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nJ~lllUI'eaçiiP.s ela Jntrm1lnneia Geral1la Ctu•J'J':l 
( P1·ojrelo n. 1<H rle lflü'l) Pan·;;, tkii~ liil!l 1)1'2 CretlU.o: 
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Da polieia )llll'll JH'OCf''-Sill' m; Cl'Íllll'~ dn Jnnn
~~:~nio.~PJ•O.jf'l:lo n. i:1:l, dn 1!101) l'ng·.;, :1:1 a 
. ;, e IH. 

Extdnsiva da União p:u•n ,JeeJ'(d:JJ' n-; taxn~ d1• 
u.Jin,; ( l't•njt•elo n. dH J!IIJ.i) l'a~r. ;-',tfi a ~.·b<. 

Co1n1trntnhuao reglment.lllt 

Do S1•. Hi1·nda\'in Cnt'l'f'Ítl. Png. Wl. 

Do S1•. Luiz GnallJI!J'Irl, Pap·. 22!1. 
DQ S1•. Alh<'J'Io Mnrnnhão, Pag-:;;. 4:)1) e 4:í2. 

no SJ•. :\[r,h·iJ·o;; (! AlhUij\l(!J'IJlW. Pag-. fíl. 

Contage•:n tll!. IC!Inpo no t'd~"g'J'nphisl a Jn:;~~ 
L(!l)ji(J(,Imo dn VM.efllwnllo;.; CaJ,,·al ( P1·oje1'1o 
n. 1~.;·. de l!lU4) Pau-~. :JJ J c :íl2. · 

Vol, 1 f 

Dn !1:1 '•:',$1t!O, plll'll pnp:amento 1ln Oi'fl,•n;uln:; ao 
hac.h:H·el .lo:>t\ F1·nneiseo P,ihril'fl :'llal'll:-lllol. 
:..rci'Cim•in aposentado do Pxlinl'lo :-u·,.;o•n~tl 
do g,'lll'l't'a dn Pf\1'1\:'Uillmeo ( P1·njN•tn n. 1!1-1, 
dP 1!104) l'ng~. 'rí. í N, H~l, lli1. lfi~,, ltili, lNi), 
1~1i. 1.'~8. 20:-., 227, 22S, 2:1!1, .~i:?, 2:11. :lttl (! -111. 

Do 'i':1i'$03:l, pnl':l png-amenlo dl! Ol'(lr.nadtls d,~. 
ddos ao ajudante d(~ pol'lril•o apo.~f'nla•lo '''' 
extinel.o ai•senal de g'llP.J'J'Il rio l'nrn:uniHwo, 
.Jo,.;1\ Alft·edo de l:at·Yallw ( Pt•ojN·Io 11. l:r,. 
rlf~ HJOI~) Pag,.;, 'iH, 'i!l, !.í~•. 11)~. 1titi, lXII, INti 
18~, 20~,, 2'1:1, 202, !JO(j, Hl n -H2. 

l>n ~:7H:-,~ti!l:-,, p:u·a pag-anwnlrl dn ~·1•rd illc·açiio 
df'l'irla ao 1'11!-!'<'llltnit•o ast I'C•nntwl ~uno :\ls~,; 
Dn:ll·ln :-;iln1 ( I'J•njP•·In n. J:l•i. •I•~ 1\10-~) Png-,. 
·;~1. 811, Htl. 1r.o. lli't. lli:í. iliti, 1.'-itl, IHI, ü:W, 
18H, 2o:-,, 2-1:1. ;2\1.2, :111\í e H2. 

D•• 100:0110$000. out·n. pal'a uma ~fi,.;,;;ío K·qw
r·}al ú C~~HJ~~ia ,(,""oL(::~Io ~l •. :. ~~~· ~.~~~ 1\~l..l-í) 
I :~_g-;;. ~:..h.,.:..;..r,, 2'~,2-.lr ,.,~-"'";,_"'_:'~· .,IJ,,, .1(1o, 
;1(;,, ~ 1(,, ::l~'l a .l~l •.•.• u (' ,,,,,) n o)olj. 

DP. 2\l2:SM$28?, i-111ppl•mwntar :i I'HhJ•ien n. 1.2. 
dll a1•l. 2~, ela lei n. l.llt~, dn :·:1 tln dt•zrmhJ•o 
:~.n .w~~~~ ( '.'.':~"•.i~,:~.n .'!:. t-~:1.! t~~:~ ~!"'.!. 1 _l'a.P',~; :::r;· 
.,;1."i, ~~~.1, (,fl.l, (Jfll, fl(fl, (fio~, (),lj, I (li f~ j.,.·l, 

})n ·I;Jj,'<li;~Jtij', Jllll'll p11~111ll<'•Ttlo d•1 VÍ1I11 :1 1.•.111• 
t'f'I'IC(I l•t•aur~t,.;t•fldnl.unha. llll''',.,. d.! utn-... ·a 
;lf~'~~";~~la•!~)~ ( l.'.''~lj<·~·.l:• ".:~~~;: •.1~· .. 1!1~11. J.._~~nt•'·,, 
••. '!.J, j,~s. t'··'· ~~''"· t'"'· t11-•, ''·'·· , lt., , •. ,. 

n~~ :-,s;HI'(fí$1i:l!l, p:mt pa~':lllll'lll.o ao m ajn1• da 
ht•ig-a,Ja poli(:ial Luiz da I :osl a Az"Vt.~<l,, 
( l'l'ojf'elo n. lU 1lc l!IO·í) l'a~·-'· tí~!l ,. tYltJ. 

D(' 42:4~<)$000, pa1·a pap·nniPnln 1lP ,Ji:~J•i:H :w.; 
Plll!'rllhr·it•r,:-; lí,.;enn.~ r!oJ.-; i'<'l't'o-rin-: Jí . .;,·alisnda.; 
pn!a União. ( P1·ojreln n. 11;í d•• 1~1/ll} Pu::-. 
(j'j':l, 

Dt• 1;;,:-;:l:s·no. pa1·n J•nn.·nm"nlo :tw li.-~·.(,.j,.,,., de 
(j,,ulil lf<~11lf'l11 d·· \lli•('j,la . .(,. l,,.d.·u:ulo:; f11Jf.• 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
-------~-------

Ee[unua s~ssão fia . uuinta lB~islatura rro Gon[rosso Nacional 

69° SESSÃO EM 1 DE AGOSTO DE 1904 

PnJs~denci.~ dos 81's. Paula OuimaJ'(ies ( P1·esidente), Jttlio ele 1lfeUo (2° Yica-Presiclente) 
. e Paula Gui1nto-úes (P1·esíclente) · 

Ao meio dia procede-se ~t chamada. a. que 
respondem os Sr.s. Paula Guima,riles, Julio de 
Mello, Alencar Guimarães, \Vandorley de 
Mendonça, Joacglim pjres, gugenio Toueinllo. 
Enén.s Martins, Rog·erio de Miranda, Urbano 
Santos, Dias Vieira., Frederico Borges, Gon
ça.lo Souto, Eloy de Souzr.1., Fonseca o SHva, 
Paula e Silva, Walfredo Leal, Abdon Mi
lanez, Teix~irn. de S<.'~, Celso de Souza, Bricio 
Filho, Moreira AlvGs, Ped1•o Pernambuco, 
Angolo Netto. Epaminondas Gt•acindo. Ray
mundo de Miranda, Euzobio de Andru,de~ 
A1·roxolla.s rtalvão, Rodrigue~ Daria, Jovi
nlano de Carvalho, Domingos Guimarfic.:::, 
Prisco Pa.raizo, Garcin. Pires, Satyeo Dias, 
Pinto Dantas, Alves Baebosa, Rodrigues Sal· 
d.anha, Bernardo Horta, Moreh·a Gomes, 
José Monja.rr.lim, Erí'co Coelho, Galvão Ba
ptista, Silva Castro, Abelardo de :Mello, 
Laurindo Pitta, Pereil'a Lima, Henrique 
Borges, iVIa.uricio de Abreu, Carlo~ Teixeira, 
Bru,ndão, Estevão Loho, Bernardo Monteiro . 
. João Luiz, Carneü•o de Rezende, Bueno dé 
Paiva, João Luiz Alvos, Leonel Filho, Calo· 
g·eras, Carvalho Britto, Manoel Fulgoncíl), 
Olyntho Ribeiro, Olegario Maciel, "\Vencesl<.'w 
B1·az, Rodolpho Paixão, Galeão Carvalhal, 
Moreira da Silva, Bernardo de · Campos, 
Domingos de Castro, Costa Junior, Arnolpho 
Azevedo, Ferreira. Braga, Azevedo Marques, 
Hermonegildo d1J Moraes, Jon.quhn Teixeira, 
B1•andão, Bernardo Antonio, Co~ta Netto, 
At!J.uino Ribeiro, Can<lido do Abreu, Carlos 
Cava,lcanti, Ca.rva.lllo Chave~, Paula, Ramos, 

Vol IV 

Abdon Baptista, Marçat Escobar, Ger1uano 
Hasslochcr, Yictorino Montoi.ro, Vespasiano 
de Al buq uerc1 ue e Campos Cartier. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem deb::ttc approvada a acta da 

sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alenca1• Guilnarães (to 
Secretal"io) procedo <t leitura do seguinte 

EXPEDIE~TE 

Oftlcios : 

Do Se. lo Secretario do Senn.do ele 30 elo 
mcz ultimo, communicttndo quo o Senado 
adoptou o nessa data, enviou à sancção pre
sidencial a resolução do Congresso Nacionalf 
approvu.ndo a convenção de arbitramenoo 
entre o Brazil e o Pcrll-Inteirada. 

Do mesm~ senhol', de cgual data, commu
nica,ndo que o Senado approvou o nessa data 
enviou á sa.ncção a proposição desta Camnra, 
a.pprovando o accordo proviso1•lo, concluído 
no Rio de Janeiro em L'2 do ,julho de 1904, 
entl•e os governos do B1•azit e do Perú-ln-
teü•Ltda. , 

Do Ministel'LO dos Negocios dn. Fazenda~ de 
28 do mez ultimo, satisfazendo a, rr,quisiçã.o 
desta Camara, no otncio n. 97, de 28 do mez 
üe .junho proximo · passado, sobro o l'equeri-: 

i 
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meti to da Assoçi~iã9)?r.ote~t?r~ d~_Hotne':ls de profundo pezaf pelo falleeimen to de t~o _ 
tio Mar-A;' 'ql!em:(ez ''a rQqtn~Içao~ ·.(A' Com- illustre saéerdote ·e digno cidadão. (J:!tiit.?.-: 
m is~ão de OrÇa1il'en to . .) · ,._ ~ · · bem; .mttito bem. ) · ·· 

· Rcqueriment()-J,.,_ ._ . . 
Dos Voluntarios <la. Patria Francisco Gon

çalves da Costa · Sob1·~nho .. c outros, p3dindo 
pagament) do soldo a. que se julgam com
direito-A ·s Commissõe3 de Marinha e Guet•
ra c de Orç:tment'>. 
. Fica sol.Jre o Mesa até ulterior deliberac;ão 

o seguinte 

PROJ2CTO 

O Congresso Nacional decreta: 
At·t. 1. o E' concedida a pemão mensal de 

500$ á viuva do ex-senador do Imperio Dr . 
Gaspar da Silveira Martins. 

Art. 2 o Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala das sessões, 1 de agoato de 1904.
Victodno Monteü·o. -Campos C(u·tie1·.-Ma1·· 
çal Escobar. - Ju'Denal l'lfiller. - Germano 
Hasslocher.- James Darcy.- Diogo Fortu
na • .....;_ Vespasiano de Albuquerque. -Barbosa 
Lima • . 

o· Sr. Maurieio .de Abreu
.Sr. Presidente, os jornaes dtl hoje nos dão 
a noticia de que hontem, inesperadamente, 
falleceu nesta Capital, monsenhor João Au
reliano Corrêa dos Santos, que foi Deputado 
a esta Assembléa. na, legislatura passada. 

Filbo' do Ceará, muito cedo emigrou para 
o Estado do Rio de Janeiro, e foi vigario de 
Nicteroy durante 20 annos, tendo por diver
sas vezes substituído o bispo da diocese do 
Rio de Janeiro, nas viagens que fez á 
H.oma. 

Quaes fo1•am os seus serviços relevantes á 
igreja fluminense diz a distincção h~.morirtca 

. que .rec.ebeu do Vaticnno. 
Durante a revolta de 6 de setembro collo

cou ·se a.o lado da legalidade, onde p1·estou 
relevantes se1viços, offerecendo a.s depen
deneia.s da igrej:t ma triz para llospital de 
sangue. 
. ··. Comquanto não .tosse fluminense, tinha 
.bens sentimentos de fluminense e era um 

. ,s"cerdote intelligente e cheio de sentimentos 
·-altamente ohristãos. 

; Teye do meu Estado a. honra de represen
tt\l·o á legislatura passada, onde não poude 
presta.r os serviços que se esperavam da sua 
coJl]petencía., por·que molestia grave o levou 
_á Eu:ropa., de onde regressou ainda não resta-
belecido. · · - · 
· Interpretando os sentimentos da ba.ncada 

fluminense, -peço a. V. Ex. ha.ja. consultar á 
· ca·sa. pa~a. que SJ consigne na · aeta um voto 

O Sr. P.-esldeu.-te~o Sr. Deput~d·o. 
Mauricio de Ah;,:eu, communicando á Cas~;:e;):
fellecimento de monscmhor Aurelianó .. i(fôs.: 
Santos que, na passada legislatur~, reli~~~~' 
sent·m nest11 Casa o Estado do Rto de J:i.~ · 
neiro, pede que se insira na acta um votó -.d~ 
profunJo pezar por esso infausto aconteci- . 
mento. 

0.3 Senhores que approvam o 1·equerimcmo 
queiram se levantar (Pausa). 

Foi approvacio unanimement~. 

O Sr. U1•bano dos Sa.u:tos_, 
Peço a palavra. 

o Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. UJ.•bano dos Santos. 

O Sr. Urbano dos Santos
Sr. Presidente, a Commissão de Orçamento 
preciza, para. a, regula1·idade dos seus traba
lhós, que V. Ex.. nomeie quem substitua,
interinamente, o nos3o · illustre ·amigo Sr. 
Cassiano de Nascimento, que se ausentou 
por algum tempo; e eu, como presidente 
interino da mesma Commissão, peço a V. Ex. 
se digne fazer a nomeação do substituto. 

O Sr. Pa•esldente-· Nomeio :para. 
substituir interinamente o Sr. Cassiano do 
Nascimento na Commissão de Orçamento o 
S1•. Victorinó Monte1ro. 

