.mcnto, o. que se pt•etcnrk fazer ó pro,jecto, não "<\C f<·tzor mais üo que tl.ar es
uxcluir, ü torna.r imp:>~si\·cl mmt lias f(n'lna.s pe1·a.nças ao:> htvl'a.dore.q , 
do crc<1!to, ainda qne haja lavradora:> que I Sr. Pr esiLleni.e, q11ando outt-o fim não 
rl~Jla se pllS.'l:>m utilizu.l' com V<\nt.agem p~ra 1 t.iv;,sse o projccto em discuss<\o, L:l'eio que é 
<t c:>nuuc.çã.o d~ :;na. industr ia.. . I m~~ho. _r d~~~· um<L ~sp~ra.~ça, ,rorç,.L, ale~w a.~ 

Parece que 0 mais raeionu.i, 0 m:.us ra.- ~c~,,.nm~_a.to do (_[u ~, nao faz~L cm~·~.a al.,tuna.~ 
zoavel, em uma. experieocia. nova. que Ya.mos ·~ ~Ee~a.nça, atndn. que" l~l,nsott,~, ~om?..te 
tentar, e não' fechiLl' nenlnuna. das portas quo r ~'l,Oiará ~m~ p_ouc_o o .e.,pn Ito e a~1n~a.r,: ,o 
.~e possam abt·i t' para dotar a l~wonr~1 do tt!J:b~lho · Ma~ na.~ sey a. ta r: e ?OU-~ ~!J-Cxe
apparelllo oconomico quB é indlspcnsõLVOl a qun.~~ o, ??!O contrau~ , o c~eJlt~· ,t_,.llCo~~! 
torla industl'l:• o c1ue toda gento recouhecc a. ot.,.~lllZ,\t;M de um b .u1co centr,1!, sor_vm.L 
lJ ue se lhe deve for accer . entre nós. e tem SCl'VHlo em ou t,ros pa.1zes, 

.. . . . pa.ra d t)S\.\11 vol YQl' o r:l"edt to pesSO(l.i e pa.nt o 
b na tm:a-l~pot·é~nr.o , <J. ue o s ubstttuttvo seu ampa.t•o. Foi o que se deu na Allen.w.nha, 

da . Com~1ssao _seJa, neste pomo. de v1:;~, ü o que so dá. na. França. e lta,, até, a esse 
muüo ro,1o1S accettave~ do que as icleas oxcLust· l'espeito, um trabalho inteiro, a.~sign<~do pol' 
nstas que se lhe oppoem. . Ooppc, que é um especialista. em matel'ia de 
Suppoo~o mesmo . que se trat<.\~e tle un~a economia rm•::ll, em que elle procul'<' estudar 

organ_tzaçao de credito hypothecarlO, eu nao as associações do ct·cc.l.ito loc.."\1, p rendendo-as 
:podew.1. estar. de ll;C?ot•do com o q~c se tem aos instit uto.> regiona.os, quo, pot• sua vez, se 
~1to e re1~ett~o, lSto_ é, que o c_rcd1to hyp~- pr·er..lom a.o instituto centt-a.l, que pr•opõe 
tneca.rto na.o 0 o credito . convemente (~ agr1- c1ucscj<\ o credit fO'lciar mt FJ.'a.nça •. Na Suissa, 
C!;tltura.,. porque o.s ca.prtaea_ que elle obtém eu teallo ar11li a opio.ião de Gus·r.,wo Schi· 
sao destmatlos á ~ncot•po_raço.o ao sólo, ao midi:, que ú chef~ do depa.l•tame nto fcJeral 
passo que os capnM~ cu·cula.ntcs de _quo de a~l'icultut•a., em r1uc elle diz quo o credito 
pre_?tS<t a L<tv:oura. n•.tO. pódem soe obttdos Ilypothecal·io deve ser feito por estab~leci
smao por mew do cl'edtt_o p essoal, a.grrcula., mantos federa·JS li "'ados u. institutos re,.io· 
ou ~nove l, or~an~zado de aéco~do_ com o que na.cs , I.igado3 ás ~a.i~s loca.o:; , quo , JlDl' ~nõ\ 
e~ta. no substttuuvo da Commtssao. vez, ra.zem oper o.çõcs de ct•euHo agrícola, 

São, s enhora;;. doutrinas eueopeas a este propt·iameuto dito. . . . _ 
respeito; doutri.n.a.s que :;0lft>em,. natural· Temos. P·Jrtant~, a sogmn~e <Jl:ga.mzaçao: 
mente, a influencia. do meio : si destacarmos Um banco cunwa.l. Por que . e quu esto 
qwJ.lqui}L' lloutl'in~1 economica da llm'OlHJ. do bâ.oco ~ontt•al deve . ser ga;l'anttdo nas suas 
meio em qtte vigora para este p~tiz, clla niio opcraç•;cs pelo crcdtto agt'Jcula 1 
se; ada.pta!'á. sem a moditic:.\çlio conveniente. Porque? Jtt.>ta.mcn te, pot·quc o lJa,uco ccn-

tl·a.I não p óde tl•tütu• uit'ectamentc com os 
Na. ~urop<~, por exe~plo, corno 53 S<~bfl, o t;1vra.tiOt'flS espaL'.>os llOl' to1lo o pa.iz o p r·e

proprwtarl_9 de t crr_a e diverso do culttvn.dor I cisa de e.~to.bclcce1· nus sua.s 01let'ar,ões ordí
da. t!lrr;t, nao é ~gl'I<mltor, de fo_rm11. qae clle O(l.r[a,; uma garant ia. que a. na.turoza. dessas 
~·ecot·ro ao ~rod1to hypotheca.l'!O pn.r<~, seu operações dü . As opet•o.çõos de credito hy
m~move~ e na.o p11ra. a condueç.ao d~ If!clUS·\pothecai·io são us mais garantidas. L'JSo dtl 
tr!il. agt•tcolu ;_ por ~onsequencw. . a.!11 mw se ·· importancia :w instituto contrai que · elle 
tl:at~ de credtto agnc~la. ; ~ agl'tcult,or q~e tivet• pam forta.lecc t• o a.uxilü~r o instituto 
na.o c, em ~e~11l, propt'Ieta.no da. t~rra., nao local, quo, mais úe a.ccordo com a. sua. na
p•1do oousttt';llr hypotl.te~a. sobre o tmm~vol, tu reza. p()dla. f'a.zo1• as opcl'a.çõe.; de credito 
.qua.J!do pro?JS(I, llo CL'Gclttl) para . coouuzn• a. u.gricola, propt•iu.mcnte considol'aúas como 
sua. mdustrta. ta.cs. 

Mas nom nos Est&.!lo.-: Unidos. nem no Brazil Mas o croclito hypotl1ec:~rio em si nií.o é 
is 'o 11e dá.. O propi•ictr.rio é, em reg-r:~. gene· um m:1l, é um:~ pt•ovtmr;ão. 
ralissima, o cultivador do só to ; por consc- Como rlissa u.té um escriptor ita.li:~no, ct•cio 
quencla, assim comi) o simples rontieiro pode quo Caprionni, ha. mu\tós uunos os agric!ll.
se utilizar do objecto para. fazer com ollo toros t inham vet•du.deu•a ve1•gonha. do dll'l
uma. operaciio de cred.ito movei, ontrc nós o gir-se a um banco pat'a lovanta.rem empras
lavl"J.dor, que é proprie\ario; pódo lançn.r timü. Vinham á. cidade, começavam a rodeat• 
mão do credito immove~. pa.m (azor com elle o estabolecir.nento, á. espora do que houvesse 
operações doatinada.o ao sarvi')o :tgricola. ttma vasa.nto local, para dirigir-se ao ba..nco 

Vo), 111 .(Jt~ 
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como .quem vae commetter um Cl'ime e da.ht I Nestas condições, o que convém ao esta.
volta.va.ril envergonhados, como si houvessem dista. fazer ~ Diminuir o excesso da produe
commettido umo. accão qui'} os deshonra.sse. cão do café e desviar as activída.dcs que es-

0 mesmo se dá entre. nós com o Cl'edito tão sendo .inutilmente. empregadas nest:~o ili· 
hypotheca.rio. Supponha·se que o lavrador dush•ia~ pa.r:.J. outra. .industria. que dê mu.is 

. que tem a; sua fazenda hypothecada é um resultado, . · 
lavrador arruinado. . Imaginemos, por exemplo, o antigo pro-

A proposito. expressa-se deste modo o dúctor de ca.fé. Elle tem· a sua. fa.z~nda com 
grande cconomist.a.lves Guyot. (LI!'.) grandes insta.llações, uma. . ex~eosa parte de 

E' opinião, como se sabe. do um economista. mattas já devastadas e grandes plantações.de 
muito conhecido. cu.fé • .Elle n<lda po><lerá produzir, visto que o 

Eu poderia ci ta.r outros exemplos de di1l'e· café está desvalorizado. . 
rentes paizes ; ma.s como disse a V. Ex. não Supponha.-se que elle. quer . t ransformar 
•1uero invocar doutrina~ . quo precisam de aquolle.s oa~itaes em ouro. E' preciso recor•· 
:sar adaptu.das a.o nosso melo, rer ao credito. Elle recorre ao credito hy

Eu faço a. adaptação da doutrina. ao nosso .pothec.<triõ e propõe·se a culthra.r a. iudus-
meio. tria de lacticinios. · · 

Pergunto: o credito hypothecario convirá E, como a industria. de lacticinhs está. 
á situação actual da lavoura.? dando um resultado muito superior ã do 

Diz o nobre Deputado que· não; em pri- café, serviu a elle para t ra.nsformaP os seus 
meiro logé.l.r, as propriedades já estão em capita.es e dar á. sua. actividade uma. appli

. gl'a.nde numePo hypothecadas e nada ma.is cação mais proveitosa., com vantagem para 
ha a fazer. a. pt•opria lavour•a do café, que vê a.ssini 

.Mas, Sr. P1•csidente, a minha intenção é diminuir um concurrente. · 
salvar os · l:1vradores perdidos e salvar a Aqui está., em ca.so concreto, uma da$ 
lavoUl·a que ainda póde ser salva. vantagens praticas que póde o1Ierecer o Cl' B· 

· Mas é prP.ciso diminuir o custo da pro• dito hypothecario, em si. 
duccão e é preciso regulamentar a actividade Mas, pergunt(.): o projecto obriga o la-

. economica,dando-lhe trabalho em um campo vrador a constituir-se devedor hypotheca~ 
mais productivo do que aquelle em que ella rio de alguem? 

· ordinariamente se emprega.. Absolutamente não Mas si houver la-
O c.redito hypotheca.rio-esta. ques?o é de vralf.ores que ent~nda.m que ' elle lhes póde 

·doutrma.-serve para tra.nsformaçoes dos ser util porque havemos de lh'o recusar~ 
, capita.es e para o desvio de actividades que . ' . 
eat§o sendo applicadas com um fim pouco St a.la.you!&, digamos, por cxen;pi~, do 
productivo, para outras induatrias, em que a Es.ta.do do RIO ~e Janeiro ou do Esta.do de 

·remuneração será maior. M1nas Gern.es, nl!:_o quer o credi~o hypot.heca 
. Sobre este assumpto, raz uma .longa de- rio, não l~n~e mao delle; o prOJ?Cto d!-ll~es 
monstração theol'ica camilto Supmo em seu as cooperativas ~c credtto rural_, or.,amza. 
livro- Transformações dos capitaes. tarnbom o cred.1to movei, med1a?te? . pe-

. Mas, como cu não quero me deter oro nhor, dá.· lhes os toar1·ants com os JD.shtutos 
questões de theoria vou considel"J.r o facto que os d~oontem, em summa, ~odas a.s for· 
pelo ·11eu lado pra.ti~o. · mas .poss1 v eis pela.s q uaos o cred1 to póde ser 

Toniumos a lavou1•a de café. O café não é conslder~o . . 
producto que dô remunerll(ão. . Nós nao tor?amos obrl~a.tor1o . o cre
. A idade de out·o do café está. transposta ~lto ~ypothecarw; o que na.o queremos . é 
o creio não voltará mais . 1mped1r a la vou1•a de rec~rror a um :0:~10 

Ha como caso de demonstração a a.ssi- que em toda. a parte tem Stdo um . o,uxtho, 
gnalar a suporproducçã.o ou 0 ex~esso do que lho é prestado ~a.nto mais fa.c1.1mente, 
producção do café. quanto elle é gat:_anttdo pela pr•oprHI. na. tu· 

Não discutirei esta questão, mas pole·se rosa das transa.cçoes. 
ter o facto como po!itivo. . Vê o ffi()U illustre co !lega que não tem • 

Em nosso p[Liz, se teem cre'ldo providon· ahsolutamente, rasão pa.ra cen.~urar, como 
cio.s leg!W!s no sentido de evíta.1· u. superpro· fez, a organização do credito hypothe-
ducção. carío. 

O Estado de S. Paulo decretou mesmo uma 01880 ainda. o nobre Deputa.Uo que, quanto 
lei, impedindo ou ditllcultando a. planta.(,& de ao au]l;ilio que o Governo deve pl'e.itar, me
novos cafezacH. Qnex• dize1• que todos os lho1• seria que elle fõsse prestallo aos syndí· 
paizes democratiaos devem attGnder á. opí· ca.tos , cooperativas locaes dírectu.mente. 
nião publiCll. e todos estão convenaidos de com os fundos dtsponivcís das ca.lxas (Jco

' que ·a desvalorização do café provem da. nom!cas quo, como se sabe, estão sendo des
super producçAo. pendidos com as. despezas geraes da Nação 
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·.: .. Estamos de a.ccordo que se ·deem subven
~·'ies, a.uxllios,porqualquer fórma., á iniciati
·va pa.rticula.r e que,rea.lmente, os fundos dis
·ponlveis tlé\5 caixas economicas sejam bem 
applica.dos em operações feitas com a la
•loura. 

Mas, o projecto. nã.o cogita. desta. hypo
tlJese. 

Pois si elle autoriza. o recolhimento de 
·rundos, m·cdiante autorização do Governo, 
ao bancv centr~J , que, po! sua vez, póde f<~· 
-zer essa opera.ça.o de credtto com os bancos 
locaes e cooperativas ! 

Pois si a emenda apresentada pela Com
missão o uma outra subscripta. por 55 mos
tres collegas centralizam ainda. mais e~te 
c.uxilio, d~ixa.ndo ao Governo a faculdade de 
tecolhet• tambem aos bancos estaduaes 50 ''/ o 
dos saldos das caixas economicas, recolhidos 
·:nas cn.ixas dos respectivos Estados ! ... 

·Por consequencia, o projecto trata. exa.cta
mento desta. questão- a.uxilios á.s coopera-
,tiva.s. · 

Fal-o por intermedio do bo.nco, o que o 
:nobre Deputado não quer; ma.s, por quo 
<> faz ·~ · 

E' porque elle é quasi um instituto oflicial, 
coro um presidente com -:oto deliberativo, 
com Yoto consultivo, nomeado pelo Ministro 
da Fazenda; porque é um instituto sobre o 
'(iUal a a.cçã.o immediata. do Governo se faz 
sentil·. 

E, como o Governo é rcspoosavcl pelos 
.fundos das ca.ixas ecooomica.s, elle prefere 
centralizar, collocando-a.s debaixo de sua im

. media ta vigilancia, do que dispersar, pOO· 
úo-oa á disposicão das cooperativas, muitas 
vezes estabelecidas nos mais remotos pontos 

·uo pa.iz, onde a acçáo governamental nã.o se 
pôde fazer scn til•. 

Nesi'J, pouto, portanto, estamos de a<Jcor-
·do ; e o modus faciendi pareco de pouca. im
portancia., devendo ser preferido o substi

.· t.uU v o pelo.s garantias que, ct·eio, elle póde 
dar. . 

, Disse ainda o nobre Deputado que o cre
:-dito hypothecario não é reproductivo. E' a. 
doutrina. de economistas europeus, i~to é, de· 

, r1uo elle vn,lorizn. a. te1•ra. 
O valot• da terra., pa.ra esses ecouomistas, é 

muito di verso do que pn.ra. nós ; entre nós, 
a terra não tem valor por si, tanto assim
que a.pez<~l' das constantes o largas da.divo.s 

·que os Estados toam i'eito, da.s grandes pro
messas que fizeram aos immigra.ntes ouro-

.-pcu~, nem por isso as terras estão cult·iva.das. 
Entre nós, a terra. valo polo que produz, 

pela fazenda,pelo instituto agricola que nona. 
· !1mcciolla. ; por ser f'dzenda. de ca.!~ ou de 
-canoa. : nã.o por ser terl'a. 

Nos pa;izcs de grande população, compre
-hendo; eu, quo sou proprietario, tenho rnen 

valot• na terra, e o meu cultivador tem m\ 
renda. Sã.o cousas diversas. Entre-nós, po
rüm, nã.o ha, ra.z;l o para esSlL separaci).o. A 
terra. .em si, no Bra.zil. nã.o tem valor; gran· . 
des extensões fer t ilissimas alli estão desa.pro· 
veitada;;. Nllo tomos capital nem população, 
e a terra nada póde valer. 

A;; lett.t•a;; hypothecarias, disse o nobro 
Deput:.t,do, nno tcem tido. nem terli.o procura 
na praça, porque rept·c~enta.m esse va.lor
terr.l. 

A razão, Sr. P1·e:<idente. por que ellas nü.l) 
teero n:t pmça. boa cotação é outra., ê po l' 
ca.usa da coocnrrencia, d;t grande mass1~ <.l.a 
emissões, priocipa.!mente no interior. e a. 
desconfiança ê oa.tura.l que u~a ma3~:t do 
ta.l. ordem pt'o\·ocpze nos mcrc;tdos do paiz. 
Justa mente o fim do projecto é valorizar a.s 
lettJ.•as hypotheco.ria.s . Si teem procura. as 
apolices, por qne r :1zi\o a.s lottras hypot.heca
rias, nas mc.>mas· condições, não terão ~ Com
:prehendo qne lettras de Minas, do Amazonas, 
do Rio Grande do Sul não tenham o mesmo 
-valor; ~ua.s leitr;\:> ga.rantidas pelo governo 
federu.l, com juro nrJ.ior que o da apolice, 
devem ter o mesmo v;.~lor que esta. 

Qua.l tla dift'erenç~t, qua.ndoella~ teem igua l 
garantia da. União ~ 

Não ha, pois. razão pat•a qi.!e seja. um titulo 
menos procurado que a. apolice federal,· e é 
até de maior Ya.nta.gem a ini!tituição ·deste 
titulo, pOl'que. como bem disse o · illustre 
Sr. Deput[\do Rodolpho Pahão; ha. nesta paiz 
a u.policemania. ; tolla.s as economias vão 
para. as a.polices, p:lra. as caixas economicas, 
sahindo da.hi pa~t o serviço geral da. Nação . 

Ora, supponhamos ao lado desses títulos 
que temos um outro t itulo em melhores 
condições de garantio. e que ainda Yae favo· 
reccr o·dosenvolvimento do p:~oiz: este tit ulo 
na.tut•a.lmente deve ser preferido, não só pot•. 
aquelle.i que :tcompanham os intct•essea 
pulJlicos. como pelos c;tpita.listas que queiram 
fazei' emprego de dinheiro. 

Não hu., pois, razão para, dizer-se que a. 
lettra hypothecuria. nã.o terá. PL'ocura. Ella. 
terá, e mais que qualquer outro titulo, pOr 
quP nenhum tem garantia igual. 

Referindo-se ao~> ba,ncos estaduaes, disse o 
nobre Deputado que o substitutivo não cogi
tou sobre qual seja . o ca.pita.l . desses blmcos, 
sua organ lzação, conllil}lies geraes, etc. 

O substituHvo nã o cogitou d~ organização 
em si dessos IJanoos. porque no nosso regimen 
não temos competcnúa. para. legisiar para os 
El.tados ; a competencia <1ue temos é pam 
díl.r garantia. ao t ítulo A, B ou C, mas não 
pa.l'a. dizer qlle a emissão sere!. de tanto, quo 
o banco se o1·ganiza.r:t desta ou daquella. ma
·neira·. Uma. vez quo o t itulo do banco es
tadual la.oçado om circulação satisfaz aa 
condições que <'Xigimos, então o banco ce.a4 
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trai gat•anti!'õl , representando-o por um ti· 
tulo seu. E' o que p:creclJ neceS$•;.rio pal'a 
garantir . um titulo. 

como a :·;.,.umcnto de ordem IJ l'rü ica, tlisscl 
· S. Ex. cru0 o ca.pltal tlc 3/.I .J<.IO contos cão 
b~ta.va. 

De moclo que vamos do um pequeno ter 
ritorio, unde ·t.ouo$ os agricultores se conhe - · 
cem o u. solvabilidade lle cada. um está pa, 
tento, par1~ o ~sta.do, que é zona. maior , onde 
lw. inst ittrtos garantidos pelo Tlwsouro do 
E.>Í•ldo ; e fi11a.lmeote (lo Estal!o pa.r,l. c 
centro . 

o SR. CA"iDIDO RODRJ0UE:S - Alü e.'>ttí .. 
beilczt~ J o mcc:J.nbmo. 

Sr·. Pres:hlente, o capit:>.l \lo o:wco <~ de 
30.000 contC•S. poÚC: IlLLO S3l' cle"<tÚO :10 q~till· 
tnplo, como e.>tâ. no p<>ojecco ; mas. mn })l'i· 
meiro lcg:J,L' . foi v nubro Deputa.!o qu em 
dis&c (JUe ditncdmente se 1ança.rllt miio do O Sr~. D.o..vm C.oiPIS1'A -li:' isto o que 
credita íl.\'í-'J tilHr;a·:·io, llOf·qne :.Ls fazenda~ progu lt mu notavel cscdptoJ· em sua 
estão toth~~ ll:;pothccatb .. ~. ma~ que. m esmo i obra.. 
a8sim~ .<~iQnd:~· n:~o ~ yl·ov<tvcl,qu~ .. ~:; l~t ~:·.as O Sn .. CARLOS T EI).:EIRA. BRANDÃo- Em 
eJ?tlt

1
t tdw_ u.w 1 epr e::.omem 11!.1 c 1 •. 1nde c,t- França. es:;as i.l.éas ca.llu•am. 

pl a. 
E qnundo asshu fosse que ma.lllaveria. 11 isso ? 

Supponlw.mos que se emiteG neste pt~lz m<cis 
do dobro daquiilo que ê dado pelo projcct-o 
como ca.pit<\1 do banco de credito . . . Quer 
isto dizer Q.lle u. creação foi boa, c1ue a.~; ope. 
rações de credito foram exceHentes, e, nesse 
caso con.vicia duplicar , augmentt1r sempre o 
capit<:tl do b<~nco porque as opera•;ões tinham 
sillo para elle Ya.nta.josa.s. 

Supponh<.i.-Se que um negociante tem 
20 :000$ ele mercado das e as vemle, e. fica 
sem nwrcatloria.~; tem do fechar as portas ? 
~ão; compro., a.ugmenta., duplic<\, triplica 
seu capital, porque tem feito excellente ne· 
.gocio . 

Si o llanco tem feito negocio do pr imeira 
ordem pel<t primeira voz neste pai;é ... 

0 SR. . CAP.LOS T EIXEIRA. BRA :\'DÃO - E OS 
encargos do Tllesouro de 5 • 1 o ~ 

O SR. DAYID c.uiPI~T:\-Silo lluraroente 
nomin«es. E depois, si o juro q11e pa.ga. o Go
verno da. Uniiio t.cm do so extondor por 
gmnue nnmero do lettl'::ts hY!Jothec<J.t'icts, 
estas lott ro.s :>ao excellen tes t ítulos, ur~o ha. 
nisso incotwcnionte p~n·a o Tllesou1\1; pelo 
contral'io, ll~t,ret•tL v:tnt:J.!(Cm com o dosen \"Ol· 
vim~nto úa, agricultur·~~-

0 Sa. CAl'l.Los T EIXEIRA BR,\?I'DÃO -Sãt) 
llypo t1H>Sce <1 ue V • Ex . está fa.wn,J.o. 

O Sn., D A.Y!l> CM1PISl'A.~Disse o nob1•e 
De:putu.do «Cllle os bancos centraes dão má.O 
resulw.do, porque ·estão longe cla.s loc:~lidudes 
ot_lde se f;).z.em a.s operações de crcuito a.gri-
cola». -

E' just:.unente poz· isso que eu não faço 
uma. centralização e sim urna. federação . 
O Ba.nco de Ct>odito Agricola · não faz opera
ções com os lavradores espalhados por todo 
o pa.iz; elle .faz essas opet•a,ções cum bo.ncos 
est:).duaes, j:L é um resumo do territori.o na.
ci.onal. O banco O$tu.dual, por• sua. vez, faz 
oper11çõ.B.S nas·locu.lid:tdes do E~ta.do, que são 
tambem .porc.ã.o diminutt~ do tenitol'io no.
cionl\1. 

0 Sn. DAVlD CAMPISTA - Lcvier no l'o
la.torio de 1809, sob1•e os banco~ coloniaes 
disse. (U. ) 

E' o q_uc pretendemos fazer. Não temo~ 
tradições de cooperativismo uo nosso pa.iz. 
Pr ecisa.mos da.r a algum instituto que t enha. 
;;uas opeeações pel'feitn.mente garantidas a 
funcçii.o de pr oteger o a.nima.r a iniciativa. 
particular, 11ara se desenvolver o credito 
pess~a~ ~ue ~· como diz Levier, o. result<tdo 
da ClVl ltzaçao e progrosso e.conomlCo . 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- Sorú. meio 
de ciesenvolver as cooperat ivas . 

0 SR. CARLOS TEI XEIRA BRANDÃO - 0 · 
processo é inverso. 

0 SR. DAVID 0AMPISTA.-J:i. esta no pare
cer da Commissão a citação de diver.w,g 
economistas em que se mostl'u. que na Alle
man!Ht foi este o prooess.:> que dou bons re
sult..tdos. 

Disso :.tinda., tcrmiua.ndo o seLt discut•so, O· 
nobre Do,pntado polo Rio do Ju.noiro, que 
S. gx, so levantou pt•incipu.lmonte para p~o
t osÇa.r contr:.~ a. doutrint~ que o projecto pa· 
rcce consagríl.L' de soci11lismo no Estado, isto 
é , de a.cç-.ão tutelar no Estil.do em ma.terin. de 
credito, de fornecimento t'~ n.gl'ir.ultura. 

S . Ex. salvou desde logo seu individua.· 
lismo à outrance, mostrando que ron.Lmente 
o -Estado poderia f;).Vol'ecar o desenvolvi• 
mento das cooperativas. Por conseguinte, é · 
um,-indi vidua.lismo .temperado ... 

Mn.s, Sr . Presidente, ea dovo declarar que 
tambem sou «individun.listJ.», ma.~ que, en.1 
todas as cousas, eu me colloço na. média das 
doutl'inas opposta,s, fico no meio tormo. 

Isto de iudt.vidtu\lismo e soci:.~.lismo são . 
pala.vras cujo-alcance tem sido muito va.ria
do, e que tem mudado do significação, 

O socialismo que ho,jo apavora muita 
gento,o que foi antigamente ? .. Queria a rege
nGl'a.çãó da . huma.nidade pela. fé, pelo a.mol' 
du. religi~o ; hoje o socialismo quer dizer: 
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· muita. cous:1., ou nada quer dizer, porque não 
. exprime: cousa. alg uma. 

Com o individu<Llismo d<L-se o mesmo; o 
iJidividual ismo teve o seu tempo. 

V. Hx:. sabe que em ma teria de liberda tle 
Adam S1nith t'e~tr.iugia a intervenção elo Es
tado, ma.s deíx<tvn. algumas; foram os seus 
discípulos que exaggeParam as sna:J idén.s. 

cl::l.ma~.ões, das a$pirações dos lavradores 
deste n.bcn~.ondo pat~. onde <1 na·tureza. é tão 
rica. mas onde a. lavom•r.. vive pobremente . 
e vive pob1·emcnte muitas vezr.s por culpa 
sua., porque aintla não qtliz afllrmar com 
enm·gii~ <~ sua vcntadc. . . 

Sr·. Presidente, não vh·ia. occupar ::~. t rt
buna nesta 'lll<>l'ta d.iscus$;'io, que vcrsl:. não 
rnais sobre t\ mntcl'i~ principal do pr•ojccto, 
mas sobre as emendas que fot' ttm apresen
t..•da.s c rt ní\o Yir ia a c:sta tribuna, ccrta.
ruen t~, (lepois de tt:.o clu:::idada a ma.teria 
pelo ;~1en buura.do collega De:rmtado pelo ~s
tado do Rio. si S. Ex. nominalmente 11ao 
me t ivesse chamado a est;1, tl'ibnna, para dar 
a minha opiníã.o principalmente ~ol)re o me
canismo li~~ for mil.c;?í.o hypothec<n•ta. proposta 

1fas, jü. observl<Ya nm escl'iptor itali<ID?• 
Co.1•l i-todas as co usas te em um<~ face brl
lht\nte e um~L f<tcc es<!ura; a face hril!1ante é 
a que se vê nos pt•imeiros tempos il<L ovolu-

. ç-.ão de um plwnomeno; a. fuce escura só mais 
tarde é que se vê. 

Assim foi com o sociaüsmo . Elle voiu de
pois que se acabou com a rest ricçã.o imposta 
a liberdade de t1'<1bn.lho, veiu. dar à libel'dado 
indi.viduu.i do cn.du. um a S\la cxpltn.~ão na-
t ural. · 

Dizem Jroje os economistas que foi o indt· 
vidualismo, com o proteccioobmo de mis· 
tura, que gerara. os l.n~ls o grandes monu

.Polios cconomico-i ndustl'iaes. 
E' uma degeneração do iml.ividt1alLm10 

economico. 
Ora., eu acho quo :1. iendoucia. oootem

pora.nea. va.e mais para. o solidarismo do que 
pa.l'<t o individua.Usmo á otttl·ancc. 

Nii.o sou dos que entendem que o Estado 
deve rcguh~r a ma.ter.ia, ruas son dos que en
t enclem que, priucipn.lmentc em paiz novo, 
sem oacioo éüida.de, como o nosso, o gstauo 
deve 1uterviL• nn.s gru.nde8 manifestações da 
a.ctividc.de nacional, sinãu }XLra. regubl-u.s 
em seus dctu.lhcs, ao menos pa.rrr. favol'CCCl' o 
desenvolvimento <lo proprio indivifiuo. E 
nestt mo;~()l'i<t eu soda uma mistura de indi· 
vitlualismo e socialismo, mas sou mais soli· 
darista.. 

Pedi a p:t.laVl'<t , Sr. P residente, não pal'a 
. replicar . ao meu honra.do ê.Lllligo o co !lega, 
Deputado pelo Estado do Rio de Jt~neiro, mas, 
pelo contrario, pt\ra proporcionar a S. Ex. 

. o fundamento incolor das minha.":> palavras, 
para. que delbs . resalte o hrilllantismo do 
discul'SO que S. Ex. h~ P?uco P!onuncion; c 
croio que pa.ra urna. 4• d1scussao é bastante 
o que j <~ por tres vezes tenl:o d ito, com 
fa.diga du. Carno.ra , (Ncio azloutdos gm·acs. 
M~lito bem ; muito bem . ) 

O Sr. Tosta(·)- Sr P1·esidente , do
pois da. palavra encantadora. e seductora do 
nobre Deputado relator da Commissão, re
pt•esenta.nto do altivo Estado do Mina:s, é 
justo que se ouça a. palavra do carnpomo, a 
paJa.vra. rustica. daqueUc que se tem consti
tuído nesta Casa o ~co das queixas, <las rc· 

I (•) Este dl•cu rso nfio foi r ovisto rolo orndor. 

pela llom·a.d~, Connni~são. . . 
St'. Pt·esidento, o nobt•e Deputado pelo R10 

de Ja.oeh·o :~J!h·mo\1 qne o credit.o hypo~hcc<l
rio por si só não '\TÍnlHt resolver o proolema. 
cconomlco. 

Não. Sr. Pre.,ideutc, (~ necess:ü·io um con
juncto de m:)diua.s, par<l reslJlver .este pro
blem<l e, p<l.!':\ <gw este conjuncto seja cffica~. 
é preciso ;;er pel'Scvet·[•ntemcnte cxecntado. 

Querem sab~l' os meus honrados collcgas 
t1 opinião do !1umlldc orador, dactuelle que 
expri:::tiu ~s quei xas e a.;,piraçõe.:; dos la':l'a
dores·? E' qne nó'> nii.o poderemos co~scg~1r e 
o nos.;;o dcsicl e;·du•··•· sem a orgamzaçao do 
um .dcpart;lmento do 8-g-ricultura no nosso 
p•d z. 

::VIas. qmlndo eu digo um depn,rtamento de 
a.rn·icultul"a, nKo me rcfi1'0 ti m;Li~ mm• repar .. 
ti;;ã.:.• lmrcct·atica. como ternos tido a.t6 t\gora. 

.f1.fnrmo, sem receio ele set• cnntcst:'Ldo, qne . 
nllnca ti ·..-eraos 1-Iinbterio ch Agricultm·a., 
nom mesmo dtno;:Ln te o i:'.lllerío. Segundo a. 
concepção d•J que é MiniJtorJ(l da Agriettl
t m·a n .. t, Arg~mtina, em .. muita.s ctJ tras Repu· 
blicas e na Belgica, nós nunca t ivemos no 
Bra.zil. O an tigo M:ltlister'to d<L Agri~ult~r~ 
co:;rita''" rle viação, t1·a.nsporte, eolonJzaçao, 
correios, telegraphos, reccnseamoo.to geral 
da popular.ão, etc., mM ni.\~ cog1tava do 
ensino proftssionn.l, da fttndaçao do escolas 
meteorologicas. do estudo de astrologia, po
molo<ria, da estatistica, do estudo dos mer
cado~o consumidores da, p1•oducçKo •3 de todos 
estt}S varies assumptos quo constit.uem tt 
especialidade do Ministerio da Agricultura. 
dus Estado~ Unidos. . 

Oppot•tunamente ter·ei de occupa.r~me lon
gamente do assumpto, .e peço de~e jà a be· 
nevoloncia. dos meus 1llustros co!Iega.s. 

O nobre Deputado pelo Rio de Janeiro in· 
terpellou-mc principalmente sohre este ponto: 
o representante dn Estado da Bahia est(t. de 
accordo em que 1\ institu1ção de credito cen
tral satisfaz as o.spiraçõeB da. agricultura ; 
sa.tisfaz todas as nccessida.des da. la. voura. ? 
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N""ao. Tenho esta.- opinião j á armada em va
r ios documentos. 

, Si se tratas.se de organizar um el:!tabeleci· 
.mento de credito central na. Capital á a 
Republiça. p_ara fazer ci.rcular o capital. por 
toda . esta vasta. extensãO que constitue o 
territorio da Republica. Brazilei1·a, eu nega.ria 
completamente o meu apoio; pt•imeiro, por
que a. directoria. de::;te estabelecimento cen· 
tral seria incapaz de conhecel' os lavradores 
honestos, oslavradores trabalhador es, dignos 
o merecedores de protecção; segundo, porque 
esses motivos de ordein secundaria, que 
muitas vezes esvoaçam em torno dos estabe
lecimento~ do credito, determinam que o 
a.uxilio fosse prestado áquellcs que contas· 
sem com a protecção dos poliiicos, dos finan
cistas; dos commercia.nms impol'lantes daC!l· 
pital, servi o do, portanto, fraq uentemente 
m.a~s para satisfazer aos que não foHsem os 
m:us necessitados. (Apoiados) . 

Sr. Presidente, tem-sa cl'itica.do r, projecto 
de .credito hypothecario ou de credito agl'i
cola apresentado p ela. honrada Commiasã.o 
de Orçumento, dizendo-se que u eíqicriencia 
.está. feitn, quet.emos tido muitos estabeleci· 
mentos de credito hypott10ca.i•io e M lcttras 
hypothecarias tcem sido depreciadas, não 
toorri produzido os e.lfeitos desejados. 

O Sa. CANDioo RooaiGVES - E' u·ma VCl'
<L-l.de. ~as é po1·que se tem oper ado isobd:t , 
mente. · 

O Sn. T oSTA- Sr. P t•esiciente, a· projecto 
aprosent;~do pelo honra.do represcnta.me de 
Minas tem dous pontos especiMs, que são 
vordadeira.s iunovacões: csta.bclccc uma fc
deraçã~ de credito hypothecat•io ... 
. O Sa. DA"~ri> CuiPISTA.,--E' cxacto, jú. não 

,(; o í~oia.mento. · .. 

· O SR. ToSTA- ••• e autoriza o Ministro 
da. Fazenda a dopositar em conta Cúl'l'ente. 
com os juros de 2 o/•, 20.000:000$ de saldo 
(lxistente na.a Ca.ixas Economicas. · 

·O SR. CANomo Rt'DRIGues-Assim se vae 
· mobilizar, em fav01• da.Iavo.urá, umttquan tia 
enorme. 

.· O Sa. ToSTA-Si o projecto fot• converUdo 
Gro lei, t eremos ·da.qui por deanie duas ca.te
goria.s de lettras ·hypothecaria.s: lettras hy
:potheC111'io.s que denominarei privilegiadas e 

. 'lettràs hJ::pothecaria.s ordinatias. 
· · Pri'1ilegiada3 serão as lettras que, além da 
ga.rániia do immovel .. hypotheciido, tiverem 
a garantia de i % pelo gove1•no esb.dual e a 

,ga..rantla. complementai' de 5.•;. pela União; 
.ordiniwías sm·ão ·aquellas que tiverem a ga.· 
:~~~la;d.o immovel e a· garo.ntia. de jut·os 
~.lo Ell~~do;. . · 

· As primeiras; incontestavelmente. consti;.. 
t u irão um excellente meio .. de collocar ca"' 
pitaes como ponto de renda., porque, si :Ca,;,. 
lhar a garo.ntia do Estado que, nos te1•mos do 
projecto, deverá ser de 7 •;. , prevalecerá iL 
de 5 •/ o pela. União. Ora, os depositos naS" Cai
xas Economicas, que constituem, para. noss..1. 
populaciío em geral, um excellente meio de 
collocaçã:o do capitaes, niio otferecem ga. 
rantia maior do que 5 •;. que á3 lettra.s ga
ranth•á o proprio Governo da União. Assim, 
na peior hypothese, flcll.rão ta.es lettras 
equiparadas atJB depositos das Caixas Eco- . 
nomica.s federaes. 

O SR. C.>.RLOS TEIXEIRA BRANDÃO-Si não· 
se reorganizarem as Caücas Ecooomicas Fe
deraes, o juro por ellas abonado será. quasi 
igual ao · da.s lettras hypotheca.ria.s coru 
maior facilidade du. circulaçã:o do dinheiro. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- Neste ponto, 
estou de accordo : a retirada da. caixa. é em 
dinheiro e a. lottra. ainda precisa. ser ven
dida. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BR.•I.NDÃO - A 
lettra hypotheca.ria não será. vendida ao par; 
de modo que a collocaçã.o do dinheiro nas 
Caixas Economic.'l.s será ainda. mais fJ.vorar 
vel . (H C! outros apm·tes.) 

O Sn.. ToSTA-Sr . Presidente, com re la
ção ás c:tixas · economicas, ha , na Camara~. 
duas correntes tle opiniões : uns são inteira· 
mente presos ás tra.dtcções. aos processos 
rotineiros, querem C[UO continue o systema. 
de caixas olllciaes que ·tlagellou pol' tanto 
tempo a França, systema quo oxi.ste na Alle· 
rnlLnha, Sui~so. e outros paizes. 

A outra corrente de opinião, que, feliz· • 
mente, vae a.ugmentantlo, quer em s:rstemn. 
official das caixas economicas, já estabele 
cendo a completa liber dade da n.pplicaçã.o dos 
depositas, já estu,helecendo, por cautella., a 
liberdade da dtsposição de certa parte; dó 
terço ou da. metade, do deposito. · 

Infelizmente, Sr. Presidente, a,inda riíW 
está amadurecida. a opinião publica, em· 
nosso paiz, para acceitar uma r9forma ra.· 
dica.l das caixas econo.micas , como se faz 
mister, não só · para tranquillidade do Go.
-verno; que, pelos depositos na importa.ncia 
de cem mil e tres contos, pa.gt\ nada. me~ 
nos que seis mil contos annua.tmente, não só 
po1• isso, como taJnbem para. que as econo
mias populares possam fructificar, desen
volvendo a. industr ia·, o commercio e a.-a.gri:-
cultur a. . · 

Sr. Presldente, a. federação banea.ria, pel il. 
proposta da honrada. Commissão da Orca
menta, é t\ unica organizaçã.o que cabe per
feitamente dentro dos moldes constitucio· 
naes (apoiados) porque o art. 35 da. Consti-
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tu . . ição Politica que nos rege diz que compete I sumir,. para.. dar-lhe uma. applicação pouco 
ao Congresso Nacional, não privativamente, intellígente, bão de arruinar-se . . 
animar a. industril4. o commercio e a agd- , . t· · . d 
cultura. Isto quer dizer que .. a União, os . Aque.n~s, _POr~_m, qu~ seu -'!tzarom ,. o cro · 
Estados 0 08 municípios devem concorrer dtto para .tpp_hcal-o mtelheentemeli~e _no 
para. animn.r 0 commorci~. a iodustria e a. amanho e culitvo d~~ terras, aquell~~· stm , 
agricul~ura. Não é funcção especial. ex- a.?g~enta.rão ~ sua.rtqueza e com a nquoza. 
clusiva da União, porque a ConstUuição, pa.rttcular a. rtqueza. publica. 
ainda no a rt. 9''. diz que é da competencia Mas, Sr . Presidente, o ltonmdo -presidente 
exclusiva dos Estados decretar os impostos do Estado do Rio de Janeiro não cogita 
de cxportaçãl), os impostos sobre seus pro- talvez, agora, da organiza~.ão de um bànco 
duetos, decretar os impostos de transmissão de credito agrlcoht ; mas eu tenho plena 
de propried<l.des e de industrias e profissões. convicção de que, Jogo que as circumstan

Ora, Sr. Presidente, si em face do a rt. 9• 
da Constituição os productos agrícolas, ou 
antes, a. lavoura constitue uma das fontes 
principa.es da receita do Estado, é justo que 
os Estados, p or sua >ez, concorram para 
anim&r, para. melhorar a agricultura. 

0 SR. C.~NúiDO RODRIGUES - E' seu re
·stricto. dever. 

O Sa. ToSTA - Sendo assim. Sl'. Presi
dente, não deve sómente incumbir- á União 
esta.belecm• bancos de creditas agr•icolas 
para auxiliar a lfl.voura, cabe tambem gran
demente~ particularmente, aos Estados de
cretar bancos de credito agrícola. com todo3 
os ftn:l n;~tut•aes para auxiliar a mesma la
V!)ura.. 

.· Peço .licença a.o nobre Deputado, Sr . Tei· 
xeira. Brandão, para fazer uma. poquemL re
ferencia. a.o cidadão que, com tauto patrio
tismo, com tanto afan, com tanto merito. 
dirige, como p ;esideote o Estado do Rio do 
Janeiro. S.Ex., segundo li em um dos dis· 
cursos p1•onunciados em uma. das suag excur· 
~ões pelo Estado, decla.t·ou que o la.vrad01• 
não precisava. absolutamente de credito, que 
o credito agricola tra1•ia. a ruína da. Lwoura.. 
Pouco mais ou menos foi este o pen&"'.men to 
de S. Ex ._ : o cre1lito agrícola coostituiriu. 
para o Ia.v ra.do1· um perigo, um mal. · 

O Sn. CARLos Tll:IXEIR.A BRAND~o - Póde 
8er que S. Ex. se referisse aos Bancos Cen
traes organizados polos Estados . 

O StL TosTA- Sr. Presidente, . é certo 
que na França principalmen to o economista 
Paul Ja.oeto ;de saudosissima. mcruoria, sus· 
tentou que o credito agrícola. constituiu um 
mal, um perigo par-.1 o ngrlcultor. O agri
cultor quo se utili7.a.va do credito; anniquila.
va-se, a.n·uinava.·se. Mas hoje esta apinião 
já._ não é mais sustentada, nem na Europa 
nem na. America. O credito póde ser um 
bem ou um mal, qualquer que seja o sujeito 
que dolle se utilize. 

. O commet•cia.nte, o agricultor, o artista, o 
homem de lettras, todos, emftm, que .se 
utilizam do credito, simplesmente para. con-

cia.s o permittam, S. Ex., q11e com tanto 
brilho e pat1•iotismo dil'ige os de3tinos da.
quclle Esta.do, S. Ex. ha de fazel-o entrar 
na fedcra~.ão dos bancos, proposta pelo hon
rado relator em seu sub.~titutivo . 

0 SR. CARLOS TElXEIR.-\. BRANDÃO - Ha. 
um'ba.uco estadual de credito a.gricola. coro 
let tras hypothecarias, com g-.J.ra.nt ia. de juros 
de 7 "/•· 

O SR. ToSTA- Sr. Pt·esidente, fdlizmente 
os Estados estão comprohtmdendo qae é 
missão sua., ou antes, dever imperioso. or
gan]zar o ct•edito agricola . Ahi t emos o 
G:<omplo no de S. Paulo. 

Air.d<\ hoje o Jal'lurl dfJ Commercia publica. 
em extenso telegt•amma, o projecto apJ'C· 
sentado pelo leltder do Coogt'CSSO Legislativo, 
naturalmente de nccordo com o governador, 
porqu() alli estií.o de accOI•do o poder · logls
JatiAo e o podel' executivo no quo couc'3rne 
a.o desenvolvimento lla agricultura ... 

O Sn. CANDIDo R'JDRJOum; - Perfeita
mente. 

O Sn. TosTA.- •. . propondo a creação 
do um banco, mediante a. garantia de jrn·o::~, 
ouro, de 6 • /o sob o c:.tpital do dous Iililhõ3S 
de libras esterlinas, isto é, 40 mil contos 
a.o cambio actual. 

O Estado de Alagoas, conforme tive aqui 
occasião de citar, si não cogita. da fundação 
de um banco do credito agrícola, cogita, 
entretanto, da creaçfio de uma caixa de 
credito agrícola. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- Talvez na 
esperança de ma is ta.rdo iornar-se unr banco .. 

O Sa. TosTA- O E!!tado da Bahia- e é 
para. este ponto quo chamo a attençio. da. 
Ca.mara - pela. lei do 5 do setembro de 1902 •. 
estabeleceu as bases para a organização de 
um banco de credito agt•icola 11ue é uma. ver· 
dadeil'a cooperativa. . 

A idéa capital do banco . de credito agri· 
cota, proposto na lei de 5 de s.etembro do 
1902, e a. idea. da cooperação agrícola., isto e, 
os lavradores concorrem para a fundação do. 
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banco, obrigatoriamente, pàgando o imposto r Parece-me que, orga nizado um banco esi;a
de l • I o sobre "' ~xportaç."í.o do producto agri-\ dual, ~estas comlições, , as suas lettt•a.s h3-:Po
c<?la, e· voluntariamente, subscrevendo oca- thecar1as podem pcrfertameuto ser :.;ccertus 
pua! necessario :pari1 completar as acçõos. pelo banco ceutt'al, constituindo a ga.rantb 

Quero dizer 0 seo-uinto· pela 16; 0 s nd de 4 •;., uma garantia pur~mente Ilotriina.L, 
o prospecto publi;ado j~ em ~~~u E:t~dc~ sem risco algum para a, Umao. 
trata-se da org<~nização de um banco, cujo St•. Presidente, entendo, como o nobre 
capital será t:le 5. 000 contos de rdis; o Es· Dcpnta,do pelo Estado do Rio, que o ideal se
tado, pm·a. facilitar a crc.<t~.ão tlo lmnco, sub· l'ia nó~ l)l'incipiarmos faze.ndo a propaganda 
screvcrú. ou entrar<~ coro quatro quintas par- pelas localidades. ot•ganizando nest.1s os syn
tes do capital, c; os agricn!toros ou out1·os dicatos e as caixas ruraes soh o typo Rc:ülfa
qu<Lesquer capihlistas concoiTerão com l. 000 zen, depois de constituídas as caixas ragio· 
contos, subserovendo pa.ra esse fim as acçües. nacs, sondo estas auxiliadas pelas caix as 

Deste modo, temos como factores da orO'a
n~zação do b<mco, o Estado, g1•ande acclo· 
msta, e os lavradol'es, pequenos accjonístas . 

economicas. , • · 
0 SR. DAVID CAMPlSTA.- Serja O idéul . 

O SR. ToSTA- .. , mas nó3 sabemos com 
Na sua _essencia., no seu fnndo, p~rt:m , a que difficuldades se consegu e nas localidades 

classe agrulola é que vem a ser verdadeira- dc~pcrtar o agricultor do indi.lfer·entismo e 
mei?te a o1•ganizadora do bauco, porque o abatimento que clello se apoderou. 
capital do banco é constituído tambem pelo _ Si nós não formos de encontt•o i iuicia.ti v:.~. 
:pr oducto do imposto de 1 '/• sobre os produ· p!nticulal' p<>la instituição do credito contrai 
otos agrícolas exportados. e regiona.l.•a inicütiva p:trticular nã o ~e le-

Sr. Presidente, conforme determina a lei, vantarli tão cedo. Si, por ém, si vot.'ll' o pro· 
resultam deste principio de que a classe :.tgri· jeeto. si se organizarem os ba t1cos estadu<~l e 
col_a e a verdadeti·a· factora do banco as se- I ceowal e si se fizer a propaganda. :pelas lo
gumtes consequeocias: ! •), o Estado não localidades, talvez que em lO annos teoha· 
rocebe dividendo pelo capital empregado, mos o credito agrícola. entre nós. 
servindo a parte,do dividendo correspondente 
ao capital do Estado, pat'a r eforçar o fundo 

. de reserva ; 2") deduzidos 5 °/o par-a. o fundo 

. de rese1'Va, os acoio1listas só poderão receber 
10 "/o ; .3a) o que exceder dos 10 "/• iliJ divi
dendo . dos u.ccionistas será. dividido da se-

. guinte fót'lllll. ~ 2 1(2 • lo põl.ra o fundo de 
r~serva e 10 • ; . para. gru.tiJica.cão aos admi
~tstra.~ores úo bàoco, n5.o podendo e~sa, gr<~
tlficaçao exceder os seus vcncimontos,cttbando 
o restante aos devedoras hypotheca.rios do 
~nhor agrícola do banco. 

O b~nco"- segundo as diversas disposiC)õcs 
da. 1~1 , na.o podel'<t t ransigir sioão com 
aque1les que exercerem a pn.ofissã.o agrícola, 
com excepção dos syndicatos agrí colas e co· 
operativas locaes. 

A garantia das lettras hypothecarias ê de 
· 7 o /o, conforme está determinado no proje
c to ·do honrado deputado :por Minas; não se 
poderá emprestar sobre hypothectt mais de 
100 contos e quando o valor do em presUmo 
exceder de 50 contos , o predio dado em hy
potheca deverá equivaler ao triplo do valor 
do emprestimo; não se podará emprestar 
tambem sob penhor agricola quantia supe
rior a ·30 contos. 

E, Sr. Presidente, o Estado tem o direito 
de nomear um 11scal que toma.rá. assento 
juntamente com a directoria., acompanba.ndo 
iodo o movimanto, denunciando immediata
mente. ao Governo qualquer violação da. lei. 

O exemplo dos paizes estrangeiro~ que co
meçaram da. peripltel'ia e dahi segum1m para 
o centro, não póclc ser argumen to irrespon
di vol p!tru. que devamos seguil• o mesmo ca· 
miulw, porque essas instituições de c t•edito 
vc:u·iam r.onfm•ma as iuuumcras condic;ões dos 
paí~cs onde ollu.s são udoptu.dus . Temos o 
oxmnplo na. escravidã.o. Ond,l se a.boliu a es
Ct'<Lvillão coJuo entt•e nós~ Em !JU.l'te ~tl ):(uma. 

Po1• consr!Ctncncin, não é de admirar que 
comecemos a fot·mat• o nosso cre<Hto de modo 
e~pccial . 

0 SR. TEIXEIRA BRA .• '\DÃO dá. um <~parte. 

O SR. TosTA~ A Caruara tem-se ma.ni
fostado mais ou menos solíúaria em relação 
ao projecto qu~ se acha em discLtssão, isto é, 
todos estão convencidos de que é necessario 
fazer alguma cousa em beneficio do credito 
agrícola.. Ninguem, por certo, t erá. a pl'C· 
t enção de apresentai' um pl'Ojecto perfeito e 
de formular dispositivos legislativos que nn. 
pra.tica vão corresponder a todas as necessi· 
da.des; mas o ·que é certo, o que ninguem 
poderá contesta.1• - e· deverão mesmo ser 
gratos a esta Camata. os agri.cul teres- é que 
os legisladores estão p t•ocurando t omar a l
guma providencia. no sent ido de erienta.r a 
solução do 1n•oblema agricola. 

Votado o projecto e estabelecidas as dispo-
sições organicas das cooperativas de todo 
genero, os esforços dos patriotas, dos cida-
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dãos que se ioteeessam poe esta. quest.'ío lá l 
fóra. certamente co ncon·m~Io para qt1e, em 
breve, nito só os b;1ncos est<1duaes se organi
zem, como tmnbcm as coopBL'~Ltivas locaes. 

Termino, Sl'. Presülentc, fazendo Yoto.~ 
:para quo este p t·ojecto no Senado tenha a. 
mesma. sorte que na Ca.ma.ra. dos Deputados; 
isto ê, pa.l'il. que os honrados Seot1dores <la 
Republica revelem o mesmo illt()t'esse pela. 
conveesão tlcsta medida em lei, qm! tecm 
revelado os rept·esentautes dtL Na.Ç<'ío nesta 
CaslL 

Si não :fizer mos outra cous[L este a.nno, 

N . 110 A - 1904 

Reriac~:i<f! i''' ''a 8a disct•SS<TO ela emenda ao 
p1·ojec!o n • .110, dest~ an>w (rlo Seaado), 
'i''e att lol'iÚt o P nJ,<·idcnla da R eptll,lica ct 
Úúri;· ao Minio~lerio <la Fc1 ;ead n o cred ito 
exlmo;·dinal'io que preciso ío1· pw·a J'll![Ja
;;u.mlo a D. lJ<tlrw:;i(t Jlalv.;-:ro <h~ .MrJtta, 
?it ,Tc do ,"ali ecido e~ipit,ío .. teacn l . .; rlu IJ.\'mwl <t 
L i ndolJ.lho .lh!l·vciro ela .llol!e< , do \i leio ·$Olclo 
e monícpio a qw: teilt di,·eilo 

Vide ·vr r,_je<:t o n. 34'7 , 1l o 1(10:3 (do Se nado) 

s.inão a vota~ão (los orçamentos c 'L decreta- em vez <lo-<'tne pl'eciso fol'-diga-se:-de 
ção desta 1oi , poder emos dizer q uc lL Cama!' a 15; 4 55.--;-W!. 
trabalhou com elllcacia em prol dos iutol'csses . _ . . 
econonomicos do nosso paiz. (Jluito bem ; l Sal(l, cl ~~s Co~1:U1s.;uos, _26 tle JUlho do I 90"!. 
muito bem. O OJ'I!clo;· r:i comp1·imcntado.) • -P1·annsco 1-e&.t/lt, presalcnte.-Ur[..a,,o St!n-

!os . - I 'vAfl(! Ramos.-EsmeraldiHo Bmulei?'l!. 
Ningucm mais pedindo a p;L1n.Y ra, é enccr- -Go.le,<o Ca;"vallwl.-Da'l>id GMnpisla 

rada. a discussão o n.diad:1, a vo'k'\r,:ão. 

Vão a imprimir os segninies 

PROJECTJ8 

N. i S B-1904 

.. R eclacçüo para .']"' d isct!SS<iO elo p;·ojecto n . 78, 
d este anno, que aulo?'Ütt o P 1·csidonte da 
Repu!Jlica l! al,,-i.,- ao Ministerio da Jla·rinha 
o c1·edit'o elo 300:000$, supplementw· d ,-u
brica H , 11 doM!. 7° clct lei n . 1. .145, ele 
.91 de de:;emlwo elo 190 .. 7, pcwt~ pc![Jmnenlo 
atd ao fim elo 1n·csenlo emer cicio dos o pem
?'ios ext?·cwl'llinw·ios gtte tra!Jcr l ham tiO A,.,~e
nal do Jla1'Í11ha da Capiltil Ji'cclcl'Cil e suas 
dopenclcr~cias 

O Çongresso Nacional resolve: 

Art. }.o E' o Presi.dellte da Ropublica. 
autorizado a. abr ir n.o Miuisterio da Marinha 
o credito de 300:000$, supplementar á ru- · 
brica n. 11 tlo art. 7° da lei n. ·1.145, de 
31 de dezembro de 1903, para pagamento 
até ao fim do presente exercício dos opera
rios extraordinarios que trabalha m no Arse
nal do Marinha da Capital Federal e suas 
depen,den:cia.s. 

Art. ·2. o Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das Com missões, 26 de julho de 1904. 
-I,rancisco Vai(ja, presillente.-Urbano Sttn· 
tos. -Paula Rainos. -EsmeYaldino Bancl ewa. 
-GaZeao Ccwvalhal.-David Campista. 

Vol. !li 

X. 110 - 190-t 

l'IW .IECT:J 1\ . 347, DE 190::; (llO s m:\.1. :..0) 

O Cungres.~o Nacional resolvi!.: 

Art.igo nnico. E' o president e da Rupuhlica. 
a.ntoriza.<lo a abriL• au :Minbter t.> da Famnd;~ 
u crcrlito cxtra.ordinal'io tle quo prccis,, fo t• 
pa.ra 'J)ag;~mon to. a. D ._ O:cma~li~ :\!;.LI vei m d <L 
Motta, mae do ütl lecitlo (•.apttao-tunco tB lla 
a.rmad tt . LüldolphQ i\'Ittlvciro tl:l ll'!ul~i~:~, du 
moirH,oltlo o montepio dc:>rlo 1-J.' do sctomhr" 
[le 1803, da i.: .. L do f<dlccimonto tltl sn11 filho, 
até ~~ d•Lf.a de ~utt ha.IJilitiL<;;<'ío em 3 de scl;cm
bro t.lt ! 1900· fitzendo <~s ncccse<Lrias upel'a.
çõcs do credito e revogadas tts disposições 
em c rJn tt•a.ri• J. · 

Senado Fe~.;ral, 18 de dezembro de 1903. 
Affonso A H!JO!Sto ;lforei1·a P enna , pr~sidente. 
-.Joahim d'O . Co.tunda, 1 o Secrot"r~o.-Hen
riq~~e cl<'· Silw Coutinho, 2• Secrot:~l'lO . 

O St'. l?resident.e-Exgottado.s a<l 
ma teria~ dtL oedem do dia, designo partt a.mt\
nhã a se;:[uio.tc ordem do dia: 

V o taçno do projecto n . 113, d.e 1904 (do · 
Senado), creando uma !\lesa. de ~tendas,de ra 
ela sse uo legar-Foz llO Igna.ssu-no Estado 
do Pai'aoâ. (3a discussão); 

Votação do projecto n. 50, do HJ04, orga
nizando o credito agrícola (3a disoussã.o); 

Discussão unioa do projecto n. 116, de 
1904, relu.tivo á. emenda, mau tida pol' dons 

56 
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ter~;os de votos ·do Seila.do, a.o In•ojecto \escalu, comprehendidos os das classes a.n
n. 125 A, de 1903, que manda g r·adua.r no nexas. 
pos to immediata.mente superior o official do Levanta-se a sessão ás 3 horas e 5 miou· 
exercito e da armada quo attingir o n. l da. tos. 

658 SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1904 

P1·esidencia do Sr. Paula Guimariíes 

Ao tneio·dia procede~ se á. chamada. a que 
respondem os Srs . Paula Guimarães, Oli
veira Figueiredo, .Julio de Mollo, Alencar 
Guimarães, Wanderley de Mendonça, Joa
quim Pires, ~ugon.io Tourinho, Leonel Filho, 
Sá Peixoto, Enéas Martins, Dias Vieira, Gon
çalo Souto, Eloy de Sousa, ' Fonseca. e Silva, 
Paul::~. e Silva., Walfredo Leal, Bricio FilhJ, 
Mala.quias Gonçalves, Angelo Neto. Ray
mundo de Miranda, Eugeoil) de Andrade, Ro-

. drigues Doria, Joviniano de Carvalho, Do

. mingos Guimal'ãe$, Garcia Pires, Satyrl) 
Dio.s, Pinto Da.ntis, Alves Barbosa, P~ranilos 
Monteoegro. Rodrigues Saldanha, Bernardo 
Horta.. Heredia. do Sá, Amerieo de Albuquer· 
quo, Fidelis Alves, João Baptista, G~lvão 
Hlptista, Silva C11.stro, Laurindo Pitt:~. Po
r·eira Lima, Jttlio So.ntos, Mauricio de Abreu, 
Carlos Teixeira Brandão, JoSé Bonifu.cio, João 
.Luiz, Gastão da Cunha, Carneiro de Rezende, 
Bueno de Paiva, Calogoras, Cu.rva.lho Brito, 
Manoel Fulgoncio, Olyntho Riboiro, Wen
ceslá.o Braz, Galeão Carvalhal, Ber•nardo do 
Campos, Francisco Romeiro, Robouça.s de 
Carvalbo, Leite do Souza, Pa.ulino Carlos, 
Ca.ndido Rodrigues. Hermencgildo de Moraes, 

.Joaquim Teixeira Brantlão,Bornardo Antonio, 
Candido de Abreu. Carlos Cavaleanti, Pn.nla 
R.n.mos, Abdon Baptista, Juveoal Miller, 
Marçal Escobar, Barbosa Lima e Germano 

·. Hasslocher. 

Abre-se a s~ssti.o. 
E' Hdti c sem debate approva.du. .,.· act3. da. 

~essão antecodonte. 

. · Pas3a-se o.o expediente • 

O Sr. Alencar Gu.lntaràe8 
Jo Secretario) procede ú. leitura do segulnto 

EXPEDIENTE 

e necessitu.ndo de trtJ.tar de sua. saude, fóm 
do paiz, deixat•â de comparecer 1Ls sessões 
durante o tempo que lhe for absolutamente 
indlspensavel para aquelle fim;- Inteirada.. 

Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de 25 do 
corrente, commllnica,ndo que o Seua.do ado · 
ptou e nessa. data enviou á. sanccã.o do Sr. 
Presidente da. Republica. a resolução desta. 
Camara, abrindo vario:; creditos supplemea
tares a ditle:entes verbas do orçamento· 
vigente do .Ministorio da Justiça o Nc.,"""Cios 
Interiores . - Inteirada. . 

Do m()smo senhor, de 26 do corrente, com· 
munieando que o Senado, em sessão de .25 do 
col'rente, nã.o pôde dar assentimento él.'3 
emendas desta Ca.mat•a ao pt•ojecto quo de· 
clara ser applicJ.vcl a disposição do at•t. I" 
do decreto n. 938, do 22 do dezombro de 1!)02, 
com referencia. ao Mt. 59. ns. l o 3 da Con
stituiçfio, só nos casos do citado ~n•t. 59, n. I 
e § 1•. -A' Commissão de Constituiçã.o, 
Legislação e .Tusti.~. 

Do Mioisterlo das Relaçõos l~:<tcrioros, dG 
27 do corrente, enviando a seguinte 

~lENf>AGEM 

Srs. Membros do Congresso N~aional -
S11bmet.to á. vossa. de1ibora.ção, como detel'
mina. o § 16, art. 48 da. Constituiçã.o, o pro
tocolo de um accot•do provisorio, concluído 
nesta. cidade a.os 12 dias do corrente, entre 
ós Governos do Bra.zil e do Pertl. Junto ·a 
elle encontrareis uma exposição .q,uc me foi 
:J.presenta.da. :pelo Ministro de Estado das Re-
lações Extez·tores. · 

Rio de Janeiro , 23 de julho de 1904. -
.F1·ancisco de Paula . Rod1·igttes Alves. ·- A' 
Commissíio de Diplomacia e Tratados. 

Do mesmo Ministerio, de Z7 do cot•rento; 
enviando a seguinte 

Ofll.cios : ltfBNSAGEM 

·po Sr. Deputado Antonio 'P'elinto de Souza. Srs. Mombros do Congresso Nacional-
Bastos, communiea.ndo q110 achando-se drente De conformidade com o § 16, do art . . 4S, 
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da Constituição Fedem.L submctto <i vossa de
liber<tçã.o uma convenção de arbitramento 
entre o Hrazil e o Pcrú, para a solução de 
reclamações dos seu.-; oacionaes, concluida 
nesta Capital aos 12 dias de julho corrente, 
e junto a ella uma exposição que me foi di
rigida. pelo Ministro de Estado das Relações 
Exteriores. 

Rio de .Janeiro, 23 de julho de 1904.
-Francisco de Paula Rodri!JUCS .-tlves, -
A' Com missão de Diplomacia e Tratados. 

Do Ministerio dQ Industria, Viação e Obras 
Publica.s, ele 26 do corrente, enviando o re
querimento em que o ajndantQ da 6" divisão 
Provisoria. da Estrad:;~, de Ferz·o Central do 
Brazíl, engenheiro Albel'to Macedo de Azam
buja, solicita. um anno de licença, com or
d>mado, para trn.tar de sua saude. em pt•oro
gaçn.o á. de igual tempo que obtt>.ve, na fôrma. 
do decreto n. 4. 484, de 7 de março de 1870. 
-A Commis~ão de Petições e Poderes. 

Do Ministcrio da· Guerra., de 26 do cor
rente, enYia.ndo o requerimonto em que o 
veterinario do 3" regimento de cavallaria 
..A.tfonso Pedro de Barcellos pede permissão 
:pa.ru. contribuir para o montepio militar e 
bem assim c.unccssão de reforma om tempo 
opportuno. - A Commissüo da. Mal'ioha c 
Guerra. 

Tclogrammas: 

Manú.os, 26 de ,jullto da 1904-Pt•esidentc 
C:tmal'a. Doputa.dos-H.io-Subida honr:t com
muuicar assumido ho,je cargo govm·nadot' 
K'!t!,do. Eu Vil) V. Ex. cot·deacs saudu.çõe~.
Gonstantino X~1·y.-Iuteira.da. 

· Man1Lo~. 27 de julho de 1904-Prcsidento 
L':1mtu·:.1. Deputados-Rio-Tenho a honra de 
communic:tl' 11 V. Ex. que, nesta dat:t, u.pós 
form<tlidudas lcgncs, passei a admlnistr<tciio 
do E~tado ao Sr. coronel Antonio Const:J.ntino 
Nery, gove1·nadm• eleito para o qna.trionnio 
de 190,1 á 1908, por luwm• concluiuo exercício 
meu mandato, agradecendo a V . Ex. a. cor
(lealidade das relações com que distinguiu o 
roeu governo. Saudoa V. E x., a quem re· 
noYO os pl•otestos de minha mais alta. consi· 
d~raçã.o .. -Sil11el'io José Ne1·y .-Inteil•ada. 

O S1.·. ~:lanueJ Fulgencio -
Tc~do aprcsent~do, n_!t sessão .lle 27 do junho 
ultimo, á cons1doraçao da Camat•a. um .pro
jecto que tomou o n. 77, prorogtLndo attl 
I 008 o pt•azo p:t.l'a. os exames pal'Ciaes, do 
curso de prcpa.ra.torios , foi elle julgado ob· 
jecto de deliberação na sessã.o de 4 do cor· 
rente mez e r amettido 11 illustrada Com
missão de lnst>~ueçã.o Puhtica, que, m1tural· 
mente pol' motivos justitlcavels, não pôde 
atl) hoje inte1•por sobre elle seu parecer. 

Como, porém, este pt•ojecto trata de ques-
tão import;).nte, porque, a não ser elle con
vertido em lei este 1.1.nno, ficarão trancacl..'lS 
as portas d:.\s escolas superiores a centenas 
de moços pobres, venho solicitar da illus
trada com missão para. que dê com a. maior 
urgenciil. seu parecer sobt·c aqucHa impor
tantíssima ma. teria. 

E' a l'eclamação que venho dirigir da tri- · 
buna, levado apenas pela. magnitude do as·. 
sumpto. 

O S:r. (~a,.,.tão da Cunh.a-S1•. 
Presidente, :1. letiura. do expediente nos dá' 
eontn. de mais uma vaga na Commissão de
Diplomacia e Trat ados pela annunciada. au
sencia. do illustra Deputado pelo Par<i. o· 
St•. Antonio Bastos. e havendo negocios u rj 
gentes a tt•ata.r, rogo a V. Ex. ·quo se sirva· 
de substituil-o. , 

O Sr. Presidente~Nomeio. p::tra 
substituir temporariamente na Comm1ssão 
de Diplomn.cia e Tratado~ ao Sr. Antonio 
Bastos, o Sr. Hosannall de Olivoira. 

Não ha oradoro.> inscriptos . 

E' annuncbda a continuação da. discussão 
do seguinte reg,uerimcnto do Sr. Barbosa· 
Límtt, oll'erecido ·na sesEfio de 21 do corrente,. 
cujo teor é o seguin-te : 

« Requeiro que o Poder Execut.ivo informe 
si a. autorid:1de policial mandou p roceder u. 
rigoriJSO inqucrito : 

a) sob1·e :J, morle da menor lra.~erna , occor
rida durante ttma desin·tecção offi.ci:Ll na ave
nina n. 12 da rua Ma.jut· A v ila, e pr•o veni entl1 
de queima.dur:1S por acido phenicn omproga<lo
nesse serviço pelus agentes d~1 au toridade 
sanitat•i:t ; 

b) sobro a morte <le Cypriumt M:1rb Lco
nat·da, li. rua da Alf<Lndega n . 277, no àia 
14 de julho corr ente, motiv\)oda por septi 
cemia. consecutiv<1 á. vaccino.çr1o, segundo l'esao 
o attestado do Dr. Cunha Cruz, rogistm.do 
nn, 4~ P1•etoria, e na vigencia da intervenc:ão 
clinica, manu militari quo tem imposto contr<1 
a Yon ta.de dos pn.cier1t e.s aquolle processo.
prophylatico. 

Idem requeiro quo ~ 13 solicite, no c:1so u.ffir
mativo, cópia authantioa desses i nquOl•itos. » 

O Sr. Pre~idente-Tem a. palavra.· 
o Sr•. Wencesláo Braz. 

O Sr. "'eucesláo Bra:i'.l (•)
Sr. Presidente, venho hoje emittir minha. 
opinião e offereMr á consideração da Casa. os 
esclarecimentos necosaarios a rO!Ipeito do· 
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requerimento apresentado pelo meu distin
ctlssimo collega. e a migo, Sr. Barbosa Lim<L. 

Antos disso, porém, Sr. Presidente. rele
vo-me V. Ex. que otx immediu.tamente po-
1Jb.a em destaque um topico do brilha.ntissimo 
discurso do nobre Depu tado, em que S. Ex. 
fez accusac;Oes á policia, pelo facto do se 
suppor vigiado por sec1-el(!S . 

O SR. BARno.;;A LlMA- SUPllOr, não; ter a 
·certeza ab.solata, ser importunado. 

O SR. WENCEsr,A.o BaAz-Ouvi em silencio 
·e sem protesto o meu illustro amigo, não 
ol:lstant c cst.n.r }Jr ofund<1.meote convencido de 
que a pollcia. nã o 110dia ter dado ordens 

· JJesse sentido . A mim m e pa.recou, Sr. Pre
sidente, que, si ora. verda.deü•o- e neste 

.ponto bastava a pillavra honrada do meu 
dig no colloga - si era verdadeiro o facto 

-de ter sido S. Ex. importunado por 
dous indivül nos em um bond, não podiam, 
quaesqucr que fossem esses i 11dividuos , estar· 
a ut or izados pela policia. a. v ig iar o illustrc 
Depnt<\Clo e muito menos a. desacatai-o. 

0 Sn.. BARBOSA LIMA- Acredito lJClU; faço 
questão que V . Ex:. mande t•egistrar este 
meu apa.rte: a credito bem ; se i que lm m uito 
agento sulmltol'nO mais papisla do que o 
F elpa... · 

0 S.tt. \Vf:NCI·:5J,Ao BRAZ- Essa minh;~ COn· 
vicção fundavlL ni.qto: que não havi& m otivo 
al~11m pam quo <L polici<L procedesse por 
ta.t mOllo. 

Em pdrreü•o loga.t•, Sr. P1·esl,lonte, nós 
todos con lwccmos n,s afll t•nuções formu.es e 
i nillntlivois fei tas pelo nobre Deput ado, (lO 
rtue tlusornponh<LI'<t o seu m~tndato com <I 
m :J.io1· indepcndcnci<L, como o tom fei to , ITI<LS 
fJliC nuuca cmpl·estal'(L o seu hom•ado nome 
o u; smt palavr<L prest igiosa a a.git;\çõcs cs
im•eis, a portu1'bações da ordem puvlica . . 

O S1t. GAsTÃo DA CuNuA-J<~ o declarou da 
t ribuna. . 

0 SR. BARDOSA LmA- Exn,cta.mente . 

sobre o assumpto , afirmou-me cat0gOl'ica.
nNn te o mesmo Sr. J1in istro, qnc Je fi.tcto; 
nenhuma. ordem havia mu -t<J.l sentido: c 
cllsse mais que t inha em :t lto concoitÓ o 
amor· ás instituição;; c o espirito llc ordem do 
meu i!lLl.)tre ~migo repre~cnto.ntc lto Rio 
Grande do Sul . 

Vou agor<~ dizel' o qne ·penso ,c dn.t• os os
cla.rccimcnto~ neccssario~ a ·;'i'espcit o (tOS rc.
<lucrimento;, <Lproscnlad.os por S . Ex. 

Se. P residente , a Cama.1•a se rccol'lh segu
l'amcnto do que eu disse <t r espeito do pl'i
rneil'o requerimento, r cl;\'liivo a Cyprian\t 
Leocadia. 

Li por occ(LSião u<J, discÚ8;ão um officio 
sobre este asimmpto, do illnstre direct-01' 
gcml da Saudc Publ ica, dirigido no Sr. Mi
nistre do lntm•íot•. 

"Não Sül'<l inconveniente, Sr. Presidente, 
que cu faça. um ra.pido r esumo do que se 
cuntêm neste otl:lc.io e (las afirmações por 
m im ieíta.s nessa occ a.slão . (Pattsa.} 

Teudo o !llnstre dü•ecto:· geral Ja Sau4e 
P ublica t ido sciencüt de que no Kecrotcno 
estava. o cadavm· de uma preta denominada 
Cypriamt Leocadia, e que se attribuia. o sen 
fa. llecimcnto á consequonci<L da vn.ccin;:, at
tt·ibuição foit L pelo illustrc m cdico· legJSta o 
Dr. Cunha. Cruz, apressou-se o illnsti'e dire- · 
ct or o-et•al du. Sa.ude Publica a dirigir-se ao 
:-.Tecr~tcrio, acompanha(lo dos illustres func-. 
cionarios os Srs. Drs. Ma.rques Usbo;1 e Fi
gu~i reclo Vasconcellos. 

Ui. cltogun(liJ, S1'. Presidente, o iHustre 
üircctur gon\l tb Snu!le Publica, acampa· 
nhado dos SCltS ctous collegas, procedl)ll , com 
a. dovi .!<L licença., a. um CX(tme cuida<toso do 
c<Ld:wcr o chegou a. este r-esultado : que a 
au topsia não tinh:.t sitio completn.; segundo, 
que os elementos que o Dr . Cunha Cruz teve 
em mitos não der•~m logar ao o.tte.~taüo que 
passt~t·a., isto é, que <L preta. Cypriana. Lco
ca.diu. tinha. ül.llecido por septicemia. conse
cutiva. á. va.ccina. 

o Stt. vVENCESLÁO BRAZ - J(~ declarou dn. 
tribuna, cl a.r amentc, em ter·mos ma is po~ 
sitivos que aquolles de que me estou ser
vindo. 

Por outro lado, Sr. P r esidente, nós t oLlos 
sabemos que symptom:.t nenhum ha de per
turbação da ordem public:.t. 

0 SR. BARBOSA LLUA - MltS nlio mandott 
proceder á t\utopsia., completar a autopsla 
desde que <t primeira não era completa. 

0 SR. W ENCT::SL.\.0 BRAZ- Elle ó!ómente 
veritlcou os elementos que o S1' . Cunha Cr uz 
tivor;1 em mãos; quero dizer: cllo sómeote 
vcl'ificou r1tw a uutor.sia não tinha. sido com
plota· . .. Assim, por esses dous motivos, formei •~ 

:minha. convicção. 
Acompanhando as l)i>lavras uo illustte 

Deputa.do, ou dizia de mim pn.1•a mim c1ue 
·nã.o ora possível que houvesse ordom no scn· 
tido a que se r eforio. S . Ex . 

Terminada a sessão, Sr. Presidente, es
tando eu com o illustre St•. Miniatro ·dos·Nc
gocios Int eriores c conversando com S . Ex. 

o SR. BAftllOSi\ LDTA.- Entií.o devia manual' 
completar. 

O SJt. Wt~l'íCESTJAO BRAz - ••• chegando pot' 
isso, c pcla!j razões d<tda.s no o:!Ucío lido,_ 6. 
conclusão de que o Dr . Cunha. Cruz nao 
podia. a va.n<;:ar o diagnostico constante do 
attosta.do do o bito. 
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O Srt. BA HBOSA Lnu d<"L um ap<trtc . I lho, _pctlindo quo scj[l.m todos estes lXl.peis 
O SR . W EXCI<:si •. \o BP.AZ--0 í.llusi;rc di-~ pnf~~wa;t~~:- . . 

rcctm· UcL Sa.ude Public•t , niioJ conteuto com St · _llC;stdent.'?_, c este _um assumpto que. 
isso, CJ.1Cal'l'cgon o Ül'. P lacitlo Bacl.Josa de na HHI1ll<t. opr~w.o . dovt~L fi::ar un_ican~cnt1~ 
fazer umu. a vel·igu ;.Lç:~lú q no jn! gava ueces- 110 c_?nhecmlr,ll &u tlo. ro~pectl\'o m u;rstcr w. 
saria.. · ~ao_ sou, port<\nto, responsavol pcl~t pu-

Esse !'uuccionn.rio, trM.a.ndo d~: cumprir a 1 ~~~rcac;ao_!le f:Odo~ esse~ llocnmcrl~~. <{lw ;;ú 
mi:id ·:J q_ue lho fôra conllada, sr.al>c que ,,, Hera~n •!:_ la~. devrdo a~ reclarn:tÇu i~S lnsts-
1E·ct;t Cyprian;L tinln. sit.lo oxarnin:rr.l :~ c :no- tente,, nao so llo meu JilnstJ·n coll<:>g·a, corno 
dicad::. pelo Dl', Guilherme do V:tll•·. I M._mbcm rl<;L nnpren~a. rl~ mo,.lo '" tornat· pu-

bhc;\ a dlvcrgr!O•~I<L cxJstcntc cntl'o dous 
O S.: . BAnncsA LnrA-EX(l.min•~tl:~. e me- Cunccion:tr íosolt! um mesmo ministu!'io . · 

dicatlJ., Do temos bem.Preci;:o acce:.1tr:ar c>iic P<tsso, Sr. P1·e::;idL'nto, a faze t• a lciturn. 
ponto, q nc é bem intm·essamc no ca~o. dos rloctlmcni;os '' quo mo 1·efiro . 

o Sr •. . \Vt:NCESL.i.o BRAz- llirigin-lhe então Em pl·lmciro logar VOIL ier a rlcfCi;:t apl'e-
umn. cr:.Tta sobre o caso, carta que cons ttt sentada }lolo Dr. Cunh:t Cruz: (L~.) 
dos papeis que por cs;:a occa~iir,o eu li e Tcnrlo o Sr. Miuisk o do ln l.eei.ot· l'(~cchiuo 
foram publicados no Diario Of(icial . esta dei'c.sa do Dr. Cunlw. Cr uz, r cmctteu- a 

ao Dr. O:nvaldo Ceur., par•• ilizm• sobr e o 
Respondeu o Dr. Guilherme do V;Llle que a.s.·mmpto. 

não havia nada. d.e commum entt·c a vaccina o Jh·octor du. Saudc P ublica re~pontlou nos 
e a ca usa tl:• morte de Cypriana, o.ccl'esccn· seguintes termos: (LfJ . ) 
tando que Cypr.l;.IDa podia. f<tlloce1' de qual.-
quc1' molestíu., menos de m olcstia conse- O Sn.. BARBOSA LnrA-:'\'ão deu opinião . 
quente da.s vaccinas, q nc j;L estav;1m secccts. o Sn.. WENc~;sLAo l:!itAz- Sustentou a. sutt 

A declaraç'iio do Dr. Guithcrmo do Valle opinüio, m anteve as üllorm;.t.çües anteriores. 
é cathegot•ica. ,\di ve:rgeucli.L, portanl;o, con t intwu, como 

Tendo este facto, Sl'. Presidente, chegado d isse, e o Sr .. Min istro ô.o Interi.ol', dt ·sejando 
·a.o coohecimeoto do illustre Sr. Ministro llo r esolver a questão com a isenção de animo 
InteriOl' e verificando ·s. Ex. quo h<tvia di· rJuC o cat-actcrlza., m;wclo u totlos os pu.peis 
vcrgoncia de opinião entre o mcúico·lcgisGa ao illustt·c S1•. Dr. Tlwmaz Coelho, elwfc uo 
da policia Dr. Cunha Cl'nz, c o director gahinct c metlico-leg<Ll, Cille rospon tlou aos 
geral da. Sa.uúe Publica, t omou com a maior quesil.os formula.dos. 
isenção de espirit.o tts providencias que O officio do Sr . Dr . chefe de policia a.o 
julgou neccssariO:s. S. Ex. m<tndou ou vil' u Dt•. Dr . chefe do gal.Jincte medico-lcg<tl ü o sc-
Cunlm Cruz para que uésse ~IS l'UZÜClS du sou guintc: (L~.) . 
di<"Lgnostico ; o Dr. Cunllu. Cruz drm essas A resposttt ~• esse officio cst/1 concebi ih nos 
ra.zõc:> c o f;r. i\iinistt•o do Intcriol' m~~od~ seguintes te1·mus: (Lê. ) 
quo o ollicio do Dl'. Cunlla. C1·uz fo,;,so rc -
mettillo n.o director gcml tl:t :;.tuúc Publica ; Como V· Ex· vê., trat;t- sn de uma fJ lln.~ tlío 
0 Dt·. Osw;Lido Cruz confirmon as suas .. pl'i- techoica em que nf(o }Jos.~o nni.rae po1.· falta. 
meü·as dcclar:).ções. Ll.c conhecimentos soht•e f!! la.; mas não posso 

dcixttr tlc pô•• em relevo alguma~ conclusões 
~"que ehcgotL o meu c:;pirito . Contínuanc.lu t~ di,·ergc nein, Sr. Presi

dente, o .Ministro do Iuterior dose_juu ou vir 
roservn.da.mcatc o chefe do gabi11ete meJico
legaJ. o Dl'.; Tlwma.z Coelho; este Jl!u:;tre 
funccionario den o seu pa.~·eccr, parecer re
serva.dl.l que, penso não den~rla ser lovatlo u.o 
conhecimento elo publico ... 

O SR. BARDOS.\. L n rA - Deve, <lcsde que 
:pairu.ro a.ccusações coutt·<\ os creditos pro
fissionaes c a honorn. bilidadG 11essou.l do me
dico-legistu. Dr. Cnnhtt Cruz . 

0 SR. BRICIO FILHO-!.!: n:"i.o vh~ct o mundo 
abaixo pelo !acto de 8Cl' trazidt~ a pn blico 
tL opinião do chefe do gllrbincHe medico
legal. 

o Sn. v~:Net:SLÁO BRA~ - i\ia.s, doan ta da 
in!-listoncia uo mon illustt'c collug:1., llwci u.s 
infot'rn<v;ões prestadas pclu Dr. Tlwmaz Coe· 

I~m pr.iruoiru logu.r, dt~ discn~são lu\Vi.ú<t 
sobre esse facto rcsult<t que um pont.o não 
fol contestado c é que Cypria.mt 11ão foi 
vaccinad:1 por funceionarlo da t·cp<.ntição 
!';anitaria, conforme <Lttostll.m os document os 
apresent ados, de Jll!JUO qno, si ella. t inha. sido 
va.ccina.da, o 10ra. per c1ua.Jqum· outra pessoa., 
mas não pOL' fuucciona.rios da H.opat•tição de 
Hygiene. 

Por· outro lado noto que o diagnostico do St•. 
Dr . Cunha Cruz, q uando muito é cunfiJ·mado 
pelo Sr. Rego Barros ; ao passo que a contes
ta.çõ.o feita. a. esse disgnostico foi sustenb.da. 
pelos D1·s . Oswaldo Cruz; F. Vasconcellos e 
Mtn·quos Lisuoa, como pelo dopoimco 1.o c.! o Dr. 
Guilherme do Valle, que, como dis.~. affiL·
mou que ent1·~ a vaccinaçã.o c a. causa da 
morte m~da. de commum existia, e que a.. 
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. .Preta Cypriaoa podiafallecer de tudo, menos 
de molestia· prcívenjente da vaccina. 

Salientados estes pontos, Sr. Presidente, 
•devo terminal' os esclarecimentos a respeito 
deste assumpto. 

Passo ao segundo requerimento acerca do 
,qual pouco direi, lhnitando·me ao seguinte: 
que nenhuma reclamação foi feita pera.nte o 
Poder Judiciado sobre abusos de autoridades, 
nenhuma rechma.ção foi feita perante o Po· 
.der Exec11tivo; e, si tivesse sito feita, o 
·Governo agiria no sentido de esclarecer a 
verdade e de punir os responsaveis, si hou
vessem. 

No momente em que forem feitas ess::ts re
clamações, o Governo saberá cumprir o seu 
-üever. 

Para conctuir, Sr. Presidente, direi: si eu 
. tivesse autoridade para fazer um a.pello, que 
é sincm·o, a todos os homens de responsabi
,Jidade, fal-o-hia no sentido de, eeconhecendo 
os elevados intuitos do Governo, que está sé
l:'~a~ente c_mp~nhado em mel!1orm• as con-1 
d1çoJs samtar1as desta Capital, colocar
mo-nos a sett lado, para que torne uma rea
lidade o seu nobilitante e fecundo pro
·.gramma. 

Este concurso, Sr. Presidente, o momento 
exige por certo; uma epidemia devastadora 

,invadiu a Capital. 
. A variola explode em todas as zonas le· 
vando o luto por toda a parte. 

E' em situações como esta, que as medidas 
-;para serem efficazes precisam de ser energi
·cas; é em momentos como este que,pela ener
gia. das medidas; surgem protestos e recla· 
.maçõos, mui &os delles injustos; é nestes mo
mentos que mais preciso se torna o :presti
giamento da autoridade sanital'ia. 

O meu appello, Sr. Presidente, é, pois, 
neste sentido-que não sejamos um embaraç:o 
.. á. acção legitima da. autoridade sanit<~ría, eni 
bem mesmo dos mais sa,grados intere:~ses da 
sociedade brazileira. (Muito bem! Jlttito 
'bem!). 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERIU O SR. WEN· 
CESLÁO BRAZ 

Secretaria da Policia do' Districto Federal, 
.21 de julho de 1904. 

Sr. Dr. Manoel Thomaz Coelho, Chefe do 
·Gabinete Medico Legal. 