Tem a palavra, o Sr. Angelo Neto. 

O Sr; Angelo Neto -Si não fôra, 
Sr. Presidente, o dever que me assiste, de 
explicar a attitude que assumi em face dos 
acontecimentos políticos desenrolados no 
meu Estado, de. cel"to não ousaria invocar a 
_preciosa attençOCo de V. Ex. e a dos Srs. 
Deputados para a f1•a.nca exposição de factos 
que me proponho fazer. 

Hoje, Sr. Presidente, como em 1897, venho 
p1•oduzír desta tribuna a defesa da. a.dminis
traçãG benetlca e honrada e do nome politico 
sempre acatado e respeitado do meu vene· 
rando chefe e pt•ezado amigo, S1•. Barão do 
Traipú. 

O Sa. W Al'íDERLEY DE MENDONÇA- Muito 
bem. 

0 SR.. RA YMÚNDO DE . MIRANDA_,;. Mas O 
nobre Deputado vem defender a quem não 
to i accusado nesta Camara 1 

0 Sa .. EUSEDIO . DE ANDRADE - Apoiado ; 
o Sr. Barão de Traipt1 não foi accusado. 
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0 . SR. WANDERLEY DE MENDONÇA- O no- I . O S~\,.RA nruN-hçp~l~· MIR.:Á:~IDA-Hoje e sem~ 

t.b.I'e Deputado, . na. sessão ultima, accusou·o. pre, c ·ningu~In melhor 4Q;c:Qy,e ,~ ~. Ex. sabe 
0 SR. RAYl\IUNDO DE MIRANDA_: Não; C que nós temos··razão. -(Apa?·tes.) 

:a -defesa. é resultante . não sei de que ; o il· · O SR. ANGELO NETJ -::E' cedo para este 
lustre Deputado vem dof~.mdel' aquillo quo azedume. . ... : 
·cã.o foi accusa:dõ! O Sa. PR.ESmE~TE....:..... Pe<;o am nobre3 DJ-
. O SR-. iV'ANDBRLEY DE MENDO~ÇA ·.1 Foi putados ttJda a calma afim de que a discus-
accu·sado, sim, u.qui e na imprensa. são nã.o resvale par3. o terreno ingrato da.s 

o. SR. ANGELO NETO _ Chovem apartes aggrcssõcs pessoacs. c ousa que a Mesa. a.bso
dos nobres collegas dizendo que não houve solutl.mente não cor~sentirü .. 
tin. tribuna desta. Camttra qualquer accu- O SR. ANGELo NE:Tu-V. Ex:. vê q_ue e;tou 
s :w1o... revestido da ma.iur calma pos3ivel. (r1poia· 

. 0 SR. lL\YMUNDO DE MIRANDA-Não houve dos.) 
tal. o Sn.. rt~Y)IUl\no t1E ~!IRANDA-E nós tam-

O Sa. ANGELO NF.TO- •. ;á, a.dministraçãJ bom. 
e ao nome político do Barão de Traipü. O Sn.. ANGELO NETo-Os apartes apaixo-

nados vi.oram dos meus illustres conten-Já está esqueciJ.o o nobre Deputado, repre- dores. 
-sentante do 2. o distl'icto de Alagoas, do seu 
tliscurso pl'uferido na. sessão ultima. em que O SR. RAYMUl\Do ns ~IRAXDA-Si V. Ex. 
S. Ex. disse achar-se o Ru•ão de TJ•aipú ser- não da licença.... · · 
vindo de inst1·tvmento aos inimigos com· O SR. \VANDERLI~Y DE "YIENDONÇA - Com-
muns, aos explm·adores? tanto que não oifendam. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Eu não 0 Sn .. ANGELO NETO-Pódo dar OS apartos 
disse isso... que entender, pois a eltes l'esponderei no tom 

o SR. EusEmo DE ANDRADE- Nem consta e no terreno em qne rorem collocados. 
de SOU discurso. 0 SR. RAY~IUNDO DE MIRANDA-Sempre OS 

oolloco no bom terr·eno. · · · O SR. Ar\GELO NETO -Consta, sim; e 
disse mais que o Sr. Traipú gastou o saldo 
deixado no Tllesouro pelo Sr. Gabino Besouro. 
E como, pois, não accusou ~ 

·a SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-... mas 
confirmo que ê victima do explorações. 

0 SR. WANDERLEY DJ.i: MENDONÇA - Eu 
})rotesto qua.nto á. minha parte. Nós nfí.o 
somos especulu.dores. 

0 . SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Niio me 
.refiro a V. Ex. 

0 Srt, WANDERLEY DE MENDONÇA - Uma 
vez ~uc V. Ex. diz/ que o S1·. Ba1•ão de 
Trn.ipu é victima de exploradores e, sendo 
nós seus amigos políticos, a conclusão é que 
nós somos esses exploradores. (lia out·ros 
aptwtes.) 

0 SR. ANGELO NETO-Sr. Presidente, en
contro· mo em um::t situação difficil. .. 

0 SR. RA Y:\IUl'WO 1JE MIRANDA-Eil'ccLiY<l· 
m13nto ditllcil pot'qne n:io poderá justiftcn.r o 
que pt•etende. 

0 SR. ANGELO NETJ- V. Ex, euça. l~n· 
cont-ro-mc, na contingcncia, de fallar tia. 
minha individualidade sem quo nisto,Sr. Pro· 
sidente, hn.ja propo~ito da minha pa.rto, e não 
hn. porque, pertencendo a este l'amo do Con· 
gresso ha. oito annos. ~~ a. primeira vez quo 
venho di.zer-vos, senhot'os Deputados, como 
entrei om poHtica e os serviços que hei pl'e· 
stado á aggremia.ção p~wtidaria. responsav(~l 
pelo roeu comparccimc~nto nestGrecinto. 

O Sn.. R A. Yl\IUNDO nE 'MIRANDA-Eu bm
bem direi. 

0 SR. ANGELO NETO-Empenho-me para 
justificar do modo cahal a conducta que as

mi dea.nte <las occurrencias conhecidas, 

O SR. ANGELO N1n·o - Está, portanto, 
S1•. Presidente, eviden·:~ialmente provado que 
da tribuna da Cama.I'a :tbi feita uma accu
.saçiíto muito grave ao chef'e do meu 
tido. 

Ü SR. RAYUUNDO DE MIRANDA- A' sua 
conducta politica.. 

• afim de que os homens pulJlicos do meu paiz 
vejam nella. a. correcção de um proceder 
invariavel. 

• .. 0 SR. ANGELO NETO -Cumpre-me reha
tel-a, pro v ando, com dados officiaos, a falsi
dade de semelhante asserção. . · 

0 SR. WANDERLEY DE MENDO~ÇA- Hoje 
é · (gte se diz íss o. 

0 Sn.. llA YMU~DO DE MIRANDA - Não 
apoiado. V . . gx. podia ter boa intenção, mas 
J.ndou mal orientado. 

O SR. ANc.mr,o NF!To-Vou trazer á Cam::u•a 
a. mtaha. Ct~ de ofHcio, para, que os meus 
illustt•cs collegas possam, depois de conhe-
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~l·a, ju!gal' no··. fo1'o in ti~ o ~e. suas conscien-r o Sn. ANrtro üE Ann.~u-A n.tii~urle actmtl' 
cias :~i mereço a increpaç::~o IDJusta e por q_uo de V. Ex. é conseqnonmu. da attltude ante-
não dizcr?'--impcnsada., que me foi atirada rior. (JIHito bem .. ) · 
.pelõ nobre DelJUtado. l'Gprcsentan~te do 2o clis- o Srt. R.A DIUNDO DE Mm.ANDA-Confol'Il!e; 
tricto, qual a elo haver o Imnulde Ol'i.tdor "' r . . -. . 
praticado um act:J de indisciplina ·partidari<J. . O :SR. ANGELO N ETo-Prosigo. ~1·. Pro-

) . ~ :::11.lcnto ; sncccdcu ao dusembarga.doe Rocha 
. O SR._ hXY:i!~:NDO DE Mrn.A:m:-\.- 1~ de Lins o mGn amigo Sr. Barão de Tntipü •. 

,mcorrccçao pollt:ca · ex-Senador Foder·aJ, ao qu~d prest'di, desde o 
O SR. Al'WELO NETO- g de incorrccç:ão pl'imoiro a.o ultimo dia, üo smr goveeno, leal 

:politica, d\z quem me interrompe! e dc3intorcs::u.do tlj)uio, eonjunctamente com 
o meu innã.o coronel Jacintllo Paes Pinto· 

O SR. \V"\~DERLEY DE Mi~NDONCA.-N'em dá. Silva c to(b minha J;unilia.. 
Ut'l}a nem outra cousa. Discil)lini não é Dttda. em 1 de maio de 1895 a. sublevação 
sul:serviencin · da fot'ça policütl do Esta·.~o. colloquel-mc~ 

O SR. ANGELO KE1\J-Vejamos st o no1Jre abel'ta.mente ao l<:~.úo de s. Ex., sem medir 
De} utado tem razão. as consequoncia.s do meu a c to, e tenho a 

O SR. RoGERio DE MIRANDA-V. Ex. já e conv~cção de haver prestado nes::;u. phase 
um homem suffi.cieutemente julgado nesta difficil da política alagoantt serviços de n,l-· 
Ca~a. (Apoiados.) guma valia. 

0 SR. AMELO NET0-01Jrlgado. 0 SR. vV.ANDERLEY DE MENDONÇA-Não lm 
duvida; é a perfeita verdade. 0 SR •. RAYl\IVNDO DE MIRANDA- .Julgo 

assim por documentos publicados na im- O SR. ANGELO N'ETo-Dahi, Sr. Presidente. 
prensa oriunda de v. Ex. a, tê o te1•mino da administração Traipl!, foi 

de grande actividade a minha vida poUtica. 
O SR. A!S'GELO NETo- Onc;a a Ca,maro,. Com o eminente S1•. Senador Manoel 

Lerei os principaes documentos cgw dizem Duarte, fui um dos fadores principaes da· 
respeito (~minha vida política. fu~ão elo particto Democrata, cllefiaclo l)elo 

Governava Alagoas o Sr. des:nniJttrgador Barão de Traipú, com o partido Constitu.·· 
Tiburcio Valoriano da, Rocha Lins quando es- cional, chefiado nelo Sr. Dr. Araujo Góes, 
<ll'OYi o primeiro artigo l)Otitic.J nue foi pu- a.ctual juiz secciono,l de AlaiSoas. 
lJlic::.do no jorno,l Rc]ndJtica, de J.1l'Ollrioclade Essa ardoa e trabalhosa tarefa trouxe-me 
do ·saudoso Dr · Pedro Nolnsco Bu~~rquo do grandes contrariedades, verdadeiros a borre· 
Gusmi.i:o. Foi em 1804. cimentos porque tive de acarretar c:.nn a. 

Noss~t ~poca o!Tcrecoru.m·mc varias coHo- m<.i, vontade ele uns e com a ocliosidade de 
cações est::tLtuac.') o nem umt~ sú a1~cel td pol'- outl'os corrcligionarios que não queriam :.\ 
que j;i, lmvitt l'ocebiüo do ínolvída.vel m:~- concilhtção. 
reclmt Floriano Peixoto a noticí:1, do quo Lovadil., porém, n, e1Teito a fusão, em umr1. 
sel'ia npl'OYeitado p~trn. l'ondoso cmpl.'ego fe- mernoPavel assembléa, l'ealiza.da em Maceió 
doral. · no dia 30 'de n.bril <le I89ô, ficou organizado 

Realmente, S(:nhorcs. em 8 de agosl;o do o Pa1•titlo J{opnblicano Federal, sob tt chefia 
mt."!smo anno ue 1804, í'ni nomcttdo conta.dor exclusiva do Sr. narão de Traipú. 
da sub-contadoria, do distl'icto tolngr::tpllico 
de Alagoas,carg-u quo exerci ate 1807,quuudo O SR. RA.nrr;~no DE Mm.ANDA-Ninguom 
P'ml aqui vjm com 0 mandato do Deputado contesta isto. Até ahi estamos do accordo. 
pelo lo districto eleitoral de minh::t terra,. O Sa. E usEmo DE ANDRADE-Mas sob in-· 

O SR. RA nn::•mo DE :!viiP..A?-iDA _ NfLo pre- spir::~.ção do Sp. general Gly~erio. 
cisa romonttw tJ.o longe lH.t'l'a definiL• [~ sua O Sn. RADrt:~no DE MIRANDA. Mt um 
i1ttltude acGunl. · aparte. 

O Sn .. ANGELO NETo-São os fé.tctos prin- O Sn .. AJ.'\GELO NETO (dirige-se ao S1·. 
cipae~ da minha pobre ft~ de oíficio. Ro.ymmulo de .111i1·anda)- Não disse V. Ex-. 

E deiJOiS V. Ex. não mo perguntou, qun.n<lo que eu fôra um dos })rincipacs fa.ctores cb 
omv::t, pol' que raz'ão cu nii.o acompanhei o fusão, quando escreveu sobro a apresent::.tçã.o 
sr: Ellclides Mn.lü~? da minha cu.ndidu.ttua 1 

O Sa. RAnlt':'I'DO DE Mm.\NDA- Porque Ent\o V. Ex. jtl. quer Yoltar a.trt1z! 
andOUIJ:lf.ll or·ionütclo. 0 SR. RADlUNDO DE MIRANDA d:.t um 

O SR. A~GELO NE'ro- Rotorc1ui dizcmlo: 
quer V. Ex. a rcspost.n, em um siniples 
ap:.trte? Ett lil'Ccm·arei cx];or rmccintu.montc 

··os flctos, exr1licando a minha attitude. 

aparte. 
O f;n. Ai'\GEI,o NETO-Depois. S1•. P1•osi· 

dcnto, do bom oxito de tão !1fanosa missfto. 
fundei, com o auxilio 1·alioso dos membros· 
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int1uentes do partido, o jo1•nal a T1·ibww, que O Sn. RAYMUNDO DE ~IlRA.NDA -'-- E . não 
é hoje o orgã.o offidal do Estado. nega., nem este~ arl'ependido de ·o haver 

O SR. RAYl\IUNDO DE MIRA.NDA- A Tdbtma feito· 
foi fundadct pelo partido. . ~ Sr:t. ANGELO NE_To-Eloi_to Deputado C~? 

o s A. , ELO NETO- A icléa foi minha. 0 pr1mmro log~r, aqm chegnct, com. o meu ~1-
~ . • R· - NG . r .• •. . • ' ploma. conte.s~a.do pelo Se. DJ'. Lmz .Joaquun 

· .~_.,forço e os . tr,1.bi1ll.n:s folil.lU. meLJs . . . , . ·1 da Cost.aL eitc, que me consir:ler"'"'-'· i.ncom-
0 SR. RAYMUNDO DE :.IIRA:"\D.\.-A ldüa fui patibilizado. .. 

clo Sr. barão de Tra.ipú. Pod:1dor de um~ ca.rta. Jo s1•• Ba.rã.o d~ 
O SR. ..:~~GELO NETo-:-A inicia.tiv~ o os Tmipú pwa. o lllustrc e pl'estimoso St·. Se· 

esforços for<tm meus, reptto. . nadol' general Glyceeio e cl<:~ unn otltt·a para 
S. Ex.. não po-let'<t contestar, porque est.a o não rnenos íllu.:;trc e prestimoso Sr. So-

oscl'ipto o que a.ffir·mo. nadol' --'ütlmr Rios, que com tanto lustre c 
Em novêmbeo üo mesmo anno de lSDo, honr.1. desempenhou a.s funcções do prcsi

rcuniu·se o cliredorio do p~~.rtido_para, esco·· dente da Cama.t'<L ( GJJoiadus ). ontencli-,.mc 
HWJ' os candidato3 á l'epresontaçao fedoral, logo c::>m ss. EEx. c cet·to fl.q_ u0i <lo que seria:. 
na lcgish:ttura de l89i a 1809, c, pelo Sr. l'Cspeita.da. a vonhüe S'Jba~·-~v.m. llo cleitorad1) 

·Barão de Traipü, foi indicado o meu nome da minha tct'I'<L. 
pa.l':1 vil' occupn.t' uma das cadeiras da re· 
presentação alag-oana nesta. Casa, sem. que 
-note bem a Camn.ra-ttves.-;c eu f01to a 

. S. Ex. c1ualquet' solicitação nesse sentido. 
Vou ler o que disse a imprensa elo meu 

pa.rtido a proposito. da minha candidaGt~ra. ; 
. ú a T1'ibuna, que hoJe tanto n.tassalhn. <1 m1nln 
reputn.ção e a do men peozn.do elte(c. 

Tribuna de 23 do cbzembl'O de 189G. 

Reconhecido Doput·1do, s•.m1 quo tivesse 
solieita.do ~L intervcnç·ão de qua.cscgwr outros 
Srs. reprüsent<mtc~ da. Nn.ç:ão, entondi ser 
do meu dever político vo~ar, na.s questões 
aqui af;·itmfn.s, de ~tccordo com o p:ms::~.mento 
do St'. general Glyccl'io que, na occ<.~sião, 
tinhrt a I'espon:~abilid.:.tde ela dirocção do péLr
tido :1 \lHe mo n.cha.v:J, filla(lo; c n.ssim_J)Cl'
mane.l\i ao Indo do S. Ex. até quo, fctta. a 
scisào, do Se. íheã.o de Tt•tüpú l'ccehi nm 

« O Dr. Angelo José ela Silva Nel.o póclo t .\lo.-:rla.:tmmn .• d<w<lo-me <.l. noticia de c1ne o 
sol' apontado <:t ~oci_Elade bt·a.ziloirn. como o diL'tJ~tn'io do pa.rtido h:.wia. l.ornctdo posiç;'i.o 
exemplo da d.edwaçao ao tt•abc\lho, da. lu:t.l-

1 

ao htr!o do bencmerito Sr. Pl'udontc d\3 
dade politica., tal~nto pl'émut?Citl.~lot• do pro~ ~Iol':w.::; c pcd inrlo-mo p~tl'<l. que fosse SL1lidar•io 
por.:> futlll'o, t'eumdos a um cntCI'lO V<H'lln.tlct- cn111 c .~ .-:>a. dcli beração. 
l'amcnte pL·ccoce. 

Filho do nota.vcl polcmi :~tn. Dr •. Jo~<j An· 
gelo :.ra.rcio d:t SHva, do s~wdosa momol'i:~, u 
Dr. Angelo Neto, a.pm~ll.l' do muii.o rnur.~n, 
tem S;.l.lJido ser o contitHIHtlor• d.us g-lol'iu~u:-; 
triumphos do seu dignu 1)ao nas luta~joPna
listicas e VÜ'(L a. sol-o ta.miJem na. tr•ilJLum 
parlamentat'. 

Seus inolvidn.vois serviços (t. causa. patPio· 
tica da consolida.ção·'cla. politica. do.-;to E~hdo, 
que, ao lttdo do Ba.rão de Traipu, fui com o 

· Dr. Manool Duttrte fa.cto1' importante do 
cong1•a.çamento que fa.z a felicida.de actual 
da íiunilia alagoana, o to1•nn.m credor das 
_sympathias de·sJus co-estadanos e dos suffr-a· 
glos ekitoraes. 

A T'dbuna, por sua vez, SQt'ia iojnsta si, 
· reterindo-se ao Dr. Angelo Neto, JJÕ.t> to r· 
nasso bem publico o muito que devem os 
republicanos l'ederaos ao jovon candidato, 

. redactor·chofe do orgã.o do p[l.rtido, pal'a. 
cuja crea,ção os esforços do . mos mo Dl'. An· 

·gelo Neto são uma. realidade bam conhe-
cida.» · • 

.Sr. Pl•esiderit'3, .quem estas benevola.s e g;e· 
ncrosas linhas escreveu tem hoje assento na 

r ba.ncadu a que pertenço ! 

0 Sr.., ll:\. YMUNDO DE :..Im.AXDA-Logo, O 
St·, ll:u·ã.o 1b Tt·<Lipt't s.1 at'astuu dtt odonta
ç:w do pa.rtiúu, lw. de cunf'usstl.l'. 

O Srt. Eus1~1:w n1: "\:'\DilADJ·:-0 SL'. Barão 
poz-se lu.:.!,'o ao s:Jt·viç·o d•~ política do Sr. Pl'U
den 1.0 tlo 1\Joraes. V. Ex. d.is::~o1·dou d.o Sr·, 
Pntdcnto e, por·tu.nto, (lo St·. Tl'aipú, chefú 
do p<tl'j,iU.o. 

O Sn.. ANOJ~Lo NETO - Vou PL'OYal' o 
:1ccwto do mcLL pt·ococlel' político ainda nessa 
época.. 

o Sa. RAYi\1UNDo DE ~IIRANDA.-Consti1 dos 
.c1nnaas. 

o Sr=:.. ANGGLO NETo-Qun.udo mo collo;. 
quei [I.O lado do Sl'. Glycel·io, logo que se 
deu a. scisão, disso: omquant.o a lutn. esti-:
ver ent1•e V. Ex:. o o Sr. Dr, Prudente de 1-fo!" 
ru.es, csta.rei u.o lado de V. Ex., grato pelo 
quo fez pelo meu reconhecimento; ma.s 
quando a luta. SB tt•twa.r cntl'c o Sr. genera.l 
Glyc:3rio e o Sr. Ba.rão de Traipú, ostat•ei ao 
la.do deste. 

Immediatamente. Sr. Presidente, pro
curei o Sr. general Glycerio, . u. quem co.m
municruei a resolução ultima do meu p~rt1do 
o, sern a menor vaciUaçã.o, agi no senttdo :~9~, 
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accoder aos desejos do meu velho chefe, 
tanto e t11nto ollo me merecia. 

O s.acrifi.cío quo fiz do meu nome, no prin
cipio da. minha carreira. p()lltica ... 

0. 811. EUSE:BIO DE ANDRA.DE-llouve antão 
sacrificio? 

0 SR.. ANGELO NETO-V. Ex. deixe-me 
termino. r o pensamento. 
. O sacrificio que fiz do meu nome, no prin· 

cipio da minha carreira politica, quando 
muitos dg meus collegas daquclla legislatura, 
ignoràndo os. meus sentimentos com relação 
a.o Sr. Barão de Traipü, censuravam-me á 
lJocca pequena po1· me haver separado do 
Sr . Glycerio, dá-me pelo menos o direi to de 
ser acreditado como um moc.o qu~ procura 
honrar a confiança. que se lhe dispensa e 
profundamente reconhechlo aos ob.mr1uiosque 
I·ec3be. (.M~tito bem.) 

O Sn.. R.,\YMUNDO DE MIR.~NDA-Ficou por
qne devia ficar, como homem politico, e não 
por gratidão. 

· 0 SR. ANGELO NETJ-Bem, pa.r~l. V. Ex. a 
gratidão nã) iaz parte da dignidade pe3soal. 

O SR. RA.nruNDO DE MutA.NDA--'A questão 
ü outra.. 

0 SR. ANGELO NETO-J<.t expliquei Suffi
cientemente a razão porque me colloqu:lia.o 
lado . do Sr. Glycerio. ( 1'l'ocam-se t'a1·ios 
apartes.) 

Tinha. trazido para. S. Ex. uma carta 
dizendo quo ou seria solidario com a sua 
direcção, e omqua.nto não recebesse outl'I.L 
carta. rovoca.torii:l. da pL·imciru. não podiu. 
dei~al' de proco,ler como procedi. 

O SR. RAY:\IUNDO DJ:; ).!mANDA-Houve de
liberação da. ba.nca.da, ~~que V. Ji~x. nií.o ou~:~· 
doceu. (1'rocam-se vm·ios o~tt1·os apartes. Soam 
OS t.ym,JlC!nQS.} 

0 SR. PRESIDENTE-At.tonçio! 

0 SR. ANGELO NETo-)mo tinha que obO· 
ilecer· á orieo ta.ção d:.t ba,ncada, porque nesse 
tempo me COl'l'espondia dire·ctamente com o 
chef-1 do meu partido. (.-\pm·tes.) 

Procedi correctamente; ti.ve o procedi
mento unico que se . podia te1• no caso. 

Tinha trazido, repito, uma cart~1. do Sr. 
Traipú para ·o Sr. Glycerlo, dizendo que ou 
seria. soUdario com S. Ex .• e assim não po

. dia . de Um momento para outro ab:mdonal·O 
sem motivo sup3rior. 
. q SR. RA niUNDo DE ~Im._\NDA.-No prin· 

CIPIO procedeu como homem grato e depois 
como homem político. (Ha outros apo.1·tes.) 
. . . 0 Sa. A~GELO NEro-Prosigo, Sr. Prési
«e4te, . deixando de parte a.s interrupções 
~d.os .:m~us nobres collegas, que visam per-
r.t:tn'bàr-mo. · 

O S.a. Emnmro n:E ANDRADE-Não apoiado· 
V. Ex:. não póde attribtiír-nos essa intençii&'· 

0 Sn, . ANGELO NETO- Veiu, Sr. Presi
dente, a administração do Sr. Dr. Maneet .. 
Duarte, e é voz corronteo prestigio que eu. 
e meu digno irmão tivemos ne.sse tempo na,. 
politica do Esta,do. 

0 Sn,. RAYMUNDO DE MIRANDA- E' . ver," 
dade ; tlcaram dono3 do Esta:lo . 

0 Sa. ANGELO .NETO-Ficaram donos d0 
Estado, diz o Sr. Deputado Raymundo de· 
Miranda. Registre-se o aparte. 

Quando. muitos dos nossos correligionarios,.. 
entendiam que o Sr.Or.ouartedevia conseguir 
do Congresso a r0fo1•ma da Constituição para 
que meu irmão co1•onel Paes Pinto, que· 
apenas contava 28 annos de idade, fos~e seu, 
substituto no governo do Estado, era de nossa 
parto que surgia a impugnação· á. tal idéa .e
a.o mesmo tempo o desejo de que a escolüa '. 
do futuro governado!' reca.llisse na pessoa. do. 
nosso itlustre e ontão dedicado amigo Sr ·~ 
Dr. Euclides Malt::t. 

0 SR.. RÁ Y.MUNDO DE MIRANDA--Como~ 
hoje o é ; VV. El!:x. t~ que nu o querom con
tinuar a ser. 

(H a outros apa1·tes.) 
O Sn. ANGEJJO NETO-Foi este o nosso modO"· 

de procede1• no governo Duarte, governo qt:tc· 
concor·ron grandemente, diga-se a verdade,. 
para. a.ugmenta.r o prestigio do S1•. bn.rão de· 
Tt•:tiptl, l'Cce'benclo os seus conselhos e aco.· 
tando as suas deliboraçõo:s politioas. 
T~ndo renunciado o St•. Duarte, sueco-· 

dou-lhe no govomo o mau distincto correli·
giono.rio e amigo, o honrado n.g1•lcnltot• Sr .. 
coronel I;trnncisco M:.t.nool dos Santos Pa· 
checo, qul3 mante-re a mesma linha de con
ducta. polltic:t de sou antecessor-de re-
speito c a.ca.tmnento á a.utoridad!l drJ ehofe 
do partido. · · 

0 SR. RA YMUNDO DE -MIRANDA - · Perfei
tamente. 

0 Sn.. ANGELO NETO -Em dezembr.:> de 1899 · 
reunia-se pela segunda vez o directorlo do· 
partido, para escolher os candidatos aos 
cargos da. representação feclorn.l, na. legisla
tura de 1900 a 1902, sendo o meu nome in
cluído em primeiro logar na chapa, quando· 
me achava tomando pal'te nos tra.ba.lhQS · 
legislativos desta Cctsa, sem que·, ainda desta, 
vez, tivesse solicitado a renovação do mou ' 
mandato. 

.Agora. tomo em consideraçilo o aparte do· 
Sr. Deputado Eusebio de Andrade . 

Perguota-me S. Ex. por que creet emb!l.· 
rac;os á candidatura do Sr. Senador Bern&l'dO·· 
de Mendonça ao ca.rgo de governa<tor no· . 
trien.nio de 1897 a 1899. 
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Era meu c!l.ndidato nesse tempo ao cargo 
de governador o Sr. Dr. Euclides Malta ... 

0 SR. EUSEDIO DE ANDRADE-Não podia 
ser; não tinlla a idade legal. 

0 SR •. ANGELO NETO-E' a segunda vez, 
pois que a. primeira foi na ultima sessã'>, que 
ouço allegar esse mo ti v o .. . 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-V. Ex. ad-
mira-se de ouvir dizer? 

0 SR. ANGELO NETO-Admiro. 
0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-E' espantoso ! 
0 SR. RA YliWNDO DE MIRANDA-O nome do 

Sr. Euclides Malta na reunião do directorio 
em 1896 só appareceu dous. dias antes dessa 
reunião, como um dos meios, conforme disse 
V. Ex., da exclusão <!o Dr. Bernardo ce 
Mendonça, mas o Sr. Euclides Malta sempre 
declarou que não acceitava. a inrlicaçã.o, não 
só porque não tinha idade legal, como tam
bem poryue nesse a.ccordo não esta v~ o So· 
nndor Bernardo de Mendonça. 