O Sr. Dr. Chefe de Policia recommm1da
vo~ que exijaes do medico legista, Dr. José 
Francisco da Cunha Cruz, informaçõos sobre 
os motivos em que se baseou . para, affirmar 
que a morte de .Cypriana Maria . Leonarda, 
.occorrida â.Tua. da Alfandega. n. 271, foi de
:v i~a. . a septicemia. consecutiva á vaccinação . 

As exigidas informações deverão ser pres:
tu.das até amanhã, 22 do corrente, ás 8 horas 
da manhã; 

Saude e fraternidade-O secr'otario, Joá? 
M. V. do Ama1·al. · 

Secretaria da Policia do Districto Federe~ I, 
21 de julho de 1904. 

Ao Sr. Dr. Cunha. C!·uz.-Pelo officio in
cluso o Exm. S:r. Dr. Chefe de Policiaor
dena-vos que motiveis as bases do vo~so 
diagnostico sobre a morte da menor Cy
priana, quando affi:-maes ter sido devido a 
septicemia consecutiva, á vaccinação. 

o mesmo Exm. Sr. determina-vos que 
esses esclarecimentos e informa.ções ·lhe se
jam prestados até amanhã, 22, ás 8 horas· 
da. mn;nhã. · 

ConYém se~-mo devolvido o alludido officio . 
Saude e fraternidt.tde. - Dt. M. 'Thomtt<õ 

Coelho. 

:Exm. Sr. Dr. Chefe de Policia. 
Rio, 22 de julho d(} 1904~ 

Em eumprimento á determinação de V. ·Ex. 
para que~ com U1'15encia, informasse sobre os 
motivos em que me base$i para affirmar que 
a morte de Cypriana. Maria Leon:trda, occol': 
rida á rua da Alfandega 277, foi devida a 
septicemia consecutiva á -vaccinaçã,o, tenho 
a declarar-vos que, nos nltimos dias da se
mana. finJ.a, estando encarregaJo do serviço 
de ex:::unes dos fallecidos sem assistencia me· 
dica, fui a.visado, cerca de meio-dia~ pelo 
meu collega, Dr. Rego Barros, que chegava 
do Necretorio, onde esteve de serviço de au
topsia, que havia ::tlli um cada ver de mulher, 
de cor p1•eta, recolhida com guia de um in· 
spectol' seccional, pa1•a ser verificado o obito 
por se ter dado este, sem assistencia me
dica. , 

Informou-me mais o referido collega que 
lhe pa.recia. um caso de certa importancia, 
que a principio julgou tratar-se de queima,..;. 
duras, pois que a pelle que revestia as ma
mas apresentava phlyctenas, estando algu
mas dellas rotas, deixando assim desnudada, 
em parte, o derma ; fazendo então exame · 
mais minucioso no cada ver, julgando tratar
se de um crime,verificou um proces&o inflam· 
matorio, violento, tendo inicio no membro 
thoracico direito, qu3 se apresentava muito 
mais volumoso ·que o esc1uerdo e tambem 
apresentava tres crostas vaccinica.s, paro~ 
cendo-lhe, pelo que ·-vinha de observar, que 
se tratava de gangrena e quo, sendo meu o 
serviço, convinha, como de costume, quando 
h a duvidas. que eu fizessse algumas pesquizas 
a respeito . 

Em vista de taes informações e tendo eu 
de ir a. tilbnry verificar um 9bito, a domici-_ 
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üó, no Retiro da America, fiz caminho pela 
rua da Alfandega, aproveitando a opportuni
dade para tomar informações, e ahi soube. 
por varias pessoas resid('ntes na casa n. 277, 
que Cypriana. viera do aluguel, cerca de oito 
dias antes do seu fallccimento, com fellre e 
ca.lefrios, attríbuindo o seu mal á. vaccinacão; 
.estas IlJ,9Smas pessoas a.tllrmara.m-me . que a 
morte de Cypriana tmha sido causada. pela 
cvaccina recolhida», por isso que ella sentia 
dores e dizia sempre que o seu mal vinha. da 
parte do braço onde fôl'a va.ccinada e que es
·tava muito inflammado bem como todo o 
braço. 

Informaram-me mais que a doente conti
nuou sempre com febre . alta até o seu falle
cimento, que não teve assistencia medica, 
que apenas foi vista por um medico uma on 
duas vezes, o qual lhes dissera tambem que 
a causa da molestia era a «vaccina reco
lhida»; provavelmente o medico attribuiu o 
mal á vaccinação, mais os nossos informantes, 
não sabendo reproduzir os termos em que se 
exprimiu o meu collega, usaram da phrase 
popular acima. 

Depois destas indagações,fui faze.~.· o serviço 
no Retiro da America e de volta, já tarde, 
dirigi-me ao Necroterio, onde tive· occasião 
.de verificar no cadaver tudo o que o Dr. 
Rego Barros me havia referido. Convenci-me 
então pelas informações que tinha, e ainda 
pelo que observava no cadavel', que o meu 
collega não se havia enganado. 

Para melhor firmat• o diagnostico, pra
tiquei a autopsia., 

Fazendo varias incisões no bt•aço dil•ei to 
e face ant~rior do thorax, encontrei os 
tecidos friaveis, infiltrados, edcmatosos, ha
vendo mesmo bastante liquido purulento no 
-seio dos tecidos_ 

No logar das vaccinas, retiradas as crostas 
observei que havia ainda pús e os tecidos 
eram lardaceos. 

Incisando s.m seguida as mamas, que se 
achavam volumosas, grande quantidade de 
·pús s""hiu, desprendendo-se conjunhmente 
gazes retidos. 

Só estas alterações, ainda que macrosco· 
picas, a quem tem muitos annos de obser
vação no vivo e no morto, bastavam pa~a 
affi.rmar o diagnostico de septicemia, ligan
·do-a a. infecção produzida durante ou após 
a vaccinação. 

Querendo, porém, completar o serviço e 
precisar mais o dignostico meu o de meu col
lega, abri as diversas. cavidades. 

As viE:ceras estavam muito congestionadas, 
principalmente o :ligado e os pulmões. 

O coJ•ação estava esbr,LDf}Uiçado, amolle
·cldo, a.ugmentado de volumo e com s;1ngue 
negro. 

Não levei mais a.deante as pesq uizas por não 
se tornarem necessarias, porquanto estava 
convencido do db.gnostico. ·-

Terminando, Exm., cumpre-me declarar 
c1 ue .são essas as informações que pude .re
sumi~' .no curto espaço de tempo que me foi 
conced1tlo, o qno o escrnpulo Cltie pr·eside aos 
trabalhos medi.cos legaes commumm(mte nos 
leva a proceder de modo identico. 

Saudc e fraternidado.-Dr. José FY'ancisco 
da Cunha Cntz. 

Ministerio da Justiça e Noo-ocios · Inte
riores - N. l.242 - Directoria Geral de 
Sa.ude Publica- Rio de .Janeiro, 2:3 de julho 
do 1904. _ 

Ex. Sr. Ministro da Justiça o Ne(J'ocios In
teriores - Tenho p1•escnte a inforn:ação que 
oS~ •. Dr. Cunha Cruz, medico legista. da 
poliCia, prestou ao Sr. Dr. chefe de policia 
do Districto Federal, relativamente á morto 
de Cypriana Ma·l'ia Leocadia, tendo o refe
rido medi.co att.estado como causa mo·1·íis 
«septicemia consecutiva á vaccinação». 

Como V. Ex:. poderá certificar-se, ha pro
funda divergencia entre as informações do 
Dr _ Cunha Ct•nz, informações que tenho a· 
a honea do passar ás mãos de V. Ex., e o 
que foi por mim observado, em companhia 
dos Srs. D1·s. Figueiredo Vasconcellos, in
spector jnterino do serviço de isolamento o 
desinfecção, e Marques Lisboa, delegado do 
3° districto sanita rio. · 

Assim sendo, nada mais tenho a fazet> do 
que deixar a questão ao elevado criterio de 
V. Ex., que a resolverá. como ,julgar mais 
acertado, reportando-me in totmn ás infor
formaqões que tive a hom·a de prestar u. 
V. Ex. em officio n. 1.233, de 21 do cor
rente. 

Saude e. fraternidade. - O director gera.l, 
Gonçal·ves Cl'ttz. 

Secretaria. da Policia do Di::~tricto Feucral 
-Reservado-Em 23 de julho de 1904. 

Sr. Dr. chefe do gabinete medico-le(J'al
Recommendo-vos informeis com a ma~ima 
urgencia: . 

1. o Si em presença da exp.osição e do pa
recer lançados c assignados pelp Dr. Cunha 
Cruz, medico-legista, pôde ser aífirmada 
com rigor e precisão a causa moi'Us de Cy
priana Maria. Lconarda, no dia 17 do cor
rente; 

2 ° No caso affirmativo do primeiro, si 
para a conclusão do referido parecer proce
deu-se de accordo com os arts. 20, ~1 e 27 
do regulamento que baixou co!'n o decre-to 
n. 4.864, de l5 do juLho de 1903; 

3.~ Finalmente, si · exist~m no gabinetc
medlco autos ou outras informações indis-



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/201510:12- Página 7 de 31 

ANNAES : TJA CAl\1ARA 

.pensn.veis c Cllie attestem o procedimento rc- para ser visado, t•oh~torio ou pa1·eccr algJ.Im 
.2'ularncntar do medico alludido. sohm tal exame, na fórm:.~ da citada ·dispo-
~ Saude e fratemidade:-0 ~hefe de policia, siçã.o da lei. · 
A. • .. A. Cardoso de Cast;·o. Sauuu e fr:1t8rnidadc.-O Dr. li:Ianoel''l'hó~ 

.Rcsorv:1üo. - Gabinete Mcdíco-l figal · <lo 'tJW .;; Coelho, chefe do gn.binotc medico lcg:tl. 
IJistdcto Fede1·al - Rio du .Tancil·o, 2:3 de 
julho do HJOL 

Exm. Sr. Dl'. Chcft~ do Policia do Distrído 
.Fedorn.l. __; Cumprinclo :.L u1·dem t.lu V. Ex., 
consta.nte do ollicio rCSéJrvado da pruscntc 
data, cumpre-me ínfor·mar o sePuinte sobre 
·os c{ucsitos formülados no mesmo otrlcio com 
refer·mJCÍi1 <.1. exposição c pct.l'Ccer · do Dr. 
·cunha Cruz, ;i ccl'ca dos ex<.Lmes no cada ver 
da yn·eta. Cyp_riana : 

Ao primeiro quesito: Comquanto a auto
psia feita pelo lJe. Cunha Cruz fosse clinica, 
·.para, seguúdo a.ffil'mn., melhor estabelecer o 
,diagnostico da morte, parece-me ter havido 
la.cunas c defieiencias de que niio devem pr·o
scindir os medicas legista::;, embora se trato 
de auiopsia d<tquella natureza .. 

A septicemia (porque não uma doPmatite 
terminada por suppuraç~o ?) fornece mais 
lesões anatomo-p<l.thologicas r1ue as men
cionadas nessa exposição e parecer, sendo 
que os autores julgam que, além do exame 
macroscopico, é indispensavel o exame mi
croscopico, quer do sangue, quer dos out1·os 
Jiquitlos, além uo das al'ticulaçõcs, onde ge
ralmente se notam fócos purulentos. 

Alúm dessas reflexões não me uaroco tn.m
bom facil sustcnt<.Lr sciohtificamonte que <.L 
septicemia., a.dmittída a certez<.L do diagnos
tico, tivesse sido consecutiva ü. va.cclna ou 
:.i. va.ccinaçã.o, não merecendo fé a.lguma a.s 
informações que actmtram no animo do Dt•. 
Cunha Cl'uz o lhe for:.tm prestada:; pelas pes
soas residentus na. c;tsa em que oçcorrem o 
obito, visto tratar-se de indivíduos ignoran
tes, incompetentes c inconscientes. 

Esta opinião, ex tornada. a V. Ex. com leal· 
lladc, como de meu dever, não pódc, entre
tanto, ter o mesmo cunho de certéza, como 
·si houvesse eu, na occasião, exa.minado o 
cad<WCl' de Cypriana, ex[~me esse · que a ser 

·feito hoje, seria inutil, porquanto os seus 
resultados se1:iam negativos. 

Ao segundo quesito: Pa.rece-meque o Dr. 
.Cunha . Cruz n[LO cumpriu as disposições dos 
arts. 20, 21 e 27 do regulamento de a.uto

_psias, por tréLtar-se de autopsia clínica e não 
juridica. 

Ao terceiro quesito: Que o§ 4° do art. 46 
·do regulmüento geral da poHcia tambBrr~ não 
foi cumprido polo Dr. Cunh:a. Cl'UZ, talvez 
_pelos motivos expostos nu. resposta. <tad;1 ao 
~egundo quesito, não tendo passado por mim, 

O Sr. :r~n.rhosa" I .... itna-1'he heU 
is pw~Jed v~ítlt. goor.l intent.ions .- O inforno 
e:::t;í. calçado corn boas iutençõcs . · · 

:N;io me basta, p01·tanto, um a.p}Jcllo aos 
.intuitos elevados do ( ioverno d<.L minha p3.
tria no actun.l momento político, intuitos ·a 
cujc~ honestidade ou r ondo um peeito de ho-
menagem, consciente e sincero. · 

Mas a acção da autoridade, ma.xlm.é em 
um regimen republicano,ern que eu creio que 
vivemos e queremos viver, no regimen re
publicano esU~ limitaua por leis que. se al
cançam na sua actividade, pela mesma fór
ma que alcançam a acti.vidade dos par-
ticulares. · 

Só não será verdade isto que affirmo, si 
estivessem abolidos os cl'imes funccionaes, os 
crimes de r•csponsabilidade, os crimes pór 
abuso de potler ou excesso de autoridade. 

Si uma epidemia flagella actualmente . a 
população desta Ca.pittLl, si este facto anor
mal pôde conduzir o Governo c.í. pratica de 
medidas ene1•gicas, a energia destas üJ.ed.idas 
não póde absolutamente raiar pelos limites 
de umc~ suspensão de garantias constitu~ 
cionaes. ·. 

E' dentro da esphera destes limites tra~ 
çados pela constii;ulç~o da. Ropublica o pelas 
leis que a completam que nós toremos de 
exercer esta. activldado. · 

A minha vond.eraçã.o tem tanto mais razão 
de ser, qm:mto ainda hontom, inte1•rompondo 
com geande prazer da. minha pa,rto o dis- . 
cm•.so com que eu importunava a C:t,mara. 
um digno collega lem brou-u-salus pop~tli 
sttpt·e~1w lex esto-Lüemula de velho roma~ 
nismo com que se póde mascarar o novo 
instituto de estado ele sitio sanitario. 

Ol'a.., si a. acç·ão das autoridade~ sanitarias, 
si a propria acção da policia. a,dmini::;trativa, 
judiciari:t, si o proprio exercício da autoJ;>i
dade politica de qualquer dos nossos rop;r'e- · 
sentu.ntes do poder publico. si a act.ividade 
do propeio Presidente da Repuhlica, estão 
sujeitos a leis de responsabilidade, ·nós nãO· 
podemos absolutamente fugir á indagação. <1. 
pesquiza de cada uma. daquellas causas em 
que pôde haver infracção das leis que regn- · 
lam a especie. 

A autor·idade p;olicial está incumbida de 
mantet· a ordem ; mantendo a ordem, póde 
exorbitar, póde incidir na lei penal ; a au
+.or·idade sanitaria. est<.'L incumbida de velar 
pela,saudo publica corno melhor proposito, 
com o. mel.bor intuito;. mas no exercici9 desta,. 
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.. ·sua. a.ctividade ella póde delinquh·. tem que 
ser punida., e para que se veritiqt.Ie que ella 
.delinquiu, é o caso de ser punida, ahi eshí. 
superior a ella a autoridade policial. 

Si um medico pratica o delict.o previsto no 
Codigo Penal, de homicídio por impruden
eia, negligencia c . im,Pericia, jà prevista e 
qualificada. na lei judictaria de lt\71, art. W, 
si um medico da saudc publica ou simples 
~~articular pratica um dclicto, incide nessa 
Ji-gura juriLtica, especificada no Codigo Pen·Ll; 

.4), autoridade policial cahc intervh• da 
mesma sorte por que ella intervem quando 
na Yia publica se encontra o cadavm· de 
um individuo que se diz á bocca pequena. 

·q.ue se suicidou, mas que a 1·espeito possa 
.existir uns quantos indícios de yue foi vi
·ctima de um crime, procede.se a pesquizas, 
ás necessarias indagações, investiga-se, en
-viam-se os elementos colhidos, os elementos 
indispensaveis ao promotor publico para 
~que este cumpra o seu dever. 

O Sa. JoÃo LUiz ALvEs-A doutrina de 
V. Ex. leva a um exaggero enorme. 

0 SR. BARBOSA Lil\L\-A minha doutrina, 
uJ.ém de estar intimamente ligada <Ls indu
·cções thooricas, obedece a lições que vêm 
,de todos os dias. 

Não é ditficil encontrarem-se nos diàrios 
·desh Capital occurrenciasda.ordem daquellas 
.que acabo de citat>, exemplificando-em tal 
logat• encontra-se um individuo que diz 

.. ter-se suicidado ; . as pessoas rnorttdorn,s na 
· visinhança ou terceiras pessoas levantam a 
·suspeita de que elle não se suicidou, que o 
.amarraram, depois de te1• commettido o 
cri.me, em um lençol ou em uma ceroula, 
c cmfim que o suicidaram, segundo a phrase 

,pittoresca do povo. 
E a policia. investiga, indaga, inc1uil•e, 

·colho elementos, questionando, fazendo in· 
queritos. Mu.s, então, pelo fu.ct.o de um 
crime ser dai acção publica, recordada a 
disposição do nosso Codigo Pena!, aqui lem
br·ada pelo nobre Deputado, então pelo facto 

.-l'lo crime ser dessa acção, segue-se que a 
policia nãa f<tça inquerito, não cumpra, e seu 
dever? 

0 Sa. WENCESLÁO BRAZ dá Um apa1•te. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Isto SÓ póde pro-. 

var, em primeiro logar~ que no caso não 
~cumpriu o seu dever a autoridade policial 
que, assim que fosse commet~ido o crime, 
devia ter espontaneamente aberto o inque
rito; em segundo logar, que o promotor pu-

·blico tambem deixou que fosse commetttdo 
uin crime sem exercer a sua acção. 

O Sn.. \VJ.JNCELÁO BRAz - Mas a· autori· 
. dade policial podia. chegar á conclusão do 
.. flue não houve crime. 

Vol, Ili 

0 SR. BARBOSA LrMA-Muito bem, muito 
bem. Ainda neste ca.so, uma vez que a a.u
tm·idade policial, colhendo dados, chegasse a 
esse resultado. deveria isto rosultar.da aber
tura do inqucrito a. qu~ ella tinha pr•ocedido 
para chegar <L e~sa consequencia. E o pro
motor publico ? 

Então deante de5tos crimes essas autorj" 
dades devem cruzar os br.1 ços '? 

Ante$ de retomar o curso tias minhas con
siderações relativas ~i. primeir<L parte do meu 
requerimeut~, isto é, relativa a esta sedi
ciosa creança q tw se lem orou de mQr're::, 
em conscquencia do serviço de desinfecção, 
só porque pretendia dC\smoralizar os creditos 
da repa.rr.içã:o sa.nitu·ia-o e:tso da. rua M'Ljo1· 
Avila n. 12-releve ::t Camara que cu leie . 
mais uma noticia, publicadit em todos o:s · 
jornaes, a respeito dos quaes nioguem, ab
solutamente ninguem, poderá dizer que estão 
systema.ticamente fallando, por isso qne 'ê 
uma imprensa totla elht favoravel á obriga
toriedade da Y<.l.ccinação jenneria.na. pu!' 
outro lado, esta constancia, esta uniforrrü
dade no noticiario desta natureza. parece. 
podia ser mais valios:t de que essa minlm 
hecterodoxia, digna das maiores · Ctmsuras, 
vindo despe1·tar a i1cção da policia para 
tnda.gar, inquirir. investigar, verificar o que 
ha de verdade em cada uma dessas allega
ções. 

Entre outras, o Jm·nal rlo Brosil diz o 
seguinte ~ «Cousas da hygiene-Abuso inqu«
lificavel. Violaçiío do la;· • 

Facto revoltante nos foi hontcm relata.do 
pelo Sr. A1·mindo Guia ... » 

Dá o nome da pessoa . 

Ul\I SR. DI·:PUTADo-Porque foi essa. pesso:1. 
quem rela.tou o f~tctu a. toda a imprensa. (lln 
outros apa1·tes). 

0 Sa. BARBOSA LD!A-Perfeitamcnte. 
Di:t. a notici:.t: (l cndo) «J:i'acto revoltante 

nos foi hontem rclat:.1uo pelo Sr. Armind1> 
Guia, morador á rtw. Tlwodoro da Silva n. 
24 A, que veiu U.Ll J,;;·nal do Bra,.it desn.bafa.t• 
a sua ,justa indignação contra, a violenci:1, 
so1l'rida por sua senhora, filhos e mn.is pes
soas de familia. Aehando-:le ausente o SI'. 
Armindo Guia, o inspector sa.nitario do R·• 
districto, o Sr. Dr. Barbosa. dos Santos, di
rigiu-se á casa daq uelle senhor e tendo-se 
feito annunciar, a criada o avisou de que a. 
senhora do Sr. Guia se achava no seu quar
to fazendo u. toilette. mas que promptameiJte 
seria aberta a saln. de visitas par:.t rece
bei-o. 

O referido inspector sanitario... manú 
milita.ri aJlCZai' de n5.o ter galões .. , (lendo) 
p':'etextu.ndo estar eom muita. pressa, enca
minhou-se. pelo jardim ao fundo do predio, 
nello penei.rando pQ~i.l. porta da cosinha», f~ 

5i 
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vaccinou violentamente a, quantos encon
trou; inoculando o vints sa.lvador. Faz 
lembrar o caso de Fclix Canelon que se diri
gia para Monticolic de que tmta; com t;wta 
graça Lêon Daudet. Ao approximar-sc, 
avistou-se ao longe uma galera, negra, em 
cujos lat.inas estav<1m Cl'nzada.s as armas 
symbolicas dn, dicr.aílura l!anitarin,. Dict.adura 
sanitaria de lá, não é daqui. 

A visita de sat'1de penetra n, bürdo, m •nda 
formar todos os pas:;agciros, faz o interroga
torio, determina-lhes que ponham n, Lingua 
de fóra, toma-lhes o _ pul::;o, exarni.na-tb.es os 
ganglios, arrega~~a-lhes a pa.lpehra pn,ra ver 
o estado da conjunctiva; e. fimtlmente, em
quanto Felix Caneloo, muito clistrahido, pen
sava que se tratavc;t, de formalidades de me
nos valor, verifica que levou uma formida
'Vel seringada: Estava vaccinado ! (Riso.) 

Num outro caso. Sr. P1•esidente, occor1•ido 
com um Deputado -como em outro caso 
occorrido com um Senador, porque vale a 
pena que neste regimen de egualdade pe
rante a lei nós contra, ponhamos uns aos ou
tl·os estes diversos exemplos suggestivos
num outro caso, o la.r de um distinctissimo 
collega nosso, que tem sua cas11 como um 
b1'.inco, podendo servir de typo de hoa hy
giene, foi invadida po1• uma dessas turmas 
que se fazem ahi conhecidas pelo trop de zele' 
e VeÍ'ificou~se UID desses muitos abnSOS de IJ.UC 

os pobres vão dar noticia, m~ imprensa pe
riodica desta Capital. Pois 1mm, o distincto 
collega reclamou, e-não o delegado, não o 
:inspector seccional, prepostos á vigilancin, e 
á manutenção da ordem e á formação de in
queritos para indagação dos delictos porvt:m
iura praticttdos na, cidade, nüo o chefe do po
licia, mas o Ministro-ah! o Ministro !-in
tel•vciu, e o capataz foi uemittido. Demitj,i
do, sim ! Pois, então, tem a pctuln.ncil.t de 
acrüditar que na casa de um Dep1ttatlo oã.o 
ha muita hygiene, muita vacdnn, !~ 

Demittido! 
O SP •. \VE:xcEsLAo BRAZ- Mas elle l'e

clamou <ta Ministro ~ 
O SR. BARBOSA LnrA- Rccl:1mou ao Mi

nistro, perfeitamente. Um outro levou o 
facto, como muitíssimos outros, ao conhe
cimento da. imprensr~ ... 

o SR. vVENCESLÀO 'BRAZ - Porque esse 
outro não reclamou ao Poder Executivo .. ? 

0 SR. BARBOSA. LDIA-Entã.o o facto de 
ter levndo <L occurroncül. ao GOnhecimento 
da, imprensa ... 

o ·sR. WENCESLÁO BRAZ -Cad:1 um deve 
assumir a responsabilídu.llo da queixa 'Jle
rante o Poder Executivo. 

o Sa. BARBOSA LmA.- Quem diz que não 
assuma, ? Mas a:m cn,bia, á autoridade inter- · 
vir ; o crime não é de a.cção particular. para 
que a intel'venção ela antoridatle se dê; não 
se póJe exigir a queixa, ; é dos crimes em. 
que cabe a denuncia. 

O Sa. \VE~CÉSL:\.o BRAz- Eu me refiro á 
reclamação perante o Poder Executiv1> ; o , 
interessado que assuma, a re8ponsabilidade, 
dê a, denuncia, faça a reclamação, que será 
apur;td<t i.t vor·dadc e punido quem for 
culpu.do. · 

0 Sa. BARROSA LIMA- Perfeitamente; . 
quer V. Ex. dizer com isto que, neste ca~o. 
como em outros. desde que a reclamac·ão 
não seja feita perante a autoridade policial, .. 
inspcctor seccional ou delegu.do circum
scripciona,l ..• 

0 SR. vVENCESLAO BRAZ-Mesmo, a res
peito de muitas reclamações feitas pela im- · 
prensa, o Governo tem providenciado no , 
sentido de apurar <t verdade. 

0 SR. BARBOSA LIMA- . • . essa autori-.
dade policial está dispensada de intervir,. 
está excluida da promove1• as syndicancias 
necessarias pura verificar até onde lla: 
crime. 

S1'. Presidente, façumos a questão po,r 
quesitos: os empregados da saude publica, . 
da. hygiene, são passiveis da responsabili
dade penal: são susceptiveis de praticar 
quaesquer crimes. na investigação dos quaes 
a policia possa intet'VÍl' afim de íorma1· o 
preciso inquerito, e pi.tra o castigo dos quaes. . 
llcva intel'VÍr o promotor publico '? 

Ninguem dil•<.'t que nio; nem se comprc
ltendia, então, a figura prevista no artigo 
do Cotligo Penal, relativa a homicídio por 
imprudoncia, negligencia, impel'icia, falta, 
de o bservancia dos 1·eg·ulamen tos. 

Senho1·es, no caso da menor Iracema, houve 
fn,ltu do observa.ncii.t dos regulamentos, ca
ractm·izou-se perfeitamente o delicto por · 
negligencia, e houve, a mais impet'icia. 

Provemos. (H a vartos apa1·tes.) 

O SR. PEREIRA LIMA dá um aparte. 
0 SR. BARBOSA LDIA-Estou tratando do 

c·aso da Iracema. 
Tt·ouxe mair um e tenho outro aqui. Eu o 

trouxe apenas para mostrar que continúa. 
H[t uma infinidade de outros. A C amara 

comprehende que · disponho apenas de dez 
minutos.paru fallar e não' posso ler todos os 
C<LSos que a Camara conhece, que a policia 
conhece e que as a.utorídades sanitn.rias co
nhecem.mas quejulga.m que não valomnada. 

Morreu esta prolataria, lima ·preta, uma 
negt•a, Já está enterrada ; morreu Iracema, . 
é uma. pobre creança e tambem j<L · cst<t en- . 
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torrada. O essenciaL é que se va.çcine rnuito 
em quadra de epidemia,, notando-se que são 
as autoridades da propria. repartição snni
t~~ria que querem.() processo da vaccinação 
obrigatoria, para mais tarde, agom, não, 
porque agora não se dão ca:ws como este. 

O pes:':oal, sendo Limitado, Sllccedc que o 
mesmo individuo que vae á casa de um va
rioloso, dahi sa.lw e Yae ú casa do visinho. 
Eilc, já se vê, é o Yehiculo do ma.l ; intl'o
duz-se em um lar, no qual se procura. fazer 
a desinfecção. 

Sr. Presidente. vou argumentar com o 
proprio regulamento. 

As desinfecções - c é o caso da mr-nor 
lra:cema que morreu em conscquencia de 
queimadura que so.ffl·eu por acido phenico. 
(H a apartes) . 

Daqui ha pouco verei si foi acid_o phenico ou 
lysol, que o regulamento prescreve, porque o 
acido phenico é mtüs l)arato. E' uma questã.o 
de fornecimentos, porque nesta guerra, como 
em outra qualquer, os fornecedort>s on
gorda,m. 

0 Sn.. BRIOIO FILIIO-E;3tã.o cogitando {lo 
mais barato quando tem 5.500 contos. 

0 SR. "VENCESLAO BRAZ-OS funccionarios 
já foram subst.ituidos todos. 

O SR. BARBO:'iA LIJYL\.-Sim, ·mas depois 
da morte da pequena, que fez o papel ela 
morte de Christo, quo salvou a. muita 
gente. 

As desinfecções (lendo) serão presididas em 
todas as suas phases por um inspcctor sani
tD.rio-art. 167 do Regulamento da Si1ude 
Publica e instrucç,ões tochnicas pi1m o ;oJCl'
viço de desinfecções. 

(Lendo) «A execução dü desinfeeçã,o é (!:1 
inteira responsabilidade de um inspcctor srL
nital·io, a quem incumbe: 

1 o, dirigir c fiscalizar o trabalho da tm·1na 
de desinfectadores, vetando pelo fiel e l'igo
roso cumprimento d::ts presentes instrucçõcs, 
e por que a desinfecç~ão se executo completu. 
e eflicazmente, sem nenhuma, deterioração 
da habitação e do que nella se contiver, sem 
prejuizo algum do pl'oprietario ou do mo
rador; 

2°, entender-se com o dono da casa a des
infectar, ou o seu representante, a quom 
expor<~ o fbn da sua visita., obtendo consen· 
timonto pa.ra proceder-;:;e á. desin feccão ; 

Comprehende-se bem que, al~m do estrago 
na propriedade, temos que zelar. as proprie
dades (Los nossos concidadãos. 

E' alguma co usa aqnillo quo o nosso livro 
rle bolso e'tla.ma os cacarecos velhos, trastes 
inuteis que se _devem botar 'fóra, mas par.a o 
pobre tcommlilto valor, é a cadeira de palhi
nha fnra.da ou um ponco desconjunctttda, que 
lhe scr,·e muito. tttlvez mais do que a ca
deiea dt• ,jacarandá que o burguoz apa,tacado 
tem na. sua sala de visitas. 

Pois bem: primeiro, esta ,desinfecção não 
foi presidida pelo iospector sanitario. Aqui, o 
meu honrado amigo-cuja paLavra vale mui
tisshno, pelo menos tanto quanto a minha e, 
nest~· ca.so,na.turalmente,mais doqueamioha, 
pot·quc cu aqui sou u apaixonado--...:trouxe 
uma infol'mação, com a lisura, que lhe é 
propritt, ioformaç'ií.o que lhe deram, infor
mação que o Sr. Ministro da .Justiça colheu 
(tambem faço-lho justiça), na, maior boa fé, 
mas informação que é falsa. 

o SP.. vVENCESLÁO BRAZ - Da informação 
consta positivamente que o Dr. Almoid:.t Go
mes esteve presente. 

0 SR. BARBOSA Lil\IA.-Eu não posso lor, 
en não devo ler um documento, de caracter 
confidencial, mas dttrei ao meu illustre cal
lega para que elle leia para si a prova do
cumentttl, absolutamente inapagavel, de que 
a desinfecção se fez sem a presença do in
spector sanita rio. 

Primei l'O: o Dr. Almeid.tt Gomes não é. o 
inspectm· sa.nita.rio; o Dr. Almeida Gomes 
estava de plantão na delegacia correspon
dente, quando foi chamado p<J.ra acudir a 
uma, cref1Dça que acabava de se queimar 
com acido phenico em conseqnencia de uma 
desin li3cção a que se procedia na casa n. 12 
da rua Major A vila; fui c prestou os soe
cor r os necessarios. 

Mas, qua.nJo elle chegou, já estavam todos 
os elementos ca,racteristicos do delicto -
inobservancia dtt clausula. regula.meuta.r que 
mandava quo a desinfocçã.o fosse presidida 
pelo inspector Si1nitario. 

Nl)te V.Ex.: lu. o Dr. Almeida Gomes nã.o 
é o inspocto1· Si:.toibrio da zona ; 2°, o Dr. Al
meida. não esteve prescn~e. 

3°, providenciar sobre as difficuldades e 
obstaculos que possam surgir. impeclindo ou 
difficultando a desinfecção. 

Então já ·a.ccentuamos isto, que a desin
fecoão tem logar soh a pre.:;id(mcia de um 
inspectoe sanita rio responsa vel no:~ termos 
do regulamento pela. pm·feita. ?lJsr.rva.n~a. das 
cautelas assecln·atorias tle:;ta 10tervençao. 

0 SR.WENC.ESLAO BRAZ- 0 Dr. Almeida 
Gomes é inspector sanita1•io. (O omdor en
trega ao Sr. vVencesláo Bm<:: o documento con
fidencial a que alludiu.) Não posso ler um 
documento confidencial uma. vez que fico 
pl'i va,do de dizer o que li. Continúo a acre
ditar nas informações otnciaes atü que se 
me prove o contrario. 

0 SR. BARBOSA LIMA-EU affirmo a V .Ex. 
que no meio d.e tudo isso ha uma. acerba h11ia 
pelo pão ! 
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. o· SR. WENCESLÁO ·BRAZ-V. Ex. diz que o de a.lc.1trão. E' um dcsinfec tante mais enel'· 
Dr. Almeida Gomes contesta -as infot•ma.ções gico do que o acido phenico, menos toxico, 
otflcia.es? · possuindo ao mesmo tempo as propriedades 

o SR. BARBOSA LIMA-Eu não trago 0 meu desinfecta.ntes reaes e outras do sabão,.· 
honrado amigo, o or. Almeida Gomes, para O Sn.. 'V&:\CEsLÃo BRAz-Não havia lysol. 
o ·debate; forne~o ao Dr. ·wencesláo .Br <J.Z foi preciso recorrer ao acido phenico. 
uin el~mento confidencial}Ja.ra. que sobre e llc O Sa. BAR BOSA LmA-Na p:l.gio3. 37 se diz: 
faça o seu juizll. I« Sob qualquer destas fô rmas, o a.cido phe· 

o Sn.. WENcr::sLÃo BRAz-O elemento coo- !JICJ bruto tem largas indicaçõr-s como des-· 
fi1enc•a.l que v. Ex. me fornece póde servil' m_rectan te, para o que tambem concorre seu 
para. o Sr Wenceslão Braz mas não para o pieço pouco olevado. · • _ . 
"oputado \venceslão Braz 'oe:n para a ca,. Pcm1. que ta~bem concorre, aqm é que está 

,.· ' • o nó <la questao. o seu preço pouco elevado . 
mata. E' o ,irtus post nummos. 

O SR. . BA.RBOSA LIMA - Então. si o do· As misturas . • . (contin~ndo lendo) pheno-
cumonto não póde ser lido, si ellc não p1·oduz sulfu.rica-ou pheno-chlorhydrica são empre· 
o· effeito . que eu suppunha pudesse p1·oduzir g<lda.s na. agua ·na proporç-.ã.o de 5 o f~ . mas, 
.no meu cvllega, calarei por um dever de p11r serem acidas. são cont raindicada.s na. 
lea.lda.do este testemunho, para. dizer á. Ca.- desinfecç$o de gr:l-nde numero de objectos c 
mara.. para dizer aos meus compatricios ctue podem ser applica.das apenas para as dealn
se trata. de urna lucta acerba. em torno do facções· grosseit·ag: escarros, fezes. latrinas, · 
p~o; que muita gente· ga.n.h(l. nesses ompi·e- fossn.s fixas, cocheiras, pa.teos, p::tvimentos 
gos e que h:l gente, oeste caso. que não rústicos, etc. 
p"óne, solicit:1da por escripto pelas au tori- Ainda mais, senhores : O acido phenico , 
dades superiores, negar-se a ficar no pello isto depois de ter acooselhado o Jysol, de. 
do .hollandez, ql,le paga. o mal que não fez. dizer que elle tem acçã.o. mais enqrgica e sa.· 
Ma.s desafio a. policia que fa,ça. a syndicancia, tlsfaz o fim que se tem em vista, o acido · 
que era do seu dever, em um crime de acoã.o pbooico, cujo emprego é feito em ta.l abun
publica,, para. investigar si a desinfecc;;}i.o se da.ncia que chega. ao p onto de correr para a&
fez nos t ei•mos regulamentares. presidida por. sa.rgcta.s. porque, sanhores, eu j6. vi, em 
Uil! if!Spector sanitario, cautela tanto mais. grande poi'ção, em poc;;as. correndo pat•a as . 
necessaria, quando quem procede a esse ser- sargetas, o acido pheoico m isturado. por eslla; 
viÇo são pobres homens r ecrutados na. parte gente, cuja. competencia. ·no inO:nejo de tal 
mais grosseira. da nossa população, desinfe- dJ•oga se compren ende qua l sej<J., d1z o Tal
ctadores que não sabem lidar com essas sub- mud, que devem ler esses herejes que tei
stancias,. caustica.s urnas, . toxicas quasi todas mam em comer carne de porco, o Penta.
e susceptiveis de produzir mruores desa.stres teuco, o Levitico, que devem ler cssqs here
do· que o que se quer. evitar por esse pt•ocesso ticos que t<.limam em não se deixa. r circumci
de prophyla.xia. e desinfecção. da.r, diz, para. elucidação desses he1•ejes, 

Senhor~s. ai nda está. o regul:tmento íoft;in· que o acido phenico à fortemente cat~stico, e a. 
gido i><n·que, no art. 7·> dis instruc~es . te- pobt•e Irace ma póde informar quanto é ca.us- · 

. chhicas· pil.l'a o ;;erviço de t>Olicia 'sanHaria. e 'ico. (Coo<tinúa lendo.) · 
d-e desinfécçã.o, se diz que· em ca.da com:- «O acido pheuico é fortemente . caustic~ . . 
pat'timento se pl'ocederã da. seguinte iõrma.: Uma das consoquenoías dc~ta sua. propricda
« Molh.:v-se, urüformemente e completa.monte de é o do dGverem as suas soluções sé~. 
0 _pavimento e a parte inferior da parede feitas com muito cuidado, de modo que ·a.s . 
com a soluÇ<'io q1.1ente de lysol a: 4 o 1 o, ou a proporções indicadas não sejam eX:cedldás e 

fiquem porçõo~ não dissolvidos no liquido. 
solução quente de chloreto de cal, applica.d:ts · Teem-s~ visto qtteímaduras gra1Jissimns em 
co~ cuidado por meio de baldes ou de paunos - d 

. en.s_opados. atim _de impedir que pela . a<>i- individues t endo caindo em log:u-cs esin· 
d "' fectados. ,. )> com soluções demasiado for tes 

~çã.o do a.r 13e f;t-ça a disseminação .os ger- de acido phenico dasigllalme. nte espalhM.as 
IDf:lllS. que normalmente ahi existem em b fi 
t;naior quantidade do que em outriL . parte, so rt;~ a super cie. 
e de de_strnir os p· a.rasit:ls (pul!!as, p3rcevejos. E' isto, r ua Major A vila. n. 12, a inditosa.· 

) ~ Iracema, pela qual, nessa hora. suprema. de 
etc; . • que a.hi se. encontrem _:.>. in"felJcida.de, a junta. de hygiene reza um 

O Sa. WENCESL.to BRAz-Não havia Jysol. respons<;~ .CQm a. consciencia a.lliviada. (Soam 

O S:a. BARBOSA Lnu-Na pagina 35 se diz: 
«·O ··Iysól . 6 um liquido espesso, escuro; un

. etuóso ·ao ta.ctl), não caustico, sotavel na 
.. agua. em todas as proporções, do cheiro forte 

os tymp,mos. ) 

0 SR. PRESIDENTE - Lembro a.o DObro 
Deputado que a hol'a do expedient0 esta. es
go1ia.da. 
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· 0 SR. BARBOSA LDfA- Eu continuarei 0 SR.. BARBOSA Lil\LI.-Eil me ampararei 
amanhã sobre a segunda parte do requeri· em um dos maiores mestres, collega de 
mento, para exctminar (não posso responder Ca~·lo~ Darwin, e creio que tenlw fdllado em 
a documentos ,;em contra.pôr' documentos) o um nome que pontifica em scieocía, mos
caso desta nova hepatite de C:~.stro Malta. o trarei com o testemunho de Alfred Russel 
caso pa.r:1 o qu~l o Dr. Thomaz Coelho, o \Vallace, com o testemunho de Capozi, lente 
mesmo clinico que diagnosticou :tep ~ti. e cathedratico de molestias cutanea.s em uma 
aguda par:t o popular Castro :Malta, victima Faculdade da Austria·Hungria,que a. vacctnac 
de um esbordoamcato policial, vem agora ção pôde produzir septicemia. 
com um sophi~ma gt•osseiro. empregando o Sa. BELIZARro DE suuzA- Mu.l foit:J., 
~ova technologia. P?-l'a ycr si tica.mos a. bar· póde. 
oados com a s.u~ sctencJa. de ~omento, q.ue· 0 SR. BARDOSA LIMA-Port:tnto, as allir
rendo_fa~cr C~Cl ~uc dmma_h~e ~uppur:~.d~ maçõe~ dos Drs. Guilherme do Valle c Tbo:
permlttfJ, no" termos ~a. lm.., ua..,cm usa.d,t! maz Coelho são affirm -es de "'!'ando valor 
p~l? Ro~er, na .I~b·odttcç(~o ao ~.<tttdo det_ m~- I oftlcia.l ern que se confJ~de ot·d~rmance, re
~tcma, e caso d~fier~n~e .de uma b,a~ter~e~ma! ceit<,, com ordoanance de Carlos X. sã.o orde
. o gener_o d ts .. ept~eem1a~ ca~aze, ile se e!D nações a pão e corJa. (Uiso. Jluito (J e;;?, u 
mtroduztdas ~or uma -yacCinaçao em que na o oradot· e compr{man!ado ) 
houve a pr'emsa asepsta. · 

Hei de oiscutir e~~e caso com os proprio~ Fica a discussão adiada pBLa, hora.. 
documentos do Sr. O:;waldo Cruz e mostrar 
que com o proprio regulamento S. E:.. tinltn 
meio de mandar buscar essa receita, que se 
diz ter sido formulada pelo Sr. Dr. Guilhermo 
(LO Valle, que examinou a doente e nã.o sa.be 
de que molestin soffria, que medicou. mas 
não sabe para. que medicou, que formulou a 
receita, mas não se vê a receita, receit.a que 
nos te['IDOS do regulamento devia set• o enctt· 
minhamento pat·a a descoberta. do caso susce
ptível de notifica.çâo compu.lsoria., receíta 
que como muitas ontl'a.s podia. se1'vir com:.J 
tügumas toem servido paru. que a junta. de 
Hygiene. familiar do Santo Officio, possa 
pr'omover novos autos de fé, como aqueHe a 
que succumbiu ll'acema, e, indo ao~ livros 
das pharm"-cias dizer que em tal casa nma 
vez que se receitou salyci!ato de sodio é. poL'· 
que o uoente tinha febre a.mt\rella, ainda que 
o salycilato de soilio · ~enha. sido re~eitado 
para rheuma&ismo, e em outra casa rec1Jitou 
outra substancia porque hn.via indícios d:J 
um ca.so de pestll ainda que reqnut'illo o 
exame.da Directoria de Saude, feitas as pes
CiUÍZII.S bacterhlogicas e isolado o IJaccillo do 
Ibsen, verificou- se que depois de -'>e r o doeu te 
transportado do Hospital d'1 Penitencia para 
Jurujubt\, no fim de tres dias d:~ i ncumbação 
da vario la. a. peste virou bexiga.. (Riso.) 

Sr. Presidente, isto é sciencia. reúna, f<.tZ 
o mesmo que o ea.lçado reúno <1ne acalcanhà. 
e faz calos ... 

O SR. Em co CoELHO - V. Ex. est[~ redi
cularizando a scieneia medica ? 

O SR. BARBOSA. Lnu.- Nã.o; refiro-me â 
sciencia otficial. 

O SR. JoÃo Lmz ALVES - Não ha diffe· 
rença entre uma e outra. 

O SR. Ba rcro F1Lno- Ha difl:'erenç~. A 
.unica. que exist e é a uffi.cial, da Directorit~ de 
Sa.ude Publlca.. 

O Sr. Carlo!IJ Cavalcanti (pela 
o~·dem) - Sr. Presidente, está na ante-sala 
o Sr. Ilr. Carvalho Chaves, Deput:tqo eleito 
c reconhecido, pelo Estado do P:tramt. Peço 
a V. Ex:. que nomeio a eommissão que deve 
intr-ofiuzil-o no r'Ccinto, afim. de prestar com· 
promisso e t'Jmlt' assento. 

O Sr. P1•esidente-Convido os Srs. 
3o e 4° Seerota.rios a. irem receber o mcgmo 
SL'. o qultl. sendo introduzido no recinto, 
pre$tará junto á Mcs:1 o compromisso regic 
mental. 

Comparecem m:.ds O> Srs, Hosn.nnt:~ I L de Oli 
veira, Passo~ Mira.oda, Al'thur Lemos. Indio 
do Brn.zil, José Euzebio, U rba.no Sant os, Clq'is· 
tinr~ Cruz, Aoizio de Abreu, Bezerril l<'onte
nolle, Virgilío Brürido, Thomar. Ca.va !en.nt i, 
Edmu•do Soudart, Celso de Souza,. Pereira de 
Lyra, Jolio Vieira. E$meraldino Bandci:•a. , 
Moreira. Alves, .Josli Ma r cellino. Pedro Por · 
nambuco, l!:paminonda.s Gr:te inilo, An ·oxClllas 
Galvão, Leovegildo Filguoi ru.s, NeiYa. C;lstro 
Ra.bello, To:;ta, Prisco Paraizo, Felix Gaspar. 
Rodrigues Lima., Moreira Gomes, · Correi<1 
Dutl'a, Ndlson de Vasconcellos, Bulhões Mar
cial, Osca.l' Godoy, :Sá Freiec , griCo Coelho, 
Belizario de Souza. Abell:m:l.o·de Mello, Ber
nardo Monteiro, Ribeiro Junque ir a. , Carlos 
Peixoto Filno, João Luiz Alves. La m ouniet· 
Godoí'redo, Sabino BLLr rozo, Nogileira., me·ga· 
rió Maciel, Camillo P1'ates, Fm•reirn Braga , 
José Lobo, Aquino Ribeiro, Benedicto de 
Souza, Lindo.lpho Serra. , Elizeu Guilherme, 
Diogo Fortuna, Campos Cotrtier c Homem de· 
Carvalho. 

Deil(am de comparecer, com causa. pa rti
cipada, os Srs. Thomaz Accioly, Anthei'o 
Botelho, Raymundo Ncry. Aurelio Amorim , 
Carlos de Noyaes, Antonio Bastos, Lm z D<!·· 
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mingues, Guedelha Mourão, Rayiuundo Ar· 
thur·, João Gayoso, Francisco Sá., Pet•eira 
Reis, Trindade, Izidro Leite, Cornolio . da 
Fonseca, Arthur Orlando, Felisbello Freire, 
Vergue de Abreu, Augusto de Freitas, To· 
lantino dos San~os, Eduardo Ramos, Marco
lino Moura, Irineu Machado, Bezamat, Hen· 
ríque Borges, Cruvello Cavalcanti, Fran· 
cisco Veiga, Viriato Masca.1'enhas, Estevarn 
Lobo, Astolpho Dutra, Pentdo Filho, David 
Campista, Francisco Bernardino, Adalberto 
Ferraz, Bernardes de Faria, Antonio Z ~ca
ria.s; Henrique Salles, Garlos Ottoni, Lindol
pho Caetano, Rodolpho Paixão, Moreira da 
Silva, Jesuíno Ca.rttoso, Domingues de Castro, 
Valois de Castro, Arnolpho Azevedo, Fer· 
nando Prestes, Alvaro de Carvalho, Aze
vedo Marques, Rodolpho Miranda, Costa 
Netto, Angelo Pinheiro, James Darcy, Cas
siano do Nascimento e Vespasia.no de Albu
querque. 

E sern causa. os St'S. Roge1•io de Mira.nda, 
Frederico Borges, João Lopes, Ser gio So.boya, 
Abdon Milanez, Teixeü·a de Sá., Affonso 
Costa.; Est aeio Coimbra., Elpidio Figueiredo, 
Oliv~ira Valladão, José Monjardim, Galdino 
Loreto, Mello Mattos, ,Augusto de Vascon-

. cellos, Paulino de Souza, Camillo Soares 
Filho, Padua. Rezende, Costa. Junior, Amaral 
Cesar, Eloy C h a. ves, Francisco Malta, · Soares 
dos Santos, Victorino Monteiro, Domingos 
Ma!>carenhas e Alfredo Vare la.. 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal, vae se proceder :'1.s votações das 

' ma.terias encerradas e das que se acham 
·sobr e a mesa. 

E' lido, julgado objecto c.le deliberação e 
e11viado á Commiss..'í.o de Orçamento o se
guinte 

PROJECTO 

N, 117- 1904 

Institue o imposto de de(e::a naâonal sobre 
todos os habitantes do Brcr.::iL, nacionaes ou 
estrangeiros, em pleno goso ele seus di1·eitos 
civis, com as isenções e pm·a o fim que 
indica 

O Congresso Nacional resolve ·: 

11. Os que não tivel'eril economi::1. sepn.rada 
e viverem a expensas ou sob autoridade de 
outrem; 

lU. Os membros do corpo diplomll.tico e do 
corpo consular, de Ca.l'l' eira, estraogeiros ; 

iV. Os membros de Ol'dens religiosa.<> que 
mantiverem inst itutos de caridade no pa.iz ~ 

V. As praças de pret. 
Art . 2. 0 A renda cleste imposto será. ex· 

clusivamcnte destinada á. rcorganisa.çã.o da. 
marinha àe guerra. ln·azileira.. 

Ad. 3. 0 O Governo deteL·roinará no regu
lamento que expedir a forma e o t empo do 
lançmuento c arrecada~·ã.o deste imposto e as 
penas e mu ltas em que incorre1·em os con
tribuint(!s relapsos e os anecadadores desi
dioso~. penas e multas das existentes na le
gis la.ção fiscal do Braz il. 

Art. 4 .0 O imposto de defeza nacional, 
como contribuição extL·aordioa.r-ia que é, se 
extinguirá. a 31 de dezembro de 1915. 

Art. 5 . 0 Revogam-se a~ disposições em 
contrario. 

Camara. dos Deputados, 25 de julho de 
1904 .-Eloy Glwves. 

O Sr. E1.•ico Coelho (]Jela o1·dem) 
- Pedi a pal:wra, s·r. P resideot[), lX~r.:t fazer 
uma declara çã.o : votei contra o projecto tlo 
illustre Sr.Dr . Eloy Chaves, a.tlm J e que não 
fosse julgado objecto de delibera<;.ã.o, pela 
razão c1ue passo a expor : 

O imposto de capita<;.ão é gru.ve, por 
menor que seja; e é um extmv ag<1ncia 
odiosa. tibutar o estrangeiro pela defeza. da 
nação, a que uiio pertence. (Apoiados . ) 

Sobretudo, o projecto ê incousiltucional, 
porque, fazendo recahir o imposto sobre 
todas -:ts pessoas sui j uris, habitantes do 

·p:Liz, exclue os membros das ordens reli· 
giosas, estrangeiras ou bl'azileil•as, e exclu(J 
ma is as praças ele pret, como s i uão fo$em 
pessoas su i juris. 

E' annunciada a votação do projecto n. 1 i3, 
de 1904, (do Senado) creando uma Mesa. de 
R.endas de .1" classe no logar-Foz do Iguassú 
- no Estado do Paraná (3& discussão) ; 

Em seguida, G posto a votos, approvad_o 
em 3• discussão e enviado li. :;ancçao prest· 
dencia.l, o seguinte 

PRO .!EC TO 

N. ll3-l904 

Art. l. o Fica instituído o imposto de de· 
feza, na:cional sobr e t odos os habitantes do 
BraziU,. naciona.es ou estrangeiros, que este-
jam em pleno goso de seus direitos civis. (Do Senado) 

Esta imposto consiste no pagamento an- . 
,11.ual da..contribuição fixa. de 5$000. · O Cong1•esso Nae1ona.l decreta: 

Paragrapbounieo. São isentos delle : Art . 1 o Fica c1•ead&. uma Mesa de Rendas 
I:. Os· indigentes e incapazes de proverem de l"" classe no logar denominado Foz do 

pelo propriq esforço a. sua subsisteneia; , Iguasstí, no Estado do Paraná, e que tertt o 
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::pessottl c vencimentos que por. lei lhe com-
petir . . 

Ar t . :?.0 Para. o e;;tabelccime nto da. r afe· 
rída. mesa de rcnclas. se1•viço de capatazias e 
o que fot· preciso, flca o Poder Executivo 
autoriza.do a. a brir os cr editas ncccssa.rios. 

Art, 3.0 R.ovogam-sc as disposições era 
cont rario. 

6 !!ih~. Pre;o.:ideu:te-Vae-se offlcittr 
ao Senado uo occorl'ido. 

E' a.nnunciada. a votação do projecto, n. 50, 
de 1904, organizando o cre~it.o a.g ricola (3" 

· dlSCUS'lâo) ; 

Em seguida são successiva.mérite postas a 
· votos e a.pprovadas as seguintes emendas : 

Dos Srs. Tosta c outros : 
•< .-\o a.rt. 12 a...:crescentc-;;e o seguinte ptt· 

. ragrapho: 
Nos Esta.!los oode houver banco agricolo. e 

caixa. oconomica federal o Governo poder(h 
. (:O:n o intuito de favorecer a a.gricultu.ra. 
l ocal, recolher em con~1. correni e a.o banco 
cstadtta l at~ a. somma. etc 50 •j o do salclo 
existente, vencendo o mesmo juro de 2 •( • . » 

Dos Srs. Tost 11 e outr os : 
« Propõe a Commlssão ·a seguinte emelllla. 

ao capitulo li do projecto n. de 19(1:~ -
Co o para ti va.s agricolas : 

.1\. r t. No caso do penhor agrícola, (~ con
ferido a. qualquet' ct·edor o dh·eito de sequcta 

. eontr<~ o objccto penhorado onde elle se 
achat•, senLio oulLa. todt~. <1. tt·•tnsa.cç:to raa.li
zada em pre-juízo do crmlor e ficando o ttd
quirente ou detentor obriga.do a lh'o l'esti
Jiuir ou pagar o pre~.o si não for possível a 
restituição. 

O credor poderá r equerer soquestl'o no 
objecto <lado em penhor si houver suspeita. 

. da quo o devedol' tent•~ dispo1· delle de qua.!

. quer modo. ,> 
Dos St·~. Tosta e outros : 
« Accrescente-se o seguinte M•tigo : As 

. disposições orga.nicas da.s coopct•ati v as 11gt·i
.colas de quo tt·a.ta. a present e lo i regerão 
·ttnaestluer outras associações similares que 
fol'Gm fundadas por pessm\s e:;tro.nlms (~ pro~ 
tlss.\o agricola.. » 

Dos Srs. Rodrigues Saldanha e outros:· 
« lJanco central e bem assim os bancos de 

credito agr icolv., que forem fuodados na.s 
.oa.pita.es dos Estados, com u. cooperação e 
immediata. fis<mlisaçã.o dos respectivos go
vernos, gosa.rão de isenção de impostos sobre 
seus dividendos.» 

E' considerada prejudicada a seguinte pri
meira. par te da. seguinte emenda dos Srs. 

.Rodrigues Saldanha e outros: 

Substitua-se o art. 12 pelo seguinte : 
E' o governo a utorizado a : 
§ 1. o Recolher. e m con1a. corrente , ao 

banco centt·al l~té a ~omm;1 do 20 roit contos, 
do saldo da c;tixa economica da Capittl Fú
deeal. pa1·a a uxilin.1' a.s opcra.çõas de c1•ed ito 
agrícol a.. vencendo o juro de 2 •/. : 

§ 2. " Recolhet• da. mesma. fórma. e para 
identico tim. aos bancos de credito agrícola, 
que forem runda.dos nas capit aes ri os Esta.dos, 
co111 a coopera.Ç'i.o c sob a. tmmetlia;t a fisca.li
saçã.o dos respectivos governos, até a metade 
do saldo da Ca.ixa Ecouomiea do Estado em 
íJ. ue for i nstituirlo cada lntnco, voncando o 
juro do p<.wa.grapho anterior. 

E' annuociada <L vo~ça.o da seguin to 
cmoncla !lo;; St·~ . Rodr igues Saldanha. e 
outros : 

« E <ll:cresccnte-,;c : 
Ar t . 13. Nenhum dcpo~ito em banco es

ta.J.u~\1 será fe it.o sem que o ba nco solicitante 
tenha fuoccionado l'egularmeate duro.nte o 
prazo min:mo do :>e i:> mezes, co11~~dos <l<t 
data do inicio de su as operações, e sem o 
pl·eencltimt:nto tlas seg uintes disposições : 

a) Garantia ao ~sr.~.do intercssu.do, tol'nada 
e:ll'eciiv;t pelo l'ecolhimento prévio ao Tho
SOtli'o Federal de urna C<tuçã.o. igm~l ao de· 
posito, em a.polices de sua. diviU.a., 1senta.s 
tle juros e especütlmcnte omitt ida.s para. esse 
fim· 

u/ Caucionamento, p elo hu.nco, no The
so:.:ro Fedc r·<ll ou na.s dclega.cias f\scaes, de 
t::mtas a.polices federa.es quaott\S forem as 
necessuria.s Jlt\ra complcta.r· a impol'tn.ncia 
do ju1·o de 2 ''/• do d C!lOSito durante um 
a.nno. 

§ 1. • As ap olicl!S de que trata a a.linea. <t 
do art. 13 v eace rü:o o juro de 5 •(, annuaes 
no ca.so de lnsolvu.bilida.dc llo banco cujo do· 
posito ga.rantit·em ; 

§ 2." Os deloga.do.s fisca.es ins pncciona.rão 
a justa. a.pplica.ção dos !lcpositos o tL regula
ridade 1La.s tr<l.osn.cções Llos bancos.)) 

O ~r. Tosta (pela o1·dem) - Sl' . 
Presidente, nm nome da Commissão do Agri· 
cultura., não posso deixar de enca.minhar a 
votação da. oroend(L quo ost(í submet tida. :l 
de li berar;ão Ja. Cama.ra.. 

A Cu.ma.ra. já. votou e approvou a idóa con
tida. em duas emendas : na. emenda. dt~ 
Commissão de Agricultm·a e na tlo illustrc 
representante dn. Bahia., o Sr . Rodríguos 
Salda nha. e outros coUegas. . . . 

Esta. emenda. dupla autoriza o Ministro d!!. 
Fazenda. a por era contt~ corrente, · vencendo 
o juro de 2 o 1 ., 50 • J. do saldo existente na.s 
caixas economi.cas federaes, nos bancos de 
cr.edito agrícolas n os Estados o ndo houvct• 
bn.nco ag1•ieolo. e caixa economica federal. 
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A -idéa está vencedora. isto é. a. Camara 
jã. resolveu que o Ministro da..-Fazenda fi9ue 
autorizado a collocn.r . os saldos dos depositos 
das caixas economicas em conta corrente 
rios' bancos estaduaes dü credito agricola. 
. Ha, porém, uma segunda parte da emen~a 
apresentada pelo nobre Deputado pelaBah1.a., 
que estabelece umas tantas restricções sob_!e 
o deposito, isto é, o Ministro da Fazenda n.ao 
pôde nos termos da emenda autorizar a col
locação em conta corrente nos bancos de 
eredito agrícola., regionaes ou estaduaes, 
sem que primeiro o Esta.d.o gar~nta ess~ c.ol
locação com a emissão de apolwes da .d1v1da 
interna estadual correspondente â lmpor
tancia depositada. Assim. si o saldo exis
tente na. Caixa Economica for de 2.000:000$, 
o Est:l.do não poderá. goz;1r da vantagem de 
éont:t corrente sem que emltta apolices do 
valo1· de 1.000:000$ (meta.de), sem juros. 

O SR. ToSTA -Tenho concluído. ( .M~iito' 
bem ; muito bem,.) 

Posta a. votos. é approvada a referida, 
emenda dos Srs. Rodrigues Saldanha c ou-
tros. 

O Sr. Drieio Filho-Peço a pa
lavra pela 01•dem, 

O Sr. Presidente-Tem a palavr& 
pela ordem o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Drieio Filho (pela ordem)-. 
Sr. Presidente, pa.reco que a einenda não foi 
approvada. ... 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. requer Ve!:i
ficação '? 

0 SR. BRICIO FILHO-Sim ~ eu· pediria. a• 
V. Ex. que fizesse proceder á verificação d a, 
votação. · 

0 SR. PRESIDENTE-Sim, senhor. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se · 

que votaram pel:1 emenda. 44 Srs. Depu-· 
t ados e contra 47 ; total 91. , 

Out1•a condiçã:o rest1•ictíva imposta pela. 
emenda que tt Cama1·a vae votar é a ga
rantia do pagamento de juro de 2 °/(1 pelo 

·deposito da quantia equivalente em ap~
lices fedornes no Thesouro ou na. Delegac1a 
FiscaL O S1~. :Presi<lente - Não ha nu- · 

Sr. Pl'csidente. si estas condições forem mero. yae-se procetler á chamada. 
applicada.s pela · Ç~mal'a. evi~enteme~te se Procedendo-se á. chamada verifica-se tc
difficultará o amnho que por mtermedto das rem se ausentado os• Srs. Sá Peixoto, Vir
caixas economicas se quet· prestar á lavoura o-ilio Bl'igido. Eloy de Souza, Esmeraldino· 
cles.ses Estado:;. Bandeira He1·edia de S1í., Amer•ico de Albu-

0 SR. CALOGERAS- V. Ex. acredita que qu::rque,' Erico_ Coelho, .Fidelis Alvos, João-
o projecto auxilie a lavoura.?. · Baptist<t, Galvao Baptista, Abeh1rdo de · 

O SR• ToSTA_ Sr . . Presidente. 0 auxilio Mello, Laurindo Pitta, Julio Sant~s. .Jo~é· 
Bonifacio, Gastão da Cunha, .Joao · Lmz·. 

depc.nderá de duas co~1diçõ~s: primei~a---: um Alves. Nogueil•a, Benedicto de Souza, Juve-
Ministro de Fazenda Intellrgent.e, crtterwso, nal Millor, Germano Hasslocher, Diogo For· 
disposto a auxiliar verdadeiramente a. la· tuna, Campo;:; Ct~rtier e Homem do c11rvoura; segun.da. cond_ição- ql~e os ~ ~a_ncos - va.lho. 
de credito agrtcola reg10naes sej.1m dmg1dos, 
administrados por homens honestos, probos 0 Sr. PrelÕ!>i<lente- Respondet·a:m.: 
incapazes de .falcatruas. . á cham<tda 10~1 Srs. Deputn.dus. 

Realiza.ndo·se . as condições indicadas póde Não ha. numero. Fica adiada a voü•,ção. 
ser feito o deposito das caixas economicas Passa.-so á materi:.L em discussão. 
nesses ba.ncos com vantagens para elles sem E' ann unciada. a, di ::;cussão unica do pro-· 
perigo para o Gove~no. Não bavetid.o, porém, iecéo n. 116, de HJ04, relativo ú. omol)da,. 
seriedade e honestldade , t\S restrlCçoes em mantida por dous terços de votos do Sona.do, 
na'da ·a fmpedirão. · . . ao pro,jecto n. 1.25 A, de. 1903, que mu.n.da,. 

r>ortanto, ,·enho declal'ar, sem que 1s_to o·radu::Lr no posto immedtatamente super1or 
importe desconsideração a. nenhum dos au- ~ officiaL do ex.m•citio e da armada. que 
tores dessa emenda, nem à Commissão d.e a.ttin"'Ü' 0 n. 1 da. escala, comprehendidos os 
OrÇamento, que não foi c~mtra.ril;l> á~ ~13str1- das cí'assss annexas. 
cções, venho declarar que a Comnussao . de . . . 
Agricultura acredita qn~ a aeceita9ão da o Sr. Presiden·te-0 Senado a.pre
emenda. embaraçará o d~side1·atwn dos que sentou· a este projecto uma emenda substi
deseja.m applicar á soluçao ~o problema . do ·tutiva que não foi acceita pela Camara, e, 
credito agri~ola ·as ~conom.ias populares ~em voltando ao Senado, este a sustentou por dons-
risco pará. os depo~ttante.s. terços·. · · 

o SR. GALCGERAS- Isso não será conse- ACommissão de Ma.rin~~a.e Guerra man_,- · 
gujdo na pratica, com o . p1•esenta projecto. tém o seu pa.recer contrar1o a emenda subst1-
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. tutiva. do ·senado, e pa1•a que, portanto, 
possa esta ser recusa.d:~ • . são precisos dous 
terços de vot(>s. 

·· ·' · Está em discussão o pa:recer. 

Ninguem pedindo a palavra, é once1•rada. a 
discussão e adiada a votação. · 

Vae a imprirnir a seguinte 

REDACÇÃO 

~. 46 D- 190-l 

Redacção final do p1·ojecto n. 4.(j, deste anno. 
que fixa as forças de te'l'rct. para o exercicio 
de 1905 · 

(Vide projecto n. 4() B, de 1904) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.'' As fOI\~as de terra pttt•a. o exerci-

cicio de 1905 constarão: 
§ 1. o Dos officiaes das diffcrentes classes 

do exercito. 
§ 2. 0 Dos actuaes alumnos das escolas 

milltare:J, fic •.t.ndo suspensas as ma.triculas 
nas escolas preparatorias e de tactica. 

§ 3. 0 De 28.1130 .praças de pret distri
buídas do accordo com a organização 
em vigo1•, as quaes . poderão sor elevadas 
ao dobro ou mais em cil·cumsta.ncias extra
ordinarias. 

Art. 2. n As praças a que se refere o§ 3° 
do artigo antecedente :serão obtidas pela 
10rma expressa no ;~ort. Si, § 4", da. Consti · 
tuição Federal e na lei n. ~.556, de 2G de 
setemb1•o de l874, com as modiftcaçõrs esta
bélecidas no art. 3° da lei n. 39 A, de 30 
de .ianoiro de 1892. 

Paragl'apho unico. Contim1a. em vigor o 
pa.ragraplLo unico do art. 2" e o art. :3, da 
lei n. 39-1. tle 9 (lo outubro ele 18DG. 

At•t. 3.1) Emquanto não ior executado· o 
sorteio militai·, o tempo de serviço para os 
voluntarios ser·á. de tres annos, podendo o 
engajamento dos quo ti,·or•em concluido 
esse tempo de serviço t.cr Jogar pol' mais de 
uma vez e pur tempo nuMa nienol' de tres 
annos. · 

Art. 4. 0 .As praças que, findo osen tempo 
do serviço, conti.nuarem sem interrupção nas 
fileiras com engajameoto po1• tres annos, 
pelo menos, terão direito á importancia em 
di.nheü·o das peças de fardamento que se 
a.bonam gratuitamente aos recrutas no en
sino, c bem assim á gratificação diaria de 
250 réis, estipulada na lei n. 247, de 15 de 
flezemb1·o de 1894. · 

Art. 5:0 As ex-pru.çà.s que de novo se alis
tarem com engaJamento ou reengajamonto 
por tres annos, terão direito ás peças de fa.r
liamento que se abonam aos recrutas no en· 

Vai, lU 

·sino. gratuitamente, o á . gratificação dia.r,ia, . 
de 250 réis. 

Art. 6.'' O Go,~erno providenciará pa:w.. 
c1ue nas colonias militares sejam conyenien.,. 
temente localizadas as praças que o deseja
rem. quando forem excusas do ser,·iço po1· 
conclusão de tempo, garantindo-as . na . posse 
dos respecti YOS lotes. , . 

Art. i.0 O Ministerio da Guerra terá .um 
registro dos Yoluntarios, segundo os E~tades 
onde tenham ....-eritic;tdo pra.ça. para o fim de 
deduzir-se do contingente a ser sorteado . em 
~nda Estado (Constituição art. 87 . e seu:
paragraphos) o numero daquelJes volunta
rios. 

A1•t. 8.0 Rc\·ogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Com missões, 27 de · julho d~. 
W04.-Do~n.ingos Guirnm•tics.- w ·al{•·cclo Lea( 

Vão a. imprimir os seguintes 

PRO,TECTOS 

N. 26 A- I90t 

Pw·ec•.l i' soíJre emendas otf'e1-ccidas na .'3·1 dis
cu.~sao do JH'ojecto n. 26, deste anno, qu-r: 
'i''!f:"Ji'1i11.l o p1·ocesso de fallencia 

(ViLie projccto n, 263, de 1.903) 

A Com missão de Con::;tituiçã.o. Legisla.çã.) . 
t' .Jusr.iça. á qual foram prese!Ites a~ emend~ts 
a.presen tada.s a, o peojecto n. 26, do corre" te 
anno (2ü::;, de WOJ), r·eformando a lei das fal· 
lencias, depois ue estudai-as com o maior 
cnidado. passa a <lu. r o seu parecer. 

In 

Ao <1.rt. 1<>. n. m. Parece melhor substi
tuir-se a palavra «impontualidade» pelas p~~
la.vras «falta, ou ce.isaçüo de pagamento». 
-Mello Mattos. 

A cessação de pagamentos, rec1uisito exi
gido peLo Codigo Commercial (art. 797) pa.m 
qu9 o commorcia.nte se entendesse quebrado 
ou fallido, tinha a.hi cabimento, porque, pelo 
systema então adaptado, era indispensavel a 
iusolvenciu. (art. 799) para que a. fallencia 
fosse declarada. · . 

Essa exigencia; deu Ioga r, na pratica, a 
muitas duvidas, questõe::~, docisões in,justas e 
até divergentes em casos aliás perfeitamente 
identicos. · 

Era tlifflcil fixar o ponto onde a cessação. 
de pagamentos deixava de caracteriz:1r a in
sol vencia, e comaça.va a accentual-a para, a. 
abertura. da fallencia. 

Na. refoL·ma de 1890 (deereto n. 917), a.cer
tada.mente adaptou-se o principio de que· 
basta a impontualidade de pagamento, smn 

tiS 
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· razão relev-ante de direito , de qualquer obri-' A Commissão não acceita ~ emenda.. As 
. gação mercantil liquida o certa, para deter- contas mercantilmente oxtrahidas dos livros 
minar a fallencia.. · commerciaes, revestidos das formalidades 

E" assim dev.e80'1'. lega.es, e devidamente verificadas, devem se 
A pontualidade no cumprimento de seus reputar liquidas para autorizar a abertura 

compromissos nos prazos estipulados deve da fa.llcncia , mas nã.v par<t servir de base. á 
ser um do~ principaes predicados do commer- acção deceodiaria.. embargos, etc., como, jus
ciante. t i ficando-a. da tribuna, pretendeu o seu illus-

0 que deixa de pa.ga.r uma divida em tre signatario. Seria dar-l11es maior valor 
ta.es condições, não 'tem mais o direito de do que o que exige a ga1·~ntia dos direitos 
continuar no commercio a. contragosto de individuaes e coarctar, muitas vezes, ma is 
seu credor prejudicado,envolvendo·se mui~as amplos meios de defesa. 
vezes, em desespero de causa, em tra.nsacçoes Além de que essa a.mplia.çiio seria. mais 

. arriscadas e ruinosas, _estraga._nd? a. IEassa propria. de umt~ lei processual de quo de fal
com augmento do passrvo c d1mm_u~çao do lencia, que devo cingir-se ao que restricta-
àctivo, de modo a da.r maior preJUlZO aos mente lhe diz re<>peito. · 
que nelle confiat·am. (') Si já estivessem consn.gradas em lei as 

A lei n. 859, de 1902, ainda accentuou contas assignadas, como com tanta ra.zâu 
mais clara. e terrninan:temente a. simples deseja o commercio, seria qu:~.si inutil a. dis
impontualidade como facto característico do posição do art . 5•, n. VIII. 
estado de fallencia com a. seguínte phl'ase: Essas contas serviriam para. a abertura. das 
qualqtte1' que seja o estado de seus ne,qocios , fa.llencias e para ba.se de a.cçlio dect>ndiaria, 

. isto é, esteja ou não insolvavol o negociante. embargos, etc. 
O projecto conservou o quo foi estabele-

cido no decreto n. 917, tl'a.nsplanta.do para a. 
lei n. 859, sem empregar aquellas p:tla-vra.s 
do art. 1 • <los~ a por pp.reeerem inutei s, como 
fez o regulamento n . 4.855, de 2 de junho 
de Hl03. 

A adopçã.o da emenda huportarâ n. volta. a 
um systema já. condemna.do e a. alter~Lçã.o do 

· vigente, que parece o mais acertado e couve 
niente, pelo ·que a Commissã.o não póde 
accei tal-a.. 

Ao art. G.·• Em vez da pa.lavra- impontua.
lidada.dc-diga.-se: «falta, cess..'\çâo de paga
mento» e a.ssim se deverá. sempre fa.zer nos 
outros artigos onde é empregado o mesmo 
nomo.- 1llello Mattos. 

Esta emenda está prejudicada, visto lh.e 
ser applica.vel o parecer dado sobre a pri
meira. 

Ao art. 2•, alínea 2 ... Em vez de-as mullle- Ar t . 6", § 2.o Accrescente-sc depois .de 
~·es casadas e os menores, etc.-, diga.se: o~ -fiscal iz_.çiío-no uHimo clia de cada. me,; 
mcapa.zes.-llfello Mattos. este livro set•á presente ~w cul'aôor das 

_ . . . j mass<\S fallidas, que o v isará ou levará ao 
· A Commissa.o ~ccetta a: emenda. Efloct1va- conhecimento do presidente do Tribunal 
-~ente, para ev1tar dnvrdas,_ é l'!lais couvo- Civil e Criminal a.s ii'l'Ogularidades que 
mente emprega1· a expressao-mca.pazes- nollc encontrar. Pelo exame do livro o 
que compl'oheode, além da.~ mulllere.s ca?· cUI'ador perceberá 500 t•éis, por ca.da pro
das o menores sem a devida autorJ.Zaça.o, testo oxarallo.- Jilrede,·ico Bo!'!JCS-
pessoas outras que não devem incidir nos · 

· atreitos de uma deélara.ção de fa.llencia. o decreto n. 917, de 1890, no a.rt. 4"., 
lettra. d, dava ao cm•ador das massas fa,l

Ao a.rt. 5", n. vm, § 3•. ·nevem suppri
m:ir-se as palavras-sómente para o etl'eito. 

·da fa.llencia..-MeUo Mattos . · 

·(') O l egislador de fB!lO a-ttendou a r1uo o 
credito a condição de vida para o conuner

" cio, e para-cereal-o de garantia s p·ermittiu 
, a fallençia p or . simples impont~alidade . 
.. Acc, da Corte de Appcllação; <lo H (\o 
.. ag-osto de 1.902. c Revista dos Tribunncs " 
· vol. i• n•. f, pag. 34. 

lidas a attribuição ele requerer a abertura 
da. fallencia em todo e quo.lquer caso; o J?l'O
jecto, porém, só lh'a dá nos casos espec1a.es 
do art. 7•, indicativos de culpa ou fraude . 
No regimen daquelle decreto tinlla expli
cação a scioncia .que clevia dar-se, semana.l
mente, áqpelle funcciona.rio dos protestos 
feitos nos·termos do § 2° do art. 3• para os 
etfeitos mencionados no. § 4•, mas no sys
tema adoptado, neste ponto, pelo projecto 
não ha :ra.zão de ser . para. essa ftsca.liza.çã.o 
do curador das massas fallida.s no livro 
dos proAAstos . 
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O illustre autor da emenda, quo Vlie além 
do relator deste parecer na necessidade, por 
·este sempre sustentada, da intervenr:ão di
l'ecta o efficaz dos representantes do Poder 

·Publico nos processos de fallencia, está. de 
accordo com suas idéas, propondo a medida 
constante de sua emenda, mas a o.pprovação 
-desta contrariaria a orientação pelo projecto 
adaptada neste ponto, que só permitte a pro· 
vocação da. fallencia por um agente do Mi· 
nistet'io ·P ubLico nos casos indica tivos de cri· 
mina.lidade. 

A em-enda teria todo o cabimento, consa.
.graria mo~mo uma providencü~ de gra.nde 
conveniencia., si prevalecesse Cn totum o 
9ystcmu. do decreto n. \117. 

Por estas r azões, a Commissão não póde 
acceital' a emenda. 

6" 

Ao art . 7°, Substituam-se as pala vras fi· 
naes-actos incquivocos-- pelas expressões 
-modo inequi voco-, a fim de evitar a re
:petição do vocabulo-actos.- MeUo .illattos 

Esta emenda é de simples r edacção; sub
stitue um termo por omro equivalente p11.ra. 
evitar a. repetição. 

A Commissão a acceita. 

o~ 

Ao art. ll Qualquer socio póde r equerer 
a fallencia . Quando o sacio de uma firma re
q ucrer por si .só a. fallencüt desta, o juiz 
mundará que os outros informem n o p1·azo 
de trcs dias c depois r eeolver:.L - Mell-o 
.:llatlos. 

O úirei:to do sacio ile requerer <t fallencia 
está consagrado no § Z• do art. 9". O art. 11 
cogita da h~'potllese de ser a fll-lloocia. re
querida em nome de .firma soci:d, caso em 
que devo a potiç:w ser assignadu, ou por 
todos os socios ou pelo que for autorizado a 
usar della pelo contracto, cujo instrumento 
deve acompanhar, § 3•. 

Não parece, pois, acccit a.vel a eme nda. 

l(}~ 

Ao art . 16. Suppl'ima-so .- JleUo "liattos . 

O credor l1ypotllec:~rio tem o sou direito 
garantido e é pago pL'ecipuamento pelo pro
dacto dos bens onerados e c1ue não podem 
ser aliena dos pel o seu devedor . Ná o tom, 
pois , interesse <Llgum em promover :t f<tl· 
lcncia, salvo o caso de· serem esses llons in
sutliciontes, o que está expl'essamonte pre-
v i:.;to no a.rt . 16. · 

Ar t . 8. • Em vez de~ assistida. de um Assim, estão r os;t lva.dos os seus d ireitos. 
c urador ad hoc, que nome.tt~J. o juit-diga. Atjuellc quo mzoa;v~lmcnte pódc receiM'-
se : «assistida do curador de ausentes ou dn se de que o sen proJnizo au.tpnentc com a. 
orphã08».- Freder~co Borges . cootintuwã.o do cummel'do de seu devedor, 

• _ • . c\ que tem interesse immediato om promo-
A Com missa_? acc~lta a emond& . O que ~e j vet• <t tullencitt pa.ra reti1·;~r a massa d<t 

pr.ctendG ê nao de.txar em abandono os d1- pos~o do mesmo 0 impcclil' assim quo elle a. 
.rc1tos dos ausentes c dos menores .. o que dosvie ou onero com mais compt·oroissos. 

- se ~onsegue, q ucr do .modo cstt~bclcculo no o credor hypotiJoc"rio, gar:w tido suificien
proJecto, q11er admttt10do-so o que pt•opõo tomento pulos bens onerados, J'cquel·cndo a 
-a emenda.. fa.IIencia. , llóde apenas onerar a massa com 

s~ despoza.s cltspausavcis em prejuízo de outros. 
Não pa.1·eco, portanto, acceitavol a. emenda 

Art. 9. • .. Accrescen1c·se-~ 4° pelo cnra.-
·dor das mó.ssn.s fa.Uida.s.-1·i·cd!wico Bor!Jes . 1 L • 

O curadordttS mn,ssas fall ida.s é um dos Ao art. 2 1. SupJ?rimam-so os ns. IV e v. 
,1•epresentantos do Mínistcrio Publico, por- -Mello Mattos . 
tanto, está incluitlo na disposiQão do § 4° do 

.art. 9°, 
Parece, porém, que só se lhe deve dar a. 

•faculdade de requerer a fallench\ nas hypo
theses do art. 7•, que constituem crime. 

Nos out ros casos deve ser restricto aos 
credo1-es o direito de p1•omovel-a . Elles si\o 
-os unieos interessados, quando n:to ha. indi
cio de criminalidade, e póde lbes convir 
antes um accordo particular, quo é permit
tido pelo projecto (cap. 3" da parte J&), a 
envolverem-se em um complicaâo e dispen

.dioso processo. 
Não parcao, pois, acceitavel a emenda.. 

Tendo o !~l't. 21 de espech11iza.1' as rele
vantes razões de direito que podem impe· 
dir a declaração da fallencia, não podia dei
xar de mencionar o accol'UO ou concordat:.L 
preventiva devidamente homologada e o 
deposito em pagamento, razã.o por que p!a:a 
a commissã o que não devem ser suppressos 
os ns. IV e V do referido artigo. A circum
stancia de estarem as suas disposições in· 
cluidas na geral do n. VI, provaria de -mais. 
porque então devia.m ser todas eliminadas, 
ficando só esta., e dosnecessal'ia. a enumera
ção daquc!Ias razões. 
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. !\asas shnuia.ções, pois não ha q1iem ignore'01. 
< 12> ~ N&.o s~ di2do que na. lei ha. recursos coótr:i 

· Ao art. 24. Accr~scente'SO : No caso -!e ·litllcu{d!<.de de uma. prova sufficiento pi\ra. 
estar a proposta. ass1goada. ·por credores e.:n 1, nervir tle base a uma sentença, aMm ·das des-

;···. numero lega.l.-.Mel!o Jiattos. •· pezas com o pleito, que muitas vezes, .mesmo 
· ., ., · 1.0 caso de vencimeoi.o, oito as compensam. 

O projecto não _cogita. de . numero de cre- As pequenas porcenta.gens n as concordatas 
dorP.~ para concessao da. iloncordata., q uur pre- são umJ. animação, si não um incentivo, ao 
venttva, quer no decurso do p~oces>~ de commerciaote pouco honesto ll ambicioso 
fallencla, e apenas to~a em cons1deracao a para. promover (depois de cautelosamente 
importancla . do p:lSsrvo !lue ellos repre- prepa.ral-:\) a. declaração .de sua fallencia, 
sentam, faci!it:1l-a ou agu:uda.L-a.. sem grandes 'l'e· 

A emenda, pois, não póde ter cabimento. ceies. como uma especula.cji.o para.. sin ij.o 
· e nriquecerem, a,() menos melliorarem de sorte 

Al't: 24. AccrescentCI·se depois do § 4 o 

como alinea: o exame pOderá ser feito por 
dons peritos da. nomeação dos credor es e do 
curador das massas fa llidas. - Z•1·ed81·ico 
Bo1·ges, · 

e fitDrem mais arranjados . · 
A eonc&rda.t:J. diminue o passivo, mas co)l·· 

serva. integralmente o a.ctivo, do modo que 
sempre favorece os f&llidos. 

Si eotes tiverem a. certe7.0. do que, si não 
potlorem chegar a nm accôrdo, dando um:i. 
porcentagem r azoavel, a. massa sahirá. de 
suas mãos. e sm·ã apurada. e liqui~ada por 

Não se cogitando, na hypol.hese, de fal- outros, terã o mais cautela em suas negocia
lencia j á decl~ra.rla, mas de me't•o accordo 00 · · t 1 preventivo pa.ra evita.l~a. é acceitavcl a ç s, e procurarão cumpru· mars pon ua • 
emenda. mente seus deveres . 

E' pr~ciso que a. lei, mnrc:J.ndo um limite, 
garanta., tanto quan to possivel, o ~irei to da 
minoria, não facilito conluios, e impacu. 

Ao ar t. 26 . Supprlma-se.-1\ie!lo Matlos que os concordatas sejam um dos meios de 

Quem dispõe do que é exclusivamente seu 
pódll, em regra., fazol-o, como lhe approu ver. 
Quando, porém, a. sua deliberação a.ttinge ou 
oll'ende direitos de terceiros, não póde a. lei 
deixar de prescr<n•cr algumas rostricQõcs. 

Na.~ concordatas a deliberação dll maior·i:~. 
obriga. a minoria.. pelo que é indispcnsavol. 
pat·a. garantia desta. cujos direitos, igual· 
mente respeita.veis, niio ·pódem fiao.r á mereê 
de. contempl:~.ções , c.onvenicncias e a té 
conluios fr'lludulentos da. maioria. quo se ea
to.beloç·.~m limitações ao prucodim entt• desta. 

O quo maior clamor lova.tltlL lltJ.í! fa.llencia.s 
são a s concordatas e manadas de arranjos 
pa.rticula.res. criminosos, entro a maioria dos 
credores o os fa. llldos, no intuito de se con. 
templa.l'em uns em melhore$ condições do 
quo outros . · 

Muita..~, inoumm•a; vezos, o que a.ppa1•ece 
não·é a r ealidade. As porcentagens insignifl· 
oant~s . ~ão a.ppa.reote:l, o só prejudicam a 

· minoria e a.oa que, espirii.os fracua, se dei· 
xa.m levar por contcmplaçOOs ou a.ttendem 
a. pedidos dos que, mais espertos. audazes e 
felizes, procuram diminuir o seu pt•ejuizo á 
custa. dos outros. 

Actua.lmente, o pa.d1•ão mais commum das 
concordatas é de 5 •/ o, teodo·se visto de 2 e 
a té do I "/•• e nã.o ha. quem, na maior parte 
dos caaos, acredito na. sua. sinceridade. 

Os qno. as concedem looupletam-se á. custa. 
dos que são forçados a. a.cceíta.l-as. 

enriquecer, ou de melhorar de sorte. 
O oeguciõ1nte honosto, mas que roi real

mente infeliz. si não puder fazor um acoôrdo.. 
com a porcentagem marcada. Dn. !oi, nii.o será 
prejnll iCado . Os ndmintst radores podQrão até 
veuder·lhe englobadamente a massa. Ar t. 258 
o. LL . . . 
o~ a.dmíoistradores (actualmcnte- syndioos 

definitivos) com sua intérvençã.o e auxilio. 
liquidarão a massa, o dar- lhe-hão quitação 
quo o ha bilite a. recomeçar o ~eu coJ;nmercio. 

O· negociante probo, p<~.ra o qual a. fallea
ci:t (\ um verdad :iro desn.stre , quo o a.ca.
bmnba , J•ccoohecondo quo sua. massa, des
falcada, embora sem culp& su<J., só darti. para. 
pa.gar uma. pequena porcentagem, é, e dove 
sor. o mt~.i.s inte1·essa.lio em entregal·a a.o; 
seus credores, para. que estes, por seus pre
postos, po>sa.m apurar o mais p ossivt>l. 

Uma. lei de fallencia. entro nós, sem um 
llruit11 pa1•o. as concordatas, cont inua.rtl; a dar· 
pessimos resul-tados, levantar os mnis justós 
clamores, e autorizar arranjos illicitos·. Ser:t 
prderivel deixar quo as cousa.s co'nttnuem 
como estão . . 