O SR. P.aESIDl~NTE-Attençã.o ! 
o SR. ANGELQ NETO- Espantoso ! Sinto 

immenso, Sr. Presidente, não ter trazido a 
collecçã.o da Tl'ibmw, paea com mais vanta
gem re3pondor aos longos a.partes dos Sr.i. 
Eusebio do Andri1de e R1\ymundo rlc Miranda, 
que lançam como motivo do não ter vingado 
a ca.ndidatm•a do Sr·. Euclidt?s lvlalta. a r .. \lta. 
de iJade. · · 

Não vingou a candidatur.'. do S1•. Euclides 
Malta, porque a ella se oppoz tenazmente o 
Sl'. Barão de Traipl'1, dizendo qne nã.o consen· 
tiria. que fo~se elle o candidato a.o cargo de 
governador pelo facto unico de ser seu genro. 
(Aparte$,) · 

O SR . VJCTORINO MoNTEIRO -0 que ~ ver
dade ó que fi>i um a.cto n:.>bilissimo do V. Ex. 
u.companhan•io o Sr. Barão do T1•aipu (muitos 
apoiados ), nesse tempo de adhesõos incon
diciop.aos. (Apoiados.) ... · 

0 SR. ROGERIO DE MIRANDA - E assim 
pensa toda a Cu.n:iara. (Outros apm·tes.) 

0 SR. PRESIDENTE- Att~nção ! 
O SR. ANGELO NBTO (cli1·igindo se ao S1·. 

St·. Victorino Jlionteiro)-Agt·adecido a essa 
mn.nifestação sincera de V. Ex., mando-a aos 
meus companheiros de bancada, como . a 
melhor l'esposta a SS. E Ex. 

Mas, Sr. Presidente, ponho de lado este 
inoidento, por.1ue dellc poderei tratar om 
outra ()Ccasião, e c.>ntinúo na exposição dos 
factos, declarando antes a razão por que nã.o 
concordei com a candidatura do Sr. Ber
nardo de Mendonça. no ca1•go do gover
nador. 

l~ra intimo amigo do Sl'. Dr. Antonio 
Ped1·o de Mendonça, de sa.uclo:~~sstina . me-

moria, irmão do Senador Bernardo de Men
donça; desejava que fosso o D · . Antonio 
Pedro eleito Deputado naqueUa occasião, e 
não que fosse o Sr. Senador Bernardo de 
McndonQa escolhido para. governa.lor ~ A can
dida.tur:\ de.::-te excluia a daquollc c a mim 
m•a mais grata a do Sr. Dr. Antonio Pedro. 

Eis<:~. razão, Sr. P1·esidente, PJl' que com
bati a ca.ndi !atura do Sr. Bernarllo de Men
donça. c patrocinei a do seu irmão. 

Conhece bem esta phase da historia po
lítica alagoa.na o mott prezadissimo amigo 
que se sonta á minha esquerda. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇA-E' real 
o qu~ V. Ex.. narrou. 

0 Sa : ANGELO NETO-Como já eshva as
sentada n'1 administt•açã.o do Sena•ior Ma
noel Duarte a escolha. do Sr. Euclides Malh 
para o governo do Estado, no triennio de 
junho rle 1900 a 1903, realizou-se <\ sua 
oleição, vindo entã.o, o Sr. B<ll'âo de Traifú, 
uepois de pedidos insistentes de toclas as in
fluencias locaes, pa.1·a o Senado Foloral. na. 
vaga do pranteado Sr. Sena(lor Rego Mello. 

Aqui, ti uran te a. pcrmancncia de S. Ex. 
ucst·1 Capital, a r0prescntaçü.o federal só
mente lhe deu provas de muito apreço ... 

O Sn.. llAYMUNDO DE ~fmANnA -Sem du· 
vida., não fez mais do que o seu dever. 

O Slt. ANGJ~r.o Nl~To- ... de muita cs!.ima, 
de elov:.\da considcra.çüo, o de profundo re
speito. 

.r\ o voltar S. Ex. p:l.l'a. o Estatlo, recebe· 
mos om dezembrü de 1001, com I)Urpt•esa, 
digamos, para toLlos nôs, a. dosagt'.ldavol no
tici.a dn sua retirada da actividadc politica, 
renunciando a cholht do partido. 

O Sn,. !tA YWJNDO DI~ :\!mANDA - Mui to 
bem, com surpt•cstt para toLlos nós. 

O Sa. ANGELO NETo-Estou narrando um 
facto. 

Immediata.mcnte depois de divulgada tão 
desagl'a.davel noticia, p .·ocuraram-me em 
minha residencia os Sra. Deputados Arroxel
las Ga.lvão e Araujo Góes, que eram os uni
cos presentes nesta Capital e, depois de com
mentarmos a. teistissimu. nova que· nos era 
commuuicada., resolvemos endo1•eçar ao Sr. 
Tt•a.ipl'l, um longo telogramma. roga.ndo vol
tar ao partido. 

0 SR. ARROX!i:LLAS GALV:\o-Nessa. confo · 
rencia que eu e o S1·. Dr. Araujo Góes tive
mos com V. Ex., V. Ex. nos declarou que já 
tinha passado um telegramma ao Sr. Barão 
de Tt•aipú, conformttndo-so com o seu ma
nifesto. Depois da nossa conferencia . !J.OID 
V. Ex., convidando a que assignas~e com
nósco o tclegra.mma foi . que. accedeu <to 
nosso . pedido e de facto o ass1gnou. 
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0 SR. ANGELO NETO - « E 
. signoU: o telegramma» .•. 

de. facto as- I nosso eminente chefe l'esistindo â. sua. delibe

Pôde haver um erro de memoria da mi
nha parte, Sr. Presidente, mas não melem
bro de haver dirigido ao Sr: Barão de Trai
pü, desde que ainda não conhecia os termos 
do seu manifesto e nem tinha recebido com
municação de sua retirada, telegramma, 
algum em tal sent1do. 

Conformando-me com a sua rmoluçlo, si 
ella me era tão dolorosa, e o assumpto ·tão 
transcendente, como podia, sem ouvir os 
meus companheiros ele bancada, telegraphar 
ao Sr. Traipü? 

0 SR. ARROXELLAS GALYÃo~O Dr. Arau
jo Góes ouviu essa decla1•ação de V. Ex. 

0 SR. ANGELO NETO -1\>Ias vamos aos 
factos. 

Nenhum effeito, porém, produziu a nosssa 
intervenção, desde que inabalavel era are
solução do Sr. Traipü. 

Convocados os membros do partido para., 
em assembléa geral, tomarem conhecimento 
da renuncia ••. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIP.ANDA-A C<unara 
preste attenção a esta parte. 

0 S:a. vVANDERLEY DE MENDONÇA- Nin
guem foge á responsabilidade. 

0 SR. ANGELO NETO-. , . mandei D.O meu 
parente e caro amigo, o Sr. Dr. Fmncisco 
José da Silva Porto, actual presidente do 
Tribunal. de Justiça do meu Esta,do, um 

,extenso telcgramma., dando com franqueza 
a minha opinião sobre o momentoso assum
pto a. decidir-se, telegramma que foi lido 
na reunião do partido, mas que por cttmlquer 
incidente deixou de ser publicado. (Apartes 
dos Srs. Arroxellas Galr)(ro e Raymunclo de 
1lli1·anda,) 

Vou ao encontro dos desejos dos meus col
legas: Tenho cópia. do telegnmma, porque 
possúo cópia de tudo que diz respeito á polí
tica do meu Estado. 

Fallo, Sr. Presidente-disse na sessão pas
. sada-fallo de cabeça erguida, e faUo, repito 

hoje, de viseira erguida. (Pausa.) 
Vou ler este telegramma, porque é oppor

. tuno, é interessante, tem sua importancia 
no momento actual. 

Eil-o : 

ração tomada., esperando que seu patriotismo 
e dedicação á nossa politica o levarão ainda 
com sacrificio a condescender. Caso, porém, 
seja inabalavcl resolução Ba.rão Traipú, peço 
a.companlmr a.migos e correligionarios todas 
manifestações agradecimento e reconheci· 
menta feitas homenagem inolvidaveis servi
ços prestados por ·~ão benemeri to cidadão ao 
partido quo organizou e engrandeceu, e ao 
Es-l1.do Alagoas que beneficiou com as suas 
fecundas administrações. E' minha opinião 
tambem que irrcvogavel deliberaçã.o Traipú, 
destinos nosso ingente partido ficarão per· 
feita,mente bem ampara,dos sob a guarda, do 
illmtre Dr. Euclides Malta, que, pelo seu 
prestigio e conhecido espirito de conciliação, 
conseguire~ manter nat. fileiras da nossa ag
gromiação politica a precisa, solidariedade 
o neccssaria, confiança. Affectuosas sauda
ções.-Angelo Neto.» 

Este telegramma foi expedido em L2 de ja
neiro de 1002. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE - E nellc 
V. Ex. está acclamando chefe do parti elo o 
Sr. Dr. Euclides Malta. 

0 SR. ANGELO NETO-E já o neguei~ 
0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-Estou apenas 

accentuando o fa.cto. 
O SR. ANGl~Lo NETO - E eu est0u a pena~ 

respondendo á pergunta que me foz o nobro 
DepLttado Sl'. Rttymundo de Mil•anda: .. ~Por 
quo motivo não acompanhou o Sr. Dr. Etl
clldcs Malta?» Vou chegar lá. 

De posse da communicação do !'Osnltado da 
as:')cmbléa,, mandei em 15 do jtLneü·o, ao 
Sr:. Dr. Euclides Malta o seguinte tele· 
gl'amma: 

«Dr. Euclides Malta-Maeeió-Fclicitn.ç:ões 
merecida., honrosa investidura. recebeu povo 
alagoano dirigir pujante partido republicano. 
Ponho sua disposição meus serviços.-An[!eZo 
Neto.» 

Na mosma data, entreta.nto, na mesmissima 
occasião em que fazia transmittir ao Sr. Dr. 
Euclides Ma.lta este telegramma a cuja lei
tura acabo do pl'oceder, nessa mesmissima 
occasião düigi.a. ao meu prezadissimo amigo 
Sr. Ba,rão de Traipü um outro despacho te
lcgr<tphico. 

0 SR. EUSEBIO DE AN!JRADE - Mas este, 
rcse1•vado. 

« Dr. F1•ancisco Porto-i\Iaceió-Peço fineza. 
representa-r-me reunião partido republi
cano, convocada 14 cor1•entc, tomar conheci-

. manto mu.nifcsto nosso p1•ezado amigo e 
prestimoso chefe St•nador BaL'ão de T1'ai11t1. 
Minha. opinião, desejo fique conhecida, illust1•e 
assembléa, é que renuncia. não deYo set• 
acceita pelo partido que por seu orgão com
potente-o directorio-deve telegrapllar ao 

O SR. A~oELO NETO - Reservado, não ; 
et•:l. um tolegramma politico. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Ma,s não 
consta da imprensa. 

0 SR. A~GELO NETO Si não consta. 
da imprensa, é porque o Sr. Barão de 
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·Tl'<tipú não quiz pu1Jlical·o ; mas tenho uma 
cópia que aqui esttt, junta <ts outras (mos· 
t1·ando). 

0 SR. EUSEI3IO DE ANDRADE-Individuo, 
sim, pessoa; V. Ex. não Llcsvie a significação 
dos termos. 

0 SR. A?\GELO NETO-~Jas O modo de dizer 
tem muita sigaitico..ção. 

Senhores, si o primeiro tclegramma foi 
pplítico, pol' que não o foi o segundo? 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE- P01·que O 
Sl'. Ba.rão de TrLLÍl}Ú n5oo cru. m<1is político. 

«Senado!' Barão de Traipú -Penedo.
Acctbo ·receber telegramma Maceió dando 
noticia: investidura Euclides chefe partido 
republicano, respondi felicitando novo chefe 
e pondo sua d.ispJsiçào meus sorv·iços. Jama.is 
esquecerei immcnsos favores prestados V. Ex. 
toda minha fa.milia e com minha. amjsadc, 
profundo roconhecimento, obedíoncia suas O SR. A!'íGELO NETo- E si .o 81·. Barão de 
ordens pôde contar sempre qualqLter logar Traip(t tivesse pnbtica,do o tclegramma ~ 
sorte me conduza.-Angeto Neto.» o Sn.. EcsEDIO DE A?\DRADE- Não tinha, 

Nio passei, vê o Camara. ao Sr. Barão de CliiC publicar, porque expunha V. Ex. 
Traipú um recibo de quitn,~.ão po!itictt. o sn. A:-.;ni~Lo NeTo- o Sr. Ba.rão üe 

0 SR. RADIUNDO DE MIRANDA - V. Ex. Tru.ipú ê um homem que tambem não deita 
tomava um compromisso publico com o fól'a o:; documentos : (leve ter esse tele-· 
Sr. Dl'. Euclides :Malta. e ao mesmo tempo gtamma, vou escrever-lhe ... 
telogr<:-..phava pa.rticularmentc tw Sr. Barão o SR. EcsEmo DE ANDRADE- Ninguem 
de Traipü, dizendo que, emqüanto cllc csti- contesta. a v. Ex. a. <:Lmllenticidach do tele· 
vesse fór<~ da politica, o Si'. Euclides Ma.lt:1. · t J. · grumm~t ; não lla necessilhd.e elo es~emu-
serta. s~u chefe, Tn[LS que em cgia.lclltel' temp<J nho üo s1•• Ba.rão de Tmipú; a.creclitamos 
voltarm .. a ellc, logo que elle wrnasse a en-
trar na politicrt. Bo<t colwrcncia. ! n<~ palavr<.t de V. Ex. 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO- 0 orador dá 0 SR. EUSERIO DE ANDRADE-O primeil'O 
documento publico ora. contrariado pelo S8· liccnço.. pu.ra um u.parte? 
gundo documento particubr ! O Sa. ANGELO NETo- Sim. 

O ~R. ~t\.NGELO NETo- E por quo é publico . O SR. Aa.uoxELLAS GALVÃ 1- V. Ex. diz 
o prunCiro tologramma o nfw o G o se~ que tclJg:'ll)lwu ... 
gundo?! O SR. A~GELO NETO- Diz quD telogTa.:: 

O Sr .. E usEmo JJE ANDRADE-O primeiro I phuu, não ; telegraphci. 
9~'tt d~stínac~o a. _um homem polit.ico, e como o Stt .• ARROXI~LLAS GALVÃO -~ .. • ::LO _Sr. 
tu,l foi publlcadu · Euclides Ivblta. pm·a., como chefe elo part1do, 

O Sn.. A?\GELO NgTu,-E o sogundo dcix•Ju poder contat· com os serviços de V. Ex. e, no 
dc_sol-o ? ! E si o S1'. bat'ão de Traiptl tivesse, mesmo dia, ou no dia soguinte, V. Ex. pu.s
nn: occ~tsii"(o,publicndo esse tclcgt·a.rnma, '? Pal'i1 ~un outeo telogmm1na ... 
mun, um tem o valu1• tlo uutro. o su. ANGELO NETO -Na mcsmissima 

O segundo tolegramma foi dando cunt<.ts, occLLslão. 
ao cl!oiu a. quem d<.wo a posi.çã.o quo tenho o Sn,. An.r.oxELLAS 0ALVÃo-... ao Sr. Bn.rão 
na, Hepublica,, da attitudo ClUO cu ttcttba.va. do elo Tr<tipú, fu.zendo l'estricc,:ões a este apoio, 
tomar na politica. a. esta solida.l·ieda(le, posta á dispo:::ição do 

0 SR. EUSEBIODE ANDRADl~-E' um homem Sr. Euclycles .Malttt . 
. com duas conducto.s, uma publica e outra. Parece-me que seria mais col'l'ecto que 
particular !. · · v. Ex. nos communicasse essa resolução 

O Sn.. ANGELO NETo-A minha comlucta, para. que nós toma.ssemos uma _deliberação 
até hoje, só tem siJ.o uma c unica! qualquer. 

Sr. Presidente, serei inflexível na res- O Sa. ANGELO NETo-E quem era V. Ex. 
posta aos insvltos. . . para eu dar explicação dos meus actos ? Em 

O Sa. EusEmo DI~ ANDRADE-Não insulto o nosso Estado ha.via quem duvidasse dessa 
a v. Ex. Estou apenas trazendo um facto e minha attitude de franca sympathia ao ve
mostrando que V. Ex. }mblicou um tele· lllo chefe ~ 
gramma hypothocando seu apoio a um chefe, Não declarava a todos os correligionarios 
quando, ao mesmo tempo, em telegramma quo, si o Sr. Tru.ipú volvesse á actividade 
particular a. outro individuo, f'u.zia restri· politica, o uever, a honra, me collocariam a 
c~;ões. seu lado ? 

0 SR. ANGEI.O NETO-Indivià~GO, o Sr. ba
rfio de Traipú ! 

Vol. IV 

Correcto, correctissimo foi o meu procedi
mento. (Apoiados.) 

2 
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O SR.. Aan.oxELLAS GALVÃo-Era ao partido 
(Ha oúttos apartes. Soam os tympanos·.) 

0 SR. ANGELO NETO - IrrJvogavel, Sr. 
Presidente, a resolução do Sr. Traipú e, a.c· 
clamado chefe o S1•. Senador Euclides M1ltil, 
prestei . a esto o meu ft•aco · apoio sem ah
solutau:ente intervir no mais simples detalhe 
da sua administração. Fui um político sc
cundai·io em o 8'3U governo e assim era pre
ciso para., no entender de S. Ex., evitar o 
ciumc, e po1' que não dizel-o '?-a inveja de 
alguns dos meus companheiroa de bancadtt. 

0 SR. RAYMUN'DO DE MIRANDA.- Diga de 
quem, porque en nunca tive inve~a. 

0 . SR. ANGELO NETO- EUe que cite os 
nomes. 

Reunido p.e~a . terceira vez o directorjo do 
partido, em 14 de janeiro do anno passado, 
fui o meu nome incluido na chapa. em 1 o lo
gar, classificação mantid'1 nas urnas. 

0 Sa. EUSEBIO DE ANDRADE-Por inc1ic:~oçã,o 
do Sr. EuclUes Malta. 

. 0 SR.. ANGELO NETO-Por indicação, diz o 
nobre Depntado e eu acceito, do Sr. Euclides 
Maltn., chefe do partido. 

0 SR. ARROXEI..LAS GALVÃO -Escreveu 
uma. longa carta ê.to directorio, indic:.Lndo o 
seu nome . · 

.. O SR • . ANGELO NE1'0- O que muito . me 
'·honrou. Pois bem, ainda de.3ta vez não soli
citei a renovação do rnen mandato; mas, 
agradecido e penhorado me manif~.3tei ao 
illus+.re Senador Eualide:: Ma.lta. 

As distincções CJ.Ue recebo e o bJm qne me 
fu.zern, teem eterna guarida no meu coração. 
(1liuito bem.) 

Agora vou narrar o que se passou por 
occasião do pleito eleitoral do 12 de abril 
do anuo passt\llo, afim de que os Srs. Depu
tados vejam que os mesmos mo ti vos que 
tive para separar-me do general Glycerio, 
em 1897, furam os mesmos 1-1ue me distao 
ciaram do Sr. ELtclides Malta., na questão 
da .eleição do seu irmão pa.ra governador 
do .Estado. , 

Antes de partir de Maceió, e;u dias do 
mez de março do n.nno passado, tiva com o 
Sr. ·Euclides ·Malta uma conferencia 1 á. qual 
assistiram o meu irmão coronel Paes Pinto, 
inspector do Thesouro, e o meu primo Dr. 
Luiz Menezes. 

Como -já. const:l.va. que o Sr. Barão de 
Traipú era infenso ú. candidatura. do St•. Joa
quim Paulo, versou a nossa p..1.lestra quasi 
que· sobre este a.ssumpto. Não fati;5nrei a 
Camã.ra ••• 

O Sa. -RAYMUNDO DE MtR.ANDA. - Y.. Ex. 
dá licença para um aparte~ 

\: 

0 SR. ANGELO NETO ~ Deixe-me ao meno& 
concluir o meu ra.ciocinio, que depois deixarei 
V. Ex. apa1•tear <.t vontade. 

0 Sr. RAYl\IUNDO DE MIRANDA--:- Com que 
direito e em que caracter o Sr. Barão de 
Traiptl se apresentava, oppondo-se <."t candida
tura do Sr. Joaqnim Malta. pat'cL governador '? 

O Sn.. ANGELo NETO- No mesmo caracter
em que elle interveiu em favor de um amigo 
a quem o Sr. Euclides Malta tentou alijar 
da politica. (Apartes.) 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Não sei de 
quem V. Ex. quer tratar. 

O Sn. A:\'GEW NETO-Invoco o testemunho. 
honra.do do Sr .. Dcputa·lo vVa.nierley de Men
dença. 

Vou narrar um facto que não pretendia 
tl'a.zer a publico. 

Quando não. ora intenção do . Sr. EucUdes 
Malta apresentar-me ao eleitorado, indo elle 
a PenEdo e fazendo sentir isto ao S1•. Barão 
de Tr·uipú, este raspondeu a S. Ex. que, si o 
meu nome não fos:e contemplado na. chapa, 
elle, o Se. Tr~\ipú, ainda que despendesse 
dinheiro, o meu nome sahiria ti'iumphante 
das urnas. . 

0 SR. RAYi\IUNDO DE MIRANDA-Este ftlcto 
não é Vtn·dadeíro, affirmo a V. Ex. Nunca se 
deu este facto ent1•e o Sr. Barão do Traipú e 
o Sr. Euclides Malta. 

OSa. ANGI~Lo NETo- Disse v. Ex. que 
não é verdadeiro. V. Ex. não era nesse tempo 
intimo do Sr. Euclides Malte\, não lhe conhe· 
cia as intenções. 

Falle o illustre Sr. vVa.nderley de Men
donça e diga si o facto quo o orador traz á. 
tribuna tem ·ou não veraoidaue. 

o SR: \VANDERLEY DE Ml~NDONÇA- A 
mim o illustre Senador Euclides Malta de
clarou que o Sr. Traiptl fizera ques&ão de in
cluiJ• na chapa para Deputado Federal o 
Sr. Angelo Neto. 

O Sa. RAYMUNDO DE MIRANDA- Ninguem 
cogitou da exclusã-o do Sr. Angelo Noto, e 
devo dizer até que, apezar da atti.tude in
conecta do nobre Deputado, o St•. Euclides 
Malta pensou mn reelegel-o. 

0 SR. ANGELO NETO- Disse·me e1n· óUID· 
ma o Sr. Euclides, reatando o fio das minhas
consiclei•a.ções, que o seu irmão sómente se
ria candidato si o seu h0pra.do sogro desistisse 
do proposito ern que estava., declarando cn· 
tão a solu<;ão que daria. ao caso : era. a. asco· 
lha de Ul .. lJ.··.·outt•o amigo p&ra. governa.dor e a 
da S. \lx. pa.ra vice-governador. (lia 

ap~~~:~~f~ ftquel com essu. l'esoluQI.o e, na. 
mais comploh lnt'monia. de vistas, a.qui obo· 
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guei quando de S. Ex. recebi em 31 de 
Março este telegramma: 

« Deputado Angelo Neto. ~io. Directo
ri.o escolheu. Malta, Antonio Maximo. De· 
sejo tivesse boa vbgem.- Euclides Malta. » 

No dia seguinte, foram-mo entregues 
outros telegramma:s communica.ndo-me a 
apresentação da candidatura. do Sr. Traipú. 
Na tarde desse dia, 1 de abril, fui procurado 
pelo Sr. Senador Bernardo de Mendonça c. 
pelo Deputado Sr. Arroxellas Galvão, que 
me mostraram um tclegramma. do Sr. Eu
clides Malta, a.onunciando-no::l que o St'. 
Traipú havia acceitatlo a candidrüura ao go
verno do Estado, levantada pelo~ seus 
<1migos, e querendo que definiswmos as nos-
sas posições. · 

Então fiz ver a SS. EEx .. com a maior 
calma e serenidade de espirito; qüc, si o Sr. 
Traipil volta~se á actividadc politica, eu 
o acompanharia qualquer que fosse a SUõl 
situação. 

Chegado tL minha rosidenci:_t, encontrei 
este teleg1•amma : 

«Deputado Angelo Neto. Rio. Por a.ccht
maç-ão amigos, acceitei C[Lndida.tur-a meu 
nome governador Estado. Conto apoio velho 
amigo. Ba1·ao de 1.'raipú.» 

0 SR. EUSEBlO DE ANDRADE-Todos DÓS 
l'Ocebemos igualmente csb telcgramma. 

0 SR. \VANDERLEY ng MENDON(~A-MC
JlOS eu. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-]~' exact:> : 
menos V. Ex. 

0 Sn. ANGELO NETO-Como era de CS· 
pcrn.r, t•espondi a S. Ex. oll'orecondo-lho os 
meus serviços. 

No mesmo dia, do Dr. Euclides Malta, I'O· 
cebi este otltt•o dedpacho tolegt•u.phico : 

«Deputado Angelo Neto. Quando daqui s11hi u, 
concordou commigo-ou minha ca.nàidatura. 
ou Malta ; pqis bem, est:.t indic:.tdo Malta. 

Agora succode Barão impugna e se apre· 
senta candidato. Necessito saber sua opinião 
com toda franqueza, ficando meu amigo cer
teza aceit~J lucta em todo t~l'l'eno. Responda 
,já. Necessito agir.-Euclides 1lfalta.» 

Respondi a S. Ex.· nestes termos : 
~ Recebi telegramma Barão de Traiptt pe~ 

dindo apoio candidatui·a go:vernador ; re· 
spondi affil'IDll,tivamente. Minha attitude 
nada surprehende, attentos motivos pessoacs 
gr~ttidão.- Angelo Neto.» 

No dia 4 outros desplchos telegra.phicos 
foram-me entregues ; ent1•e eUes, o seguinte 
do Sr. Barão de Tra.ipú : 

« Segundo accoi'do Euclides, conferencia 
telographica., intermedio Americo Guima
rlios, tlcou assentado sustar publicação mi-

nha. chapa., vindo Euclides á Penedo assenta r· 
commigo retirada Joaquim Paulo.» 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA.- Não é'· 
exacta essa historia. 

0 SR. ANGELO NETO- Que historia ~ do·· 
accordo ~ 

O SR. RA.niU~Do DE MIRANDA -Nunca.. 
ouvi fallar nisso. 

0 SR. ANGELO NETO - E' uma tdsti-s· 
sima. hi~toria, é uma pagina interessante· 
e importantíssima. da vila politica do· 
meu Estado essa do accortlo ! (Trocam-se· 
apw·tes.) ' 
· O accordo deu~s~, Sr. Presidente; ma-s,. 
pam. a, deshonra dM1uclle que tem a dirocção · 
dos negocios politicos do mQu Estado, não foi. 
cump1·ido! 

0 SR EUSI~niO DE ANDRADE - Para des- · 
honra, protesto ! 

0 SR. ANGELO NETO-Para deshonra, por-
que faltou a um compromisso assumido sou·· 
palavra de honra;faltou a esse compromis::;o~. 
confo1·me fez ver em dous manifes&os pubU
cados em meu Estado, conhecidos om todo o 
paiz, o Sa. Barão do Tra.ipü. 

O Sn.. RA.YMUXDO DE MIRANDA-O Sr. Eu-
clides nunca fugiu a compromissos. (Apo1'ados · 
dos ,")'1•s. ~hToxeUas Gab>r.To e Et1sebio de An
d,·ade,) 

0 SR. PRESID8NTE-Attenção! Observo
ao nobro Deputauo c1uo está finda, a hora do· 
expediente. 

O SH.. A~GELo NETv- Então, negam. 
VV. EEx. a exist,encin. do n.ccordo, quo con· 
::~istiu na retirada da candidatura do St'. 
Barão do Tt•n.ipli, pa.ra ser elo i to o S1•. Joa- · 
quim Paulo, quo não toma1•ia posso? 

0 Srt. RA Y:\!UNDO DE MIRANDA..-NÜ.o te·
nho sciencia desse a.ccordo. 

O SR. A"GELO NETo-Um appello no
minal faço desta trihuna ás duas testemu· 
nhas do accordo feito em cot•.L·espondencia,.. 
telegraphica dirigida a.o Barão de Traipú,. 
pelo conhecido industrial do meu Estado· 
cor·onel Americo Guimarães: aos meus col·
lcgas de bant;arla Eusebio de And.ra.le e ·wan· 
dm·ley de Mendonç:L ! . 

Foram deus que testemunharam o accordo •. 
(Apartes.) Cumpre a esses dous homens, e· 
não a mi.m, provar da tribuna a não exis-
tencia desse accordo. · 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Contesto
formalmente a existenci!1 ·desse accordo. 
(H a outros apartes. SrJam os tympanos.) 