Em outt·os paizes será. isso uma o1fensa aa 
uiroito dos credores, mas entre nós, e uma 
medida. indlspensa vel. 

Como muito bem disse a douto. Commissi.o 
de Just iça e Legislação do Senal;).o· em seu 
·luminoso e erudito parecer, publicado no · 
Diario d o ConJJrcsso de 5 de outubro de 1g01, 
« o instituto das fallencia.s devo a.moldat-sê á. 
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lll~ole e habitos de cada. paiz, pelo que 
em. tal assumpto não ha. tanto & attendel' á 
intt~x~bilida.de dos. princípios, sinã.o á$ . pe
-cullanda.des do mmo, a que são applie:~.dus.» 

· PrecisOJ.rnos de uma lei de fa.llencias para. 
o Brazil, pelo que niío nos devemos guiar 
sómente.I?elo que se passa em outros palzes. 
sem verificarmos, si as regras alli esta Lele· 
cidas produzirão áqui bom resultado . 
· No projecto, que em 1900 a Commissão de 
Legislação, atõendcndo ás queiX:l~ do COm· 
11J.ercio, que tomavam a intensidade do um 
cJ;~.mor principa.lruente contra as ·concorda \as 
CÍDSJ?!rando-so no. qiJ_e OUViu em uma. " grand~ 
r~u~ua9 na Assocta.çao Commet·cial, apt•e;;cn· 
tou ·ã .ca.ma.ra. o limite et>a, não de 30 o j ., 
do projecto ~tual, mas de 50 o I no art. 50, P~· 
ragra.pho umeo, e· essa medida considorava a 
Commi~o na sua brilhante. exposição um 
,[os poi~tos capitu.es da nforma, qice se empu· 
nlra po.,-a ellttw· que d evedm·es de má fe ' per
feitamente soluaveis, por meio de a?·ti{ii:fos de 
escripta e c?·edare.~ pl!antasticos rep1·esentando 
3/4 de pas,l illo obr~gavam os legítimos ci-edm·es 
. a acce.it,wem concordatas com 5 "In de set(S 
creditas e dr lle.zes menos. 

A Commissão de Justiça. e Legislação do 
Senado, que aliás não dou o seu assenti· 
manto áquella idéa, no pareco1• citado, re
spo.ndendo ã objecção levantada contra. essa 
l"!ledida por impor-~r oll_a uma limitação á. 
liberdade commerctal, ass1m se exprime: 

«Sem duvida ha uma limitação á liberdade 
commercial, ·mas que ·vale um principio 
uma liberdade que não ha como garantir i 
Ahi formiga~m ·as concordatas do 5 " /. !!! já 
houve ·burlao desse genero que expiasse a. 
sua falta ~)1\ 

O argumento da limitação ~liberdade com
marcial procederia, si a maioria tratasse de 
interesses exclusivamente seus, e a. sua deli
lJora.oão rião ilffocta.sse tambom os da mino
ria; ao que se devo :.tccrescentar que grande 
numero de vezes aquella. é formada de cl'e~ 
doi•es simulados, e esta sempre de credores 
legiti'inos. · 

O limite mínimo para. as concordatn,s em 
:casos l,'a.rissimos poderti:trazer alguma. lnjUI· 
tlc!io . relativa, porém na grande maioria, 
siri!'o C~Ut~si unanimidade do~ easo~, será. um 
freio aos negociantes deshonestos, o tranca
mento dos conchavos e conluios illicltos, e 
uma garantia. para o aommercio honrado. 

A Commissiio, pois, não acceita a emenda. 
Entretanto, como no · caso de unanimidade, 
deaa.ppa.recem as razões _que ditam a dispo
aiçãQ do -ar;. 26, a. CommiSsã.o propõe que 
se !lCCreseente em seguida á palavra- ac· 
<:ordo-salvo annuencia da tota.lidade dos cre· 
-dorBs . · 

15"-

Art. 26. Supprima-se : . Seja de pu$a· 
mento de trinta po1• çento (:30 •/o) ou mais. 

Art. 26: 
(t) em vez de - Si o dividendo foi de 

trinta a cincoenta. por cento (30 a. 50 • 1 o), 
diga-s(}: si o dividendo for inferior u. trinta 
po1· ceo r;o {30 • I o). 

IJ) em vez de. - superior a fiO • / .. , di· 
ga-~e: superior a 30 • j •• - F1·ederico Borges. 

Prejudicada. .com o parecer dado sobre a. 
emenda a.n'terior. 

I&' 

Art. 27 A. Homonologado o accôrdo, ou 
c~mcordata prevcnti va,o juiz nomeará. dentre 
os creuores dous fisaaes para. os fins do. 
art. 22R, juntamente com o .mr:i.dor das · 
massas fallidas, - <1ile pci·ceborão reparti· 
damente uma. commissão ou :Porcentagem de 
tt·es.~~o cinco por cento (3 a 5 • / o), arbitradt~. 
pelo juiz e calculada. sobre o activo t•eal do 
balanço que for oflerecido em juizo. - Frc- · 
derico Borges . 

Não parece a Commissão necessaria a fis
calização J!.OS accordos preventivos de fa l
lencia, como se dá nas concordatas concedi· 
das no decurso desta.. 

Si aquelles aceordos teem por fim evitar a 
fallencia, sujeitar um commerciante, que não 
chegou a. fallir, a. essa. fiscalização, serâ. col· 
loca.l·o na posição da um verdadeiro fallido, 
isto é, na posição que elle procurou · evit....1· · 
por um meio que a Lei faculta. . 

Seria confundir esse meio com as concor· 
datas posteriores á.-doclaraçã.o da . fallencia, 
quando ali{LS entre· um e outra ha nuta.vei~5 . 
differença.s. . 

Além disso importaria essa medida. em 
onera1• o commerciante com despezas, quo . 
iriam crear.lbe difficuldades, embaraçar o 
cumprimento do a.ccôrdo e dar mais . vaota· . 
,gens ao~ credores, que fossem nomeados 
fiscaes. 

17A 

A1·t. 28. Ac1•escente-se: V - erro do cal· 
culo . .....:.J•'rede?·ico Bo.-ges. 

A Commissão acceita a emenda. EJfectiva· 
monte o erro de ca.lculo deve tambflm ao r · 
uma causa. legitim:t para. t•escisã.o de o.ccôl'dos 
e concorda. tas~ · · · 

18~ 

Ao art . . 33 . . Eliminem-iJe -as pala.v1-.i.s : 
com ellcepção dos · que· forem !3xoluidos c 
provarem em acção regulal' a legi\imidade 
de seus creditos .-MeUo MC!ttos. 
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Nas concordatas ha.-credorcs qne as con·
cedem, outros que as. negam, outros que, 

Contra isso reclamou incontinente na. ses" 
são de 19·de junho o r•elator lleste parecer. 

Em face do exposto niío parece -á Cornmi8-
são aceita;vel a. emenda.. -

· apezar de rec(mheci'dos os seus croditos, mos
tram-se indilfer eutes e não comparecem á. 
reunião, outros, e rofim, que, a pretexto de 
não serem le,~titimos, são contestados e re- 19"-
pelli'dos, e nau admittidos a. toma.1• parte na Art. 45. Supp1;íiriii.-se - o «V» que diz-
deliberação. · nomeará . uous syodicos . para ar1·ecadtw a .. 
· Os que comparecem, vo ta:rp, e são ven- roa.ssa.. -J.i·P.dm-ica Bo1·ges
cidos, bem como os ausentes/ deYem ficar 
sçj~ítos aos e1feítos da concordata. 

Aquelles, porém, que comparecem, querem 
tomar pa.rtc ria deliberaçliD, mas são con
testados e repellidos, não podem discutir, 
votar e usar dos recursos esta1Jelecidos na 
lei, intervonção que podi:t impedir ou an· 
nullar a. concordata. concedida, não devem 
de modo algum ftcar sujeitos aos atreitos do 

·que se deliberou em uma. reunião, em que 
tinham o direito de tomar parte, mas da 
quaJ foeam excluidos, si em acç1io t•egular 
forem julga.doslcgitimos, e por tanto injusta. 
a sua exclusão. 

A con-vcniencia de se preferir, sem)?'r'e que . 
tor posslvel, para .o cargo de syndtcos o;;; . 
ma.iures credores, aconselha a. a.dopção desta. 
emenda, a. qual t.eu1 intima ligaçM com a. 
24" que, no caso de D.pprovação da 19>-, deve 
tambem ser ncceita com n. modificação -pro
_posta. 

Ao a1;t_ 45, n. V. Em vez do dous syndi
cos-diga-se: um syndico. 

Sala das sessões, 14 de junho de 1904. -
Sá Freire. 

Já. é sufficiente Ct)nceder-se que a deli-be- A reducção do numero dos syndicos de -
r~o da maioria. obrigue a minoria com- dous para um, além de inutilizar a.lgumas 
posta tle vencidos e indi1ferentes, mas pre- disposições do projecto, contrt\r ia. o systema 
tender que ella alcance aos que, Tepellidos, adoptado pelo mesmo, que é iuentico ao do 
tiveram de recorrer aos meiosjudiciaes para. decreto n. 917• e muito div8 rso do da lei 
mo.atrar a. .legitimidade de seus creditas, o. 859,que nesta parte é que tem l evantado os . 

roaieres clamores, ao ponto de se podei• 
seria uma iojustiç:a. clamorosa. e um -meio o.ffii'mar que não ha. duas opiniões diversa . .,; 
pouco dr.cento de eliminar os que, ·pela, im- 1 ·t A d - d t 1 
portancia de seus creditas, disposição ·de a ta r espel 0 · con emna.çao 0 ao ua sys-
emba.ra!'-'1' conluios imrnoraes, poderiam im- tema para a escolha dos sy.ndicos é unanime. 

""" Pe lo systema do decreto n. 917, havin. pelo 
p edU-os . menos dons syndicos, tirados dentre os cre-

0 decr~to n. 927, de 1890,- muito acertado.- dores (art. Õ" ,lctt ra c) qne agiam de accôrdo 
mente di~poz no art_ 45, §' a•, que esses cre- e com assistencia. do curu.dor das massas . 
dores não ficariam sujeitos a.os elfoitos das fa.Ilidas (art. 36) o qual, dada a divergeocia 
concorda.ta.s . entre aqueHes, descmpah va, com l 'ccurso 
· Contr <1. ess:~. disposição ja.mais se levantou para. o juiz (a.1• t. 36, § 3•). 

queixa. alguma. -· A lei n. 859 creou syndicos cstrn.nhos ás 
Pi!<ra. o projccto apresentado em 1000, e du fallencias, não credot•es, sendo nomea.do um, . 

qual emruoou a lei n. 859, de 1902, foi tra.ns- que funcciona.va. j untamente com uma. com
plantada. aquella disposição pat•a. o art . 52, missão tlsca.l. composta de dous credores, ha
§ 3•, vendo sempr e tres votos. · 

Não é conveniente entregar a um sú cre- 
. Nã.o houve emenda a~guma a essa. dispo- dor a administração, mesmo provisoria, de 

sição, quer na. Camara, quet' no Senado, mas 
por um erro (le imprensa. na ultima r~da.cção uma massa.li '.d - ., · r.B.i d -_ ... d 
e na lei, art . 54, § 3•, sem duvida por equi- Nas qm açoes .or~as as oocrvua CS · 
voco, .a. palavra -eifeitos- foi subsLituida anonymas tambem dous sã.o os nomeados. 

Por-c;·editos·, ficando aliás assim o texto in· art. ~72 do decreto n. 434, de 4 de Julhu de 
1891. 

1~telligivel. . Parece, pois, quo nli.o deve ser acceito. a. 
.. No emta.n'.,o, o regulamento dado a e..'!Sa emenda. 

lei em 2 de junho de 1903, em vístt~ deste 
.. equivoco, . a liás insufficiente . para se julgar 

alterado nesse IX>nto o decreto n. 9li , no 
art. 2315 eliminou a. negativa., substituiu o 
terlilo-creditos-por-etfeitos- c estabele-

. ceu um principio úiverso do pen~mmento do 
legislador ! 

. 21"' 

Ao ar\. 45, n. V. Reduza-se a um o nu-· 
mero de syndicos.-Mello ,')faltos . 

Prejudicada. com o pal'ecol; dado sobre· a . 
de n . 20", 
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Art. 47, § 1". Suppl'ima.-se-c apresenta.!" . Ao art •. 53. H<~rmoni'l.e-sc com .o 45 e 47, 
dentro, ate. a tê junta aos autos.- .FI·ededco quanto ao molio e ao momento de nomeaçãQ 
Bo1·ges. do syndico .-MeUo Jlattos. 

A approvação desta emenda. é nccessaria, 
:para harmonizar a.s diYcrsas disposições do 
projccto, de.~rle que sej~m approv:ulas as de 
ns. 19a e 24a, sob1·e as quaes dá a. CommissKo 
pttrecer faYoravel. 

Ao art. 49. Eliminem-se as pal:tvras -
cujo mandado o escrivão passará. indepen
dentemente de des],lacllo do juiz.-Sâ Jireire. 

Desde que o ma.udado não púde ser cxpc 
dido sem a. assignatura. do juiz, depois de 
verificada por este o. sua, opportunidade, nKo 
ha inconveniente na disposição que a emenda 
manda supprimir, que se justifica pela no· 
cessidade de se tomar a providencia sem 
maior demora. 
':· O mandado de pt'ísão deve ser (JDÜ'egue ao 
juiz com os autos por linha. Si o escrivão 
exceder·se passando-o inopportuna.mente, o 
juiz não as~ignar:J. e orLlenarü. o que for de 
direito. 

Não p[l.rece, pois, conveniente a emenda. 

241 

Onde convíer-(em substituição do art.:S3): 
Art. Dccl:trada a.hcrta a fallcncia e 

llnblicad<J. na fórma do art. 47, o curador 
das ma:~s,ts fo.llidas, a quem será em acto sue· 
cessivo no ~ificada a sentença, acompanhado 
do escrivão dentro de duas horas proceâcr:1 
;1 arrecadaçã.o dos livroscommerciaes do ía;l
lido, que scrã(í encerrados, fechará. o astabo
lecimento commercial, pondo-se os compe
tentes scllos e lann,ndo-so termo que ~era 
junto aos autos: 

§ l. o Dentro das 48 lwra.s ~eguintcs o Cl.ll'l1· 
dor daS roaSSi.IS apl'esentílri1 ao juiz U. relação 
dos dez (lO} maiores credores, extrahida. por 
elle ou por peri.to de s rm confiança e nomea
ção, dos Hvr·os do 1a!ltdo. 

§ 2,'' Dentre estes d.ez credores o juiz no
meará. um 011 dous svndicos; ver•ifica.da~ 
duas recusas de credores pttra o cargo de 
syndico, o ,juit- poilcr:t nomea.~ pesso~ estra
llha :l. massa, pot•ém do notOl'll\ probldrtdc. 
Fredcrico 1Jo1'[JIJS. 

Acccitas, como concot•tlu. u. Commili~ii.o, a~ 
emendas ns. 19 c :~2. a appi'OVLI.Çií.o liOilta 
torna-se nccessaria, por(!m com u. NIJilUinto 
modificação no § 2", em voz do-QDIIlOILI'Il. um 
ou dous syndicos- diga-se: nommwá duu~ 
syndicos, ficando as;;:;im de accordo com ou• 
t"t•as disposições do projocto. 

Prejudlcadas si forem approvaaas as emen-
das ns. 19, 22 e 24. · 

26a 

Ao art. 72, em vez do-juntai' aos u,ntos
diga-se: a.utoar, como está. no art . ll3 du 
reg. n. 738, de 1850,. rle onde é copiado.-
Mello Mattos. · 

A Commissão, tendo em vist a que os em
ba.r go~ não teem e !feito suspensivo para obstar 
a arrecad.açiio dos bens c quacsquen liligcn· 
ci:l.s assecuru.torias dos dü·oitos dos credores, 
aceeita a emenda, accrosconta.ndo-se o se
guinte - com o traslado do processo. 

27a 

Art. 72, § I o. Accrescen to·so - depois de · 
embargado - o ao curador de mn.ssas fa.l
lidas.- Jh·ederico Bo1·ges. 

A emenda é acccita.vel, accrcscon tando-sc
lhe - tambem por dois dias - e m oilifican· 
do-se no n.rtigo o prazo para a scntençtL para 
40 di::~s, pois o tle ~O é manifest amente muito . 
limitado. 

No Hnn.L do § 2'' do a rt . 72, parece in
convenirmte o emprego das pal avras- pelos 
meios legaes, em vez do se dizer po~iti· 
vamcnte mandado de prisão.- Jl/cllo Mattos. 

A Commissão não a.cceita a emcnJa., porque 
o art. 7l5, do reg. n. 7::l7, do :~5 de novembro 
ue 1850, na. parte que ueter-mina que o 
au voga.do quo não entregar os au tos, que 
Lhe fora.m com vist:t, sm•á. p t•cso por fiO dias, 
deve-se considerar revogado pelo art. 209 
§ 4° do Codigo Penal, de época. posterior, o 
quo comina outras penas. As:;im já o dec idiu. 
o Supremo Tribunal Federal. Sufl'raga ainda 
esta opinião o disposto no art. 376 do Decreto 
11'' . 848 de 1890. 

29a 

Ao art. 94- R.mlija,-sc assim: 
A faUoncia não u.ttingú os direit os per· 

sonalissímos. intr(losmissivois, do fil.llido 
inhcx·entes ú. qualidade da marido e de pae, 
nem o desapossa da administração dos bens 
p1·op1'ios da mulher e dos filhos.- Mello 
,lJaiiiJ~, 

A omonun. ê (h simpJ.a:; redacç-ão e pode · 
~OI' ILI!CI![ ta., 
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. 'A(j art. 104; § 1°, bem como 3.0 art. 106, 
·eni vez de - curador tlsca.l- digà· Se : os 
administradores.- MeUo ;llattos. 

Nos pr.:Jcessos de fa.Ücncia. h a. duas :partes 
distinctas. N:~ primeira, fanc~ionam os syn· 

. dicos e o curador das mo.ssas f.~llida.s, e na 
·segunda os u.dmioistra.dorcs. dcaomina.Qã.o, 
que, para. evi t."Lr confusão, d:1 o pt•ojecto aos 

-&y.ftdicos ditlnitivos. . 
As disposições dos arls. 104, § 1• e l013 

podem ter Jogar na 1& phase do processo, 
\prolongar- se até a 2-, ou mesmo dar-se 
nesta, pelo que em vez de supprim1r-se as 
pa.lavras- curador fiscal, deve dizer· se : 
os syndicos e ú curador das massas faiUdas 
eu os admini.stradoros. · 

31• 

Ao a.d. 116, § 2"- Dig;\·Se: 
· Si -hypotheca.rias, piguoraticias ou proce

aentes de n.cção real.. etc. 
Sala das sessões, 14 do junho de !904.

Abelardo de Mello. 

A Commissão acceita. a emenda. 
As execucões provenion\es de hypot.h~ e 

penhor não devem ficar suspensas com a 
. a.oortura da. fa.lleneia, e sim proscguir em 
seus termos como as procedentes de acção 
real. 

Pelas. razões dada.s na. apreciação da emen
da. n. 30, em ·ve:z. de curador fiscal, que 
se lê no § 2" do a.1·t. 116, deve dizor·se : 
curador das roa.ssa.s fallida.s ou administra
dores. 

32'-

34& 

O art. 14:l, seja _ eliminado;-.ilteUo Mattos . 

A Commissã o não a.cccita a emenda. Si o 
iuterdicto f'·audato~ium tem sido pouco usa.
do, não é razã.o para que se o suppri.ma., pois 
em alguns casos ~de ~OI' conveniente lança.r
se mã.o dclle. para rest.ituiJ' â mass!l oons 
a.licnados tie m á. fé . 

Art. 152. Accrescente-se dcp9is de-te1•mo 
a.ssignado- pessoalmente. - .l'>·ede>'ico Bo•·•· 
ges. 

A Commissão a ceei\& a emenda. Embora. do 
art. 151 se collija. que os syndicos não se po
dem fazer representar pm.• procura.dor, slniío 
em certos casos,comtudo não ha.incon-veniente 
que Isso se torne bem· claro, quando se co
gita de ull!. acto tã.o importante, cvmQ o-de 
quo trata o art. 152 .. 

3()& 

·Ao art. 154. Supprimam.se as pala.yrag.;:.._ 
curador 1iscal. - ,lJello Mattos. 

A Commissão não aeeeíta. a. emenda, que 
viria alterar o systema. seguido pelo projecto . 
A disposiçã-o do arl. 15 4 está de accord.o coro 
outras e a o.pprovaQão da. emenda impor~· 
taria om tot•nal-o incompleto. 

37~ 

Ao art. 156. Corrija-se o § 4.•, dizendo~se: 
-constituir mandatario-, em vez de-con
trilmir ma.ndat&rjo.-Mello Ma1to1. 

A emenda é uma. simples correcção de orro 
typographico. Ao" art . 126. E' preciso completar a. enn

roernçã.o dos a.t•tigos do Co:ligo Commercial 
alli referidos-em vez (lo art. 1$0-(liga·se: 
189, e accrescente-se o art. 198.-MeUo .liv.t
tos, Art. 15G, :0. 8. Depois da palavt';L_:Ieiloeiro 

-a.ccrescen te-se: de sua exclusiva indicJ,Ção." 
·A emcada. con~iste na cor:rellção de um -Urbano Santos. 

erro e omissão typographica., devemlo por 
·isso sor approvad:1, 

33• 

O lU do art. 131 deve ser sulJstituído pelo 
seguinte - As hypothllCa.q e quaesquer outras 
garantias reaes, inclusive a t•etenÇáo, ceie~ 
bradas de o tro do ter mo legal da. fa llencia, 
para. seguz·aoça de dividas nã.o contrahidas 
no mesmo acto . -McUo Mattot • . 

A Commissã.o aceeita a. emenda, para, avi
tal' duvidas e discussões sobre a compctencia 
para a escolha do leiloeiro. 

Art. lSG, § 12. Em ver. do - por pari tos 
nomeados pelo jniz-diga.-se: -por po1•ltoi 
nomeados pelos syndicos '' pelo curador das 
mo.ssa.s.-1<1·ederico B orges , 

A Comroissão a.ccelta a GJnendn, que to1•na O exa.me dos li vros do fallldo deve-se con-
.ma.ia clara a disposição do -art. l:il, n . lll, sideral', e é, o corpo de delleto, que t om do 
·de a.ccol'do com a legislação vigeote. sllrvir de baBo ao proces.~o criminal. Nosi90 
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na'sj OS peritos Só podem ser do nomeação do 
· Juiz. O cor~dor da.s ma.ssa.s fa.llldas e os syn· 
.diC!OS ahi são partes, c não devem exc.'cer a 
.importante funcçã.o da escolha dos perit os . 

40& 

:Art. 160. J<:m . vez 1le 1/3 -diga-se : 
.l/2, e .a.cct•eseente-se :1. este a.r~igo depois 
·de «.'lyndicos:. : além do estipulado no 
.<Lt't. 130 do decreto n. 859, de 16 de agosto 
.de 1902. - Frcde;·ico BOJ'f}es , 

.A Commlssi.ío a.coeita. a. primeira. parte da. 
em.enda., e não a. segunda. Desde que se rcs· 
1abelecera.m as porC!entagens pa.ra. os cura
rlores · d3.8 massas fa.Uidas, desapp:~.receu a. 
razão .que·.dictoo a dispo~ição do art. 130 da 
lei n. 859, que ma.rcou uma. gratificação ao 
da Capital Federal. 

4l• 

Ao art. 1131. Melhore-se a reda.eção.
J/ello Jlaltos. 

O art. 161 está. redigido de modo a. ser 
perfeitamente co!llprahendido . A impor
ta.ncia., sobre a. qual se deve ca.lcular a por
centagem, está. marcada de accôrdo com o 
regula.m,ento, e tlbella estabelecida. pelo an
tigo Tr1buna.ldo Ooromercio da. Côrte em 12 
·de setembro de 1855, e que para o caso pa· 
xeee a. mais conveniente . 

No activo nã.o se póde deixa.r de compr·e
hendar a~ di viJas, mas como entro estas, 
nã.o se falla.ndo nas prascripta.s, ha sempre 
perdida.s, incobra.veis, da ditilcil e custosa 

' liquidação, de cobrança com algum traba.lho 
e realiz<.~oveis de prompto, não era justo que o 
seu to ta.! entrasse para o ca.lculo da. porc&n· 
ta~em. Era. preci90 fazor·SO uma. redu· 
cçao. 

A íbação;de 3o 0 /u poderá tt~lvez ser ta
xada. de diminuta, mas, para o ca.so, antes 
assim do que suppor que ella sejam ma.is 
apuravais, o que só serviria pa.ra augmenta.r 
-os onus da. massa. 

Art. ·168. SL!ppriroa.-se : que serão enccr· 
rados, etc., etc.-F1·ederiw Boi'[IC!, 

A Comm!ssão aooelta. a emonda. para ha.l'
monizar o dlsJ.oosto no ftna.l do al't . 1138, com 
a approvo.çio da~ emendas ns •. 22• e ~W, 

43• 

Art . 175. Aooreaoanto·sa depois da pe
ritOs ·de · nomeação dos syndicos a do 
curador das ma.ssa.s.-Fr~der·:ca Borges, 

· V ol. Úl 

O q uc )>retende a emenda, isto ó, que og 
pcriws cnourega.dos de organiz:.~· o inven
ta['io c o balanço ou sua. ver! flcação soj~m da. 
escolha. dos syndicos, está. · no a.r~ . 175, 
quando diz q oe elle3 serão de sua confla.il.çà., 
mas pa.1•a cvi tu.r duvidas pôde-se substitui[' 
<1 palavra.-confla.nça-pm• nomeação, sen<to 
deste modo acccita.Yel a. emenda • 

441 

Art. 180, § .2·•- Em vez · de · por intm•me
úi.> do leiloeiro commissionado peloS'Syndicos 
-diga-se : por !nterme<lio ·de leiloeiro da 
exclusi\·a indicaçào dos syndicos. - Urlnno 
Santos. 

Tem inteira appllca.ç·ão a esta l}menJa oque 
se di~so sobro a de n. 43, ma.s, pa1·a evit:lr
duvidas o conflicto:; sobt•e oompetencta, é 
accelta.vel a. emenda. que tor na. maia cla.ra. o 
inillldi~·el a. disposição do art . 180,§ 2" . 

45• 
Ao at·t. 18:3- Em vez de-estabelecimento 

banca.l'io da. confiança. dos syndicos- dlga.-se ; 
da escolha. do juiz.-Jlcllo .Vatlos . . 

A Commissão acceita a emenda. . ·E· mais 
uma intervenção benefiea dos podet•es pu
blieos em a.<Jsumpto de grande importancia., e 
garantidora dos direitos dos credores, evi
tando que os syodicos disponham a. seu bel 
pra.zer da.s importaucias apuradas. . .. . 

46• 
Al't. 190. Suprima-se a alit~ea que diz: 

<~nenhum emolumento, · etc. » - Freclel'ico 
Bor!Jes. 

Entre a.s g1•a.ndes dospazas do processo da 
fa.lleacia. avultam ~ cu~tn.s. 

Pat•a.augmcllta.l-as, desdobram-se a.s diligen· 
cias, ouLras se fazem inutilmente, de mo(lO 
que afinal [iouco flca para. os credores. . 

As custas com intimaQÕe!l de grande nu
mm'O de credores, como ordina.1•iamente ha: na. 
maiO L' parte das fa.Uancias, subiam a (lua.ntia. 
muito avultada. O clamor era gera.!. 

A !oi n. 859 procurou attendel·o, e não 
convém fazer al tora.çã.o nesse ponto. Os es
crivães teem muitos outros emolumentos e 
porcentagens que compeneam bem o seu tra
balho. 

Não parece pois acceí\avel a. emenda. 
4i• 

Supprima.-se o final do art. HJO, onde diz 
que-«P.clos despachos \elographicos e cartas 
de not1tlcaçã.o aos credores, expedidos pelos 
escrivães, estas na.da. reoeberii.O.:& - Mello 
.llaUos. 

Prejudicada com o pa.1•ecer dado sobre a <la 
numero 46, · . .. 

!IY 
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4Sa 

. Ao a.rt. 203. Conveda-se o pu.rng1·apho 
unico om § 1•• c reproduza. -se o § 2" úo 
a.rt. 2!1 do decreto de 1903.-.llfeUo Mattos. 

A emenda não e accaitavBl. Ella importa 
o cerceamento do direito do credor contes
tado, excluído da reunião pa!'a a concordata, 
~ q~1e; teve necessidade de sustentar um pleito 
JUdiCial para moRtraP a sua le~itím idn.de. 

Teem aqui inteira applicaçao os motivos 
apresant.ados para rejeiçao da emenda n. 18. 

49" 

52& 

Art. 228. Acáescente-se depois ue- dez 
maiores cradores--supprimindo-se-para fui. 
calisarem, etc. - que coin o curador das 
massas fiscalizarão o seu cumprimento. -
FredeYico Bwges. 

A Commissão acceita. a emend'a, 'que es t<t 
de ,accordo com o sy~toma adaptado polo 
proJecto. 

. Ao _Ar&. 236. Deve-se oxcluL• ao§ 1'' a a.u
dlenma dos syndicos e curador fiseal.
Mello Ma tios. Ao at•t. 218 é de bom a. viso supprimh' § 4•. 

- MeUo Mattos . · A 'c - - - · d ' ommmsa.u nao accetta. a. emeu .a.. A. 
A Commissão a.cceita. a emenda. Real_l a.udienci& dos syndicos e do curaior é indis

mente aquelle que desiste de seu privilegio pcns~vel, par~ que os credo~es tenham co· 
para se tentar ou conceder uma concorda. ta nheClmento nao só da oonvemencio. da nova. 
rejeitada., ou a.nnnllada. esta, nlí.o deve re~ proposta, co_ mo do estado ~a massa.,. para. . 
a.dquiril-o. poderem deliberar com -perfeito conhecimen-

E' mais uma por-ta que se fecha aos arran· to de c~usa · . . . . . 
jose conluios i'eprovaveis de que tanto se O fa.ll.do, CUJL primeira P_!Oposta. foi regei· 
reseotem as concordatas. Quem tem um tada, o que mostra que nao bouve de sua. 
privilegio e delle desiste, acarrete com as parte uma otreda raso.avel, e que della_ so~ 
consequenci.as de sua generosidade mente ~r?curava auferrr um lucro vantauoso · 

· · em preJUJZo de seus credores, não deve ter 
50a o direito de , sem mais formalidade ou cau

tella. alguma, ir ft~zendo · successivamento 
ou tras. Aoo.rt. 224.-Moditl.que-se, pa.ro. que de

vam os embargos, em vez de tomado:s por 
auto apartado, ser juntos aos aütos, desde 
que a sua opposiçoão snspencle a l10mologa.
çã.o da coucorda.ta, e pol' um só jnlga.mento 
são decididos um e . outro, como dispõe o 
§ 3° deste artigo. 

E em vez da appellaç,.'io, est11.belecida pelo 
§ 6•, dê-se o recurso. de aggt•avo, que ê mais 
expedicto e ta.mbem é o l'Ccur.so dado para 
a sentença de classificaçao de ct•edito~ .
Mello Ma!los. 

A Commissã.o acceit..'t a emenrla. Effectiva
mente não lla. l'azão para quo os embargos 
ás concordatas corram em auto apartado . O 
recurso d.e appellação ~ mais moroso dei que 
o de aggravo, e nestes a.ssumptos as questões 
devem set' resol üdas o menos demorada . 
mente possível. 

51"' 

Ao o.rt. 227 ,-Elimiae-se o adverbio nega: 
iivo, ·po.ra que o preceito deste artigo tlque 
de accordo com a modificação da. proposta ao 
art. 33-MeU.o Mattog . · 

A Cormnissã.o nã.o tl.cceita a emendo. pelos 
motivos constantes de parecer oontl•ario ás 
de ns. 18 e 48 que com esta, tom intima. li
gação. 

Conceda-se-lhe esse direito, o que já é um 
favor, mas procure-se. habilitar os credores 
a· resolverem scientemente. 

54 a 

Ao art. 246- Em vez de admi1l~stradores, 
diga-se- syndicos definitivos, 

Sala. das sessões, 14 de junho de 1904.
Sd F1·ei1·e. 

Actualmen te são denominados syndicos não 
só os nomeados pelo juiz na. primeira. phMe 
da. fallencia, como os eleitos pelos credores 
na segunda, distingltindo·se apeml.S pelo qua
lificativo de Pl'ovisorios ou definiU vos, aliás 
nunca usados. Isso diL logar a confusões, ra
zão por que, para evita i-as, o projecto) deu· 
a est es a denominação de administradores. 
empregada pelo Codigo Commercial. 

E' uma simples questão de palavn, que 
não influe noa.ssumpto, c trará. gra.nde allie
ração no l>rojecto. 

Pa.rece, pois, que não é !\cceitavel a 
emenda . 

55~ 

Ao art. 24i. Subst itua--se pelo soguinte :· 
Os administradores e membros da. com

míssrio :fiscal serão elej tos pelos ci•edores em 
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votação nominal por maioria. de creditos e de se prov~,~or que não houve a tra.nsferencia• 
em uma só eleição, votando cada credor. caso em que dá o direito de reivindicação de 
em um só nome para esses cargos e consi· .accordo com os ns. 11 e IV do art. 287 Nã~ 
dera.ndo·se eleitos administradores os mais' ê, pois, acceitavel a emenda. ' 
votados, c membros da commissão fisca.l os: 
que a estes se seguirem em votos.- U1·bano· 
Santos, ; 

A commissã.o acceita a emenda, . E' um· 
meio acel'ta.do de acautelar os int eresses da 
minoria, collocando representantes seus ao' 
lado dos da. maioria. 

A di~ posição, porém, eleve ser redigida nos 
. .seguintes termos; : 

Os administradores e m embros da com· 
missão fiscal serão c lei tos pelos credortHl em 
vot&ção nominal, Tota.ndo cada um em dous 
nomes, considerando-se eleitos administra
dores os dous que t•epresentarom maioria. 
dos oreditos, e membros da commíssão fiscal 
os lious imrnediat.os. ' 

N. 56a 

Ao art. 256 -·Talvez fosse melhor que no 
§ 3", em vez. de credi tos p~·{vilegiados» se· 
dissesse «creditas das secçõos I a V do ca.pi
tulll IX», que abrange os credores da massa, 
separatistas, reivindicantes, hvpothecaríos .e 
privilegiados. -lrlello Mattos. • · 

A emenda é acceitavei parn. evitar duvidas 
De). execução da. lei. · 

Art . 25Q, § 2<> - Accrescentc-se <U'epa.rti· 
da.mente entre os seus memht•os:». - li't·ede
rico Borges. 

6()& 

Aoart. 297-Accrescente-so, entre as pa.
lanas «salvo» e «hypotheea.», o seguinte: 
«o direito dos reivindicantes C», etc.-Mello 
Mattos . 

A Commissão acceita a emenda.. que sup· 
pre uma lacuna que se dá. no art. 297 • 

61 " 

Ao art. 297, 11-Aecreseente-se depois de : 
«a serviço do fallido1>-«e operarias de fa· 
brica. ou otflcina de proprieda.rle deste•. 
F1·ederico Bo,.ges. 

O dü·eito de preferencia dos opel>al'ios de 
fa brica.s e offieinas está. ga.ran tido, tanto 
quanto convém e é possívol, pela disposição 
do n.!I do art. 299, não sendo, pois, neces
saria a emenJa. 

61" 

Ao art. 302. Accrescentem-se a.s pa.lavru.s: 
«do devedor» em seguida á. pdavra «immo· 
vel»; e substitua-se a. palavra «escrtpta~> 
pela palavra. <<inscripta».-ll!cUo 1\{attos. 

A primeira parte da emenda. parece inutil, 
porque, tratando-se da prelação, que .tem o 
ct•edor llypotneca.rio Bobro o producto <la 
venda do immovel gravado pela. hypotlleca, 
não póde hu.ver a menor duvida de I),UC essCl 
immovel é do devedor. 

A commis~'i.o acceita a emood..'lc, que torna 
mais clal'o o pensamento do§ 2• do nrt. 256. A SeiJunda parte é uma símptc.~ correcç.'io 

de erró typograpi.Jico, sendo pot• isso, M 
N, 58~ envez da primeil•a, accci ta v c!. 

Ao a1·t_. 291 - Supprima.-se par ostm· em 62a 
contrn.di'éçã.o com o disposto ncs ns. II e IV 
do art. 287.-Mello Mattos. . Ao § 2• deste art. 302. Accrcsccntem-se as 

palavras: antes da. eonstituWã.o da hypothe· 
,Em vez de se acharem em contradiccio os c a . -Mello lliattos. 
M~ts . 291 e 287 ns. II e IV parece que estão 
de J?erfeíto accordo, e se completam . Este A Com missão acceita a emenda para evi
conside;·a reivinrHca.nte 0 clono do credito. ta.r duvidas. Os debenh.wes ou ob1•igt\çõos 
endossado sem traosfe1•encia de propriedade, ao portado1• emittidas pelas sociedades com
aquelle dispõe que não póde haver o direito manditarias por Mções, não póde destruit• 
de .reivindicar, <J.uando o endosso se der com uma hypotheca. anteriormente .feita e. in
essa. transferencxa.. : scripta. com todas as formo.lído.des laga.os . 
. O art. 36\! do Codigo Comrnel'cial diz que, 53a 

o endosso em branco induz a tra.nsferoncia. · 
de propriedade porque se presume passada a Ao art. 311. Accrescente, no n. H, de· 
ordem o com o valor recebido, ma.t como pois da palavra. •credores» as palavras cniio 
Wda. a, . presumpção cede deante d:.t l-ea.Uda.de, commel'Ciantes, e ao mesmo numero, ondo 
o art. 291 do projecto sal-va. a. hypot!lese convier, mais o seguínto disposiSivo: «Quaudo 
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forem commerciantes os norta.dores dos ti
tolos a. que se refe,•e t>sla disposição e houver 
ímpugn::Lção da. divida, a. questão seré l'esol
vida por exame nos lívros dú devedor o do 
oredm·, de modo a se verificar a. origem da. 
trans:J.cçiio e a. IPgitirold~de da obt•igação ; 
sará., porém, disponsndJ o exame de livros, 
~i o credor prcdu:~.ir prova. documental b~s
·lanle paro. excluir qua.lquer duvida. sob1·e a 
veracida:le da. da h do docuroentoimpugna.d<J. 
--,Mello Jlattos. 

· A · Commi.ssão pen~a que a emenda deve 
ser a~provada., fiea.odo aasim excluidas da. 
necessidade do regisiro as lettras commer
ciaes, quando dos liYros do devedor e cre
tlor constar a. origem da. tra.nsaeção e a.legi· 
Umidade da. obrigaç.ão, ou se puder p1•ovar 
€Slla. legitimidade por documentos ina.ta
ca.veis. 

64& 

Al't. 311, n. U. Em vez de: «Os c?·edo?·~s 
de lettras e quae$quet· tftul os particular e& de 
•tbrigaçao » diga-se «OS credores de titt~los par· 
ticulares de obrigação.-Urbano Santos, 

Com a. approvação da emenda n. 63 fica. 
sanado o inconveniente que a de n. 64 pro~ 
cura evitlr, excluindo da. obrigação de re-
gistro as .lettras commerciaes. · 

65& 

Ao a.rt. 320 - Diga-se recurso de &.g
··gra.vo, em vez de · appellação. - Mello 
iif7tl4$. 

· · A ·€ommissão a.eceita. a emenda. pelos mo· 
tivos dados acerca. de outras, que subStituí' 
l'am o recurso de appellação pelo de a.g· 
gravo. 

66• 

Ao art. 336 -Accreacente-se: ~São appli~ 
r..a.veis á. dita. liquid'l.çã.o forçada as di~posi
cõe~ dos arts. 275 e284 e D.ll que se comeom 
nas secções I e II (monos os ns X, XI, XII e 
XIII) eas das SG!!ÇÕêo!V o V do cap. l'X da 
1" pa·•·o.».- ii'Iello Mllt!os. 

A emenda deve ser ~prova.ila, 
· Desde que a. liquid.aça.o força.da. das sacie~ 

dadas a.nonymas tem de ob3decJr á.8 mesmas 
1:egra.s que as tallencias,. devem regei-a. as 
clisposiçl!es relath•,áquella.s que lhe fo
rem applica.veis. 

67• 

.. Art. Nas liquidações forçadas é a.ppli. 
' ~vel ' o dispositivo do art. 339.- loaq"im 

Pir11•• 

A eommissã:o a.cceita a emenda. pelos moti
vos conslante& do pa.~·e~er emtttido sobre a. 
-ie n. 66. 

68• 

Aoorescente-se ao para.gra.pho unico do 
art. 339, in ~ne: 

«e não sot•a.o devi :os nos processos psnden. 
~e3 em te1•mos de julgamento do prestação 
:e contas fioaes . 

Sala da.s seilsões, 13 de junho d o 1904.~ 
;:·aquim P ire' .» 

A emenda. é aeeita.vel, pois torna mais 
claro e expresso o pensa.mento que dictou a. 
Jisposição do art. 339. · 

7oa 

O cu·t 339 rcdíj:1-se assim: 
«AS custaa dos juizos serã.o contadas na 

razão da. metade; e sobre o liquido da. massa. 
~rceberão a porcentagem d& 1/ 2 "/o até 
:.oo :000$, e de li ' sobre o quo excoiler desta 
~omma. 

· os escrivães perceberi.o custA.s e porcen· 
ta.gens na. mesma. proporção. 

Paragrapho uníco. As porcent.a.gens serão 
calculadas nos termos do art. 256 e não serã>J 
devidas nos processos pendentes · ~rn (ar-. 
mos de julgamento de prestação de contas 
finaea.- Sá Freir-e, 

A emeoda pódo-se dizer que é de simples 
reda.(lçâo (lOm um accrescimo. que s~rvirá. 
para. evitar, que, contral•ía.ndo-se o pensa
mento do ar t. 339, se procure• onerar as 
massas. 

70• 

Accres~J·nto-so onde convier : 
« A eommlssão dos syndiooa e dos adminis· 

tra.dores do curador e da. commisaão ftsca.l, 
aSSim como a.s custas e dijjjpeza.S gora.es da 
mn.ssa. somroada.s, em bypothese algama. 
poderão excedel' de 20 • 1 o do total liquido 
que se houver de distribui!' entre os credo
rea; o quo cxcldor dessa. ímporta.ncia. .sará 
descontado proporcionalmente do que tiver 
de se1• distt•ibuido entre aquelles e os demais 
funccionarios do jui:w. =-

Sa,la. da.s sessões, 13 de junb~ de 190! .
U• bano Santos.-. 

A Commissão julga a emenda. merecedora 
de a.pprova.çã.o aftera.ndo-se a. porcentagem 
lle 20 para 30. 

A providencia doptada pela emenda é 
conveniente, slniio neco~~Saria, piU"& . ovíto.r 
que, principalmente na.s pequenas fa.llenclas, 
as curl.as e commi!!SÕeS a.bsõrvam a.s m~~. 
ftcando os credores prejudicados. · 
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Onde convier : 

«0 juiz e o escrivão so perceberão as custas 
de uma, diligencia. por toilo o pt·ocesso dl) 
arrecadação.» . 

Sala das sessões, 14 de j<mho de 1904,
Sd Freira; 

A Commí:;são acceita a emenda. E' a.iniliL 
uma medida. tendente a evitar u.busos com 
excessos desnecessarjos de despezas. 

72• 

Ao art. 339~Pat•ece prcfet·ível. modificar 
no s~ntído de mandar contar as custas pur 
mtetro ou entao fazer malhor divi:;ão da por
centagem. -.llelto Nt<!tos. 

A Commissão não a.cceiéa a emenda. A 
divisão em emolumentos e porcentagem ê 
um incentivo par11. se diligenciar o augmcnto 
da massa. em pt·oveito dos creJores. 

g• uma idêa. da lei n. 859, que convém 
conserV(I.r, 

A porcentagem parece a mais ra3oavel e 
não deve ser augmentada. 

n~ 

Art. 341-Supprima-se.~F~·edel·ico Borges, 

O curador das ma.ssas fallid as deve ser uni 
representante do Ministerio Publico, Assim 
já o resolveu acertadamente a Camara. no 
projecto dJ reforma da justiça. local do Dis. 
tL•icto Federal. Não póde pois set· vit:~.licio, 

A vita.licieda.úe con(etida. a funccionarios 
publicas dá, logar á desídia, e a falta de cum
primento da devet·es, e, a não set· c1n casos 
rarissimos,não devia ftglll'!l.r em nossa. legís· 
!ação. : 

74" 

·. A1•t. 342 e paragl'apllo.-··Snpprimam·~e.
l•'redel'ico Bo1·ge~ , 

O visa.mento do balanço lança do no Dia~io 
ê uma da.~ medidas da lei n. 859, qlla deve 
ser mantida.. 

Ella emanou de uma emenda do Sena.do, 
onde bril!Jantemente foi defendida da tt'i
buna daquel!a douta corporação. 

Ella. evita, tanto quanto possi vel, as eseri· 
pturacões, antodatn.dus, preparadas adréde 
nas Tesparas das fa.llencias, uma das fraudes 
quo maíorea escandalos tem Jlroduzido, o 
ma.is clil.mor tom levantado. 

Tudo quanto ror concernente a. obsf.al·a ou 
pelo menos diminuil-a deve ser adoptado .. 

O ode r.on vier: 

Art. o processo de fa.lleneia serâ. de li-
vre distribuição, ú vollta.dc dt\ pll.rte.-Ji'rc
derico Bm·ges. 

A livre distribuição dá lvga.r á má. di visão 
do trabalho, e á. sua desigualdade, e della 
póle resultar a a.ecumulaçã.o de serviço de 
modo (1, não poder ser bem desempeJhu.do . 

Contra essa idêa já. se pt•onun~iou a CB.
ma.ril. em 1903 p:>r occasião da crea~ão da se
gun.la vara de juiz de secção na Capital Fc· 
deri\l. 

Parece, pois, que não deve ser acceita. 
Sala. das Commissões, "<7 de julho de !904. 

-Pm·or<hõs lliontencgro, presiden~e relator. 
-Ase~edo Marq;;es.-Tc:i o:circt de Sa .-Lui;; 
Do>ltingues.- A1·1lno· Lemos.~<lfe/lo Jfa!tos, 
com restricções. - Frederico Bo;·ges, com 
rostricções.- Ge1·mano Hassloche1· com re
stricçõJS quanto ás emend 1s J•, 2•, 3•, 7•, 
14~, 19• , 2lJ•, 2~·. 24~, 2<1•, 30", 36•, 45" e 53a. 
~Estevam Lobo:Subscrcvo o pa.l'OCCl' do H
lustrado Sr. relator, feict~s as seguintes re· 
stricções em roferencia. a cada. um(!, das 
emendas, qlJ.o p<~sso a enunciat•: 

I• 

Acceito a emenda. omb.m~ fica.ssJ melhor 
assim l'edigida : ~falta. de pagamento• em 
voz de impontualidade. 

De facto, o dem•eto n. 917, ilo 1890, diz : 
«deiur de pagar no vencimento» com o que 
poz termo á velha questão, t•esolvendo que 
não era neccssaria. a insolwncia; bastanilo 
o niio pago'\monto de uma divida para dctOl'
min!\r a f~llencia. 

Como qual' que s :•,ja ainda me p:n'ec<J pre· 
ferivel ~aracterizal·a «por falta ou C38SaQão 
do pagamento do divida. exigivel» diJ que por 
«impontualidade» -vocabulo que se mo afi
gura menos preciso e suscepti vel do o~c!l. · 
sionar equívocos. 

Deve ~cr rejeitada a emenda. O Congres
so Federal não tôm, a. mou ver, competencia 
pa.ra. a.cceital·a, vi~to como importa. mate· 
ria ele processo, estranho a.o dit•cito tlo fal
lencia. 

lO• 

A ultima parto do art. 16 abre excepcio 
ao direito hypothecario e J?Ódll facilita.r a. 
t\·aude: mas convirá, por 1sso, supprimir 
todo o art. 8• 

Voto, por isso, contra a emenda, o que não 
fa1•iil. si nella. se propuzosse a supptimil· 
apenas (1, ultima parte do artigo. 
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14• 

No rigor de direito é, coin eft'eito, inaecei
tavel o artigo e, pois, deveria. sor a.pprovada. 
a. emenda. . 

Entreta.nto, como medida. de axcepção de 
natureza transitaria, opino pela manutenção 
do mesmo artigo, a.ssim me rendendo as ra
zões do parecer. 

33• 

De a.ccordo. com o parecer, observando, 
comtudo, e com a. devida. venia., que, a. dos
p eito da correcção, a.índa me parece a. re
dacção da emenda. inferior em clareza e pre
cisão á. que vigorava nas leis anteriores. 
Nessas leis bem se accentua. a. nullldade de 
g&i'a.ntias feitas dentro do termo legal pa.ra. 
a segurança de dividas anterioi'mente con
tra.bida.s. 

61' 

Acceito a..emend<\, Não me parece <tua, 
pela disposição do n, II do art.299, estejam, 
·sem du"lda., garantidos os operarias · de fa· 
brtca.s ou offlcinn.s, preferindo, portanto, um 
qisposítivo.que não dê margem ~ ambigui· 
dadas. 

70'-

Acceito a emenda. Desde que estamos de 
accordó em· predeterroillar u:m roaximo para 
as. despezas, pa,recc que a s• pa.rte do tota.l. 
liquido já. é uma. quota avultada. 

N. 118-1904 

Auto1-i.:-a o Poder &ect~livo a conceder um 
anno de Ucet!ça, com ordenado, ao admit~is· 
tra~or dos Co1·reios do Ama.=onas JosrJ de 
Assi.!mpçl!'o Santiago, para tratamento de 
stta sav.de 

ordooado, ao administrador dos Col'l'eios do 
. .Ama.zonas José de Assumpçã.o Santiago, 
para tratamento de sua. Sll.ude. 

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

Sala. das Commissões, 23 do julho de 1904. 
.-José Et1.:ebió, presidente.- Felix Gaspar, 
rel;~otor.-Eu;e!>io de Andrade . 

N. 119-1904 

A,Pp?'O'U~ o p1·otocolilo de wn accordo pro1>iso1·io 
ccmcluido nesta cidade aos 12 do C01"1'en ta 
snh·a os Goçarnos do .Bra:;i.l. e do Pe;'Ú 

A Commissão de Diplomacia e Tratados, a 
quem foi prese))te, por mensagem do Sr. Pre
sidente da Republica., o Protocollo de um.ac
cordo provisorio concluído nesta. oapltn.l, em 
3 de julho de 1904, entre os Governos do 
BrazH e do Perú, e já. conhecido pela ].mbli ... 
cação feita. no Diario OfficiaZ de 17, é de pare
cer que deve ser approvado o refe1•ido con
venio, por isso que prepara para. a.mbos os 
pa.izes, no debate cxisten~e flObre os respecti • 
vos limites, a solu(!ão ma.is digna., prom_pta e 
effica.z, E assim apresenta â. consider~.ao da. 
camara o seguinte · 

PR.OJECTO DE LEI 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L• Fica approvado o aocordo provi

SOI'io, concluído no Rio de Janeiro ern 12 de 
julho de 1904, entre os Governos do Brazil e 
do Pen\, 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala da.s sessões, 27 de julho de 1004. -
Gastao da Cunha, presidente relator. - Leo
viyildo Filg~ei?·aa.-Joao Luiz AweB.-A. A. 
Pe>'etnl de Ly,·a,- Hosannah de Otiwil'a, 

A Commissã.o de Petições e Poderes, tendo P?·otocollo de um. accordo ;pro,isorio concliliílo 
tomado conhecimento da petição de José no Rio de lnttei?·o em 12 de Julho de1904 
de Assumpçã.o Santiago, adiílinistrador dos en!rc os Governos do Brasil e ào P .. er. t.~ , 
Correios . do Amazonas, que lhe foi re-
mettida, e ·em que este !unccionario, a.l,. Reunidos em conferencia no Palacio 1\a.
lepndo achar-se gravemente enfermo, pede maraty, no Rio de Janeiro, aos doza de Ju
um anno de licença, com vencimentos inte- lho de mil novêcentos e qú'atro, o Ministro 
graes, para. seu tratamento; e de Estado das Relações Exteriores, Sr. José 

at~endendo a que o ; upplicanie proya · o Maria. da. Silva Paranhos do Rio-Branco, e o 
allegado com o termo de inspecção de saude, ·Enviado EJt1raordinario e Ministro Plenipo
a. que foi submettido, junto ao seu requeri- tellciario da Republica. do Perll, Sr. D1•. Don 
menta .· :·. Herná.n Yelarde, devidamente autorizados 

ê de~ parecer que soja ·de{erido o pe- para concluir um accordo provisorlo que 
d!do, approvado o seguinte projecto de lei, previna. possíveis conftictos entre Brazi

. que tem a. honra de submetter a. considera- Ieíros e Peruano.s nas re~iões do Alto Juruá 
ção da; ca.ma.ra.: · e do Alto Purüs, e perm1tta. que os dous Go· · 
· bt. L • Fica. o Poder Executivo autori- vernós, ·do Brazil e · do Perú,. entrem. a.miga.

z a.do a. conceder um: anno de licença, com ;.cimente na. negocia<;<"io de um aceordo dofi-
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nitivo e honroso J>obrea. questão de limibsportação serão os ·mesmos·que o Governo 
entre os dous paizes, convieram nos artigos Federal Brazileil:o presentemente faz cobrar 
seguintes: nas suas estações fiscmes, e delles caberá a. 

1•. A disc•Jssão diplomatíca para um ac- metade a cada nm dos dous paizes. 
cordo directo sobre a fixação dos limites 6." Os crimes commettidos por brazileiros 
entre o Brazil e o Peru dl'!sde a nascente do nos dous territorios neutraliz.'l.dos serão jul
Javary a.te á. linha de onze graus de latitude gados pelas justiças do Brazil, o os com
sul começará no primeiro dia de agosto e mettidos por peru<~.nos pehs justiças do Perü, 

·deverá ficar encerl'ada no dia 31 de dezem- Os individuas de outl'as no.ciona.lidades, que 
bro deste anno de 1904. commetterem crimes contra. brazileiros, 

2<'. Os dous Governos, desejosos do manier serão julgados pelas justiças do Bro.zil, e 
e estreita.r cada vez mais as sutts relações contra peruanos, pelas do Perú. Quanto aos 
de boa visiohança, declaram desde jã o seu a.ccusados que pcrten(óam a outras nacionali· 
sincero proposito de l'ecorrer a algum dos dades por crimes contra indivíduos que não 
outros meios de resolver amigavelmente h- sejam brazileiros ou peruanos, a jurisdicção 
tigios lnternacionaes, i.sto ê, aos bons offlcios competeot<1 para julga.l-os será a brazileira. 
ou â mediação de algum governo amigo, o~ ou a peruana, segundo dctermin<:~çã.o que 
;1 decisão de um. arbitro, si dentro do ind1- tomem de commum accordo o~ commissarios 
cado prazo, ou no -das prorogações em que das duas Republicas, depois de exame das cir
possa.mconvlr, não conseguirem um accordo cumstancias do caso. 
directo satisfatorio. ~ ,'!\!"')'Ml 7.• .As duvidas ou !livergencias que se sus-

3 . • Durante a discussão ficarão neu trali
sados os seguintes territorios em litígio: 

a) o da ba.cia do Alto Juruá. desde as ca· 
beceiras desse rio e dos seus affiuentes supe· 
·riores até a bocca. e margem esquerda do rio 
'Breu e d'ahi para oéste, pelo piu•allelo da 
contluencia do mesmo Breu, até o limite occi· 
dental da bacia do J uruú. ; 

b) o da bacia do Alto Puros dosdoo paral· 
' lelo de onze gr>J.us até o logar denominado 
Catay, inclustve. 

4. 0 A policia de cada um dos dous terri· 
-torios neutralisados será. feita por uma com· 
missão mixta, formada de uma commissão 
brazileira e outra peruana. Cada, cornmi~são 
se oãmporá. de um commissa.rio, do posto de 
m<~.jor ou capitão, de um commissario sub
stituto, do posto· de cu.piião ou tenente, 

. c de uma e~colta de cincoen ta homens c 
as emba1•cações miudas que fol'Cm noces

. sarias. 
5 .,0 A' ma.rgem esquerda da confluencia 

do Breu, ou em algum outro ponto aguas 
acima, sobre o Juruá., a.~sim como em Cata.y, 
ou em algum outro ponto proximo sobre o 
Pur11s, se estabelecerão postos ftscacs mixtos. 
que darão "'Uias para que os direitos de 
exportacão dos productos das duas regiões 
provisoriamente neutralil!adas sejam cobra
dos na Alfandega brazileir<:~ de Manâos ou 
na de Belém do Pará, e receberão os certifi
cados de pagamentos de direitos de importa-

. ção que em alguma das duas cit11das alfan
dega.s brazileiras de Ma.náos e Pará. ou na 
peruana. de Iquitos, tenham sido eft'ectuad.os 
para o despacho de mercadorias com destino 
a.os ditos territorios provisoriamente neutra.• 

, lisados~ Esses dir eitos de exportação e !m-

citarem entre os commissarios serão levadas 
ao conhecimento dos dons Governos para as 
resolverem. 

8.' Ficar:to <1. cargo de cada um dos dons 
Govel'nos as despezas com o respectivo. pes
so~l c material, inclusive a refarcute 11 
escolta.. 

9.' Além das duas commissões mixt.as de 
administração, cada Governo nGmear á. um 
commissario especial :para o Alto Purús e 
outt·o pa.l'a o Alto Juruá, com os auxiliares 
e escolta. que sejam necessarios, formando 
assim duas outras commissões mixtas quo 
serão incumbidas de fazer um reconheci
mento rapido desses dous rios nos tcrri· 
torios neutralisa.dos. 

lO, O pessoal das commissões de que tra· 
tam os artigos anteriores sorá. designado no 
prazo ue trinta dias a. p<~.rtir da tlata. do J?~· 
sente accordo, devendo chegar á.s r eglOOS 
indicadas com <t maior brevidade possivel. 

ll . FDrmularão ambos os Governos, de 
commum accordo, as in~trucções pelas q uaes 
se deverão guiar as commissões mixtall . 

12 . Os dois Governos do Bra.zil e do P!lru, 
declaram que as clausulas d'este accordo Pl''?" 
viso rio uão affectam de modo algum os d1· 
reitos torritoriaes que cada um d'elles de
fende. 

Em fé do que foi lavrado este accordo ol'a' 
dous exempl<:~rcs, ca.da. um d'elles escripto na. 
lingua portugueza e na. castelhana, no l ogar 
e data acima. declarados. 

L. S. (Assignado) R.lo·BRANCo. 

L. S. ( « ) HEa:sAN Vmr..ARDE . 
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. N. 120-1004 

A1)prova a Convençt1'o de arbÚ,-amento enh·e 
o Bruil . e o Perú para a solução de ?'e
clamações dos seus nacionaes, concluída 
nesta Capital aos 12 de julho do coi·?·ente 
anno 

A Commissão de Diplomacia c T!·ata.dos, 
tendo examinado a recente Convenção de a.r
bi tramento concluída entre os Governos do 
Brazil·o do Perú, em d.ata de 12 de corrente 
mez, já conhecida. pela. publicação feita no 
Diario Officia~ de 17 e enviada <i Ca.ma.ra 
em mensagem ·do Sr. Presidente dá Re
publico., é de parecer que deve ser appro
vada e, assim pensando, submette á consi
deração da Camara. o seguinte. 

PROJECTO DE LEI 

A1•t. 1. o Fica approva.da a Convenção de 
a.rMtramento entre o arazil e o Pert1, pa1•a 
a solução de reclamações dos seus nacionaes, 
concJuida no Rio de Janeiro aos 12 de julho 
de 1904. . . 

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

Os quaes, devidamente autorizado~, con-· 
vieram .nQ seguinte: 

Artigo 1. 0 

·As reclamações dos cidadãos brazileiros e 
as dos peruanos por prejuízos ou violencias· 
que tenham ou pretendam te1• so1frido no· 
Alto Juruá e no Alto Purús de:5.de 1902,serão 
deferidas ao juizo de um tribunal arbitral 
que terá assento na cidade do Rio de Janeiro 
e c~meçarli a funccionar seis mezes depois·· 
da troca das ratificações desta Convenção. 

Artigo 2. 0 

Formarão o tribunal dous arbitras, um· 
brazileiro, outro peruano, nomeados pelos:
seus respectivos Governos um mez depois 
da troca das ratificações desta. Convenção, e
um sohrearbitro, escolhido no mesmo prazo 
pelos dous Governos dentre os · chefes de
missão diplomatica acreditados no Brazil. 

Artigo 3.0 

Dentro do prazo de um anno, contado da 
sua primeira reunião, ou dentro do de . seis 
mezes, sendo possivel, deverá o tribunal. 
examinar e resolver todas as reclamações. 
com a faculdade de as julgar conforne di- · 
rei to ou eo: cequo et bono. 

Sa.la das sessões, 27 de julho de l90L-
Gastão da Cunha, presidente. - Leovigildo Só serão examina<las c julgadas as recla--
li'ilgueif"as, relato1•.-Jotío Luiz Alves.- A. mações recebidas pelo tribunal dentro do 
A. Pereií·a de Lyra.-Hosamtah de Oliveira. prazo de seis me:zcs contado da abertura dos .. 

CONVENÇÃO DE ARBITRAl\I.ENTO ENTRE O 
BRAZlL E O PERU 

Para a soluçao de 1·eclamações dos seus Ha
cionaes, concluida no Rio de Janei1·o aos 
12 de jutl~o de 1904 · 

O Governo da Republica dos Estados Uni
dos do Brazil e o Governo da . Republiet~ do 
Peru, desejando, no interesse das boas re
lações de amizade entre os dous pa.izes, que 
sejam. examinadas e resolvidas prompta e 
equitativamente as reclamações dos seus na
cionaes por factos occorridos no Alto Juruá 
e no Alto Purús, deram para isso as neces
sa.rias instrucções aos seus plenipotenciarios, 
a. saber: 

O P1•esidente da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil ao Sr. José Maria da Silva 
Paranhos do Rio·Branco, Minist.ro de Estado 
das Relações Exteriores ; e . 

seus trabalhos. 

Artigo 4.0 

As sentenças do tribunal serão conside· 
L'a.das pelas Alta.s Partes Contra.ctantes como. 
decisão satisfactoria, perfeita e irrevoga.vel, . 
obrigando·se ta.mbem os reclamantes prévia
mente a acceital-as como dc~nitivas. 

Artigo 5. 0 

· O pa.gamento das indemnizações resol~
vidas será feito por um Governo ao outro, 
dentro do prazo _de um anno, contado da. d'a.ta . 
do encerramento das . sessões d9 tribunal, eJ· 
sem juros nem deducQão alguma. 

Art. 6.0 

Cu,da. um dos dous Governos pagará. os ho
nararias do seu at•bitro e os dos auxiliares . 
deste, assim como a metade dos honorariós .. 
do sobrearbitro, que serão fixados opportu.
mcnte. 

Art. 7.0 

O Presidente da Republica.do Pcr(t ao S1•. 
D1·. Don Hernán Ve~arde, onviu.do extraor- As t•atifl.cações da presente Convenção s~ 7 
din!).rio e lllinistro plenipotenciario da mesma rão trocadas no Rio de ·Janeil•o no . pr,Lzo ~rr~ 
~epublica no Brazil ; ·quatro met.es, ou antes si for possivel . . . 
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Em fé do que, nós, os Plenipotenciarios 
acima nomeados, a nssigna.mos, em dous 
exemplares, cada um nas linguas portugueza 
e castelhana, oppondo nelles os nossos respe
ctivos sellos. 

Feita no Rio de Janeiro aos doze dias do 
mez de julho de mil novecentos e quatro, 

L. S. (Assignado) Rro-BRANco. 
L. S. ( )) ) HERNÁN VELA.RDE. 

O Sr. President.e-Exgottadas as 
. ma terias da ordem do dia, designo para 
amanhã, a seguinte ordem do dia : 
-Continuaçã.o da votação do projecto n. 50, 

de 1904, organizando o credito agrícola (3a 
discussão); 

Votação do projecto n. 116. de 1904, rela
tivo á -emenda, mantida por dous terços de 
Yotos do Senado. ao projecto n-. 125 A, de 
1903, que manda graduar no posto immedia
tamente superior o offlcial do exercito e da 
a1•mada que attingir o n. 1 da escala. cvm-

·prellendidos os dal> classes annexas (discussão 
unica); · 

3a discussão do projecto n. 78, B, de 1904, 
que autoriza. o Presidente da Republica a 
abrir ao Ministerio da Marinha o credito de 
300:000$, supplementar á rubrica n. 11 do 
art. 7° da lei n. 1.145, do 31 de dezeml1ro 
de 1903, para pagamento até o fim do pre
sente exercício dos operarias extraordinarios 
que trabalham no Arsenal de Marinha da Ca~ 
pitai Federal e suas dependencias. 

3a dis~ussão do projecto n. 110 A, de 1904, 
reda.cção para 3a discussão da emenda ao· 
projecto n. 110, deste ::t.nno (do Senado), q~e 
autoriza o P1•esidente da Republica a abrir 
ao Ministerio da Fazenda o credito extraor
<linario que preciso for para pagamento a . 
D. Damazia Malveiro da Motta, mãe do f11.l· 
1ecido capitão-tenente da armada Lindolpho 
Ma.lveiro da Motta, do meio soldo o montepio ·_ 
a que tem direi to ; 

Ia. discussão do projecto n. 58 A, de 1904-
refurmando as tarifas das alfandegas, com, 
parecar da Commissão de Tarifas. 

Levanta·sc a sessão ás 2 horas c 5 mi.nutos: 
da tarde. 

66° SESSÃO EM 28 DE .1 ULHO DE J 901, 

P1·esidencia ·do S1·. Paula Guimw·tTes 

Ao meio-dia pt•ocede-se á chamada, a que 
respondem os Srs. Pa.ula Guimarães, Olivcil\t. 
Figueieédo, Julio de Mello, Alencar Gui
marães, \Vanderley de Mendonça, Jonquim 

· Pires, Eugenio Tourinho, Hosanna.h de Oli
veira, . Luiz Domjngue.3, Elias Vieira, Frede
rico Borges, Gonçalo Souto.- FonJeca e Silva, 
'Valfrodo Leal, Celso de Souza, Bricio Filho, 
Malaquias Gonçu.lves,H.aymundo de Miranda, 
Rodrigues Dot•ia, Ja.viniano de Carvalho, 
Domingos Guimarães, Garcia Pires, Pinto 
Dantas, Alves Barbosa, Paranhos Montene
gro, Rodrigues Saldanha, Bernardo Horta, 
Heredia de Sá, Fidelis Alves, João Ba.ptisttl., 
Galvão Baptista, Silva Castro, Laurindo 
Pitta, Pereh·a. Lima, Mauricio de Abreu, 
Carlos Teixaira Brandão, Berna.rdo Monteiro, 
Josê Bonifa.r~io, João Luiz, Gastã.o da Cunha, 
Carneiro de Rezende, Bueno de Paiva, João 
Luiz Alves, Leonel ~~ilho, Ca.rvalh.o Bl'itt.>, 
Manoel Fulgencio, Olyntho Ribeit•o, Wen
cesláo Braz, Rodolpho P<~ixão, Bernardo de 

Vol. lli 

Campos, Rebouça.<: ~~'· Carvalho, Costa Jonior, . 
Foi·reiro Braga, ·pJ.ulino Carlos, Joaquim .. 
Teixeira Brandão, Bernardo Antonio, Paula 
Ramos~ Abdon Baptista, Marçal gscobar o.· 
BarbJsa. Lima. 

Abt•e-se a sessão. 
E' lida e sem debate appt•uvaifa · a a.cGa da 

sessão antecedente. 
Passa.-se ao expadion te. . . 
O !!!ih•. Alenea r Guhnarã.es. 

(lo Sec1·etado) procJde-se â leiturt\ do r~e
guinte 

EXPEDIENTE 

Ofilcios : 
DJ Si'. 1 o Secretario do Senado, de 27 do 

corrente, tra.nsmittindo a esta C~mara. O · 
projecto do Senado, tornando o brigatoriaS-· 
em toda. a Ropublica, a vacci nação e revac-

60 
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cinação contra a variola- A' Commissão de 
Instrucção e Saude Publica. 

Oliveira. - A' Commissão de Marinha e 
Guerra. 

Do mesmo senhor,de igual data, communi
cando que o Senado CJ;ll ses.eão de ~5 do cor
rente, não poude dar o seu assentimento á 
p·roposição desta Camara, autorizando o Go
verno a· reverter á actividade o capitão de 

. .fragata reformado :Frederico Ferreira de 

Do Ministerio da Fazenda, de 27 do 
corrente, acompanhando a mensagem do Sr. 
Presidente da Republica com a qual o· mesmo 
senhor envia a este Congresso Nacional a 
seguinte proposta de Orçamento da. Receita e 
Despeza Geral da Republica para 1905: 

REOEIT A GERAL 
Al't. ':f..o A receita geral da Republica dps Estados Unidos do Brazil é orçada em 

ouro, 47.844:880$889, papel 261.133:000$000 e será realizada. com o producto do que fôr 
arrec~dado dentro do exercicio da presente proposta, sob os seguintes titulos. 

Ordinaria 
Importação 

'i. Direitos de importação para consumo. 

2. Expediente de generos livres de direitos de consumo .. 

3. Dito de capatazias • • 

·4. Armazenagem • • 

.5 . Taxa de estatística. 

Entrada, sahida e estadia de navios 

· 6. Imposto de pharóes. • 

7. Dito de dócas 

Addicionaes 

S. 10 °/o sob1•e o expediente dos generos livres de di-
reitos . · . • • •. . .• , . -. . • . . • . 

9. 2 °/o ouro, sómente sobre os ns. 93 e 95 (cevada em 
· grão), 96, · 98 e 100 da classe 7a da tarifa (cereaes), 

im po1·tados nas Alfandegas dos Estados • 

Exportação 
i (I. Direi tos de exportação do territorio do Acre • 

OURO PAPEL 

33. 600: 000$000 126. 000 : 000$000 

. . . . .j 

290 : 000~000 

110:000$000 

250 : 000$000 

1. 800; 000$000 

1. 400:000$000 

3 . 200: 000$000 

280:000$000 

$ 

!0:000$000 

170:000$000 

$ 

5. 000: 000$000 

·U. Renda da estrada. de Ferro Cen~ral do Brazil. 

12. Renda. do Correio Geral. • 

. . . . . }. . . 30.000:000$000 

6. 200:000$000 

5 • 000: 000$000 

70;000$000 

:1.3. Renda àos Telegraphos. 350:000$000 

14,. Renda da Fazenda de Santa Cruz e outras. • . . . . " . . . 
34.600:000$000 179. 120:000$000 
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Transporte • 

15. Dita da Casa de Correcção. • 

16. Dita da Imprensa Nacional e Dicwio Ofllcial. • 

17. DHa do Labo1•atorio Nacional de Analyses. • 

18. Dita dos Arsenaes. • . 

19. Dita da .Casa da Moeda. 

20. Dita do GynmMio Nacional • 

..21. Dita dos Institutos dos Surdos-Mudos e dos meninos 
Cégos • • • • • • 

·22. Dita do Instituto Nacional de nlusica • 

23. Dita das matriculas nos estaoelecimentos de in
strucção superi'lr • • 

24. Di·ta da Assistencia a Alienados 

25. Dita arrecadada nos consnlados • 

26. Dita de proprios nacíonaes. 

27. Dita da Estrada de Ferro do Rio elo Ouro. • 

28. Imposto de sello • 

29, Dito de tL·ansporte 

30. nito~ de 3 1/2 o;o sobre o capital das lotel'ias fedcrn.es 
e no/o sobre as estadoaes .•••• , , •.• 

31. Dito sobre subsídios e vencimentos 

32. Dito so\lre o consumo do agua. • 

33. Dito de 2 1/2 °/o sobre os dividendos dos títulos de 
eompanhias ou sociedades anonymas • • 

34. Dito sobre casas de sport de qualquer especie, na 
Capital Fede1·al. • • , • . , • • •• 

35. Dito sobre annuncios em cartazes. 

36. Dito d~ apolices e embarcações • 

37. Contribuição das companhias ou em prezas de es
tradas de ferro e outras • • • • • • 

38. Fóros de terrenos ele marinha, , • 

39. La.udemios . • • 

-40. Pl'emios de deposi tos pu blicos. 

41.. Taxa judiciaria 

42. Dita de aferição. de hydrometros, • • 

ou r. o PAPEL 

34. ooo: ooo;sooo 179.130: ooo~ooo 

900 : 000$000 

·J :000$00(1 

7:000$000 

350: 000$000 

200: 000$000 

i0:000$000 

10:000$000 

70:000$000 

20;000$000 

10;000$000 

300 : 000$000 

i 00 : 000$000 

$ 

i30 : 000$000 

200:000$000 

!3. 000:000$000 

4. 200:000$000 

i . 500: 000$000 

4 i) : 000$000 3 . 300 : 000$000 

1. 800:000$000 

106:Gô6$667 

. '. 
. . . 

1.500:000$000 

10:000$000 

i:000$000 

700:000$000 

1. 27 o: 000$000 

30:000$000 

70:000$000 

30:000$000 

130:000$000 

1:000$000 

35,650: ô66$667 208. 079: 000$MO 
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Trans.port~;~. . 

Consumo 

43. Tnx.a sobre o furno 

44. Dita sobre bebidas. 

45. Dita. sobre phosphoros • 

_46. Dita sobre o sal de qualquer procedencia. 

47. Dita soln•e e-alçado. 

48. Dita sobre velas • 

49. Dita sobre perft~marias 

50. DHa sobre ~spec:ialidades pharma.c.:,uticas na.cionaes 
e eskangeiras • , • 

51. Dita sobre o vinagre. 

52 . Dita sobt•e conservas . • 

3. Dita sobre ca\·tas de jo3ar .. 

5i. DU& sobre chapéos. 

OURO PAPEL 

~5. 65{): 666$667 208.079: 000$000' 

5.600:000$000 

4. 500:000$000 

6. 500:000$000 

3.700:000$000 

i . i 00: 000$000 

320:000$000 

380:000$000 

550:000$000 

160: 000$000 

55. Dita sobt•e bengalas • • 

56, Dit& sobre tecidos. • I • • 

1. 000:000$000 

200:000$000 

1.000:000$000 

30:000$000 

8. 400:000$000 

Extraordinaria 

57. Montepio da 1\lal'inha. 

58. Mont~pio militat• 

5q, Dito dos empregados puhlicos. 

60. lndemnisações • . 
61. Juros de capitaes nacionaes. 

62. Ditos dos titulos da estt·ada de ferro da Bahia e 
Pernambuco. . • • • • • • • 

63. Remanescente dos premios de bilhetes de lolerias •. 

6,, Imposto de tl'ansmissiio de propriedade, no Districto 
Federal, • • • • • • • • • • • • • • . 

65. Dito de indutltl•ia e profissões, no Districto Fe-
dl'ral • , • • • • • • • 

400$000 

100$000 

8:000$000 

4;000$000 

500:000$000 

1:6:1.4$222 

-120:000$000 . 

250:000$000 

670:000$000 

600:000$600 

200:000$000 

$ 

26:000$000 

2.000:000$000 

66 .. P&•oducto do art•endamento das areias monnziticns. • • • 

2. 600:000$000 

360:000$000 

36.16oi:78()$889 248. 3jã:000$000 
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Tra.tulp(i)t•te 

B ~nda com a pplica.ção especial 

Fundo de re!'!gate do papel-moeda : 

1.11 Renda em .papel proveniente do at•t•endamen~o 
das Estradas de !<'erro da União. 

2.o Producto da cobrança da. dívida activa da União, 
t!7. em papel , • 

3:o Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas 
em papel, • • . • • • • • • . • . 

l 4.v Os saldos queforemapmados no orçamento .•• 

Fundo de garantia do papel-moeda: 

• 1. 0 Q11ota de 5 %, ouro, sobre todos os direi los de 
importação !?ara consumo • • 

2. o Cobrança da divida a.ctiva, em ouro . 

3. o Os saldos das tu:as arrecadadas em ouro, dedu-
.;38. zidos os serviços · que, nesta especie, o The

souro é obrigado a custear. • . . . , .• 

4. o Producto integral do arrendamento das Estt•n.das 
de Ferro da União, que tiver Eido ou Cor ee~i
pulado em out·o • 

I 
' 5. o Todas e quaesquer rendas evenLuaes, êm ouro. 

-69. Fundo para a caixa do resgate das apolices das Es· 
tradas de Ferro encampadas: 

Arrendamento das mesmas Estt•adas de F<Jr1·o 

Fundo de amorUzaç.ão dos empt•estímos internos: 

f.o Receita proveniente da venda de generos e de 
proprios nacionaes • 

Deposites : 

2.o Saldo ou exceiSSO entre o recebimento e as re-
stituições. , • • • • , 

OURO l'AI'l!!L 

36. 16-t: 780$889 248. 345: ooo ;ooo 

·I 

., 

8. 400: 000$000 

100$000 

i 10:000$000 

10:000$000 

160:000$000 

8tí0: ()00$000 

tiOO:ooo.sooo 

2.000:000$000 

$ 

$ 

$ 

1. 658: 000$00 J 

150:000$00:) 

5. 000: 000$000 

44.844:880$8891258.103:000$000 
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OURO PAPEL 

Tt•anspo1·te • • 44.844:880$$889 258 .103:000$000' 

71.. Fundo de~tinaclo ás obras de melhoramentos dos por
tos, executadas ú custa da União : 

Rio de Janeiro • 

Maranhão. 

Fortaleza • • 

Natal • 

Parahyba. 

Paranaguá 

Recife • 

Maceió (Jaguará). 

Florianopolis. 

Rio Grande do Sul. 

Art. 2. 0 E' o Governo autorizado : 

3.000:000$000 500:000$000· 

150: 000$000· 

200:000$000· 

130:000$000 

100:000$000 

100:000$000 

800: 000$000· 

100:000$000 

150: Q00$000· 

800:000$000 

47.844:880$889 26Li33 :000$000· 

i. 0 A emittir como antecipação de receita, no ex:ercicio destn. proposta, bilhetes do . 
Thesouro n.té á somma de 25.000:000$, que serão resgatados até o fim do mesmo exercício. 

Art. 3. 0 A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41, da lei 
n, 638, de 17 de setemln·o de 1851, os dinheiros provenientes dos cofres de orphãos, de 
bens de defuntos e ausentes e- elo evento, de premios de loterias, de depositas das caixas 
cconomicas e montes de soccorro e dos depositos de outras . origens; os saldos que resul
tarem do ancontt•o das entradas CO,!ll as sahidas poderão set• applicaclos ás amortizações 
dos emprestimos internos ou os excessos das restituições serão levados ao balanço do exercício 

Art. 4. 0 A cobrar do imposto de importação para consumo 25 o/ 0 em ouro, sendo ti 0 / 0 

para o .funclo de gat•antia e 75 o lo papel. 
Art. 5. 0 A cobrar pa.ra o fundo des~inado ás obras de melhoramentos dos po1·tos ex:ecu

\ados á custa ela União : 
I - A taxa de 1 ~ 0 f o, oUl'o t sobre o valor official da importação do porto do Rio 

de Janeiro. 
li - A taxa de um a cinco reis por kilogramma de mercadorias que forem carre 

gadas ou dt3scarregadas segundo seu valor, destino ou p1•ocedencia dos outro!l portos. 
§Para accelerar a execução cln.s obras referidas poderá. o Gove1•no accei ta r dona ti vos. 

ou mesmo a'.lxilios a titulo oneroso, offerecidos pelos Estadost municípios ou associações 
interessadas no melhot·amento comtanto que os encargos rãsultantes de taes auxilios não 
excedam do produ.cto da taxa irtdicada. 

Art. 6.° Continuarão em vigot· todas as disposições das leis do or~amento àntece
dente, que não versarem pnrticultn•mente sobre a fixacão da receita. e despeza, sobre 
autorização parv. marctl.l' ou o.ugmentar vencimentos, l'efot•mo.r repn.rtições ou legislação -
1isca.l e que não tenham sido exp1•essamen~e 1•evogadn.s. 

Art, 7. ° Ficam revogo.das as disposições em contrnrio. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 10 13- Página 7 de 38 

DESP'EZA GJ1JRAL 

Art. t.o A despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil é fixada em 

ouro, 46.743:981$7.20, papel, 2o0.7G7:513$49ô, a qual será disbribuida pelos respectivos 

Ministerios na fôrma especificada nos artigos seguintes: 

Art. 2.o O Presidente da Republica é autorizado a despender pelas repal'tições do 

Ministerió da Justiça e Negocios Interiores o com os serviços designados nas segníntes 

verbas a quantia de 12:114$245, ouro e 22.228:346~22-l, papel: 

L Subsidio do Presidente da Republica. • 

2. Subsidio do Vice-Presidente da Republíca • 

3. Despeza com o pala cio da Presidencia da Republ ica. . • 

4. Gabinete do Presidente da Republica 

5. Subsidio dos. Senadores . 

6. Secretaria do Senado. • 

7. Subsidio dos Deputados • 

8. Secretaria do. Camn:ra dos Deputados • 

9. Ajudas de custo aos membros do Congresso Nacional. • 

10. Secretaria ele Estado • • 

H. Gabinete elo Consultor Geral da Republica. 

12. JusLiça Federal. 

~3. Justiça do DistL•icto Feclet•:\1 

14. Ajudns de custo a magistL•ados • 

15. Policia do Districto Federal 

16. Casa de Correcção . 

17. Guarda Nacional • • 

i8. Junta CommeL•ciai • 

19. Archivo Publico • 

20. Assistencia a Alienados • 

21. Directoria Geral de Saude Publica • • 

22. Faculdade ele Direito de S. Paulo. 

23. Faculdade de Direito do Recife • 

·J· . .. 

24. Faculdade de Medicina do R.io de Janeiro. • • •• 

OURO 

4 transportar. ~ • • • . . •. . . .• ~ 

PA'PEL 

120; 000$000 

36:000$0GO 

1 o 1 : 440$000 

33:600$000 

567: U00$000 

338:932$118 

1. 908 : 000$000 

473:868$118 

90:000$000 

3()'1:353$118 

19:600$000 

879 :70·1$118 

341:379$059 

12:000$000 

3. 8.25:035$063 

234:507$984 

29:000$000 

39:346$1i8 

87:276$118 

969:580$998 

5.519;800$000 

201: 440$000 

304:780$000 

625:832$236 

!7.338:765$046· 
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Transpo:te • • 

25. Faculdade de j\Jedicina da Bahia. 

26. Escola. Polytechniea. 

27. Escola de :Minas • 

28. Gymnasio Nacional • 

29. Escola Nacional de Bellas Artes . 

30. Ineti tuto Nacional de Musiea 

31. Instituto Benjam.in Constant. • 

32. Instituto Nacional dos Surdos j\ludos 

33. Bibliotheca Nacional . • • 

34. Museu Nacional. . 

35. Serventuarios do Culto Catholico • 

.36. Soccorros Publicos. 

37. Obras. • 

38. Corpo de Bombeiras • • 

39. Magistrados em disponibilidade 

40. Eleições Federaes • 

41. Empregados de Repartições extinc~as . 

42. Eventuaes • • · 

OURO PAPEL 

17 .3:?8:765$048 

747:732$100 

500:981$118 

231:800$000 

541:603$354 

12: 114$2~5 128:Q5.2$23(l 

183: 262$11~ 

209:238$118 

120:079$118 

201:812$118 

14'7:673;)118 

. . .. 181:060$000 

100:000$000 

441:467$228 

781:310$550 

372: 000$(100 

20:000$000 

1:800$000 

100:000$000 

12::114$245 22.228:346$224 

Art. 3. o O ~residente da Republica é autorizado a despendél' pela Repartição do 
Ministerio das Relações Exteriores, com os ~erviços designados nas seguintes verhas, em 
.ouro, 1.038:500$000 e. em papel 632:000.~000 : 

OURO PAPEL 

1. Secretaria de Estado . . . . . . . . . ~17: 000$000 

2. Empregados em disponibilidade. .. . . . 70:000$000 

:3. Extraordinarios no interior • . . . . . 45:000$000 

4. Commissões de limites. . . . . .. 300:000$000 

5. Legações e consulados • . . S48: 500$000 

6. Ajudas de custo. . . . . . . i30:000$000 

7. E&traot•dinarios no exterior • . . . . . . . 60:000$000 

i. 038:500$000 63j: 000$000 
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Art. 4. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Ministerio da 
iiiat•inha, com os sel'YÍvos designados nas st>guintes verbas~ a quantia de 650:653$580 
ouro e 30.822:246$'108, em papel: 

i. 

2. 

·~ ..:> . 

4. 

5. 

õ. 

7. 

S. 

9. 

10. 

1 

1 

·i. 

. 2. 

13. 

14. 

15. 

i6. 

1.7. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

2:3. 

24. 

25. 

2ô. 

27. 

28. 

Sect•ataria G~e Estado. 

Conselho Naval 

Quat·~el General 

Supremo Tribunal :Militar 
' 

Contadoria 
' 

Commissariado Geral da Armad<t. 

Auditoria 

Co\'po da Armada, etc . 
Corpo de Marinheiros Nacionaes 

Corpo de Infantaria de Marinha 

Arsenaes. 

Capitanias de portos . . . 
Balisamen tos de portos • 

For.;a Naval 

Hospita.es . 
Repartição da Go.rta l\Iaritíma. 

Escol[). Naval, etc. . . . 
Reformados. . .. 
Compnnhi[l,B de Invalidas 

Armamento e equipamento. 

Munições ele bocca 

Munições navaes . . 
l\laterial de construcçfio naval 

Obras. . . 
Com lmsti vel, 

Fretes, etc. 
' 

. 
Eventuaes. . . , 
Commissão em paiz estrangeiro 

Vol. 111 

or:tto PAPEL 

. 208: 6':37$000 

. 46:8-10$000 

98:331$000 

26:040$000 

' . 233: 932-$500 

.. 43:160$000 

. 2!:775$000 

3.099:840$000 

. . 
' 

2. 729:012$350 

. 373:650$700 

. 3. 758:514$668 

. 436:084$000 

50:000$000 

. 4.447:064$146 

. . 376:603$000 

. . 669: 820$000 

. . 387 : 200$000 

. . 6i7; 021$609 

-160:667$685 

150: 000$000 

. 7. 867; 422$450 

. 
' i • 350 ; 009$000 

i. 75.0:000$000 

430:000$000 

' . i . 000: 000$000 

~ . 
' 

. 220; 000$000 

. . 2i0:000$000 

650 : 653$580 $ 

650: 653$580 30.8.22:246$108 
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Art. 5. 0 O Présidente da. Republica é autorizado a despencle1• pela Repartição do 
Ministet•io da Guerra, com os serviços designa.clos nas seguintes verbas, a quantia de 
50:000$000 ouro e de 47.712:40!$070, em papel: 

L Administraçã·) Geral. 