. 0 SR. \:VANDERLEY DE MENDONÇA- Hon VC· 
accordo. Corresponderei ao appello do V .Ex.,. 
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vindo á tribuna restabelecer a verdade dos 
·factos nesta parte. 

O SR. ANGBLo NETO- Por diversas vezes, 
Sr. Presidente, tem V. Ex. chamado a minha 
attenção, avisando-me que a hora do expe
diente está terminada. 

Vê a Camara que aind.a não cheguei ao 
objectivo que mo trouxe á tribuna e não 
posso continuar, porque é contra o Regi

. monto prosegLlir nesta. ordem de conside
rações. 

Peço, portanto, a V. Ex. que me consi
dere inscripto para continuar no expediente 
da sessão de amanhã, ou que, o.nnunciada a 
ordem, do dia, me conceda a paltwra para 
uma explicação pessoa.l, afim de concluir as 
minhas considerações, que sómente visam 
,justificar perante meus pares a concl.ucta po
litwa que segui e em que, peço a Deu~, 
tenha de In~oseguir sempre. 

(Muito bem, m,dto bem. O o1·adoJ· é cnm-
1Jrimentado.) 

O Sr. Arroxellas Gal,,ã.o (pela 
o1·dem)- Sr. Presidente, peço a V. Ex. que 
me ]nscreva para fullar amanhã, na hora do 
expediente, logo após~o S1•. Angelo Net0. 

O ~!h•. R.ay1nu.udo <.le l''t.U
randa (pela ordem ) -Sr. Presidente, 
peço a V. Ex. que mo insci'ovn, tambem para 
fall;:n· amanhã na hora üo expediente, lego 
após o Sr. Arroxell s Galvão. 

prova Já nos confins dos sor~õe.~ <la Bahia, 
(apoiados) na defesa da causa JUSta da lega
lidade, cdmbatendo os insurrectos de ca
nudos. . 

Vi-o de volta elo campo de acção, ferido, ltt 
onde conquistou bravamente os ga,lõ3S de 
major; vi-o depois, no mo:nento em q.?e en· 
teava no gabinete do pres1dent~ do E~tado 
do Rio Grande, meu sn.uuoso ~m1go Julw ge 
Castilhos, e vi então quão car1nho;:;a recepçao 
o chefe illustrc, cuj2. morte todos nós lamen
tarnos, dispensou-lho. 

Sr. Presidente, creio interpretar 
mente o que se passa no Rio Grande do 
creio interprei;ar o pensamento da represen
tàção rio-geandense ... 

0 SR. VICTORIXO 1{0X1'EIRO-Ap:>iado. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS - • , • pedindo Ú, 
Cttma.ra que faça inscrever na acta de seus 
trabalhos de hoje um voto de pezar pela 
morte do meu saudoso amigo o patriota ma
jor Antonio Oar~os Chachi~ Pereira. (.Lliuito 
bem, 1ntlito ben1-.) 

o !~h-. Presidente-O Sr. deputado 
pelo Rio Grande do Sul requer a inserção na 
acta dos trabalhos de hoje de um voto de 
profundo pezar pelo passamento do . major 
Antonio Carlos Chachá Pereira, que fa.lleceu 
no cumprimento de seu dever. . 

Os Senhores que a.pprovam o requeri: 
monto queiram levanta.t'-se. (PaHsa.) FOI 
approvado unanimemente. 

ORDEM DO DIA ' O Sr. Soares dos S:l>ntos (pela 
onlem)- (Commoviclo) Sr. Prosidento, o mo-
tivo que me traz n, esta tribuna é um o Sr. Angelo Neto-Peço a pu.· 
acontecimento quo considero extra.oruinarlo lavra pttra umt~ explicação pessq_al. 
na vida U.rt Ropablica,. 

Ao chcgat· a esta. Casn, c jü, em momento o Sr. 1-,t•eslden.te-Não havendo 
que me foi impossivel pedir, com a devida numero para as votu,ções, dou a. pa.Iavea ~o 
antoccdoncia, tt palav1·a, soube da morte do se. Deputado Angelo Noto para. uma exph
um brioso militar que succumlJiu no cnm· cação pessoaL 
primonto do seu d.ovcl', na dofosa da Pa-
tria, quo foi sempre a sua divisa.. o Sr. Angelo Net?. (para um~ .ex: 

Fallo do um militar qno não se póde dizer plicaçao pessoal)- Sr. Presidente, so.hcrt_ei 
quo tivesse recebido os grandes bafejas da de v. Ex. a palavra para uma exphcaçao 

· sorto, f<~llo do um homem cu,j'1 vida foi n. pessoal afim de te_rminar h~je m~smo ~s 
tradição de um cyclo de trabalho todo peo-. minhas despretencwsas cons1dera,çoes e dar 
:ficuo, dedicado á defesa da patria e da. Re- loO'ar a que os illustres collegas de bancada 
publica. v~nham, si tiverem elementos :para isso, 

Refiro-me ao major Antonio Carlos Chach<.l contrariar a exposição elos fa,ctos que estou 
Pereira, cuja morte prematura a imprensa ·fazendo acerca da polítiéa. do meu Estado • 

. hoje annuncia, em vü~gem do norte, onde o 0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Não pro-
atacou o mal que lhe roubou a vida. l 

Patriota illustre, pôde-se d.izer (1uaos tendemos contrarhr cousa a guma; apenas 
foram os se1~viÇos que pl•estou na defesa da relatamos a verdade dos factos. 
legalidade no Estado que tenho a honra do O Sa. ANGELO N~ro - Eu me 1•oferia ao 
répresentar, no meu Estado natal. Do que accordo poUtico feito mn Alagoas, a prC?· 
ello valia por seus serviços extl•;.wrdinarios posito do pleito estadual d.e. 12 de abril 
.na guerra e po1• sua bt•avura, deu mais umu, do anno passado, quando fut mte1•r•ompido 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/0512015 11:03- Página 23 de 39 

SESSÃO E?\I 1. DE .AGOSTO DE 1904 13 : 

por v. Ex. annunciando que ia entr<tr.n::t J O SR. _EusEnr~ DB :\N"DRADE- Extcmpo
oedcm do dia dos no~Bos trabalhos_; ooc- i ra.neo, nao; V. bx:. ctt~u o meu nome como 
diante à deliberação d~t Mesa, sentei-me e correspondente do OPa·;~. 
agora volto ü te-ibun~L reata.nclo a minha O Sn.. A~oELO :.{t~To-Estou contanJ.o cs 
a.rgument:1çã.o · .. . factos ; não é vert.l;t(lc quo V. Ex. ct·n. cor-
. Como uma das ba~es ~o accord?, fol'a.m ~e- rospondonto do r; Petiz'? 
11_llregues ~s empregauos 1~ulJilcos ummt- Fiz (t Cnmar::t a exposição singcl:1 <los 
t~dos :1o h.:;ta~lo po~· s,~ ~e1:em, pro?nn- acontecimentos p·)UGicos Llosenvohhlus om 
~lado íavor<Wet3 ao Sr. lJ'a.Jpu · h, q~uo~o meu E:st.ado, cllc.;; romm nn.erados s3m com
Isto se gassav~~ em, -~lagoa~. ~-0 Corre1:0. mc 11tarios ; p :.>rtanto, está hahilitatl:1 <1 
da M''-'(1-l~a, de 18 de a.)l'õ),_ sets Cdil~ clepo.l:':! ajuiza.r do valo1· do motivo por q11o para. 
da elmçao estadual, pu1Jllca.va a segmnLe n.qni so ma.ntlou dizer 'tcl' ell desmerecido tl;,t 
l.ccat : . . confia.nça do chefe do partido, e do Govcr-

« O Sr. Dr. Eucltdcs ::-ralta, governador de n <\dor do Estado, pelo facto unico de ha vel' 
Al~tgoas, tolegraphou ao Sr. Dopucauo Arro- dado ao sr. Tr·aipL't o meu apoio ! 
xeUas Galvão dizendo que o Deputado An· . . . 
gelo Noto não representava o ospil·ito da A verdatl~ m~nrla dtzor que a Imprensi1 
política governamental do Estado.» alagoafl:a stlc.ncwu a r~spt.llto; tio cl10fe 

. e do dtrectono do parttdo nenhumt1 com-
Nos.uw.s subsequentes novos telegramm~s municação recebi da filrllada exclusão llo 

exped11os aos mens collega;s de repr_e~ontaçao (rr·omio politico de quo sou um dos fun-
c puhhcados em todos o.s JOrnaes diziam; dadores. 

«Prestem apoio Rodrigues Alves e Scabra. o sa. EusEDIO DE ANDRA.D 8 - Mas o tele-
Deputado Angelo Neto uão continúa. merecer gramma que v. Ex. mandou ao Dr. Euclitles 
a confiança do meu governo.-- Et!cliclcs Malta. não ora uma exonOL'ação espontanen. 
MC!lta. ~~ do V. Ex.? 

Em 23 de abril o correspondente do O Paiz, 0 SR. ANGELo Nt<:To .:_ sr. Presidente, 
que nessa occasião m•n. o meu collegn. o respondo a este aparte do hoorai.to Depu
Sr. Euscbio de Andrl1.clc, m::tndava dizer de ta.do, perguub.tndo: qual fol no ca.so a minha 
Maceió o seguinte: « Posso assegurar (lUC o ftüta, ctual 0 meu crime politico ·t. 
Deputado Angelo Neto desmereceu de toda a. 
confiança. do pa.rtido a cujo g1•emio súmenl.e A minha faltn. fui ter acompanhado o an
ser4 readmittido depois qüe fi~cr pela tigo e prostimu:-;o chefe da poHtie~ ~e Ala.
tl'ibuna da Camara e pela irnpt•onsa do Riu goas, homem a llUOrn devo a. posu;:Lo que 
novas dcchra~·üos de sun. solidai·ioun.de a.o wnho na Ropublica .. (Apoiados.) 
chefe do partido, Dr. En.cliües ~·Iil.Lt :t.» Esta. fhtta, (que importa. que sej::t c~lt1 por 

outros dassHicadtt como cntendm•cJn) csttt 
O SR. EusTmro DE A:'il>Il.\DI·:- Era. rcsul- !'alta, Sr. Pecsillonto, cxpdmo o sentimento 

t.ado da ~onducta que \'. Ex. tinha :.tssumülo vh·o da. gratidão quo peço a. Deu:; que me 
nogantl.o apoio a.o clwfi:l do pal'tido, SI', dê sempre, atü 0 ult;imo alento do min!HL 
Dl'. Euclides Malta.. Xcm o chcfi.l do pai'l,itlo cxistenci:L. (Jluito bem.) 
podia. a.dmittil' no seio do mesmo 11m gm que consistia. olla '? E' claro que con
membro que se dcsUg~\\'a dcHo, nem V. Ex. sistia. no n.poio que doi á. canüid~tttrl'a. do 
)1odit\ tm· a. pl'ctonçüo de gosa.P 11 cou n~l,llÇ:.t Sl'. Bal'ã.O de Tt•a.ipt't pa,l':.\. gOYCl'lladol' do E~-
tlo que gosa. Yi.L untes .. · ta·to. 

O SR. ANGELo NETO - V. Ex. queit·a ro- Ma.s, senhores, esta. candidatur;t foi re-
petir o aparto, porr1uo não o ouvi hem. tirada em vil'tudc elo um accordo feito e não 

o sn. ARROXELLAS G,\.LY~\.o- Es:;;os tolo- cum_prido; c depois, tend~ <lesapp<t~·eciclo os 
~rammas são rosnlt,~do llo procedimento d c j mot1_vos . de ordem superior que . tive para v E 'C · mamfesta.r-me pelo mcn velho chefe, per-. · · ,. _ l gunto aos Srs. Deputi1dos, meus adversal'los 

O S~. 1W~EDIO DE A:\DRADE- Era consc·, puliticos, trabalhei, ttgi contra, a eleição 
que:Jcia _log-zca e n~1.tura.l da cond1~c:t~ que • do Sr. Joaquim Paulo~ 
'\~. Ex. tmha. ass~lll1l~o, n.ogando apoiO'~ cau-~ Não; cruzei os lJraços e qual foi, port;1nto,. 
lhdatm•<t do Sr. l:.uclldcs :.ralta. 0 meu crime, pn.ra merecer tão severo cas· 

0 SR. ANGELO NETO-Sl'. Presidente, OU · tigo? . 
estou por ora lendo documentos, s:Jm com-I Sr. Presidente, não me retirei, como 
tnental·os. Vou füzcr os commcnt:.trios a ainda não me considero afastado do partido 
contento dos nobres Deputados e l'osponder '~" que pertenç-o, desde c1ue pu.ra a politict1 
::to aparte do !l1Cn honrado collega, pedindo • entrei. 
licença, entretanto. pnra classificai-o de ex- 1 Esta docln.ração, porém,cu não a fiz quando 
tcmporanoo. indirj3ctamente se me provocu.va a fa.zel-a,. 
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IJ)Qrque não queria que as minhas palavras 
fossem tomadas no.q uelle tempo como uma 
sn.tisfãção aos que ·me offendiam, julgan
-do-me capaz ·de uma acção menos dígna, a 
retractação, o meu arrependimento por um 
acto que pratiquei impeUido peto meu co
ração e pel<1 minha consciencia, .acto c1ue os 
homens de bem do meu paiz só poderão 
-qualific<1r de honesto, pel<1 nobreza do senti
mento que encerra. (ilpoiados; mttito bem.) 

0 SR. RAYMUNDO ng MIRANDA-Fique com 
a sua nobreza de sentimentos, mas não em
preste aos outros intuitos incondiclonaes. 

o· sn.. ANGELO NET~-Intuito não tenho do 
,offender a quem quer que S3ja. E'Stou na 
.Jefensiva. Enxergou, V. Ex., porventur:t, 
mas . minhas palavras alguma allusão a 
c.tpoio incon1icional ..• (Apa1·tes.) 

0 SR. PRESIDENTE-Peço aos nobres Depu
tado~que não interrompam o orador, que está 
.em ekpJicaçã.o pessoal, que não pó de sOl' demo
rada para não prejudicar a . ordem do di<1. 
. 0 SR. ANGELó NETO - Pergunta O Sr. 

Deputado Raymundo de Mirànda, no dls· 
curso quo proferiu nesta Casa, üa ultima 
sessão. «Diga-me V. Ex. (dirigindo-se ao 
Sr. Angelo Neto) por que deixou de acom
panhar o Sr. Euclides Mal ta 1» 

0 Sa. RAYMUNDO DE MIRANDA - V. Ex. 
já, respondeu. 

0 SR. ANGEI.O NETo-Não l'espondi ainda, 
respondo agora. Deixei de acompanhar o 
Sr. Euclides Malta, porque volt0u aos seus 
antigos arraiaes o unico politico a quem eu 
devo a indicação do meu nome para, aos 23 
anoos, vir occupa.r uma cadeira no Parla· 
mento da minha p11tria. (Muito bem.) 

O Sa. AnnoxELLAS GALvÃo- Pa1•a uma 
explicação pessoal peço a pa1avra. 

0 SR. ANGELO NETO - Não volveu o Sr. 

0 SR. RAYZIIUNDO DE ~'llRANDA- Confir
mo-o em todos os pontos. 

0 SR. ANGELO NETO--Volveu á activi
dade politica, Sr. Deputado, sem ambição 
de especie alguma, porque ello nunca a teve; 
voltou ao partido para, com sacrificio da 
sua propria vida, empcnhal'-se para resti
tuir á Alagoas a boa. fu.ma de que semp1·e 
gowu. 

O Sa. RAYMUNDO ng MIRANDA·- Por que 
foi que o Sr Barão do Traipú se retirou da 
politica om 1901 ... 

0 SR. ANGELO. NETO-Porque quiz. 
0 Sa. ltAYl\IUNDO DE MIRANDA-.,. do 

.mesmo modo por quo entendeu voltar dous 
annos depois ? 

0 Sa. ANGELO NETO- E' uma pergunta, 
que não tem resposta.. 

0 SR. RAYMUNDO DE :MIRANDA-V. Ex. te· 
nha um pouco do tolerancia commigo e l'e· 
sponda.. 

0 Sn. EusEBIO DE ANDRADE-E' de um· 
espírito liberal ser tolerante para com a 
intolerancia alheia. 

0 SR. ANGELO NETO - Senhorm, a re
sposta está dada no manifesto publicado ha 
dias. 

Dei, Srs. Deputados, o meu apoio á candi.;. 
datura do Sl'. Barão do Traip(l com immeu~o 
prazer ; presto hoje a minha solidal'iedade á 
sua nova phase politica, do livre e de boa 
vontade. 

Si, por esta sempre esperada solidariedade, 
manifestação sincera de umv. amizade vene
radora, desmerecer algum dia da. confiança. 
da maioria do eleitorado do partido republi
cano de Alagoas, então hemdirei a minha 
est1'ella. polidca e contente ficarei com o 
isolamento a que me condemnarern. (Muito 
bem.) 

E' essa, Srs. Deputados, a situaçü.o politica. 
em que me encontl'o. Não renego o p:~ssado: 
quero-o para guia dos meus actos futm·os. 

Ba.1•ã.o tle Traipú á activi<lade politica, Sr. 
P1•esidento, pRra servir de insb·umento nas 
meros de inimigos communs, de alguns explo· 
,·ado)·es, confo1•me a desgraçad.LL phrase aqui 
atir,tda.! 0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Renega 

O SR. RAYMUNDO DE MIRANuA-Onde está o presente para abri1ça.r o passado. 
esta phrase? Pód.e o nob1•e Deputado citai-a.? O SR. ANGELO NETO- Renego o meu pre· 
O discurso não transitou pelas minhas sente, por que? Acaso elle mo deslustra? 
mãos. 0 SR. ROGERIO DE MIRANDA-Ennobrece-o 

0 SR. ANGELO NETO - E~tú. a(lUÍ no dis- muitíssimo. (Apoiados.) 
· curso de· V. Ex. Eil-a: · · 0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Não dis3e 

«Triste historia política que resiste á que deslustre; a · pergunta de V. Ex. n~o 
retirada do scenario político de um homem \ve~ ao caso. E a verdade é que V~ Ex. n<~.o 
ch,eio de . prestigio, e quo registra ta1nbem qmz responder ao meu aparte de ha pouco. 
á volta: hrd.ia desse homem á actividade po- O Sn.. Al\'IJET .. o NETo-Qual foi o aparte a 
litica, ser-vindo de it1strumento aos inimigos quo não quíz responder'? Não quero que 
communs •• • » · · me levem vantagem. Repita o .sou aparto. 
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0 SR. RAYMUNDO ng MIR.ANUA-V. Ex. 
disse, na sessão passada, rtuo o Barão de 
Traipti se retit·ou da. política. pJr motivos 
dHfm·t'ntes dos que constam do manife3to: eu 
desejava s::t.b3t' quacs esses motivos. 
· 0 Sa. ANGELO NETo-Eu não disse isto. 

Disse, sim, que eUe tinha outros motiYo.3, 
além dos allcgados. 

0 SR.. RAYMUNDO DE MIRANDA-Disse. 
0 SR.. ANGELO NETO-E' o mos mo Sl~. Ba.· 

rã.o de T1•aipú quem l'Jsponde no manifesto. 
0 SR. RAYMUNDO DE ·Mm.ANDA-Ah! Estou 

de accordo com o manifesto; mas S. Ex. dis.se 
que .os motivos não foram estes. 

0 SR.. ANGELO NETO-E' O segundo mani· 
festo, porque. al~m dos motivos que foram 
al!egados, elle vem dizer depois qual a prin
cipal razão da sna 1•eth•ada. 

O SR. GASTÃo DA CuNIL\-A attitude de 
V. Ex:. é muito nobro: honra-o muito ficar 
assim ao lado de quem está apeado do poder. 
(.Muitos apoiados.) 

0 Su.. ANGELO NETO-O C!UO lUO h:mra lllUÍ· 
:to é o a. parte de V. Ex. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-O que quer 
dizer que quem estiver ao lado do poder se 
achará no caso opposto. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA - Não é a conse
quencia.. 

0 SR. ANGELO NETO- Senhores, quet'O 
viver com a consciencia dos homens de bem, 
de preferencia a vi ver com a consciencia. dos 
apaixon~dos politicos de minha terra. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Não SOU 
dos apaixonados políticos. 

0 SR. ANGELO NETO-Sr. Presidente, ainda 
terei occasião, creio, de voltar á. tribuna para 
apurar estes peq_u~ninos .detalhes, de que 
tanta questão estão ·a fa.ze1~ os meus illustres 
eon tondores. 

Chego á ultima . parte do meu discurso : á 
defesa da administração do meu amigo e 
sempre chJf~, Sr. Barão de Traipt1. 

0 SR. EVSEBIO DE ANDRADE-V. E:<. per
mitte um aparte~ 

0 SR.. RAYMUNDO DE MIRAXDA- 0 nobre 
Deputado vae defender o que não foi 
accusado. 

0 SR. EUSEDIO DE ANDRA.DE-Era O que eu 
ia dizer. . . 

0 SR. W ANDERLF:Y DE MENDONÇA - Foi 
.a.ccusado. 

RA YMUNDO DE :\!rrtANDA. - Não 

0 SR. ANGELO NETO - Dizem OS nobres 
Deputados que o St•. Barão de TL'aipú não foi 
accusado! Parece que é o ê1rrependimento ... 

0 SR. RAY:\WNDO DE MIRANDA- Arrepen· 
dimento, não; tenha· paciencia! 

0 Sn. ANGELO NETO - Mas, si .ea VOU 
ler as suas pala.vras oft'ensivas á atlmioist.ra
ção do Sr. Barão de Traip(l, si eu vou ler as 
palavras es::!riptas e publicadas na secção 
pagJ, do Jor·nal do Conunercio, sob a respons:~
l,ilidade do Sr. Senador Euclüles Malta, como 
estio VV. EEx. a insistir, dizendo Que não ha, 
accusação á admioi~tração do Sr.- Barão de 
Traipú?! 

0 SR. RAYMUNDO da MIRANDA- V. Ex. 
disse que vinha responder ao meu discurso. 
Não houve ac~usação. 

O Sn. ANGELO NBTo - Ao seu discurso, 
sim, ao Senador Euclides ~alta, silll:<~ao seu 
discurso, q ua.ndo V. Ex. d1sse, em resposta a 
um apa1•te meu, perguntando a V. Ex. si ora 
solidario com o artigo publicado pelo Sr. Eu
clides Malta.: 

« O 8;·. Raymundo de .Llliranda-Sou. 
O Sr. Angelo Neto - Pois bem ; eu me 

proponho a fazer a defesa do Sr. Barão de 
Traipú. . 

O Sr. Raymundo de Mú·anda- Si o Sr. Eu· 
clides Malta. houvesse feito uma affi.rmativa 
não verdadeira, ou silenciaria sobre ella, ou 
pedi r ia v onia a S. Ex. pal' a discordilor . 

O Sr. · Angelo Neto-Naturalmente, V. l~x. 
leu em uma publicação recente que o Sr. Ba
rão de Traipú tendo, quando assumiu o go· 
veroo, encontrado grandes saldos nos cofr·es 
publicas, deix:ou-os quasi vasios n.o passar ;:~ 
administração. 

O Sr. Raynwndo de Jlil·anda - E' a. logica 
das cifras. 

O S1·. Angelo Nelo-Lorei a'l cifras. 
O S-r·. Raymundo de llliranda - Eu não 

teouxe o relatorio para apresenl.ar cif.r:·as, e 
não o teouxe, porcgte vim (1. tribuna. apenas 
para corresponder ao appello feito pela Se
nador Bernardo de Mendonça. V. Ex. traga 
o relator·io para. nos provar o contrario . . 

O S1·. Angelo Neto- Então, porque V.Ex. 
diz que olle esbanjou'? 

O Sr. Raymtmdo de !Jfiranda - Não posso 
responder de momento, mas posso affirmar 
que gastou muito dinheiro. . . 

Fui eu quem gastou~ » 
Ha. ou não lm, Sr. Presidente, no discurso 

do nohre Deputado uma grave accusação 
feita á administração do Sr. Barão de 'l'!•aipú? ·O Sn.. 

accusei. a 
Traipú. 

administração do Sr. Barão de 0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Acaso a 
administração delle não é atttcavel ~ Admi· 
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nistração i na taca vel,dcpois da do Sr. Gablno 
Besouro, eu conheço uma,que é a. do Sr. Eu
clides Malta. ( Wso.) 

0 SR. ANGELO 1\'ETO-Si a administração 
do Sr. Barão de Tr:tipú, á qual V. Ex. apoiou 
francamente, foi dr:shoncsta, po1· que V. Ex. 
lho foz os 1paiores elogio:; '? 

O Sa. RAnn:xno DE Mm_\:.\"DA-Porlltle 
sou homem politico. (Riso.) 

0 Sr:,. ANGELO NETO-A Camara com um 
sussurro respondea no nobre Deputado. 

O SR. RADIUNDO DE MrRAXDA-V. Ex. é 
que e . .,tá tornando isto um pouco a.rtistico. 

0 SR. PRESIDEXTE-Attenção. A í.liscussão 
nilo :pôde continmw por dialogos. 

0 S:a. ANGELO NETO - Artistico poderá 
ser o nobre Deputado; artístico não pôde 
ser qu3m sempre tqm trilhado o caminho do 
dever. (Muito bem; apoiados.) . 

0 SR. EUGENIO TOURINHO-Perfeitamente. 
Apoiado. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDk-E V. Ex. 
pôde dizer que eu tenho t1•ilhado dous Mmi
nhos ~ A minha Yida politica é uma cohe
rencia sem solução de continuidade, como 
hei de peoval'. 

0 SR. ANGELO NETO- Ça va sans cli1'e. 
O SR. RA Yl\:IUNDO DE MIR.ANDA - V. Ex. 

não tem mais dignidade politica do· que eu. 
0 SR. ANGELO NETO - Não estou f<1-

z.endo praça du, minha dignidade política; 
estou justificando a minha conducta, para. 
CiUO os Srs. Deputados, no foro intimo das 
suas consciencias, po.,sLun julgar si eu com
metti, como disse V. Ex., um acto incorrecto 
do disJiplina pal'tid::tria. 

Foi, Sr. Presidente, accusada. a adminis
tl'Ução do Sr. Tr:lip(t de haver d.espendido 
dinhejros do thesouro pul)lico, deixados nos 
cof1'cs esta.duaes pelo ex-governaclor Sr. 
Ga1Jino Besouro. 

0 SR. EUGENIO TOURINHO-V. Ex. não 
:precisa fazer essa defesa, porque todo o paiz 
conhece a. honestid:.ul.edo Sr. Barão de Tr3.ip(t. 

0 SR. ANGELO NETO-O certo é flUO pail'a 
um<1 accusação sobre es~a administração e é 
do meu d·wer defendel·a, ainda que no os
:pLrito do meu nohl'C colloga que me honra 
com o seu aparte e no da Camn,ra nenhum:.\, 
duvida exista. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Nunca 
houve n.ccusações de desvios. 

O SR. IL~Y:'IIUNoo ng MIRANIJ.~-v. Ex. 
do v e a.gu:1.rd.1r a resposta do Sr. Senador 
Berna1·do de 1Iendonça, como eu aguardo a 
respostu. do chefe do men partido. 

0 SR. AXGELO NETo-Eu estou nest:t tri
lJuna collercnb com meu passado ele 1897. 

QuanJ.o no Senado, em uma da:; sessões de 
julho de l8f:J7, o Sr. Senador Leite c Oitlcica 
i'~z idcntica accnsação d1, qne hoje é reno
v;_vla., cu daqui cterendi o gove:m<1dor que. 
terminou o seu periouo governamental em 
junho desse anno. 

Está nos Anrwes o meu discm•so e poç:o n 
V. Ex., Sr. Presidente, quo m<wde trazer o 
volume dos Annaes do mez de julho de l89i. 
pa,ra consut tal-o, si preciso fôr. 

Leio o que disse o honrado Senadol' 
Euclides Malta ... 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE_;_ Em defensi \% 
aos ataques do Sr. Senador Bernarào de 
Mendonça. 

0 SR. ANGELO NETO - Em defensiva~ 
E' um ponto este que resta apurar e vou 
fazel-o antes de entrar em outl'o assumpto •. 

Na defensiva, como ? 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE- Eu respon·· 
derei a V. Ex:. 

0 SR.. ANGELO NETO - Qua.l foi o artigo 
publicado pelo Sr. Senador Bernardo de 
Mendonça contra a direcç~ão dos negocios 
politicos do meu Estado, aqui ntt Capital 
Foderal1 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE -0 manifesto 
l)Ublicado pelo Sr. B<1rão de Traipú, snlJ
scripto por V •. Ex., o Sr. ·wanderley de Men
donça e outros, convidando os seus amigos 
para. umf1 reunião no dia 30, l'eunião em qne 
f'l)i atassallmda a reputação de muitos ho
mens politicos ele Alagoas. 