2. Supremo Tri 1JUtlal l\Iilita.r e. Auditores . 

3, Direcção Geral de Contabilidade da Guerra • 

4. Intendencia Geral da Guerra • 

5. Instrucção militar. 

6. Arsenaes, depositas e fortalezas 

7. Fabricas e la l;oratorios. 

8. Serviço de Saude . . • • 

9. Soldos e gratificações. 

iO. Etapas. • 

H. Classes inactivas 

12. Ajudas de c-usto • 

13. Coloniat!l milHat·es. 

14. Obras mililai.·es. 

15. Material . 

16. Comnüssão em paiz estrangeiro • 

OURO 

50:000$000 

PAPEL 

i9i:9i5$000 · 

143: 800.~000. 

236:530$000· 

277:461$0(){)> 

1. 040: 894$500· 

L 235:972$414-

350 :871$300· 

329 : 340$000· 

14.839:132$900 

15. 913:562$000· 

2. 222: 979$956· 

200:000$000· 

125: 800$000· 

. 2.100:000$000. 

8.498: 095$000· 

$ 

50:000$000 47.712: 404$070· 

Art. 6.o O Pt·~s i dente du. Republica é autot•izado a d.espender pelo Ministerio da In
dustria., Viação e Obras Publicas, com os serviços designados nas seguintes verbas, em 
ouro 4.491:375$429, em papel, 69.05S:048$801: 

1 • Secretaria • , 

2. Eatatistica ••. 

3. Co-rreios.. • • • 

4, Telegraphos. 

OURO PAPEL 
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Transporte. . • 

5. Auxilias á agricultura. 

6. Agasalho e. transporte de emigrantes esriontaneos 

7. S!lbvenção ás Companhias de Na\·ega.ção 

8. Gat·antia de juro~ • 

9. Estrada de Fet·ro Central do Brazil • 

10. Obras federaes nos Estados. 

11. Obras Publicas da Capital Fecleral • 

!2. Esgoto da Capital Federal . 

f3. Illuminação Publica 

14. Fiscalização. 

15. · Observatorio Astronomico 

16. Repartições e lagares extinctos 

17! Eventuaes • • • • • 

OURO 

481: 134$45-f. 

815$000 

·. 
{1.47·1 :5523313 

531:273$662 

3:600$000 

PAPEL 

19.818: l5ã:$300 

1.50:040$000 

ii4 : 75~~-$700 

2.800:061$69.2 

1.433:083$8!4 

32:470:563$503 

2 .696:79.2$500 

2. 762:640$500 

5. 297:357$130 

628: 288$662· 

526:610$000 

87:600$000 

61:200$000 

150:000$000 

4.49i:3i5$~<J 69 .058:0-18$801 

Art. 7. 0 O Prel!lidente da Republica é autorizado a despender pela repartição do 

Ministerio da Fazenda, com os serviços designados nas seguin~es 1erhas , em ouro 

40.50~:338$466, em papel 90.314:468.~293 

Ol]P..O PAPEL 

i . Juros e mais despezas da diTida exter!la. . 18. 555: 355$556 

2. I&em e amortização do empreeUmo externo para o 
resgate das estradas de ferro encampadal!l • . 7.318:373$334 

3. Idem idem dos emp1•estimos internoll de 1868, 1879 e 
1897. • • • • • • • 2. 286:065$000 9. 213:420$000 

4. Idem da. divida interna . . . . 25.756 :08~00 

5. Pensionis\as. . . . . . 6. 839:994$612 

6. Aposentados. . ·• . . 2. 752:191$113 

28.15~:793$800 . .(4.501:68~$758 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 251051201 5 10: 13 · Página 12 de 38 

;18'4 ANNAES DA CAl\tARA 

T ransporte 

7, 'l'he~ou•·o Fode•·al 

8. Tribunal de Coutas. • 

9. Re~bedoria. da Capital Federal • 

10. Caixa de Amot>tização. 

11. Casa da Moeda • . 

12. Imprensa Nacional e lJilwio Official 

!3. Labora.Lorio Nacional de Analyses. 

. .. 

14. Ad~inistração e custeio dos proprios e fazend.as na· 
c•ollaes. 

15. Delegacia do Thesoure,em Londres • 

16·. Delegacias Fiscaes, • 

17; Alfandegas • ~ • 

i8. Mesas de Rendas e Collec·torias 

. . 

:t9. Empregados de 1•epartições e lagares extinetoB. • 

20. Fiscalização e mais deapezas dos impo8tos de con-
sumo . . • • • • , 

21.. Commissão de 2 o/o aos vendedores particulares de es-
tampilhas. . . . • . • • • . • . ... . . 

our:o PAPE L 

28.159;793~890 44. 5G1.:6B9$785 

:L 1.83: 305$000 

403: 000$000 

100:000$000 

36:600$000 

413:500$000 

3i2:865$0QO 

756:840$000 

i . 760:340$000 

94:000$000 

73:840$000 

8: 808$396 9. 605: 531$000 

• • • • • 2.500:000$000 

56:851!$986 

2.349:400$000 

22. Ajudas de custo. . . . . . . 
200:000$000 

40:000$000 

23. Gratificação por serviços tempo~arios e e:xtraOl•di
narios • . 

24. Juros dos bilhetes do Theseuro. • , • • 

25. Idem dos emprestimos do Cofl'e de Orphãos. 

26, Idem dos deposites da~õ Ca.ixa.s Eeonomicas e Monte 
de Soccorro • R • • • • • • • • • • • 

Z'l. Idem diversos • • 

28. Porc~~lagem pela cobrança. executiva. da.s divida.s ela 
. Un1ao . • • • • , , • • • • • • . . · 

29. Commissõem e corretagens 

30. Deepezas evantua.es. • • 

3i, Repusições e restituições. • 

32. Exercícios findos • 

. .. 
35:000$000 

6:000$000 

50:000$000 

100:000$000 

50:000$000 

480: 000$000 

650:000$000 

6.!00:000.~000 

50:000$000 

1.00 :000$000 

20:000$000 

150:000$000 

450:000$000 

33. Obru. • . • • .. . . . . . . . 
2. 000:000$000 

780:000$000 

34. Crêditos especiaea • . . . . . 325:036$180 

35; Sen•iço de est9.tis~ica commercial. . . . . Z'I0:000$000 

28.821:238$466 77.1598:468$293 
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GURO PAPEL 

> 

'i'ransp<.>rta , . 28.821:238::,466 77.5\l8:468::,2t'3 

Al'PLICAÇÃO DA RENDA ESPECIAL 

,6, Fundo de resgate e de garantia do papel-moeda .I 8 . 5.20: f00$000 2. !)5{): ú00$000 

3 7. Idem de a mortizaçii.o dos emp1·es~imos internos • ·!· 5. i. 50: 000$000 

S. Idem para a Caixa de resgale das apolices das Es-
tradas de Ferro encampadas . 160:000$000 1. ü5S: 000$000 

9. Idem para as obras de melhol·amen tos dos portos. 3. 000: 000.5000 3. 030:000:!-GOO 

40.501:338$466 90.31-1:468$293 

Art. 8. 0 E ' o Governo autor izado ; 
1.• A abrir no exercicio de 1903 crediLos ~uppl~mentares, até o ma.x imo de S.OOO:OOO$, 

ás veruas indicadas na tabella rrue acompanila a prese ut~ proposta. A's verbas 
Soceorros pub!ieos- e - E:s:ercicios fi ndos- poderá o Governo abl'ir creditos supple
m en t:u·es em qualquer mez d o exercicio, corn Lan to que sua lotalidado computada com as 
dos demais et·edit os abel' tos não ex:Geda do maximo fixado, respeitada quanto ú. vel'IJa - Ex
crcicios lindos - ll. disposição da lei n . 3230, de 3 de setemb••o ele 188->, :nt. !.L No mn:têmo 
li xado por este artigo não se comp Nhendem os cradi tos atlertos aos ns. 5, 6 , 7 e 8 do orça
mento do ilfinlsterio do In terior . 

2 .o Fica o Governo autoriza do a liquidat• os debitC!s dos banco~, provenien tes de au:s:ilio 
ã bvom·a . 

3.• Conlinúa o Governo auLorizo.do a conceder o l,}remio de 50$ por tonelada aos navio> 
que fól'em construidos na Republica e c uja :uqueação seja super ior a iOO \oneladl\s1 podendo 
a br il· os ct·edioos que forem necessarios, 

4.0 Continúa o Gove1•no autorizado a abl'ir credito para ul tima r as despezas com o ser• 
viço da uniformi~a ção dos ty pos das apolices. 

Art. 9. 0 A e despez ~s com funeraes dos funccionarlos publicas e com o pAgamento de 
ajudae de custo ficam sujeitas ao r egisu•o a _postc·riod do 'rribunnl da Conlns, nos lerm os 
do art. 164 do regutam1into que baixou com o dec reto n. 2409, de 23 de dozemiJro de i S96. 

Art iO. Picam appt·ova.dos os creditos n a somma de 2. 551:026-$763 ouro e 31.110:599$605 
pape l, constantes da tabella A .. 

At·t, H . No e~e 1·cicio da. p1•e aento p1·opoeLa podará. o Govet•no abl'iL' creditos snpple• 
mentnras par n a s vet•has lncluldus na tabella B. 

Art . • i2. F icam revogadas a s disposições em contrario. 

Rio do Janeiro, 10 de julho de 1904.- Leopol-do de B uZhéies . - A' Commicsão 
ue Orçamento. 

Do Mioisterio da Indust!•ia., Yi:LCáo e Ohra.s 
Publicas, de 27 do corí'ontc, romcttcndo o 
requerimeuto em qne o p1·a.tic(l.nte José Oao· 
tano Alves Notto, da Aministra~.no dos Cor
reios de Minas Gora.es, petlc um anno de li
cença, para tratar da sua saude .- A' Com
missão de Potições e Poderes . 

Do Ministerio 'la Guer1•a, do 26 do cot>
rente, enviando o requerimento em que o 
coronel ila arma de a.t•tilhar ia Vicente An· 
tonio do Espírito Sa,nto, lente da Escola Mi~ 
litar do Brazil, pede a concossã.o de um cre· 
dito especial, pat·~ pagamento do premio de 
5:000$, que lhe fot arlJitl•ado pelo eoruolho 

do ins&rucção daquella. escola , pelo seu tra
ba lho-Comp:mdio de Direito, etc. , etc, -A' 
Commissão lle Ü.L'Çamento. 

Requerimentos : 

Dos funcciona l'los du. Secre tu.ria da CõrtG 
de Appelll~ção, solicitando a oQuipar:~.çã.o 
dos seus vencimentos n.os dos fllnccioaa,rios, 
de igaal categot'ia,da Secretaria do Supremo 
Tribunal Federo.t.-A's Commissõ es de Con
stituição Legislação o Justiça, c de Ol'Ç<\• 
monto . 

De Bt:ll'na.t•dina. Lopes Pl'ado, pGdinilo ura.a 
ponsã.o.-A.' Com1nissão de Pensões e Contas. 
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. ~ão h~veodo oradores inscriptos, passa- se 
u. d1scussao dos requerimentos. · · 

Em seguida são successivamente sem de· 
lmte encerrados os seguintes requerimentos 
offereeidos na ses~>ãu de 21 do corrente pcl~ 
S1•. Barbosa Lima : ' 

<cRequeiro que o Pode1• Executivo informe 
9i a a.utoridade policial mandou prooede1• a 
rigoroso inque1•ito : 

a) sobre a morte do. menor Iracema, occor· 
rida durante uma desinfecção offl.cial na 
avenida n . 12 da. rua Major A vila e prove
niente do queim:l.daras pa1• acido phenico 
empr<!gado · nesse seniço pelos agentes da 
autoridade sanitaria ; 

b) sobre a. morte de Cypriana Maria. Leo
narda , â rua da Alfa.ndega n . 277, no dia 
14 de julho corr•rente, motivada, por septí
<!emla consecu tiva á Mccinaçiw, segundo 
resa o attestado do Dr. Cunha Cruz, regis
trado na 4" P retoria' o na vigencia. da inter
venção clínica numu mililari que tem im
posto contra a vontade dos pacien tes a.qnetle 
processo prophylatico. 

Idem requeil'o que se solicite, no caso 
atfirmativo, cópia autheotica. desses inque~ 
l'itOS.» 

«Requeiro que a ·Mesa solicite do Governo 
um exemplar do-livro do bolso-com ore· 
spectiv~ questionaria ai.nda não r espondido 
e a que serJfere o art. 32 do regulamento dos 
S~rviços Sanitarios a cargo da União, expe
dtdo com o decreto n. 5.156, de 8 de março 
de 1904.» 

E' annunciada· a. discussão do seguinte l'B· 
querimento do Sr. Barbosa Lima., olferacido 
na sessão do 25 do cor1•cnto, oujo teo1• c, o 
seguinte: 

«Requeiro que so solicitedo Governo; para 
o tlm de SC1' publicadt~ no Diario Official, 
cópia <las informaQões p1·c~tadas ao Ministro 
da Justiça p elo medico legista. Dr. Cunha 
Cruz em resposta ás increp~ões que lhe 
foram feitas pelo diroctor da Sande Publica, 
Dr. Osvaldo Cruz, a proposito do.. certidão de 
obito de Cypriana Leocadia, bem como de 
toda. a correspondencia sobro este oa.so tro
cada entre as autoridades políoi!~es e o ga.bi· 
nete -medico·legal.:. 

O Sr. P.realdente - Tem a pala· 
vra o Sr . Ba1•bosa. Lima. 

O Sr. Darbosn, Lima (·) - S1•, 
Presidente, o discurso que hontem profel'i 
nesta Casa dentro dos vinte minutos da ·ho1•a 
do expediente que me ficaram saiu de tal 

fót•ma. mutilado e deformado que tenho ne
cessidade do fazer uma. rapida r ecapitulação, 
ao menos da.s conclusõea a que cheguei. 

Penso te1· demons~ra.do, llontem, que no 
caso da. menor Iracema., que succumbiu por 
queimaduras de a.cido phe nico duranta uma 
disinfec~.ão otnci[l.l , na rua. Major A vila 12, 
hon v e um crimu capitulado no a1•t. 297, do 
Codigo Penal . 

Li este a rtigo c mostrei que o delicto 
existe tOtla. vez que se dê por imprudencia., 
negligencia ou imperícia na sua at·te ou pro 
fissão ou inobservancia. de algumas disposi· 
çoes regulamentares, motiva.ndo um homiei
dio,que é pnnido com prisão collula.rpot•dous 
meze~ a dous a.nno1. · · 

Recordei que este a.rtigo é a. t•epetição do 
art. 19 da le i 2 .033, de 20 de setembl'O 1871. 
-Reforma. judiciaria.. 

Tratando-se de inobsel'Vancia de alguma. 
disposição regulamentar, demonstrei que 
e:J~a inobsorva.ncin, se tinha dado, lendo o 
ar tigo do Ngulamento do hygiene adminis
tr<1tiva. da União, segundo o qual (o art. 
167) as disinfecções serão presididas em to
das as suas phases por um ióspoctor sa.ni
ta.rio e feitas de a.ccot'llo com as instrucções 
cspeciaes fornecidas pelo director geral da 
Sa.ude Publica. 

Di))nonstroi ma is que nem o inspector pre· 
sidiu a essa de.ünfecçã.o, nem ella. foi feita 
de accordo com as instl·u~ções tochnicas bai
xadas pelo director dessó sel'vico . 

ReCOl'dei que so tinha. a ffirrnado, em 
nome do Governo, que a disinf~cção fôra. 
presidida. pelo Dr. Almeida. Gomes. Affir
moi e afl1rmo do novo, que o Dr. Al
meida Gomes supposto quo soja. o inspe
ctor sanita.rio desta zona, o que ponho 
em duvida, nii.o prC3idh·a. a desinrecçào e 
que estava. no posto sa.nltario, longe do local 
em que se fa::i a a referida de$infecçúo i que 
tendo se dado o dQs:•stre em consequencia. do 
qu:~ol p~receu a menor queimada por n.cido 
phenico, varias pessoa.s, pa.rtindo desse local 
furam tto posto onde se achava. o Sr. Dr. Al
meida. Gomes B lhe communiearam o fttcto ; 
que só então, o Dr. Almeid<1. Gomes foi 
presta.r soocorros á menot•. 

Po1•tanto, o Dr. Almt>lda Gomes nã.o :pre
sidiu a. desinfecção, e, como o Dr . Almeida. 
Gomes, nenhum outro medico. 

Logo, houve iaobse1•vancia. das dis:posiçoos 
regu lamentares e, tendo occorrtdo um homi
cidlo, t ento fa.llecido a creança. om conse
quoncia destas queimaduras, está. abi per
faitamente caracterizado o delicto pl'evisto 
no artigo do Codigo que citei. 

O meu digno collega e amigo Sr. Wen
eeslá.o Braz diz que as info1•maçõos officiaes 
lhe merecem muito e qne, em l'ogra, a mim 
nada merecem. 
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· Não é tanto assim. Toda a vez que tenho, 
contra. a informa~ão otncial, uma infor
mação que me parece de mais peso, eu me 
1'endo á. cvidooci~ desta. ; om falta de uma 
. coiltradicta séria á. informaçã.o official, acre
·~ito na Informação official. 

O SR. HAJtBOSA LDIA - Sim, comtanto 
Ci ue V. Ex. , com o alto prestigio quo tanto 
o recommentla, conLribua. pa.ra que o digno 
i'unccíooario não seja punido pela. ousadia tlo 
não dizer aquillo qne o Governo quizer. 

No caso, tenho uma contradicta do ma.i;; 
<\lto valor â. iufot·maçilo oficial, mas pa.r\ida. 
de empregado publico, de modo que, si fos;;e 
produzida neste r ecinto ou na improns .1, 
olle correria o risco de ser demittido, de ser 
punido ; o eu nã.o quero contribui!' para a 
demissão deaso cmpregudo. 

O SR. "'WE!\CE8J,ÁO BaAz-Declal'Ci e con
tinuo a declarar que, emqua.nto njo se <Le
monst,ra.r o -contl-ar•io, ac1'edita.rci nas infor
mações officiaes. 

O Sa. BARBOSA LDIA-Mostrei a. V. E~. 
~1m documeoto . .. 

O Sa. WeNOESLAo Bruz-Cootinua.rei a 
acreditar nas informações officiaes, mesmo 
JlOl'que não li esse documento : elle eN con
fidencial, de modo <i ue eu não o :podia ler. 

O Sn.. BA.RBJSA LmA-Para. V. Ex. dei· 
xav<~ de ser confidencial: eu julguei-me au· 
c.torizado a mostrai-o a.o nobre Deputauo. 

o SR.. Joio LUIZ Al>VEi>-Mas pal·a a. ca.
mara continuava a. ser confidencial . 

0 Sn. . BARDOSA LmA-Emfim, Sr. Presi
dente, a..situaçã.o é Cjgta:conclui com um des
·afto á, pol.cia para que clla. investiga.sse e 
tlemonstra.sse que, offect ivamente, nli.o se 
-(leu o crime, isto é, que o Dr. Almeida 
Gomes, ou qualqum• iuspectOl' sanitario, pre.
·sidiu a.o serviço. 

0 SR. "WE:\CESL.\.o BltA:t.-V. Ex. contintía. 
a. atllrma.r quo tenha havido imprudcncia 
ou imperícia ~ 

O SR.B.~n.nosA LIMA-Houve imprudcncia 
e negligjjooía por i nobsor·vnnci:~ d:t dispo~ir;flo 
regult\mentar. 

0 SR . "WENC&~LÁO BRAZ-V. li:lt . tem el
mentos para acreclitar nisto ~ · 

0 SR.. BARBOSA LIMA-Seguramen ie. 
0 SR. WENCESLAO BRAZ-Não vejo, 

sei q ua.es st>Ja.m. · 
uf~o 

O SR.. BARDOSA. Lil\IA-Senhores, a. Camal'a. 
rleve estar lembrada de que aqui se invocou 
o nome do D1•. Almeida. Gomes, distinctis· 
<Simo ex-collega. nos.!lo, profissional respeita.
bilissiruo. Pois bem, a.ppello da. informaç.llo 
otllcial. pa.1•a. a 1mdicnéia. severa do Dr. AI· 
.meida. Gomes, 

O S~t. WENCF.SL,\o BRAZ - Já foi publi
cado pela imprensa que elle esteve presente 
e ollc não contestou ; ~i não ti v esse estado 
presente, deveria contestar. 

O SR. BAIWOSA Lnu - A Camara. tem 
bastante pe1'3picacia. para comprehonder em 
quo pé a. melindrosa ques&ão do appello ao 
Dr . Almeida Gomos está colloca.da . Assim, 
não ins i~tirci m ais e passarei no l'equel'i· 
monto em discussão. 

Sr. Prosidente, pol' disposição do l'egula.
meoto da hygione,do regult\ruento em vigor, 
verifica-se que a igaorcmcia (sic) dos me· 
tlicos assistentes, dos clinicas que não estão 
empregados o::~. Repirtiç,ão da Sau<\e P ublica, 
se acha. equipM·a.da. a um crime. 

De facto,diz o ttl't . !~)! com o seu paragra 
plw unico que : <<Quando, no decurso da 
vigilancia , ou a inda no serviço da. policia 
sanítaria, ou em virtude do denuncia., for 
encontrado um doente r1uc>, a juizo do in~po
ctor sanita.rio, es~eja ttccommet tido do 
molestia infectuosa., e esta opini<io niío seja 
partilhada pelo mecf.iM a.{sistente, que será 
semp1·e OU1>ido em laes ccrsos, u. Di1·ecloria 
Ge>·a& da 8aucla PHúliccr furá ewamirtar o 
doente po>· uma commis.~rTo composta de d ous 
medicas rlos ft.ospitaes· de isolament-o e de 
dous clinicas de recm~hecida compet.encia-; 
os clinicas cham:~odos pela Di1•ectoria. Geral 
da. St~udo Publica. pe!'Ceborã.o cada um, pela 
consignação - Kreutuaes - d11. verba. dest t .. 
nada ás despesas da. mesma. directori:l., a 
quantia do 100$ pot• examo.~ 

Entã.ooccori·e um contUcto scientitlco entro 
um delegado da Sande Public.l e um medico 
a.s~istento de um dado onfermo. A Saudo 
Publica cou vida dou> JUO<licos 1Los hospi
taos t.lo i~olamentn <:~ dous clinicos dos mais 
reputados, a c:trh um rlos qua.cs gra:tifica. 
com 100$ por a:;sa. contereocia.. 

« Art. 192- Sl a, commissão concordar 
com a. autoridade sanita1•ie., esta proceder á. 
como o caso exigir c fcwd 1'igo1·osas in'tlesti· 
gaçcío afim de aptwa;· c1. oulpalidade do ASSIS
'l'ENTE, que, de acco?do com a rnttw ·e.za d<J. 
{ttZta (sonegação 011 Wl'iORANOIA), será punido 
de conforJnidade com as leis em vigor~'>. 

Isto •·l si se VCl'ificM• que o delega-do da. 
Saude tem ra.zão. 

O Sn.. MALAI~UIA.S Go:-;ç.u.vEs-E au. bypo
theao contraria ? 

0 Sn. . BARBOSA Lt:\rt\-Nada. 
0 Slt. WINCESLÁO BRAZ- Elle que diga. 

. o que houve; pOde dizer. 
Ha. log.w para um castil!o a.o medic\1 usai.'l

tente por igr10rnnr.ia • 
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Agora, si quem tiver errado for o delegado 
d~ hygiene, a ignorancia desse delegado de 
hygiene não é capitulada no regulamento. 

O SR. MALAQnAs GoNQALYEs-Não é pas
sivel de pena. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Absolutamente. 
Eu deixo a situação em qtw ficam os me
dicas assistentes ao cdterio (los di&'nos cli
nioos que fazem parte da maioria ua classe 
medica. 

Ainda a classe medica. poderá. ser punida 
por iguorancia, toda vez qne tiver a. au
da.cia ... ( Audacia e a palavra sacramental e 
official que estiL hoje em um cscripto de uma 
pessoa autorizada que escreve no Joi·nal do 
CommeJ·cio sobre a attitude dt~. minori:1, cha
mando-de audl1.ciosu.). 

Pois bem : os medicos q_uo tiverem a au
dacia do formular um diagnostico em diver
gencia com a autoridade sanitaria siio ainda, 
em out-ros casos, passiveis do uma, penalidade. 
São _passiveis de outras penalidades ainda 
por outros motiYos . 

Chamo a. attenção da Camrwa. pa.ra o re
gimeu da. espionagem, da delação e da cor
rupção que o regulamento de hygienc que nos 
felicita, instituiu. 

« Art. 1:35- Quando uma pessott fol' ac
commettida de molestia infecto-infectnosa, 
serão observadas as seguintes disposições». 

Dal}ui h11. pouco lerei a parte do regula
mento, dizendo o quo são molesUas l.nfe
ctuosas e qLtaes são. O requerimento as emt
mera. 

Não é por dofinição que se refere a eUas, 
é por enumeração concret<t. 
~ Quando uma 1}essoa for accommettida. 

do molestia iufectuosn. serão obsorvaclas u.s 
seguiu tes disposiçõos : 

O re,gponsatJet pela casa, o chefe da fa
miUa, o parente mais pro,-âmo llo doente que 
,·esidir no. casa, o enfermeiro ou ryualque>· 
pdssoa que acom1Jtmhe O!t est~ja enca?'J"IJ!Jado 
do paciente 011 na falt'a dessa pessoa, o VII:liNIIO 
~rAIS PROXIMO. » 

O visinho mais proximo ! .•. 
Vejam os riscos da visinllo.nça. ; como a vi

siuha..nça passa. a ser causa perigos~t. 
cO vi~ínllo mais proximo eleve . •• » 
Nií.o é um dever moral a que quuJq_ne1· se 

possa. furtar. Não. Elle de,e, sob iJerw de 
cadeia e multa . 

«, •. logo que tiver conhecimento •.. » Pal'CC!l 
que basta.va isto, não 1 Pois, não, senho:ros : 
c ... ou PRESUMIR (ú a r,im:ples presumpção ! ) 
da, na.tm•cza. iufeatuosa tla moles tia. .» ltuagi
ne-sa um visinllO prenmtindo (da ?tat~.we~a 
in{ectuosa» da molcstia (iUn occorre em uma 
ea.sa quo n.ã.o ~ delle, « •• • deue communicar o 
facto â delegacia da Saude do tlistl'icto em 
gue esti-oe1· o doente.» Deve, por que ~ P or-

que «Qualquer pessoa (art. 137) que deliar 
de fazer' a notificação (nesses termos) das 
rnolestias (preommidas) 1nfectuost\s é p:tssivel 
das seguintes penalidades, - except o nos 
casos em que, send() <~ p 1•imeira. vez, fica).' 
bem patente que os responsaveis tcem boas 
razões justificativas, a juizo das tLntoridades 
sanital'ias:- IO), as pessoas a que se refere 
o art . 135 (Coi o que li ), lettra A (foi o que 
li) : «Jlulta de 20$ a 100$, IHt p1·is!fo p 01' um 
a oito dias.» 

QLlaes são essas molestias infectuo~as ·~ · 
«São consideradas molestias de notifict1.ção 
compulsoria (art . 145) : febre amarella, 
peste, chole1:a e moles tias choleriformes , "va
ríola, diphteria, infecção p uerperal nas ma
ternidades, ophtalmia. dos recemnascidos n as 
maternidades e creches; typho, febre typhoi
de, lepra, tubercttlose quando no periodo de 
eliminaç.1.o do bacaUo especifico ; mPALuins
Mo, e.scu.rlatina, BERII3ERI .}> 

Senhores, ou et\ n'[o entendo o que leio, ou 
ea sou conduzido le~lmente a tirar as se
guintes conclusões: quando occorrer em uma 
casa visinha da minha um caso de impa.l~
dismo-e eu estou fallaodo a uma a.ssembléa 
no seio da qual teem assento clinicos da maior 
competencia, que sabem o quanto de difficil 
vae- pa1•tt um profano presumir ela possibi
lidade tle eJCistir na casa visinha um caso 
de impa~ttdis·mo- toda vez qLte isto se der 
na casa. do meu vizi nho mais proximo etl 
devo denunciar , sob pena. de multa de 20$ 
a 100$ e m~doia. (prisan-crelo ClllO é cadeia), 
pm· um a oito dias . Isto é, para. mim nã.o 
seria propriamente cadeia, porque official 
superior do exercito natm'almente iria para 
o H:st<tdo ii·Iu.ior, bom enteuditlo si nã.o esti
vessem suspensas n.s g:.wantias constitucio
ua.os, porc1ue, susponso.s, iria part\ o rr:i
limlnJ. •. 

Agora, si eu denunciar , si eu delatar, si 
eu espionai' ? 

Indago, m~mdo a cria.rht ver ificar: veja si 
por a !li não hn. um tla.zos inho lle impaludis
mo.- Não sei, Iuduguo para ver :;e p resume 
de um caso de impaludismo, ou de be1·iberi; 
procura ver si não ha um sujeito meio trope 
go, l'IUdando com as pernas bambas. 

Si lla, corro logo á delegacia d a Saude:
está aqui um caso ue mol~stia inrectuosa r 
Venlto tl.izer, porqtle ·nã o que·:o ser p 1·eso. 

Ora, a criadn. apressa-se a trazeL'-me a 
informação , porq_ue 1 porque tem gorgeta 

Eis ahi. 
Ul\l SR., DEPUTADO- Quem paga 1 

0 SR , BARBOSA LIMA- E' tirada da multt\ 
paga pelo culpado, que pôde se!' muito boa 
-1:000$. 

O culpado p6dc sel' um m edi.co, e, si fot•, 
diz o art. 135, letra C: 
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« O medico ou parteira que for chamado 
para tratar ou pre3b.l' cuidados a doente 
ataca.<lo ou supposto de molestia. inf'ectuosa, 
(!inda que não assumet a di.recção do Eeu tra
tam~nto, no mais cueto espaço de tempo 
possiv.el e pelo meio ma.is rapido, fará i~ dele
gacia d::. Saudemais proxima,uma notifieação 
eBcripta, em ctne esteja consignado o 
nome por inteh·o do doente, sua idade, rua 
e numero da casa, e numero de dias da mo
lestia ». 

Isto agora é a lettrn. C do art. 137. 
.Para os medicas e parteiras que não obe

decerem ·a este a.digo IH1 a multa. de 500$ a 
2:000$ e a prisão po1' um a trcs mezcs. Tres 
mezes de ca.deia e 2: OOOS llc mutta, no 
maximo, freando, portanto; l :000$, q_no ú a 
metade, para qllem ti,·er a hn.bilídado do 
dcmunci<u•. 

Do moclo que, S1·. Presiüentc, nós já tí
nhamos a. ina.ustl'h tla clesl·atizo,ç<io, perdoem 
a· neologismo, que não é meu, mas quo jct 
ostâ. cons .Lgra.do na linguagem official-guem 
apanhar ratos, leva-os ~t repttrtição de 
hygiene e ganha 300 réis por cu.beça desse 
roedor. Agor<~ junt.ovse a esta inLlnstría. c~ta. 
outra, a industria dos osplõc~. dos delatoms, 
dos familiares do novo Santo Officio, que 
podem andar de l'ua em rua a cascovilhar 
onde ê qlle existe. })rincipa.tmento no lar do 
-pobre, na cn.sa do proletario, a moça. qLte 
demonstro estar a.l!ectt~du. da bu,cillo$e pul
monar. Tem as rosetas avet•molhadas nos 
malares, n.presonta cert a. reacr,,Ii.o febril ; in
daga. Si SUa, de ffiíÜll'u:;ada., tem \lill(L tosse 
teimosa ... Que l)ella, occ[l.sião para 8.pa.nhar 
1:000$000! 

E a1ü tomos, Sl'. P1•esidente, o (Lela.tor quo 
enriqllece com n. misol'ia alheia ! 

A casa onde eUll. é o cucn.nto de sou> p3.es, 
não póde ser o slm ltw, como o é p~ra. os 
uu tros ; ha. de sc1' isoh~da. e não !lo. de llom
mettor mu.io o ct·imc do beijar, «beijo:!' é 
crime»;· uiio póde o~cll.l't'l1.l', não pódo cuspir, 
porque pa,gn. a. mnHo,; não póclo fN cilwntar u, 
Escola. Normal, o lrH~ituto lle Mtlsica; nií.o 
pódo sot' empl'OgJ.<la em fabrica <tlgum(~ c 
só tem quo mol'rcr, parn gnudio daqualla 
sciencia orficlal quo mt horltom condemuil.m 
com a maior abmulancia d.:1, alm:J,, 

Já ha. dispostçiio sohro colonla de lcp ~oaos 
(n,rt. 232), at•chitectada neste rcglllamonto ; 
logo, haver!l. a. cnlouia (lO tuiJm'clllosos. Não 
aoi si para esta colonia il'á a dam<t do high·life 
tt quem o bacillo uã.o rospoit:.o. 

Pa.ra es tes, os sanll.torlos dos grandes cen· 
t1•os dtt civilização ettrop~<t ; pu.t'.\ ostos, as 
viagens dispontliosas em btt~ca. elo melllOl' 
clima pi1l'a. moll10rar; ma.s p o..rn. u.rez amo· 
finada da plebe, para o gado cttte consti.tuo a 
llOpulaçã.o dos cot"tiços c osto..lagans, pat•a 

Vol. lU 

estes, a colonla dos tnberculosos ao lado da 
coloni;J. dos loprosos ! 

E&tarei exagger~mdo, imaginando uma ca
çada aos tuberculosos cru que se lla, de 
acuat-os em suas tocas p'-.ra quf) ahi n,podre
çu.m sem fazer mal il coHectividn.de egoísta, 
restitui(la, aos tempos ío~·ozes da Lacedemo
nia, em que o ente que nascin, sem condições 
de viabihthdc c<>a. sa.criilcado :~ comm unhã o ? 

V:\mos lüt' este bello cn.pilulo de cthic(t 
medica., de a.ltrtlismo pt·ol'l.ssional, de cu.pa
cidade mora.l, nessa medicin:~ official, vamos 
ler este bello capitulo da t uberculose -
arts. 220 e sognilltcs: 

<(Art. 2.20. A tubcrcttlose é considerada 
molcstíu. de notifica-ção compulsoría para o~ 
eiTeitos do presente regula.monto, quando 
occorrer obito, ou q_ttanrlo, h:J.vendo elimi
uaçiio do b<~l'illo~ cspecifl.cos, esti vet•em os 
doentes nn.s seguintes condições: a) resitlil'Cffi 
em casa de lu~bibção conectiva; b) tl•aba
lharcm em fabrica.s, offiein:ts c estabeleci. 
mentos congcnct•es ; c) forem empr·egado~ 
em casas do pasto, lwteis, coofc iti1rias, co.fcs' 
al'mazens de comes ti vels c outros e~tabole, 
cimentos analogos, em quo sejiJ.lU m«.nipn
ln.d.as substancias alimentícias, c em phar
mat:ia.s c collegios ; <I) mudarem de casil." 
e) forem cmproga.dos como a.mas do crlan; 
ças, criado.~ de servir, copeiros ou cozi
n.hoiros . 

« A1·~. 221. l\enhum doente 1'cconhecicl().
mentc tnbarculoso poderá res idir em casas de 
habitação co\lecti va. 1\. infracçrLo scr~i pu
nitla com a multll. do 50D8, i rnpost<t ao dono 
ou responsavclpl:lb ca.sa. .» 

O tuberculoso lm. Jc ter cctso. Sllct, c não mo
UeJtO CJ.Uétl'tO Oll a.pa l'tttlllOiltO . [s t(~ O li UâO 
ar[ ui o cut•liço do$ tubct•cnlostJS p:tt•:t o 11~0 
SÕ.'l UOSt01't'<l.UOS 1).~ ~tmattliçoatl•JS pCht Sl:ÍOUC!il 
olltcia.l ·~ 

<<ll;wcr{t cas:ts tlo ltahi t<1f,'ilO colloctll'~t pll.l'a 
r ocoilcL' tlocntus tllbrll'Ctdoso.~ ..• (:trt. '2.22) •. 

Havemos do P•tssat' tongo ue uru:t dcS~(~S 
ca,;o.~ sínistPa.s cuJUo orn ce l' to~ pontns uo ln· 
Got·io~ tlo l3raúl se passa. longo do a.gmpa.
mentos do ca.bttnas onde v lvcm os morphe
ticos. 

«Al't. 223. Nenhlllu íudivitluo tnbc l'culoso 
podet·ú. om1weg;w-8e na.s castts commorciaes 
a. qus se r eCorom as Lottra.s b o c do o.ri;, ~20.» 

Mi\is: Pagin;~ 73 das blslTucçues techmcag : 
«E' fuci! tir•trdostcs da.dos , pttra o isolamento 
e a. desinfecção o pa1·a. a. prophylax:iw em 
geral, as conclusõe.-; flUIHltes n.utorizam. N<~. 
tub~rculosc pulm<Jnar, poe oxomplo, o isola · 
meuto se rcf.llunil'ú.'m\ colheít11 opp l>rtuna e 
esteriliza.çilo dos oscarros, do ca&;J.t• t·ho e da 
s~livo., na, supp1·cssiío das poeil·as, no impeú.il• 
o conta.cto do doente com a.s out~a.s peosoo.il', 
fa.zendo com quo olle durm:l só, n<TO at beijos ., 

62 
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colloque o lenço deante da bocca. quando 
tussa, espirre ou fallc, etc. • 

POde ser capitalista ou filho de c:tpita.lista, 
argeotario, burguez ; prolehrio é que não 
póâe ser; pois quem ti ver a audacia de ser 
pobre opera.rio, só tem um caminho a. seguir: 
é mot•rel' o mais depressa possível ! (Riso.) 

Supprime tudo: •supprcssão da. ~oeira. , 
mppressão dos mosquiws, suppressao das 
moscas,suppressão dn.s pulgas c dos ratos ... » 

Só não supprimimos a fa.lsitlcaçã.o da Ro· 
publica.! lsto é que não supprímimos . 
. Sobretudo que não dê beijos ! 

AJ:I ! :t cruzada. ( CL'uzada é p:.tla vra da occa.
sião), a cruzada iem a cl'UZ cm·a.cteristica ; 
deve sm• uma. cruz uogra. . 

E' uma cruzada c1mtra o beijo infectuoso ! 
Quantas cruzadas interessantes? ! 
Cruzada. cont1•a. os mosquitoi!, bl'ig.W.a. para. 

ma.tar as diversas especies de culc:í e stego
mias; corpo de exerdto pa1•a :.~.nda.r em busca 
das ratazanas. mas de ce·rta.s 1·ata:ronas, não 
de todas; dG caüJ.ondungoa, ma.s nã.o das rata
ta nas gr,tndes, dos guabirús da concussão I 

Agora a brigada oleganLe, que ha. de :l.pren
der naturalmente reg1•as de tactica. com ge
neraes ,iaponezes, contro. o beijo suspeito, 
1ruc póde ser infcctuoso, que é um pet•igo. 

O beijo Clltú. elevado á categoria de perigo 
publico ! · · · · 

Senhores, esta. invasão do poder matel'ial 
destinado a. ruanter a orJem public:t, do Go· 
veroo, na. acepção restrlcta do termo, em do
minios da. sciencia., em domínios da thoor ia, 
no mesmo ponto em que, e ULl mesmo · regi
men om que não se tem religião otllcial, f1·isa. 
pelo r idículo com as formulas que visam em
prestar um a.ppa.ra.to mais scientifico do que 
eifectivamento tem a este conjili:Jcto <lo lu.bu· 
zeiras ! 

. V ;. ; 
Formula de Kõniger : r . -:-: g sondo 

uma fol'mula indígena ou ca.bocla. não é g1•an
. de co usa; mas em a.llemão, cheira. a sciencia. 

Formula do Kõnige1· dá o ra.ío do circulo 
·dentro do qual o tuberculoso é ttm pedgo. 

Fót•a delle não é perigo>. 
Do modo queeslá-so dotmte de ·um sujeito 

.. 4ue telit cara. de tubel'culoso, qu1~ tem um 
feitio assim como o meu (risadas), um indi
viduo mais ou menos ma.thema.tico f<1z o 
calculo, diz-deixe ver a que distancia devo 
ficar deste mjeito, deste anima vitís; diz : 
formula Kôniger-R igual a PJ (é lettra 
gl'oga para. da.l' mais t'eiiio de sciencia), raiz 
quadr&.da. de pi, . 

Pi- é o pe8.) da. pesf!Oa.,do tossídol'i calcula-se 
u peso do toRsidor. Este sujeito aeve posar 

-46,48 kilos; um tuberculoso pesa. pouco. 
Extraho·se a raiz quadl'ada. desse individuo e 
d.ividc.>-se por g,que é a accelol•a.ção de gravi· 

dada· nesse loga1•, faz-se a divisão, extrahe·su 
a raiz quadrada, multiplica·sc por pi o 
tem·se R, isto é, o raio do ch·culo dentt·o do 
<tua! está o tuberculoso; então, es ta.ndo ~;m 
cer~a. distancia, não ha perigo, póde tos.~ir 
comoquizer,quenã.omeattioge, e isso em
quanto não houver p1•ohibição de tossir. 

De cuspir, já. lla; ma'! de tossir por em· 
quan"o não ha. 

E' um manancial ine~gota.vel para as apr·e· 
ciaçõcs de um represe ntante da minoria au· 
da.c1osa, segundo escreve hoje pessoa autm·i
zada no Jornal do Oommercio: 

«Os mosquitos o Cit1tros insectos parasita,s 
do homem (pulgas, percevejos, etc.) são sus
peitados de pode1· transportar e inocular o 
bacillo da lepra. (Pag. 71 das · instrucções 
techoicas). » 

Ernftm, tol:l. essa bichaNda vae dar logar 
a. nova orgt\nização de exercitas. Bdgada.c; 
pa.ra mat:.tr mosquitos , já temos. 

Ora , si a. sciencía otricial julga. nccessa;l'io 
constituir brigadas para ma.ta.r moscas e pul
gas, além do mosquito, que <i o transmissoL' 
da reoL'e aHHI.l'ella, DãO é .nenbUtni.l. dema.<:ia. 
rhu~orica , nenlmm eff'eito declama.torio de 
tribuna. pensa.L' e dlzel' que mais bojo mais 
amanhã dO>'Omos votar credito p:\ra organi
zação de uma outra brigada. para a s rnosMs, 
que são susceptíveis de conduzil' out1•os 
quantos germens iofectuosos. 

O SR.. BR.ICIO Fn.uo - Só devemos fuzCl' 
votos pat'B. que esta. brigada. seja mais ba
rata do que a actual. 

0 SR.. BARBOSA L DIA- A lei da o!Turta 
e üa procu1•a o.;tá a.hi pat•a rager estos caso>. 

Est•\ bl'lgada. para a~ pulgas póde tambem 
ser ap1·oveitada par·a. o serviço dos beijos. 
(Riso.) 

Os sargentos !>O incumbem de verificar 
<1uem anda dando beijos suspeito9, e os guur
d<ts, tt•atarão do oxtermio:tr as pulgas c os 
pet>aevcjos, e aqui teremos ta.mbem a. guerra. 
aos persas. (Riso.) · 

Está como depois dis~o a soeicdnde bra.<~i
leira ha de pt•osperat· o d11.1' exemplo ás na
ções cíviliz.1.das de como o poder publico 
nesta bel!a Republica r•csguarJa. t\ saude 
collectíva e individual, o.ca.bando por fazer 
d<t vida. uma co usa em que o a1•ma.zem de 
viveres fic1\ substituído pe la botica.. Vem 
tudo dosado com os receUuarios visado~ 
pela. repa.rticão o o alimento em dra.geas, 
em comprimidos o pt\stilhas, tudo rogula
riSado, tutlo muit'' direitinho, . até o dia 
em que venha. um unifOl'mO pa.ra. todo~:' 
nós .•• 

Mas po1•que se incommoda. tanto esse in
supporta.vel reprcsonta.nte da minoria. com 
este negocio do vaccinação ohr!gatoria, ou 
antes, obrigntorícdatle de vaccínação i sim, 
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J>orque aoda.m os sophistas a. confundir as 1 la.nceta em um lenço preto, como o foz o 
duas cou.sas?-_ _ medico oaquelle caso que aqui contei. .. 
, ~ vacc1naçao é _um~ qucstao c a obriga E assim irá. cruzando- fa.zondo a puncção 
l>Ol'ledado da v<J.cmnaçao é outt·a. ct•ucial- irá cortando, quanto mais braços 

A vacctnação feita. em grande t.mmero ê melhor ! 
um titulo_ para promoção dos empregados Agora, pergu~·to: ist.o não tem perigo i 
que a pl'atJcam._ . . . Tem, .e ctuem o d1z é~ propri<\ repa t·tlçã.o.~ o. 

O es~enc1al nao_ e <: quahdad~ da vacctoa propr1a. pessoa auto,-.;ada que oscrovc nu 
que so Inocula, na,o sa.o os cu1dados antt- Jornal do Commercio de lloje; são as Instru
septicos, tudo isto (1 secundaria, a. ponto de cções tcchnicas, que rccommoodam, toda.-> as 
se ficai' muito indignado nas altas regiões, exigencias comosinha~ de as ·psla c de aut i
porquo houve quem achasse passível de co~- seps ia.. 
il.emnação o caso da morte que occol'l'eu nn, Si o medico anda com uma hnceta. 
rua da Alfandega n. 277, pelo facto de nãoJ com que a caba de ineis:u• um individuo. 
ter sido P1•aticada a vaccioa.ção com as de- de ino~ular nell.e o vin1s vaccinico , o 
vidas ca1~telas. humor, a lympha vaccinica, como quei· 

. O numero de vaccinações é que é o esson- ram, o vae a um segundo, a um ür:·ceiro. 
CJa.l, porque pelo numero de vaccinações a um c1uarto, a um quin to, s:•m dosiofectar 
de pessoas vaccinada.s. quo cnda medico a. lanceta, de alguma sorte elle está. pl'ati
ernpregaoio ela Saüle Publica tiver na sua camlo qunlqucr cousa do parecido com a. 
fé de o meio, maior será. o seu coefliciente antiga vu.ccina. huma.niza.ua., transportando de 
:pa.ra a l)l'omoç.ão. um individuo para. outro e, ma.iil do quo a 

Aqui está no reguiamento, art . 212: immunização dcsuja.da em qualquer hypo-
c O numero ele va.ccinações e rovaccinações these, esta contribuindo pa.•·a novos casos de 

pra.1.icadas pelos iuspoctores sauitarios S9rá septicomia, de in Cocção. 
_um do~ elon:entos de recomn~~.~da.ção para. O Sa, Barcro Fnuo-Ou de dermatite ; é a 
o funcCionarro, e, como tal, sew levado OI? tal. de!'matile do Dr Thomaz CoeHlo 
.aonta quando se tratar da apU1' 111' dos mcr1- · · • • 
tos de cada um.l) O Sn. B .\RROSA LIMA- E'; a. expr•essão 

Aqui está mais: <~Art. 8•. Na Directoria nova é-dermatite te1·minada por s11puração. 
Geral de Sa.uda Publica haverá um lf vro .. . » Não foi cauEa da morte a piremia, a septi· 
E' o l'egistro da. fê de officio, tal qual como cemla ou molestia do typo, ria. classe das 
no exercito e na armada . em que se- bacterioomla.s : foi a d ernwtite terminada 
rão inscriptos todos os funcciooa.rios e lan· p01· sup m·açao ! 
ça.dos t()(los os a.ctos referentes a vida. a.dmi· E ainda com uma pa1·t icubridade: foi um 
nistrativa de cacla um, Estes dados servil'Ko diagnostico á distancia., pois esse medico 
de guia para as pt•omoções. » não viu, niio examinou cousil. algum<~ e foi 

Eis abi: vae-se a. uma casa; verifica-se... logo corrigindo o co !lega.: « E' dermatite ! >> 
Veriftoa-so? Não se verifica cousa nenhuma, E' como a tal hejlatite do Ca.str•o Malta •.. 
porque não 6 possivol verificar! Si a vac· (Riso.) 
cinação eleve ser feita em uma. dada época o a o sn.. 13tdow FJLno _ São os diagnostico.~ 
rovaccinação deve ser feita sete annos 1 it 
depois, o medico que vê uma. cicatriz do por pa P e. 
vacciha.ção jonooria.oa não pód.e absoluta- O Sa. BM\JlOSA LJliJA-Mas, senhores, pOL'· 
monto conhecer si bl cicatriz tem seis nonos que so prcoccur·a. tanto, como dizia. eu, o 
ou si tem sete ou si tem oito: no fim do rept•esento.nte da minoria, com i~to da vacci· 
dous ou de tres auno:l todas ,')0 parecem, e a. oaçl[o obl'ig1~toria? 

ci.oatriz quo tem treJ annos é como a que Porque, senhores, ~1. vaccinação obríga.toria 
tem cinco, ou sois, ou oito annos. j1í existo, a inoculação cndoderm!ca do certos 

Então, va.c o medico a umu. casa. c pOde virús já ú feita á força, queira. ou não queira 
dize1• : « Não; esta cicatriz tem mais da sete 0 individuo, independentemente dl;l lei que'" 
ao.oos: vamos revaccinar! ~> tivesse decl'etado. 

E, embora se cliga: ((Mas, Sr. doutor eu te· 
nho esta vaccína alnda não fazem tres mczcs 
ou não ha. um anno» , ello respond~: cNão, 
senhor; ro·vaccioe-se: 1>- e a.ugmonta o nu· 
·mero d!n pessoas vaccinadas e o seu cooffi· 
ciente pessoal para. a promoção. 

Ago1·a, para vaccin'Lr muito, como h~ de 
clle procode1• 7 Si tiver todos os cuidados an
tieap\icos, nio poder1i vaccinat• muito ; óe 
modo qno elle h a do, por exemplo, enxugar a 

E, sioão, vqjamos. 
Ha. um artigo do regulamen to que diz,~ 

respeito da peste, que «quando for notificado 
um cas.> do posto, o delegado de sande, on 
quom sua.s vezes fizer, procederá do se({uinte 
wodo. , • 4°) u.o chegar á. casn. tlo doente-, 
tomará vestes especiacs, doscriptas nas ín
strucoões para o servioo de desinfecção, e pro· 
cederá. d mj~cçr.To ~ soro no doente e immu-
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nizará. as pessoas da familia 11 ue n1sso con · 
sentirem. » 
· Si o doente não quiwr 1 Si a. !a.milia. do 

doente não quizer 1 Si a familia. do doente 
preferir a. tllerapeutica. hom<l!lopathica ?- Si 
a familía do doen:te não a.ct•edita.r na effica.cia 
ttaq uelllL j nfecçlic feita medicina ~ Si a fa· 
milia do doente se aturrar com as eonse
tluencias que ella e nós todos temos vi>to de 
va.rios casos graves, oriundos dessa ino
culação despotica? Tem de se soj~ita.r, prioci· 
palmentc s l for viajante e choga.r ao porto 
do Rio de Janeiro. 

Está Mtu! : 4 Si as pessoas de família 
não se prestarem <1 ser immuni7.._<tdas, serã.o 
todas removidas para um edlfioio apropriado 
onde soffrerão a vigila.ncia. dur:mte o pra.zo 
de cinco dias, co1-rendo as despozas tle e' ladi11 
por conta dos isoLados . (Art. 200 n. V.)» 

E', portanto, uma multa iodirectiLtnente 
a.pplic:~.da.. 

N3. pagina n. 30 se dlz : 
«a) pa.ra os mtvios que tocarem em outros 

pa1·tas ln-a zileiros procedor!l. ilo seguinte 
modo:. . • <i) todos os tripul::mtcs e passa· 
geh·os serão desinfectados e SL\ bmottidos a 
immunisaçtto pelo soro, sen1lo aqueUos que 
-não quizerem submetteNe :~.esta medida. 
desembarcados e isolados em loga.l' cocve~ 
uiente, correndo as despezas de estarlia. por 
sua conta, não dependendo a. livre pratici1dO 
navio da. terminacão 1lo Pl'll.ZO de cinco düts 
que dul'ar<L o isolamento, tiudo o quo.l os pa.s· 
sageiros, roup:~s e ba.ga.geos serão de novo 
uesinfectados, recebendo cotao livre pra.tica.. 
(Art~ 69 § lll.) · 

Já. não ó mais sórD cttrativo, 6 a imm uni· 
nização, ~ l\ introclucção de medlea.monto 
destinado o. preservar essa indivíduo o asse~ 
gurar-llle as condições cnpaze.> dG o fot•· 
l'arem ao perigo d:t infecçli.o pestosa.. 

0 SR. BRIOIO F11"110-V. gx. dá-me licença 
para. um aper te : nós niio vot.u.mos isto 
aqui. 

O SR. BARno:;A. Lnu.- Nós não votamos 
cousa. a.lguma • 

Que importa quo tivessemos voktdo ? 
Senhora.;~ , o Regulamento abre mão üe vo· 

taçõoo nossas para. o que ostú. feit o e o que 
houver do fazer. 

E' como si tivc.~semos o Governo i\fabome· 
ta.no, em quo o poder esph•itual está. reunido 
ao podm• temport~l, em c1ne quem gDveroo. é 
o Commendaclor dos crentess 

Mantém a ortlcmpublic;l, mo.s impõe l'OZI~, 
impõe hyglene, !mpõo tudo. 

•0 dircctorde hygiellll propord. a.o Go,ernu 
as reformas ou modificações dús u.vtlgos 
deste regulamento que a. GXIXWiencln. 0\1 o.s 
occurreoc!as·torem demost1>a.ndo noco;BUrla~ 
para. melhor observa.nclado docreto n. 1,151, 

do 5 de janeiro de 1904 . O Governo a.ppru~
vará, por decreto, a.s modificações que julgar 
convenientes, as qua.es ficarão incorporada.<~ 
ao regulamen~o. (Art. 299.) As iofr:\cções
deste regulamento a. que não estiverem com
minadas penas e~peclaes, ilCrEio punidas com 
multas de 50$ a 500$, dobraU.tt.S nas reinei· 
deneias ou prisão por oBo dias a um mez;. 
{Art. 300 .) 

O Sr. PRESJDt:.\'TE - Lembro a V. Ex. 
que a hora. do e:~:pediente está esgote.ila. 

0 SR. BARBOSA Lna - V. l~X:. me per· 
mittirâ uma paquen<~. toJ erancia para q_ ne 
eu t ermino. 

A Camat•a oamprohende : o assumpto infe
lizmente está inçado de tantas monstruosi~ 
dados que, analysal·o e dissecal-o é t a.reta 
para. não poder ser fei\a, por mais que 
queira e traga as notas que a Camara est;í. 
volldo, em tão pouco tampo. 

Vejamos o caso que ,já ost(t cntel'rado com 
a _pessoa da preta Cypria.na L<locadia, com. 
sate palmos de torra por cima. 

Os documentos publicados mostt>a.m que u
Sr. D1•. Oswaldo C1•uz mandott procrnler a 
uma syodicancia da qual S<l a.purou o se-
guinte : 

«Q ue a doento íoi vista pelo Dr. Guilher
me do Valle, mectieo da Assistenc!a. Mtmici
pa.l , que n medico~< . » 

Com que medicamentos? vindos de que 
plmrmacin. ~ 

Ora, si o Dr. Gullher mc do Valle a. medi· 
cou, como ê que elle diz aqul na carta, que 
se encontra. logo em seguida a este do
cumento- «que Cypriana podia JUorrer de 
tudo, monos de molestia proveniente das 
vaccina.s !» 

O Dr. Guilhemte do Valle viu a doente, 
medicou-a o 'nito sabe de que morreu ; ·o 
D1' .0swaJdo Cruz foi :10 NccJ•oterio uão diz 
do que morreu .. . 

0 SR. WENCESLAO BRAZ-O Dr. Gn!lhermo 
do Valle respondeu ao quesito. 

0 'Sn. BARDOSA LIMA-Mu..> Uí'ío diz de g_uc 
morreu 1 · 

O Sn. \'IE~CESLÁO BR~-Nã.o lho pargun~ 
taram. 

O Su . BA.&nos.~ LarA-Perlloa-me D meu 
ill.ustre collega.; o Dr- . Guilhat•roe do Valle 
diz uma c ousa contra a. c1 ual se r<Jilella.rá o
bom senso do cad"' nm dos clinicDs que aqui 
wom asaco.to ; olle diz que e.~ta doente t inha. 
uma coiL~a. qne ninguem pódo clu.ssificat•, Os 
soios itlflammados, a pa•·aplegi11, isso póde ser 
tudo, mBnos diagnostico. 

J\Q"ot•a, o quo ê llUO obJ?ig;tVa. o regula
monto saultll.t'lo, 11. quo ostêl. sujeito cada. me~ 
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uico e, portanto, tamb;)ro o Dr . Guilherme 
do Valle ? 

O seguinte : 
« A1·t. 195. P:J.ra facilimr a. descoberta das 

molestias infectuosas, o inspector sa.nital'io 
Jl.sca.lizará os recai tuarlos das pbat•maclus, 
por meio das cópias do receituar io, que de
verão ser coviada.s, diariamente, á. delegacia 
f) o sa.udc, de o.ccordo com o a.l't . 2i6 do pre
sente rcgulamen to. 

Art. 196. Quaudo o delegado de saude, 
pelo exame a <J_UO ptocede no receituario, 
suspeita-r d a e:ust ejlcia, de uma. molesth\ in
fectuos[l. em uma determinada casn., man
dará. o inspcctor sanitario da. r..oua examinar 
os d<'entes mbre os fJUi1CS t"ivor suspeita, 
para o que requisitará, por escripto, a prc
.;enç,a, do medico a.ssis1ontc, 3.gindo nos casos 
de desaccordo do diagnostico, de conforroidada 
com o art. 191 clcste regulamento ~ -

Si o Dr. Guilherme do Valle modico11 , on
!le está. a l'eceita ~ 

O Sn. '\VENOESLAo BRAz df1 um aparte. 

0 SR. B ARBOS.A LniA - Não é SÓ o recei
tua.rio da.s molestias infectuosas; todoo re

ceítua.rio, dí:r; o regulamento, é Jtsca.lizado ... 

0 SR. WENtESL.i..O BrtA.z- Não havia. ne-
cessidade de apresentai-a, ã. v ista da infor
mação . 

0 SR . BARBOSA LIMA- Tanto havia. ne
cessidade que o Dr. Oswaldo Cruz contra.poz 
esse dia.gn.ostico (3) a.o do Dr. Cunha Cru :r;. 

0 SR. W ENOESL ÁO BRAZ- Não temos com
p etencia. para decidir sobre este assmnpto e 
nem V. Ex. pediu que fosse nprescntaclo 
\lsse documento. 

0 Sa. BARBOSA LIMA - Mas, (!UO fez o 
Dr. Oswaldo Cl'u z '/ Procurou :\pt•csenta.t• 
tl ocumentos . .. 

0 Sn. 'WÉNCESLÁO BnM- Dou M in for
inações pedidas por V. Ex. 

0 SR. BARBOSA LDIA- Maa, infol'lnaçõos 
t ncompletas. 

0 SR. P RESIDENTE - Previno a.e n obre 
Deputado que a hora do expeniento e3t(~ ter
m inada . 

0 SR. BARBOSA LI~I,\ -Por ma.is quo ou 
c1ueil•a, St•. Pmsidcnte, fazer u ma mol'a me
posição, sujeita, jf• so vil, á cri t.ica. dos metts 
h onrados collegas e ao direito de se a.cl•editar 
que tudo que estou dizendo está errado, não 
posso em tão pouco tempo fazel-o. 

Limito-me, Sr. Presidente, a mostrar a 
serio de artigos que declaram que o recoi
tuario ftca. á. disposição das medicos J;"J.Dita.
l'ios. Por todo essa recei tua. rio, formulado 
par[l, molest.io.s inrcctuosas ou não, os medi· 

cos da Saudo Publica, Jlo seu trabalbo de c;;
piooagem, yotlem saber si em t al ou tal-lo
gar hou'l'"e um caso do molestia iofoctuosa. 
Houve, por exemplo, uma receit;• minil:l
tl'tlndo salyeilato de ~odio, é prova.vel que 
haja febre amarella.. 

Ora, o Dr. Gullhermo do Valle medicou; 
logo, h ou ve receit<t.. 

A d illiculda.de qual cr :1? Formu\&r um 
diagnostico 1 R a prova é que o Dr. Thomaz 
Coelho formulou um diagnostico, como 1 A' 
distancia. 

Em voz disso não podia ser por intorroedio 
<la. receita. do meclico assistente, cuj:~, auto
ridade ti ta.manh(l, qnc ató S:J invocou por 
cartn. o seu tostemuoho ~ 

Não ba.St..'\ dizer quo podia. Jl\Ol'l"Cl' de tudo, 
menos de septicemia cons6t!utiva i~ Taccioa.
çlí.o. 

Diz o De. Thomaz Coelho que jtl não é 
mais ·tempo de fazer 11. autopsio,, porque de
correu muito tempo . P ois bem, é o propt'io 
regubmento a que elle obedece que diz : 
.:0 estado adecmtado ele put1'efacçlto ficfo cotl
stitue moli1Jo ele e.'I:CUsll á p;·atica de uma 
nect·opsia em qualque;· t!poca, é possit3eZ, de um 
cada~c,·, colhei' infot'!;1es utei s ri j!UI-iça.'!> 

Qual era. esse In forme ? 

0 SR. WENCEST,.~O BRAz-A justiça.,. 
Não é caso tle orime • 

0 SR. BARBOSA Lllii.A - Contasb- se que 
tenha havido as diversas incisões necossarias 
para a. abertura d:~. cavidade thora.Jtica. e 
da a bdominal ; e q nalq ner que seja o esf.ado 
fle putrefacç,ã.o a qtte tenha. chegado o cada
ver, si se fizer a oxhum3.çiio , ha de se en
contrar vostigios dossa.s incisões. 

Aqui está. o l'egulcunento. 

O Sn.. ·wENCESLÁO Bn.A.?.- Para a averi
guaQã.o de um Cl'\me. 

0 SR. BARDOSA L!MA-Pordão. 0 regula
mento diz : <e •• • em qu:.~l•tucr époc;~., ê pos
sivcl do um call:wor, colhOl' in(o1·mcs ttr~is 
á justiça.» 

E domais, nas pesquit.as qnc confiou aos 
sons subalternos, por que não interrogou o 
pessoa-l do Neeroterio pat:a saber si se 8:bri
rnm a.s eavidades abdommal c thorMtca.1 
O Dr . Cunhe. Cruz affinna q_ue fez autopsia.. 
Si não ba.s~va. , porque não exigiu o Dt'. 
Oswt1ldo que >e completasse? 

E' o mesmo rcgn\amento que í'al !udlcado 
contra o DL". Cunho. Gt•uz. 

Vou tormina.r. 
O Dr. Thomaz Coelho lembra e di~ que 

f<W.tou o seu v isto, Em quo ~ No attestado 
de obit o não ; pode o r egulamen"to enme 
m icroscopico. Hontem perguntei a. um ba
cteriologista. si tal e:<o.me ora. possível, e 
elle respondeu-me quo não, de~de CJUO 110-
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breveiu a morte e principiou a decompo· 
sição do cad&ver, a immens& flora. de mi· 
crobios o íovade a não tem mais valor 
pt'Obatorio a. pesq uiza. de gcrmens especi· 
1lcos, proprios a. tal molcsti&.. 

De modo que não procederam a. esse 
.exame, porque o Dr. Oswaldo Cruz estava. 
presento o não achou que se devesse colher 

. nenhum liquido pa.ra o exame microscopico. 
O outro, o D1•. Guilhermn do Valle, di·. 

que descobriram-se apenas cic:~.trizes de vac
eina. S9nhores, cicatrizes de vaccina não é 
pustula. 

morest po1· septicemia, de S. Quirloo d'Orcia ,. 
e outras.,. 

E ouh•os . - .Quem mais diz isto~ Diz K.~posi, 
profi}SSor vaccinista, vaccinophilo, n1o é 
vaccinophobo . «Em 1881 , (não foi no seculo 
-passado) quando estava aba!:i.da a va.ccin1t 
propriamente jenoeri 'm a., o professor de der
matologia da Universidade de Vienna (estou 
í'allando a. uma assembléa que saba o valor 
da Universidadede Yienna, onde qualqu~r 
NN não é p1·ofossor), fez a S(}gulnto des
cripcão dos accidcntes da vaccina. E eu te· 
nho o direi~o do me premunir coatra esses 
a.ccidcotes e de não querer que so faça. de 
mim c de meus filhos anima ~ilis. _ 

o or. Oswaldo diz que B:) des?obriam no 
·b1•aço do cadavee pustulas 'lloccinicas, e o 
Dr. Guilhm•me do Valle diz que eram cica· Em 1881, o DI'. Kaposi, vaccir.ista, pro-· 
-tri.fes. fessor do dermatologia da Universidade de 

Note bem a Cl\mara: este viu a doente Vienna; fez a seguinte descripção dos ac
ainda. em vida, e ahi enxergou cicatri:res ; cideotcs da vaccina em sua obra Leçotu 
depois deste, o Dr. Oswaldo Cruz descobr9 sur· les maladies de la peau : · 
pustulas • «Algumas vezes sobmveem erupções vac-
. · Pustula o que é ~ cinaes accesseeias, 11accinolce : são etllores-

Roger, Eshtdos de Medicina, diz elle: é cenciM semelhant-es ás pustula.s da. vaecina-
um pequeno abcesso inter-epidermico . . . - 'd t u 
Está. aqui (mostrando um U~Jro). Não é ci· çao, nascl as ao mesmo empo que e as, 

ou um pouco mais tarde, em pontos não 
ca.triz. (A1J(trte•.) :vaccinados, as mais das vezes nos br"ços, 

O que ê vaccinação ~ d ~h ~J. d 
E' a. introduc"'"o de um l!'ermeo infeccioso nas espa uas, no • O;'ll.x, em -wrm& e pus-

V"" - tulas isola.das, em numero de 20 a. 30, dis· 
no o1•ganismo, ou não é 1 eretas ou reunidas em grupo. Ellas occa,-

Si nã.o é, lerei novamente Roget•. sionam sempre uma dermite mais grave e 
Cilda organismo reage de cel'to modo febre, e podem mesmo pôr a '!>ida. em pe

quanto a. esta. infecção, e este modo de reagir ri9o. 
nria conforma as disposições organica.s de A eom'(llicn.ção mais frequente das pustu
ca.da. individuo. Isto ê elementar, não peço las preservadora.s é a. roséola va.ccinal, que é 
licença a nioguem pa.ra cita.r autoridades caracterizada. por manchas negra s isoladas, 
qualquer que seja a a udacia. com que uma d 4 • d .. 
par•e da. medicina. offlcia,l se retira .ao hu· sobrevindo uran•e a exrstenc!a a.s pus.u-

ld d t d las e quo então se oatendem sobre gra.nde 
mi e Ol'a. or, que tem o a revimento e P<~rte dos tegumentos·, esta erupção s~ acom· 
discordar. 

E' pessoa autorizada que diz 00 JornaJ do pa.nha. U.e uma lempera.tura mais elevada e 
Commercio que «os trabalhos moiernos ·t.on· de uma. febr•e m oderada, mas nã.o apresenta. 

d nenhuma. gravidade. 
dem a. emonstra.r que vaccina tJ varíola A erysipella que segue a vaccinação (va-
stto uma e a mesma cousa; gue a VACCINA. é a ,·ioZa 'Uaccina erysipeUatosa.) ê perigosa. ; ella 
1>ariola modificada, póde, pat•tindo de pontos vaceioados, esten-

Nos pa.izcs inglazes f! essa a. opinião domi- der-se sobre g randes superficios e terminar 
nante, desde muito tempo. Esta concepçã.o, em flegmão ou mesmo em GANGRENA. Ella. 
como diz Roger, na.da tem de illogieo, e sobrevem tambem nos adultos notadamente 
ante& é corrobõrada pela propria. elfioa.cia. da na. revaccinacão e pôde s(J)• 1eguida de morte 
vaccina em p1•evenir contra. a varíola., pois ·Ena. se produz mais vezes nas crianças, e 
em pathologia. se sabe que o acommettimcmto 
de uma. molcstia. infactuosa só previne con· ne.llas ainda. m a.i3 vezes depois da "accill Cl 
tl•a. 11m ataque dei!t'l. mesma molesUa. iof13• aainwt não é necesl!ario acm•escentar que se 

obsan'a I~Abitualmente nas cdar.cas uma tel·
ctuosa., só p1·evlne contra um a.ta.quc U.Oi!ta. mir.a"110 ~"unesl·a. Nas úpocas em que a ery-
ro<h!ma. molo~tlo. e não contl'a o do uma ~ 1 ' sipella. grassa. na.s enfermarias do cirurgia, 
ouir!êt~ote : vê-sa igua.lmcnte maio1• numero de erysi-

c Nessas condições a. vaccioa. não só podia pellas consecutivas a. va.ocina.ção. (Tomo 
desde logo conter germens pathogeoicos di- I" pag · 366) · 
versos, como a.lte1•a.va.-se rapidamente, ser· O SR. PRE.\IIDENTE-Lembro ao nobre Depu
v ndo de meio de cultura a outros germens ·do que está esgotadn. a hora do e:z:pe
mais virulentos. Assim so explicaram as , dionte. 
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· --·----------------~-------------------------------------------------
O Sa. BARBOSA. LmA-Vou L(lt•minar. Não 

preciso examinar mais Jctalhadamente, por
quo se está vendo clue haverá muita cou.ia 
a respiga.r neste documento-a resposta do 
Sr. Oswaldo Cruz-q uc . se robell;~. contró\ 
a.quelles que t E!3m a a.udacia de nã.o p:ntilhar 
de suas opiniõM acicntificas , Ol>iniõcs scienti
ftcas cujo pe,o é do tal valor que, p:tra que 
tlossam calar no animo publico, conquistar 
todas allhesoes, carece do concuJ•so dos Bre
no.s do todas as é}>ocas com o saln·e policial. 

Esse documento, pc:·mitta. V. Ex. que ter
mine do bom humor, esse documento, enl
eado em uma scienci& que se afere pela com
plicação cthnologica de nomes em o!f e ish, 
este documento pode se cla,siftcar, parmítta 
o Sr. Oswull.lo Cruz que o ignorante da ul
t1ma camada diga em grego como «aózatos 
· ka.i acata.skéva.:;;tos~. Ioane, absoíutamento 
ina.ne. (Muito bem; 1ituifo bem. O omdor e 
comp1·i-nw~tado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra., é encer
rad:t a discussão e adiada a votação. 

Comparecem ma.is os Srs. Enéas Martins, 
Passos Miranda, Arthur Lemos, Carlos de 

· Novaes, Rogerio de Miranda, Indio <lo Bra
zil, JoSé Eusebio, Urbano Santos. Christino 
Cruz, Anizio de Abreu, Bczerril Fontenelle, 
Thomaz Ca.valcanti, Eduardo Studa.ri, Paula. 
e Silva., Abdon Milanez, Pereira de Ly1·a, 
João Vieira, Esmeraldino Bandeira, Moreira 
Alves, Pedro Pel•nambuco, Angelo Noto, Epa · 

. minondas Gracindo,Olivoira Valladão,Nciva. 
Castro Rebello, Tos~t, Bulcií.o Via.rJoa, Felix 
Gaspar, Satyro Dias, Augusto de Freita.s, 
.Tos!! Monjtw ..iim, Corrêa Dutra, Bnlhõcs Mar
cial, Oscar Godoy, Julio Santos, Henrique 
Bm·gcs, Estevam Lobo, Ribeiró Junqueh>a, 
Carlos Peixoto Filho, Lamouniet• Godofrodo, 
Calogeras, Sabino Ba.rroso, Nogueira., Ole
gario Maciel, Ca.millo Prates, Padua Hc
zondo, Galeão Carvalha.l, Francisco Ro · 
melro, .canllido Rodrigues, Hermenegildo de 
Moraes, Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, 
Lindolpho. SGlrl'a., Ca.ndido de Abreu, Carlos 
Ca.valcan1i, Ca.l'va.lho Chaves, Elizcu Gui
lherme, Soares dos Santos, Juvenal Mille1·, 
Germano Ha.sslocher, Victorino Monteiro, 
James Darcy, Jliogo Fortuna e Homem do 
Carvalho. 

Deixam de comparecer oom cansa par
ticipada as Srs. Thomaz Accioly, Antllero 
Botelho, Sá. Peixoto, Raymundo Nery, 
Aurelio Amorjm, Antonio Bastos, Guodelha. 
Mourão, Ro.ymundo At•thur, João Gayoso, 
Francisco Sá, Pet•eira Rois, Trindade, .Izidro 
Leite,· Josll Ma.rcollino, Cornelio da Fonseca., 
Arthur Orlando, Fclisbello Freil•e, Loovi
gildo Filgueiras, Vergne de Abreu, Rodrigues 
Lima, Tolentioo dos Santos, Eduardo Ra.-

mos, Mai'collno Moura, .Mollo Ma.tto,, Ame-·· 
l"ico do Albuquerque, Delisarlo de Souza, . 
8eza.ma.t, Ab~lardo lle Mello, Cruvcllo Ca~ 
valca.uti, Francisco Veiga. Viria.to i\Iasca
renhas, Astolpllo Dutra., Penido Filho. Dn.vi<.l 
Campista, Francisco Bernardino, Adalbcrto 
Ferraz, Beroa.rdos de Faria., Antonio Zaea.
rins, Hendquo Salle5, Carlos Ottoni, Lín.
dolpho Caetano, Moreira da. Silva, Jcsuino 
Ca1•Joso, Domingucs de Castro, Vnlois do· 
C:Lstro, Arnolpho Azcnldo, Fernando Preste~. 
Alvaro de Carvalho, Azevedo Marques, Ro
dolpho Miranda, Costa Netto, Angelo Pi-· 
nheiro, Cassiano do N<tscimento e Vespa.siano
de Albuquerque. 

E sem causa. os Sr.;;. Vil•gllio Brigido, João 
Lopes, Sergio Su.boya, Eloy de Souza., Tei
xeira de Sá, Affonso Costa, Esta.cio Coimb1'a., 
Elpidio Fi!(uairedo, Euzebio de Andrade, . 
Arroxellas Galvão, Moreira Gomes, Galdino 
L01·cto, Irlneu M;Lchado, Nelson de V;tseon
cellos, Augusto do Va.sconcellos, &i. Freire, 
EJ•ico Coelho, Paulino de Souza, Camillo 
Soares l''ilho, Amaral Cesar, Eloy Chaves, 
José Lobo, Leite de Souza, Francisco Malta, 
Domingos Mascarenhas, A!rrcdo Va.rela e 
Campos Cartier. 

ORDEM DO DlA 

O Sr. Ga.stão da. Cunha-Peço 
a. palavra. pa.ra. negocio urgente. 

O Sr. Presidente - Tem a pa
lavra o nobre Deputado. 

O Sr. Gastão da. O unha (pam 
Mgacio ·1wgerrte)-Sr. Presidente, a. Cama.ra 
está inteirtlda de haver o GoYOl'DO conclui do 
com a Ropnblica do Per(t, em data do 12 do 
cort•en te, dous l_lactos pro li minares parn. :~. 
solução do duv1das suscitadas por aquelle 
paiz vizinho, sobre a. delimitao"io de nossa. 
fronteira noroeste. 

Um desses convenios,-e ambos foram r c
metiidos simultaneamente-,determina. quo o. 
discussão diplomatica. entre os dous Gover
nos para. um a.ccordo dírecto começará. a 
1 de agosto proximo, estipulando ao mesmo 
tempo certas providencias quo devem ter 
~xccuçio n. partir da mesma data.. 

Assim sendo, pareceu-nos, a. nó.;, da Com
missã-o do Díplumacia. e Tratados, ser o caso 
de interromper a ordem do dia para. o fim de 
serem immediat.amente dlscutídos os proje
ctos de lei, Já impressos e distribuídos com 
os respectivos parecm·es que os fundamen
tam. 

Eis o requerimento de ur~encia. que tenho 
a. honra de solicitar a V. Ex. se digne sub
metter <i consideração da Garoara. (L~.) 
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·. Vem á Me3a, é lido e apoiado o OO.,"llinte 

REQUERlMESTO 

«Rcq.ueipo Ul'genaia para quo sejam dis-
. eutidos na. sessão de h oje os projeotos ns. 119 
e 120, de 1904, apresentados .pela Commis
ilão de Diplomacia e Tratados e publicldos 
no Diari<l do Congresso. 

Sala das sessões, 28 de julho de 1004.
Gast<ro da Cunha . 

O S:a.·. Presideu·te - De accôrdo 
com o art . . 71 do Regimento, para ser con
cedida a.. urgencia. r equerida pelo nobre 
Deputado, vou submetter o seu requerimento, 
sem discussão, á. approvação !la maioria elos 
Srs. Deputados presentes. 

Submettido a. votos, ~ approvado o reqtte
rimento. 

O Sr. Presidente-Os Srs .. Depu
tados que entendem, de· accôrdo com o arti

. go 73 do Regimento, quo o assum:pto- é de 
· natureza tal, que, nã.o sendo tratado im· 

mediat&mente, ficará. nullo ou de nenhum 
efi'eíto, queiram levan ta1•-se. (Pausa.) Foi 
approvado. 

O ~1·. B1•ieio Filho (pela ordem). 
-Pedi a pal\tvra, Sr.Presideote, pela ordem, 
-para manda.t• á Mesa. uma declaração de 
v oto. 

Em iOO· cu rto prazo, tendo cheg;wio hontem 
<l. esta. aa.sa a Mensa.gem que se refere ao 
Protocollo de um aceõrdo provisorio entre os 
Governos do Bt•azil e do Perú, eu não tenho. 
tempo de formular_ sobre o assumpto üm 
j uizo de:ftnitivo. Sinto-me na impossibilidade 
de debater a. materü~, em vista. da celeridade 
com que vae marcha.ndo o projecto (lue 
approva o accôrdo. 

Nestas cond!Dões, mando á Mos11. a declam
ção de voto contra. a urgcncia. 

0 Su .. GASTÃO DA. CUNHA - ÜS aCltos estão 
publicados no Dia~· io Offlcir:l de 17 j111lho .• 

O SR. Batem FrLno-E pot•que só hontem 
chegaram ao noSBo conhecimento~ 

o·· SR. ' G,AS'l'ÃO l>A CuNIIA -Em tempo 
explicarei com toda lealdade ; mas a Ca· 
ma.ra está perfeitamente habilitada para 
dclibera.l', pot•que os actos e.stã.o conhecidos 
desde 1·7. 

O SR. BRtcro FILHO - Eu não estou ; não 
me julgo com habilitação sufflciente pa.ra. 
resolver; por ii!So assim votei. 

O Sr. Presiden~e _:_ Em vista da 
votaoão da. Ca.ma.ra, vou submetter a dis· 

. cussã:o aa referi i! as ma terias. 

E' a1munciadn. a discussão unica. do proje
cto n. 119, 1004, approvnndo o protocoJlo de 
um acc01·do provisorio concluido nesta ci· 
dade, a. 12 do corrente, entre os governos do 
Bl'azil e do PerCt, 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. · 

E' annunciada. a. discussão unlca do pro
jecto n. 120, de 1904, approvaodo a conven
ção de arbitramento eutre o B1•a.zil e o Perú, 
para, a solução de reclamações dos seus na
ciouaes, concluída nesta Capital aos 12 de 
julho do corrente anno. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussã-O-e adia.da a votação. 

Em seguida é po3t0 a votos e approvado 
em discussão unica e enviado â Commissão 
de Redacção o segniute 

l'ROJECl'O 

N. 119- 1904 

O Congl•c..o:so Nacional decreta : 
At•t. 1.• Fica. approvado o accordo provi

sorio; concluído no Rio. de Janeiro em 12 de 
ju:lho de 1904, entre os go-ç-ernos do Brazil e 
do Perú. · 

Art. 2.• Revo.gam-se as disposições em 
eontrario. 

Pvsto a votos, 6 a.pprovado em discuS~>ão 
unica e envia do á Corumlssão de Reda.cção o 
seguinte 

PP.OJECTO 

N. 120- 1904 

O CongrílSSO Nacional dccl'eta : 
Art. L• Ficà approvada a convenção de 

:l.l'bitrv.mento cnt1·e o B1•azil o o Parú, para 
t~ solução de raclama.ções dos seus naoionaes, 
concluída no Rio de Janeiro aos 12 de julho 
de· HJ04. 

Art. 2.• Revogam·se as disposições em 
contrario. 

O Sr .. Aleucal~ · Gll.imarães 
(Jicla ordem) - Ac1mndo-se sobre a mesa as 
rodaeções tinaes dos projea.tos ns. ll 9 A e 
r20 A, de 1904, os qulles acabam de ser vota
dos, requeiro a v. Ex. que oons:1lto á Casa. si 
·concede dispensa. de impressão deSSM r·eda
oções para que ellM possam ser 1mmedía.tn
meate votadas. 

Consultada a Camn.ra, G concedida a dis
pensa pedida. 
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Em scgtliila são succsssivamente sem de
bate approvadas as ssguíotes 

R ED • .\.CÇÕtS 

~. 119 A- 1904 

R<J~lac!:!iO ji!l,al do pn~;ecto n. 119 , dcsle o.rmo, 
qw: app;·o~a o accordo p,-o, i•o•·io, con clt<ido 
nesl c< cidtAde aos i 2 do co>·>·entc, ent >·e t>s 
!]OW>'MS do Rra :it e o Pcri• 

O CGogt•csso Nacional dcci·cta : 

At t. l. • Fica. approva.do "aceo:•dol provi· 
sorio, conclttidono Rio de Ja.ntlíro em 12 de 
j lllho de 190~, entre os governos do B"·azil e 
doPerú. · 

Al't. 2. 0 Revogam-se as dispos ições em 
contrario. 

Sa.la das Commissões , 28 lle julho de 1904. 
-Dom·ongos Uuiman<es.- W alf•·cdo Leal . 

E' o projecto enviado ao Senado. 

N. 120 A-1904 

Rcdacç<ío final do pl·ojecto n . 120, d este anno, 
qv.e approva a convençiío de m·bitt·amento 
en!1'a o Brazil e o Perú para a soluçao de 
reclamaç~es dos seus nadonaes. concltaida 
nas ta Capi tal aos 12 de j t<lho do corrente 
anno 

O Congresso Nacional decr·e~: 

A1•t . 1. • Fica approva.da a convenção de 
arbitramento ent re o Brazil e Pe1·ti, para a 
solução de Nclam~.ões dos seus na.ctona.es, 
ceocluida no Rio de Janeiro a.os 12 de julho 
de 19<H. . 

Art. 2 : • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 28 dejul!to de 1904. 
-·Domingos Guimm·ães.- Walf}·ed? Leal. 

E' o projecto enviado ~o Senauo. 

E' annuncia.da. a votação do primeiro I'O· 
querímento do Sr. Barbosa L ima.. offcrecido 
na. sessão ti e 21 do corron r.c c cuja. di.Scussão 
ficou encerradt1 na sessão de h"je. 

Posto a votos, 6 rojoitado •> referido pri
meiro requerimento do Sr. Barbosa Lima . 

O Sr. Th.oina,z Cu,va lCtHl.ti 
(pela ordem) requer verítica.ção da. vo· 
tação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
ter sido o requerimento rejeitado por 106 
votos contra 4, total, 110. 

São successivameote postos a v otos e re· 
jeitados os 2·• o 3" requerimen to~ ofierecidos 
pelo Sr. Barbosa Lima-um na. sessão de 21 
e outro na. sessio do 25 do cor r-unte, e ambos 
encerrados na aes.Pão de hoje. 

Yol. 111 

E' sem debat e approva.da a rcdaccã.o final 
d;) projecto n. 46 1), tle 1904, fixando a.s for- · 
ças de terra. para 1905, para ser enviado u.o 
Senado. 

E' aanunciada a contituação da. votaçil.o 
do projocto n. 50. de 1904, ot·gan!zanJo o 
credito ag~icola (:1• discussão). 

E' u.nnunciada a. votação da. seguinte emon· 
da. do Sr. Rodrigtto.s S:lld'l.nha. c outros: 

«E a.ccresccnt.e-se: 
Art. 1:3. Nonl1um d~posito em banco esta

dual S(ll'á fei to sem que o b:u1co solicita.o to 
tenha funccionado regularmente du r•ante o 
prazo· mínimo do se is mezes, conlados da. 
da.ta. do inicio de suas opur:wões, e·sem o 
preenchimento das S(lgnintos disposições: 

a) gara.ntiau.o Esta.do interessado, tornada. 
effectiva pelo t•ecolhimr:mtu prévio a.o Thc
souro Fedex·al d e uma cauçfi,o, igual ao de
posito, em a.po!ice3 de sua. divida., Í!>O il~S 
de jul'OS e especialmente cmi~tidas para. ellSC 
fim; 

b) cauciona.mento pelo !Janoo, no Tlle· 
souro Federal ou nas delegacias fiscacs, de 
tantas a.poljces fedcraell quantas forem al' 
ne.cessa.rias . para completar a importancia 
do juro de 2 "/n do doposito durante um 
anno. 

§ L " As a.polices de que trata a. alínea 
do art. 13 vencerão o juro de 5 "I o a.nnuaes 
no caso de insolva.billdadú do banco cujo de
posi\o gal" .. ut.Urem. 

§ 2. " Os delegados fiscaes inspecciona.rito 
a justa. a.pplicação dos depositos e a re
gularidade das tl'a.nsacçõeis dos b·locos. -Ro
drir!•<es.» 

O St•. '1;Vence;;;Jatt D••az-Pot;o 
a. palavra. pel t~ ordem. 

o S!l.. PaEa:OJ~:\Te- Tem a pa.laVl'a pela. 
ordom o Sr. We acesl:tu Braz. •· 

O Sr. "'\-V'enceslau Braz (pela 
ordem)-Sr. Presidonte, pedi a palavra. pa,ra 
encaminhar a. votação. 

Tondo sido app1•ovadn.s pela Ca.ma.ra as 
emendas, oll'erecidas pela. Commis.~ de Agri
cultura. e acceita.s pela. Commissão de Or~.a.· 
manto, em virtude da.s quMs o Governo ftca 
autorizado a. r ecolher aos bancos esta.duaes 
os depositos das Caixas Economi!J3.s, me pa
rece que se tornam !ndispensaveis garantias 
para. o Thesourq,aflm de que taesdepo~itosn'!lo 
possam ser desviados, e, quando o sejam,pa.t•a. 
que o Thesouro conte com elementos para 
fazer etfectlva a responsabilidade dos ban
cos. 

Assim, não posso dciJ:a!' do a.ccoi tar• a. 
emenda que consigna elemento de garantia 
para o Tllesoul'o, emenda 1J. uc se acha. a.s· 

a a 
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Jignada. por 55 Srs. Deputados e que teve 
parecer· favoravel da Commissão de Orça
mento. (Muito bem; ~wito bem.) 

Em seguida é posta. a votos e a.pprova.da a 
referida emenda dos S t'S. Rodrigues Sahlanha 
e outros. 

E' considerado prejudica1o o substitutivo 
do Sr. Henrique Borges ao referido projecto 
n. 50, de 1904, 

E' o projecto n. 50, de 1904, assim emen
dado, approvado em 3~ discussão e enviado <1 
Commissão de Retlacção. 

O Sr. Brieio :1:<-,ilho (pela ordem.) 
-'E ficam prejmlicadaB todas a..s outms 
emendas~ 

0 Sa. PRESIDENTE - Não h<t mais outra. 
emenda., a não ser o substitutivo do Sr. Hen
rique Borges, que considero prejudicado, 
como já disso. 

O S~. BRICIO FILHo- Então, neste caso, 
mando uma declaração de voto á Mesa, para 
a.ccentuar que votei contra o projecto substi· 
tutivo e contra, todas as emendas. · 

E' a.nnunciada a votação do projecto n.116, 
de: 1904, relativo á. emenda ma.ntida por 
dous. terços de votos do Senado ao projeeto 

. n. 125- .A,. da 1903, que manda. graduar no 
posto ímmedia.tamente superior o official do 
exercito ou da a.rmada que attingir ao n. 1 
da escala, comprehendido.s os das classes 
a.nnexa.s.(díscussão unica.,) 

O Sr. Presidente-A emenda não 
foi acceita. pela Camara pelo que teve de 
v:oltar ao Sena.do. (Pausa.) 

. Para que <L emenda do Senado seja rejei

. tada, são precisos tlous terços de votos da 
Camara. 

Va.e-so votm.• a emenda do Senado. 
f>osta tt votos é approvada a seguinte 

emenda do Senado. substitutiva do projecto 
n. 125 A, de 1903, mantida. por dous terços 
de votos do mesmo ramo do .Congresso Na
cional, á. qual a Garoara não deu dous terços 
para rejeital-:J. : 

·a Congresso Nacional decreta : 

v:tntagens cont.idas na resolução do ~Ode ou
tubl'O do 1819, pa r·a. a reform a. d os gener 11cs 
gra(luados. 

A1·t. 3.• Para a execução da p t'CS(Jnte lei 
r•ovogam-se as disposlçõc~ em co.utrar io. 

O Sr. Presidente -E' o projecto 
cnvía(io á Commissâ.o de Rcdacçã:o offici
ando·se ao Senado do occorr ido . 

E' ;tnnunciada a 3~ discussão do projccto 
n. 7~ B, de 1904, que autoriza o P1•esidentc· 
d<L Republiea a abrir ao Ministerio u:J. Ma
l'inha o credito· de 300:000.'1;, su:pp lement a.r ti. 
rulJrie<t n. 11 do art. 7" áa lei n. l.l4."i, rlo 
31 de dezembro de 1903, para pagamento . 
até ao fim llo presente ex:ercicio tios ope· 
rarios extr<wrdiuarios que tt'a.ba.llmm no 
At•senal de Marinha da Capital Fodet•al o 
suas d!lpendenci<ts. 

Ninguem pedindo a palavra é encol'rada ti 
discussão e tLnnunci<Lda a votação. 

Em seguida 1\ posto a votos e approvado 
em 3~ discussi'io e en-viado á Commtssão de 
Redacção, o seguiutc 

PROJECTO 

N. 78 B - 1904 

O Congresso Nacionali'esolve : 
Art. l. • E' o Pres idente da Republic<t <tU· 

torizado a abrir ao Minist erio da Marinha u 
credito de 300:000$, sup:pll'mentar á rubrica 
n. ll do art. 7• da. lei n. 1. 145, de 31 de 
dezembro de 1903, para pagamento a tê ao 
fim do presente exercício dos operar ios ell:· 
tra.ordínarios que trabalham no Arsena l de 
M<tl'inha. d.u. Capital Federal e suas depen· 
tlencias • 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

· O Sr. Heredin de Sá. (pela onlem) 
l'eqnot• e obtem a. dispensa da impressão ih 
redacção final do projecto n . 78, de l 004, 
pa,ra que sej11 votada immediatamente . 

Em seguida, El sem debate approvada a SG· 
guinte 

R EDACÇÃO 

Reàacção final do projecto n . 78, deste anno, 
que at tto,.i.za o P.msirlente da Republica a 
ab1·i1· ao 11finistei'io da Jl{arinha o c1·edito 
de 300; 0()()$, SU1J)Jlementar d rubricu. n . 11 
do art. 7• da lei n . 1. 145, de 31 de de
zembro de 1.903, ptwa pagamer;to ate ao 
fim do p1:esente exercício dos operarias em.
tritoi-dinai·ios fiM tr-abalham no A1·sc:mal de 
Ma1·inha da Capital Fede"tal e suas depert
dencias 

Art. 1.~ O oili.oial do e:xerclto e d.a. arma<b. 
ou das classes anneJras, sem nota que des
abone sua conducta. civil e milita.J-', ao a.ttin
~ir o n. 1 ãa. réspectivil. esc:ala, será. gra
«uado no posto immediatamente superior, 
dentro dos flmites do.quadro a que pertencer. 
. · Pa.ragrapho uuico. No. posto de general de 
brigada. do esta.do·ma.ior general, a. gra.
dua.ção só será conferida. ae n . l dos coron~is 
cpm)>antent!!S> .d!l accord·o com o § l" d·o. 
a.rt. 3" do decreto n. 404, de 27 de junho 
qe. l891, . . .. O Congresso Nacíona.lresoln: 
, Art .. 2.• Ficam extensivas . aos otficiaes· · Al·t . 1." E' o Presidente da Republica au' 
gra.duadoa, na- confocrnidade. do art. 1•, as :torizado a. ;~,])rir a o Mínisterio da MM"inha t.l 
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credito de 300:000$, supplementar á. rubrica 
n.. 11 do art. 7" da. lei o. L 145, de 31 uc 
([ezembro do 1903, pua. pa.gamcnto a.t8 ao 
:fim do presente cxercicio dos operarias cx
i.ra.nrdin:u.·ios <Jne trabalham no Arsen~\l do 
Mariuha d it Capital Fe<!eral e su:1s dnpnn
Jcocias. 

Art. 2.·• Ficam revog-;~.das ~1s disposiçõus 
em contr,~L'Lo . 

Sala da.s Commissões, 28 de j ulho do 1004. 
- Domingos fh•imarues . - 1Vc,lji·edo Leai.-
E' o projecto envü\do Joo Senado. 

E' annunci.adn a. 3' discussão do pro_jccto 
n. li O A, de 1904, r cdacçã.o par a. 3a discu53.'io 
da emenda ao projecto n. ! lO, ;les.te a.nno 
(do Senado), que au toriza. o Pl-csidento d<~ 
Republica. a abrir ao Minister io d a. Fazemla 
o cr l'.dito o:xtl:'aoroim:.rio que preciso fo1' po.•·a 
pagamento a O. Dama.zia. Mulv-eiro da Motta, 
mãe do 1'<lllccido capitão-tenente da armada 

. Lindolpho MaJveiro da i\fotta, do m e io soldo, 

. e montepio ;L que tem direito. 

Ninguem pedindo a p:Llavra é encen·ada a 
discussao e annunciada, a vota,ção . 

Em seguida é posto a votos e a.pprov<~do 
em 3• discus&i.o (salvo a. emendtl.) o ~eguinte 

PROJJlCTO 

N. 110 A.- 1904 

(D o Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uníco. E' o Presidente da Republic:t 
a utorizado a abrir ~ Minist erio da Fazcod:J. 
o. credito extraorJ.ina.rio que Pl'Cciso fo1• 
para pa.,<>aroeuto a. D. Damazia Malveiro da 
:\{otk,, mãe do fa.llecido capitão-tentmto ria 
armada., Lindolpho fi.Ia lveiro <la Motta , do 
meio-soldo e montepio desde 14 de setembro 
de 1893, dat:~ do fa,llccimento !lo seu fi lho, 
:tté a data. do:sua habilitaçã.o em 3 de setem
bro de 1900, fazendo a.s nccossa1·ias opcraçlles 
de credito c rovoga.das v.s disposiçc)cs c;n 
contr:Lrio. · 

E' igualmente approvada. :L seguinte 
emenda. du. Commissã.o de Orçamento : 

. Vem a ~fes;t, é lido, apoiado e posto cou~ 
Jttnct<tlnt~nto em discu>.S:ü' o seguinte 

ItEfJt:t·:ltDIE~TO 

R~~queiremo~ qUJ' ~ejn. l'l>mettído i Com
roissã._o (lu Orçttmento, p:~ra emtttil' pa.!'cC(\t', 
o pro,]tlcto 11. 58, do corrente anno . 

S..\ la llas sr,osões, :.:s <te .in lho ;L) 190-1.
l ·~(.( tlla U a mos .-( fal t:/J:o Ct~J ·-,;(,thal . 

O Sr. B•·lcio Filho- Sr. Presi
dcute, n~o me ]on'nponho, nes te momento, 
a lll'Od ll :t.u• um d;scur;;o ; o mcn fito cifra.-se 
em pcrli1• escla.rccimer:tos - si me é P"rmit
t~úa u n:a ta.l ous;~dia- quer dn. parte dos 
d1gnos mornbt·os <h Crnumissão de Ta-riCa.s , 
q ner do lado do autol' d t> lll'ojooto. o illus\rc 
rcprcsen "--.nto de :llin <~->. St·. João Luiz Alves . 

Pelo ar t. 120 do Regimento sabo-se qtte a 
1~ discussão ~r·bro um pl'ojecto do lei ou r e
sohl<;i'í.o -versa ~obro ''~ suas va.nto...,.ons ou 
inconvenientes em gcril.l, não sendo por
mittida a a.pre~ootn.;iio do omoodas d urante 
esse turno. 

Compl'ehcndc \'. Ex. e :1 Cam<\ra., Sr. Pre
s idente, quo no oi'tLldO do ponto de vista 
vantajoso· ou em face da. inconveniencía de 
uma proposição. póde-sc ir muito longe, 
rnol'mentc quando se t t•ata. de ma.teria tã.o 
transcendente, como aquella que est<t sub
mettüla :~nossa. considcmção. 

O p;trecer da Commissão está feito com 
um L:J.cooisirto por t a.l morlo aecen tuad o, 
deploraNcl e assustador, quo não posso 
de:ixar do pedir <lquellcs que teom a. maior 
respon$.:'tbilidade ligada, aó ~Lfldamento da 
ma.toria, as jníiwma~·ões indispens.weis no 
caso . 

Dopois, Sr . Presidente, de tl'ansccever a 
dL~posição regimental em começo citada, d iz; 
a Commissão exclusivamente isto : 

•Sendo incont·~sb•:nl a. nttl id;we do pro
ject~. qu~ vem :1.brir del,ato sobr~ a.ssum.pío 
de v ttaltntoresse para. as nossas 1ndustm1.s, 
G nã.o podendo ht.Ycr duvida sobre a sua 
constituciona lidade, a Commissão, reser 
vanrlo-sc o direito de o1l'erecer e•nenda.s na 
2• e 3• discnssõe.~. é Je parecor que deve 
ser a.pprovado o rcfe!'ído projoctu li. 58, 
de 1904.» 

~Em vez de:-c1uo preciso for, diga-se :- E' muito pouco, Sr . Presidente, para. ta-
de 15:455$440 , manha cous<t. Não bas tll.tn essas cinco linllas 

E' o projocto assim emendado, eoviado á 
Commissão de Redacção, remettendo-sc, em 
seguida ao Seriauo com a informação do 

· 'oceorrfdo. 

deante de um assnmpto i;ão im portant e, que 
joga com vitans interesscs da Nação, e que 
est:í. ligado ao interesse publico e _par ti
cula.r . 

Nesse parecer, assim laconicamente la
E' annunciada a la discussão do projocto vr ado, a. Comroissão não no~ úfi mn conselho, 

n. 58 A, de W04, rofo1•mando as ta.1:ifas das não emitto uma opinião, não dorrama a luz 
:\.lfandcgas, coín parecer da Commissão do neces.saria, iodispensa:vel; n ão diz si lll'e

: Tarifas. , tcmlc emendar segundo os apologistàs dQ 
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pro1,ecdoniamo ; depois da leitura d() p:L- raçar as condições da Nação. . · 
livre cambío. ou conforme os adeptos do I entrada da. mercadoJ?ia, o que póde emba.-; 

l'Ccer ficamus na duvida, na inc0rtez~1., fica- Levemos ainda em linha. de conta que nãO, 
mos sabendo que emendas vão ser :.tprc- é de boa. pratica a alteração frequente das
sentadas, mas na ignol'ancia. do que · p1·e-1 taxas das alfandegas. 
tendem a.lterar. . 0 s J - L A \. 1 · t · d 

Quem conhece, Sr. Pre~idente, o rnecanis- 1 R. ?A~ .Uiz LVES -/ ·us orra e 
mo do funccionamento dt~s cornrnissões, di-~ todos os paizes pl ova. o contra. lo. 
visa desde log-o que osso p;trecer, ::~~sim ela.- O SR. Bmcro FILHO- Feitas estas rapidas 
borado, fóra da~s normas seguidas nesta Casa., observações, eu me reservo para, depois de 
t.eve em mira tão sómente permittír que o I receber as explicações solicitadas, dar em 
}H'ojecto. pude~:;;e .fazer. a r.;mt p~~~agem poe outra di~c.us.são as .ra.zõ~s que a~tuam em 
este recmto. Ser;.t rap1do, vertigmoso o seu roem espn•Ito para d1vergtr do PI'OJecto como 
andamento? está elaborado. _ 

o sn JoÃo Lt:rz ALVES-Peço a palavra. Antes de deix<:r a tribuna deixo cons~-
"'· · · . · gnada a declaraçao de que clou o merr apoio 

O SR. BRrcro FILHo-Eis porque peço in- ao requerimento do Sr. Deputado Paula 
formes que reputo necessarios, indispen- Ramos, pedindo que sobre o projecto falle a 
sa.veis, uteis,ingentes e até tranquillisado1·es. I Commissão de Orçamento. 

Até que venham osescla1•ecünentos,assumo Ahi :ficam estas considerações prelimi-
o compromisso forma.! do da.r combate a este nares, deixadas como simples advertencia, 
projecto, tal como estú. eloborado. como um aYiso salutar, como um signal de 

Não sou, Sr. Presidente, li\-re-cambista alarma em frente de materia tão complexa. 
ferrenho, nem tão pouco sou vartidario do e importante. -(Muito bem; mttito bem). 
proteccionismo exagg-erado; colloco-me ent,re 
esses dous extremos procurando sempre 
actuar,animado pelo espirito conservador, 
preoccupado em não proteger em excesso, 
em não imprimir grande.; modificações. 

Si é certo que os paizes noYos necessitam 
proteg~r suas industrias, é tambem certo 
que essa protecção deve ser feita com mui
to cuidado~ com muita cautela. 

Não basta dizer que ha em um pa.íz in
dustrias para que o p1•oteccionismo surja; é 
necessario apontar quaes as industrias que 
merecem protecção. Não hasta que se levan
te uma fabrica pa1•a que desde logo o pro· 
teccionismo se imponha. . 

Depois· devemos nos lemhrar que o ·pro
teccionismo não se exerce sômente de. um 
modo, isto é, por intermedio- da.s pautas 
aduaneiras. 

Entre .nós, deante do problen:la da prote
cção ás industr.i.as, procura-se modificar as 
tarifac alfandegarias, deixando ;i. margem 
outros recursos, como os premio.:;, a dimi
nuição do cust? .dos transportes, etc. 

o; SR. JoÃo L'GIZ ALVES-Foi o que eu disse 
no discurso com que justifiquei o projecto ~ 

0 SR. BRICIO FILHO- Além disso. deante 
da. modificação das tarifas aduaneirás, cum· 
pre indagar si as industrias, ás quaes peeten· 
demos proteger com taes modificações, estão 
em condições de abastecer o me1•cado, como 
convem aos interesses da população. 

Devemos tambem a.ttender a que é nas 
t:n:ifa.s al;luaneiras que a União vae. buscar 
quasi exclusivamente os recm•sos para a ma
nutenção dos serviços· publicos •. Uma tribu
t~ção exaggers.da importa em l)l'Ohibiçã.o da 

O Sr. João Luiz Alves-Sr. Pre
sidente, começarej, ao responder ao nobre 
Deputado, representante de Pernambuco, o 
Sr. Bricio Filho, por dizer o que penso sobr-e 
o requerimento apresentado pelo nobre depu
tado, representante de Santa Catharjna, o 
S~·. Paula Ramos, declarando que me parece· 
que o requerimento de S. Ex. não deve ser 
acceito pela Camara! porque não v~jo razão 
<letet•minante da conveniencia de adiar-se a 
primeira discussão de um projecto já com 
parecer ... 

0 SR. PAULA RAMOS-Eu não pedi O aditt-
mento. · · 

O SR. J. Lurz ALvEs- ... ou,melhor, não 
vejo razão para que não ,se vote no primeiro 
turno regimental um projecto que teve pare
cer unanime da Commissão de Tarifas, sem 
se ouvir a opinião da. commissão de orça.,. 
mento. 

A unica razão, Sr. Presidente, que podia 
ser invocada pelo nobre Deputado por Santa 
Catharina, era a de que,. importando· este 
projecto núma alteração para mais ou para 
menos da receita publica, deve sobre ellé 
sei' ouvida a Commissã.o de 01•ça.mento. 

0 SR. PAULA RAMOS- V. Ex. estájustifi• 
canclo brilhantemente o meu requerimento. 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs- Mas, Sr. Presi
dente, a. Commissão de OrÇamento só póde 
fornecer elementos seguros a Camara para 
julgar da questão, quando este pro,jecto; en.:. 
trando em debate, seja emendado e as emen
das sejam submettidas tambem á sua consi
deração. (Ncio apoiado do tfh·. Paula Jl!m'los),.. 
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0 SR. BRICIO FILI!O-·Sob!'e emendas em 
2a. e 3u. clíscussü.o. 

0 SR. . .ToÃ.o LUiz Avn~s-. _ . sobre emen
das om 2n e 3a. discussão e a tê ::;obre a tota
lidade do projecto. 

Antes, a Commissão tle Ot·çamento nã.o 
podet•á ve~iticar si o projecto t.r~LZ ou nã.o 
augmento do receita,, porql1e· vae prejulgar 
ou antes vae emit.tir opinião sobre um pt·o
ecto que necessarin, e naturalmente ter:"t. de 
ser emenJ.ado, como declarou a Commissão 
de Tarifas. 0 SR.. PAULA RAMOS-Não apoia.do. 

0 Sa. ESMERALDINO BANDEIRA - Nã.o é 0 Sn.. BRrcro Fruro-A a.cç:io da Commis-
preciso que seja emonuado ; o simples obje- são é limitada. · · 
cto do projecto determina a audiencia da O Sn.. Es::\lERALDI:\'0 B.\.:'\DEIRA-E é na-
Commissão de Orç-amento. tural, desde que o projecto <tltera a receita. 

O Su. JoÃo Luiz ALvEs- Não tom razão o O Sa. Jo:\o Lurr. ALYEs-Tanto não é na,-
nohre Deputado. tural nem regimental a audiencia da C'Om-
. Sr. Presidente, além disso, a audiencia da missãode Oeçamento que o nobre Deputado 

Commissão do Orç:.t.mento, que se pretende por Santa Cathar·ina teve necessida.de dn 
iStabeleccr nci:$ta Camara como principio aprescntc.tr um requerimento. 
geral em todas as questões, importa na sup- o SR. Es:.IERALDIDO HA:"DEIRA-Pcrdôe ~ 
pressão, na. hypothese, da, Commissão de as ~onsequencias não esüo nas P.remissa~. 
Tarifas. 

Que será a Commissão de Tarifas si os O Sn. .JoÃo LUlz ALYES-Sl é regimentn.! 
seus pareceres não podem sm• votados nesta a audieneii1, é dusoeccssario o ::·equcl'imcntco. 
Ca.mara sem o placet da Commissão de O Sn.. PAt.:LA RAl\IOS--V. Ex. diz que o meu 
Or~amento ~ requm·imen1;o i1ão é l'egimemal ?. 

Pergunto, Sr. Presidente :que inconve- o sa. JoAo LUlr. ALns-Pe:'déle; 0 nobre 
niencia ha em que o parecce da, Commissão Deputado nã.o ou v lu o que cu disse. Eu di::;se 
de Tarifa,s, apoiando o projecto, seja. vo- que, si é regimcnt.al a a.udiencia dtt Commis
;a.do em primeiro turno, si é. possivel poste- são de Orçamento, o requerimento é desnG
l'iormente se1• elle subrnettido, caso mereça cessaria. ( T;·ocam-se apw·tes.) 
a, approvação da Camara, ao estudo d:t. Com- ~,ras, Sr. Presidente, peç~o llcença para 
missão de Orçamento, que se pronunciai·;i. deixar de bdo esta questão ele audhmcia da, 
sobre D.S emendas que porventur:.t. sejam Commissão de Orçamento, porque poderia. 
<'tpresentadas·? ser mal vista talvez a impugnação do roque-

O requerimento do S1•. Panl:v Ramos só rimento do nobre Daputa.do feita pelo autor 
tet•ia um effeito: demor~Ll' o pronunciamento do projecto, quiçá em má hol'a a.prescntadu 
da Cam:1ra pró ou contra o meu pl'ojecto á Camara.. (Nao apoiados.) 
numa discussão que só tem por fim verificar, 
conforme o nosso Regimento, a sua utilidade O SR. Bmcio FILHO - En mesmo, que di.;. 
ou inutilidade. virjo de V. Ex., acho que teve uma 1<~.liz in-

Por' isso é que penso, Sr. Presidonte, quo spirn.cão. (.lpoio.dos.) 
a Cama,ra. nã.o pódc approvar o rec1ucrimento O Sn. . .JoÃo Lurz ALYI::s- Aucto1• do pl·o
do nob1·e· Deputado por Santa Catha.rina. nuo jecto. não quero que se supponha r1ue, impu-
11caodo prejudicada a audiencb da Commis- gnando o requerimento do nobre Deputado, 
são de Orçn.mento si porventura o projecto tenho a. intençào U.e provocaL· 11mn. ma.nif'es
für c.t pprovado em la discussão. ta~ão cl"- a {ogaclilho por p ctrr.e da Camara do~ 
· Nesta hypothese nãO me opporei a que a Deputados. 

respeito se p1·onunci.e, mais tarde, visto (lUe 0 Su. P~\.ULA RAMO:':'_ v. Ex. me faça 0 
disto se faz questão, a Commissão de Orçc>~- favor de considerar. que o reuuerimento não 
niento. ' 1 é só meu, porquanto está ta.mbem assignado 

O Sa. PAULA RAMOS-V. Ex. não tem pelo Sr. Galeão Cat·va.lhal, membro da Com
moios de impedir que ella seja ouvüla ern missão de Orçamento. 
3a discussão. o SR. Jolo Lurz Ar.Y.Es-Não tinha lido as 

O Sa. BRICIO FILHO-Em segunda mesmo, assi.gnaturas do 1·eq ucrimen to . 
. desde que haja . emendas. Fbrtanto, o requerimento (: de dous :mom-

. o SR. JoÃo Lmz ALvEs-Veem vv. EEx. bros da Cornmissão de Ol'Çamento; prova.-
-e1n abono de minha opiiÜão. velmente, si os outros estivessem presente:-1. 

tel-o-hiam assignado •.. Isto não importa~ 
0 SR. PAULA RAMOS-Não apoiado. questão. . . . 
O SR. JoÃo Lmz ALVEs-Si o Regi'mento Deixo, porém, como disse, de parte o re-

previu a hypothese da audiencia da Com- querimento, já tendo a respeito manifestado 
.ulissão de ~rçamento. • • • a. .minoo lmmilde opinião. 
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Voto contra_ elle por entender que é desne- suas palavras que S. Ex. o acceitarâ co1UO: 
cessaria e mei·amente protelatoria do anda- base da discussão, rejeitando delle aquillo 
mento do projccto a audiencia, em 1" dis- que lhe parecer inconveniente," ou si desde 
cussão, da Commissão de Orçamento. logo o rejeita in lirnine. 

O SR. PAULA RA:'Ims-Não apoiado, mesmo 
porque não tenho intuito protelatorio. 

O SR .. JoÃo Lurz ALVES- Não tem, mas o 
requerimento retarda. 

.- 0 SR. BRICIO FILHO - Qne demora. pôde 
haver? 

0 SR. JoÃo LUIZ ÁLYES - A intenção não 
é essa, nem ao nobre Deputado por Santa 
Catharina empresto tal intuito ; mas o facto 
é que demora . 

Deixando, porém, repito, mais uma vez, 
de parte, o requerimento, entro no as:::umpto 
propriamente do projecto, para responder, 
em breves palavras, (LS considerações produ
zidas pelo nobre Deputado por Pernambuco, 
o Sr. Bricio Filho. 

S. Ex. começou. pedindo esclarecimentos á 
Commissão. Em nome desta, evidentemente, 
não posso fallar, mas peço licença para dizer 
que o parecer d:.t Commissão de Tarifas, 
apezar do seu censurado laconismo, é bas
tante explicito quanto á. idéa, capital que in
spirou os seus sign::ttarios, porquanto consi
derou o. projecto como vindo satisfazer a uma, 
necessidad,e inadiavel da industri;t na.cion::tl. 

0 SR. BRICIO FILH0·-1sto ~stá. no pa
recer? 

0 SR. JOÃO LUIZ AIXES-Parece, 

,. 0 SR. BRICIO FILHo-Eu desejal'ia que 
V. Ex:. me mostrasse; creio que nã.o está.. 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs-V. Ex. tenha <L 
bondade de me dar o parecer. (Pausa.) 

Aqui est.á: ~sendo incontestavel a utilidade 
do projecto, quo vem ab1•ir debato sobre c.L~
sumpto de vital interesse para as nossas in
dustl'ias .•. » Ora,, sô o pr·o.jecto que :1presen· 
teitem, como declal'ei descle logo e como se 
evidencia, do seu contexto, o intuito Pl'ote
ci<;m~ta, é do ver c1t1C a opinião . da, Com
missao, que subscreveu o pa1•ecer conside
l'ando o pt>ojecto de «incontestavel utilidade» 
é uma opinião fl·ancamente proteccionista. 
(Apoiados.) . . 

· 0 SR. BRICIO FILHO - V. Ex. tira uma 
couclu&ão forçada. das palavras do parecer ..• 

O SR. JoÃo Luiz ALYES- Declarou, porém, 
o nobre Deputado que assume o compromisso 
de dar formal combate a esse projecto ••• 

0 SR. BRICIO FILHO - Tal como está 
éla,bor,ado; V. Ex. veja bem ..• 

0 SR •. JoÃo LUIZ ALVES- ••• tal como 
está. elabo1•ado ; mas não sei si deduzo mal dâs 

O SR. Bmcro FrLno- Não; eu fico com a 
liberdade de acceitar as disposições que jul
gar convenientes. 

O SR. JoÃo Lurz ALVES - Ponderou S. Ex. 
que não é nem liYre cambista ferrenho, nem 
proteccionista exaggerado. Estou de accôrdo 
com o nobre Deputado: nunca fui livre 
cambista ferrenho nem proteccionista exag
gerado. Creio que as pala.vras que proferi. 
just1ficando o projecto. quaod.o o apresentei 
são as mais claras possiveis neste sentido. 

O SR. BRICIO FILHO -Folgo muito de es- · 
tarmos assim de accôrdo no terreno d<.t 
theoria •.. 

O Sn.. JoÃo Lurz ALVES- Lamento que só 
agora o nobre Dopnta.do se convença destrL 
verdade, porque isto prova que não merece
ram as honras de uma leitura por parte de 
S. Ex. as palavras que p1•oferi nesta Ca.mara. 

0 SR. BlUCIO FILHO-Não precisavam de 
«mm·ecer as honras de minha, leitura», por
que foram pm· mim ouvidas com todo o cui
dado. 

O SR . .ToÃo Lurz ALvEs--Eu não era capaz 
do fazer uma declaração de ser sectario de 
princípios a.hsoJutos que, como homem }Joli-
tico, não posso admittir. · 

Declarei até quo, pa,ra mim, a questão de 
livro cu,mbio e de }Jrotccciop.ismo não é ques·
tão doutrinaria: é questão de facto, que não 
so resolve por princípios, nem por doutrinas~ 
mas que ~e resolve pelas necessidades pl'ati~ 
ca.s c actua.os de caua. paiz. Houve v,té uma. 
pheaso minha, proferida por occasião de se 
discuti ... o pt•ojocto relativo á isenção de di
I·eitos de importaçfi.o para o mate1·ial do 
abastecimento de a.glla de Florianopolis, que 
synthBtiza o meu pensamento. Disse eu en..., · 
t~o que sa1·ia protecc~onista na Inglaten·a 
como Chcunue1·Zain, como seria liv1·e carnbisto. 
hoje nos Estados Uniclos, est~dando as· eoii~ 
diç~ões economicas do cada. um desses dous 
paizcs, em face do mercado mundial. · · 

0 SR. ESMERA.LDINO BANDEIRA-Creio CU 
que, hoje, li vrcs ca.mbistas só ha t1•es paizes
a Inglaterra, a. Belgica e a Hollanda.; os 
mais são protoccionistas. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- Pa!'feitamente. 
Portau to folgo de ter . a meu lado o nobre 
Deputu.do por Pernambuco que é,· como eu, 
um ecel~tico, digamos, nesta questão, por
que :n:ão quer nem o livl'e cambio exagge ... 
rado, nem uma protecção a outrance. · 

0 81~, PAULA RAMOS :_Estou com V. Ex., 
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O Srt. JoÃo Luiz ALvEs- Então est..'tmos 

1 

ser<t necessariamente evidente, quando dis-
tados de accord.o. cutirmos em detalhe a questão, ao menos 

Hei de chegar á conclusão de que o meu nos dous primf\iros annos em que vigorar a 
projecto não é aquillo que se tem dito que nova tarifa. 
olle é. . . 0 SR. Esl.\mRALDI:'\0 BANDEIRA-Deu::; per

O SR. PAULA RAMOS- Note V. Ex. : cs- mitta. 
tou com V. Ex. nesta. declaração de que é o SR. JoÃo Lurz ALvEs-Mas declarei com 
eccletico · toda lealdade que, si porventura as Commis-

0 Sr. JoÃo Lurz ALVES- Comprehendi. sõcs de Orç~mento c de Tarifa~ verificarem 
Quando formos examinar o projecto em de- q~e este pr?.Jer.t? prod~z decresCI~n.ento mtr~
talhe c estudar as taxas estabelecidas. ahi é cmta publica, 1sto ·e, um defw't que nao 
que verificaremos applicação dess~ modo de j poS!:<L ser preenchido, eu _POd~rej adiar _para 
pensar de cada, um de nós ; a,hi é que hava· ~uelhores tm~1p?s a realrz~çao da~ ~1nha.s 
mos de dis:mtir si tal ou tal indnstría., prote-11dé~s proteccto. mstas; _m<~s st o d~fictt nao for 
gida ou não pelo projecto, deve ser protegida mmto gra._nde, prefe~n·et ~un cortQ_ nades
de accordo com o nosso occletismo c de ac- peza publica ou modlficaçoes nos Impostos 
cordo com as condições economicas do paiz. inter':los de col_lsu~o, o quo os , proprio in-

Antes disto, toda.s as considerações são dusi.r1aes accetti1rao tlesdc ClUO nos propo
theorica.s são o-eraes sem outeo resultado nhamos a estabelecer uma. concurrencw. leal 
que não dejn. a"' demo~steação de C!Ue a. Ca- e possivel com as industrias estrangeiras. 
mara está. se preoccupa.ndo com o a.ssumpto. O SR. EsUERALDINO BANDEIRA-E' um 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Quem bom progl''!olllllla. 
tiTesse vonlia.de iria desdo já. estudando em O SR. JoÃo Lmz ALYI~s-As nações civili
cadiJ. uma dessas rubricas o systema livre- zadas, disse o nobre Deputado, não alteram 
cambista ou proteccionista para esta ou com f<Lcilidade as suas tarifas. 
aquella industria · 0 SR. BtUCIO FILHO-EU não disse que 

O SR. JoÃo Luiz ALVI~s- Disse o nobre não altera.m; ott disse que não devem al
Deputttdo por Pernambuco quo é preciso ver tertLr. 
si as industrias estão em condições de set· o sa . .roí\.o Lurz ALvEs- Posso citar a 
protegidas, isto é, si estão em condiç~ões de França., alterando as suas ta1·ifu.s, por lei de 
abastecer o mercado. 7 de ma.io de 1871, de 20 de md.rço de 1885. 

A proposição, assim isolada, é uma proposi- de 5 de al.Jeil ele 1887, de ll de janeiro de 
ção que conduz ao absurdo, usando da 1891, etc.; a Allemn.nha. por lei de 15 de 
expressão no sentido em qne t'~ empregada julho de 1879, que iniaiou a politicit protec
em logica. Porque, si só se pôde pt•oteger cionista, do 19 de julho de 1881. lle 22 de de
uma. industl•ia que está em condições de zembro ele l887,do 1 de fevereiro de l892,etc.; 
abastecer o mel'cado, eu concluo, de duas os Est:l.dos unidos-cuja liçã.o nos sm•á fe
umu.: ou que não era peeciso a protec::ão. cuoda. neste pn.l'Licula.t·-pol' leis de 1861, 
ou quo essa protecção nã.o alcanç~a o fim 1862, 1864 tSGü, 1868, 18l2, 1875. 1883, 1~90 
que se tom em Yista, isto é, prot.egor indus· (bill Mac-Kinlny), de 189:1, o to. 
trias cujos primeiros pa.ssos dovum sel' E o:~ l~"S&ados Unidos são o paiz quo pôde 
amparados pa.ra so colloca.r em condições dn ser invocado como moJolo na questão eco
concorrer com. o producto similar ostra.n- nomica pu.t•a um paiz novo, como o nosso, 
geiro. , pol'quo é lá. que h<\VOmos de beber os cosi-

E' o circulo vicioso a que me referi por na.mentos já oxperimcntados de uma. boa po-
occasião de ,justiticttr o mon pt•ojecto. litica economica, qne tem feito a gt•;.tndeza 

.Não podemos p1•otegor n, inlitlstt'ia.-a- da.quolltt nação, gr<tndez•t que espanta. o 
porque ella. não pódo fornecer produotQS ao mundo intoit•o. 
mercado; mas a industria-a-não fornece 0 SR. Barcro FrLuo-~ã:o invo;1uci 0 que 
productos ao mercado porque não ~ prote- se faz em outras nações·, dccla.roi que, se
_Q"ida. 

N - t - d - gundo o meu modo de p3nsa.r, as ta.rifas 
ao se pro age porqne nao pro uz; nao aduaneira.s nã:> devet•iam tão facilmente ser 

p1•oduz porque não se peotege. 
Encal'OU s.Ex. o ponto de vista. financeiro, a.Ltera.da.s. 

e eu tive, por occasião de justificar o pro- O Stt. JoXo Lurz ALVES-.Então, peco des· 
,jecto, a. lealdade de decla.r~r que, tendo es· culpas ao mau illustrc collega; tinha me 
tudado o a.ssumpto sob este prisma e sem pareciJo que S. Ji~x. dissera isso. · • 
querer adea.nta.t• argumentos,me parecia. quo A raprasalia da.~ naçõel oste.:tngeiras é um 
o projecto não trazia. diminuição de receitil. a1•gumento que t:J,mbem tem sido invocado 
o antes podia produzir um a.ugmento, que por vezes e Q.O qual já. procut•ei re3ponder. 
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Não temo a represalia porque paiz que phenomeno da protecção, quando· clla. nãv se 
tem quasi que o ·monopolio mundial dos prin- limita a. certo e determinado genero de · in;: 
cipaes productos que exporta, e que está im- dustrias,-mas· se estende por toda producção · 
portl.ndo tudo mais, não póde ser prejudi- de um paiz, e é racionalmente est:tbelecida-,
cado, tanto mais quanto, na luta entre as sendo um phenomeno comple;'(o, como é, pro
nações estrangeiras productoras, si uma fizer duz o que tive a ousadia de denominar ci?' 
a I'epresa.lia, outras, naturalmente, procura- culação do htc1·o, porque, si Q consumidor A 
rão favorecer o intercambio com o Brazil, paga mais caro o producto de B, re·cabe t:ún
cómo meio de abr·ir mercados para os seus bem de B preço mais c:.tro pelo consumo do 
productos. sou producto;· ba a· compensação, pitrtindo-se 

A represalia, portanto, não s:; da com o do presupposto de que protegidas asindustrias 
nosso paiz e sim entre os que quizerem fe- nacionaes, a agricult.ura e a manufactura •. 
char _os seus mercados á producção brazileira, todas as classes do paiz são productora.s · e 
po1•que outros os abrirão para terem com- consumidoras ao mesmo tempo, atiirmação· 
pensação no mercado brazileiro. que não é só minha, mas de todos os eco no_. 

Depois, Sr. Presidente, como disse, a ta- mistas, entre os quaes Funck-Brentano e 
rifa é um principio geral, uma regra. com- Cawves. 
muro, cujas excepções são feitas por meio de 0 SR. EsMERALDiNo BANDEIRA_ Al}eza1• 
tratados · commerciaes, em que a política disto. é um pouco g1•atuita.. E os para
economica, obedecendo tambem a intuitos ·sitas'?. •• 
proteccionistas e a0autelando a producção 
nacional,. favorece a. producção est1~a.ngeira O SR. JoÃo Lurz ALvEs-Não me pat·ece 
de paizes que nos oflerecem condições da. gr;_~tuita. . 
compensação... . .. . . . · Ih a classe social a que me referi no pri-

Mas' a. verdade se contêm em um~ .pbrase meiro dos meus discursos, a. · dos pal'<1sit:ts, a 
de Tarde, que j<t · dtei comó soc'iologista e dos que nada pl'Oduzem; ·mas e~tes não 1.t."em 
que hoje cito conTo ·economista. E cito-o o direito ·de se queixar por pagarem mais 
como economista, porque, referind<:l-me a C:l.l'O os productos que consomem, porque são 
uma. de suas obras, um illustrado Deputado nocivos á sociedade. (Apartes~) 
pelo Rio Grande do Sul com que se espantou De ma1s, Sr. Presidente, dado esse au-
da citação de Tarde como economista. gmento do preço de consumo, e a.dmittindo 

Pois bem; Tarde, na. sua · P.sychologia Eco- quo não ha,ja compensação possível · entre as 
nom1:ca, livro cuja leit~ra. é ba~tante instru- differentes indu ~lidas protegidas, será tal · 
ctiva,sobretudo no momento actual de nosso sacl'iticio passageiro, por(tUe c presupposto t~ 
paiz, affirma que a unica di1l'erença que que a. protecção desenvolva · tL producção e 
existe· ent.re o livre cambio e o proteccio- venha. estabelecer a conconencia entre os 
nismo é que «par le lib1·e echange les no.tions proprios pl'oductvres nacionaes; o ·preço 

• se battent à visage dêcottvert ; p(u· le p1•ote- l1aixará e, em tt•oca desse sacritlcio, teremos 
ctionisme, elles se battent avec tme m·mure. a libertação economica do paiz e um sacri
VQilà toute ditfe'rence, mais elles ne s'en por- ftcio passageiro. como este, não é de crêr 
tent pó.s moins, DANS LES nEux · cAs, des quo sejn, recusado pelo povo brazileiro, capaz 
coups te·,.,.ibles.» de comprehender a necessidade que temos 

Sim, senhora::;, a unica differença entre de nos emanciparmos economic:t.mente. 
livre cambio e protecção atlua.neira é quo, Finatmente (é um facto, quo não podel'á 
seguindo um, as nações se batem do viseira sai' con tostado), a elevação das tarifas adua
erguida, e adoptando outra, batem-se com neiras não gravará exclu~ivamentc o consrt· 
at•Iila.dura.. midol'; ·o PI'oductol' estrangeiro fica obl'i-

E' a unica. · diíl'erença, mas em ambas · as gado tambem tL baixar o preço dos seus 
lutas, Os golpes são tcrriveis e os adver- productos, tanto mais quanto, da lucta acerb.a 
sarios não se poupam. que se trava entre as industrias dos varios 

Não é, porütnto, o temot• de . represalia~:~ paizes, surgir<t, a necessidade de se defende~ · 
que ha de fazer com que o paiz recue da po- rem, de mant~'rem os mercados, me1•cados 
litica economica que as nossas necessidades que só se manterão pela. diminuição dos pre-
estão .aconselhando. · · · • · ços de exporta;~ão. (Apartes.) 
· .A:inda> co'ntint1a a ser reproduzido o argu- Mas, St·. Presidente, ft3itas est·:~.s ligeiras 
mento terrorista dos interesses do coilsu- considerações, preciso ponderar que o pro
midor. jecto, como está distribuído, contem <tlguns 
· Não. procede, como ,já tive occa.sião .de pon· erros typographicos que, em umtt quostão 

derar, a atflrmação · absoluta de que a prote- desta ordem, não deixam de tet• importancia. 
cção ·aduaneira importa ·em exclusivo pre- Está o projec'IJd · sendo cuidadosa.ment;e re

. juizo· do consumidor, obrigado a. comprar visto pa1·a se tirar; dentro de poucos dias, 
mais caro o que podia. ter mais barato; o uma segunda edição, som esses enos,. 
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E., porque me sinta animado do desejo de contos; trigo em grão .149. 718.556 kils., no 
acertar, de concorrer . com o. meu pequeno valor de 20. U:l4 · contos; pinho no ·valor 
esfqrço p3.ra a implant~tção de uma politica Je 4.234 contos; palhas . par·a. cigarros ! 
proteccionista. bem orientada no nosso paiz, 26.220 kils., no valor de 172 contos; palitos, 
pedirei a V. Ex., Sr. Presidente, que, si por~ 36.2:~o kil.::,. no valor de 153 contos; telhas. 
ventura o projecto merecer o approvação da ladrilhos o canos de barres 2.982.8U3 
Camara em ra discussão, SÓ o faça. entrar em kils.,no valor de 849 contos; ft3rro O'UZa 
segunda depois de algum prazo, dentro do ~.982.893 kUs., no v~1.lor de.26l contos.

0 
· : 

qual poss::~. a questão ser bem estudada por · Importamos. pois, de materia que o paiz 
a.quelles que Sl' interessam por este. problema. póde l'rJduzir immediatamente, cerca rle 140 
e dentro do qual eu; como autor do .projecto, mil cvntos !, ou quasi I/3 da nossa impor
possa. fazer pessoalmente um inquerito extra.- tação total. 
parlamentar, recebendo as reclamações e Nação, porém, fraca, sem trabalho 'orga
informações do commercio e da industria na- niza,do, . como pode entrar em lucta e em 
ciooa.l. . . eoncorrencia .corn as nações estrangeiras, 

Cumpre, porém, declarar que a 1·eforma objcctam ~ 
das tarifas aduaneiras é nece~sidade ina- como querem que ella se fortaleça, que 
diavel, como já disse e repito. Essa ncces- clln, se emancipe, se lhe negam 0 . uoico .meio 
sidade resulta das manifestações constantes c~paz de a conduzi1• a, l:lcu engrandecimento 
.do Congresso, alterando a ta,rita aduaneira e á sua cmancipaçã.o economica '~ 
no orçamento da receita; 1·esulta da autol'i-
~ação dada ao Poder Executivo pa1·a no- E' preciso. Sr. Presidente. que · não nos 
mear uma commissão afim de rever as ta- esquoç<,~.mos dosconceitosdeTa1·de,ecopomista,' 
rifas; foi reconhecida · pelo proprio . Podei' que,dotodos os meios de conquista conhecidos, 
Executivo, nomeando uma commissão. que o livt•o cambio em proveito de certas raç-as, 
funqciono.u sob a presidencia de divers1;s é talvez o mais seguro e o mais prompto . 
.membros do Congresso e era composta .de Pode parec :~r um terror vão esse receio do 
industriacs e commerciant.es, commissão, que conquista. pelo livre cambio ; mu,s as mani
aprcsentou o seu trabalho, no qt1al procurei lestações do estado . actua.l d~ politica mun- · 
moldar r,rmitas disposições do meu projeci.o, düü ostão nos ensinanuo o caminho n. trilhar, 
porque ~sse tl'ttbalho est<t de accordo com os si a.manltã quizermos ter independencia, nã.o · 
meus intuitos-é francamente proteccionis- só economica, como politica. 
ta: está reconhccid~ tambcm díroctamente Dous economistas, Sr. Pre5dente, da na.
:pe.lo commer.cio e pela indus~ria., que no· çio germaniea, que eu H; Scltmollor e Wolf 
mearam uma commis5ão por intet•medio da chegam a, dizer• que o sul do Brazil está desti
Associação Comrnercial, coinmi.-;são pre- nado a ser .uma colonia das mais importa.n-. 
z'idida pelo Sr. Serzedello Corrêa e quo tes ·da Allema.nha, pouco importando que 
tamberu apresentou id~as identicas ás suggé- continue a.Hiada ao resto tio )mit'., ou se 
ridas pela. . outra comn;tissão, propondo até con~titua em provincia. üa conl'eúel'ação ger· 
taxas monos elevadas. mu.nica ! 

E, como não. proteger a producção do um Vou tm•mina1·, St•. Pt•osidonte, peclindo á 
:paiz que . ünporta. tuJ.o, podendo oxpor- Camaru. a approvação do proje~to em pri· 
tar ao men'os os productos de sua agriculttL~ meiro tu1·no rcgimenta.l, para quo, em se~un
ra, paiz dotttdo de um sóln ubrrrimo o le1·a· do, possamos, dutalluLLlamonto, cxamina.l-o e 
cissimo que impot•ta. (lendo) 44.468 cu,beças chegar, como espero, e tenho j;i, u. satis
de ga .. o, no ya.lor do 4.097 .contos; tlo de fa.çãu de u.onunciar, a um accoi•docomplot;o, 
algodão, etc. 2.663.587 kils., no valor do com os meus lllustrcs i.l.migos Deputados por 
3.091 contos; pclles o couros 799.872 kils., Santa Catharina c Perna.mbuco; visto como 
no valor. de 6.352 contos: badha 4.29ô.i5ô sou . . como ·ss. EExs., um livro camuistu. 
Jds.no valorde543contos;xar'quo48.532.ll0 opportuno e um proteccloni~ta opportuno •. , 
kils .• . no valor de 25.393. contos; manteiga 0 SR. PAurJA RAMos-V. Ex. ·declarou que 
~.84-4~430 kils.' no va.lor de 6.912 conto8; 0 projecto é francamente proteeeionista. 
queijos 1.389.190 kils,. no valor de 2.418 
c.ontus; fructas varias· 7.243.584 kils., no O SR •• JoÃo LUiz ÁrJvEs-Fr;,~.ncamente pro
-valor de 4..519 contos; :1rroz 100.984.581 teccionista; mas não proteedonista. exagora-
kils., no valor de 18.519 contos ?!! ; fJijão, do. Os termos são ditférentes. · · , , . . 
t1.0ll.530 l\ils., np valor de 1.671 contos; E' i'ranca.mentoproteedonista.,não o occul
milho4.4~3. 704 kíls., no valor de 526 con- to. Protejo nelle toda ma teria p1•ima que o 
tos; alho:J e cebolas, 7.008. 991 l\ils;, no va- pa.iz podo p1·oduzir . : cereaes, .· p1·oclue~os 
loi• de 1.704 contos; bát.atas 23.37tl.876 kils., lacteos, p1•o4uct.os .agi-icolas, em geral, indus· 
no . valor. de 3.555 contos· ! ; farinha de tri~ tria. extraetiva e iudustrias manufaduroiras, 
go 'l05.590.9~1 ld1s., n? valor de . '24.064 que teom con~.içõesdc viabilidade em 'nosso 

V~.U1 M 
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paiz; 
veis. 

não protejo, porém, industrias ihvia- completo · que possa. servir de l)ase para o
estudo e o v o to da Camara. 

O SR. PAULA R.uros-E' muito difficit de 
âistinguir. · · · 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES-Si é difficil dlstin· 
guir. ·o quo nego om cada caso concreto, 
concluo que não devemos proteger proiucção 

. alguma, porque podem cahir no vicio que 
V. Ex. quer evitar-proteger as industrias 
inviaveis, e, neste caso, abramos as portas da 
Alfandega, estn.b3leçamos uma, tarifa mera-

. mente fiscal em que a 1·eciprocidade internu.
cionaL se,ja attendida., e carreguemos corn 
maiores impostos de consumo o povo brazi
leiro pa,ra satisfazer o deficit que resultará, 
necessariamente, de uma·politica livre cam
bista, deficit que talvez já estl'\ja accentuado 
no orçamento actual com a reducção de 
20 °/o para alguns productos da gloriosa 
Nação Norte Aroe1•icana-(.Muito bem ; ~nuito 

Com a approvação do projocto, repete, a 
receita ficará compLetamente desfalcada. 

Diz o nobre Deputado que não ha motivo 
para a apresentação do requerimento, vi~to· 
que, regimentalmente, a Commissão de Or
çamento será ouvida desde que sejam apre
sentadas emendas na segunda e na terceira 
discussões. 

. bem, 0 01·ador e cumpdmentado. ) 

E' facto que o Regimento determina que; 
tanto na segunda, como na terceira discus
são de qualquer projecto, as emendas que 
diminuírem a receita publica ou augmenta
rem a despesa não poderão set• offerecidas 
ao debate e á votação sem o prévio parecer 
da Commissão de Orçamento. Nestes termos, 
porém, a Commissão, uma vez que lhe 
sejam remettidas as emendas, só poderá dar· 
parecer sobre eUas e não poderá absoluta
mente pronunciar-se sobre o projecto . 

Para que não fique a Commissão tolhida. 
de intervir no estudo do projecto é que offe-· 

O Sr. Pt·esideute- Tem a pala.- receu o seu requerimento, ficando, assim,. 
vra o Sr. Nefva. demonstrada a sua necessidade. 

O Sr. Neiva-Sr. Presidente, si o 
meu prosado amigo e distincto collega Depu· 
tado por Santa Catharina quer us!J.r da. pa-
-lavra~ eu a· cedo. · 

Affirma que, no caso que discute, não ha 
pretenção ·· alguma da Commissão de Orca· 
mento, no sentido de annullar as demais . 
commissões da Camara. Os seus collegas são. 
testemunhas de que,o anno passado, o orador· 
foi quem rompeu o comb:tte á Commissão 

O S:r. Presidente-Tem a palavra de Orçamento por tomar a iniciativa de dar 
o Sr. Paula Ramos. · parecer SJbre emendas alterando a tarifa •. 

Lê o orador á Camara um estudo do · 
· O 8r. Paula Ratnos-Vem á tri- Sr. Lemire, contido em uma revista, sobre · 

'buna em defesa do requerimento que apre- a guerra de tarifas existente entro a França 
sentou. e a Inglaterra, a proposito dos tratados que 

O parecer offerecido pela.· Commissão de estas duas nações toem ultimamente cele-· 
Tarifas não se occupa absolutamente do pro- brado. Pel:t leitura que faz, o seu collega 
,j.ecto apresentado pelo illustre Sr. João Luiz verá os grandes inconvenientes das reformas 
Alves, Deputado por ·Minas Geraes, que con- qúasi annuás das nossas tarifas. 
tém urria reforma radical da actual ta.rifu.. O que se precisa. entre nós é de uma esta· · 
o proprio autor do projccto Iião occultou a biliuu.de de tarifas. . 
hy:pothese de um desfalque nas rendas das O illustre Deputado por Minas. Geraes . 
alfa.ndeg-as do paiz c todo o mundo sabe quo disse que, á exccpçã.o de trcs paizcs, toJos os . 
no projecto do Orçamento da Receita, eiil demais sã.o hoje proteccionistas. 
elabor·ação, entra como .rubrica essencial e E' isto verda.lle, mas deve observar que no . 
principal a renda das alfu.ndegas. Assim, é estudo de todas as questões no nosso paiz che· · 
natural e necessario que a Commissão do Or· ga-se sempre á seguinte conclusão: o nosso 
çamento seja ouvida, para que possa confcc- paiz é excepcional, é typo ; no dia em que 
cionar um orçamento verdadeiro. se tratou francamente de proteger a cabo-

Não vê razã.o na est1·anheza do seu col- tagem nacional, presenciou-se que as cidades. 
leg~ de . ser apresentado um requerimento de Belém c de Manáos, que então in~ciavam , 
lia p1•imeira discussão de um projecto, grandes melhoramentos publicas e tinham 
porque é na pt>imeira discussão que se es- contractos feitos na Capital Federal, para. 
tuda as vantagens e inconvenientes dos pro· o ·fornecimento de pedras em alta .. impor· 
jectos, mormente sendo ellos como o que está. tancia, rescindiram esses contractos por não· 
em debate. ha.ver navios quo lhes transportasse·o gr~ .. 

O seu inturto, com o raquerimento puc nito I . 
apresentou, foi o esejo que tem que a. Com· No a.nno seguinte ao de 1894, quando teve · 
missão de Orçamento npresente sobre o assento na Camara, pela .prj.meira vez, dC·· 
procje&o· do seu digno colleg:t um trahalhoc ,iarou-se .q orador rranc;1mente prot.~cci.ó~ . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 10:13- Página 35 de 38 

SESSÃO EM 28 DE JULHO' DE 1904 ··501 

nista. O estudo, porém, das causas publicas 
e o conhecimento do seu pn.iz induziram-no' 
mais tarde, a modificar as sua.s opiniões e 
idéas. 

Foi um dos que mais se bateram pelo 
. augmento do imposto sobre a importação de 
cereaes, sem que nessa occasião visse ao 
seu lado os dignos membros da bancada mi
neira. 

Foi do illustre Sr. Ma.yrink que partiu 
o primeiro grito de revolta.,atflrmando S. Ex
que Minas não podia produzir cerea.es suffi. 
cientes para o seu abastecimento. 

Bateu-se por esse augmento e venceu. 
Ainda hojl'., em matcria de protecç:ão, o 

principio que o guia é este: tudo c1uanto o 
Estado puder produzir p<Lra o seu consumo 
e exportar em condições vantajosas para os 
outros· Estados, deve sor protegido (muito 
bem). 

Outro tanto não pensa o orador· em re
lação a productos de uma zona que para 
virem a outras zonas exijam o transporte; 
só a questão de transpol'te detem o ora.do1• 
a não cuidar da protecção. 

Expõe á Camara a diffl.culdade de trans
portes que ha no pttiz, a ponto de ser ella 
causa dos coreaes se estraga1·em nas roças, 
pelo facto de não valer a pena ao agricultor 
colhel·o, armazenal·o,ensaccal-o e rcmettel-o 
ao destino, devido á carestia dos mesmos 
transportes. 

Citam geralmente como exemplos os Es
tados-Unidos,:-.L Fmnça e o proprio Pol'tuga.L. 

Em todos estes p:.dzes, observa o orador, 
os meios de iranspor·tcsão facilimos, o que 
não se dá no nosso paiz, em que elles faltam. 

0_ sou collega. po:· Minas diz que aqui se 
importa uma colossal cit'ra de gado em pé, 
vindo da Argentina. E' exacto; mas, pergun
ta o orado1•,quanto custa o transporte de um 
boi, já não dirá pa,ra Belém, mas para u Re
cife'? 

Antes de dat• 9 sou voto au projecto insti
tuindo um regimeo francamente proteccio
nistd. para as nossas industl'las, foi o autor 
de um projecto procurando, si quizerom, um 
sophism·a constitucional, para pro1;eger de 
modo effectivo as mesmas indu~trias; foi o 
autor de um projecto que procurava não at
tentar contra o principio constitucional que 
estabeleceu o monopolio da navegação de ca
botagem, mas sim dentro da lei, determi
nar que os generos de facil deterioração pu
dariam ser transportados por na.vios estran
geiros. Aquelles que o combateram diziam 
que elle era. um sophisma constitucional. 
Elle poderia ser um attentado constitucio· 
nal, não por esse lad.o, mas sim si se conside· 
rasse q ile a funccão de definir q uaes os ge· 
neros de facil deterioração e:ra titncçlão re-

. gulamentar do Poder Executivo. Mas o pro-

prio Poder Executivo ma.is de uma. vez tinlw, 
declarado que alguns daquelles producto.;; 
constantes do projecto, eram de facil dete
rloração,sendo assim con3iderado--o propdo 
sal • 

Refere á Ca.mara o seguinte facto, que tem 
tido larga publicidade, para mo::-tear quanto· 
entre nós a questfio de transpoetes ditficulta 
o desenvolvimento dus industri:1s e do comJ 
mercio. · 

Um commerciante de Pernambuco fez. 
em Alagoas, a acquisição do um ruachi~ 
nismo Lie engenho cent.ru.L para assucar; poi.~ 
bem, aquclle ncgochnte, não n.chando meio 
de transportar o machinismo, contractou 
um·mwio estrangeiro, que o levou a Livor
pool e, só de i.oeno, o deixou então em seLt 
destino. 

Um paiz nestas condü;~ões, ao tratar de 
estabelecer o regimeu p1•oteccionistt~, deve 
dar toda a ttençao á questão de trans
portes. 

Deve confess.u, com siocerida.de, que não 
teve tempo de estudar detalhadarncnte o 
projecto de seu collega. Precisa fazer um 
estudo comparativo entre a actual tarifa, 
que tem· muitos defeitos, e as modificações · 
a.presentadas pelo nobre Dep11tado. Não ha 
uuvlda, por·ém, que, do trabalho apl'esent:l.do 
pela commissiio nomeadt~. pelo Pode1• Ex- · 
ecutivo, para fazee um estudo das nossas· 
actuaes tarifas, se evidencia um espírito pro
teccionista franco-a elevação de gr<Lnde nu
mero de taxas ~obre artigos que se encontram 
facilmente em alguns Estados do sul, mas 
que não podem absolutamente apparocer nos 
~stados do norte sinão por preços exa.ggera
dissimos. 

Da eievaçã.o dessBs impostos de importação 
vem racionalmente uma reducção da renda 
de importação e, sendo assim, o projccto 
traz uma modificação no Ol'Ç:1mento dare
ceita. 

Por isso é que a.prc~enton o seu requeri
mento; si elle for <1pp1·ovado, assume o com
promisso de não ilemorar a discussão do as
sumpto. Deseja que o projeciio · não seja 
approvado com as incorrecções que tem. 

Termina dizendo q_ue, longe' de haver in~ 
conveniente na approvação do seu requeri
mento, ha conveniencia em ser a elle favo· 
ravcl o voto da Ca.ma.ra. (MuitQ bem; muito 
bem.) 

O Sr. Neiva, -- Bem sabe <1uc não 
tem competencia para tratar deste impor
tanta assumpto (não apoiados), ma.s como. 
tew intervindo sempre nws discussõos.rola-
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.· tivas · ás ta1'ifas: alfandegarias, não pôde 
deixar de vir â tribuna ' tomar parte no pl;e-
sento debate. · · 

Recorda q~e. fl)l sempre proteccionista, e 
nest:l. Casa., como na Assembléa ProYincial 
do seu Est~do, pugnou sempre pela industria 
nacionaL 

Na.imp_r~nsa tambem. se mostrou sempre 
ardoroso proteccionista. . 

Com o correr dos tempos. porém, .dimi
nuiu o seu enthusiasmo. Pensa hoje que só 
merecem protecção as industrias que pro
duzem sufficienfemente p11ra o . supprimento 
dos mm·cados do .norte e do sul do paiz. 

A um aparte, responde o o1•ador, argu
mentando com o quo ensinam sabios eco-

. nomishs,' que si ê1 renda aduaneira diminue 
com a protecQão a certas industeias, . em 
compensa.ção nós nos libertamos do estran
geíro, creando industria .nacional e dimi
nuindo a remessa de dinheiro para a Eu
ropa. 

Assim, repete, ~ proteccionista, mas em 
termos, de fórma que a protecção não pre
judique os povos do ·norte e especialmente de 
sua terra, onde muitas vezes não chegu.m os 
generos protegidos. 

E foi por assim pensar que suhmetteu o 
trabalho do nobre Senador mineiro ao es
tudo da Associação Com:mercial d1. Bahia e 
de alguns industriae·s interess:1dos, de modo a. 
Jioder· traduzir aqui os sentimentos e votos 
dos ·que o honraram com a cadeira de Depu-
tado. · 

Faz a.lguma.s considerações. ~obre o requc~ 

reio ela Jlanhã publimi. no seu numero de 
hoje, uma carta relativa, <L acontecimentos 
que o informante diz se terem passado em 
uma 1•eunião da bancada de que sou obscuro 
membro (niio apoiados). 

Esta carta está inçada, ·de inexactidões. 
O informant~ não consultou a verdade. 
Em um ponto unico elle faz uma conjc-

ctu~a, que, por ser muito minha, por dizer 
respeito muito de pe1•to á minha attitude 
individual, posso eu adeu,nta,r que é a unica 
cousa de verdadeiro que alli se encontra. 

Ess:1 conjectura é que :1 denuncia que eu 
prometti apresentar contra o Sr. Presidente 
d:1 Repnblica: ost~ em elaboração. 

A Camara sabe que tenho sido obrigado a 
frec1uentar as sessões todos os dias, dis
cutindo requerimentos que julguei do meu 
dever apresentar, tL proposito de casos qne 
entendem com a incandescente questão de 
obrigatoriedade da vaccinação. Isso me tem 
detido aqui neste recinto :1té adeantada hora 
do dia,; e, conhecida a. minha saude, é bem 
de ver que eu não podia trazer dentro de tão 
poucos dias uma denuncia feita sobre n. 
perna. 

Posso, porém, affirma·L' a V. Ex. á Cn.
mi1ra e ao puiz, perante quem tomei com
peomissso, que '""denuncia está sendo elabo
l'ada por mim, e a. teat•ei dentro em pouco. 

Não foi só o autor desta carta que mo fez 
justiça, acreditando que eu assim procedia. 
Começou a fazel-a, o meu bom e honrado 
amigo, o Sr. Pinheiro Machado. 

riJ!lento do Sr. Paula Ramos, e a.ttondendo ao . Náo é. ve1•dade que este distinctissimo cor
adiantado da hora, o orado1• conclue as snu.s religionario de Julio de Castilhos, a quem 
obser.vações,promettendo voltar a.o assumpto esteve sempre fraternalmente unido, tivesse 
quando em segundo turno, para discuti!• mais dito na.da. do que aqui está, nem muito me
detalha.~amcnt_e, . consulta~do, •~pesar. das nos provocado a reunião nos termos em q11c 
tendenc1:~s unwntstas rnamfestada.s ultima- essa noticia ass~gura. 
mente ·por alguns collegas os intet•essHS da . . . . . 
;;;ua terra, da sua cara Bahia. (Jluito bem, ; D1z a carta: « depo~s d~ uma VISita . ao 
m.ttito bem. O o1·ador é cumprimentadoj. Ca.ttete, 3:_ 22, o St•. Pmlle1ro Machado fez 

. . . 11ma reumao da bancada em sua casa, tendo 
Nmgu~m m~1s ped~ndo a palav~·a, é encer- ella. por ftm intimn.r o Dr. Barbosa Lima a. 

r.ada a d1scussao e alimdaa votaçao. abandonar n, attitude em que tem estado ulti
mamente.» 

O Sr. Barbosa Lin'la -Peço a 
palavra. para uma ' explica.~o pessoal. Isto absolutamente não tem COUf:la alguma. 

de verdade; o meu honrado amigo distingue
O Sr. Presidente-Tem a palavra me bastante para nem se quer lemlJrar-se de 

o nobre Doputado. · · fazer um semelhante appello ao seu obscuro· 
corl'eligiona,rio. 

O Sr. Barbosa Li:rnrt (pa1'â uma Tudo ma:s que se segue nesta noticia, 
· cwpUcc.çt!O pessoal) ( .. )-Sr. Presidente, o Cm·- posso affirmar. é uma phantasia; não con

sulta, por fórma. alg11ma, a verdade. 
C·) Est.e discurso não foi remto 1,1e1o orador~ Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.) . 
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Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. l 09 A - 190-1 

Uedacç~.7o fi,zal do pi·ojecto n. 109, deste anno, 
que aulol"iza. o Presidente da Republica a 
alwi1· ao Mini.stc;·io da Justiça e Negocias 
Jnt:e1·im·es o credito de 32:92:3~233, S1t}J
·plenwntar á nd.w·ica 28" do art. 2() da lei 
n. 1.14.5, de 31 de de::;gmb~·o de 190i"1, pam 
]Jd!Ja'ínent o de despezas com mtlas supple
•menta·res do to e 2() annos do Gymnasio 
.io.\l.::cional 

O Congre~so Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado a abrir ao Ministerio da. 
.Justiça e Negocios Interiores o credito de 
32:923$233, supplementar á rubrica 28" do 
art. 2u da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903, para pagamento de despezas com 
aulas supplementares do 1 o . e 2° anno~ do 
Gymnasio Nacional ; revogadas ·as dispo
siçõ~s em contrario. 

Sala das Commissões, 28 de julho de 1904. 
-Domingos Guimanies. - Walfredo Leal. 

Vae a imprimir o 8eguinte 

PROJECTO 

pital, corltinuará sob. a dependencia do Mi· 
nisterio da. Guerra e será. reorganizado pelo 
Governo de accordo com esta lei .• 

Art. 2. 0 No a.sylo serão admitt!dos os mi
litares de tet·ra e mar que, por f'edinentos 
em comba.te ou por molestia, ficarem impos-· 
sibilitados de continmu· no serviço activo e 
não possam fôra deUe prover os meios para 
sua subsistencia. 

§ l. o Uma vez admittidos llo asylo, o!ü
ciaes c praças passarão <L constituir o-Cor
po do In validos da Patrja-sem distincção da. 
classe armada a que pertenciam e com igual 
direito ás vantagens da assistencia no est·l
belecimento, não podendo ninguem ser con
siderado asy lado, nem receber auxilio· algum. 
fóra delle. 

§ 2. 0 Os volunta.rios da patria, que prova
rem serviçJs de guerra, poderão sel' inclui
dos no Asylo nos postos que houverem con:.. 
quistado em campanha. 

Art. :3. 0 A' fitmilia do militar asyhdo 
fica concedido o direito de residir com o seu. 
chefe no estabelecimento do asylo. 

§ l. o Entende-se por familia do asylado, 
para o effeito do art. e demais favores· 
e vantagens que por esta lei .lhe forem. 
conferidos, a mulher casada, filhos menores, 
filhas solteiras ou viuvas e netos menores
por elle mantidos e sustentados à da.ta de 
sua inclusão no estabelecimento. 

§ 2. 0 O Governo fará reconst,ruir os 
ecHficios da Ilha do Bom Jesus, adaptando-os 

Dei 11ovo re.r;ulamento organico ao A.sylo de 0 melhor posssivel á commodidade e couforto-
InvaZidos da Patria dos asylados, tendo muito em vista a hygie~e 

N. 107 A- 1904 

. (Do Senado ) 

(Vide pro,jecto n. 107, de 1904) 

dos alojamentos e aposentos, bem como a 
hygiene do espirito, mont<!ndo er,cola pl·ima
ria,bibliotheca e distracções ou divertim-2ntos 
que tornem amena e grata a convi vencia dos 

E' incontestavel a necessidade de dar-se asylados ; para o que,lançará mão das quan~' 
;w .Asylo de In validos da Patria ol'ganização tias depositadas no Thesouro Federal. pro
melhor que aquolla que tom actualmente, venie.ntes dos descontos feitos para o Asylo de 
baseada nas jnstrucções de 21 de abril de Inva.lidos da Marinha em virtude do art. 23 
1807 e ,j;t alterada por varias disposições da lei n. 514, de 28 de outubro de 1848, sendo 
ulteriores. a sobra desse dinheiro, depois de p1•omptos 

O projecto do Senado, sob n. 73, de 1904, taes melhoramentos e obras, convertida em. 
pa1•ece attondm• a semelhante necessidade, apolices da divida publica para o patrimonio 
estando, portanto, em condições de merecer do asylo. 
a approvação da Camara. Art. 4.o Os asylados vence~ão soldo e 

Assim pensa a Commissão de Mal'inha. e etapa correspondentes ás suas patentes e 
Guerra. graduações; as praças depret terão mais um 

Sila das Commissões, de julho de 1904. abono do 5$ mensaes para fardamento e de 
-Alves Ba~·bosa, presidente.- Oti'Veira Val- meia etapa por pessoa de sua fa.milia maior
ladtto, relator. - R. Pai:,:cio. - Soar·es dos de tres annos de ida.de, não podendo em caso 
Santos.- Cm·Zos Cavalcanti. .- algurü exceder de quatro meias etapas o nu

mero das qu~ assim forem abonadas a cada 
familia. N. 107- 1904 

O Congresso Nacional decreta, : 
APt. 1.() O Asylo de Invalidos da Patria, 

fu ndttdo na Ilha ~o Bom J esu~, . desta Ca-

§ 1. o Esses vencimentos correrão por conta. 
do Ministerio a que pm•teociam os asylrtllos 
quando em serviço activo e se1•ã.o tit•lltlw~ 
em folhas e pre~s mensaes, orgaoiz!lJdus nu 
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proprio êo1•po de invalidas, segundo as nor- § 1.0 Para os doma.is ca.rgos serão apru-
mas adaptadas nos corpos do .exercito. veitados officiaes do proprio corpo de inV<1li-

§ 2." Os officiaes receberão os seus venci- dos da Patria e, só quando não os ha,ia ido
mentos em especie; as praças, porem, só re- neos, serão chamados officiaes reformados, 
ceberão em especie o soldo, sendo o quanti- sendo estas nomeaç~õcs por porta1•ia do :Minis
tativo . para fardamento c as etapas reco- tro di•, Guerra. 
lhidas á caixa abaixo instituída. ~ 2. 0 Uns c outros, as!:iim como o com-

Art. 5. o As despezas de dormitorio, de mandante do corpo, pm•ceberão as mesmas 
alimentação, de ves.tuario e outros inheren- gra.tifi.ct~çõcs e vanta,gens dos officia.es arr.egi-

0 tes ao bom agas<tlho das praças asyladll.s e mentados do exercito no exercício de iguacs 
respectivas famílias correrão por uma caixa funcçõcs. 
ge1•ala cargo da administração do estabele- Art. 9." Para vola.r sobre a jnstituição e 
cimento, à qual serão recolhidos : assistencia, dos <Lsylados haverá um conselho 

a ) o rendimento do pa.trimonio do asylo ; composto de cinco oHiciaes generaes ou su
b ) as importancias do fardamento e da~:,; poriores, tres do exercito e dous da armad<.~, 

etapas que competirem ás pmça:':i e suas fa.- effectivos ou reformados, nomeados por de-
mitias ; . ereto, partt servirem por tres annos, presi

c ) todo e qua.lquer outro rendimento nao (lin.lo o m~1is graduado ou o mais antigo c 
previsto ou doações em e->pecic feitos por percebendo osvencimentos de actividade cor-
:pal•ticulares. . respondeu tes ás sull.s pn. tentes. 

Pa.ra.grapho unico. Com o fim expresso e P <.n'aoO'r<.tpho unico. A este conselho in-
unico de augmentar o patrimonio do asylo, cumbe: 
se descontará de uma só voz em cada anuo, a 
l de março, metàde de um dia de soldo a a) Administr::w o patrimonio do asylo, re
todas as praças de pret; a todos os o,fficiaes solvendo sobre a conversão em apolices da 
subalternos superiores e generaes do quadro lU vida publica, das sobras em dinheiro an
activo do exercito, armada e classes annexas, nualmcnte apuradas, dg qualquer proce
assim tambem ao~ officiaes reformados e dencia. 
honorarios, que exercerem commissões gra- b) Velar sobPe a conservação dos edificios, 
tificadas do serviço militar. de modo a. proporcionar sempre bom agaza-

A.rt. 6. o Haverá no asylo um hospitab lho e conforto aos asylados e deliberar sobre 
para tratamento dos asyla<.los em geral, cor- "'construcção de nov<~s obras e dependencias 
:rendo por conta do Ministerio da Guerra do estabelecimento, a instituição de traba
as despezas de installação, custeio do pesso(;tl lhos hygienicos e diversões para o entrete· 
medico e pharmaceutico e provimento de nimento. 
drogas, instrumentos . cirurgicos e utensis, e c) Conhecer e decidil' das reclamações so-

' por conta da Caixa Geral do A~ylo o custeio bre qua.lquer falt<L no serviço do estabeleci
dos enfermeiros e demais empregados, que mento, a.lfectando ao Ministro da Gue1·ra os 
se1•ão tiradoos dentre os mesmos asylados e factos, accusaç~ões ou queixas graves contra. o 
bem assim das diotas e lavagem de roupas. comma.mh~nte do a.sylo, com a resposta deste 

c informação positiva sua. 
Paragrapho unico. O asylado que, poste- · d) Propor a.o jlinlstro da Guerra a admis-

l'iormerite em ,innt.a medica competente, são dos invalidos que o I'equcrerem e estive· 
for julgado I'ehabilitc.tdo dll. invalidez e apto rem nos terrpos da presente lei. . 
a. provm· a sua subsistencia, sel'á exclnido elo e) Tomar contas annualmonte ao comman
asylo, voltando ao corpo de onde viera, ou da.nte do asylo e submettol-a::; ao Ministro da 
seguindo livremente o destino que lhe con- Guerra. o 
vier, no caso de ,jtt ter tido excusa do ::~erviço. /) Inspeccionu.r com a. possível frequencitt 

Art. 7.0 Qu:mdo as rendas do patrhnonio o estll.belecimento e providenc~;tr prompta.· 
{lo asylo forem sU:fficientes para oçcorrer ás mente no sentido do sanar qualquer inconv'e
despezas · oinstituidas poelos arts. 5" e 6°, niente ou falta. . o 
cessará. para o erario publico a contribuição A.1·t. 10. Sobre estas ba.ses geraes, o .Mi
qúe faz para a Caixa Geral e. para o custeio nistro ela. Guerra baixará instrucções quo 
?>ó hospital. . rejll.m a disciplina e economia do estabeleci
o Art. 8. 0 Oasylo será administraçlo por mento . 

. mn official de patente superior, reformado 
do exercito ou da a1·mada, com: 0 titulo do Art. ll. F icttm revogadn.s as disposições 
commandante, nom~ado por decreto, o qu<.tl em contrario. 
poderá.- ser . cónservàdo ou slibstituido em Senado Federal; 15 de julho de 1904.
qüalquer tempo; preced~ildo, nes,te segundo OA.(f'onso Augusto .Llfo1·ei1·a Penna, presidente.-,. 
cáso,audioncia dó conselho superi:nf.endéote, Joahi1n s~'O. Oatundá, 1° secr~tario.- !lt.,. 

. de <1ue trato. o art:9o. be1·to .To e Gortçalves, 2° secretariO. ·· · o 
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O Sr. Presideute- Estando ade- José de Assumpção Santiago, para trata
antada a hora, designo para amanhã, a se· IT).ento de sua. sand.c. 
guinte ordem do dia : Lev a.nta-sé a. sessão ci.s '1 horas e 5 minutos 

Votação do projecto n. 58 A, do 1904, re- da tarde. 
formando a.~ tarifa.s das alfandeg:v:;, com pa
recer da Comrnissão de T<~rifas. precedendo 
::t votação do requerimento do Sr. Paula 

DECLARA.I ,' UES 

.iRa.mos (l a discussão); Declaramos tur YOta,do contra o projeci;o 
· n . 50, de 1904, organizando o Credito Agri-

2a. discussão do projocto n. 6 A, de 1900, cola, e contra as emendas ao mesmo pru
d.oterminando que as transacções commer- jecto aprescntn,das. 
·Ciaes, feitn.s a prazo de ma.is de 30 tlias c de Sa la das sc!=5sões, 28 de julho de L904.-
quantia superior a 100$ , obrigam as part.es Br·:cio Filho.-Paula Ramos. 
contractantes a firmarem titulo com scHo 

•proporcion<:Ll e. dando outra_s Erovidencias, Declaro que votei contrn. a, urgencia para. 
com. sul)st1tut1vo da Comnnssao de Orça- , a discussão do Protocollo de um accôl'do pro
.men1;o; ! vi sol'io concluiüo no Rio de Ja.neiro om 12 

:Discussão uníca do projccto n. 118, de : de julho ~e 1904, ent>.'e os Uovel'nos do Brazil 
·1004, autorizando o Poder Executivo a con- : e do Peru. 
codel' um anno de licença, com ordenado, Sala das se::;sões, 28 ele julho de li:JO 1.-
ao administrador dos Correios do Amazonas, Bric io Filho. 

67° SESSÃO EM 29 DE .JULl ro DE '190'~: 

Presiclencia do Sr. Paula Ouimctrt'lcs 

Ao meio-d ia procede-se <t chamada, a que 
l'espondem os Srs. Paula Guimarfles, Oli
veira Figueiredo, Julio de Mello, Alencar 
Guimarães, Wanderley de :Mendonça,Joaquim 
Pires, Joviniano de Carvalho, Sá Peixoto, 
Enéas :Martins, Hosannah de Oliveira, Luiz 
Domingues, Dias Vieira, Anizio de Abreu, 
Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Eloy de 
Souza, Fonseca e Silva, Prmla c Silva, W~l
fredo Lea.l, Teixeira de Sá, Malaquias Gon
çalves, EpaminiJnu.n.s Gracindo, Raymundo 
de Miranda, Euzebio de Andrade, Arroxellas 
Galvão~ Domingos Guimarães, Noiva, Lcovi
gildo Filgueh·as, Bulcão Vianna, F'elix Gas
par, Garcia Pires, Satyro Dias,Pinto Dantas, 
Alves Barbosa, Rodriguos Lima, Pa.1•anhos 
Montenegro, Rodrigues Saldanha, Bernardo 
Ho:rta, Heredia de S<t, Corrêa Dutra, FideJis 
Alves, João Baptista, Galvão Baptista, Silva 
Castro, Laurin.do Pitta, Pereir·a Lima, Julio 
Sa;ntos, Henrique Borges, Mam•icio de Ab1•eu, 
Carlos Teixeirt~ Brandiio, Estevam Lobo, Ber
nardo Monteiro, José Bonifacio, Jo~o Luiz, 
Carlo.s Peixoto Filho, Carneiro de Rezende. 
Bueno de Paivn,, JoãQ Luiz Alves, Leonel 
:J,?Íllw, C~logeras~ Sabino Barroso, Carvalho 
,Brito; Manoel Fulgencio, Nogueira, Olyn~ 

tho Ribeiro, Olcgario Maciel, \Voncc.!s !~w 
Braz. Galeão CarnLlhal,Bernardo do Campo~. 
Fra,ucisco Romeiro. Rebouças de Cal'va!ho, 
Costa Junior, Arnolpho Azevedo, Ferreira. 
Brag<L, Leite de Souza, Paulino Carlos, Can
dülo Rodrigues, Her-rnenegildo uc Mor·aos, 
Joaquim Teixeira Brandão, Bcrou.t'diJ Anto
nio, Costa Netto, Aquino Ribeiro, Lindolpho 
S ol'l'~L, Carlos Cavalcanr,i, . Carvalho Cha.ves, 
P[tula, Ramos, Abdon Baptista, Soares dos 
Santos, Marr,~al Escobar, Vespasiano de Allm
qum·que, Diogo Fortuna e IIomem de Car
valho. 

Deixam de com}Ja.rocor com caus::t parti
cipada, o~ Srs. Thomaz Accioly, Eugenio Tou
rinho, Antero Botelho, Raymuudo Ncry, 
Aurelio Amorim, Passos :Miranda, Arthm· 
Lemos, Carlos de NoYaes, .~ntoriio Bastos, 
Url)a,no S::tntos, Guedelha' 1Iourão, Christino 
Cruz, Raymundo A1•tbur, .João Gayoso, He-. 
ZOl'l·il Foniionello, Thoma,z C:tV<tlcanti, Fran
cisco S:L, Pm·eira Reis. Trindade, lzidro Leito, 
José Marcollinú, llricio Filho, Esmeraldino 
Bandeira., Moroil>:L Alves, Cornelio da li'on
seca, Artllur Orlando, Angelo Neto, . Felis
bello . Freire, Castro Rebello, Tosta, Vergno 
de Abreu, Augusto de Freitas, Tolcntino dos 
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Santos, E1uardo Ramos, Ma.rcolino Moura, 
Mello Mattos, Americo de Albuquerque, Be· 
lisario de Souza, Bozamat. Abelardo . de 
Mello, Cruvello Cavalcu.nr.i, Francisco Veiga, 
Viriato Mascarenhas, Ga'3tão da. Cunha., Ri
beiro Junqucit·a. Astolpho Dutra, Penido 
FiLho, David Campista, Francisco Bernardino, 
Adalberto Ferraz, Hornardes de Faria, An· 
tonio Za.carias, Henrique Salles, Carlos Ot
toni, Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, 
Moreira da ::iilva. Je<suino Cardoso, Dornin
gues de Castro, Valois de Castro, Fernando 
Prestes, Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, 
Azevedo Marques, Rodolph o Miranda, Can
dido de Ab.::eu, Barbo&a Lima, Angelo Pi
nheiro, James Darcy e Cassiano du Nasci
mento. 

E sem causa os Srs. Rogerio de Miranda, 
Indio do Hrazil, José Euzebio, Virgilio Brt
gido, Frederico Borges, João Lopes, Sergio 
Saboya, Affonsa Costa, Celso de Souza, Pe-· 
reira de Lyra, João Vieira, Estacio Coimbra, 
Pedro Pernambuco, Rodrigues Doria, Oli· 
veira Valladão, Prisco Paraizo, Moreira 
Gomes, José Monjardim, Galdino Loreto, 
lrineu Machado, Nelson de Vasconcello~, 
Sá Freire, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, 
Augusto de Vasconcellos, Erico Coelho, Pau
lino de Souza, Lamounier Godofredo Ca
millo Soares Filho, Camillo Prates, Padua 
Rezende, Amaral Cesar, José Lobo, Fran
cisco Malta, Benedicto de Souza, Elizeu Gui
lhiJrme, Juvenal Miller,Germano Hasslocher, 
Victorino Monteiro, Domingos Mas0arenhas, 
Alfredo Varela. e Campos Cartier. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

.. O Sr. Alencar Gniiilarã.es 
(1° Sec1·etario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Ministerio da Guerra, de 28 do corrente, 
enviando o requerimento em que o escriptu
raeio. da Escola Preparatoria e de Tactica do 
Realengo, Candido Alberto de F.reitas Albu 
qudl'que, . pede. que lhe seja contado como 
tempo de set•viço o período decorrido de ô de 
agosto do 188g a 4 de janeiro de 1895, em 
que serviu como uddido á Secretaria de 
Estado da Guerra.- A' Commissão de Fa
zenda e Industria. 

Do Ministerio da Fazenda, de 28 do col;
rente, transmittindo, devidamente sanccio
nados, dous dos respectivos autographos da 

resolução do Congresso N:\ciona.J, autori
za.ndo a conceder uma pensão a.nnual. de·· 
I :2JO$ a D. Maria Francisca Mello de Car
valho, filha do coronol João Ft·ancisco de· 
Mello e viuva do constru1~tor naval Trajano 
Augusto de Carvalho.- Inteirada. Are h i v e
se u.m dos autographos, enviando-se o outro 
ao Senado. · 

Do mesmo Mlnisterio. de igual data, 
restituindo o requerimento de Maria Pinto 
ele Araujo Gorrêa, declarando que os papeis a 
que a Ilude o otficio n. 105, de 5 do corrénte· 
m~' Z, foram enviados á. secretaria desta 
Camar<1 com o otriCJo desse Min:sterio, n ~ 3. 
de 17 de maio de 1902.-- A' secretaria para 
juntar os papeis a que allude esto officio, 
enviando-os á Commissão que fez a requi
sição. 

Requerimento dos escrivães do Juízo Fe
derc.tl, pedindo augmento de seus venci
mentos.- A's Commissões de Constituição, 
Legislaçãa e Justiça e de orçamento. 

O Sr. Presidente- Não ha ora
dores inscriptos. (Pattsa.) 

Entra em discussão o requerimento do· 
Sr. Barbosa Lima. 

E' annunciada a discussão do requerimento 
do Sr. Barbosa Lima, offerecido na sessão de 
25 do corrente, cujo teor é o seguinte: 

«Requeiro que o Poder Executivo informe 
si, não existindo Lei tornando obrigatoria. in
distinctamente a -vaccinüçã.o jenneriana, sen
do certo, pelas repetidas noticias especifi
cadas da imprensa diaria., que varios medi
cos funccionarios publicos da Hygiene Offi
ciat teem coagido por ameaças muitas pes
soa::~ a se deixarem vaccinar,-tem o Governo 
·mandado proceder nos te1·mos da lei, por 
abuso de autoridt~de, contl·<:t taes funccio
narios ?» 

Ningucm pedindo a palavra, é ençerrada a 
discussão c adiada a votação. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
ainda numero legal para se proceder á vo
tação da matcrla constante da ordem do dia, 
passa-~e á materia em discussão. 
lk-E' annunciada a 2a. ·discussão ao projecto 

n. 6 A, de 1900, determinando que as trans
acçõcs commerciaes, feitas a prazo de mais 
de 30 dias e de quantü\ superior a 100$, obl•i
g ;~m as partes contractantes a firmarem ti
tulo com sello proporcional, e dando outras 
pl'ovidencias, com substitutivo da Commissã<> 
de Orçamento. · 
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Vem á mesa, é lido, apoiado c postocon
junctam~nte em discu~são o seguinte 

REQUERil\IE:"'TO 

Requeiro quB o pr.Jjecto n. 6 A, de 1900, 
c:lm as emenJas apresentadas, volte á Com
missão de Orçamento. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1904.
. Leovigildo F::lfJUeims. 

. Ninguem pedindo a pahwra,são succcssiva
mcnt(} sem debato encerrados em 2a discussão 
ós·arts. l0 e2°doprojccto n. GA,de I9.JO, 
ficando adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica. do projecto 
n. 118, de 1904~ , autorizando o Poder Exe· 
cutivo a conceder um anno de licença. com 
ordenado, ao administrador dos Correios do 
Amazonas, José de AssumpÇ'ão Santiago, 1 ara 
tratamento de sua s:tude. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão o adiada a votação. 

· O Sr. Presidente-Alista d11porta 
accusa a presença de 93 Srs. Deputados. 
~ão ba, portonto, numero par;l. as vo

tações. 

Vou levarital' a sessão e designar a ordem 
do dia pará a sessão seguinte. (Pausa.) 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕOS 

N. 85 A- 1904 

N. 86 A-1904 

Red(!Cçfio final do p,·ojeclo n. 86, deste a11nó. 
que autoriza o P1·esidente da' Republica á 
conceder á viuva e filhas solteú·as do capi· 
tao ele mar e gue,'l'a F1·ancisco RomanD 
Ste!1ple da Silva a pens(ío mensal de 200$~00 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. l. o Fica. o Presidente da Republica 
autorizado a ~onccder á viuva e filhas sol
teit·as do capiti'ío de mar e guerra. Francisco 
Rom::~.no Stepple da Silva n pemão mensal de. 
200$, repartidamente, sem prejuizo do meio- ... 
soldo c montepio pela ta lJclla de 1876, a qtte 
teem direito. 

Art. 2. o Revogam-se a.s disposi~~ões em 
contrario. 

Sala das Commissõe:;, 29 de jlllho de 1904. 
-Domingos Guinum7es.- \Yalfredo Leal. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROjECTO 

N. 30 A- 1904 

Autod.za oa P1·esidente da Repttbtica a encom
rnendar d industn'a, pelo .Ministerio da JJ[a-
1'inha, os navios que menciona; com pm·e· 
ceJ·es e emendas das Commissões de Marinha 
e Gue;·ra e de Orçamento e voto em separado 
do Sr. Soares dos Santos 

A Commissão de Marinha e Guerra, tendo 
examinado o projecto de lei n. 30, deste an
no, que autoriza, o Govemo a adquirir va1·ios 
navios de guerra constantes do mesmo pro
jecto, vem emittir o seu parecer, com as 
considerações que julga dever apresentar ao 

Redacçcio final do pro}ecto n. 85, deste anno, esclarecido juízo da Cannra. 
que conced~ a D. Mm·ia de Cast1·o lffenna · d d 
Bm·reto: ~'lha legitima elo capiUto Jacintho E' evidente a necesslda e e reorganizar e 

'' Brazil a sua marinh~ de guerr-a, embora 
Bar1·eto de Castro, mM·to em combate na não cogitando de conquistas ou expansões 
campanha do Pamguay, a ''eversão da territoriu.es, mas para. detendcr os :seus la
pensa? de !O~ mensa~s, qu.e compe~i.a a sua gitimos interesses. · 
faUeczda mae D. Franc~sca Bm; eto de Por sua. extensão e condições goographi-
Cash·o, sem p;·e}uizo do meio-soldo cJs, seri:J. natural coubesse ao Brazil a he-
O Congre~ -.:0 Nacional decreta : I gemonia. sul-americana; outros paizes~ on-

::;, ,_ treta.nto, menos extensos e populosos, a me-
Art. 1. 0 E' concedida a D. Maria de Castro dida queJ progridem, vão resolutamente 

Menna Barreto, .filha. · legitima do capitão attendendo á sua dofesa, apercebidos, talvez, 
Jacintho Barreto de Ca.btro, morto em com- das tendencias expansionistas com que as 
bate na campanha do Paraguay, a reversão grandes potencias parecem ameaç~ar as na• 
da pensão de 30$ mensaes, quo competia a ções fracas. 
sua fallecida m~e. D. Fran~isca Barreto de As apprehensões do lnstincto nacional, 
Cas·Gro, sem preJmzo do me1o·soldo. anta o contraste que offerecem os meios de 

Art. 2.o H.evogain-se as disposições em defesa do paiz, com as suas proprias con-
contrario. dições physicas e recursos naturaes, recla-

mam uma intervenção decisiva dos poderes 
. ~ala das Commissões, 29 de julho de 1904. do Estado; e, á sombra desse interesse patrio-

-Domingos Gttimm·ães.-1Valfl'edo Leal. tico, si acaso podem abri.rar-se outros menos 
Vol. 1II 65 

.... -'. 
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confessa.veis, ao Governo cabe escolher os 
meios de acção, guiando-se por um ceiterio 
insuspeito. 

Por occasião do apresenta,r â Camara o 
projecto de lei fixando a força. naval pa1•a o 
anno vindouro, a Commissão teve o ensejo de 
manifestar-se acerca da situação da Al'mada. 
Nacional, reduzida a não dispor de ele
mentos, em numeeo nem especie, sufficicntes 
para attendor ás exigcncias da defesa na
val do paiz c a outros serYiços quo lhe estão 
a:ITe0tos. 

O projecto offerccido á Camara pelo H
lustre Deputado Sr. Laurindo Pitta, pelo nu
mero o importancia das unidades tacticas 
que contém, vale por um programma de re
organizaçã-o dà força naval ; a omissão, 
porém, do prazo em que deverá ser reali
zado, constituo uma lacuna pãea o escudo do 
mesmo, n. menos de SOl' completa e imme
diata. a sua execução ; o c1ue <.t Commissão 
atlgura-se difficil, em f~ce das actua.es 
condições financeiras do paiz. 

Admittindo o período de nove annos, 
que parece não ser excessivo, não só par<1 
que possc:t ser custeada a reorganização 
material da ma.rinha, á medida dos re
CUl'i30S orçamenta,rios, como ainda, afim ele 
achar-se a mesma em condições de corre
.sponder satisfactoriamente ás exigencias de 
um augmento consideravel da ,sua força 
combatente, a Commissão passa a examinar 
o projecto quaqto aos dados technicos ou 
estrategicos, deix<1ndo de parte o seu estudo 
economico, a respeito do qual offerecerá ape
nas as base.s para o calculo pl\.>vavel da des
pez :~. . 

• A. inclusão, no plano proposto, de coura
çados de grande deslocamento, tratando-se 
de uma força~ cujo principal objectivo deve 
.se1' a ilef.Jsa do littoral, póde, ao pl'imeiro 
-exa:ne, não parecer indisponsavel. Conside
rando-se, porém, quo, para proteger effi
ca.zmento uma vasta costa de mar, como ê a 
nossa, as operaç:ões de defesa terã.o, forcosa
m~ntc, de abranger as agua.s te1•ritoriaes, 
·OU, mesmo, de serem levadas, occasion.al
mente, até ao oceano, onde poderá tornar
se inevitavel o choque com o inimigo, d.is
pondo de grandes unidades ; que, pa.ra com
bater ao largo, não sendo em condições ex
cepcionaes de tempo, as embarcações de 
pequeno deslocamento não offm•ecem a pre
cisa estabilidade de plu.taforma para o em
prego efficaz da sua artilluwia ; que, para 
dar caça ou combater a grandes distancias, 
to1·na-se incerto e arriscado o emprego de 
·embarcações torpedeiras (destroyers), sem o 
,apoio das grandes unidades ; que só os cou
raçados de grandes deslocamentos represen
tam o typo completo do navio de combate 
{battleships), com o seu amplo encouraça-

menta longitudinal e transve1•sa1, arma
mento de grande penetração e alct1nce dis
posto em altlira conveniente e abrigado em 
torres ou reductos protegidos até <1baixo da 
flu ctuaQã.o, tendo o seu convéz totn.lmente 
protegido, e (liS pondo de geande velocidade 
e raio de acção ; julga a Commissão sorem 
t::tes navios indispcnsaveis, limitado o seu 
desloc·amento, como no projecto, de 12. 50U 
<~ 13.000 toneladas. 

E' facto que algunus das gra.ndes potcn
cias propendem ao augmcnto da tonelagem 
de um certo numero de seus couraçados de 
oceano, como a Inglaterra, nos do typo 
KinrJ Ecl11Jarcl "FII, com 16.500 toneladas e os 
Estàdos Unidos, 110s do Louisíana, projectado 
com l7 .000. 

Estes navios colossos, porém, existem aind<~ 
em numero muito reduzido, c, por sua 
excepcional capaciêlade, correspondem elles 
(L idét~. de offcreccrem bases amplas para as 
operações longínquas, antes do que consti
tuem unidades de um maior valor comba
tente ; sendo hoje, mais geralmente acceitos 
os couraça-dos de 11 a 13.000 toneladas, 
com os quaes é possível obter condiçõEs sa
tisfactorias de poder offensivo e defensivo 
(canhões e couraça) alliadas á. grande mar
cha e facilidade de evolução . 

Acloptado o deslocamento medio de 12.500 
toneladas, os com•açados a que se refere o 
projecto, se1·ão supel'iores aos do typo Li
bet·tacl e ConstituUon, de 11.800 tonuladas, 
recentemente construidos para o Chile u 
hoje pertencentes á m.trinba de lugl,4tCl·ra. 

Passando dos- couraçados - a.os- cruza
dores-couraçados-pensa a Commissào serem 
estas unid<1des igualmente iudispensavcis á 
composição das forç~as regularmente ot•gani
zada,s, em virtude das applicnções cspeciaes 
a que as mosm;.ts se destinam, consideradas 
como-couraçnúos-dc 2a linha ; parecendo
lhe, entret.anto,não havei' inconveniente em
limitar-se o desloc<1mento respectivo ao mi
nimo adopta.do pelo projecto (9. 2.JO tonela,
das). 

Passando (los-cruzadores-couraçados- ás 
torpedeiras de 400 toneladas (destroyers), 
parece haver uma lacLlna, pela omissão da 
classe dos-ca.ça-torpedeiros-de oceano, de 
1.000 a 1.100 toneladas ; essa lacun<1,porém, 
deixa de existir, considerando-se que devem 
ter si·do contempladas no projecto as t1•es 
unidades daquella, ultima classe, que já pos
sue a nossa marinha. 

As torpedciras de 400, 130 e 50 tonelad<LS, 
bem como os submarinos ou submersiveis de 
que trata o projecto, julga a Commissão que 
devem ser adquiridos, como elementos d~ 
grande valor estrategico, para a defesa mo
vei, quer do littoral quer dos portos; pal'e
cendo·lhe, quanto aos ultimos,que convem 
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adoptar-se o submersível typo «Holland», 
que é actualmente o mJ.is complcto,emquanto 
·.:lxpcriencias definitivas não houverem de
monstrado a. sup ~rioridadc de outro systema. 

O projecto moncion::~. um tra.nqpo1·to para 
carrega:· G.OOO toneladas de cardi.o. A Com
missão p ::ms·.~ que adquirir um só desses na
vios não correspondr.~ Ct importancia d<1 força 
naval em project.o, acha.ndo-so a rnarlnh<.t 
totalmente desprovida hoje de elementos da
Cluella especie. Para compol'tat· o carrega
mento indicado, seria forç~oso olevar·se a to
nelagem do transporte il.cima de 9. 000 tone
li1das, resultando d<thi dimeusõcs que o tor
nariarn menos propeio para a. navegação cos
~eira e paea a entmda em todos os portos. 

No caso ainda de mobilização de tropas, 
seria este serviço executado com mais ·van
tagem e segurança, empregando-se divm·.~os 
navios, qne pudessem, com fa.cilldaue, fl'o
{lUentar todo::; os portos. Finalmente, sendo 
pos::.ivel adquirir. media.nte despozn. OflUÍ
valente, tres unidades da mesma classe, . po
dendo cada uma comportê:tr 2.000 toneladas 
de carvão, seriam est~~s applicn.vcis, não só 
aos fins ordinario:-: üc transporte, como ainda 
poderiam servil• do hospitaes de sangue, in
corporando-se ús divisões da esq uadra,quando 
em operações. 

Não menciona o projecto navio algum os· 
peclalmente destinado às longas vhgcns de 
instrucção pratica pn.ra o!Iiciaes e mnrinln
gem, e nem ma.tcria.l ílnctua.nto apropriaclo 
;~policia e dufesa da.s f1·onteira.s fluvic1os. 

A' Commissão parece conveniente, tri1t·m
do-se de um tJ.o considera.vcl desenvolvi
mento ma.teria.llla Armad;.t,não escassear oa 
recursos de pratica e <tcltqlta.çiio do seu pes
soal (L vida do mar; pelo que julga dever o 
pl'ojecto inctuil' a acctuisição de um navio-es
cola tendo, no maximo, o deslocamento do 
3.000 toneladas. 

O serviço fluvial d<l.s fconteil·as nã.o devo 
igualrnente deixar desce al.tendido nesta l'C· 
forma., com ·algumas cmbarcu.çõe~ mais, es
pecialmente apropriada.s (~quclle fim, embora 
não opine a Cvmmissão pelo em11rogo. a.tú 
aqui adopta.do, das flotilhas e.;;tacional'ias. 

leveza. de sua estructura, p:.wa alcançarem 
as grandes velocilla.dos (do 20 a 30 nós) não 
pódem prestar-se ao sorviço perma.nente das 
t'eonteir-as, pctr<~ o c1nal, tampouco, nüu pos
suem condi.çõBs Je habita.bilidade na.quellc cli
ma. Emproga.d<J.s em serviço tã.o acciden
tado, estariam ellas aniscadas a deterio
r:trem-sB ra.pidamente, inutilizando-se para 
as opeeações pl'opriamcute de guerra,, par:t o 
que exigem umu. conscrvaçào muir.o espech~l; 
<t Comrnissão julga, por ü:::;o, dever S<Jr ccm
templi1da no projccto um<L verba pat·<~ a con
clusão do monitor de rio MaJ·anhc7o, visto já. 
lla ver ~:;ido concedida a necessaria. p~tl'~1. o 
Pei·;wmú uco, c para a. [l.Cqnüsição de peque
nas ernb~trca.ç.õcs de rio. 

O at·t. 2" do pt'oj~eto rerm·e-se <t materia. 
que escapa.<~ compctcncia desta. Conumssão, 
c sobre <l.. qual jLllga. :t mesma. de toda a. 
convenicncla ser ou viüa a Hlustrad<~ Com mis
são de Ol'Çam.ento da. Camara, bem assim 
cgmn to ;w ; ~rt. :;o c1 uc se refePe á. transr'oren
cia das verbas des~jnad<."ts <~execução do pro
jecto, cons :~rvando o seu primitivo destino. 
Sobre este ultimo dispositivo a Commissão 
pecle venia para dizer que lhe parece ser de. 
toda a cmnenicncia., afim de se poder mu.n
ter a. nccoss:uia continuidade na execução 
do projecto. 

A disposiç::í.o contida no art. 4", estabele
cendo que a construcçft.o de todos os na.vios 
propostos ser:i. feita na Iuglatel'l'<t, pareeo á 
Commissão que não póde ser approva.cla.; 
porquanto não só pretere ella a rngr;t sa
lutar da concurrencia. pnblica, limitada, 
como ainda. 1)orq_ue, consignada semelhan
te preferoncia em uma lei do Congresso Na
cional, ::>el'ia lesiva aos cr-editos de outros 
centros lndusti'iacs d:t Enl'Opa. 

Neste ponto julga <L Commissão quo toda 
a. respoosabilidu.clc de1·o caber :.~o Governo, 
ao (JUal, co1n ini;eirc~ libercl<tde do acçã.o, cum
JH'e resolver, recorrendo a estabelecimentos 
üa ma.is notol'ia compctcnci<t tcchnica c sol· 
vabilidado commercittl, afim de oblm· a ox
ocução sa!;L::factorin. das obras com as maiores 
vantrtgens possivois pa.ra os interesses do 
Estt~rlo. A' Commissão occorrc, entretanto 
suggerir n. conveniencia de serem os con
tractos oiJ'cctuados por triennios, correspon
<lendo á divisão quo adoptt~ no seu pa.recel' ; 
isto com o intuito de podorem ser atten
didas as alteraç·ões que, porventura, veuham, 
posteriormente, a impor-se como necessarias 
ou vantajosas durante o pel'iodo fixado par·a. 
a completa oxecnção elo projecto. 

Os monitol'cs de rio typo JlaJ'(lnhtio e Pe;·
nambuco, que se acham ainda em constru
cção, foram especla.lmcnte planejados para 
aquelle mister, pois demand.am pouco mais 
de um metro de agua, são at·m~tdos com ca
nhões do tiro ra.pido em torrc~s gyratoei.as e 
oncouraçadas o dispõem do velocidade regu· 
lar; otfet·ecendo, porl."Lnto, poderosas bases 
de operações, c1ue, auxiliadas com algumas 
embarcações mais HgeÍl'LLs, de menor calado 
o convenientemente armadas, pollerão ser 
vanrtajosamente empregadas naquelle serviço. 

As pequenas unidades, que fazem parte 
llO project0, devido ao seu typo especial e á 

A Com missão deixa de referir-se a outros 
dados, aliâs ele toda a. importanci:a, em 1·ela 
çã.o a cada uma das nnillades propostas, pel 
razão de serem taes elementos do jnteress 
rigorosamente technico da questão; certa 
porém, de que, . com os deslocamentos o pelos 
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orçamentos abaixo indicados, poder-se-ha 
attender ás condiçõe:;o as mais vantajosas do 
poder offonsivo c defensivo correspondQnte 
a cada um dos typos, observadas as seguintes 
condições, quanto á ma.rchn. horaria. : 

l navio-escola de 3.000 tone-
ladas ..................... . 

1 transporte para carregn1· 
2.000 toneladas .......•... 

220.000 

135.000 

Para os couraç:1dos, de 18 a 20 milhas Som ma.................... ·t 2.380.00() 
nauticas. 5 ''/o eventua.es a.pproximada-

P::tl'a os cruzado. res-couri\.çauos, de 21 a 22

1 

mente ................... . 
milhas nauticas. . 

Para caça-torpedr.ira.s de 400 t')nela.clas, Total ....•................ 

119.000 

.~ 2.499.000 
de 28 :1 30 mHhas na.uticas. D 1 

Para torpedeiras de 130 tonehclas , do 23 a espeza annua : 
25 milhas nauticas . oS 8:13.000 ou em réis ao c:tmbio medio de 

.Para torpelleiras de 5') toneladas, de lG a 12 d., 16.660:000$000. 
20 milhas nauticas. • 

Submersivel « Holla.nd », de 12 a. 8 milhas 
nauticas (quando immel'SL)). 

Navio-escola, de 1:2 a 14 milhas nauticas. 
Transportes, de 12 a 1-1 milhas nauticas. 
Com as modificaç-ões propostas, julga a 

Commissão que serüt conveniente adoptal'·SG 
;:-~ distribuição que se segue, na ordem de 
('::tecução do projecto: 

Primeiro triennio-1905 a 1907 

couraçado de 12.500 tone-
ladas ....•..••........... 

cruzador-couraçado de 9.200 
toneladas .. , ..•..•....... 

6 torpedeira.s de 130 toneladas 
(a,~ 19.500) ............ . 

6 torpedeiras de 50 toneladas 
(a ,~ 6.500) ........... .. 

snbmarino « Holland » de 
120 toneladas .......... . 

transporte para carregar 
2. 000 toneladas. , ..•..... 

Para concluir o monitor Jla-
l'anh,1o . ... , ... . ........ . 

Somma .............. . 
5 <•j,) oventuaes appl'oximada-

mente ..•............... 

Tota.l .. . ; ............ . 
Despeza annua.l: 

·S 1.050.000 

t 830.000 

. ~ ll7 .000 

·.~ 39 .000 

'..: 40.000 

.\~ 135.000 

<...:, 35.000 
------
·12 2.24G.OOO 

5.: 112.300 
------· 
.~2 2.35e .soo 

:\.: 786~ 100 ou em r@is ao cambio mo(lio de 
12 d. 15.722:000$000. 

2° tt•iennio-1908 a 1910 

1 couraçado de 12.500 tonel[l.-
das •••. o.................. Z 1o050.000 

I Cl'uzador couraçado de 9. 200 
toneladas ....... o......... ·S 830.000 

3 destroyers de 400 toneladas 
• (:.t ·~. 35.ooo)........... ·s W5_.ooo 

1 submarino «l-Iolland» de 120 
toneladas.. .. • . • • .. . • • • • • • ~ 40. 000 

3° t?·iennio-1911 a 1913 

1 couraçado de 12.500 tone-
ladas ....•... . ............ ;\: 1.050 .00(1 

1 cruzador couraçado de 9. 200 
toneladas ... . ............ . ·~ 830.000 

3 clestroyers de 400 t0neladas 
f a ·.\: 35',000) ............. . ·S 105.000 
subma1•ino «Hollan·l» de 120 
toneladas •.........••..... , -~ 40.000 

l transporte para carregar 
2.000 tonebâas .......... . ~ 135.000 

-----
Somn1a ..................• s 2.160.000 

5°/o eventuaes approximadu.-
mente ................. ·... ;~ 108.000 

Total..................... ,s 2.268.006 

Despeza. annual: 

·S2 756.000 ou em réis ao c:1mbio medio 
de 12 d., 15.120:000$000. 

Despeza total em 9 annos, 142.506:000$000. 
Assim projectada a força naYal, cumpre, 

dentro do prazo estipulado, attender aos 
melhoramentos c recursos materiá.es, ao 
menos os mais indispensaveis, para a re· 
guiar conservação da mesma ; impondo·· 
se, entl•e outros, o n.ugmento de um dos 
diques do E~ta.do , afim de que possa 
comportar os navios de guerra de maior 
tonelagem ; tl'aba111o este que, por sua. na-
tureza lenta, 1•equer tempo e exige ser desde 
logo encetado. · 

A solução do importante problema da con· 
S'.trucção de um arsenal de primeira ordem, 
em porto militar, si, como a alguns parece, 
pódc em rigor não anteceder á acquisü;ão da 
força p1•ojectada, não deve, entl•etanto, ser· 
indefinidamente adiada; porquanto, dec01'· 
rido um período de nove annos, havendo 
despendido cerca de 150.000:000$ na com
pra de navios, si continuar o Brazil não 
podendo siquer reparal·os terá :firmado a 
sua condição de tributaria da industria naval 
estrangeira, em vez de! com os grandes re~o-
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,cursos natura.es que possne, orga.niztn· ra.-· . O Brazil, francamente empenhado em con
cional e metbodicamente a. sua marinha tle solidar a sua política economica, não pótle 
guerra: tal é o conceito das palavras du. deixar se arrastar por semelhante intuito, 
Commissão, quando, no seu alludido parecer, na organizaçlio do seu poder naval; não deve 
·disse ser um erro acreditar-se que a reor- elle, porém, ser inditrerente ao preparo dos 
ganização da Armada. resume-se u.penas em recursos indispensaYeis à sua propria defesa, 
augmentar-se-lhe o numero de La.vios. nem á importante cooperação que, noccssa-

Ao alto descortino do Governo, por certo, ria.mentc, lhe caberia, no esfurço conectivo 
não escapa a necessidade de apm·ar as ha- dos pa.ízes sul-americanos, ante pretenções 
bilitações profissionaes c technicas do pes- injustificaveis de outros continentes. 
soal da Armada em geral, nem a de Em vista dostas considerações, ê :.~ Com-
prover aos meios para u. formação das equi· missão de parecei'~ 
pagens dos nav.os; do que já deu evidente, Que. ouvida a Commissão de Orçamento, 
prova, quer praticando o rücurso legal do poderá o projecto ser adaptado, com as se-

. sorteio, quer promovendo a lei que autorizou guintes emeodas: · 
a reorganização das escolas de aprendizes Ao a.rt. 1°- em ,-cz de um transporte 
marinheiros, instHuindo cursos especiao.s pa.ra O. 000 toneladas de carvão, diga-se: tPes 
para o ensino peatíco das differentes espccia- transportes ptu·a carl'egar, cada um, 2.000 
lidades exigidas para a lotação dos modernos toneladas de m~rvão: podendo servir igual-
navios de combate. mente como ho.'ipitacs de sangue; 

Ao corpo de rnachinistas, mais especial- Um navio-escola, com desloca.monto nfío 
mente, terá de applicar o Governo :1 sua at- ex.ceden te a 3. 000 tvnela~as~ de \'enuo ficar 
tcnção, afim de dotal-o U.e pessoD.l idoneo e concluídos, dentro do· primeiro triennio, n.s 
em numero sufflciente para u.s oxigeucias do I obras do.-J mouito1·cs de rio Pe1·nambv.co e 
seu importante mister, em navios que deve- lllamnhr.to; 
1·ão conter o que ~e mais mouerno e aperfei- Ao art. :Jo-accrescente-se: sQndo os rcspe
çoado tem prodt;tZido a arte na val,e tambr31!1- c ti vos contraetos eftectuauos à proporção que 
porque nao. d1zel·o, ao. pessoal SUl)C3l'Io_:·, forem executados os de ca.d.a triennio; 
quetr 

0
executlvo ou. t!:lcbmco: ao C!U~l, na~ Ao art. 4o-substitua.-se _ A"1·t. 4. o o Go

obs a t~ o seu elevado preparo theoriCo, po verno contracta.ri."L as obras, mediante con
causa.s ~~dependentes da sua.. von.ta<le, fal~ece: currencia limitada aos estabelecimentos 
por vezes, o saber da ex~ori~nct~, EO de:sem europeu" <le notoria reputação technica 
penho da sn~ h_9nro~a, e dl~Cll m1ssa.o. e que o&creçam .18 nccess:arias garauti:::ts. 

A Comm1ssao dzrú. amda quo a força < ~ ~ 
naval pz•ojectada, pelo sou valor offensivo e SalaLlas Commissõos , 12 de julho ue 1904.. 
defensivo, representa um po~lCL' combatente - ... Jtvcs Bm·bosa, relatoP. - Oliveij·a Valla~ 
superior ao do que, l'OunidJ.mentc, podem dt."io.-Rodolpho Pai,··:tio.-Soares dos Santos, 
hoje dispol' as d.oma.is potencia.a maritimas vencido c.>m o seguinte 
deste continente ; o quo poderia., tahrez, in· 
duzir a crença do pretender o Beazil assumil• 
a. supremacia naTal absoluta na. Amcl'ica 
do Sul. 

Alêm de sor muito contestavcl a, van
tagem que ao Brazil poderia ad viL' do mmt 
tão onerosa pretenção,para desvaneccl·t\ bas
taria attender-se ao longo pl'azo de rea
lização do ptojecto, durante o c1ual bem 
podem as ou ras nações desenvolver, pa.
l'allelamente, as suas respectivas ma.t·iuhas 
de guerra. Do quanto custaria ao Brazil 
a velleidade de uma tal supremacia.. temos 
o exemplo da Ft•ança, quando, U.e I89J 
a.1894, pretendendo equilibrar as suas fo1•ças 
de mar com as da Allcmanha, Austriu. e 
Italia, então alliadas, foi obrigada. a clevm• 
o orçamento da marinha ao valor dos tre::; 
m•çamentos reunidos daquellas potcncias, e a 
Inglaterra, por sua vez, não quel'endo oní'ra· 
quecel' o seu absoluto pred.ominio nos mares, 
fixou, no mesmo anno, as suas despeza~ na
vaes em valoL' equivalente ú. somma das 
daquellas quatro naçõos. 

VOTO E)l ~EPARADO 

Ningucm contesta a ucccssida.tlo de sOl' 
l'eorganiza<la a. Armaua. Nacipnal, como tam
bem ninguem ignora. o o.~tado dcploravel, 
quasi de impre::;bbilidaue em quo se encontra 
a.ctualmente a maioria de nossos vasos de 
guerra .. E' preciso, entretanto, salientar que 
alguns d.e~ses nu. v ios foram adq uirido3 lla 
pouco tempo e que com elles so pensou ro
sol ver o problema intrinc:1do da defesa. do 
litJ;or•al do paiz. 

A confissão nobre e leal-feita. pelo a.ctual 
gestor da. pasta da. Ma.rinha sobre a situação 
deploravel em q_ue se Yac arrastando a. nossa 
força n:wal-confirma, entretanto, que os 
eeros successivos de administrações passadas 
deram causa a css<t tristissima realiuade 
que so desdobra no pl'esonte. 

O pa.iz consome annualmento com a. ma.. 
rinha de guerru. mnis de vinte cinco mil 
contos de réis, e, cmc1uanto quo com t~quella. 
quantia o Cllile conseguiu · augmentar pode• 
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rosamente o seu poder naval, em um periodo 
relativamente curto, de 1891 a 1900, nós es
tacionámos durànte o mesmo decennio ou 
adquirimos navios que são inferiores aos da 
republica transandina. 

Este facto explica-se, em part.e, pela mú. 
organizaçã.o de nossa marinha, o que indica 
a necessidade de roorganizal-a, ao lado de 
outras providencias que estão sendo recla
madas como indispensaveis á rehabilitrtção 
de nossa força naval. 

O estado actual dos navios da, esquadra, a 
escassez de recursos fornecidos para manter 
a necessarin, conserva,ção e que tem clado la
gar ao desanimo que se vae notando por 
parte de officiaes djstinctos, no tocante ao 
desempenho de com missões ditficeis-faz acre
ditar na po:'5sibilidade . de uma fiscalização 
mais assidua, que permitta (t. administração 
superior poder contar com essas unidades ta
cticas nos momentos precisos indicados pelo 
interesse d.e defilSa nacional. 

São as economias mal encaminhadas, que 
se desmancham em faltas consecutivas, a 
:p1•oposito de distribuição d.c ve1·bas, mingua
das aqui, para se estenderem acolá, qua,ndo 
deviam ser- proporcionadas, como convêm, ao 
serviço publico, sem a preoccupação artifi
ciosa dos beneficios individuaes; são os erros 
taes q_ue tra·zem as consequenclas por certo 
lamentavels de estar 0 Bru.zil consumindo 
annualmentc com a sua marinha ele guerra 
cerca do 29 mil contos, em termo medio, e 
não dispor de umu. esquadra em condições 
de defender a sua longa costa. 

Essa engt•enn.gem viciosa, que se estende 
. ta.mlJem ao exercito, e quo nós p·t·celsa,mo., 
· modificar l.le preferencia au s;.tcl'iticio do 
esta.1•mos encommendando n. construcçflo de 
l)Oderosos conroçu.dos que venham refurçar 
a noss<t esquadru., paru. depois Yel.-os cahir 
na. mesma estagnaç:.'lo dos outros navios (lllO 
possuímos, incu.pu.zes em breve tempo de 
desempenha.r uma commissão quu.lc1uee no 
oceano, pol' defeitos produzidos nu.s respe
ctivas calt.leims, como a.conte.ce ao .f.i'lo1·iano, 
que se arrastou dolente e quo lá está no 
Amazonas, em uma immobilidade que aterro
riza, não obstante a sua qualidade de nn:vio
chefe ela divisão do norte. 

Muito pouco temos avançu.d.o com relação 
ás officinas do Estado pa.ra melhorar o no::;so 
material fluctuante, sendo necessat>io re

. corre1· ás oflicinu.s particulu.res para realizar 
os concertos de navios, porque a exiguidade 

, de recursos de que dispõe o nosso Arsenal de 
Mal'inha não fa,ciUta a execução de tru.
balhos dispendiosos. 

Não ob~tante esse grande inconveniente, 
que nos torna dependentes de interel3ses va
I'iados, pensamos. em adquirir, sogundo as 
linhas ·do projecto, couraçados cle 12.500 to-

nehtdas, sem cuiuar que para o custeio c· 
conservação desses vasos de guerra precisa.
mos construir diques apropriados e éustear 
oillcinas poderosas, o que devemos realizar, 
mas em occasião mais opportuna. 

Do exposto não se deve concluir que eu 
seja contra.rio á acquisição de novos mtvios 
par<.~ i1 Armada Nacional. 

Pondero, porém, ao lado da necessidade 
de uma tu.l reforma-a crise financeira que · 
vae atravessando o paiz. 

Esta. circumstctncin., só poP si, deve decidir 
a conductv. c1 ue devamos adophr em prol 
das justa,s aspirações d<.&s classes armadas do 
:paiz, sem comtudo nos atirarmos :.t aventu·, 
ras perigosas, que poderão conter o preço de 
longinquas p1•ovações. 

Somos ver(ladoiramente um povo ta.lhado 
para os grandes lances : tudo pretendemos 
fazer à outr(Lnce, ou nada. realizamos, con- . 
sentindo na rulna imminente, quando ali{ts 
medidu.s succes:sivas, quo em conjuncto tradu
zissem aquelle esforço, poderiam tl·n.zer um 
optimo resultn.do pelo ace1•to com que fossem 
postas em execução, opportunamente, sem 
nenhum obstaculo a contornar. . 

No caso de que nos occupamos o problema 
deve ser -posto assim : 

A situação actual do paiz comporta as 
clospozas a fazer, com ou sem o emprego de 
recursos extroaordinarios, para a acquisição 
dos navios constu.ntes do art. lo do projecto ~ 

Os dados officiaes conhecidos nos induzem 
a acreditae c1ue a nossa situaç·ão financeira 
não 6 desafogada. A proprín. l)lensagem pre
sidencial lembra a necessidade de serem 
feitas economias, afim de clebellar o deficit 
annunciado. 

Sã.o estn.s as expressões sincera,s de que se 
serve o honr·ado Sr. Presidente da Republica, 
assoboPbn.do sem duvida pela crise do mo
mento e no interesse de dominar um mul qua 
se i.wlsinha. 

«Apezn.r, entretanto, de terem sido 
feitas com os recursos orclinarios do 
orçamento despezas de caracter ex-· 
traordinario, algumas das quaes, infe
lizmente, não podem ainda desappa
r·ecel', u. :perspectiva daquella di1fe
l'ença, reduzida embom a pequenas 
proporções quu.ndo for conhecida defi
nitivamente a receita e apurada a 
totalidade da despeza,provoca a. mator 
vigilancia na Dpplicação das rendas, 
cumprindo reduzir o orçantento ás 
justas proporções da arrecadação e eli
minal' por completo todn.s as autori
zações que não couberem dentro da · 
sua.s forças.» (Mensagem de 1904, 
pag. 44.) 
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Apezar de um tão judicioso conceito, é o _com? elles não são seguros, a menos que 
innogavel a tenuencia para o augmento de nao seJam creadas novas fontes de receita, 
despezas nos varias dopartamentos da admi- especia.lmente destinadas á reconstituição do 
nístração publica, sendo, portanto, para la- nosso poder militar, limito-me i.t aguardar o 
mentn.r que os factos não tenham correspon- parecer da Commissão competente, sem com~ 
dido a esse justo appello,- o que poderà dar tudo esconder que, de prefercncia ás re
logar a que o espírito publico se perca. e se stricçõe:; impostas pelo projecto, inclino-me a 
obstine em acceitar a perspectiva de um pre- dotar o Governo com os recursos financeiros 
sente muito diverso do quo nos mostra a no exel'cicio fui;uro para reorganizar a ar
realidade contristadora. mada nacional e adquirir os mwios mais ne-

Quem viu, po1· exemplo, a, fa.cilidado com cossarios para a defesa das feonteiras ma
que temos emprehendido importantes me- ritimas do Brazil.. 
llloramentos, innovado a administração, 
ct•eanclo serviços que valem por ttu a-mentos Sala das sessões, 1 O de julho do 1903.-

~ 8om·es dos .')'(m,tos. ;St!ccessivos da despeza publica; quem vê 
a.mda essas famosas expêdições militares, 
quo, apezat• da. d'3sorganizaç-ão com que 
se arrasta,m, repr.esontn,m augmen tos exces
sivos nos respectivos ol'çamentos o deram 
logar tl votação de creditas extraordina
rios; <1uem vir tudo isso lw. de sentir 
rrue o Brazil é realmente um pttiz de fartos 
recursos e convencer-se-ha então de que ao 
lado de tantas reformas inopportunas, mas 
propostas, nós precisamos cuülar seriamente 
de nosst:<. organização militar. 

No emtanto, para conseguir esso deside
ratwn, não vamos nós tto ponto de esquecer 
deveres primordiaes. Jii foi dito quo não ê 
prospe1·a a situação fin::mceir·a do paiz, ella 
poderá. acarretar complicações tumultua.
l'ias, de cuja gra.vid::Hte a ninguem é Iidto 
tlesaperceber. 

O meu receio estti em vm· amoni,oa.l'cm-se 
os compromissos. para que mais tarde, ao 
envez de re.mltn.dos promiSSOl'C:-i, nã.o tenhrt
mos ue encontrar novamente um~L siGuação 
precarla, como [t que surgiu em 1898. 

Demais, o projocto que di:'icriminon os 
typos de n<wios u. adquirir cstn.helcce que 
Q.S despezas sejttm foil.as com os recm·sos or· 
9amentarios de excL·cicios successivos. 

Ora, quaes sejam esses recm'SPEI, si tr•azi
t.los pelas condições actuacs ou lmuridos om 
novas fontes de receHa, ois o que é pL·eciso 
que a illustl1a.da Commissão d.o Ül'c::t.mento 
informe antes de qualquer resulução sobre o 
J.ssumpto. 

Ella dirá, emfim, si nús pojeremos contar 
com os recursos sufficientes para despender, 
durante um decennio, cerca de dezesei::; mil 
contos por anno, até a completa rectlização 
do plano regenera dor, que se acha contido 
nas art.iculações do projecto. 

Dirá mais ainda a Commissão de Ol'ça
mento, si esse plano não puder ser rea.lizavel, 
o que será possivel fazer em beneficio da~ 
classes armadas, no sentido de melhor pre
paral-as para o desempenho de sr;us deveres 
constitucionaes. 

Sómente de accordo com os recursos rea
liza. vais deve ser dada a nossa collaboração, 

A Commissão do Orçamento, tendo c·xttmi
nado •) peojecto do digno Deputado, Sl'. Lau
rindo Pitta,, é de parecer que scj::t eUe 
approvad·o com algumas modilicaç,ões. 

O projocto cogita da acq,uisição de varias
navios de guerra de difl'orentos typos homo
goneos e obedece a um plano rotorma,dor do· 
mn,torial tluctuante. Ao mesmo tempo pro
porciona ao Podce Legislativo a opportuni. 
dado de S<t 1.isf<tzer uma aspiraçã.o mtcional, 
quo do fhcto é todos os dias denunciad<~ por 
uma propa.ganda incessante o tenaz em prol 
da organização effectivn. da nossa marinha 
do guerra,. 

O.s relatorios dos ministros respectivos 
o dos dircctores lias repartições pertencentes 
ao Minis todo ela Mar·inha., os documento
otnciaes, em summa, descrevem com vers 
Llade o eHtado do llli.tterial tluctua.ntc, e essa
trislies nn.rr;ttivas são encontriLd\.LS nas infor· 
mações pt·est~ubs pela alta aumiuistração ao 
S1•. Presidente dtL Repuhlica. 

As ull;ima.s infbrmuçõos catugol'icas con
stam <lo l'clatorio do vícc-almi.l'<Lntc .Julio 
Cosat· de Nol'onhtt, ~tffirmando que o nos,:;o 
matol'ial fhwtuanto e;ttt tlio cmpoiJrccido, 
que nem siquor conta uma vot'l:bdoira uni
dade de cumbato n<t moderna a.cccpçã.o do 
tot•mo. 

O Sr. contt·a-almirante João Jus tino de 
Proença insiste nas mesmn.s affirmativas, 
assegurando quo na actuatidade ,si ti vess c mos. 
de enfl'enti..Lr com alguns üos typos regulares 
de um inimjgo medianmncnte prep<tr;tdo, 
tedamos tle exigir da bravura e do valor 
até hoje não desmentido dos commandantes, 
olficiaes e mal'inlwiros t~q uello recurso par a 
o ataque cu, resistenciu, que o materbl, de 
que são compostas as poucas unida.des do . 
combate 1 lhes negarh1. com grande proba bi- · 
lidado. 

E' po1•tanto, um facto indiscuti vel o estado 
do penuria, de ft•aqueza em quo se encontra. 
a. marinhu. de guer1•a lm:~ozileiL'a. Os p:Jdcros 
publicas não podem continnar inlUforcnt:;s 
dea.nte de um p1•oblom·.t c:Lpit:ü, que cn- , 
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tende com a defesa militar maritima do pa.iz; 
é urgente a reforma do material da armada, 
o9edecéndo a um plano systematico e natu
ralmente de accordo com os recursos finan
ceiros do p~iz. O projecto do Sr. Laurindo 
Pitta resolve a questão, iniciando a execução 
de um programma governamental, que vem 
collocar a patria. brazileira em condições de 
poder desempenhar o seu pa11el no concer·to 
tias nações cultas, em vista da orientação 
do~inante em todos os govm·nos dos demais 
p~uzes, que, obedecendo a uma política, na
n~fest;tmente l'eaccionaria e retl'ograda se 
empenham com o m<J.ximo cuidado mt m<J.nu
tenção de bem app;wellmdas forçás milita
res de terra c mar. 

Dada a situttçãa actual em que os povos 
fazem a guerra em desaggravo de aff1·onta.s 
co~st:wtes e em defesa de seus sagrados di
l:e~tos, os goyernos são obrigados a. uma so
llettude particular pelas cousas militares' 
e!llbora reconheçam que as aYultadas qunn
ttas gastas com taes serviços bem podiam 
ser applicc.tdas no desenvolvimento das ri
quezas internas e no consequcnte bem estar 
do povo, á somhr'it de uma paz bcneficu. e con-
stante. · 

Quem ha ahi que possa. desconhecer })Cl'
nnte o quaur·0 )uctuoso das dosa. venças in
ternu.cionaes no nosso tempo a. urgencia. do 
advento de uma doutrina que venha pôr 
termo a tanta. monstruosidade? (l) 

A Constituição de 24 do fevei·eiro firma o 
principio do respeito it integrldauo do ter
ritorio das outras naçõef!l prohiuinuo a o·uel'ro. 

" d~ conquista .d~L·ecto. ou mdirectamcnta por 
:SI ou em alJiança com outra nu.çã.o. No 
art. 14, assignala. a funcçllo capitu.l das 
forças do terra e mut•, doBtinadas •i. dofol-:!a da 
Patt•ia no cxtm•iot• e u. manutenção dtts !ois 
no intet•ior. 

A Republic:t lll'azileil'a t} as.;im o pr-imeit•o 
paiz quo rompe com os JU'Oconcei1.os fu
nestos om•aiza.d.Js nos programmas politicos 
dos outros povos o annuneía ao mundo quo a 
guerra é uma prooccupaç~ào sulw.ltcrna. quo 
deve ser condemnarla do fucto nn. weiedade 
mr;derna. 

Só podemos fazer a guerra si não tiver 
loga.r ou mallogr•ar·so o recurso do arbttra
mento. 

h' assim que o Brazil constHuiu talvez 
uma excopção no conjuncto dos povos ocei· 
dentaas quando tratou da sua organiz!lção 
republica.na, consubstancianuo no )!CU no· 
t~vel paeto fundamental tod~s as conquistas 
hberaes, de.~ tacando-se prjnctpalmente a J i· 
ber•lade e::;piritual, · o que torna a. Consti-

(i) 'l,cixeira Mendes. Esboço hiol!'raphico 
,de Benjamin Con&tant. 

tuição de 24 do fevereiro nm verdadeiro mo· 
numento de sabedoria politica. 

Si este é o elevado progra.mma da Repu- ' 
blica, as contingencias do presente e de um 
futuro ainda extenso ordenam no emtanto 
que o governo beazileiro não oi vide os mais 
importantes in t.eressos que estão ligados <t 
uma boa organiz:.tção mili tal'. 

Uma vez que as naç:ões poderosas ameaçam 
a integridade e a indepcndencia das nações 
fracas, é indispensa.vel todo o zelo no desen· 
volvimento das forças de terra e mar. 

A Commissão de Marinha. e Guerra, pelo 
seu illustre presidente e relator,que estudou o 
projecto do Sr. Laurindo Pitta, ta.mbem consi- . 
dera que é ev'idente a necessidade de reor· · 
ganizar o Brazil a smt marinha de guerra, 
embora não cvgitando de conquistas e ex
pansões territoriaes e que o projecto em. 
questão, pelo numero e impm·tancia das 
unidades tacticas que contém, vale por um 
programma de reorganização da fo1·ça naval, 
devendo ser approvado com <LS emendas que 
o!t'erece e que CJnsistom na acquisição de um 
navio-escola com deslocamento não excedente 
a 3.000 toneladas, na. conclusão dos monito
res de rio Pe1·1wmhuco e Jllcwanhcio. 

O digno relator da Commissão de Ma
rinha e Guerrn. a::ha tambcm que o pro
jecto tem umn. lacuna sensivel, quando não 
marca um prazo em que deveria ser ex
ecutado todo o . plano, o assim p~nsa qne 
seria convenient:.~ adoptar·se a tlistrilmição 
do serviço pot• tl'iennios. 

No sen bem ~laborado pa.I'ecor,o Sr. Alves 
B:trbosa a.consollm pol' ultimo a concurrencia 
limititdu. u.os ustu.balooimontos europeus de 
notaria. reputn.ç·iio tcchnicu. e que ofl'eroçam 
as nocossarias gn.Pu.ntias. 

O O.it.udo do pt·u,iocto p1•ovuc:.t. natul'almente 
·algumas l·elloxüt~s, '1110 podem ~or apreciadas 
tlovitla.monto. 

Entendem uns quo t! mais vantajoso n.dqui· 
rir unicamonto dt:sh·oye1·s do 400 tonelndu.s 
de d.csloci1ment:o o com a. v ~locida(le de 3 1 a 
32 milhns e deixar do lado a construcção de 
torpedeira.s do 130 e do 50 toneladas. 

Enca.rando o assumpto sob o ponto de vista 
t.a.ctico o estratcgico, o destroye1· · desempe
nha. c~balmente ns funcções das torpedelras 
de pequena, ton .:litgcm na defes:,t dos portos e 
cn.naes, como tambsm é elle con:üderado 
como unidade de comlnto em pleno oce~tno. 

Na actu:tl guerra. do Extremo Oriente, as 
duu.s esquadras, que1• na otfonsiva, quor na 
defensiva, toem tido scmp1·c como auxiliares 
importantes os dest1'0!J131's de 300 a. 400 tone
ladas. Argumonta.m o.s adeptos dos desh·oyers, 
que o papel da torpedeira de pequena. tone
lagem está Hmitado ít defesa naval de um 
porto o assim mesmo sem garantias do 
oflicacia, 
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E' certo que a defesa de um porto 6 um 
assumpt.o complexo ; os sulJmarinos ah.i re
presentam um papel da. maxima. importao, 
cia, emb Jr:1 se achem ainda em um período 
especulativo, mas de uma etficacia indis
cutivel são os torpedos vigilantes etectricos 
aubmaticos. Além dis:>o os portas podem sor 
·defendidos com ba.tel'ias . couraçadas com 
,gt·ossos canhões, com torpedos dot•men tos e 
estação de torpodos automovois dirigíveis. 

A Commissão de Orçamento acceita c 
idéa da eonstrucção de um na vi o-escola. a 
julga que deve ser supprimido o ::u·t. 4° do 
projccto, que dâ. prcferencia. aos estaloiro.s 
da Inglaterra.. Neste particular o Governo 
é o unico competente p·.Ll'a a escolha, sendü 
cel'tl q·uc proceder;i. . com toda. prudencia. 
fazendo a concurrencia. limitada. E' claro 
que ha. de rcc<n·rcr aos mais acreditados 
estaleiros. 

Os torpe:los vigilantos automaticos eloctl'i
cos explodem desde que sejam choc:tdos in
dependente da vontade do observad01• : elles 
servem para guardar um canal, uma b:tltia, 
uma enseada., onde nílo pórlo haver uma con
stante vigilancia, OU impedir que 0::' Oê1VÍOS 
inimigos so colloquem em ponto da. bahia 
ou co:>tu. p.Juco defendida c onde sua presença 
pôde ser prejudicial a') conjuncto das opera
ções de defesa. 

Em 1•eferencia aos c:mra.çados, as opiniões 
divergem de um modo radicc.tl. Menciono 
aqui o p:1t'ecer do Sr. ca.pii,iio de fragata. 
José do Figueiredo Costa, que se pronuncia 
de prererencia pelos typos de oito u. 10.000 
toneladas,com cout·aça generalizada de maior 
espessura nos pontos vitaos, bem at'tilhadas, 
de 18 a ~O milhas llor<.trias e com o maior 
raio de a.cção possi vel. Ac.:m.selha o distincto 
otncial de marinha que não nos preJccup l
mos por ora com a.s grandes dimensões, por 
demais one1•osas. que rcprcscota.m em caso 
de cata.strophe uma perd:.t elevatla. ue gente 
e de capital. Outros querem· a .c.mstt•ucçã.o 
dos grandes couraç:ados, seguinllo a c:<pct'i
encia e a lição das poderusas na<;õos mili· 
ta.t·es. 

O projecto adaptou o typo 12.500 a 13 mil 
toneladas tio de;locamonto )):1l'a os colll't~
·çados e doterminou toneladas diffm•entos 
para a·,: torpodcíra.s, adopta.ndo typoa h >mo
goneos por clas::~es. 

A Cummis,ão (to Marinha e Guorra. funda.· 
.mentou a:i modif1ca\,lÕes f!UO olfJrec.m ao 
projecto, consubstanciado no final do pa
recer nas emendas aos arts. l••, 3•• c 4q do 
projecto. 

Pens:1 a Commis.são dJ Orçamento qun é 
·desnecessaria a de terminação do prazo don • 
tro do qual devem ficar pt•omptos o~ navios 
encommendado~: é antes pL'efol'ivol que o Go· 
verno tenha ampla, llbm·dade do agir na 
execução de um pla.no tão impoi'ta.nte de re· 
formt\ do mate1·ial fluctua.nte da. armada.. 
Da. mesma fórma não ha con veniencia em ser 
declaL·ada no projecto a velocidade elos 
navios, bem como outro3 detallles, que o Go· 
verno certamente cstud!l.rá, pro"·idcnciando 
nos contra.ctos para que as encommellda.s 
sejam executadas por constructol'es idoneo:;, 
recon·endo a estabalecimentos acreditados e 
da mais notorla. competencia technicu.. 

Vol. lll 

Outros assumptos prcoccupam sinccra.
ment.e a Commis:;ã.o de Orçamento no es
tudo do pt·esente projccto. E' assim que 
impõe-sJ a necossitlad.o de um bom arsenal, 
dispondo de t>Jdos os l'ecursos para acudir a 
esquadra projcchda .. Si o Congresso entenq.er 
que é urgente tl'<lt:l.r·se ta.mbem de um tão 
ma.gno assumpto, no correl' d.a d.iscussão do 
projccto poderá. ser approvada. qualquer 
em:mua que tenha. por fim autorizar o Go
verno ;t desenvolvei' e melhorar o Arsenal 
de marinha, do Rio de .Janeiro ou a remo
vcl·o pal'a ontro locnl de valor estr11tcgieo. 

Appeovando o projccto, na occa.siã.o oppor
tunu., quando for discutido o Orç~arnento da 
Marinha., serã.J dcct•otados 03 recnrsos i.n
dispensaveis p:l.l'i.L a execução da lei. 

Finalmente,sen.lo jnsta.s algumas modifiea.
(;ões ao projecto lembrada':! pela. Commi.ssã.o 
de Marinh ~ c Guerra, a Commis~ã·J de 01'· 
ça~ento submettc ao alto })at;rioi;ismo da 
Camara o seguinte peojcdo subHtit\ltivo: 

s~tbslíltdivo da Com;nissiio de Otçam~:mto 

O Congros.~o ~a.ciunt~l decreta: 
A1·t. 1.° Fie~ u PoJur Exo<.:utiro n.utol'i

zado a oncommcnda.r <t indust;l'ia, p()lo Mi· 
ni:stl!I·io tlu. Ma.t·inha. os na.vios seguinttH: 

Tros com·a.c.:a.llos ue 12.50:) a. 13.000 l,one· 
lt\ditS de deslOC!lffiODtU ; 

Tros cl'undot•os c.Hil'<tl:a.<lu:i do 9.200 a 
D. 700 tonoladitS ; 

Suis co,ça-to!·poibit•as tlc -100 tonclttllas 
· Seis torpcleira:~ tle 130 tonehtua.~ ; 
sei~ torpeueil'i1S de 5C> t;onehda.s ; 
Tres subm~trinos ; 
Um trau:5porte para. 6.000 touela.das de 

carvão; 
Um navio·escJlu. com tle3locn.mento não 

excedente de :LOOO tonclad:ts. 
Pa.l·agrapho unico. A _mantlar ~onc1ui 1' 

com brevidadu a consLI'uccao dos momtores do 
rio Pemmnúuco e Maranlu1o. 

Art. 2.~> As despezas para a execução 
desta lei serão providas com os recm·sos or~ 
çamentarios de cada oxercicio. 
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Art. 3. 0 As quantias não appliea.das serão I O . Sr. Pre$idente-Designo para 
levadas ."w.ex~re~c~o seguinte, conservando o amanhã, a seguinte ordem do dia: 
seu destmo p1'1mlt1vo. y t - d · t - 8 A d 19 4 .,. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 0 açao 0 _proJeC 0 n. ;) • e O • re1or-
contrJ.rio. mando as_ta_!'Ifas das ~lfaodegas, com parecee 

. _ . da Comm1ssao de Tar1fa.s, precedendo a vo-
Sa.la das Comm1ssoes_, 29 de JUlho_ de 1904. tação do requerimento do Sr. Paula Ramos 

-Urbano Scmtos, pres1dente mtermo .-Ga- (la discussão); 
lei'io Carvalhall relator.- Pm,~,la Ra·mos, com 
restricções.- La~trinda P-::ta.-Esmen1.ldino 
Bandeira. 

N. 30-190-1 

·o Congresso Nacional resolve: 
Art. I. o Fica o Presidente da Repuhlica 

:.mtorizado a encommendar tt industria, pelo 
:Yiinisterio da Marinha, os navios seguintes: 

3 couraça.dos de 12.500 a. 13.000 tonela.das 
de deslocamento ; 

3 cruzadores-couraçados ele 9.200 a 9.700 
toneladas; 

6 caça-torpedeiros de 400 toneladas ; 
6 torpedeiras de 130 toneladas ; 
6 torpedeira::; de 50 toneladas ; 

Votação do projecto 11. G A, de 1900, deter
minando que as transacções commerciaes, 
feitas a praz0 de mais de 30 dias c de quantia 
supm·ior a 100$, .. obrigam as partes contra
ctantes a fiemarem titulo com sello propor
cional e dando outras providencias, com sub-. 
stituti-ro da Commissã.o do Orçamento, pre
cedendo a votaçã.o do requerimento do Sr. 
Leo"\··egildo Filgueiras (2a discussão) ; 
' Votação do projec to n: 118, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder um 
a.nno de licença, com ordenado, ao adminis
trador dos Correios do Amazonas, José de 
Assumpç:ão Santiago, para tratn.mento de sua 
su.nde (discussão unica); 

Votação do projecto n. 35 B, de 1904, com 3 submarinos·; 
l transporte para 6.000 toneladas 

vão. 
ele cal'- parecer sobre as emendas offerecidas ao pro

jecto n. 35 A, deste u.nno, em 3a discussão, 

Art. 2. o As despezn.s para a execução 
desta lei serão providas com os recursos oe
i;·amentm·ios de cada exerci cio. 

Art. 3. 0 As quantias não appHcadas.serão 
levadas ao exerci cio seguiu te, conservanll.o o 
seu destino primitiYo. 

Art. 4. o Os estaleiros da Inglaterra serão 
preferidos para a construcção. 

Art. 5. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Garoara dos Depnta.dos, 7 do junho do 1904. 
- Laurindo PUta. 

que refo1•ma. o Regimento Interno dn. Garoara 
dos Deputados (3a discussão); 

2° discussão do projecto n. 112, de 1904, 
instituindo o privilegio (homstead) isenhndo 
de penhora o immovel rural pertencente a 
bl'azileiro na. to ou naturalizado, quo fizer a. 
declaração da tabella que indica, e dando 
outras providencias; com parecer e emendas 
da maioria dn. Commissão de Constitutção, 
Legislação e Justiça e voto em serlal·ado Ll.o 
Sr. Germano Hasslocher. 

Levanta-se a sessão (~ 1 horo. da tarde. 

68~'~ SESSJ\.0 EM 30 DE JULliO DE :l90.r.~ 

P1·eside;Lcia dos $rs. Pmtf.a Guimw·(fes e .A/e;wa;· Guima1·(íes (1° Sec1·etcwio) 

Ao meio-dia procedo-se <i. clmma.da, a que Netto, Epn.minondas Gracindo, Raymuudo de· 
respondem os Srs. Pa.ula. Guimarães, OU- Mirantla, Euzebio do Andrade, Al·roxellas. 
veira Figuotredo, Julio do Mello, Aleucat' Galvão, Rod1•igues Doria., Joviniano de Car
Guima.1•ãos, \Vanderley de Mendonça, J Jactui m v-alho, Domingos Glli marã.es, Leovigildo Fil
Piros, Eugenio aoul'inho, Enóas Mt.u•tins, gueil•as, Bulcão Vianna, Ga.rcia, Pires, Au
Hosannab do OlivoiL't\, Gonçalo Souto, Fonseca. gu~to de Freitas, Pinto Da.ntas, Alvos Bar
e Silva.. '\Valfredo Leal, Colso do Souz;1, bosll, Pnl'n.nhos Moutonogt•o, Rod·l'iguos Sn.l
Bricio Filho, Mu.laqLtiu.s Gonçu.lvos, Angelo danlm, Bol'nttl'do Horto., Corrêa Dutl'a, João 
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'J~.:aptista! Galvão B~ptista, Silva Castro, Lau
rmdo_ ?Itta, . Pereira Lima, Julio Santos, 
M~uricio. de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 

. Jo~o Lmz, C<Wneiro de Rezende, Bueno de 

guinte resultado : Dr. Rivadavia Corrêa, 
6.614 Yotos para Deputado federal. 
. Cordi~es saudações.-Auguslo Pestana, pre

Sldente JUnta apuradora. -A' Commissão de 
Petições e Poderes • Pai![t, Leonel Filho, Manoel Fulgeneio, No

. gue1ra, \Venceslúo Braz, Galeão C<\rva.lhal. Requerimento : Bernardo de Campos, Costa Junior, ArnolphÓ 
Azev~do, Ferreira Braga, Paulino Carlos, 

· Caud1d~ Rodrigues, Azevedo Marques, Her~ 
meneg~ldo de Moraes, Joaquim Teixeira 
Brandao, Bernardo Antoaio, Lintlolpho Serra 
Candido de Abreu, Carvalho Cha.ves, Paul~ 
'Ra.~os, ~Iarçal Escoba.r, James Darcy, Ves
:pasiano de Albuquerque e Homem de Car
valho. 

Do Dl' •. José Joaquim de Oliveira Fonseca, 
lente cathedratico da Faculdade de Direito 
do Recife, pedindo um anno de licença, para 
tra.tu.mento da sua saude.- A' Commisceão de 
Petições e Poderes. 

Telegrammas : 

· Abre-se a se3são. 

E: lida. e sem debate approvada a acta da 
sessao antecedente. 

Pa.ssa-se ao e~pe<liente. 

O Sr . ...:\._lencaJ:• Gui.uuu·ães 
·( Jo Secretal'io) procede a leitura do seguinte 

Parahyba, 28 de julho de 190-L-Exm. Se. 
Presidente Cttmara Deputados-Rio- Sinto 
gPande pezar commun;car Ca.mara. Deputados 
que hoje, 3 horas manhã., foram assaltadas, 
incendiadas a.s typograylüa.s dos jornaes 
O Comm.e1·cio~ orgã.o da classe commercial, e 
O Combate, orgão da. mocidade, que se pu
blicam nesta capital, am.bos esses orgãos da, 
opposição parabybana. não teem feição po
Iitica., si bem que algumas vezes a.nalysam 
e censuram a.ctos do Governo do Estado. 

Semelhante facto que tanto envergonha a. EXPEDIENTE 

Officios: 
Do 81•. 1° Sem•etai"io do Senado de 29 do 

corrente, transmittindo dous a~togru.phas 
das. resoluções, sancciona.das, do Congresso 
NaCJonal, prorogando por G mezes a li
ce.nça em cujo gozo se acha o Dr. Oscar 
V1anna .• procur~dor da ~epublica na secção 
da Bahta, e ~es1gna.ndo os actos em que os 
escrev_entes Jn:azpentados no juizo federal, 
poderap substllU1r os respectivos esc1•ivães. 
-lnteir.a~a. Archivem-se os autographes. 

Do Mtmsterio da Marinha. de 27 do cor· 
rente, transmíttinto, devid~mente sauccio
nados, ,!lous dos respectivos autographos da. 
resoluçao do Congresso Naciona.l, autorizando 
o Governo o. ab1•ir a este Ministerio o credito 
de 1 :340;S799 .. para pagame•1to de diffel'ençlls 
de ~old~_.e etapas a officiaes llO quadr·o extra· 
ordma.I'Jo. -Inteirada. Arcllive·se um dos 
autographos, envianuo·se o outre ao Senado. 
~o Ministerio da. Justiça e Negocias In

terto~~s!.. de 28 do corrente, satisfazendo a 
requiSlçao desta Camara no officio n. 136, de 
18 do c?r~ente, sobre os requerimentos em 
que o btbhothecario, sub-bibliothecario, sub· 
secr~tario e ama.nuenses da. Escola Polyte· 
chmca pedem equiparação de seus venci
mentos aos dos funccionarios de io-ual cate
goria das Faculdades de Direito e ~1edicina, 
e!c.-A quem fez a. requisJção. (A' Commis
sao de Orçamento.) 

Telegramma : 

Republica, surprehondeu a população desta 
pacifica. cidade, indignou e alarmou. 

Respeitosas saudações.- Deputado, Tl"in
da(le.- Inteirada. 

OSr. Rayuuuúlo<lc~.lirnntla .. 
-occupa.-se da politica a.lagôana. 

O Sr. ~~ngclo Netto- Peço a. pa
lavra. 

O S~r. 1:.,. resi<lcnt.e- Não -posso dar 
a. palavra a. V. Ex. porque já. está mscripto 
o Sr. João Luiz Alves. · 

O Sr .• _Tofa.o Luiz Alves- Sr. 
Presidente, pedi a palavra para enviar á. 
?Ilesa, afim de ter o destino regimental, um 
requerimento em que o Dr •. Toão Vieira. da. 
Cunha, juiz de direito da. comarca de A.lre
nas, no Estado de Minas, pede ao Congresso 
o pagamento de vencimentos que deixou de 
perceber como juiz de direito avulso da co
marca de Cavalca.nti. 

Cruz-Alta, 29 J.e Julho de 190!. 
Exm. Presidente Ca.mara. Deputados-Rio. 

'Eleição 28 de junho nesta data deu o se-

Tratan•lo-se de um magistrado antigo, 
cheio de serviços á. Nação, quer na. magis
tratura civil, quer como auditor de guerra 
durante toda a campanha do Paraguay ; tra
tando-se de um acto injusto praticado pelo · 
Governo Imperial que declarou a.vulso esse. 
magistrado quando ia reassumir o exercício 
do seu cat'go, espero que a. Com missão, a 
que terá de ser distribuído o requerimento. 
procurará a.ttender ao mesmo, de accordo 
com os princípios de equidade e com os. 
precedentes jú. estabelecidos em relaçito a. 
outros magistrados nas mesmas condições. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201510:14- Página 3 de 37 

ANNAES DA CAMARA 

O reque1•imento vco~m acompanhado de do
cumentos comprobatorios das aUegações do 
illustre magistrado. 

Esporo, repito, que a Commissão compe
tente tomará o caso na devida consideração, 
me propondo eu a, em tempo opportuno, 
defender a. legitima pretenção do illustre 
juiz de direito da comarca de Alfenas. (Jluito 
bem; muito bem). 

Vem a. M(jiJa., é lido, a:poiado c enviado á 
Commissão de Orçamento o requerimento do 
Dr. João Vieira da Cunha, pedindo paga
mento a que so julga com direito, pelos mo. 
tivos que expõe. 

O §ro Presiden:te-Tem a palavra. 
o Sr. Angelo Netto. Devo ad.vel'tir a S. Ex. 
que ~ó faltam 5 minutos para findar a hora 
do expediente. 

O Sr. A.ugelo Netto- Sr. Pre
sidente, V. Ex. previne-me de que apenas 
faltam cinco minutos para terminar a hora 
do expediente. Bem vê a Camara que não 
posso em tão pouco tempo dar ao nobre 
Deputa.do Sr. Raymundo de Miranda ares
posta. quo o discmso de S. Ex. merece. 

Não era., alü.ts, inte.nção minha trnzer â 
discns:;ão na Camara as questões relu.tivas á 
política interna do Estado de Alagôa.s ; mas, 
sou impellido a tratar de tão ir-rit·1nte as
sumpto, já IJal'a satisfazer o nobre Deputado, 
j~, tambem, por um dever de coherencia e 
ainda por um preito de lwmenagcm a uma 
1)rofunda e sincera a.misacle, 1.\e pa1' corn a 
discipliua partidari::t a que me subrnctto de 
bQa vontade. 

·Peço a V. Ex. Sr. Presidente, que me 
faça inscrever no experliente dt: segun [a
feira, para dar ao illustre Deputado Ra.y
munclo de l\1il'imda a resposl;a a que estou 
obrigado. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Apezar 
de me pareC!er anti-regimental o pedido. 

0 Sr. ANGELO NETTO - Porque é anti
regimental1 Porque não se pôde pedir a, pa
lavra de vespera ~ Julgo que conheço um 
pouco do regimento ; em todo o caso, o Sl'. 
Presidente fica avisado e eu me considero 
inscripto para falla.r na primeira hora da 
proxima sessão. · 

Antes de deixar a tribuna, porém, pre
ciso liquidar, desde jâ, um ponto que vem 
no discurso do Sr. Senador Bernardo de 
Mendonça Sobrinho, o qual consiste em um 
aparte proferido pelo Sr. Senador Euclides 
Malta., dizendo ter ouvido de mim a declara
ção de que o Sr. Bernardo de Mendonça, 
governo, teria para os seus a1nigos a paZ .. 
matoria e para seus inimigos o chicote. 

0 SR. RA YM:UNDO DE MIRANDA - Não ; 
disseram isto ao Barão de Traipú. 

0 SR. \<VANDERLEY DE MENDONÇA - Mas, 
quem disse~ 

O SR. RAYl\WNDo DE :MIRANDA - Não foi 
V. Ex., nem fui eu, mas foram mui tas pcs
soas. 

0 SR. vVANDERLEY DE MENDONÇA - Como 
se affirma uma declaraçã.o, qua.ndo não appi1.
rece quem a ouviu do honrado Sr. Senador 
Bernardo de Mendonça ~ 

0 SR. RAYl\IUNDO DE MIRANDA- Mas, foi 
reproduzida pela imprensa. Depois, os nobres 
Deputados comprehendem qae uão ha neces
sidade politica, que não ha. interesse algum 
ele ordem politicfl 1mra SS. E~x. em assen· 
tnrem a teuda de combate na historia do 
chicote e da palmatorla do Senador Bernardo 
de Mendonçâ. 

0 SR. ANGELO NETO - De aC\.:Ordo ; mas~ 
foi V. Ex. quem trouxe isto ao debate. (Ho; 
mttilos apa1·tes.) 

Pois bem, si é um appello, vou respDnder 
ao appello que me fez o Sr. Senador Euclide~ 
MaltD., o vou responcl.er tambem ao iliustre 
Deputedo. 

O SR. RAYMUNDO DE l:vlmANDA - Não fez 
appello a ninguem. 

0 SR. ANGELO NETO - A mim, fez, Sr. Pre
sidente, está no discurso do Senador Ber
nnrdo de i\(endonça um apa1•te do Senador 
guciides 11alto, dizendo que ouvir;:;, de mim~ 
do Sr. Senadot' Manoel Duarte e tlo meu 
irmão coronel Paes Pinto ..• 

O Sn. RAYMUNDO DE MIRAl'\DA - E do 
outros. 

0 SR. ANGELO KETO - Não disse - de 
onl1·os ; mas vá .•. 

0 SR. llAYl\IUNDO DE MIRANDA - Disse, e, 
si não citou outros nomes, é l)Orque s[cj, 
estes os quo a Camttra conhece. 

O S.a. \<VANDERLEY DE MENDONÇA - Não 
disse, mas vá que dissesse. Que importancia 
t6m isso 1 

0 SR. ANGELO NETO- Sim, vá que dissesse,, 
O caso é este : « que o Senador Dunrte, 
o humilde orador e outras pessoas, ouvi
ram do Senador Bernardo de Mendonça 
a declaração de que, gove1•naclor, teria 
palmatoria para os ami[JOS e chicote pa~·a 
os inimigos». O Sr. Senador Manoel Duarte 
immediatamente int~rrompeu o Senador Eu
clides Malta, affirmando não ser exacto 
o facto. 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE - Ninguem 
mais insuspeito do que S. Ex. 
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O SR. ANc;gLo NETo- Quero qu~ o Sr. de Miranda, Indio do Brazil, José Euzellio', 
tachyg1•apho registre cst!) aparte do nobre Urbano Santos. Luiz Domingues, Christino. 
Deputado. Cruz, Anizio de Abreu, Bezerril Fontenelle, 

0 SR. EUZEBIO DE ANDR,\.DE-Deve ficar Tho.maz Cavu.lca!?ti, Virgíl!o Erigido, Fre
regist,ra,do mesmo, mas a verdade é que na- ~erico Borges, J~ao, Lopes! EJ.uardo Stud~rt, . 
quelle tempo a impt·ensi.t officia,l do Sr. Ma,-~ EL~y d~ Sot~~<l:· I aula e S1lva, Abdon ~tla.-
noel Duarte dizia isso nez, Joao \ tclra, Pedro Pernambuco, Ncrva. 

, . Castro Hebello. Prisco Par<\iso, Felix Gas-
0 SR. \VANDE:RLE\" DE :MENOO:"\ÇA-T<~nto par . S<~tyt·o Di;;,s Rodri~ru~s Lima Eduardo

n.~o é vei'dade, que S. Ex. hoje cvntesta. L~a~os, Moi•eir~ Gomcd, José ~ionjardim, 
(11·ocam-se apm·tes; soam os tympcows .) Horedia de Sá, Oscar Godoy, Augusto de 

O SR. ANGELO NETo-E' debalde, Sr. Pro- Vasconcellos, Si'L Freire, Amcrico de Albu
sidente, a inter1'upção continua, dos nobres querque, llcnri~lue Bo~gcs, _Est~vam .Lo?o, 
Deputados com os seus apal'tcs apaixonados, Bernm·~o lVIontciL·o, J?se Bon_rfacw, !ttbcn:o 
uma vez que etles não conseo·uirão desviar- Junqumra, Carlos Peixoto F1lho, Joao Lmz 
me da simples declaração quc

0 
tenho o d~veJ' A_lves, Lamounier Godofredo, Calogeras, S~

de fazer, provocado como fui. lnno B<.tl'roso, Carvalho Br.tto, Olyntho Rt-
O SR. RAnruxno DE MIRANDA-OS meus beiro, Olegario Maciel, Camillo Pratos, Pa

dua Rezende, Francisco Romeiro, Rebouças. 
~ão prova de minha. sympathia. ~-t V· Ex. de Carvalho, José Lobo, Benedicto de Souza,' 

O SR. ANGELO NETo- Obrigado. E' em Aquino Ribeiro, Ctu•los Cavalcanti, Abdon 
vão, senhores, essa. tenta.tiva de :SS. EEx. Baptista, Elizou Guilhe~·me, Juvcnal Miller, 
4im pet•turbar-me (nao apoiados), porque a Germano Hass1ochcr, Victo1·ino Monteiro o 
justiça da causa em que ora ri1e empenho Diogo Fortuna . . 
ha de apparecer nitidamente. Deix:am de comparecer com causa parti-

A ninguem, absolutamente n. ninguem, cipada os Srs. Thomu Accioly, Anthero 
a.ffirmei que ouvi do Senador Bernardo de Botelho, Raymundo Nery, Aurelio Amorim, 
Mendonça tão estult:\ declaração. Artltur Lemos, Antonio Bastos, Guedelha 

0 Sa. RAYMUNDO DE MIRANDA._ V. Ex. Mourão, Raymundo Arthur, João Ga.yoso, 
podia. não ter ouvido, mas ter dito por ouvir Francisco Sá, Pereira Rois, Trindade, Izidro 
dizer. o que ê verdade é que v v. E Ex. fize- Leite, José Marccllino,Esmeraldino Bandeira, 
rum dessa phrase arma de combate contra Mo1·eira, Alvos, Cornelio da. Fonseca, Arthur 
a candidatura do s1•• Bm'nardo de Mendonça. Orlando, Felisbello Frcü·e, Tosta, Vcrgne de: 

Ahreu, Tolontlno do:~ Santos, Marcolino 
· O Sn. ANGELO NETO - Nã.o ouvi e nem Muura, Mello Mattos, Fidetis Alves, Beli
disse por ter ouvido de outrem. A arma de sn.rio de Souza, Boza.mu.t, Abelardo do Mello, 
combate á candidatura do Sr. Bernardo uo Cruvello Cavalcanti, Francisc:J Voiga, Vi
Mendonça foi a candidatura do Sr. Euclides 1·iato Mascarenhas, Gastão da Cunha, As-

. Malta, levantada para g-overnador em 18\.lô. tolpho Dutra, Penido Filho, David Campista,. 
O Sa.ARROXELLAS GALvÃo-S. Ex., 0 seu Francisco Bernardino, Adalberto Ferraz, 

irmão e o Senador Manoel Duarte disseram Bernardcs de F'aria, Antonio Z<tcarias, 1-Ien
a mim. Peço a palav1•a. riquc Salles, Carlos Ottoni, Lindo1pho Cac-

O SR. ANGELO NETO_ Não mo atlmira, tano, Rodolpho Paixil.o, Moroü•a Ja Silva, 
· p ·d t Jesuino Cardoso, Domingnos de Castro, 

::)t•. res1 en e, o apal'te do nobre Deputt\do Vt~lois do Castt•o, Fernando p 1·ostes, .Eloy 
que me inti3rl·ompo. · · · Chaves, Alvaro de Cu.rvalho, Rodolpho Mi-

O SR. PRESIDENTE- Previno ao nobre randa, Costa Netto, Barbosa. Lima, Angelo· 
Deputado que a hora está finda. Pinheiro o Cassiano do Nascimento. 

O SR. ANGELO NETO-V. Ex. acaba de me E sem cau:m. os S1•s. Dias Vieira, Sergio. 
avisar que a hora do expediente está esgotarla. Saboya, Teixeira do Sá, Affonso Costa, Pc~ 

Falta-me tempo, sr. Presidente, para reim de Lyra., Estacío Coimbra, Elpidio Fi
tratar neste momento das questões que me g~ciredo, Oliveira Valladão, Galdino Loreto, 
trouxeram á tribuna-justHlcar a minlla atti- Ir:_n~u Macl~ado, ~~lson de Vasconcel~os, Bu
tude e defender 0 antigo chefe da política lhoe;:; Marc~al, Er1eo ~?elho, Paulmo de 
·alagoana das accusações que lhe foram So~za, Camtllo Soare~ l~1lho, Amaral Cesar, 
feitas. Lmte de Sou~a, Francisco Malta, S~ares dos. 

Peço a V. Ex. me considere inscripto na I Santos, Dormogos ~ascarenhas, Altredo V a
hora do expediente da proxima sessão. r ela e Campos Cart1er. 
(Jfttito bem ; muito bem.) I ORDEM DO DIA 

Compa1:ocem mais os Srs. Sá Peixoto, O Sr. Presi<lente-Havcndo nu
Pa~sos Miranda, Carlos de Novaes, Rogerio mero legal, yae-se proceder ás votações das, 
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mate1'ias constantes da ordem do dia e das 
que se acham sobre a mesa. 

Em seguida. são successivamen te sem dc
})ate approvudas a.s redaccções fi:naes dos pro
jcctos ns. 85 A, 86 A e 109 A, de 1904, para 
sorem enviados ao Senado. 

E' :p3sto a. votos e rejeitado o scguil)te re
querimento, ofl'crccido pelo Sl'. Barbosa Li-
ma, na. !:!essKo de 25 do corrente : · 

<.:: Requeiro que o Poder Executivo informe 
.'Ü, não existindo lei tornando obrlgatoria in
distinctamente a vaccin ação jenneriana, sem
do certo, pelas repetidas noticin.s ospecificn.
da.s da. imprensa diaria, (lUC varios medi
cos, funccionarios publicas da. I-Iygicno Offi
cial, teem coagido pol' ameaç~as muitas pesft 
soas a se deixarem vaqcinar,-tem o Governo 
mandado proceder nos termos da. lei, por 
abuso de autoridade, contra taes funccio
narios ~ » 

E' annunciaéla n. votação do projecto 
n. 58 A, de 1901, reformando as hrifas das 
alfandegas, com parecm• da Commissão de 
Tarifas, precedendo a votação do requeri
mento do Sr. Paula Ramos (Ia discussão). 

o Sr. Presidente- A este pro
jecto foi apresentado pelos Srs. Panla Ramos 
e Galeão Cárvalhal, um requerimento pa.ra 
que o projecto seja, remettido à Commissão 
de Orçamento. 

,justo contra este prnrido do rerórmas que 
empolgou o Poder Lngislativo do Brazil;nada 
é estavel e tudo obe<lecc a correntes de occa
sião, com o sacrlficio de uma boa politica fi
nanceira e economica .. 

0 Sr.,. JoÃo LU!~ ALVES- Si e!::!tá em dis
cussã.o o ror1uerimento, peço a pnJayra. 

0 Sn.. GALEÃO CARYALIIAL- /~proveito <t 
opportunidado para declarar que voto con
tra o projecto. Ha alguns annos que venho 
combatendo a orientação dos nossos ho
mens de Estado nét Republic :~, que querem 
desenvolycn• em no~so P<tiz, com os auxilios 
governamentacs fór<J. de tempo, a grande in
dustria., com. rt preoccupação de diminuir <t 
importação estrangeira. Clamam toJos pela 
nossa emanclpaçã.o cconomica, fazendo ele
pender della o cre.:cimonto da riqueza pu
blietL 

0 SR. C,\i\DIDO R ODRIGCES- V. Ex:. ne.;;te 
n.ssumpto não es t(t representando a opinião 
do paiz. 

O SR. GALEÃo CARVALHAL-Em occasião 
pt'opria el{penclerei as minhas idéas, demons
ttando como tem sido ruinoso semelhante 
preconceito enraizado no espírito das nossas 
classes <.lit•igentes. Querem ell<LS manter uma 
superioridade, um excesso da exportação 
sobl'O a importaç:ão, calculando que os saldos 
serão infalli veis c que hão de concorrer para 

o s 1 ... G-aleão Carva,lh.al _ o incremento da riqueza interna. 
1 O fc~cto é que tomos mantido sempre um 

Pe<;o a palavra, pela or{ om. excesso não pequeno, uma clifferença grande 
'o Sr. Presideu:te _Tem a pa.la- em favor da exportação, c nem po1• isso des-

. cobi'imos onde são applicados os saldos que 
vra o nobre Deputn.do · deviam ser visiveis e reaes. No em tanto, o 

O Sr. Galeão Cat .. ,. .~alb.al (pela que vemos denunciado pelos documentos of
ordem) - Sr. Presidente, assignoi o re- fíciaes e pelas reclamações ele todas as pessoas 
fl.Uerimento pedindo que o projecto fosse (~ o ctasses intol'essadas ê o estano de empo
Commissão de Orçamento. Concordo, por este brecimento que se observa em toda a eco
meu procedimento, mn parte, com as consicle- no mia nacional. 
rações feitas pelo honrado Deputa.do o Sr. E p<u·a mim oste symptoma se caracteriza, 
Paula. Ramos qmmdo justificou a. cliligeneia pr·incipa.lmcmte na diminui~~~io perseverante 
pedida, visto tra.tar-se de uma refórmu. ge- da importação. A renda do paiz ficou esta
neralizada da tarifa, actual, refór·ma que ciooaria, n,pezar elo ttugmento rept;tido dos 
acarreta inquestiomwelmente nm desfalque impostos, o que prova que a capacidn.de con
considm·avel e immediato na 1•eceita das al- smnidora da massa geral do povo não se tem 
fandegas. desenvolvido. 

o Sa. PAULA RAMOS-;\.poiado. Como vamo8 nós tJ.ggravar ainda mais a, 
situação, cogitando de uma revü;ão das ta-

O SR. GALEÃO CARVALHAL- Um projecto rif<tS no sentido protcccionista ~ Será razoa
de tanta monta não póde ser discutido com vel que se respeitem os ca.pitaes emp1•egados 
sofreguidão o nem póde deixar de soffrer a nas industrias existentes; será, po1•ém, um 
analyse da Commissão de Orça.mento em re- erro auxiliar., à custa do Thesouro, nov.a,s 
ferencia ás suas vn.ntagens e á sua utilidade. iudustrias em um paiz ainda não :povoado 
A Camara não póde ignorar que o orçamento convenientemente, de modo a offerecm~ vasto 
da receita é modificado profundamente com campo dG consumo pal'a os productores. 
a. refórma. projqctada. Sr. Presidente, nós não temos em regra 

Sr. Presidente, é uma vm•(htde incon- tarifas proteccionistas, temos tarifas prohi· 
testavel que ha. um clamor incessante e t bitivas, e o resultado tem sitlo o encareci-
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monto da vida, o que colloca o consumidor 
na contingencia de pagar caro o ;:u·tigo na
cional. Queremos precipita.r {~ força de de
cretos legislativos o anda,mento d<t grande 
industria com os instrumentos fl'aqui.ssimos 
-papel-moeda, inconvertivel, tarifu.s pl•ohi
bitivas e cambio baixo. 

Não sei si ade::wto um paradoxo,aflh·manílo 
que em muitos pontos é urgente um::r. dimi
nuição de taxas oa.s tarifas aduaes. 

E' indispcnsavel attrahir a:J nosso p<-dz <1~ 
1Joa immigração espontanea, que aqui fixe a 
residrmcia e gaste suas 1·endas, c não conse· 
guiremos tal deside1·atwn com a, elc,·açã.o das 
tarifas, gr:.wan'do muito ·os artigo3 de luxo 
e tornando a vld<t no Brazil adstrictu. á sa
tisfação das suas necessidades mais olcnnon
tares e grosseims. Não proporcion~tndo o 
Brazil,cúm um systcma tão incunvenieni.c de 
tributos,a somma de conforto e ue commodi
dades a que todas as classes podem aspil'ar, 
o resultado será o exodo de todos aquelles 
que reunirem o mais depressa possível o seu 
:peculio. 

Sr. Presidente, em tempo opportuno eu 
procurarei provar (t Cama1·a. que i.t decantada. 
emancipação economica deve ser encarada 
em termos; po1• emquanto venho cumprir o 
meu dever, dando o meu voto contra o pro
jecto. O Brazil pt·ccisa, antes de tudo, de es
tradas de ferro, de e::;tradas de rodagem, de 
saneamento, de navegação o de outros me
lhoramentos materiaes urgentes.(.ilit:iio bem.) 

O Sr. João Luiz Alves (Jw;·a 
encaminha1· a votaçiio )-Sr. Presidente, não 
quero fugir dos termos regimcntaes; pedi 
a palavra simplesmente par:.t encaminhar a 
votação do requerimento c, só pol' e:)se mo
tivo, uoixo do tomar desde j(~ em conside.t·~.t
ção as observações quo ·acaba. de fazer o 
nobre Depnttulo pe1· S. Paulo .•. 

O SR. GALEÃO CAn.YALIIAL-Nfto fiz oiJ
servaçõcs contl·a. o projecto; decla.l'l.'t slrn
plesmente que vottwa contra,. 

0. SR. JoÃO LUIZ ALVES- ••• fundamen
tando o sou voto, quando a dir~oussão j~~ ~.:::f.(~ 
encerrada, qmmdo o Regimento não lJC:r:
mitte que se fundamente o voto. 

O que eu tenho 11 dizer, Sr. Presidente, é 
que não vejo a necessidade de ser ouvid<l, a 
Commissão de Or<;amento em Ia discussão, 
:porque tendo o projecto, natmalmente de 
ser emendado, já pela. Commissão de Tal'ifas, 
que o declarou, já pela Camara, jt"L por mim 
.mesmo, qualquer .calculo que a Commissão 
de Or<;.lamento .faça sobre um possível 
augmento ou decrescimento da 1·enda, re
sultante do projecto é um calculo no ar; 
elle só ser.á real qua.ndo.a Camara ap,pwrv:u• 

a~ . emendas ou rejeital-as, resolvendo detl
nltrvamcnte o assumpto. 
Al~m disso, . s~_. Presi•lente, pelo Regi

mento D: Commtssao de Orça.mcnto tom de 
ser ouvt·la ern 2" e em 3" discnssão. 

. O. Sn .. PAULA RA:\IIIS-0 lVlgimento não 
d1z lSSO. . 

0 Sn. .. JoÃo LPIZ ALVES-Si nito tem de S8l' 
ouvida em 2a. di;;;~us;;ão, não mo OJJponho a 
c1ue o nobre Dcput::tdo renove o seu requeri
mento, a. iJ uc darei o meu voto. 

Em l ;• di~cussu.o. porém, parece-me desne
cessarb. essa audiencüt c nem o arO'amento 
de osta,r a commissão ela.borando a o receit:1, 
pódo apronlitm", 1)orque, tratando-se de urn 
projecto que póde ser rnoclificatlo, póde não 
set· mesmo sn.nccionado, não poderá a Com
missão Ci.ÜCétl' <.t receita. deste u.nno em w.l 
projccto, que não est~~ convertido em lei. 
.. Nesb.s co~d.içõcs, pcc:·o á C~·.mara que ec
Jelte o requcruuento do nobl'e D~puta.do. 

~ Sr. Paula. Ra:anos (pa~·a enca
'ininho:r a volaçiío)-E' ostranhavel, Sr.f>resí.
dente, :.1 O})posição que so levanta á u.ppro
va<;ão do rec1uerimento que submetti á con
sideraçào da Uu.mara; pttrece-me mesmo qnn 
é um fa.cto virgem. 

Trattt·se rca.lmome de um projccto impor
tante, projllct'J que vem alterar completa,
mcote a, receita, c todos os pr·ojcctos que 
dizem respeito <~ rccrüt<L c clcspeza publices 
nào liccm P<tS:lado ue:Jt<.t C;uuara sem antli
encia da Commissão tlc Orç:amento, uma vez 
que cllajul.gnc clovm' falla.r a l'espeito. 

UM SR. IJi.:rcTA!>O - Ningnom se oppÕt', 
mas em tcmr1o. 

O Sn.. Lurz Do:.n:--;c;l:l·:s-E nü.o é rnelhor 
quo a Commi:-são dig:~ ~obre o projccto j:'r. 
cmcndnrlo ? . 

0 Srt. PACLA IL\:110.-,-'Não, senhor, a. Cum
miss:lo 1:1ü se vcjdo p1·on uncüu· sobr·c emendas 
<W p:·o.ier:t.o, quando estas reduzem ou <~u
gmon t;am a tlespcza, o neste ca~:>o o seu pape~[ 
é 1·e~tricto, :sú falla sobre as emendas. 

O SR. Lnz Do:-.n~GL'ES-E tudo Depuhrlu 
não póde ruc1ueror quo o p1•ojecto Ytt 6. com
mi.:lsã.o em 2·L tlisctiBsão ? 

O SR. PAuLA RA:~ros-::vlas porque em se
gunda e não em primeüa, Cl uando a Cama1·a 
não está lHbilltada a, votar o projecto, 
quando a Commissão encarregada de estu
dai-o não ·emittin seu parecer,. quando no 
seio da proprit~ Commissão de Tarifas b.a um 
traba.Il1o compLeto do illustre Deputado por 
Sergipe., o Sr. Felishello Freire, que absolu
tamente não pôde dar o seu voto .a este pro
jncto, por se achar doente e, tendo ·lilSCl'i~1to á 
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propria Commissão para que essa lhe desse casco3 de navios estrangeiros que forem vorr
vista, ou a Commissão não recebeu a carta, · didos para consumo. 
ou não quiz sa.tisfazer o pedido~ 3.0 As embarcações miudas, pertencentes a 

o sa. JoÃo LUiz ALVES-Não recebeu a qu;.esquer navios, que forem tiradas do ser~ 
t viço o vendidas ou traspassadas em qual~ 

car a. quer porto da. Republica. 
O SR. PAULA RAMos-Em todo caso, · p:;r- 4.o As mercadorias estrangeiras nacionali-

mitta a Camara. quo eu extra.nhe a opposição zadas pelo pagamcn&o dos direitos de con
·que ·se faz á <:tpprovação do requerimento, sumo, sendo transportadas, sem despacho, 
não só como Deputado, IDéts tambem na qna- de uns para outros :portos alfandegados da 
lidade do membro da Commissão de Orça- Republica. 
menta, que tem, dentro em pouco, de submet- 5.o As mcecadorias naciona.es transpor
ter á apreciação da Camara um projecto de t<~das, sem de$paeho, de uns p3 ra outros 
l'eccita cuja cif1·a sobt•e renda. (la,s alfa.ndogas por~os da RopubJica, quando não posaam ser. 
vae ser completamente modLfi.cada pela ap- a primei! a. vis h distinguidas de outras simi-
provação deste projecto. . la·1·es est1·angeiras. 
· Nestas condições, Sr. Presidente, espero 6.o As mercador·ias arrojadas pelo mal' ás 
que a C amara cumpra o seu dever appro- praias e pontes, ou que . torem encontradas 
vando o requerimento. fiuctuando, ou tiradas do fundo da. agua, na 

O Sa. JoÃo Lmz ALvEs- Como cumprirá fàl'ma do aN. 293 da. Consolidação da'l Leis 
tambem rejeitando. das Alfu.ndegas e Mesas de Rendas. 

Posto a votos, é I'ejeitado o soguinto reque
l'imento offerecido pelos Srs~ Paula Ramos, e 
outro, na sessão do 28 do corrente: 

«Requeremos que seja remettido á Com
missão de Orçamento, para emittir parecer o 
projecto n. 58, do corrente .n.nno.» 

Em seguida ê posto a votos e approvado 
em la discussão o seguinte 

PRO.JECTO 

CAPITULO II 

ISENÇÃO DE DIREITOS DE CONSUMO 

N. 58- 1904 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 2. o Será concedida isenção de direitos 
de consumo, mediante as cautelas fiscaes, 
qu; o inspector da Alfandega ou adminis
trador da Mesa de Rendas julgar necessarias, 
ás se(J'uintcs mercadorias e objectos: 

· § to A's amostras de nenhum. ou de dimi
nuto valor. 

Titulo unico 
Disl)Osições pralimin aras 

CAPITULO I 

'DIREITOS DE CONSUMO OU DE IMPORTAÇÃO 

Art. 1.0 Aos direitos estabelecidos na Ta
rifa das Alfandegas ficam sujeita.s todas as 
mercu.dol•hts estrangeiras que se destinarem 
ao consumo no Bt•azil, exceptuadas as de que 
trata o art. 2°. 

Reputar-se-hão de orig~m estrangeira: 
l. o Todas as mercadoria& importadas de 

paiz estrangeiro, quer directamente para 
consumo, quer em transito, quer .. em navios 
entrados por franquia ou arribada. forçada, 
que forem' despachadas para consumo. 

2. o O carregamento e pertenças das em
barcações apprehendidas: o apparolho, pro
visões, armamento, munições e outros obje
ctos do serviço de qua.esquer embarcações de 
guerra ou mercantes, e os fr·agmentos . dos 

·__ ( ·) Este projecto foi julgado objecto de deli
beração na sessão de 20 do corrente e publi
cado no Diario do Co1~f11·esso do dia. 21, sem 
as tab~llas. · 

Reputar-se-hão amestras de nenhum ou de 
diminuto valol' os fragmentos, ou parte de 
qualquer genero ou mercador~a, em quanti
dade estrictamente necessar1a para dar a 
conhecer sua natureza, especie e qualidade, 
e ·cujos direitos · não excederem a 1$ por 
volume. 

Não será permittido inutilizar as amostras 
de valor, com o intuito de isentai-as de 
direitos. 

§ 2.o Aos modelo3 de machioas, de em
barcações, de instrumentos . e de qualquer 
invento ou melhoramonto feito nas ar·tes. 

§ 3.o Aos instrumentos de agricultu_ra, ou 
de qua.lquer aete libe1•al ou m~cam~a, e 
mi1is objectos do uso dos colonos e artistas, 
que vierem residir na ~~publica, sendo n.5l
cessarios para o .exercicio de_ sua profissao 
ou industrta, comtanto que nao excedam ás 
quantidades indispeosa.veis para seu uso e 
de suas famílias. · 

§ 4. o Aos restos de mantimentos perten~ 
cep.tes ao · rancho particular dos colo~os, 
que vierem esii.abel~cer-se _na Republlca, 
sendo destinados á allmentaçao dos mesmos, 
emquanto se não empregam. . 

§ 5. o A todos os o bjectos de uso pr~pno 
dos embaixadores e ministros estra.ngetros, 
e, em geral, de todas as pessoas empre· 
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gadas na diplomach, considerados como\ instrumentos n:mticos, livros, cartas,mappas 
pertencentes <t sua bagcLgcm, q no chegarem I. c a .. i.cm_.·dlios propr·ios de seu_ uso e profissão 
á Republica. qtwr os conservem a hordo, quer os retire~ 

§ 6.o Aos genel'os o efl'eitos import:ulos;j on luYom comsigo quando deixa,rem os na
pelos cmb<tixrtàOl·es, ministl•os residetlti?S n ': ,·ios om quo sorvian.::. 
encarregados de negocios acreditados junto: ~ 14. Ao~ livro:~ mercantis escripturados 
rt?_ Gc~vcrn? da_ Republica, na, f?rmo. da. le-1 c _5111;w,,<lnor rnanuse-::ipto?. enc:_tde.rl'l:a.dos ou 
gJ?htça.o em vJg:)r, e_ aos moveis o outl'o~, nau ~ :w~ rotr<tl.?S Üt' i<umhi.\,, aos llvt•os de 
obJoctos de nso propl'lo dos consules gera.es i nso dos pass:_tgeu•os, comtanto quo não haja. 
e consules de c:ureira, importados p~H'<.t o l ma.is de um excrnpla:' de ca.d<1 ohrét ·aos de
srm primeiro e:;;tabciecimemo. ·~'1 scniws e esboço::; acabados ou por 'acabar, 

§ 7. o Aos objoctos elo uso o· serviço dos · perr.enccntes i m·tistas que vierem residir 
ehcfes d:ts missões diplomatictts ln·a.zileira:::,. n:.t Rcpublica, e, em ger<Ll, aos utensílios e 
q~c _regressarem, _prec,eclen~o requisiçã.o do! objccto-5 us:,uios ncce:::~n.rios para o cxorcicio 
iV!mistro da,s Relaçoes Exterwrcs. 

1 
.. de ~:mt arte ou pro(i:::;sao. 

§ 8.o Aos gcneros ·o objectos importados § 15. Aos bahús. m:JJas c saccos de via.gem 
para, uso elos na,vios de guerra d<Js nações I usados, l)en::mcentes :i.s btLga.gens dos passa
amigtLS, o de seus officia.e~ ou tri.putaç~es, güiros 2 tripulação d;~s ~1avios, e noee~sarios 
qu.o chegarem em tr-anspor. tes dos respectrvos }\ p::v: •. ·a. o uso pc:~soal e char·1o due:1n'GC a, vtagem. 
Estados, em p:tquetes ou em navios merc0,n-! :::: W. A'~ j'>Üts de uso dos l)<l.S:-:\étgeil'os. 
tecl, medhnto requisição da competente Lc-11 ~ 17. J. 's ubl'<tS n>.lltas de qualquer metal 
gaçfio, ou ?hcfe_ c~a Es_taçã.o Nav<d. 1: fint>. n_:::t.tn_fi? jnntilizailr~s, s~nd'o li_vro ás 

Ness;1 dtsposiçao so se comprehondom Oil i p~t.rws tnlnlltz:ll-::.;:; qnttnLlo o nao esteJam na 
artigos mencionados no aviso n. 471, de 30 'occasii'i.o tio rlesp<~dto ou conferencia. 
fle outubro do 1875, e nos termos do me-ano. § 1 ":. ;\os envolto rios propl'ios para o 

§ 9.o A's mercadorias de producção e in- ~:implcs :wondicionamento o transporte de 
dustl'Ía nacional ou nacionalizada.s pelo pa.- mm·cadot·l:~s, taos corao b::thús, barricas, 
gamento dos tlit·oitos de consumo, quo, tendu ;l,ncOt·ot~ts, caixas de feno on madeim, vasos 
sido exportadas, regressarem á Repnblica de vidr-o or\iina,rio, bar-ro ou louça, reei-pi
em qualquer embarcação, com tanto que taes 1 entes cln bor1·aclHt ou g-utüt-porcha, btas de 
mercadoria.s :- lo, sejam distinguíveis. ou· folh<L do fono, chumbo, estanho ou zinco, o 
possam ser differençadas de oatras some- sttcco ou capa.s de aniilgem ou outro· tecido 
lhantos de origem estrangeira ; 2°, regros- ordina:l'io e otltl'os qua,esquer envoltorios se
sem dentro de um a.nno por conta elo pro- me!hantes em que se acharem as mcrcado
prio individuo que a.s exportâra; 3. 0 , venham r·ia.s não sujeitas a. direito pelo seu peso bruto, 
acompanhatlas do certificado da .tl.lfandega salvo si estiveeem vasios ou por qualquer 
do porto d.e retorno, legalizado pelo agente cau::\:1. se esvasiarem on se acha.rorn comple-

·eonsular brazileiro, e, na, sua fltHa, pcltL tamente sep~~rados da.s mercadorias rospe· 
fórma. indicada no a1't. 342 da Consolidação ctivas. Os cnvoitorio:-; que não forem reco
das Leis da.s Alfa.ndegas e Mosas de Rendas. nhccidos necessttrios e indispens:weis ao 

Nessa dlsposição não se comprehendem os acondicüon<trnonto ficarão sujeitos ao paga
:-trtigos que ti verem servido Je envolto rio men to d 'J:< direi tos respectivos. 
po.ra pl'odu~tos exportados do paiz. § lH. A' pn.l!ta. quo for encontrad<1 em qual-

§ 10. Aos generos e mercadorias de pro- quer envoll;oi'io scrvinào de enchimento para 
ducção n<1Cional pertencentes á carg~L das o ·bom a.cundicion11mcnto llo.s mercadorias, e 
ombttrca.ções que, tendo sahiclo de algum quo n:Lo tive1· outro prestimo. 
:por1io da Repllblica, arribttrem a outro ou § .:20. A's meecr"dorias estrangeiras, que j<t 
naufragarem, e forem por qualquer motivo tivel'cm p~.go os direitos de consumo em ai
vendidos par<L consumo. guma d<J.S repartições fisc.-tes competentes, o 

No caso de duvida de serem a.s mercado- forem tran:-mo~·ta.da.s de uns para outros por
rias salvadas mtcionaes ou estr;,mgcirt~,s, não tos onde ltotivcr ;_;.lümdegas, sendo acampa· 
terá lagar :.t isençãu dos direitos de consumo. nha.das de despacho, ~m O!_nbarca.ç?es naeio-

§ 11. Aos instrumentos, livros e utensilios naes, na fót'lllí.t da logr::;laçao em VIgor. 
de uso proprio de littera.tos e de qualquer § :~1. A':; mercadorias e objoctos, cujo dos
sabia que se destinar á ~xploração da nê.\tu- pacho livre seja. determinado por concessão 
reza. do Bra.zil, precedendo requisição da ou contracto do Gov~rno Federal c_9m alg;n
competente Legação. ma pessoa, companhia Oll; corporaça? na_c~o~ 

§ 12. A' roupa ou facto usado dos passa- nal uu esteaogerra., autor1za.do por d1spos1çao 
geiros, e aos inst1•umentos, objectos ou arti- legislativa, salvas as restricções do decrct0 
gos de seu serviço diario' ou profissão. o. 947 A, ele 1800, a.l't. 8.0 

§ 13. A' roupa ou facto usa.do dos capitã.es ~ 22. Aos pr·oductos da pesca das embarca~ 
e das pessoas das tripulações dos navios, aos çües n:.tci.onaes. 

Vol, III 67 
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§ 23. Aos generos int1•oduzido!S pelo in~e- prios para adulJos e conectivos das terras. 
ri•Jr dos Estados do Amazonas, Pará e Matto taes como o phosphato e superphosphato d& 
Grosso, de qualquer ponto do::; territorios cal; at•snitrato:3 de potassa. e soda, aos sulfu" 
que lfinitam com e:::ses Est.ados, e que forem retos do <tmmonio, cobre, ferro ou potassn., 
de:producção dos ditos territorios.no:• termos, ao enxofre, ao chlorureto de potassio, ao l~ai ... 
poreni. dos t.ratados· e convenções cctebr<tdos mito, ao guano. ao salitre do Chile; e b:)m 
eom os paizes limitrophes. assim aos formicidas. 

§ '24.· A's peça:::, machin'.:t:s c mate:·iae::; im- § 29. Aos arbustos, arvores e pla.nt'ls vt-
p6i'taüos direet<tmente pelos constraccorcs vas de qualquer qualidade.; ás sementes e 
navaes. estabelecidos no paiz para uso de raizes para hortas, jardins e agricultura em 
suas officinas, qüer se destinem ;,i, constru- geral; e bem assim u.os animaés desLinados á. 
cção, qu'er ao reparo dos navios 0 ,-apores, reproducçãci e melhoramento détS raças incll-
nós :termos da' legisla.ç-ã.o fiscat e ci.o decreto genas. . . 
n. 947 A, de 1890, <n'G. 8°. § 30. A's obras de al'te , de pintura, escui-

Doste favo1• só podêrão gosar os constru- ptura. e semelhantes, produzidas por artistas 
eto1•es que tiverem csta.leiros, officinas e di- nacionaes fóra do pa.Jz e que forem importa
ques ou morton;ls capazes de receher emb:M'· ·das na Republica, bem como ás obras de igual 
·ea.ções de 1.000 toneladas do carga ou as na,tureza de autores estrangeiros. quando se 
companhi.as nacion. aos de .navegaçii.o costei!'a, IJ destmarem <1. mus~us, mon~m. entot' publicas, 
quando o valor do matenal m~vat l'cspectivo aos estabelecunentos cL~ ensmo das bellas al'
e}:ceder de. 3. 000:000$000. · tes e forem julgados de utilidaLle immedia ta 

§ 25. Aos objectos pertencentes a campa- para o progresso e aperfiJiçoamento da arte 
nluas lyrica.s, dramn.ticas, eque.stres ou ou· nacionnl. · 
tras ambula!_ltes, qu.e se _destinar~m a. da_r § 31. Ao vasillmme de vidro e de barro 
represent~çoe~ publicas; as colJecço~s sment1- importado pelas emprezas de aguas naturaes 
fie~~ d~ hlStOl'lar: natural, nmmsmatiCas e de medicinaes da Repuhlica, comtanto que te
anugmdad~s; a.s esta tuas e b~stos de _quaes- nha g1•avado ou fundido o nome da agua 
qp~r matel'las que 0rem d~stmacl~s a expo-~ mineral para que tem de ser utilizado e ás 
:3lç.~a_o ou mprese_ntaçao publica; ~ as merca.- folhas estampadas para fabricação de latas 
clor1as estrange1_r~s q~e se d~stma.rem a fi- de manteiga, banha e biscoutos, importadas 
gurar .nas .exposiÇoes mdustr1aes que se fize- directamente pelos proprictarios das fa-
rem no pa1z. . . bricas. 

Este despach~ não p~derct ser ~on~edido § 3.2. Aos machinismos, sobresalentes e 
::;em .que as pa1:tes cauCIOJ?.ClTI os direitos Ü~S machinas, apparelhos diversos e material 
consurrw dos obJ~ctos menc1?nados neste para- em geral. para installação de quaesquer .en
gl·~pho, ou _pr~stem ?ança 1donea; sendo co- genho:.: centraes, bem assim ã.s substancias 
l~~·ados os d1rmtos, s1 den.tr_o do prazo c~nce · chimicas proprias pttra _ o custeio das fa· 
<.ndo pelo chefe da repart1çao, que podera ser bricas de assucar. de alcool simples ou car.-
P'Jr elle razo:welmentc prorogado, não forem buretado. · · ' 
osobject~s <:\"sim despachados reembarcados § 3,3. Aos machinismos, sobresalentes e, 
im.egral~nente, ou não se provar terem des- ma.terii.tl de installação da.s emprezas de mi- · 
appare01do P.or. uso ou morte, segundo a, na- neração, aos trilhos e accessorios pa.ra mon
tureza do ObJecto. . . . taO'em das linhas do t1•ansporte e bem assim 

§ 26: Aos v~sos e barcos mi;ndos da~ eJ?.- ás 
0
substa.ncias chimicas, metaes. metalloides 

barcaçoes condemnadas por mna;veg~we1s, e explosivus necessarios ao custeio da mina. 
que forem . com ellas conjuntamente arre- . . . 
:m'<ttados em leilão, os quaes ficarão sujeitos § 34. Ao material m_:talllco 1mpo:~ado 
só mente ~tos direitos de transferencia de do- ~elo governo dos Estad~::. e pelas muE.IClP<l:· 
minio. hdades, para o estabelecunento das canall-

§ 27. Aos medicamentos, fazent:las c mais zações de agua. ou redes de esgoto, bem 
ohjectos importados directameute pelas me- assim ás canalizações de ferro importadas 
:5as administrativas dos estabelecimentos de pelas emprezas de força hydro-electrica·, 
caridade e de assistencia. hospitaü1,r, com- quando excederem de 100m de comprimento. 
tanto que os artigos.importados sejam desti- § 35. Aos livros, reactiv-os, modelos, ma
nados ao uso e tratamento dos assistidos, chinas, apparelhos e,em geral,ao material de
salvo as 1~ostricções do decreto n. 947 A, de ensino, com excepção dos moveis, carteiras. 
1890, art. 8°. · e livros em língua vernacula, de auto1~es. 

§ 28.· A's machinas pa1•a la.vour~t e instl.'U- domiciliados no paiz, quando esses objectos.: 
mentos aratorios, como grade. arados, arran- forem importados· pelos museus e escolas 
ea.dores de tócos e de tube1•culos,. snlcn,dores mantidos pelos 'Estados, municipalidades ou 
e~. (:Jemeadores e ,outros semelhantes;. aos pro- por associações que disponham de e.dificio: 
d~1ctos chimicos naturaes e artifi.ci:\es pro- prop1•io destinado a esse fim. 
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· § ' 36. Ao gado de qualquer especie que 
for introduzido pelas fronteiras interiores do 
pa.jz, destinado á creação. trabalho ou con
sumo no Estado limitrophe que o tiver im
portado, sendo considerado conti•abando ·o 
que dahi for posteriormente exportado para 
qualquer outro ponto da Republica. 

§ 37. ·Ao ouro, pla,tina e prata em barra, 
pó ou mina. em t'oLhe.ta, em · moeda na
cional ou estrangéira, e em obras inuti
lizadas. 

Art; 3. 0 Aos objcctos de qu~ tratam os 
§§ 12 a. 15,' poder-se-ha, conceder isenção de 
direites. ainda, quando não acompanharem os 
passageiros e pessoas da tripulaçã.odosna.vios, 
na mesma embarcaç~o. 

Art. 4. o Para o despacho livre de que 
t1•ata.m os §§ 21, 24, 27, 28, 2~ (2a parte), 30, 
32, 33, 34 e 35 do art. 2°, é necessario ordem 
prévia dÓ Ministro da. Fazenda. 

§ 1 :o O de::;pachante, quando requerer ao 
chefe da repartição aduaneira o despacho 
livre, deverá mencionar, com exactidão, a 
ordem do Ministro da Fazenda, que o auto
riza e bem assim os numeros e marcas dos 
volumes, seu conteüdo, quantidade, peso ou 
medida e valor, tudo de accordocom as especi
fi.cq,ções da tarifa. 

§ 2. o As mercadorias serão conferidas 
como nos tlespachos ordinarios e nelles feito 
o calculo pela tarifa geral e com a isenção 
de direitos, para o :fitn de organizar-se a es
tatística ·do valor das isenções. 

Art. 5. o As mercadorias quaesquer isentas 
de direi to de consumo ficam sujei tas á taxa 
de 10 °/o do seu valor para expediente adua
neiro2 salvo: I o, as mercadorias de que tra
tam os§§ 31, 32, 33 e 34 do art. 2°, que pa
garão sómente 5 °/o; 2°, as de que tratam os 
§§ 1 a 8, ll a 16, 18 a 20, 23, 28, 29, 36 e 37 
rlo art. 2°, que terão ta.mbem isenção da taxa 
de expediente. 

CAPITULO III 

GENEROS PROHIBIDOS 

Art. 6. 0 E' prohibido o despacho das se
guintes mercadorias e objecitos: 

§ 1. o Qualquer objecto de eaculptura, pin
tura. ·ou · lithographia, obsceno ou offenslvo 
da · mo1•al e bons costumes. 

§ 2. o Qualquer artefacto cujo · uso ou 
pplicação esteja nos mesmos casos. 
§ 3. o Os impressos ou obras contrafeitas, 

a que se referem o art. 35 da lei n. 369, 
de 18 de setembro de 1845, e o decreto 
n. 2.491, de 30 de setembro de 1859. 

§ 4.~ Os punhaes e canivetes-punhaes, as 
espingardu.s ou pi.~tolas de vento, e as ben
galas, guarda·chuvas, ou qua.esquer outros 

objectos ·que contenham espadas, estoques, 
pnnhaes ou espingardas. 

§ 5. 0 A polvora de qualquer quaJidade; 
quando o despachante não apresentar com 
a nota a licença da competente autoridade 
policial. 

§ 6. o As mercadorias e generos alimen
ticios ou medicinaes em estado de putre
facção, ou de avaria, que possam ser no
civos á saude publica, precedtmdo exame de 
pessoas icluneas. na fórmc1 pt•escripta pela. 
secção 3a do ca.pitulo 3o do ~itulo VIU da Con
solidação. 

§ 7. o Os vinhos, a banha do porco, bem 
como todo e q ualquet• genero alimentício 
condemnado pelo L<~i.Joratorio Nacional d.e 
Analyses. 

São considerados como nocivos á saude pu· 
blica e condemnados os vinhos o bem assim 
todos os generos alimentícios que contiverem 
acido bortco ou salicylico, alcool de má qua.
lidade, acidos mineraes livres, sulfurico, 
sulfuroso, azotico, chlorhydrico·, sultitos, 
alumen, :fluoratos e fiuosilicatos alcalinos, 
saccharina, saes de stroncio, chumbo, zinco. 
estanho, arsenico, antimonio ; sulfato de 
potassio na razão de mais de duas grammas 
por litro de vinho, salvo para os vinhos cujo 
grão alcoolico for superior a 20, para os 
quaes a tolerancia será elevada a quatro 
grammas de sulfato de potassio, por litro ; 
na cerveja : os succedaneos do lu pulo, como 
absyntho, quassia a.mara, colchico, picro
toxina, co1oquintidas, noz-vomica, acido pi
crico, a.loes, bem assim essencias prepat•adas 
com etheres da série graxa, . corantes de ri
vados do carvão de pedra e de base de 
chumbo, mercurio, cobre, arsenico, anti
monio, ·baryo ou quaesquer outras subst::m• 
cias que a sciencia tenha reconhecido 'ou 
venha a reconhecer nocivas á saude. 

E' em todo caso prohibida a entrada de 
vinhos reconhecidos como artificiaes, ainda 
quando não contenham substancias nocivas á 
saude publica, sendo-lhes applicada a dispo
sição respectiva do art. 7°. 

§ 8. 0 Os generos ou mercadorias cujo con
sumo for prohibido no paiz de origem ou 
cujo fabrico nesse paiz só seja permittide 
para a exportação. ou tragam essa declaraçã.o 
nosrotulos, etc. 

§ 9.o O armamento de petrechos de guerra, 
quando o Governo FederaL entender neces
sario á segurança e manutenção da ordem 
publica.. 

§ lO. Os rotulos e marcas de fabricas ou 
de productos estrangeiros. · 

§ · 11. Os productos e artefactos · est~an
geiros, trazendo rotulos, marcas de · f~briCa9 
ou dizeres precisos de'productos nacwnaes. 
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§ 12. As arvores, sementes e animaes, vo a disposição do a1•t. 18, §§ 4o e 5o, nci.m 
quandoaffectados de molestias parasitarias e tambem pela natureza dos envoltorios, ou em 
epizooticas. . . virtude de qualquer outra circumstancia, 

Art. 7. 0 Denegado o despacho, em virtude que não esteja expressamente declar:Ldà na 
do artigo antecedente, os objectos <los§§ 1°, Ta1·ifa, ou previst<~ nas presentes dísposi-
20, 4°;6° 7° e 10° serão apprehendidos,e imme- ções. 
diatamente destruidos ou inutilizados ; os E nenhum outl·o artigo ou ohjecto se repu
do § 3° serão confiscados, na fórma. do aet. 2° tar;L differente do classificado on compre
do decreto n. 2.491 de 30 de setembro de hendido n~L Tarifa· pelo simples facto de ccn-
1859; os dos§§ 5° e 9°, conforme sua. natu- ter algum enfeite ou mociificação não espe
reza, serão depositados nos arsenaes de. cifica.do na mesma Tarifa., que lhe não altere 
guerra ou armazens de artigos bellicos, ou :1: essencia, qualidade ou emprego, ainda que 
em qualquer outro lagar que o Governo se lhe tenha dado differente denomin::~,çã.o. 
d~signar, ou recolh.idos t't um arma:zem espe- Art. 10. os tecidos e obras oordn.da.s, ou 
01ah· até qu<:, com llceuç~ da autondade com- que tiverem enfeites e guarnições de ouro 
p~t~nte, SeJam regularmente despachados, ou prata, ou de pedl•as Pl'0Ciosas~ que não 
lavr~n~?-s~ ·rrde tudo 0 compe.te~te. ~~r~o: es~iverem especialmente tarifadas ·OU sub
que ser~ ass;cnaodo pe~~ che!~ da ,1 epa.rt~çao ' ordin~das ~ d~S})OSições especit.tes da Tarlfa .. 
os dos :s§ 7 , 8 . e l~ se!;o ~e~x~o:tados pagarao d1reltos acl valore·m · na l'azão im
pelos seus donos ou consionata.rws, dentro posta a identicos tecidos e obras sem bor
do pra~o-que lhes !or marcado pelo chefe da dados ou enfeites. 
repart1çao aduanmra e, caso nao o façam, . . 
serão inutilizados, sendo impo~ta aos im- Art. 11. As me~cad~r1as fabr1ca.das ou 
portadores· ou consignatarios a multa de c~mpostas de mate.rias d1trerent~s, sobre que 
1:000$ ; os do § uo serão apprehendidos e nao ~ouve_r _na Tarifa taxa espec1al .o?- fixa, 
confiscados, sendo vendidos para. consumo, ou dLSposiçao partwul~l', ficam SUJeitas~ ás 
depois de inutilizados os rotulos, marcas e ~nes~as taxas ~stabelec1~aspara mercador1~s 
dizeres. IdentlCas, fabricadas umcamente da mater1a 
: §Lo srosobjectosde que tratamos§§.lo que naquellas predo~ninar, oudama.is~ri

e 2° do artigo antecedente puderem ser das- butada, n? caso de 1gual~ade de ma~ertas, 
truidos ou inutilizados sem prejuizo ou e,;- ou d~ du·nda sobre c1ual SeJa a mater1a pre-
trago de outros não prohibidos, a que por- dommante. . . . 
ventura se acharem annexos, permittir-se-ha Exceptua~-se os tec1do~ miXtos, a respeito 
o despacho destes: no caso contl'ario, serão dos. quaes o?.serv~t,r-s.e-hao as I'egras estabe-
destrUides tantos uns como outros dd's refe- lemdas no q,rtlgo segum te. · 

. ridós objectos. 
§ 2 .. 0 Si nos objectos comprehendidos no 

§ 4° do sobredito artigo se encontrarem 
alguns fabricados em materias preciosas e 
de· valor, e· mesmo fóra deste caso si as armas 
prolübidas puderem ser destruídas e inutili
zadas sem prejuizo ou estra.go das bengalas, 
guarda-chuvas, chicotes, etc. que as conti
verem, proceder-se-lia · como nos casos do 

· paragrapho antecedente. 

CAPITULO IV 

APPLICAÇÃO DA TARIFA 

·Art. 8.0 · Nenhuma . pessoa .... qualquer que 
seja o .seu .estado, condição qu cargo, corpo
ração ou companhia,póde ser isenta de satis
fazer os direitos de consumo ou quaesquer 
outras taxa~. a cargo das repartições adua
neiras, salvo as excepções e. restricções ex
pressamente formuladas em lei. 

Art. 9. o Na percepção dos direitos, ne
nhuma differença se fará . entre mercadorias 
e· objectos novos e usados, em peça e retalho, 
por acabar ou incompletos, inteil'os, aca
bados e promptos, com ou sem enfeites, sal-

CAPITULO V 

TECIDOS :\IIXTOS 

Art. 1.2. Os tecidos compostos de diversas 
materias visivelmente distinctas, que não 
tiverem bxas especiaes na Tarifa, pagarão 
os direitos segundo a materia mais tributada 
em qualquer quantidade que ella se.ia, salvo 
qua.nd9 ou todos os fios da urdidura ou todos 
os fios da trama forem da materia menos 
tributada, caso unico em que se concederá o 
abatimento ele 20%. 

Quanto aos tecidos misturados com seda, 
devem-se observar as seguintes regras: 

1. a Os tecidos mixtos, nos quaes, ou todos 
os fios da urdidura, ou todos os .fios da trama 
forem de . seda, e os fios restantes do outra 
materia. pagarão os direitos estabelecidos 
para os tecidos analogos compostos unica
ment.e de s~da,. com o abatimento dE. 50%. 

2. a Os tecidos mixtos, com a urdidura e a 
trama toda . de se~a, mas que . :Q.a trama ou 
na urdidura, ou em ambas, trouxerem fios 
visiveis de qualquer outra materia, paga.rão 
os direitos estabelecidos para os tecidos à.na-
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lagos compostos unicamente de seda, com o 
a.batimento de 20~~; 

Não se concederá, porém, abatimento aos 
tecidos de sella, quanclo na urdid.ur::t ou na 
tra.ma se apresentarem fios de outra ma
teriamenos tributada em proporção insigni
ficante que não al.teYe a natureza, ]mpor
tancia ou valor dos tecidos. 

3.a. Os tecidos mi.xtos, cuja. tr·ama e urdi
duea forem compost<1s do outras mn.terias, e 
que contiverem na trama ou mt urdidura, 
ou em a.m bas, apenas algun~ fios ou mescla 
de seda, pa.garã.o os direitos segundo a ma.tc. 
ria. ma.is tribut<:tda, com o a.ugmeuto de 30%-

4.a.· Os tecidos de . qualquer matorla, que 
tiv-erem mistura de oúo ou pratn., e não es· 
tivm·em especialmente ütrit"ados, pagat•ão os 
direitos estabelecütos para os tectdos simptos 
correspondentes, com o a.u.:.'.(mento de 20 %. 

§ l. o Não se conceilerá ;1batimento algum 
quando delle rosuHa~' que o tecido d<t ma
teria mais tributada na Tarifa venha a pagar 
me:no.-s do que identico tecido de materia infe
rior. 

§ 2. o Os arte factos fabricados com tecidos 
1liversos paga.rão segundo o tecido mais 
trilmtado, sendo applicavel a e.ste sómente os 
abatimentos consignados acima. 

CAPITULO VI 

§. 3. 0 Si :.t parte se conformar com a de. 
cisão, ficará esta definitiva para o ca.so es_ 
pecial do que se trata. 

§ 4. o Quando a p:wtc não se conformar 
com a asscmelhaç~ã.o, antes ou depois do re
curso, ser-lhc-ha permittido reexportar a 
merc<~doria, para. fõra da, Republica . no 
prazo de sessenta dias ; e, não. o fazendo, 
será a mercadoria. :posta em consumo, pa
gando os direitos conforme a decisão. 

§ 5. o Si a meecadoria. não puder se1' a.s
scmelh:tda. depois de ob:o>crvado o pro
cesso estabelecido nos §§ 1° e 2° do pl'esente 
artigo, ficará sujeita :_c direitos ml11o.lorcm na 
razão de 50 °/o· 

§ 6. o A decisão do Ministro da. Fazenda 
sobre recurso, no caso em que a parte não se 
conforme com a. assemolba.ção (§ 2°), será 
publicada e communicnda. com amostl'as e 
pormenores, <.t todas as repa.r l.ições adua
neiras da Republica, para. ser exr!cutada. 
13m todos os casos d::t mesma cspeci.c. 

CAPITULO VII 

DESPACHO AD VA.LOREM OU POR FACTURA. 

Art. 14. O preço regulador para o des
pacho ad ·v(dorem será o do mercado expor
tador, augmenktdo de todas ttS Llespez<ts pos
teriores á compra, taes como direttos de sa· 
hida,, Ü'etcs .. ~eguro, commiss5.o. etc., <.~.té 

1IERCA.DuRIAS OMISSAS KA TARIFA._ ASSE - O porto do desemb~trque; C, 11<1. !ltlt:t, destas 
MELIL\.ÇÃO inf'orm<.~.ções, ou quando o preço a.ssim deter-

Art. 13. As mercadol'ias não especificacla,s, 
ou não compl'ehenrlidas nos artigos da Tarifa, 
nem em c.\lguma. de suas cla.ssiticn,ções gene
ricas, serão assemelhadas üs da mesmu, T::t.
rif<t, si com ellas ti verem analogh'l. ou aJlini
dade, verifict'tlhLs quel' pelo uso a quo se 
destinam ou valo1· n.pproximado q~te ti
verem, quer pela llt\turoza o qualidade da 
materia de que forem compostas, quer pelo 
sou fabrico, tecido, 1:.\.Yor, ou fórma, combL
nados com seu uso on emp1·ego; e pagari'i.o os 
mesmos dil•eitos a, que estiverem su,ieitt\S as 
mercadorias a que forem assemclhétdas. 

minado for julgado lesivo <i Fazenda Nl.l.cio
nal, o preço elo mercallo importador em 
grosso ou :pot• atac;•do, ttbatidos os compe
tentes direitos e mais 10 °/o do mesmo preço. 

Os direitos, porém, das obras, fazendas ou 
tecidos lavrados. bordados, ou com enfeites 
sujeitos a despacho ad wrlo1·cm, nunctt pode
t•ilo set• menores do qne os lixados na Ta.rifa 
p::.t.l'a os mesmos a.rtefactos sem lavor. hor
dauo ou en!'oito, nem menores do que os das 
matel'ias primas de que forem fà.bl'ie~~dos ou 
que nelles pt'etlominarem. 

Art. 15. P!tl'<t o despacho ad valo1·em,como 
para. todos os outeos despachos, set•;i, obriga.
tot'ia. a. apresentação das racturas consulares 

§ l.o ~o processo pa.r·a esse fim esta.be- respoctivu.s, üevidamento aul;llenticu.das pelo 
lecldo, o inspectoe, uuvindo a commissiio de consul bra:dlciro do lugar de origem, viga
tarifas o os peritos, que pa,ru. o exame da rando 0 valor declarado, quo ser:.i. cttlcula.do 
mercadoria designu.r, üccidir;í si a assemo- ao ca.mbio de 12 dinheiros esterlinos por 
lhação deve ou não ter loga,t'; o, no caso affir- l$OOO. 
mativo, em que a.r&igo ~a_Ta.riflt se acha ou · No caso de fa.lsa. declal'a.ção ou Lle a.prci}en
deve . ficar comprehendtda. a mesm<~ mer- tação de fa.ctura que visivelmente não cor
callorla. responda ao valor da mercadoria, será. im-

§ 2. o Si a parte não convier na assome- posta <.to seu dono uma multa. equivalente 
lhação, poderá interpor, para u. competente! ao triplo do va.lot• verHica.do, esgo~ados pela 
autoridad.e superior, recu~so, na. fórmtt e nos I paFt~. si assim o entender. os re.curs_os per
prazos marcados pelo t1tulo XI da · Con- mttttdos pelo art. 511 da Cousohdaçno da.s 
solidaçã.o, . · · - Leis das Alfandegas. · 
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·Art-. 16. O conferente verificará, :pelos 2. Por avaria ; 
meios a seu alcance, a exactidã.o dos preços 3. Por quebra; 
declarados na nota ; devendo pat•a esse fim 4. Por damno casual ou de foN:a maior e 
recorrer ás facturas de que trata o artigo sem culpa de algucm. so1f.rido 'por marca
antecedente; e. na fa.ita dellas, a outros doria depositada· nos armazens do Estado, 
documentos authenticos relativos ás merc ~- emquanto sujeita a fiscalização, e reconhe· 
dorias submettidas a despacho ; devendo, no cide na fórmu. prescripta pelos arts. 247 e 
exame de t~es documentos, proceder com a 248 da Consolidação citada. 
necessal'ia reserva, e, quando por este moio 5. Por virtude de lei ou disposição especial 
não possa verificar o verdadeiro valor das da Tarifa. 
mesmas mercador·ias~ adaptará o do mercado I Pa.ragrapho unico. A's me1•cadorias e mais 
importador, como se declara no arL 14. objectos pertencentes ás omb~rcações nau-

Art. 17. Si o confeeente não se conformar fragadas nas costas do Brazil se concederá o· 
com o preço declarado pela parte, ou esta abatimento ele metade dos direitos de im. 
não se conformar cl>m o indicado pelo confe- po::-tação, quando a:rrema.tadas para consumo, 
·rente, seguir-se-ha. o que se acha determi· 
nado no art. 511· da Consolidaf·ão. 

§ I. o Si o valor estimado· pelos arbitras 
não exceder do 5 o 1 o ao declarado· pela parto, 
os direitos serão cobrados sobre o valor 
mencionado na nota. Si, porém. exceder, a 
cobrança. se fará. sobre o valor a1·bitl•a.do. 

§ 2. o Si o valor a1•bitrado exceder a 50 °/o 
do valor decla.rado, a parte pa.gará mais 
50 °/o dos direitos, a titulo de multa a favor 
da Fazenda Nac.ional. 

§ 3.o Dasdecisõe~por arbitras haverá re
curso voluntario interposto pela pa.rte, a 
qual, em todo o caso, poderá reexportar a 
mercadoria para .. fóra da R.9publicc.1.. no prazo 
que o inspector m'lrcar, pagas préviamente 
as multas em que tiver incorrido. 

·Art. 18. O despacho ad valorem compre
hende: 

§ l. o As mercadorias que pela Tarifa 
estão sujeitas a direitos ad valorem i 

§ 2. o . As mercadorias omissas que não 
puderem ser assemelhada·s a outras da. 
Tarifa. 

§ 3. o ·As amostras das me['ca.dorias cujo 
valor não exceder de 100$, embora tenha.m 
taxa fixa na Tarifa. 

§ 4. o O apparelllo, ma.çame e objectos 
usados no serviço dos navios mercantes ou 
de guerra.· · 

§ 5. o Os objectos miudos encontrados nas 
bagagens dos passa.geiros, os moveis e outros 
utensílios, usados e os artigos de pouco 
valor. embora. tenham taxa fixa na Tarifa, 
quando por sua ·multiplicidade difficultarcm 
o processo ordinario do despacho ; prece
dendo, em todo caso, l'eq uerimen to da parte 
e permissão do inspector. 

CAPITULO VIII 

ABATIMENTOS 

Art. 19. Na percepção dos direitos ne
nhum abatimento ou deducção se poderá. 

· conceder que não seja: 
1. Po1• tara ; 

CAPITULO IX 

PESO LJQlJIDO-PESO BRUTO-TARA 

Art. 20. As mercadorias que nã.o forem 
na fórma da tarifa em vip:or. expressamente 
sujeitas a direitos pelo seu peso real ou li· 
quido, verificado fóra das taras, ou pelo seu 
peso bruto, terão a.batimento marcttdo pela 
mesma tarifa. 

§ 1.0 ~"ica, todavia.~livre ao dono ou consi
gnatario da mercadoria requerer · a. verifict\· 
ção por sua conta e risco do peso liquido ou 
real fó1•a da.s taras e pagar o~ direitos pelo 
que fôr verificado com assistencia do confe
rente ou empregado de escolha e confiança 
do respectivo chefe da repartição adua
neira.. 

§ 2. 0 Para que tenha logar a verifica.ção 
de que trata o pa.ragmpho anterior, é mister: 

1°, que a r:ota. para o despacho contenha 
a declaração do peso liquido ; 

2°, que esta decla.raçã.o egtej~t de ttccordo 
com a. r~specti ViL factura ; 

3°, que a dilfel'ença entr•e a ta.ra expressu. 
na factura e a marca.<.la pola ta.rifa ::;ejr~o de 
dous.ou mais por ceuto. 

Art. 21. Sorá permittido á parte, para 
que o peso liquido ou reu.l se possa veriticar 
com oxactidã.o, separa.r das mercadorias os 
envoltol'ios, tanto externos como intor•nos, 
com excepção, porém, dos papeis que cobri· 
rem as mercadorias, das fitas ou atilhos que 
as prenderem,dos enfeites que as ado1•narem, 
de lettreil•os ou rotulas que contiverem e 
dos liquidos o matel'iaes necessa1·ios :pu.ra c.t 
sua conservação ou out,ros ohjectos que fize. 
rem parte integ1•ante da. mercadoria. 

Art. 22. A disposição do art. 20~ § 1°, fica 
extensiva ao caso em que se reconhecer que 
os inte1•esses da Fazenda publica soírrem pre· 
juizo, devendo o conferente participar ao seu 
chefe para que ordene a verificação •. 

Art. 23. O numer•o çlos volumes pat•a se ve
rificn.r o peso liquido não será menor de urn 
em dez, tres em cincoenta, cinco em . cem e 
assim- po:r:' deanto; podendo, porém, os chefes 
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-dfl.s repartições. nos despachos de mais de Art. 28. O.s peritos informarão sobre o. cs
lOO volumes e de liquidas e · outros generos, tado das merc:tclorbs e t·ealidade das u.val'ia.s, 
cuja. verificação tra.ga da.mno â mercadoria, scpar<tndo, si estas forem parciacs, a parto 
reduzir- a proporção estabelecida. segundo as das mesma.s mercadorias que nf:.o estiver 
circumstancias e a qualidade das mesmas. deteriorada, e deva. ficar sujeita ás regr:ts do 

Art. 24. Fica igualmente livre ao douo despacho d<LS rnercn,dorias nio avariadas; 
ou consignatario dt.\ mercadoria sa.tisfa.ze!' os d~cla.rando qnal o aba,timonto que, em razão 

. direitos pelo sou peso bruto, quando ~hc for da. n.varia.. jLllga.rom dever-se fu.zor na t<:tx.a. 
-conveniente. correspondente ;t moi·cacloria avariada .. 

Art. 25. Os envoltorios, envoltas ou taras Art . .29. ~\.s mercadorias, que não p('edcm 
-que consistü~em em va.sos (le crysta.l oa do vaJor pelo cont.<tcto da. agua, nã.o sorü.o 
vidi'O n. 2 ou de louça. classificada sob m. 4, considel'adn.s como ava.riada.s por successos de 
5 e 6 on caixas de cobre, chumbo e o:1tro mar ou vi::tgcm; nem tão pouco serão com-i
metal semel11a.nte, de madeira. fina. ou ontra der'adv.s como :1variadas nor vicio intrin
ma.teria. de Yi.tlor com :~crcial. ele uso dilfe- seco ~ts qne pol' sua inforior qualida.de nf~o 
rente do que aqw~llo em que se ache ompre- n.chal'Om pre·~o no mcl'c:Ldo. 
gado ou su~t o 1ti~Tê1 rlísso, que for applic~tdo a, A.ri;, :~0. A' vista. da, inl'oemaç~~io dos peri
-esse m~~te.:· .. vaga,rã.o direitos em separado, to ;~ c de cttmesquer outras tliligencias, a. que 
conforme sua r1ualidado e o ttrtigoda. ta.rita se tlver procedido, o chefe d;1 repart;ição, 
-em que e~ ti ·;prem comprehcnU.idos. decidil'ü., reconhecendo ou não a, avaria,. 

§ 1.0 O~. :·m voltor).I)S. env~)ltas ou ta.ras, I § l. o Quando, porc~m, elo reconhecimento 
cuja. importan. ~ia ou som ma de direitos ~ão rla ~tvaü.t. r.~sulta,r :.1mn. ·1;orda _de llir~.ir.o~.~ 
exceder de ~~:vOO em um mesmo dc,spa.cno, oqmva.lent~ a l :000:;:; no Rw e S;:mtoíl. DOu~; 
serão livre;;. nét .Bahia. Pc\mnmbuco, Pará. e Rio G1~nnde 

§ 2. 0 Qutntlo :1 morJatloria tiver mais d.o clo Sul e 400$ nas outras Alfandcgas. e 
um env..:.ltorio, a sua. tara será a somma dos Mesas de Rontlas da. Republica, os chefe~ 
a.batimellt.os concedidos a cada um deHes, da.s repa:··Giçõos recorrerão eo;-offic·:o ue sn;cs 
observadas, tvdi.'tYia., o.s disposições do art. 21. rlecisões pa.ra o Conselho de Fa.zenda do The-

§ 3.11 Quando. nn. conferencia de uma. mer- som•o. 
·Ca.doria., se verifi.c<.tr que os envoltorios re- Estes recm·.~os não tc~1·io eíl'eito suspensivo 
spectivos cleYem pagar direitos, o ch.efe da, § 2.o No::l cac..:os do § 1° supra, a nl.erca.
J.•cpa.rtiçã:o aduaneir:1 poderá impor a mnlt:.~ do1•üt nã.o pode·L'<t ser despaclutda sem ser
de expediente de 5%, mas o n.ccrcscimo ele desc<trrogada na AWtndega ou outro postP 
,direitos não poderà ser computado p::wa da.r fiscal. 
ogar a outr.ts multD.s. Art. :31. Roconhccüla, a avaria, ~oja ([e 

CAPITULO X 
AVARIAS 

Art. 26. Reputar-se-ha a va.ria toda o qual
quer deterior~tçli.o soffrüla. pela merca.doeia : 

§ l. o Por c~tusa ele Sltccossos de mar ou do 
·viagem, occor1•idos dcsJc o JSeu omharque a, tê 
a. su<1 desca.~·grl. nl!, AH'n.ntlega on trapiche \1!· 
1itl.ndegado. . 

§ 2. 0 Por• cáusa de vi.cio proprio ou intl•in
.SI3CO dn, mesma mercadoria; 

Art. 27. Conceder-sc-ha abltimento clü di· 
. reitos em -rirtnde de a.vi1ria.: 

§ 1.0 Si os volumes aprcsentttrom, na 
occa.sião do desembarque, indícios exterDos 
de estarem deteriorad'tS as mercttdorias quo 

. contiverem, e n, parte interessada. o reclamar 
no prazo de 15 dias, contados do mesmo eles

, embarque. 
§ 2. 0 Si, não ::tprcsentando os volumes 

aquelles iuclicios, se verificar a avaria na 
Qonferenciu. interna ou· na de sahida. 

§ 3. o Os casos cl~ a varia serão verificados 
pot• ·umacommissã.o de peritos, nomeada polo· 
inspector ou administrado!•, e por outros 
meios ou diligencias que forem necess:.trios. 

mar ou de vi::t.gcm ou int.rinl:lec;:t, os dono~; 
ou consignatat'io~~ das mercadorias a variadas 
deverão, denfil'O de lO dias, prorog<Lveis a 
.juizo do inspector, e contttdos do reconheci
mento da rtvari.a., despachai-as com o ab<~ti-
mento aebitrado pelos pet•itos, ou, eom 
per•nlissfLo do rc::;poctiYo inspecwr 011 admi
nistriuloi', vrmtlnl·a~ em leilão (L port:\ rht 
AlC:wdoga o1t t'M:1 dolla., sob pcmt de, findo 
ttquello PL'azo, l:lOl'Om as morcaclot•i:lS havi
d:t~ pot' aba.nd.onttdas, ~~como tn.os ttrrcma
ta.das pol' conta. d:t Atfandega ou Mesa ele 
Rondas, rt cujo cofre pcrtcncel'á o p1'oducto 
da arremtttaçáo . 

Exccptm.tin-so dnstas disposiçijes os casos 
provistoi; nos :1.ds. 23l, pu,ragt·aplto tmico. 
385 o 471 d::t Consolidação dns Leis das Al
fandogas, em quo se procodcrti, na. t'ót·m:t 
por olles proscriptu. 

Art. 32. Quando se proceder a leilão das 
mercadorias a.varia.das, observttl'·SO·hil.o as 
disposições do Tlt. VI, Cap. G. o da mosm:t 
Consolidação; os direitos serão cobJ•ados so
bre o preço da. arrema.taçã.o e cc.tlculado~ se
gundo a.s razões correspondentes di.L Tarifa. 

Ar t. :33. HaY<'ndo duvida. solH·o o3tar oa 
não avariada, n. mercad.ori.a,, sobt•o ser 011 
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não avaria do mar ou lla. viagem, ou intrín
seca, a p1trte poderá requerer a_o inspector, 
e este conceder que a questão seja resolvida 
por arbitras, seguindo-se pe1ra isso o pro
cesso estabelecido nos arts. 512 e 517 da. 
citada Consolida.çilo. 

Art. 34. Não se concellCrét aln1.timento 
por avaria ou perda. de va.lor que so:ffrort~m 
as seguintes mercadorias:-chá, dr:.;gas, me
dicamentos simples ou compostos, vinho, 
azeite, líquidos alcoolicos e bebidas fermcm
tadas do qualquer na.tureza, cobre om fo
lha, cha.pa, etc. ou em pregos, cebolas e alhos, 
velas de sebo, de C(~ra, de espermacetJ, e 
fructas seccas ou passallas. 

Será, porém, permittido á p:.t.rte supa.ra.r 
a por•ção que reputa1• :1variacla, ou que 
houve·~· perdido de valor, e abandona.l-a pe
los direitos. 

Art. 35. Os generos <.l..ltmonticios ou os co
mestíveis, os medicamentos simples ou com
postos, sejam líquidos ou solidos, ct~jn. ava
ria do m:.Lr ou de via.g(lill, ou intrinseca, 
for reconhecida, não pode1•ão s:w despn.
chados, nem vendidos em loiUío pa,rn. con
sumo, som C1ll~ preced:.1, ex:amo de pessoas 
idoneas, e se vel'iftque niio ser a dete1~iora.çã.o 
damnosa (L sauLLe publica. No caso contea,rio, 
serão ta.es gonoros ou merca.dDrias inutili
zados, lavr:,tndo-se de tudo o competente 
termo. 

Os cascos e outros euvoltol'io5, porém, 
em que vierem acondiciona(Los, poderão 
ser desp;::,chados como vasios ou vendidos 
em. leilão. 

CAPITULO Xf. 
QUEDR.A S 

Art. :36. A louça tie qmdqaet• Gspecie, vi
dros e oh,jectos de forro funJ.iJ.o, est~nhado 
ou elo barro, impol'ta.dof~ a. granel ou em 
caixas, bttl'l'icas, gigos on quctlquer outro en
voltorio semelhante, bem como o mr.umure 
em obra. ou em ta.hotts c os artigos scmollw.n
te:~ pagu.r•ão os dit•ci'Gos resp~cti vos com aba
timento de 5 °/o para quebra:~ , quer sejam 
despachados :1 peso liquido, ou com as tat•n.s 
da. tarifa,, ou por unidmlo ou modida; e, 
quando o dono ou consignéJ,tat•lo reclame 
maior abatimeni;o, o lnsp1.~ctor, precedendo 
exame feito pot• peritos de su:1 escolha., po
derá conceder mais 5°/o de nbatirnento, fi
cando salvo ao mesmo dono ou consignata
rio conform:tr-se com essa concessão, ou s:l.
tisfazm· os direi tos de cada peçf1 em. soi.n
rado, que se acil;u' intacta som quebra ou 
sem falha, e abandonar as rc.::;tn.ntes, que se
rão arrema i;adas na f'órmr.~ U.o art. 255 da 
Consolidação. 

§ 1. o Fcit:1 a verificação elo peso liquid.o 
real da:g me1·cadori11s acimll. mencionadas, 

pela. fórma indicada na ultima parte deste 
artigo, nã,o ter(L logar o <.Lbat.imcnto para 
quebras. 

§ 2,D Quando do abatimento por quebra 
resultar um<1 perda de direitos igual (v:l meu 
cionadas no§ 1° do art. :::o, os chefe::~ das re
partições peoccderã.o pelo modo indicado 
nos p:1ragraphos do mesmo artigo. 

Art. 37. Aos liquidas em get'al, salvo dis- · 
posições especiaes expressas em 1 ei, sa con
ccd.ert.t, a. titulo do quebra, O$ seguintes aba-
timentos: · 

§ 1.0 De 2°/~> pa.ea. os quo não são sujeitos a. 
en.poração e vierem om CcLscos e do mais 
l/2 °/o em cada mcz que se seguir aos dom 
pl'imcieos mezes de es·liada nos armazens e 
depositos da alfandega, até o m11ximo de 
4 °/o, que subsistir(t pm• todo o tempo em 
qLie estiverem em deposito. 

§ 2. 0 De 3°/ o para. os alcoolicos ou sujei
tos à ovapor~1ção, que tambem viet•em em 
cascos, e de mais 1/'2 °/o por mez quo seguir, 
na fôrma do p<tra,grapho anterior. 

§ 3. o De l o 1 o para, o kerozenc, acondicio
nado em latas o caixas. 

§ 4°, De 3 °/o pa.t'~1 os liquidos de qualquer 
natureza que vierem em vasilha de vidro ou 
de ba.l'ro. 

A1·t. 38. S5.o exceptuauos da regra do al'· 
tigo precedente: 

§ I. o Os líquidos em geral cuja quebra for 
t'eclám~~da. na occa,sião da descarga pelos re
spectivos donos ou con~ignatarios ou pel.o 
ct.Lpitã.o do navio <1ue os importar, o verifi
cada por meio de vistoria.. 

§ 2. 0 Os líquidos, cuja quebra tiver sido 
causada por mero accidente ou sem culpa ou 
deleixo de alguem, verificada.::; estas cír
cumstancias por meio de vistoria, a que se 
procéderá com assistencia dos inte1·essados, 
por ordem do chefe da, repil,rtiçã.o, dentro de 
2,1 hot•as impl'orogaveis depois do aconteci
monto. 

§ 3.0 O.:;liquidos cnjo peso fo1• verifiet~do 
no acto do duspt~cho, si o não ti ver sido na 
fórm:L do§ Lo, o que o conferente lleclara.rá. 
na nota. 

§ 4. 0 O chefe tia repartição aduaneira, si 
julga1• con vcniente, dcvcr(t ma.nfhU' verificar 
por qualquer outro meio a exact;ldão da que· 
bra achada na vistoria, a q,ue so referem os 
§§ 1° e 2°. 

CAPITULO XII 

FORMALIDADJ.~S DAS NOTAS l'ARA OS DESPACHOS 

A1•t. 39. Para cp1e possa ter Ioga. r a cm
tl·aua ou sabida de quaesqum~ mm•cadoria.s 
dos dcposi i;)s da Alfandcga., Mesas de Rendas 
ou de suas dependeocias, é neoessario pr~vlo 
pagamento dos direitos, n.rrnn.zenagern ou 
qualquer outro imposto, a que estiverem 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201510:14- Página 16 de 37 

SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 1904 537. 

sujeitas. mediante o competente despacho, 
ct ue so·:á processado conforme o disposto nos 
artigos seguiu tes. 

Art. 40. A pessoa que pretender despaclla,r 
aJgum gencro ou mercadoria sujeita, a direi
tos é obrigada a apresenti1r <to chefe da, 
eom peten te repartição: 

§ I. o O conhecimento e factura consular 
q_ue serão archivados com os respectivos ma
nifestos e m<1is tHulos que provem a origem 
das merca<.lol'ii1s ou goneros, que pretende 
despacha.r, e o seu direito a toma,r conta 
delles. 

§ 2. 0 Uma not't em duplicata, que con
tel'á o.:; seguintes requisitos e solemnidades: 

1°, dat<1 dn. a,presentaçilo; 
2°, nome do dono ou- consignatario d:~s 

mercadorias ou generos ; 
3°, nome do navio on vehiculo que os 

tru.nsportou, sua naciomüidade, procedenciu. 
e data da entrada no respectivo porto ; 

4°, o deposito, armazcm ou legar em que 
;:;e achar a merc<1doria, da.tJ. da descarg<1 no 
primeiro deposito, ou no em que e:stlver na 
occasião do eles pacho ; 

5°, a qu<\lidade, numcros, marca,s o contra
ma,rcas dos volumes que quer clcspachar; 

()o, a quautid::tde, qualiclacle, peso ou me· 
dida, das mercadorhs que cada volume con
tiver, ou dos generos a granel, conforme a, 
base aclopt<.td<1 pela tarif<1 pa.rL~ o calculo dos 
direitos; e qua1Hlo as mercadorias forem su
jeitas a direitos aú valm·em. u.lém dos refe
ridos requisitos, o va.lor de cn,da acllliçãô ou 
artigo; 

7°, assigmt t ura do dono ou consigna ta.rio 
da? morcn,dodas ou g-oneros, si este pol' si as 
despachar, ou a do sou proposto, devida
mente ha.bilitado na fórm:L do tit. 3° (t:.t 
Consoiidu,ção, Ct vista da, autol'ização para 
esse fim dada por escPipto. 

~ 3. 0 A ttutorizaçi.i,o de que trat;Lo § 2f),n. i, 
. do art. 4i() d[vConsolidaç:Io du,s Leis das A.l

ft.mdegtts deve· ser dada no proprio despacho 
nos seguintes termos : <<,\utori.zo ao dcspa,· 
cllante F ... (ou ao meu caixeiro despac:ha.nto) 
partt despachar as mm·cadorius com;tunteE 
desta nota, responsalJiliza.ndo-me por todos 
os seus actos ncll.;~ pl'ttticados, pelos üh·citos 
devidos á Fazenda. Nacional, conforme us 
mercadorit~s do manifesto o conhecimento, 
por todas as faltas, closcaminllo elo dir·eitos, 
indcpenden te de mais formalidades ou fórma. 
de processo.» 

§ 4. 0 A declara.ção elo peso, medida ou 
quantidade da mercadorü.t. será escrlpta em 
algarismos e rcl'etida por extenso. 

§ 5. 0 Nos despachos du.s morca.dor·i:.Ls que 
pagam direitos por peso, ::t parte decla.r<1rá 
expressamente - peso bruto - si :.~ merca
doria estiver sujeita a direitos na ra.zão desse 
poso o-poso liquido-si su,joHa i1tlíreitos na 

Vol. Ul 

razão do peso liquido real. Si a merc:.tdorin., 
porém, gosur dos aba.timentos previstos nas 
ta.rus da tarifct. a declara.ção, será. feita do 
motlo seguinte: 

Peso bruto. 
Tara. 
Liquido. 

§ 6. o O v::Llor ths ll10l'Cadorias que, na 
fórma d:L Tn.l'ifa,ostivcrQrn sujeitos a dir·ei to:.; 
r(d vedarem, sm·à mencionado pol:1 parte em 
alg<Leismo ü. margem <1:1 respectiva. nota., 
devendo o con l"ercntc ropc til-o por extenso 
no corpo da. mesm:.t nota,, si com elle con
cordar, o, no caso contrario, mencionar o 
valor que tl:~vem ter a.s mesmas merca
dorias. 

§ 7. o A doclara.ç~:io da cok:tda c desc:1.rga 
scwá préviu.mcntc conferid:L, :i. vista, do;~ as. 
sonta,rncncos d:1. trn.ducção do mcwifusto, e 
do livro do armn.zem, la,nçand.o no dosp<tcho 
os respectivos empregu.dos u.s competentes 
verbas. 

§ 8. o O valo e da mercêtdol'lê.L sorcí. decla
rado ao lado do cada. :uldição do dospn.cho e 
ealculu.do ao cambio de l.~ dinheiros cster
li:los por· 1$, <lo accôrdo com o n.rG. 14 üestas 
dispo~içõcs o na. fôrma do moüe!o que acom
paolla osta lei. 

Art. 41. Os conferentes deverão declarar 
nas respectivas notas o numero do :utígo 
da T:trifa, em que estiver incluida caua umê~ 
das mceca.dorias, vorific,tüas no acto da con
fol'cncia ·do . ..; volLtmcs submettidos a des
pacho. 

Art. '12. Salvo us casos previstos om lei, 
nã.o se pormittirão despachos separados p;wa 
consumo, e ao mesmo tompo para reexpor
taiJLO 011 buldeação, de morcadorbs perten
centes ao mesmo volunw. 

Art. 43. Os dosp:whos de consumo do li
quidas, c o elas mercadorias constantes da 
tabolla H, a.nnoxa :L Consolidação da:; Leis 
das Alü.md.ogas, ser:"Lo feitos em snp<.m:tclo tlos 
de outl'as mercadorias. 

At>t. 'i4. No mesmo dEsptwho não :;;e po
cl<m:í.o incLuir Inercadorias dcposi ta,das nos 
:trrnazens intm·nus da A!Jandoga, ou da Mesa 
de Rendas, com as que csl;i voecm em outro 
deposito, ou a bordo, uu sob1·e a.gua, c·, ::;em
pro qLLC for possivel, se dividirão os despa
chos, conforme os :wm:~zons em qtte as mer
cadol'ias esiiivm'cm doposit:.tdas. 

CAPITULO XIII 

DISPOSIÇÜI~S DIVEitSAS 

Art. 45. A co o ta.gom dos tios nos tecido.~ 
sujeitos pelí1 tarifa, a uiroitos, na, r:tzão d.os 
fios 1uc contiverem no mpaç~o tle cinco mil· 
limetros em qw1tlro, f'ar-so-lHt com o instru
mento dcnornin~.do-conta-fios. 

GS 
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A somma dos tios da urdidura e da trama .:lianterequerimento ao chefe -Ia repartição, 
·-determinará o numero de fios do tecido~ que permittirá a retirada com a assistencia 
Quando o tecido for il•regulal', se procederá á <lo empregado encarregado da conferencia. 
contagem em diversos Jogares da peça, e o Art. 49. A multa de expediente em todos 

· numero de fios do mesmo · tecido será o re- os casos previstos na legisla.çã,o em vigor sará 
sultado da média a1•ithmetica das diversas de l l/2 a 5°/o, a juizo dos inspectores das 
~ontageos. alfandegas, conformo as circumstancias dos 

Os tecidos de algodão serão divididos em oite factos, nos termos do art. 477 da Consolidação 
classes, tendo em vista o numero de fios con das Leis das Alfandegas. 
tidos em cada quadrado · de 5 cinco millime· A multa de 50 °/. ou a de direitos em dobro 
tros de lado e o peso do teciu.o por metro sô será applicada. quando comparados os di
quadrado, de accôrdo com a taheHa a,nnexa a rei tos das mercadorias. verificadas ou encon
esta lei. tradas em todas as aàdições U.a mesma nota, 

Art. 46. A's amostras isentas do direitos com os que a parte se propunha a pagar. 
de consumo, na forma do art. 2°, § l 0 ,SC dará houver differença superior a 100$, quer 
sabida independentemente de despacho, taes di.lferenças sejam de quantidade, medi
depois de examinadas pelo conferente para. ção ou qualidade, quer provenientes de dis
·esse fim designado, si o respectivo volume posições particulares d<1 Tarifa que obriguem 
·não estiver manifestado, ou o tiver sido como as mercadorüls conferidu,s a t~Lxas superiores, 
contendo amostras. sobretaxas ou porcentagens estabelecidas na 

§ 1. o Ao volume que contiver taes amos- mesrm~ Ta,rifa. Não haverá, porém, pena
tru.s dar-se-lm baixa no livro competente, à lidade alguma quando os e1'ros provenham 
vista de um bilhete feito e assignado pelo da simples engano no lançamento da taxa, ou 
despachante ou dono do volume, e rubricado no calculo do. despacho, desde que as merca
pelo conferente da sabida, no qual serão dorias confiram com as declarações da nota 
mencionados a marca e o numero do mesmo respectiva. 
·volume, o nome do navio que o tiver impor- Art. 50. Os requerimentos pedindo recti
tado, sua Pl'oceJencia. e dab, da. entrada. 1 fi.cação de fltcturas consulares, quando defe-

§ 2. 0 Si no volume que contiver 'Çaes ridos, isenta.rão o·rec1uerente da,s multa.s em 
amostras vierem algumas que dev<.~m pagn,r que houves.~e de incorrer pelo erro. Esses 
-direitos, dar-se-ha sahida ás primeiras, fi. requerimentos peec:ederão ao processo de 
cando as outras no volume, que deverá ser despacho. · 
·elarado e sella.do, para serem devidamente Art. 51. Nas listas de pei·itos a que se 
despachada.s, devendo o conferen'te men- referem os arts. 515 e seguintes da Consoli
cio;mr no bilhete u.s mercadorias que ficaram dação das Leis da,s 1\.lfaudoga.s serão inclui
,para pa,gar direitos. das, além dos emp~~egados fiscaes e negoci-

Art. 47. ·As mercadorias de commor-cio antes alli referidos, pessoas profissiona,e sem 
que forem eucontradas nas malas dos passa,- cada um dos ramos de industda, paPa for
geiros de qua,Iquee classe ou categoria so- mação das commissões de arbitramento. 
ci::Ll, nacionaes ou estr•angeiros, pagarão só· Nestu,s commissões o arbitro desempatador 
mente os direitos .respectivos, desde que ellcs será escolhido pela sorte dentre seis nomes 
as sujeitem a despacho na fôrma. do art. 40, tirados da lista, dos peritos~ indicados e mnu
dispensada a. facturu. consular q uu.ndo se mero igual pelo chefe du, repartição e pela 
"'trMe de artigos avull:'os, em pequena quau- parte, saJvo o caso de accôrdo na escolha do 
tidade. referido arbitro. 

§ 1. o Si o passa,geiro não fizo1• a .designação Art. 52. Revogam-se as disposições em 
dos a.etlgos de commercio que conduz, mas contrario. · 
apresentar as .malas,. c~m a. de.cl~ração de qu~ E' annuncii.l.da a. 7otttção do proiccto n.6 A. 
·conduzem <.trt1gos suJelt?s a ~u·eltos, ~agara do 1900, determinando que as transacçõcs 
estes, conforme !1S classtficaçoes que tizer o commel'Ciaes, feitas a prazo de mais de 30 
conferente e ma.zs 5°/o dos mesmos, como dias e de quantia sup<n'ior a 100$, obt•i.gam 
-m~lta. de ~xpedwnte. . . as partes contractantes a firmt:ü.>em titulo 

s 2. 0 81. as mercador1~s de . commcrc10 com sello proporciona.! e da.ndo . outras pro
forem encontrn.das sem aviso do mter•essado, videncías com substituti.vo da Commissão 
es~e incorrerá em multa. do dobro dos di· de Orçan~ento, precedendo a votação do re
reltos; e, qu::mdo encontradas em fundos querimento do Sr. Leovegildo Fil.gucira,s (2n. 
falsos ou ~rtefactos artificiosamente prepa· discussão). · 
rados, serao apprehendidas como contra· 
·'bando. 

Art. 48. As amostra.s de mercadorias po
derão sei' importadas conjuntamente com 
c~tas. Serão entregues aos seus donos, me-

O l!il'·. Pre,-;iden:te - A este pro
jccto oll'ercceu o Sr. Leovegildo Filgueiras 
na. sessão <le 28 do corl'ente, o seguinte ro· 
quorimento : 
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«Requeiro que o projecto n. 6 A, de. 1900, 
,com as .emendas apresentadas, volte à Com
misião de Orçamento.» 

t.iva, que se procederá na primoira sessão. 
depois da abertura.» 

. O qual d_eve preceder na votação. 
Em seguida é posto a votos o approvado o 

r_eferido requer imanto do Sr. Leovegildo 
FiJguciras. 

São suceossivamente postas a votos e re
jeitadas as ·emendas sob n~. 3, 4, 5 e 6. 

E' a.nmmciada a votação t.h1 seguinte 
emenda .. sob n. 7. do Sr. Oliveira Valla.dão: 

«Ao art. 17. § l0 : 

Posto a votos, é. approva.do em discus;;ão 
·nnicn. e envjado á Commissão de JleJ.acção o 
seguinte 

Em lo~ ar do «cinco» diga-se: seis· conz· 
n2issões, Jicando o mais como está.» 

PRO.JECTO 

N. llt~- HJ04 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fic~t o Poder Execl.ltivo autol·i

zado a conceder um anno de licença, · coro 
·ordena.do, ao administrado1· dos Correios do 
Amazonas José de Assumpção Santiago, pam 
.tratamento de sua saude. 

Art. 2. 0 Revogam·se as tlispos1çõcs em 
·-contrario. 

E' annunciada a votação do pr0jecto 
--n. 35 B, de 1904, com parecer sobre a.s 
emendas oil'erecidas ao projccto n. 35 A, 
deste anno, em 3a discussão. que reforma o 
Regimento Interno da Carnar<~ dos .Ucputados 
( sa.. discu::;são). 

O Sr. Presidente- A Commissão 
de Policia, ao submetter á consideração da 
-c amara o projecto de reforma do Regimento 
lntemo~ disse o seguinte: 

« Ent1·egando-o ao conhecimento e ao voto 
. da Camara, com o desejo unico üe collaborar 
Ila medida de seu esforço para a boa ordem 
dos trabalhos legislativos. a Commissão de 
Policia julga de seu . dever dccla1·ar desde 
logo- que não faz questão de nenhnmu. das 
disposições do p1·ojecto, e sentir-se-ha feliz 
e satisfeita si a Camara .receber o seu tra
balho como base. üe estado pttra a reforma 
reclamada.» 

A mesma doch1.raçã.o tenho a fawr em re
lação a.o pt1rccer sobre a.s emendas ;~preson
tadas em 33 discussão. 

A Mesa acseja. que tiquo bom c.laro o peo
::;amcnto da Ca.mu.ra p~n·a que, uma vez. pot• 
tod<~s, termine o regimcn das praxes e das 
disposiçues incongruentes existentes no Re
gimento actual. 

E' o que tinhn, a díze1•. 
E' annuncia.da a vot.aç:ão da.s emendas offo

recidas em 3a. discussão ao projecto n. 35 A 
e constantes do impresso n. :35 B, de 190~. 
· E' posta a votos o rejeitadw a emenda, sob 

n. 1. 
E' posta. a votos e a.pprovada a seguinte 

emenda, sob n. 2, do Sr. FeUsbello Freire: 
«Addite-sc o seguinte paragrapho ao ar

tigo 14: 
. Paragra.pho unico. Formada des.t'arte a 
Mesa, funccionará até a eleição da defini-

O Sr. Alencar Guimarães 
(pela ordem)-A Yotação da emenda n. 7 
est(L d.ependcn te do _pronunciamento da Ca
mara sob:'e a emenda. a. ll; portauto, peço a 
V. Ex. que consulte <:L Casa si concc~de pl'el'2-
rcncia para votaçã.o ua. emenda n. 11 . 

Consultada a Camara., é concedida a :pre-
fcrencia pedida.. ·· 

Em seguida é posta. a votos c approvada 
a referida emenua, sob o .11, do Se. Oliveira. 
Va.lladão, cujo teor é o seguinte : 

« .Art. 18. Seja assim modificado : 
O trabalho de veriticaçi'io -do poderes see<i 

distribuido üs commis~ões de inquerito pela. 
srguinto fÓl'ma. : 

A' primeira commissão (como est..t no pro
jacto). 

A' segunda (como est<i. no projecto.) 
A' terceira. o dos E;..;t:.ulos da Bahia, Espi

rito Santo e Dlstricto Federal. 
A' q_ mü·t~~. o uos Estados do ;uo de Janeiro 

e S. Paulo. 
A' quinta, o do Est:tdo de Minas Geraes . 
A' sexta., o dos Esta,dos do Parau~t, Santa.

Ca.thariua, Rio Gra.nuc J.o Sul, Ma.tto Grosso 
c Goy<:Lz.,. . 

E' igu.~tlmcnto ~tppt·ovada a refcriàtt emon, 
da, sob n. 7, do Sr. Oliveira. Va.lladão. 

Posta, a, votos, é rejeitada a emenda sob 
n. 8. 

São succcssiv~tmente, postas a votos e 
approYadas a$ seguintes emendas: 
~ob n. 9, do Sr. Augusto de Vasconcellos: 
·«Art. 17. Supp1·ilmÚn-sc a.s tKtlavras se- -

guintes: · 
Actas cleitoeaes. pt'otestos, reclamações ou 

rcprcsontaçues llit'igidas <'L Mesa 011 c't mesnm 
commi::;s't~o. » 

Sob n. lO, do Sr. Oliveira Valladil.o: 
«Ao att. 17, a.ccroscente-se: 
§ 4." Os p1·otestos, reclamttções ou l'üPl'e· 

seotttç'ões de que trati.t a. primeira. parte 
ueste al'tigo seL·ào recebidos . sómente <tté o 
ultímo dia em que funccíonar a. commiss:'io 
incumbida ele relacionar os diplomas, com
petindo ás commissões de inqucl'i t;o marcar 
opportuna.mente aos contestantes prazos de 
dous a cinco d.ias, no ma.ximo, p<tra exami· 
narem nn. secret<1ria da Camam, sob as vis
tas de um dos membros da eommissão, as 
actas e ma.is papeis da eleição contra a qual 
reclamarem, oii'erecendo dentro do~ prazos 
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que obtiverem ~s prova,s justificativas de 
seus protestos ou recl~maçues. 

§ 5. 0 Esgotado o ultimo pra.zo concedido 
~~os contestantes, a commissão dará imme
uiatamente vista dos papeis ao candidato 

· contestado para, do mesmo m.odo e com 
igualdade de prazo, ad.duzir O:) argumentos e 
prov~s ctne tiver de contrapor aos dos con
testantes. 

§ 6. o Fic<1 subentendi do cgw, h a vendo mais 
de um contestante ou de um contestado, 
cada grupo de interessados fará o exame dos 
papeis em commum no prazo que lho fot• 
concedido, cujo limite maximo de cinvo 
dias não poderá ser amplitl.do sob pretexto 
algum.» 

E' c:_onsiderada pt·ojLidic<tda. a emenda sob 
n. 12. 

E' nnr:mnciada a votação da seguinte 
emenda, sob n. 1:3, do Sr. Tlwm::tz Cn.v::tl
canti: 

«Art. 20- 2° periodo- Supprima-se a, 
p<.tlavra- só- e accrescente-se in flne: ou 
pelos interessados. 

No 4° periodo- accrescente-$e depois da 
pah:tvra __,__ commissão- o seguinte: ou de 
algum Deputado. 

No 5" período- substitua-se a palavra.
votação- po1•- apreciação. 

No ultimo paragrapho -substitua-se- 41 
-por- o quinto de seus. » 

em :~rbitros supremos da, conveniencia da 
publicação de documento:~ que interessam ao 
direito dos Deputados que pugnam pelo seu 
reconhecimento, e como não pôde haver in
conveniente na publicação delles, mandei :.L 
emenJ.a, euja a.pprovaç~ão peço à C;:Lmara, 
a,guarrland.o-mo para fallar sobre as demais 
emendas quando V. Ex. annunciar que olla,s 
vão ser votadas. (Muito bem; m'uilo bem.) 

O Sr. A._Je:ncar Guin1.a,rães 
(pela ordem)-0 nobre Deputado que acaba 
de fathr, ~1,utor da, emenda, pede sejn, suppri
mida a palavra «SÓ», ao segunclo periodo do 
art. 20 do projccto, o qua,l diz a,ssim: «Dos 
documentos apresentados pela.s partes só 
serão impressos· aq ueUes cuja publicação for 
julgada, neccssaria pela commissão». 

Est~L disposição não é no\-a, e.stá consignada 
no Regimento d::t Cama1.·a desue 1861. 

0 SR. TI!o:\L\Z CAVALCANTI-Tem muitas 
inconveniencias. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-Não ha in
inconveniencias, e é uma disposl.ção que não 
de;-)portou a,té hoje recla.mação alguma .•. 

0 Sn,. THOTIIAZ CAVALCANTI-Não ~tpoi::tdo; 
mais de uma vez. 

0 SP.. ALENCAR GUIMARÃES- .•• a não SOl' 
esta agoe<.t elo nobre Doputttdo. 

o Sr. Presi<len.-te _Vou submct- Toda voz que as Commissões de Inquerito 
ter a votos a primeiro, parto desta emenda tratam de eleições duvidosas e perante ellas 

comparecem candidatos diversos pleiteando 
que se refere tto 2o período do art. 20 · o reconhecimento dos seus direitos, o que se 

tem visto é quo essas commissões pl•oviden
ciam sobre a publicaQão dos documentos mais 
necessal'ios pa,ra. a instrucção da, Camara, na, 
votação dos respectivos parece1·es. E isto ~~ 
bem entendido, porque não é possível J.uto
riza,r ét publicação de l;odos e qunosquer do
cumentos que <tS partes julguem conveniente 
p.m+.ar pa,ra fund.mnenta,r os seus direitos ... 

O Sr. Thon1az Oavalean-ti 
(pela orden1-)-Sr. PresLdente, eu tinha, re· 
solvido não defender esta emendtt; como, po
rém, V. Ex. t:tmtba do declarar que o intuito 
da Mesa, é organizai' um regimento, cujas 
disposições não deixem dll\riCLc.t no e.spil'ito 
J.os Ses. Deputtuios, quando houverem de 
ser exccutacl:~s, animei-mo a vir ft.tzcl-o. 
. As emendas que :.tprescntoi tto art. 20 

teem po1· fim assegurar a todos os Deput:tdos 
o direito ineontestavel que devem tol' par:.t 
apl'esentar emendas pm'ante as Commissões 
do Reconhecimento do Poderes, e :.tlter::un ou
tras disposições daquolle artigo. 

0 Sa. l"llANOEL FULGENCIO- Podiam apre
:3011 tar ;1 tê um livro. 

O Sa. ALE~~CAR GUIM:\.RÃEs-... porque 
isso difficulta.rüt o trabalho da veríficl."tç~ão de 
poder·:~s, perturb<tnclo e demorando <1 consti
tuição definitiva, da Camara no primoLro 

A emenda, cuja votação V. Ex. acab~t do anno de c:1da legislatura, pelo tempo que fosse 
annunciar, manda supprimir a, palavra só necessario para a publica,çã,o de torlos os do
da segunda parte daquelle :u•tigo, a qual • cumontos que os candidatos a Deptlt<tdos olfe· 
diz: recessem ao estudo das commissões. 

«Dos documentos n.presentados pelas As8im, Sr. Pt•esidonte, pa1•ece mais i:~cet·-
p:trtos só serão impressos aquelles cuja tado manter a disposiçã.o do pl'ojecto, do Pt'O· 
publicação fo1• julgada nec(}Ssaria. pela forencüt a acceitar <L emomli.\ cio nobl'l) Dopn-
commissão.>) tado. 

Este dispositivo~ como so vê, instituto as j Posta á votos, é rejeitada a referida pr i· 
Commissões de Reconhecimento de Poderes lmeiro. pat•te da emenda. 
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E' a.nnunciad:t a v~~n.9~o da 2a pa.rte 1.1~ I posta pelo nob1·c Deputado do Distrieto 
m_ e~ma CJ?_ ~nda do 81. lhomaz Cavalc:tnii!, Fcdera.l. (JI1(ilo úcí1l: iiwi'o ben) 
assnu red1grda: · " ' · 

«:Vo 4o peí·i?do_ acc1·esccn~c-se depois da pa- O Sr . .1\.lencru· Guia:naràes _ 
l~w1 a- commtssao -o segmnte: únde alfJtlm j Poço a palavr<~. peb ordem 
Deputado. · 

o 8nr. r.l:'ll.OHU.l.Z <_'a_,y;t,lc:nl( .i o Sr. Pre~idcnte ....:__Tem :_L pa.la
JíClo onle~n-) Senhores, <t emenda. que :;e V<t<: vra pchL or.Jem o Sl'. c\.lenc:tr Guim:'.,l'ã.e:;. 
votar é relativa ao direito que devo ter quat
q_uer Deputado p~1.r<1 <:Lp1·esentar omen(l:~s 
a.os pareceres U.a::~ Connnis~ões de Verifica(úo 
de Poderes. Já sei que terit a. mesma. so~te 
da outra, mas, afinal, corre-mo o Jeve1· 
de dar explicaçõe~, mesmo basca.do no q He 
disse a ní8Sa ainda lw. pouco: CLUC duseja• 
nm Regimento claro, podendo ser executc'tdo 
:;;em controvor~ias. 

O art. 20 decl<LI'a: 

«Art. 20. As exposi(~íJo::::, a;:; con tcsta.
çõcs c o rolator·io :::cn·ão logo impressos 
no Diario . do Conrrresso .:.Yacional c di-:1-
tribuidos em avulso com o voto em sepD.
rado, si houver, de c1ualquer membr,_, 
da Com missão. 

· · · ~v"i~lt~ · ~ ·cil~,~i~~ · jl~~,ã~ · d.~r)~is ~le~s · '~P~l~ 
blicação, que não poder<L sm· cLispon:-:ada 
em caso algurn, o Pr•)Sidente dn, Cama.r~~ 
dará. para a ordem do dia seguinte a vo
tação, sem m;ds clebn.te, dos pareceres 
unanimes de cada inquerito. 

· · ii~~~~a~: ·p;~&;;.: ~;dt~~- ·;1;1· ~~J~,;~;a~: 
ou emencb. de qualquer do.-:; mem1n·os <la 
commissão, se abrir(~ discussão, quando 
a Camara estiver constiLuida com me
tade e ma.is um de seus membros.>> 

O que desejo ú que o mesmo d.ircito que 
::;e dü. aos membeos d:_ts constituições rle apre
sentar emendas, se Ll.U tarnhcm a. CJH<tlqncr 
Deputado. 

Esta. minha emenda. dei.x:.u·á üo SOl' vaQ'<.t 
0 indeterminada si for a.pprontdn <L omenJa 
aprosontada polt~ bancada llo Distl'icto Ji'e
dera.l, e assignada. pelo iUustr·o Deputado 
Sr. Bulhões Marcia.!. Astiim, üca.ra clara. u. 
disposição, mostrando as concliçõo::; em (1ue 
se póde apresentar emenda. dest<1 ordem, 
que voem a ser a:-; seguintes: o Deputado ter<t 
de fazer a. ana.lyse de cada. uma das secções, 
de contar os votos ... 

O SR. SA FREIRE-DJ dar pí1recor, emfim. 
0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Perfeita

monte ; e desta fôrma si evita a <tprcson· 
ü~cã.o de qualquer· emenda pura.mente gra
ciosa, que diga apenas: «Reconheço Depu
tado fulano». Não quero isto: quero quo o 
lJeputado possa apresentar emenda, mn.s que 
,.~t:t seja nas condições ela disposiç:'i.o pro-

O Sr .. A.leuc:u.· <..:-uin.t:n.·àc:-; 
(f o .secretar,· o (pela ordem)- Sr. Prcsillcnte, 
o nobre Deputado autor dust;t emenda pre
tende com nUa 1wrmittit· o dcba.te :-;obre os 
p:trecere:-:; da:-; Co~nmi:-;sües de inquc·rito,quan
~lu bnham_rec:c!Hclo mncndas de <dgum Dopu
liadc que n<to SCJ<t mem!n·o úa.s mesmas Com
missões. A dhpo.~:ic·Clo üo projoeto. pJr<'\rn, 
Se. P_r·csidcm tu, vedo cor-rigir- os dcfottos que 
~::o ·uota.l'<Lm nu a1·t. 8" no actua.l Ro!!iiUento. 
cuj<t disposiç~ào por ::~ua. obscurida.clt~ duu lo~ 
!1_<11' a que se l'uva.ntassem aqui duvidas sobre 
sJ a Ca.m<tl'a dc,-ü~ ou n;-tO discutü· os lXtre
ceros di.tS Commi:;;sõ~·.:: qu;.mdo eHcs :'cc:ebc,;;
som emendas de algum Deputado. 

O Sn.. PAULA RA:\I,JS rüt um aparte. 

O Sn.. ALENC.\R GtT\L\R.ÃES- O nob1·e 
Depl~tad.o a.n tecipou o escla.rocjmento guu 
eu Vlnll<:L, tr<tzor i.L Cama.r<~. A Ca.mara. fir
mou juri.-~pl'utlcncii.L , a.doptantlo inva.rla.vul
montc a lH\~xo de que nã.o haveria debate 
sobre pareceres dcss:t, ordem. 

A Commissào de Policüt, cwganiza,ndo o 
S~i.~ lH'ojccto, p1·ocm·ou traduzir por dispo
Siçao cxprcss<~ f\Ssa praxe o por isso redi
digiu o art. 20 du projecto em termos claros 
c cto modo a dissipar todas a::; duvidas quu a 
em:;nda do nobre Dc;putado procu1'a fa.zer 
rcnascee. 

2\eBbs contlLçõcs tendo a. Commissã.o tr~tdu
zido, <L meu vor, pelo menos, })erfeitamonto, 
a douteina., :L jm•isprudoncia. firmadf.1.~ pul;L 
Ca.m:n<t, não vejo razão, para at!Coitu.r a. 
emenda do nubre DC'puta.do, tanto mais por
CJUC o dLL'Cito quo S. Ex. Julga lesado, direitu 
que deve ter todo Dt.\pUiia.do de aprescnta.r 
emendas c:.os pareceres das CommissGes elo in
qum·i l.o, est<.L ampbmeoto gara.nticlo pela dis
posição deste mesmo ari;igo em sua ul.tinm 
parte c que vau 1-:iGl' complct..:Lda e o~clarecida 
pela 8J:ceita9ã.o da emenda n. l6 <lo Sr. Depu
tado Olí veira Valla.dão, que teve parecer f::t
vora. vel da Commis.-são. 

Dadas es:-;as explicações me parece devemos 
nega1· o nosso voto <L esta emenda, po1·que 
ella, re,·ogando a. jurisprudencia. jà :Jh·mada, 
concorTer<.~ talvez para prejudicar o trabalho 
da m·ga.nização definitiva. da. Camara no pl'i
meil·o anno da legislatura. 

E' po:-;ta, a. votos e rnjeita.ua a. segunda pa.r-
te dn. referida emenda sob 1~{: · 
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· «No quarto período accrcscente-se depois 
da palavm-.;_Commis!?ãu- o seguinte-ou de 
algum Deputado. 

O Sr. Thon1a.z Cava . .Jeanti 
( pela o1·dem) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a fa.vo1· l!J S1;s. Deputados e 
contra 88, total 98. 

O Sr. Pre:-,;idente- Niio ha nu
mero. 

V <w-se p1•oceder á chamada_ 
P1·ocedendo-se á chamada, veri1\ca-se te 

rem-se ausen1ado os Srs. Anizio de Abreu 
Frederico Borges, João Lopes, Pedro Per, 
namlmco, Epaminondas Gracindo, Eusebio 
de Andrade, Arroxellas Gal:vão, Rodrigücs 
Lima, Augusto de Vasconcellos, Laurindo 
Pit<"\, Mauricio de Abreu. Bcmardo Mon
teiro, Lamounier Gouofrcdo, Arnulpho Aze
vedo, Aquino Ribeiro, Lindolpho Serra, Mar
çal Escobar, Germano 1-Iasslocher, Victorino 
Monteiro e Homem de Carvalho. 

O Sr. President.e- Responderam 
à chamada 106 Srs. Deputados. 

Não ha numero. 
Fica adiada a votação. · 
Passa-se á ma. teria em discussão. 
E' annunciada a 2a. discussão do projecto 

n. 112, de 1904, instituindo o privilegio 
(homstead) isentando de penhora o immovel 
rur~l pertencente a brazileiro nato ou natu
ralizado, que fizer a declaração d·a t~bolla 
que indica, c dando outras peovidencia.s, 
com parecer e emendas da maioria da Com
missão de Constituição, Legislação e Jus
tiçae e voto em separn.do do Sr. Germano 
Hasslocher 

O Sr. Leovigildo Filg·u.ei
J.•as -Sr. Presidente, não me propCJnho 
a doutrinar sobre a instituição americana do 
homestead, aliás filiada á velha instituição in
gleza do lifestead, e ainda menos a proferir 
um discurso, observando a capricho todo o 
cerimonial da idolatria da rhetorica. Venho 
á tribuna apenas instigado por uma recor-
dação. · 

Ha 12 ànnos, occupando uma cadeira nesta 
Casa, apresentei um p·rojecto, que recebeu o 
n. lO e no qual articulei diíferentcs dispo
sições relativas a esta instituição. 

·Não lhe dei o nome de hom.estead, :porque 
não reconheci a necessidade "de int1•oduzir na 
legislaç~ão brazileira es~e inutil anglicismo. 
DesdQ que, não só por sua significação gram
matical, como por.sua significação etymolo
gica; não só por sua significação legal, como 

por sua signifieação juridicá. si· om principio 
estabelece como idéa a protecção da familia. 
na realidade só é traduzido ·pela hripenho~ 
rabilidade . ou isenção da, venda forçada d9 
qualquer bem : si já tinhamos no regula
mento n. 737 de 1850 o art. 529, que 
enumerava _diversos casos de impenho
rabilidade, quer absolu1.a, quer relativa. 
entendi, inspirado nas vantagens da, insti
tuição americana, que bastaria additar a. 
esses casos mais alguns tt ue se referissem 
realmente á vida domestica e ás gá.rantias 
do direito p:1trimonial ua f'a.milb. Por isso,. 
foi intitulado es.se projeeto nos seguintes 
termos : «Enumera os bens que, além dos 
que constam do art. 52g do decl'eto n. 737 
de 25 de novembro de 1850, não estão su
jeitos á penhora, com as restricções que 
estabelece.» 

O projecto era o seguinte (lê.): 
<<0 Congresso Nacional decreta ... etc. 
Indo este projecto á Commissão de Consti-

tuição, Legislação e Justiça, foi esta de pa
recer que se aguardasse a discussão do pro
jacto de Codigo Civil, para ser tomado em. 
consideração o assumpto. Submettido á vo
tação da Camara tal parecer, foi appro
vado. 

Este meu projecto, portanto, ficou adiado 
até que se discutisse o projecto do Codigo· 
Civil. Isto occorrera em 1892. 

O p!'ojecto de Co digo C i vil, de que se tra
tava naquellô. época., era. o de que tinha sido 
incumbido o Sl'. conselheiro Coelho Rodri
gues, o qual não foi acceito; posteriormente, 
pelo Governo para servir de base ao nosso 
estudo. 

Decórreram alguns a.nnos e, a reqlieri
mento do S1·. Bueno de Andrada, foi de nove
posto .. em ordem do dia aqueLie meu pro
jecto instituindo o homestead; nunca, porém, 
roi disc,lticlo, nem approvado, nem rejei
tado. E. em uma dtts sessões,. organizando 
a sun. ordem do dia, o actual Senador Arthur 
Rios, que presidia esta Cam.ara, retirou-o
sponte sua da ot·dem dos trabalhos, de modo 
que nunca mais se tratou do assumptu. 

Durante a discussão do projec~.o de Codigo
Civil do Sr. Clovis Bevilaqna.. eu não fi1zia. 
parte destn, Camara., não acompanhei <1 dis
cus~-ão e não l)Otlia~ portn.n to, ·ter o la hora.do 
nenhumn. p1·oposta relativamente à questão. 

O que é corto (! que, lendo o projecto que 
está no Senado, verifiquei quo em nenhum 
de seus capítulos se trata de semelhante as
sumpto. Creio que esta foi a razão por que 
o Sr.Franci;::;co Malta, Deputado por S. Paulo, 
apresentou aqui no anno :passa'io outro pro
jecto. 
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. lntll) este projecto do Sr. Francisco Malta á 
Com missão rcspecti v a, divergit•am os seus 
memlH'oS, apre~ent:.tndo uns algumas emen
das e oppondo-se o Sr .. Germano H J.Sslocher 
á sua adop(;ão. 

No sentido gra.mmatica.t, a c1ue alludi, Sr. 
PrcsUcnte, o homestead quer apenas dizer: 
«bom impenhoravel )), No sentido eLimolo
gieo. qnc1· dizer •< o logar da residenda da 
família», No sentido legal, quer dizer «im
penhorauilidade da. eas;,L o do lote de t..lrra 
a.d.jaeente, o nele reside a família.>.> E, juridi
camente, é «o pl'ivilegio pessoal», que 
não é um tlil·eito l'e~tl, •<de protecçã.o à 
família, garantindo-lhe o <tbrigo c os meios 
de subsistencia », ma~ traduzido peln. ünpe
nhorahilidade ou pela isençào da venda for
çada do immovel. 

O Sr. Ge1'mano Hasslocher considerou, no 
seu voto em sepaeado, esta. instituição como 
um faeto d<t cspher:.t economica. 

PiM'ecc-mo que S. Ex. quiz referir•-sc 
apenas ao homestead-C!ct de 20 de maio de 
1862, 

Realmente, esta lei federal dos Estados 
Unidos foi promulgada par·a. facilitar a 
colonização nas terras incultas da Uniiio. 

Ora, legislando nós sobre o assurnpto, não 
podemos ter em vista este homestead-act, 
porque, tendo passado para os Estados as 
terras devolutas da União, a elles apen:J,s 
competem as cnncessões dos respectivos lotes 
para colou ização. 

O immovel rural, por•tanto, não me pa
rece que deva constituir ob.jecto de um pro
jecto de lei braziLeira sobr·e o homestead. 

Mai?, mesmo na America do Norte, onde, 
como se sabe. a legislação civil é separa,da; 
onde o Esta.do é que tem competencia para 
legislar sobre direito civil, commercial, etc., 
sobre direito privado em snmma; divm·sos, 
ou ;1 m:tior parte dclles, at.é nas proprias 
constituições, estabeleceram essa instituiç:ã.o, 
ma.s com caracter de direito privado. 

Dahi a distíncção de John Smyth entre 
homestead de dominlo publico e lwmestead 
de dominio :privado. 

O de dominio publico é regulado pelo 
homestead-act de 22 de maio de 1862. ao 
passo q uc o homestcad-lcno é regulado pelas 
ieis estaduaes, instit.uindo principalmente a. 
protecçã.o do lar, e ,então, abrangendo, umas 
mais que o uGras, di versas especies de bens 
que elles consider<tm impenhoraveis ou isen
tos da venda forçada. 

Da.hi, a denominação dessas leis «ea:emption
lmos». 

Portanto, não vem a ser o homestead-law 
::t mesma cousa que o homesteacl-act. 

São estas as regras gm•a.es para a for
mação de um homestead : 

P, ser proprietario ou usufructuario de 
pt•opriedade ou pelo menos, em cnrtos casos, 
ter, como locé~tario ou usufruct.uario, di
reito de posse; 

2a., ser chcf~ de fa.miliu., isto ~. ter mulher 
ou filhos menores, em a.lguns casos, ter innã.. 
tllha maior ou pupillo vivendo no seu lat•: 
alguns tribunacs, contrariando a jurispru." 
dencia geral, <~dmittcm o filho n;Lturttl; ne
nhum, piJrém, admitt.c a concubina; 

33
, residir, isto é, habitar elfecti\'amentc o 

homeslead : 
4a., ser cidadão americano. 
O homestcad é especialmente feito em pro

veito da mulher viuva com filhos mcnore;; .. 
Por isso a. mulher tem em quasi todos os 
ostauos um direito: o mariuo uão póde di::;
por por vcncla, doaçi\o ou contra.cto hypothe
ctLrio sinilo com o seu consentimentu por 
escripto c da.do li vremcnte. 

O llornestead não é inalienavol, só nilo 
póJe ser penhorado ou seq uestrMlo ; ü esse 
o seu caracter essencial. 

O h01nesteu.d não tem dividas, dizem Of:l 

americanos. 
Por outro ln.do, a formn.çiio de um lwrnes

tead não libertará um domínio de sel'vid'ões 
ou obrigações anteriores. 

Tambem as suas garantias cessam por 
falta, de cumprimento d;ts suas obrigações. 
Um viuvo sem filhos perde o seu privilegio 
do homestMcl. Si tem filhos, perde-o tambem 
quando olles chegam á maioridade, ainda que 
scj<1 controverso o caso de haver filha. vi
vendo no lar paterno. 

A isenção de ponho1•a o venda forÇ'a.da. do 
homesteacl pôde ser invocatla. contra qual
quer credor chirographario, salvo sl n divida 
tiver sido contr<.~hidu. para a acquisição de 
todo ou parte do homestead. 

ivluitas vezes os creditos dos cr~ados e dos 
operar i os trabalhadores ou que tra halharam 
em bemfeitorias do dominio teom acçã.o no 
h'J~lwstead. 

Em todo caso, porém, a. I oi protege-o. 
Um exemplo íhrá melhor comprohendor 

at.é que ponto se estende ossa protecçã.o. 
Uma :pessoa toma mercadorias a. credito, 
vende-as e com o dinheiro compr~L uma pro
priedade nas condições do hornestead ; o dono 
não pago das mercadorias quer penhorar a 
propriedade c é vencido om justiça. porque 
o seu credito não é causa directa da compra 
do terreno. Comprehende-so o par·tido que a 
má. fé pódo tirar de semelhante situu.qã.o. 

A isenção de penhol'a., ou de venda forçada, 
não tem inconveniente gr·avo. o proprie
tario póde desistir da. isenção, obtendo o con
sentimento de SU!L mulher·, que tem o di
reito de renuncial' ao seu prt:stlgio e a hy
~otheca torna-se valida quando o contracto 
e assignado por ella e polo marido. 
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E;;sc co.so é muito fecquentc, porque só-
. me11te dous Esta.dos, o Texas c o Al'l\.ansas; 

prohibem hypothecar o homestead. Em 
outl'os 1 a mulher de um lavmtlor que só a 
credito pôde comprar utcnsis, nem sempr·e 
resistirá ás necessidades de dinheiro. sensíveis 
"tanto p<.tl'a o marido como para clla, ou :~ 
tentações que o souuza.m. 

O superintendente do Gens·us do 1800 ten
tou cn,icular a uivlda hypot!l0Cl1ria dos Es
i:odos Unidos, que :1valia em cei•ca de seis 
milh<tros de milhões de dolhrs (tl'inta mi
lhões de contos de reis), o q no prov:1 que os 
lavradores usam lal'ga.mento do cmp1•ostimo 
hypothee<.tr'io e o applicam utilmente. gn. 
trBtanto, nas cidades o homesteacl-exemption 
protege etric<.tzmentc milhares ele casas 11d· 
quiridas eom o auxilio da.s I.Juilcling societies 
por operarias, ~ws qua.cs o emprestimo não é 
nem nccessario, m~m clesejavd. 

As leis _do hornestead-exemption não peo
cuntm, a.liás, pôl' obstn,cnlo á vcnd~t ou ao em
prestimo q110 são ta.voraveis {~ coloniz<tt}ãu, 
nem perpetua.r o mesmo dominio na mesma 
fa.miltt por série de gerações, fix<:tado popu
lação no tcrritol'io. Perpetuidade c fixidez 
não são caracter os n,morictLnos; na Amel'ica, 
o espírito J.c emprezrts leva o homem tt muda e 
de conélição desde que entrevem melhora
mento qualqum· c onde o espirito de vã de
pcndencia instiga a prole ;t sepamr-se cedo 

gos<.t delle sem ter nenhuma cleclara.ção <.t 
fazer. Em poucos Estados, especialmrmte nos 
de .Leste, é quo a docla1·aç;Io prévitt e a in
scdpçií,o nos registros officiaes, 1·egistra1· 
o f' deed s, ;.;ã,o necessarias. 

O SR. Enc-AIWO RA:.\IOS- Pedeltantentc. 

0 SR. LEOYI! ;ILDO FILGUEIRAS- As cmen
dctS aos aJ:'ti,:~·os immedhtos ào 11rojecto do 
Sr. Fmnci.sco Malta obc:lccem ~L idéa contida, 
no art. 1°, ist.o é, (L que se l'cfbre a,o immo
vel unicamente rural. 

As lei.-:: de isenção, as e:,_,emplion laws, do~ 
Estados "Unidos .• não comprehenJem os im
moveis sô, comprehendcm tambem os mo
veis ; e publicisttts ln. que caracte.rizam 
especütlmente estas ex(;nnption taws, como leis 
df~ isonçã.o do punhora de moveis, e dão a 
denominação do homesleacl â isenção de pe-· 
nhor<.t do irmnovel. 

Neste nurncro se <:tcha.m Coeniquét c Le
roy Beaulien, mas penso eu guc, ml insta1· do 
que se dava com o antigo privilegio dos 
senhores de engenho, c mesmo d<1 disposição 
da. h~ i llypotllecari<.1, relativamente à especie, 
todos os moveis constituem com o im
movei uma instituição especlal para. n, isen
ção g·eral da penhora, e tornam-se immovoi::: 
por destino ... 

O SR. ED"GARDO RA.l\!os-Apoiado. 

elo tronco fctmilinr. 0 SR. LEOYIGILDO FILGUEIRAS- ••• COlllu 
O projecto do Sr. Fra.ncisco Malta, introdu- todas as partes integrantes U.e ütbricas, da 

zinclo <:t expressã.o «rural» no seu <trt •. lo, ex- refinações de :.\.s:3uc<.w, ú.e engenhos, etc. 
cluiu, por conseguinte, a. instituiçào da l Elles constituem, portanto, parte::\ inte
protecção da família no dominio pro- . grantes desse todo, e nós podemos conside
pri-amento urbm10 contra o principio da ral-os como-immoveis por destino, e tir
exemptíon-law, que garante indistincta- marmo.:s, neste caso, o principio, em todas 
mente esse direi"Go l)atrimonia.ld.[~ fu.milia, as disposiçõns, de quo a inviolabilidade, que 
quer nos campos, quer nat:: cidades. não quer dizer inalienabilida.de. diz respeito 

Um projectu de lei beazileira a respeito unica-mente ao immovel instUuido como 
não deve deixar de incluir, nã.o só o domínio homesteo.d, ou, antes, ao immovel imponho
rural como tLtmb~m o ut•bano, e, quanto ao ravol., porque, em summa, homesteacl quer 
domínio rural,rostringü· o direito á circum- dizer-impenhora.bilithLde. 
sta.ncia de haver no terreno uma casa em que E' neste momento, exactarnente, no mo
halJitc <t família, que o terreno seja explo- monto da penlwra, que o credor exerce seu 
ra.do pelo chefe, ou por p8ssoa, da ft.unilia . àireito eomra o devedor, tanto assim que, 
por si ou por outra. extincto o homesteacl, por q ualqucr motivo, 

Nesse sentido, vou ler· uma emenda qu.e como a morte do instituidor sem deixar 
o:rganizei e que offereço ao estudo d<t Com- herdeiros, sem deixar víuvtt nem tilhos me
missão e ê"L sabia deliberação di1 Ca.mara. nores, como estabelece o projecto, a morto 

Do art. lo do proj-ecto elimino todos os da vinY<t sem deixar filhos menores, [~ 
pa.ra.graphos reb.ti vos á instituição de um maioridade dos fil.hos ; extíncto o privilegio, 
registro .especial, porque, com rAlaçã.o tt ou- o credor, que tom su<1 sentc)lça passada em 
t1•os muitos bens que já por nosso diPoito julgado, pôde penhol'<.tr o immovel que antes 
não podem ser ttbsolut<Lmente penhorados, estava, dip-ttmos a.ssim, homesteadiado. 
nunca se instituiu este l'cgistro espechü, Poe is~o. proponho tambem na emenda <t 
nem ha necessidade disso. suppressão destes artigos: o 2°, porque está 

Na America do Norte, isto ·~.na maior a.brangidono 1°; o 3° e o 4°, porque estal)ele
parte \los Estados, o homestead-exemption é cem t;ambem os casos de llypotheci:l.S e out1•os ; 
de pleno direito. Qualquer propr·ietario, que ·o 5'' e 6°, por im1teis, porquu,oto dizem que ó 
se ache nas condições determinadas por loi, homestead só deve ser instituido pelo chefe da 
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·familia,o que já está estabelecido no a.1•t.l o da· 
·:emenda. que apresento; o 7o ,porque contradiz 
. com o pensamento geral, prohibe até a hy
potheca do immovol assim garantido de pe· 
nhora, quando, como sa.bemos, desde quo 4 
licito ao benefl.ciario renuncial·o, é lhe. im
plicitamente licito hypothecar o iÍnmovel 
gabendo que, si não pagar, o credor terá o 
direito de havei-o, extinguindo.-se assim o 
homestead, por.;•te a hypatheca é um· prin· 

· cipio de alienação. 
Os credores, portanto, que não ficam abri

. gados pela instituição do homestead são os 
·que costumamos denominar chirograpJ~arios. 

0 SR. EDUARDO RAMOS - E os remanes
centes de uma. execução hypotheca.ria ( ê 
preciso V. Ex:. prevel' esta hypothese) es
tão ou não ao abrigo das execuções a.ppare
lhadas contra o devedor? 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Isto de
pende de uma reforma da Jei vigente sobre 
hypothecas. 

0 SR. EDUARDO RAl\:IOS- Ma.s é caso que 
se pôde apresentar. 

0 SR. LEOVIG ILDO FILGUEIRAS - Pela lei 
a.etual,o credor hypotheca.rio tem o direitode 
haver o bem,independentemente do seu va
lor. Seria mais para ser regulada por uma. 
lei hypothecaria do que, propriamente, por 
uma. lei de homestead,esta materia relativa ao 
·destino a. da1• aos rem~nescentes da execução 
hypotheca.ria. 

0 SR. EDUARDO RAliiOS - Mas V. Ex. 
comprehende o alcance da minha observa
.ção. ~. 

0 SR.. EDUARDO RA.!\IOS-Então está. frus
tado . 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Não está 
frustado, porq uc o remanescente neste caso 
segue o destino do direito commum· é divi
dido com a vi uva ·e os he1•deiros ~omo si 
fossem verdadeira e perfeitamente pa.rti
Lhaveis. 

0 Sa. JULIO SANTOS - Não temos as 
clausulas dotaes, que nada. mais sã.o quQ um 
homestead especial ? 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Bem caracteristi
co. (Ha out1·os aparte3.) 

0 S:rt. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-E qua.l é o 
seu fim? 

O SR. JuLio SANTOS - E' exacta.mente 
garantir a familia. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRA.S-Tambem, 
a hypotheca não se póde dar sem consenti
mento da mulher e, po1·hnto, ella. tambem 
entra. em a.ccordo com o credor e entram no 
negocio ·como partes que reconhecem a sua. 
necessidade, a suà conveniencia. Não it 
póJ.e tolher a intervenção de um interes
sado ; só por um principio, por uma. convt
niencia indirecta de ordom publica.,de ordem 
juridica, é que o contrario se poderia fazer. 
(T1·ocam-se apa;·tes .) 

Mantenho o a.rt. !1° ; supprimo os arts. 10, 
11, 12, 13 e mantenho o 14 o o 15. 

Terei occa.sião ainda, Sr. Presidente, de 
occupar a tt•ibuna, conforme o parecer do 
Commissã.o relativamente a estas omendas, 
dentre as quaes uma 6 perfeitamente substi
tutiva do art. I• e da todos os seus para-
gt•aphos... · · 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS -Com

prehendo ; mas, pela lei hypothecaria actua.l 
a hypothEse não se pode verificar, porque o O Sa. EDUARDO RA!IlOS-V. Ex. está pre-
credor hypotheca1•io tem o direito de havei' sta.ndo um serviço importu,nto. 
o bem •. : 

O SR. EDUARDO RAMos - Perfeitamente ; 
mas supponhamos que a hypotheca seja feita 
por um valor minimo do immovel, que um 
predio que valha 100 contos esteja hypo
thecado por 10 contos; na hasta. publica ••. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Perdão; a 
·bypotbeca implica. a renuncia do beneficio do 
homestead. · 

0 SR. JULIO SANTOS-Apoiado. Desde que 
o proprietario hypotheca o bem, é porque 
renuncia ao direito, ao privilegio. 
. o· SR, EDUARDO RAMOS-Renuncia. a. fa.vor 
·de credor hypotheca.rio; mas os remanes· 
-centes ~ 

O ·SR.· JuLIO SANTOS- Renuncia. em 
·<tbsoluto ; não póde renunciar em pa1•te. 

Vol. IIJ 

0 SR. Li~OVIGlLDO FILGUEIRAS- Outra. é 
suppressiva. do varios artigos reforentos ae 
registro, <1ue julgo desnecessa.rio. 

Ha uma out1•a. emenda. additiva, cujo fun
damento é intuitivo,porque do contrario te
riamos de intervir em negocios da economia 
dos E~tados, isentando das decimas e outros 
impostos de cal'actor local esses predios o 
essas terras onde estivesse instituido o ho
mestead. 

Não é,po1•tanto, a instituição de homestead 
absoluto,o do acto (le 22 de maio de 1862,que 
ou proponho que se convel'ta em lei brazi
leira. 

E:;sa lei dos .unericanos foi a.doptada com 
o fim especial de colonizar terras incultas, 
animando ·os agricultores a. adquirirem os 
titulos definitivos e de propriedade, depois 
de exph•ado .o prazo de cineo annos. 

i9 
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De modo que se pode sustentar muito bem venha a verificar pór sentenç:i · essa circum
que o homestead-act dos Estados Unidos ·só stancia · 
vigora. por cinco annos; findo esse prazo ca.e. U si,' antes da. instituição do seguro ti
sob o dominio da e:cemption lato do Estado, v e: o credor obtido contra o instituidor al· 
cas() o_ beneficiari_o tenha adquirido por um guma sentença, que jit tenha passado ein 
titulo definitivo de propdedttde a cas.t, o julgàdo. · . ' 
lote de terra, os fruetos, n cultul'a, em § 2. o A casll. que o devedor tiver edificado 
;summ.a, o proveniente do tra.balho que elle ou adquirido de qualquer- modo para habi
hn.ja exercido em virtude do titulo proviso- tar com su:t familia e effoctivamente estiver 
rio dado pelo Governo Feder.:tl. habitando, assim como a mobilia, os utensis 

o SR. CANDioo RoDRIGUEs-Lá, as terras de uso domestic·J, os instrumentos de traba· 
são da União; de modo qúc a propriedade 6 lho proti:ssional seus ou de qualquer das pes~ 
do Governo Federal. soas do sua familia que com ellc cohabitem 

a mesma casa. _ os animaes de criação, a area, 
0 . SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Não é o de te1·reno que elle por si OU por pessoas 

homestead absoluto o que podemos esbbe- de sua fu.milia cultivem ou explorem, com· 
lecer em lei brazileira; mas sim o homestead tn.nto que tudo não exceda ao Talor de 
relativo,limita~o e com restricções, porque 20:000$ nas capitaes da União ou dos Esta~ 
bmbem não quero expor, como se qualificou dos. de 10:000$ nas demais cidades e de 
aqui em 1892 o meu projecto, ao calote de 5:000$ nas villas ou ·povoações, ficando·, por• 
devedores r(.'missos os credores que tenham tanto, sujei to á peiihom ou á venda forçada 
fornecido aos· devedores os meios, talvez o excedente desses valores, mediante prévia. 
mesmo para obterem ou adquirirem os pro- avaliação judicial. 
prios prediosque constituem a sua residencia § 3. o Gosará deste privilegio po1• morte 
ou habitação~ . · do devedor, emquanto habitara mesma. casa 

Conforme o pa.recer da Commissão, Sr. ou cultivar ouexplorarpor si ou por outrem 
Presidànto, discutirei de novo as idêas o terreno adjacente, a viuva, ou qualquer 
éontidas nestas emendas, que me djspenso herdeiro qua já vivesse em sua comp~mhia, 
de ler. e, por morte daq~ella, o filho ou os filhos até 

A primeira dellas é longa; e eu estou completai'em a maioridade e as filhas em
mesmo ainda. affectado de uma bronchite quo quanto se conservarem solteiras, vivendo 
mo ênrouquace quando fallo por muito honestamente. 
tempo. Todavia, si a execução versar sobre hypo-

Ten.do de se.l', como vão ser publicadas no theca, de que esteja gl'avado o }>em, ou si o 
Diario do Congt>esso, essas emendas chegarão devedor, ou, depois de sua morte, a vitiva, 
_a.Q conhecimento de todos os meus collegas, ou o a Iludido herdeiro, exercer na. · ca.sa ou 
que . poderão apreciar as . idéas ncllas con· no te1Teno algum genero de commercio ou 
tidá.s e a respeito se pronunciarão de accordo industria, ou aluga1• ou arren·dar qualquer 
com o qm~ lhes parecer mais convenient~ o dos pavimentos ou commodos da casa, ou 
p:1trioiico. (11/uito ben~; muito bem. O o1·ado1• porção de terreno de cultura, não subsis· 
é comprimentado). tir<\ a. isenção, em falta de outros bens ex-

cutiveis. ~ 
Vêm á mesa, são lidas, apoiadas e posta.s 

conjunctamenteem discussão as sc•gtdntes Camara dos Deputados, em sessão de 1904. 
-Leo,igildo Filgueiras. 

EMENDAS 
Supprimam·se os -arts.2°, 3o, 4o, 5°, 6o, 7°, 

Ao pl'ojecto n. 11'2, de 1904 8°, 10, 11, 12 e 13, e passem-se a 3° e 4° os 
(Substitutiva) &l'ts. 14 e 15. 

Em 30 de julho de 1904.-Leovigildo Fil· 
Ao art. 1.0. Substitun.-se pelo seguinte ~ gttei1·as. 

« Além dos enumerados no. art. 529 do do
Cl'oto n. 737, de 25 de novembro de 1850, 
sã.o absolutamente isentos de penhora ou d!3 
. venda forçada. : 

§ 1. o O segul'o de vida instituido pelo de
vedor em beneficio de pessoa ou pessoas de 
sua familia, excepto : 
· · I, si ·ao tempo da instituição . do seguro 
·estava tallido fraudulentamente o institui
dor, ainda que sé depois de sua mot•te se 

Accrescente·se como art. 2° a seguinte dis
posição: 

«Tambem não prevalece esta isenção con· 
tra a União, qualquer Estado ou municipio, 
para a cobrança das taxas federaes, esta
duaes ou municipaes a quo estiverem su-
jeitos os immoveis. · 

Em 30 de julho de 1904.-Leotligildo FiZ· 
gueiras. 
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o. Sr. Candldo Rodrigues 
diz que, si as palavrás do honrado Depu· 
tado que- o p1•ecedeu na tribuna não fizessem 
resa.lta.r a importa.ncia do prujecto em de
bate, pelas seusatas .e sabias considerações 
que · expoz, o parecer da illustre · Commissfto 
que sobre ello se pronunciou poria em evi
dencia a magnitude do assumpto. Tanto o 
parecer da Commissão, como o voto vencido 
do nobre Deputado Sr. Germano Hasslocher, 
como ainda as considerações adduzidas pelo· 
digno Sr. Estevam Lobo fazem ver que se 
trata de materia que deve merecee a maior 
ponderação por parte da Camara. 

Não se propõe a elucidar uma tão impor
tante questão ; é completamente leigo em 
assumptos de direito civil, ponto de vista 
sobre o qual, principalmente, deve ser enca
I•ado o projecto. 

Occupa a tribuna ·unicamente devido á 
ausencia .Uo seu companheiro de b·1.ncada, 
Sr. Francisco Malta, cuja falta tanto se sente 
no momento. 

O projecto institui.ndo o hornestead tem pa.ra 
os paizes novos como o nosso, assim como 
teve para a grandà Republica Norte-Ame· 
ricana, um ponto de vista que se relaciona 
muito com os princípios c1ue devem ser esta
belecidos no sentido de proteger as forç1.\S 

. economicas do paiz. 
Não deve ser desamparado pelo voto da 

Camara. (Apoiados.) 
Estudando os etreitos de tão util iuéa, na 

grande Republica. Americana, mai~ se fil'
mou no espírito do oradur a convicç·ão de 
que seria dever de pairiotismo a Camara 
converter em lei o projecto. 

Havendo .talvez tres quartaspat·tos do ter
ritoriodo paiz despovoadás,elle deve ser ap
provado, porq ne com ello se poderá chamar a 
immig1•a.ção tão necessaria. Considerado, por
tanto, sob o ponto de vista da necessidade 
do povoamento do solo, o projecto impõe-se 
como uma. medida de ordem real e palpi
tante. 

Não colhe o ,. a.rgumento do Sr. Germano 
Hasslocher de que pela. noss(), Constituição, 
pertencendo os terrenos aos Estados, ao poder 
federal falta competencia para legislar sobre 
o assumpto. Parece ao o1•ador que o seu col· 
.lega não encal'ou a questão pelo lado por que 
deve ser encarada. 

Si effectivamentc aos Estados compete a 
distribuição de suas terras, não é menos certo 
que as medidas. inherentes ao direito do pro· 
~Priedade, dadas as medidas .que se relacio· 
nam com o uso e goso .desse direito, são p1·i· 
vativamonte da competencia da Umão; e, 
assim sendo, é bem de ver que ao poder 
federal compete estabelecer as leis que pr•o
tejam a propriedade que os Estados, porven· 
~ra, instituam em relação á distribuição de 

seus terrenos. Isto em relação aos terrenos 
pertencentes ao dominio publico, que são da 
prop1•iedade dos Estados; mas o projecto não 
se refere sómente a estes, não se trata, 
como nos Estados Unidos se tratou ab initio, 
di1 di visão, demarcação e venda das terras 
publicas. Alli. pela convenção, pelo accordo 
geral dos primitivos Estados, ficou estabele
cidoque os terrenos nacionaes devolutos fi
cariam pertencendo á União para pagamento 
das dividas da guerra. da independench\, 
sendo esse o critorio que dominou nos Estado':l 
que se reuniram em congresso para passar 
os terrenos á propriedade da União. Poste
riormente, com o desenvolvimento nohvel 
daquella. Republica pela. acquisição de ter
renos de outras nações, como a Hespanha, a. 
França, a. Inglaterra, etc., alargou-se o do
minio da União, prevalecendo sempre, po
rém, o e1•iterio de que os terrenos á mesma 
pqrtencentes seriam destinados ao pagamento 
dessa despeza.. · 

Foi em virtude doste pt•incipio que se pro
mulgou a lei de 20 de maio de 1862. citada 
pelo seu collega que o pt•ocedeu na tri lmna. 
Ahi é que se estabeleceu o lwmestead, no sen
tindo de garantir ao occupante.dl.~ .. tm•t•as o 
pedaçv de terreno occupado, cuja extensão 
variava conforme os lotes em que eram di· 
vididos os terrenos da. Unií'io. · 

Os E~tados, porém, animados do mesmo 
desejo de povoamento de seus territo1•ios, 
procuraram ~ttrahir para si a -população es
tL'angeira, estabelecendo o homestead com as 
garantias conhecidas. · 

Eis ahi um elos grandes factores do rapido 
povoa.mento da gL'ande Republica, um dos 
mais importantes elementos da sua producção 
e riqueza assombrosas~ porque, si por um 
lado os Estados ondo a agl'icultura pre
dominava, legislavam sob o ponto de vista 
agricola. estabelecendo o homestead pat•a.lotes 
euraes de 40 a 2-10 hectares, por outt·o lado, 
nos Estados ondo vredominava a industrja, o 
homesteatl foi estabelcido para a casa e quin
tal do operario. 

Foi assim que se desenvolveram a agricul
tura e a industria nos Estados Unidos. São, 
pois, · dignas de serem seguidas pela C amara 
Brazileira as lições sobre o assumpto forn~
cidas pela Republica Norte Americana . 

Não p1·etende entrar na apreciaç~o das 
<::mondas ou, antos, do substitutivo offiore
cido. Parece, entretanto, ao orador que o no· 
bre Doptutado que o ap1•esentou p1•etende 
apenas ampliar as condições legaes actuaes, 
de privilegio de propriadade. . 

Afilrma o orado1· que quando o lwmestaad 
for lei do Brazil, quando o individuo souber 
que, vindo \)l'Ocurar as terras hospitaleiras 
ão nosso pa1z, dentro dello . poderá abrigar 
:sua familia de todas os embates da. sorte, olle 
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muito naturalmente procurat~á essas terras, 
porque terá este a.ttractivo, além de muitos 
que lhé o1ferece a nossa prodiga natureza. 
(Muito bem.) · 

E' este, a seu ver, o ponto principal do Pl'O· 
jecto. 

Dáparabens á Commissão por ter ampliado 
a idéa do autor do projecto, supprimindo do 
aat. 1° a palavra-rural. Com a suppressão 
desta palavra, a protecção estende-se ao tra
balhador de toda a especie. 

Além desta medida, a Commissão apresen
tou tambem emenda aos arts. ll e 12 
do projecio, com as quaes está o orador de 
pleno accordo. 

Pensa que não n~o colhe a obsm·vação op
postà pelo voto do Sr. Germa.no Hassl.Jcher, 
que nota que, tal como está concebida a 
emenda da Commissão, ella não poderá ser 
exequivel, por isso que o tutor póde não que
rer morar no sitio ou no homestead, não po
dendo ser a isto o brigado; 

Julga que, desde que um individuo se con
stituir tutor, terá de exercer elle seu cargo 
conforme a lei determina; por conseguinte 
ha, sem duvida, providencias que devam pre
Yer essa possibilidade. 

.Não lhe parece que· o homestead soja uma 
ironia dos tempos, estabelecendo o morgado 
da democracia. 

Ao contrario, o projecto vem estabelecer 
ga1•antias para o pobre, para o operario, que 
até agor.a não tem encontrado a protecção 
que lhe é devida. (Muito bem.) 

Diz .o voto vencido: 

Diz mais o nQbre relator do voto vencido :· 
«E $i o Estado mette-se a dispo1• nesse 

terreno, elle rest1•inge o credito, faculdade· 
social derivada da confiança.» 

Já. teve occasiã.o de dizer a S. Ex:. que é 
muito preco.rio entre nós o ·credito que pro-· 
vem prop1•íamente da terra. A terra entre 
nós tem um Yalor muito preca.rio e tan~o 
menor quanto mais afastada está dos grau
das centros oommerciaes, industria.es e agri· 
colas. 

Os proprietarios dos grandes latifundios 
seriam incapazes de levantar a mínima 
quantia sobre elles,porque nada representam 
de8de que estejam collocados a dista.ncias -
consideraveis dos centros e, sobretudo, desde 
que não estejam prova.do«s _ . 

A terra vale pelo trabalho de seus filhos 
c o credito que della · vem é -proveniente, 
sobretudo, desse trabalho. 

Não pretende examinar a serie de· conside
rações do nobre Deputado sob o o ponto do 
Yista do direito. Outros mais competentes 
que o façam. O sou intuito na tribuna é, 
como disse, proyer á falta involuntaria do 
seu collega de bancada. 

Acha muito procedentes as observações · 
apresentadas pelo Sr. Estevam Lobo, lem--
brando as seguintes medidas: · 

« I. A co11cessão do homestead é pessoal e · 
intr:.tnsferivel. Não será feito a syndicatos 
nem a corporações de especie alguma. A . 
mudança de residencia ou abandono poa 
mais de seis mezes impo1•ta. na caducidade d::t 
conces~ã.o. 

li. Não se dará· a-isenção de penhora para 
«O Estado não póde, não deve l'Ogular a evita1• o pagamento dos impostos feJeraes, 

actividade individual. não lhe cabe substi· estaduaes ou municipaes, multas incorridas 
tuir-se á acção privada parn, traçar modos a po1• delictos ou qual:li delictos, obrigações con· 
quem quel' que seja ou acautelar a sua vida.» trahidas· para a compt•a, desenvoivimento e 

Não é, nem póde ser este o intuito do pro:. valorização do homestead, custas judiciarias, 
jecto. sentenças proferidas antes da constituição do 

Votando o homestead, o Poder• Lngislativo homestead.» 
não se quer immiscuir na actividade indivi- A primeira destas medidas evitará o abuso 
dual; não quer da1• normas: elle quer acau- de especulações, como aquelles que se deram 
telar um principio de ordem superior, quer em alta escala nos Estados Unidos, quando 
adoptar uma medida contra o pauperismo. se fizeram as primeiras leis referentes á· 

Diz ainda o nobre Deputado: venda de terras . 
. «Para o Estado o direito do chefe de fami- A segunda é tambem digna do estudo e da-

lia no seu homestead não póde valer mais occeitação por parte da Cama.l'a. 
do que o direito do credor a haver o que lhe Disse o Sr. Germano Hasslocher: 
é devido.» «No nosso pa.iz, não dispondo a União de· 

Entende o o1•àdor que I>óde e deve, porque terras devolutas, o homestead federal ameri-
o Estado visn. fim mais.elevado do que o inte- cano é inapplicavel, isto é, uma lei federal 
resse particular que diga respeito quer ao de- não o póde instituir.» 
vedor, quer ao credor ; o Estado não ee Ha neste ponto uma. confusão. Si ~ ver
:preoccupa, legislando sobre o assumpo, nem dade que a União não póde ter terras, por· 
com o deTedor e nem com o credor: o Estado que essas terras pertencem ao Estado, não· 
cuida de acautdar contra os vaivens da. é menos certo que, uma vez entra.das essas 
sorte aquelle que é um factor da nossa ri-J terras no domínio particular, é da priva· 
queza e desenvolvimento. (Apoiados.) tiva competencia da União-legislar sobre o · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/051201510:14- Página 28 de 37 

SESSÃO · EM 30 DE JULHO DE 1904 549 

llieeito de propriedade relativo a ellas. Não 
é outro o caso em que se institue o ho· 
mestead, 

Accrescenta S. Ex. : 
«Nada impede, porém, c1ue os Estados, do

nos das terras dovolutas, dellas podendo dis
por sob todas as fórmas que o direito civil 
consagra, ceda. as mesmas com condições, 
com a. clausula de constítuirem o homestead.» 

Parece ao orador que o caso não é o 
mesmo de que se cogita no projecto. 

O projecto esta,tue que qualquer cidadão 
pôde exercer o seu homestea(l, no sentido de 
gosar as vantagens da lei, no sentido de 
acautelar sua familia contra os embates da· 
sorte, ao passo quo o caso a que S. Ex. se 
refere seria o de cada Estado llat• as suas 
terras devolu~as sob certas condições. 

Põe t.ermo ás suas observações, chamando 
a e_sclarecida :;ttt~nção da Camara para o 
:proJecto que d1spoe sob1•e a.ssumpto muito 
~mpo~tante? estabel!3cendo um meio seguro, 
mfalllvel de att1•atur para o territorio na
cional a corrente immigra.toria, de que tan
tos necessitamos, garantindo o estrangeiro 
contra todos os azares da sorte. 

Conseguiremos.-está a isso convencido
povoar as vastas regiões incultas, si assegu
rarmos o futuro dos que nos procuram e de 
suas familias. 

Era. o que tinha a dizer. (Muito . bem; muito 
bem; o orador é compi·imcntaclo.) 

O Sr. Presid~nLe-Não ha, mais 
oradores inscriptos. 

Si não ha quem peça a palav1•a, ence1•rarei 
a discussão. (Patlsa.) 

O Sr. Candido Roclt•igues
Poço a palavJ.•a pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem pn.laVt'a pela. or
dem o Sr. Can<lido Rodrigues. 

O Sr. Can<'li<lo Ro(ll'igues 
(pela m·dem)- Sr. P1•esidente, não se1 Sl LU· 
ftinjo o Regime o to, ponderando a V. Ex. 
que, tratando-se de um assumpto desta ma· 
gnitude, que, pelo parecer da Commissão, 
encerra ideia.s que devem ser aventadas e 
discutidas, melhor consultaria o intet·esse 
publico si ella podesse ser adiada. 

Não sei si o Regimento permitte que 
V. Ex. • . adie a discussão, faltando ainda 
meia hora.· .• 

O SR. .PRESIDENTE - Faltam 40 minutos 
ainda para. terminal' a sessão. 

O SR. CANDmo RoDRIGUEs-Não me pro
ponho a. cansar mais a Camara.; em todo caso 
parece-me que V. Ex., forQando um poueo 
a interpretação do Regím~nto poderia adiar 

a discussão para. que outros membros d~-. 
Commissão podassem elucidar mafs o a.!
sumpto. (ilpoiados.) 

O Sr. Presi<len:te-Attendendo à<3 
olJse~vações ~o nolm~ Deputado o á ·impor
tanCl~ do proJecto, apezar de restarem aindn: 
40 _mmuto~ IJara. a terminação dos trabalhes. 
adio a discussão pa,ra a proxima sessão . . 
( ilfuito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Va.e a imprimir a segLlinte 

REOACÇÃ.O 

N. llO B- Hl04 
Redacç{ío final da emenda ao projecto n. 11() 1 

deste anno (do Senado), que autoriza o P.l·e
sidente da Republica a abri1· . ao Ministerio 
da Fazenda o credito extraordina1·io qt~e 
p1·eciso fôr pm·a pagamento a D. Damaziir. 
Malvei1·o da 1líotta, mae do faUecido capitao
tenente da a1'rnada Lindolpho Malvei?·o dg 
llfotta, do meio soldo e montepio a que te;n . 
cli1·eito 

(Vide projectos ns. 347, de 1903 elo Senado, 
o 110, de '1904) 

Em vez üe -que p1•eciso for - diga-se: 
- <le 15:455$4.40. 

Sala das Com missões, 30 de julho de 190-í. 
-Dom,ingos Guimm·li:es .-Walfi·edo Leal. 

Vãu a imprtmit· os seguintes 
1'R0JECTOS 

N. 122-1004 
Autori.m o Pode>· Exect~tivo a conceder maig 

um r.mno de lice;1ça, com todvs os vencimen· 
los, po.ra tratamento de sua saurle ao ld(e1·es 
do 12° IJatatltt"ío d~ infimtm·ia do exercito 
Alft·edo Romllo dos A11jos 
A' Commissã.o do Pnticõcs c Pollercs Cai 

prosent'l o rerttterimento do alferes do 12'· 
batalhão do ini'imtttt'ia. do exercito Alfredo 
Romã.o dos Anjos, solicititntlo do Congresso 
Nacional mais um anno de licença, com 
todos os vencimentos, para, tratamento de 
sua saude, gravemente alterada, em proro· · 
gação á que lhe foi concedida, ele accordo 
com o decreto legisla ti v o n. 1.128, de 16 de 
dezembro do anno passauo. 

O supplicante, que allega ser pobre, prova 
sua. enfermida.de com attestado de concei
tuado especialista desta Capital. 

Nestas condições, é aCommissão de parecer 
que seja deforido o requerimento, approvado 
o seguinte projecto de lei que submette á 
deliberação da. Camara: 

O CongreBSO Nacional1•csolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au· 

torizado u.; conceder mais um anno de liceo.-
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ça,, com todos 9P vencimentos, part1 trata
mento de sua saude, ao alferes do 12° ba.

.. talhão de infantaria do exercito, Alfredo 
Romão dos Anjos; revogadas as disposições 
em cont1~arlo • . 

Sala. das Com missões, 23 de julho de 190.4. 
- José Euzebio, presidente. - Felix Gas
par.; 1•elator. ~Sá Ftei1·e.-Eu~ebio de ..ln
.drc;.de. 

cional, oJferecendo a Commià~ão ao votó da 
Camara o seguinte 

P1·ojecto 

O Congresso Nacional resOlve: 
Art. I. o Fica o Poder Executivo a.utm•izado 

l\ conceder ao substituto do juiz fede1•al 
na secção do Estado do Amazonas, bacharel 
Antonio Demetrio de Souza, um anno de 

N 123 _ i90-i licença., com os vencímentosrespectivos, para 
· tl'atn.r de sua saude onde lhe convier. 

ilulm·i~a o Poder Executivo a prorogw· po1·f Art. 2. • ReYogam-se a.s disposições em 
um anno com o1·denado para tmtamento de contrario. · 
sa_nde a licenç~ con~edida ao bo.chm·el Vul- Sala das Commissões, ~3 de julho de 1904. 
P,tano _de A.qumo ltonseca, o.manuense dos - Jose Eusebio, presidente.- Eusebio de An-

. Correios de Pentambuco d1·ade.- Sâ F1·ei1·e.- Felix Gaspm·. 
Exa.minou a Commissão de Petições e Po

deres o requerimento do bacharel Vulpiano 
de Aquino Fon~eca,, a.manuense dos Correios 
do Estado de Pernambuco, solicitando um 
anno de licença, com ordenado~ para. trata
mento de sua sa.ude, em prorogação da de 
seis mezes que lhe foi concedida por decreto 
n. 1.143, de 20 de dezembro do anno pas
sado. 

N. 123- 1904 
.~lutoriza o Podm· E-r:ecutivo a concede?· ao 

despachante da Intendencta Geral da Guen·a, 
Gabriel Alves de Asambuja, ttm armo de 
licença sem, venci11~entos para trata1· de sua 
sdude onde lhe convie1· 

Gabriel Alv-es de Azambuja, despachante 
da Intendencia Om·a.l da Guerra., junt.ando 
attestado medico, solicita licança de um 
anno para tratamento de sua sa.ude. Pctl'e
ceodo justo o defel'imento do pedido, a Com
missão de Petições offerece á consideração 
da Cama.ra o seguinte projecto: 

Tendo o supplic::~.nte provado, com a.ttcsta.
-iios medicos, ser verdadeira a aUcgaç \o de 
osta.r gravemente enfe1•mo, entende a. C->m
missão que seu podido merece deferimento o 
apresenta por isso, â consideração da Ca
rmaro o seguinte pt•ojecto de lei: . 

Al't. unico. FICa o Poder Executi~o auto- O Cong1•esso Nacional resolve: 
rizado a prorogar por um anno, com orde· Art. I. o Fica. o Podm• Executivo autorizado 
.nado, para tratamento de saude, a licença a conceler ao despachante da Intendencia 
-.concedida pelo decreto n. 1.143, de 2D de Geral da Guerra, Gahriel Alvo~ de Azaro
dezembro do atmo pas~ado, . ao bacharel Vu. 1-~ buja, um anno do licença, sem vencimon
piano de Aquino Fonseca, amanuense dos tos, para tratal' de ;o{Ua. saudo onde lhf' 
Correios de Pernambuco; revogadas as dis- convier. 
poEições em contrario. . Art. 2." Revoga.m·se a.s disposiçõos em 

Sala das Commissões, 23 de julho de 1!104. contrario. 
-Jose E~tzebio, P1•esiden te. - Feli;;; Gcupa1·, Sala. da.~ Com missões, 27 <le julho de 1904. 
l'olator.-E~tzebio de Andrade.- S(l Jii•eil'c, ...;;...Jose Eusebio, presidente.-Busebio de l\.n_

N. 124- 1904 
A.uloriza o Poder Executit'o a concede;- ao 

substitLtto do juiz f'ederal da secçao do Es
tado do Am.azonas bacharel Antonio Dem,e· 
t1·io de Souza, tem anno de Ucença com os 
veucimentos respectivos pa1·a trataJ· de stw 
sande lhe con"iet 

A Commissã.o de Petições e Poderes, a. que 
foi presente a petição do bachaJ.•el Antonio 
Demetrio de: Souza, substituto do juiz fe
deral na secção do Estado do Amazonas, 
vet•iftcou, pelos documentos que a acompa.
nham, achar-se o mesmo gravemente doente 
c impedido, po1• isto, de exercer as funcções 
de seu cargo ; pelo (1 ue, julga pode1• ser de .. 
erido o pedido de um a.nno de licença 

. que o requerente solicita. do Congresso Na.-

d1·ade. -Sri l•i·oil·e.-FeliJ; Gaspar. 

N. 126- 1904 

Autoí"iza o P1·esidente ela Republica a con
cede!· SP.is mezes de licença, com os venci
mentos da lei, ao ajttdante de fiel da 
thesou,·o.,·ia da Est,-ada de Fer2·o Oent1·al 
do Braza, Julio ftfendes Pereira, em p;·oro
gação da licença em cujo [JOSo se acha, JJara 
trata1· de sua saude onde lhe convier 

A' Com missão de Petições e Poderes foi 
presente o requerimento em que Julio Men
des Pareira., ajudante de fiel da. thesouraria 
da Estrada de Ferro Central do BI'a.zil, soli
cita seis mezes de licença, com vencimentos, 
na. fórma da. lei, em pL·orogação da. que lhe 
foi concedida pelo .Ministro da Viação . 
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O requerente foi submettido <t inspecção 
de sa.ude e considerado em condições de pre
cisar da licença solicitada., pelo que a Com
missão é do parecer quo setlefira o seu reque
rimento, apresentando para isso o seguinte 
Pl'Ojecto: 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu.

blica autorizado a conceder sois mezes de 
licença, com os vencimentos da lei, ao aju
dante de fiel d:t thesourat'ia. da Estrada de 
Ferro C:Jntral do Br.1zil, Julio Mendes Pe
.-eirn,,em prorogaçio d;t licença em cujo goso 
se acha, para tru.tar do sua saudc onde lhe 
convier; revogadas as disposições em con
trario. 

Sala. das Com missões, 30 de julho de 1904. 
-Jose Eusebio, prosideoto e relator.- Felix 
Gc1.spar .-Eusebio de A11d;·ade. 

O Sr. Presidente- Não havendo 

Continuação da votação das emendas otfe
recidas ao projecto n. 85 A, deste a.nno, em 
3a discussão, que reforma o Regimento In
terno da Camara dos Deputados (3& discttssão)~ 

P discussão do projccto n. 30 A, do 1904, 
autorizando o Presidente da Repuhlica a. en
commendn.r á industria, pelo Ministerio da 
Marinha, os navios que menciona, com pa.
receres c emendas das Commissõcs de Ma· 
rinha c Guerra c de Orçamento e voto em 
scpara:lo do Sr. Soare::: do.<> Santos ; 

Continuação da ·!_a discussão do projecto 
n. 112, de 1904, instituindo o privilegio ho
rnestead isentu.udo de p0,uhora o immovet 
rurat pertencente a brazileiro nato ou natu
ralizado, que fizer <t declaração da tabella. 
que indica, e dando outras providenci~w,com 
parecer e emendas da maioria da Commissão 
do Constituição, Legislação c Justiça c vot:) 
em separado do Se. Germano Hu.sslocher. 

nada mais a trata1·, designo para segunda.- Lev:1nta-se a sessão ás 3 hol\LS e 30 miou-
feira, 1 de agosto, a sogu:nte ordem do dia: tos da tarde. 
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.Dizcur.so.s pronunciados em diversas zs.ssõe.s 

-------~--------

DISCURSO PRONU~CIADO NA SESSÃO DE ~G DE JULHO DE . 1904 

(Vide pag. 421> do ptesente volume) 

O Sr. Eloy Cha.ves-Sr. Presi-~ dente..; commun..; , quanto na propl'ia. vida 
-dente, venho hoje desempenlmr-me de um dos SJl'es a morte é um phenomeno da pro-
-compromisso de honra, ha. muito tomado prin. viJa.. 
para com a Nação e para com a minha con- Ao tratar da defesa do meu paiz me 
sciencia •. Venho apresentar um projecto de atcrei mai~ particularmente á. sua defesa 
lei que procura, tanto quanto possivel, fa.ci- maritima c a.ssim procedet•ei não porque o 
litar a grande obra. da remodelação da nossa exercito não me mereça. o mesmo desvelado 
marinha de guerra.. carinho, o mesmo cuid:úloso esforço para 

Para os Estados effectivamento .nã.o ha nem melhoral-o, mas porque a defesa terrest1•e 
pôde haver problema mais tra.nsccmdente encontra sons naturaes reforços o anteparos 
e vital do que aquelle que diz respeito á sua já. nos accidente~ do te1•reno, já n:.t indolc do 
defesa.. E os que não se desinteres5am de cou- proprio povo, que mais facilmente se pôde 

-sas do Brazil hão de forçosamente reconhe- aguerrir pelo voluntariado, fol'ma.ndo uma 
cer que, quanto aos nossos meios de defesa, forçn. efficient.e. 
estamos hoje muito aquem do qne esta vamos O poder naval cu~ta muitJ mais a for
no momento em que víamos ter•minada, glo- mar-se; demanda um fâ.ctor importa.ntis· 
riosamentc para nós, a guerra com oPa- simo- o tempo, exige muito mais trabalho 
raguay. .·· e muito mais dinheiro. Marinhas não se im·. 

E essa. decadencia do nosso poder sobretudo provizam, os exemplos da historin. -são im
se fez sentir pelo pavoroso enfra.quecimcnto pressionadores no assumpto. 
de nossa marinha de guerra, que naquella. E' hoje no meio dos errtendidos um axioma, 
campanha havia esc1·ipto paginas imperoci- que toda aquella força naval que se orga. 
veis de valor, como lUachuelo, Hmuaytá. e niza de momento, que se procura levantar 
tantas outras, cuja recorda.çã.o nos ensober- na hora. em que estalam as hostilidades 
bece,mas nos enche tambem de uma inenar- traz um defeito congenito a- inefficacidade. 
ravel tristeza pela comparação com os dias Ex:ercitos cream-se de um ja.cto, mui tas 

·de hoje. vezes : as proezas dos volunta.rios e rec1•uta.s 
Ai ! dos povos impt•evidontes, a.i! dos povos nos tempos da. gt•ande revolução fulgcm 

que limitam o seu olhar á orla de suas praias ainda e, entre nós mesmos em a nossa 
e não procuram prescrutal' o sempre ensom- grande campanha, s::tbemos como se cobri
brado horizonte da política internacion::tl, de ram de glorias os voluatarios que para lá 
onde as surprezas surgem com a impetuosi -~ partiram. 
dade das tempestades. ·A historia, porém, não aponta um unico 

As lutas no convivio internacional são exemplo em que uma marinha. improvizada 
tão fatacs, tornam-se de .tal maneira inci- a.lgo valesse; portanto, o poder nava.l de· 
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pende, n,ntes de tudo, de uma organização experimentar o travo do desastre final, não 
previdente e methodica. obstante o valor de seus soldados, entre os 

Nas lutas modernas, qual é o papel da quaes avulta como um gigante- Stoessel, o· 
marinha '? Terá, para o successo fina.!, a pro- defensor de Port Arthur. 
eminencia ou o segundo Ioga r. Em nossa historia, o exemplo é tambem de· 

Sr. Presidente, na maiori<L dos casos, c, impressionar. O eminente Sr. Visconde de: 
sobretudo, quando se trata de nações mari- Ouro Preto, no seu notavellivro ol marinha 
timas, innegavelmcnte a precminencia com-· de outr'ora, diz: «Foi em Riachuelo que se 
pete á àrmada, compete ás forças de mar. ,jogou a cartada definitiva entre o Paraguay 

Para não irmos longe, vejamos os exem- e o Brazil; e, si as forças de Ba1·roso tives-· 
pios qu.e a historia nos· fornece, do seculo sem vencidas, Lopez dominaria as aguas do 
passado para cá. Paraná e receberia os ultimos recursos que· 

Nas campanhas napoleonicas, a Inglaterra aguardava da America e da Europa. Sua es
deveu o ascendente que depois firmou, quadra levaria em poucos dias a Buenos:.... 
deveu o te1' podido, o ter conseguido domar, Ayres, a Montevidéo, ao Rio Grande os exer
dominar e vencer o grande cabo de guerra, citos de Robles e Estiga.rribia e desde logo. 
deveu-o exclusivamente ao facto de ser se- quasi impossível seria evitar o anniquila
nhora dos mares. mento da tríplice alliança e o predomínio do· 

E Napoleão, que, com vôo alta,nelro, elemento barbaro no continente sul-ameri
havia passado pela Europa inteira, de victo- cano. 
ria em victoria, teve, <1final, de ser vencido No rio, portanto, se tinha de jogar a par
porque o bloqueio quo ello tentou levar a tida suprema, alli se deveria decidir da sorte 
e.tfeito contra a sua grande inimiga iámais de toda a campanha.» 
pôde ser uma realidade, tendo a Grã-Bre- Si é essa a lição da historia, si não se pód.e· 
tanha o domínio absoluto dGs mares infindos. por completo negar este papel preeminen+e 

Assim, diz um escriptor muito reputado: quo compete ás esquadras nas guerras dos 
(< Trafalgar foi o prologo do grande drama Estados marítimos, precisamos saber: no 
quo devia ter pm• epilogo '\Vatel'loo! » momento actual podemos te1• uma esquadra? 

Na grande guerra em que os Estados do No caso affirmativo, qual o meio mais 
Sul da União Americana procuraram fazer a adequado para da1• vida e corpo. a esse 
secessão da patria, nessa gue1•ra, segundo ideal. 
todos os modernos historiadores, a preemi- A resposta a essa pe1•gunta é, S.r. Presi
nencia coube, innegavelmente, á marinha de dente, que propeiamente constitue o fundo 
guerra. Foi com os uavios commandados por do meu discurso e que é a razão de ser do 
um Farragut, por um David Portm·, que a projecto que vou fundamentar. 
União pôde dominar pot• completo· os con- O deleixo, a indolencia, a imprevidencia 
federados, já se apoderando do Mississipi e com que geralmente tratamos e resol
de todos os seus afl1uentes e seccionando vemos os assumptos que se referem á nossa 
assim totalmente o PI'oprio territo1•io dos defesa são patentes nas varias phases de 
revolucionarias, já estabelecendo o bloqueió nossa historia. 
dos Es~ados do Sul, e cortando, portanto, Só nos movemos e algo procuramos fazer 
túdas . as communicações destes com a Eu- em relação a este primeiro dever de patrio
ropa, para onde mandavam seus productos, tismo - a defesa do paiz, qua.ndo alguma 
recebendo em troca armas e munições. difficuldade apparece nas nossas relaçõe;~ 

Na guerra chino-japoneza viu-se o papel inte1•nacionaes. 
que teve a marinha do imperio do Sol Nas- Trabalhamos então febrilmente, gastamos 
cente. muito e desordenadamente. 

Então, dizem todos os escriptores que os- Cessam, porém, as apprehensões, clareia.m-
tudaram a. campanha, si não fosse o Japão se os hor1zontes e voltamos ao abandono 
desde logo, haver-se apoderado em .ab.soluto dessas questões vitaes,nada tendo aproveitado 
do domínio dos mares, si não tivesse ful- á Nação com o que desbaratamos sem me
minantemente subjugado a esquadra chineza., thodo e sem ordem nos dias de máo pre-
certo, não poderia leva1• a e.tfeito a invasão, sagio. · 
não poderia espalhar os. seus soldados pela Isso é quasi uma idiosyncrasia nacional. 
Cor.éa e pela China, não poderia obrigar esta E tanto assim que o illustre Sr. visconde 
a,acceitar uma paz humilhante e desastrosa. de Ouro Preto na mesma obra já citada,, na-

Ainda agora, Sr. Presidente, temos uma ferindo-se ao estado do paiz, sob o ponto de 
lição empolgante: no mesmo extremo Ori· vista militar, pouco antes da declaração·.da 
ente, o Japão dominando o collosso mosco- guerra <!om o Paraguay, assim se exprime : 
vita e impondo-lhe derrotas sobre derrotas. «Apezar desses precedentes (questão Chris-

E.o mollosso slavo,porque se deixou domi- tie) que nos deviam por .de sobreaviso, re
nar .uo oceaM, .ha de fatalmente ter de cahiramos na antiga in.ercia. .e ~o~.ta'i~amos tXG· 
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.habitual · deleiroo no tocante ao e(l;e~·cito e d do Brazil resentem-sc da falta de meio 
àrmada.» circulante,-sel'Üi. o cumulo da insensatez .ir, 

E foi por isso, foi por nos acharmos des- por meio de um emprestimo iuterno, re
prevenidos . no momento em qun se inicia- tirar da circulação parte desse já tão es
·ram a.s hostilidades dessa campanha a que casso numeraria e empregaL-o mt compra 
1omos arrastados pela defesa de nossa honra de ma.terial nava.l. 
o1fendida cruelmente por um tyra.nno bar- Emittir papel moeda ? ~Ias isto ser i:1 uma 
haro, quo, ao envez de fazermos uma rapida loucura. Nós somos um povo apenas con
g:uerra, leva.mos cinco longos u.nnos nos pes- valescente no credito. 
ülentos estmros do Sul e tivemos de despen- Sendo assim, resta-nos um unico meio: é 
der• a fabulosa somma de seiscentos e treze pedirmos ao povo mais um tributo. 
mil contos de réis. Ao discutir os mejos de levar a. effeito um 

E como só cuidamos da mat•inha c do tão grande emprehendimento , não posso 
exercito ao som da artilharia e ao clarão dos deixar de mencionar a opinião dos que pen
fuzis do inimigo, sempre comprámos ma- saro que isso póde set• realizado com re
teria! ruim, màtel'ial de. carregaçí'io, por cursos nor·maes e ordinarios do orçamento. 
preços elevadíssimos. E debaixo desse cri- Peço permissão para dizer que os quo 
terio é que se tem desenvolvido, ou melhor. assim pensam são utopistas. 
se tem cnlanguescido o nosso podet• militar. Com muito espírito e com muita precisão, 

Sr. Presidente, esse estado de co usas me o illustre relator da receita, no ano o passado, 
impressionou de ha muito, mesmo quando eu o meu illustre amigo o Sr. Anisio ue Abreu, 
não tinha. a honra de fa.zer parte desta Ca- disse que é muito commum em nossas as
mara. A esta, venho agora pedir que encare sembléas, quando se trata de Levar por de
o problema com a solicitmLe que elle me- ante qualcruer grande obra, consign<1r no 
rece, que não deixe mais, por um momento orç:amento autorização para ella. 
::; iquer, protrahir-se a solução deste magno Mas, accre::;centa S. Ex. com muita ma-
assumpto. licia e muita verdade, ou estas consignações 

Precisamos quanto antes lançar os nossos ficam Lettra morta. ou ontão, pcior do que 
olhos p<tra a reorganização do nosso poder isto, vêm trazer um grande defeito para o 
militar, quer terrestre, quer marítimo. orçamento, o deficit. 

E como o poder naval, para tornar-se effi- Com effeito, Sr. P1•osidento, com o orça-
ciente, demanda muito mais tempo, muito mento apertado que tomos, em que é neces
mais ·despesa, como requer um conjuncto saria uma alta. gymnastic <~ para que a re
de medidas complexas, resolvi trazer ao seio ceita se equiLibre com <t despesa, seria uma. 
da represuntação nacion :~l este projecto, que simplicida.de pedir aos recur8oS ordinarios. as 
procura dar um remedio para o grande mal. verbas avultadas de que carecemos para a 

'Qrgc que a Camara algo resolva sobre comp1•a de material naval. 
elle, acceitando-o, omondando-o ou substi- De sorte que se impõe inilludivelmente, 
tuindo-o por um outro melhor. · si na vm·dade qum·enws fallm· sincm·amente ao 

O que é inadiavel é que habilitemos a paiz, si não desejamos apenas fazer um jogo 
administração com os r·Jcursos indispensa- de palavms, fallando em mal'inha. e não pro
veis para a remodelação do nmterial naval. curanuo a respectiva importancia para a 

Antos do entral' na defosa do projocto. obter, impõe·se inilludivehnonte, repetimos, 
vejamos q uaes ·os meios commummentc us<t· o pedido ao povo do uma nova contribuição. 
dos para. realizar-se uma. reforma. desta.s. A osculha do imposto, que deve dar íl.O 

A acquisição dt:l mater•ia.l naval se tem orç~tmento os recul'~os necessarios para a 
feito entre nós pelos seguintes meios : por reforma do nosso matet•ial nu.val, foi objecto 
emprestimo externo, por emprestimo in- de Longos estudos de minha parto. 
·t.m•no, ou por emissão de pa.pel·moeda. Em Antes de resolver-me pela crcaçã.o de um 
emprestüno externo não t:~odemos pensar novo tl'ibuto, tive de estudat• um outro a.t
neste momento. vitro qual o de augmentar-se um dos im-

Os povos que nos poderiam dar os recursos postos já existentes. 
necessal'ios para isto agora não nos dariam. Deixei de lado este meio de obtenção .de 
Elles só emprestam o seu dinheiro para recursos, e isto pelas razões que passo a re~ 
aquelles melhoramentos que são tidos como ferir. 
remuneradores; só emprestam o seu dinheiro Dos impostos já existentes teria.mos, em 
para ser empregado em obras reprodu- primeiro logar, o imposto de importação_. 
ctivas. Mas o imposto de importação é, como disse 

Emprestimo interno, seria uma insensatez · um notavel escriptor patrio, n.quelle i~-
pensa.r neHe. I posto que tem servido, desde que somos .naç~o 

Um dos nossos grandes males é a insuffi- independente, para carregar o peso de t~da 
ciencia de numerario; si as principi.\CS praças a nossa divida fLtadada. e as coniequenclas 
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·dos'erros e pbanta~iâs dos nossos financeirós ·absolutamente vir fornecer ao orçamentO o1 
e fazedoreadoorç[t~ento~ recut•sos immediatos de que este necessit:.\. 
·Desde que o Brazil se declarou povo a.uto- Ti vemos, pois, de pôr de lado esse im· 

·nomo, desde que se separou da. metropole, posto. 
todas as nossas dítnculdades financeiras pe- Restava o de capitação e sobre elle o meu 
sam sobre o imposto de impot•tação que vem o:1pirito se deteve e o acceitou plenamente. 

· augmentado de 100 °/o de 50 annos p:~ra cá. d · 
·De sorto que pedir a. esse imposto novos E' ver ade, Sr. Presidente, que ha gran-

recursos seria crueldade para o contribuinte. des prevenções contra esse imposto. A sim· 
·Além disso, está estabelecido, está, mais ou ples pala·na- Capita~ão- produz em mui
menos, assentado nas nossas no1•mas admi- tos, al'repios ; parece-lhes que é ~m imposto 
nistrativas que 0 augmento do imposto de de sociedades primitivas, que é um imposto 
·importação deverá. sei' especialmente des'ti- que absolutamente não é empregado nos 
nado ao melhoramento dos portos do paiz. povos de civilização adeantada. 

Assim, com este imposto, com a aggra- No em tanto,· estudando a questão, verifi-
vação das taxas alfandegarias •. não podemos quei que elle existe nas nações mais cultas, 

·nem devemos absolutamente contar. que elle existe no regime o tributaria de 
Teriamos tambem a aggravação dos im· muitas nações respeitadas no mundo; e. 

postos intern(·S, chamados de consumo. para não citar outras, basta dizer que na. 
·. Mas, Sr. P1•esidente, estes impostos apc- Fr•ança. e nos Estados U.oidos elle é uma 
nas p1•oduzem 40.000:000$ annualmente ; realidade. 
e, para termos o que é necessario para levar Entre os escriptores ha no assumpto 
por deante a reforma da marinha., isto é, grande divergencia; uus acceitam-no, outros 
' para termos, no mínimo, a quantia de o repellem. 
16.000:000$ por anno, teriamos de augmen- Economistas, porém, de grande valor, de 
tarem 40 °/o as taxas desses impost:.~s. quilate, entre os quaes Léon Ponsard, Léon 

Ora, recahindo esses impostos solJretudo Say, Cawés, e, finalmente, Leroy Bcaulieu, 
em generos de primeira necessidade, como acham que dentro de certos limites, obser

.. os tecidos grossos, o calçado, o sal, o phos· vadas ecrtas re-1tricções·. o imposto de 
pboro, etc., a aggravação das taxas iria ca.pitação . ost(t inteiramente de accordo com 

·pesar sobre as clas . .;es mais desfavorecidas, o os princípios mais est1•ictos de economia po· 
que seria iníquo por aggravar de muito as litica. . 
condições em que ellas estão. (A.pc;iados.) Entre os escrlptorel patrios, o S1~. Amaro 

· Do sorte que por este lado tambem Unha· Cavalcanti, que é uma competencia no a.s-
··m.,gs de renunciar :t qualquer augmento. surnpto, e o Sr. Viveiros do Castt•o, moço 

•:Abandomi.do, pois, o alvitre de aggravação de grande talento, que occupa com brilho 
das taxas de um imposto já existente. res- um logar no Tribunu.l de Contas, enten
ta.va-nos a escolha. de um novo tributo. dem ta.muom quo esse imposto, desde que 

De impostos novos, novos por não existi· não soja· exagerado, que não revi~ta a 
rem em nossa logislação fiscal, apenas dous fót-ma do capita.ção graduada, ó n.ccoitavel, 
nos poderiam sm•vir : o imposto sobre a mesmo conveniente, o intoh•amento de 
renda e o imposto chamado de ca.pita.;ão. accordo com as mais exigentes proscripções 

O primeiro apt•esenta varios inconvenien· da sciencia cconomica.. 
tes e offerece varias difficulúades no lança· Vendo a minha. idéa av.a.drinhada. por 
mento. esct'iptol•es ela. maior nota, Jd. nacionaes, já. 

Em primoim logm•, eu tenho, o commigo e&trangeiros, utilizando-me do quo se pratica. 
muitos collegas daqui do. Camara, escrupulos entro os J)OYOS da mais alta civilização, 
constitucionaes. Muitos temos que o importo como a Fl'ança. o os Estndos Unidos, acceitei 
sobre a renda pertence exclusivamente aos para o meu projecto o imposto de capitação 
Estados, como a estes deve exclusivamente simples. 
:Pertencer o imposto sobre diviúendos de Já tiYemos o. c~pitnção em nosso regimen 
companhia~ e bancos. De sorte que teríamos tributario. 
logo de agi1,M• esta questão, de ir de en- Em 1867, existiu esse imposto revestindo a 
contro a justos . escrupulos de muitos Depu- fórma graduada, isto é, ten·io em conta· os 
tados que, com fundamentos bem juridicos, have1•es dos contribuintes. 
entendem que elle não póde pertencer á Esta fórma tem graves inconveniente§. 
União, mas sim aos Estados. Primeiramente, torna-se arbitraria a di-
-. Em segundo loga.r, o· imposto sobre a renda visão das varias classes em que Õ imposto 

·o:tferece grandes ditficuldades na maneir·a de tem de recabir; em segundo logar, confunde
·se. o estabelecer, de · se o arrecadar; de modo se com o imposto de renda, tendo deste · to-
· que, nos ·primeiros annos, não poderia. dar os ·dos os inconvenientes ' e nenhuma das quali
. reaultados de que·-ca.recemos. não poderia. d~des. 
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Por essas · razões, em: 1875 foi abolido de 
nossa. legislação fis,~a.l. . · 

diz em aparte que seria . necessario que dahl ·: 
nada Ro deluzisse pa1•a. a. ·arrecadação. · · 

. A:ca.pitação simples não tem, porém, esses 
inconvenientes. . ' 
. Consiste no seguinte : todo individuo, na· 

ciona.l ou estrangeiro, residindo no paíz e no 
goso de seus direitos civis. paga annualmcnte 
uma. tua fixa ao Thewuro. 

Comprehende todas as pessoas maiores, 
não indigentes, indusive a!J mulheres stci 
ftwis. · 

· Pelas exccpções compendiadas no artigo 
primeiro se vt~ tarnbem que a capitação de 
que trata o pro.jecto vão é total, isto é, não 
recahc sobre tortas as pessoas do uma fami· 
lia; homens, mulheres e creanças, o que se· 
ria. deshumano, iniq uo e vexatorio. 

Vou ao encontro dll consideração de qtt~. 
para ollo ser efficaz, pt•ecisaria vir liquido 
para o Thesouro. Ora, este imposto de ca
pítação, conforme dizem os economistas, é 
de cobrança. facil, o como já. ternOs o fisco 
federal por toda. a Republica c os a.ppa.- · 
rolhos nocessarios á percep:Jio de outros ' 
impostos jd estabelecidos, podemos tanibem, 
com a autorizaç~ão que o projecto dá ao Go- · 
verno, e tendo em vista o fim patriotico para:-' 
quo o imposto ú instituído, determinar que- . 
clle entre para. o Thosouz·o sem a menor de
ducção, sem a menor despcza. 

E' uma capi tação parcial. 
A . base da taxação ê o goso dos direitos 

civis. 
Assim, si em uma familia. numerosíssima 

só houver uma pessoa que por todos vele e 
debaixo de cuja autoridade todos vivam, só 
essa pessoa pagará a taxa. 

Preferi escolher como base da taxação o 
uso dos direitos civis, como na França ao 
systema. ·geralmente usado nos Estados Uni
dos-o uso dos direitos politicos. 

Em um pa.iz como o nosso em que a 
a.bstenção ás urnas é tão grande, serid. erro 
crasso junta.r ao exercicio do direito do voto 
o pagamento de um imposto. 

Est.abeleço que este será de 5$ por anno e 
poderiL ser pago em uma ou duas prestaçõ JS. 

Tem um ftm determinado, fóra do qual o 
producto de sua arrecadação não poderá ser 
ômp1•egado- a renovação do material da 
marinha de g-uerra brazileira. 

Nestas condiçõos, ninguem dirá que para 
o cidadão mais pobre seja isto um sacriticio 
excessivo. 

Tratando-se da defes~ da Patria, da segu· 
rança de sua independencia, pareco que não 
é exigir muito pedir menos de 500 réis por 
mez a cada chef'e de família. 

Este imposto de 5$, que pa1•ece ser quasi 
inetHcaz, deante dos 16.000 contos de réis de 
que ·careceremos todos os annos para a re
construcçã.o do nosso pode1• na vai, dará a 
verba necessaril pata tal fim. Si temos 
uma população de 18 milhõe.:; de habitantes, 
conforme geralmente se computa, calculan
do~se, com muito pessimismo, que apenas um 
sexto dessa população pague essa taxa; temos 
que a capitação dará por anno 15.000:000$000. 

0 SR. GÁ-.:.,EÃO CARVALHAL- Seria neces
sario que dahi nada se deduzisse para a arre
cadação. 

0 SR. ELOY CIIAVES .,...- 0 meu distincto 
collega de bancada, o Sr. Galeão Carvalhal, 

Ul'ot SR. DEPUTADo-Os exactorcs toem que 
receber. . 

O Sa. ELoy CnAYEs-Si os enctores teem , 
outras porcenhgens,'podem oea fazer um pe
queno sacrlficio, como sacrificio vae fa.zer o 
povo,<le quem nós vamos exigir um novo \ri· · 
buto pa.ra a execução de uma grande idéa. 

0 SR. ABDON BAPTISTA- V. Ex, descul· 
pe-me; mas não acho que soj:1o pratico. 

0 Sn.. ELOY CHAVES-Não sei porque não' 
seja pratico. Si não quizermos que a, co~ · 
brança desse imposto fique a ca.rgJ dos exà
ctores federaes por entendermos que as ma-' 
lhas do tisco federal não estão devidamente , 
espalhadas por toda a Repnblica, utilize- · 
mo-nos da faculdade constitucional e enf:.re o 
Governo em accordo com os Estados para 
que estes se encarreguem da cobrança desse . 
imposto, instituido para a defesa de to.da a 
Nação e pois de cada Estado. 

0 Sn.. ABDON BAPTISTA -Isso ê palriotico, · · 
mas não é nada pratico. · 

0 SR. ELOY CHAVES- V. Ex. dê-me ·. 
idêa. melho1• e mais pratica. 

Eu pen~o que a lei pótle daterminat• quo · 
na percepção do imposto para a. reforma da 
marinha os exactores nada. tenham de por
centagem. 
· Si todos os indi viduos tiram alguma cousa. 
do suas economias, si a mesma pobreza em 
um esforço pa.triotico não naga á Nação o 
que esta. lhe pede, não para uma obra de . 
luxo ou ostentação, mas para a defesa do 
paiz; obra magna por ex:callencia, muit.o não 
é que imponhamos aos funccionarios encat'
regados da percepção do imposto a gratuida· 
de do seu serviço. Si alguem houver que 
entenda que isso ê imposição inacceítavel, 
lal'gtle ci logar e muitos candidatos appare
cerão para elle. 

Mas, si os ilustres collegas acha.m que este 
problema. não está bem resolvido no meu 
projecto, · peço a SS. EEx., entre os quaes · 
fulguram tantos talentos, quesuggiram outro 
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a.l:vitre·capaz .da . dar. ao. fisco a. somma na- povo o sentimento de que o imposto é 0 
cessaria .para.,aquella.fim. ·acompanhamento necessario do axerciciodos 

O. meu:, projecto não é obrà da. vaidade, direitos civis e de que o fisco pôde se dh·i-
mas · do~patriotismo. git abertamente, sem intermediarios,mesmo 

Nãó.me, preoccupa sinão o fim de obter- ás· classes operarias, para reclamar sinão a 
mos:a . quantia. precisa para a 1•emodelação totalidade, pelo menos u·ma fracoã.o da sua 
do' material naval. Assim, si h a meio mais parte na despeza do Estado.» 
rapido, melhor, ma.is pratico, terá ·o meu Precisamos ainda considera. r que a despro-
voto. porcionalidade desapparece desde que con-

Ao.,furmula.r o meu projecto preferi ficar sideremos o fim para que o imposto é crea
entre os:: extremos: max.imo, representado do :-a defesa da Nação. 
p.elos·;Estadôs· Unidos, c mínimo, represen- De facto, meu esph•ito nã.o admitte que al-
tado . p.ela: França. guem possa se queixar de pagar 5$ porque 

1fl taxação de 5$000 ê uma taxação razoa- ~m outro mais rico tem de pagar quantia 
;vel, · é uma taxação muito menor, como Igual. 
diase,_ do que a existente nos Estados Unidos. A defesa e a segurança da• patria a todo~ 

O"SR.. BRICIO FILHo-Falia-se, assim,. que interessa igualmente, ricos e pobres. 
t d - h Léon Ponsard, no Diccionario de· Eco-

'0 impos o é pequeno, parecen ° que nao a nomia Política, publicado sob a. direcção do 
outros impostos a paga't'. eminente Lêon Say, diz o seguinte : 
. O S:a.. ELOY CHAVES-E' que V; Ex. não · «A capitação póde fornecer um instru-

ouviu:desde o. começo o meu discurso. mento fiScal util em elficacidade. 
Gom si.nceridade reconheci o estado de p·e·· Mas' é bem de ver, com a condição dtt 

nuria em que nos achamos. não passar de certos limites e bem estreitos; 
Dascrevi' a difflcu'ldade em que meu es- fóra dos quaes seus defeitoa surgem. 

pirito se' havia encontrado· na escolha de um Esse imposto é, além de tudo, e de uma 
ios. do.us alvitres - augmento de impostos maneira. geral e salvo excepções, a unica 
exis-tentes,ou.cvea.ção de um novo tributo. cont1·ibuição directa que vem recahir nas das-

Disse. :fihalmente que me parecera. ser um, ses opera1·ias. 
maL menw um novo imposto, em vista. da Ora, deve-se da1· a todos os cidadt!os o senti
necessidade premente em que nos encon- mento de que elles devern concorrer para as 
t~a.mos de rec.ursos para a. marinha. despezas do Estado. 

Po:u.ventura. . nos Estados Unidos, onde . Sob este ponto de vista a ca.pita-çã-o tem 
e:mste esse.imposto, nio paga o povo outros .~· sua raz.:~o de ser e seu-valor proprio, fiscal e 

,Na, Fra.nça, um dos pa.izes mais tributados :social ao mesmo tempo. 
do mundo, não existe elle desde mais de um · A capitação deve . fica1• rigorosamente pes-

' seculo ~ soal:; fíxa, uniforme e de taxa minima. 
Bem sei que h a prevenções contra elle. Com essas 1•eservas uma tal taxa nada, 

Estas' prevenções se nggra.vam pela falsa tem de contrario aos principios economicos 
noção que a maioria tem da extensão e eom- 'os mais strictos .» · 
p~ehensibilidade da taxação. A citação foi longa, mas ê .conveniente. 

Assim,muitos pensam que a. capitação pesa Cawes, economista reputado, diz: «0 ex.em-
sobre todas as pessoas de uma familia, sem plo de muitos Estados da União Americana 
dístincção de. idade, nem sexo e condicão. ·,prova que sociedades as mais adeantados em 

Objecção séria..contra elle só conheço uma: :civilização podem ter a capitaçlio simples.» 
a improporcionalidade. : Sil•va isso de resposta aos que pensam quo 

Sim,.pa.rece injusto que ricos e pobres, esse imposto só é compatível com as tangas, 
abastados, e necessitados, concorram com a :as: flechas e os tacapes. . 

·mesma. quantia. . Entre nós, o Sr. Amaro Cavalcanti diz: 
Esse:defeito torna-se menos sensivel,porém, r«iSem negar certos defeitos, que aliás são 

desde . que. a. taxação seja minima. J?e facto, . inher~ntes a toda.. a sorte de ~m~o~tos, é, 
~~anto menor for esta,menos apremavel éa :,todavi~, c~rto que, com'? c~tri_bmça.o ex
desigcJ!aldade,. . . . . . :tra.ordJJ?.aria, pôde. a cap1taçao simples; em 

Além-disso,a.1mproporc1onahdade é defe1to dadas ctrcumstancms, ser um modo adequado 
inherente a .toda. sorte de impostos. de obter reeursos para o Thesouro~» 

A; esse. proposito diz Leroy Beaulieu. em . O Sr~ Viveiros de Castro, como jâ disso, 
:sua.. ma.gnitica . obra T1·atado da sciencia• das . :defende esse imposto, e . referindo-se a um 
flnanças .-: « Nós julgamos que o imposto projecto do Sr. Deputado Menezes Prado, 
de.capitação, póde. prod~zil• e~cellentes ~e" apresentàdo em _1896, q.ue. não foi approva.do, 
.!lllta.dos, oomtanto. que seJa mod1co ; elle dis~· ~escreve as segumtes significativas palavras: 
pen.Sa,as taias . indirectas sobre os objectos «E'. de crêr que a idéa reviva sob melhores 
ma.ie'.indlspensaveis como o sal; inspira ao ~ ~uspicios •• 
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Si dos escriptoros passarmos para o estudo 

do regimen ftscn,l dos povos <Ldeantados, ve
i"Jmos que a capitaçfto existe em muitos 

elles. 
Bryce, em sua nota,vel obra a« Repablica 

'.mericana » refere que a calJitação existe 
. m muítns das constituições dos E~tados -da 
Jnião Americana. 

Em outl'OS desses Estados exlstc tambmu, 
si bem que não figure ex:pressamcntc nas 
respectivas constituiçõc,;. 

Acr.rescont::t.: «nos Esktclos em que exi.:;te 
esse imposto a taxação é sempre pouco 
elevada,-um a tres clollco s » ou em moeda, 
brazileira, ao eambio actual, 4$ a 12$ por 
anno. 

Na constituiQão do Estado Ü<1 California,, 
na secção 12, lHL a seguinte dispo::>ição: 

« A legislatura esta.beleccri o lançamento 
e a pel'copção do uma cn.pit<~ção annual não 
inferior a dous dollcws sobro todos os habi
tantes do sexo rna.sculino deste Estado, tendo 
mais de 21 annos o menos de 60 - com ex
cepção dos indigentes, dos idiota.s, dos loucos. 
Este imposto será destinado á caixa. das es
colas do Estado». 

Em França, o impost.o pessoal é de tres 
dias dê trabalho, ainda ;wa,lit1dos segundo a 
bn.se determina,da peb lei de 2G d·1 F1'uctidor 
do anuo VI ela Revolução, ou sejam 50 cen
timos no minimo c 1 franco e 50 cen timus 
no maximo. 

Leroy Beaulieu entende que es:5a avali<L
ção deve ser alteradé1, visto que o sala rio en
careceu de muito dos dias ela Revolução para 
a época actual. 

Entre a taxação fra,nceza e a ta,xação a.mo
ricana fixei o novo imposto. 
- Creio que fixando-o em 5$ u,nnuaes re~ 

speítei a principal exigencitt para a acceita
ção dessa especie de contribu;,ção-a modi
cidade. 

Peço licença á Camam para, en·~c1•rando 
esta parte q.o meu discurso, ler pondero.~as 
palav1•as do hotavel Leroy Beaulieu: 

« O imposto directo sobt'e as pessoas, que 
entre nós se chama capitação e om ingloz 
poll tax, é um dos mais antigos e mais uni~ 
-versaes. 

Não lia paiz que o não tenha tido em sua 

Para animar~ me, eu sentia que a meu lado 
estava toda a Nação exigindo olhossolicitos 
pa.l'a a sua defesa deixada ao abandono. 

Ia~ me esquecendo de refutar uma das maj_s 
serias e apparentemeute mais procedentes 
objccções contr<.~ a bxa pessoal - a, diffi.cnl
dade de co h rança. 

Não me P'-"Lrccc que soja real essa Jifficul
dadc. Quando, porém, se entenda, que om 
um p::tiz como o no~so, som e.sbtistica, a 
percepção desso tributo é qua,si impossiYcl, 
ou diria,, e ct•oio quo com bons fLinuamentos, 
-pois creie-sc a estati.:>tica do pédZ. 

Esse serviço inadiavol teria entã.o dous re· 
sultn,llos: sct'VÍl'ÍlL de fundamento, de ali
ccrcB ao lançamento dct capitaçãC> e daria á 
Naçilo o conhecimento ex t,cto e indispcn
sttvol do sua p3pula1;ão, riqueza, etc. 

Sr. Presidente, jó occupei muito a a,tten
c:ão da CastL 

O SH .• HosANNAH DE OLIVEIRA - Ou v-imos 
V. Ex. com um prazer enormü. (;tpoicrdos.) 

0 SR. ELOY C!IA.VE::l -Ahi fica O meu bra
do de alarm'.l. Os paizes qne so não pre· 
occupam com sua dcfmm são uns suicidas. 

Precisamos, Srs. DJptrtarlos, f<.tzer com quo 
dcsappai·oça esse llc.:;c;:Lso quo infelizmente 
existo ha tantos anno.:; paL'l.t essG m<.tgno pro
ble!U<L. 

O meu projecto ahi está . 

Como já disse, a Camn.ra ro.:;olverá., em 
sua sabedoria como entender. Si não fõr 
ncceitu,vel, venha um melhor, mas, por Deus! 
não deixemos continua. r o stc~lu quo. 

Não fiquemos na postnN, do indi0 que lo
vantn. os remos e deixa-se ClneJ.ar no fundo 
da canoa, voganrlo á mercê J.a, co ,·rente. 

As guerras cl1egarn quando os povos menos 
as esperam. E' no remanso da paz que so 
u.ccumulam os elementos da victoria. 

Vêue bem e considerMJ cs~c exemplo vivo 
o palpitante de p:.ttriotismo que nos está 
dando o Japão, cujo longo, meLUtado e an
terior preparo lhe permittiu abttter a im
monsa e poderosa Rus 3Ül.. 

historia. Ruy Barbosa,, honra e assombro de nossa. 
Na hora actual, suppr·imido om muitos1 geração, ganio que illumina com sou fulgu

como na Inglaterra, clle funcciona em ou- rantissimo talento tod11s as províncias do 
tros paizes que estão em alto grão de clvlli- saber, em um notn.vol trabn.lho critico sobre 
zação, como em França e na maioria dos a guerra sino-japoncza io.titulu.do «Lição 
Estados que compõem a União Americana. do Extremo Oriente», trabalho em que lar-

Este imposto é razoa't'eZ em principio, per- gamente se inspirou o meu discurso, disse 
feitamente justifica't'el, digam o que quizerem estas bellas palavras: 
muitos escriptores, sob a condição, porém, cO poder naval é a floresccmcia da. civili-
de ser moderado e não uni co.>> zação. 

Em vista do que acabo de expôr, não tive O oceano impõe deveres. O mar é uma 
duvidas em formular o meu projecto. .1escola. de resistencia. A's suas ma1•gens o 

Vol. Ill -.. ~ 
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:"inverte'bra,dos. c .. ' _-os amorphos r.olam nas on-
1 
Levanten.:tos bem: alto o ·nome do Brazil e 

das e some:r:q~$e po lodo, ~mquanto os orga- façamos com que elle. tenha um poder na
nismos ~UP'e~iore:S endur.ecem ás' tempesta-j val que-lhe dê o direito de, agora, hombrear 
des, . levan:tam.~se -erectos. nas rochas e cream I com as nações da America do Sult e em fu-

-a~ambiente pm•o das vagas immensas a turo não distante figurai' com honra e gloria 
medulla dos im:mo1•taes,,> . no concerto de todas as nações. (lliuito bem; 
· Pois bem;· não sejamos esses amorphos e muito bem.O orador é calm·osamente feUcitado 
invertebrados à e q"ue fa.lla o g1'<mde orador., . ~ ab1·açado po1· todos os Deputados presentes.) 

FIM DO TimCE~RI) VOL'UME 
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