0 SR. ANGELO NETO - Es.:;c manifesto foi 
trtLnSCl'ipto, 11orque j:i h::tvi::t sicio publicado 
em Alagoas. 

0 SR. EUSEBIO DE Ar\DRADE- Logo O 
ataque partiu do VV. EEx. 

O SR. ANGELO NETO- O que VV. EEx. 
deviam fazer era respoude1· a este nmni
festo Jâ no Esta.do, o que, aliCts, :fizeram pela 
imprensa do seu partido, e depois tru.nscre
Yercm a resposta aqui, co~11o nós outros fize-
mos. . 

Não, houve provocação da nossa parte. 
0 Sn. EUSEBIO DE ANDRADE- A norma 

de nossa defesa deve partü• de nós e não 
rl.e VV. EEx. 

0 SR. ANGELO NETO-Já li O to pico do dis~ 
cursoproferidoporV. Ex. na sessão de sabbado. 

Vonler agora. tt Cnmara,o que disse o S1'. O SR. ANGELO NETo-Fechado este p:wen-
Senador Euclides M:.\lta da rtdminiJtração do thesis, vou ler o que vem publicaclo com a 
Sr. Barão de Traipú. a.ssignatura (io illustre Sr. Senador Euclides· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:03- Página 27 de 39 

·:Malta., em 20 de julho de 1901 , no Jm·nc!l do 
Commcrcio, secção paga: 

«Quando o Exm. Dr. GalJino Besouro dei-
. xou o governo, em 1894, existia no The
souro do Estado um saldo ele cerca de 700 
contos. O Exm. Sr. B~trão de Traipú, que 
lhe succedeu, apezu' de encontrar bom 
preço nos principa,es productos de expor· 
tação, despendeu não só aquelle saldo como 
os c1•editos dos tres exercícios de sua, admi
nistração.» 

0 SR.. EUSEBIO DE ANDRADE- Despencleu, 
mas. não esbanjou. 

O-SR.. RAYMUNDO DE MIRANDA--Despender 
não é esbtwjar. (Pattsa.) Por isto é que digo 
que estão imaginando accusação, armando a 
effeito. 

0 SR. ANGEIJO NETO-Armando a effeito?! 
Armando a effeito,não; VV. EEx. accusamm 
e continuam na campanha de diffamação em 
artigos publicados na Trilnma e transcriptos 
no J01·nal do Commer-do. Ahi são feit:.ts as 
mesmas accusações que preciso pulverizar 
ama vez por todas. 

0 SR. RAYl\IUNDO DE :MIRANDA-Si vem 
responder ás ga.zetas de Maceió, é outra 
questão ; não se entencle eomnosco. 

0 SR. ANGELO NETO-Venho rm;ponder ao 
chefe de VV. EEx.,já c1ue respondi a V. Ex. 

0 SR. RAYIIIUNDO DE MIRANÜA.-'-Ü nosso 
chefe e o de V. Ex. até ha poucos dias não 
!iisse que o Barão de Traipú eslmnjou cousa 
alguma; disse que despeqdeu sald99. 

0 SR. ANGELO NETO-Disse. quê déspendeu 
saldos? Pois bem ; vamos ver si isso não ê 
uma accusação calumniosa que visa apenas 
um fim: deixll.l' mal visto o nome do Ba,rão 
de ':Fraipü. 

0 SR.. RADIUNDO DE :MIRANDA-O Dr. Eu~ 
clid@s Malta é incapaz de calumniar quem 
quer que seja. 

0 SR. ANGELO NETO-Pois não é uma, caln
. mnia dizer-se qtle o governador de um Estado 
despendeu dinheiro quando a prova documen
tal se faz em sentido contrario .. ?. (Apcwtes.) 

Carece de fundamento, Sr. P1·esidente, se-
. melhante imputação. · · 

Quando o St'. Barão de Tr'ttiptl.l,leixou o go
verno do Estado, não succedendo ao Sr. Ga· 
:bino Besouro, como disse em seu manifesto 
-o Dr. Euclides Ma.lta,, mas·aó.Sr. desembar
gador Rocha Lins, encontrou realm·ente 

. grande saldo nos cofres estÇLduaes. 
Em 15 de julho de 1895, -aqui está o re

la,torio I -(mostrando) quando, por motivo 
de molestia, teve de passar o governo· ao seu 

· substituto legal, coronel Jos_é Vieira Peixoto, 
· o St•. T1•aipü deixou nos cofres um saldo de 

Vol. IV' 

559:689$588, confo1•me consta do relatorio 
a,prcsentado lH~lo coronel Ja.cintho Paes Pinto 
da Silva, seceet:wio da. Fazenda, em 30 de 
marQo de 1896, ~~o govol'nadot• do Es
tado. 

Ao reassamil• o exercício do seu elevado 
cargo, sei~ mczos do pois, o Sr. Traipít en
controu, n;w o salclo de quinhentos e tantos 
contos, mas, sirn, um deficit ! (Troco.rn-se 
apa;·les. O Si·. Presidente reclama attençcto.) 

Vou ler um trecho do reln.torio, quo exhu
berantemente r<;>sponde a estes apartes: 

« Quaudo, em 15 de julho do anuo proximo 
passado, deixastes a aclministraçiio, passan
do-a ao vice-governador, o saldo era de 
559:689$588, e nessa occa.sião achavam-se 
em dia os pagamentos. 

Ao reassumirdes o exercicio de vosso ele
vado cttrgo, em 15 de janeiro deste anno, 
confiando-me tt gestão dos negocios da Fa
zenda, ·tiYe em primeiro logar de procurar 
conhecer o estado dos cofres. 

Do balanço das vm·ificações a que logo pro
cedi, ficou conhecido que n::tquella. occasião o 
sttld.o que havia, era de 43:924$493, sendo: 

No caixa de 1895 .. 76:006$749 
Tendo a abonar a 

despczade ...... 53:477$442 23:429$307 

No caixa de 1896........... .. . 20:495$187 

Esse saldo, porém, ainda se 
achava sujeito a diversos pa-

43:924$494 

gamentos na importa,ncia de. 40:125$356 
Uns já :tutoriza.d.os, 

na imporütncia. 
de.............. 16:181$538 

E Olltros já legali
zados dependen-· 
tes de autorizrt-
ção, m~ de...... 23:943$818 40:125$356 

Ficando assim reduzido o saldo 
pl'op'l'iamente dito a......... 3:799$138 

Outros parrn,mentos ainda existiam a ser 
realiza.dos, porém, que não foram somma,dos 
por nlio se acharem liquidados, não podendo 
por este moi.ivo SCl' ao certo conhecida a, 
su:1 importa.ncia; sendo exacto, entretanto, 
que se elevam ~i, quantia muito superior 
áquelle saldo.» . 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-V. Ex. dá li
cença pat':1 um aparte~ Eu pedh•ia a V. Ex. 
que lesse tambem nesse mesmo rela,torio, 
assigna,do pelo irmão de v. Ex., então Secre· 

3 
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tario da Faze'nda , no governo do Sr. Barão 
' uc TNtipó, o topico que vem Ct pag~nn. 11, 

oride se falta de crcdi tos extrn.orcllnanos des
pendidos, na importan·cia de 700 e ta.ntos 

. contos. 
0 Sn., ANGELO NF.TO-:- I::; to competirá a 

V. Ex., e, demais, não envolve ab.solu?· 
mente accus:tç:ilo ao. goV(}l'Ho do Sr. Barao 

. do Tr:1ipú. (Apa-,·tes.) . _ 
Usn.rei, p.:.trodiando, da mesma expressao 

<1 ue V. E:c usou lla p.:mco em a pai te: sou eu 
que·m dá a norma a. seguir no me:u discurso. 

0 SR. EUSi'llBIO DE .AXDRADE-Bem;o aparte 
tlcal'á registrado. 

0 SR. A:'\GELO NETO-Registre e venha CS· 
magar o Sr. Bat•ão do Traipú. (Apartes.) 

l\Ioditicando a expressão de que ha pouco 
. usei, no calor do debate, direi que taes cla
morosas accusações feitas á honra sempre 
respeitada do Sr. Traipú, revoltam-me, Sr. 
Presidente ! Revoltam-me, porque o Sr. 
Traipú tem suas mãos bemfazejas inteit'a
·mento limpas do n.zinhavre do dinheiro pu
blico! (Muito bem.) Elle, que foi sempre uma 
so:ntineHa avançada ás portas do Thesouro! 
(Apm·tes.) 

Triste, tristissima recompensa de benefi
cios sem par. 

Mas não quero apaixonar o debate. Preci
so concluir, estou fatigado e sinto cansada a 
paciemcia. dos meus bondosos collegas. (Ncio 
apoiados ge1·o.es.) 

0 SR. RA.niUNDO DE MIRANDA-OUÇO sem
pre V. Ex. com muito prazer. 

O SR. Ál';GELO NmTo-Agradecid.o. V<lu, 
Sr. Pl'esidente, e para isto chamo a attenção 
da Camara, para que melhor juizo so possa 
fazer- do valto politico a cuja orientação 
obedeço ... 

0 SR. R.A.YMUNDO DE MIRANDA- E nós 
·tn.mbmn. 

0 SR. ANGELO NETO- ••• YOU fazéll' uma 
pequena leitura. 

Quando entre acclltmn.çõos populares, o 
Sr. Barão de Traip'Ct. terminou o seu período 
governamentn,l, foi publicada e distl'ibuida 
em meu Estado uma polyantht~a em edição 
de luxo. Eil·a ( most,·ando). 

Contém artigos, alit"Ls bem elaborados, por 
.Políticos em evidencia.no meu ~stado. 

0 SR. EUSEBIO DE: ANDitADE- Ninguem 
· renega o passado. 

O SR. ANGELo NE'l.'O- Destaco destes, dous 
ar·t~g~s escriptos e assignados pelos Srs. Eu
·SebiO de· Andrade e Arroxellas Gahrão. 

O Sn.. EusE~Io ' DE ANDRADE - Pm·feita
rnente ; ha ainda a collocção do meu jornal, 

o (hdtembe1·j, que possê>"'trazer. Não renego · 
o q'ue alli disse. · · -

O Sr.. .. ANGELO NETo-Para que então con
sentiram que se dis.sesse tanto contra. o Se. 
Ba,t•ã.o de Traipú, que so dissesse até que ell•l 
havia de:Spendido sommas avultadas; par:.:t · 
que accusal·o de responsabilidade em assu.ssi
nuto3, de ::tttentados á Constituição o outros . 
quejando.;; 1 

o SR. "\V A.NDERLEY DE ME:'{DONí!,\.-IStJ é 
arrependimcn to. · · 

0 SR. R ,\Y::\ll.Ji'iDO DE MIRANDA-Arrepen-·-
dimonto tl.e que '? Arrependimento ha. de ter 
V. Ex. mais tardo. 

0 SR. ANGELO NETO-Jâ. es~á. O n :>bre · 
Deputado ametLça.ndo o meu prezado e illustre 
collegd, de rep~·esentação, dizendo que arre
pemlimen to h a de ter elle mais tarde. Arre· 
pendimcnto por qtte? Arrependimento de que'? ,. 

0 SR. RAYl\WNDO DE MIRANDA-Da con
ducta errada e injusta que está tendo. ('ri·o- · 
cC! m-se outrosapartes ; soam os tympanos.) 

0 SR. ANGELO NETO-AC11'30 a, politica de 
hoje é a escravidão~ O meu companheiro de· 
bancada e correligionario tem a sua defesa 
feita no seu passado de honra. 

Sr. P~esidente, tenho muita cousa que · 
ler', não agora, mas quando fôr provocado. 

Uma nota-é do jornalista 81•. Eusebio de · 
Andrade: 

« Urna not!t.-Quando em 1894 iniciou o 
seu governo o Sr. Ba.rão de Traipú, após . 
a eleição popular que o collocou no posto 
supl'emo da administração de Alagôas, OS· 
seu6 inimigos politicos vincularam-se, con
gregaram-se, prenderam-se no unico pensa- · 
monto do dar-lhe sem trcguas combate en
carnioado ~incessante, abrindo em violen· 
tissimas lutas partidarias a campanha mais 
terrivol que rogist1•am as paginas da histo· 
ria, do Estado. 

Não houve ataque, não houve o!fensa, não 
houve insulto, não houve, emfim, meio hostil 
que. não tivesse sido aproveitado para ferir o 
nome e até a propria pessoa do illustre 
a lagoa no. 

.Em meio dessa pugna. infernal, mas grau· 
diosa pela resistencia. prudente c intelligente · 
quo lhes oppoz, digna de admiração geral.· 
era a calma hGl'oica, a orientação flt•me, ina~ 
baltt vol manife3tada pelo circurospccto cida
dão que assim dava á sociedade alagoana o 
attestado mai~ tJI'ilhante da Jib~·atura de um 
politico notavel. 

Muitos lustros são passados dessa borro· 
rosa quadra em. que estove em perigo a.té ~ 
vU:.1, deste distincto cidadão, o ainda não se 
dissipou, nem sique1• amorteceu de nossn.. . 
memoria a impressão que nella g1•avou o . 
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0 SR. PRESIDENTE- Attenç.1o! valor, a. corsgem, a. calma extra,ordinJ.ria 
com que pôde l'esistir victoriosa.rnente o 
Sr. BJ,rão do Tra.ipü a tã,o desencadeado 
vendaval de odios e paixões rovol tas e exal· 
tadas. · 

O SR. A::-iGELO NETO-Fiquem as aJfirma. 
ções de V. Ex. c a$ provas document:.1.das do 
que eu digo, para a Camara ajuizar. 

Em exame e analyso comparativos que 
fazemos hoje da situação do Estado naquella 
época e o PI'OSf'nte, mais nos surprehendc o 
trab.llho difficilimo e complicado deste ho· 
mem, con~eguindu, com um tino invejavel, 
com a perseverança ac~entua.da do seu que
rer, estrangul:lr aquellus .lucta.s pavorosas, 
dando á nosm estremecida, Alagôas a. tran
quilidade salntar, a paz fecunda quo usufrctc, 
propulsoras do seu progrcdimento, do sou 
levantamento moral e material. 

Vae agora a Camar;L ouvir as p::\.lavras, 
acredito, naquelle tempo escriptas de cora
ção ... 

Destacamos de todo o longo período do seu 
governo esta nota p.or julgarmol-a, sinão a 
mais notavcl; ao menos a. mais henefica aos 
idéaes de um povo que comprehencle ter com 
a paz o trabalho que g-era a riqueza, o pro
gresso e o engrandecimento. 

Com estas phrases associamo-nos ás justas 
ma.nitestações tribntadas ao prestimoso ci
dadão que hoje ent1•ega o governo do nosso 
amado Estado. - Eusebio de A.ncl1·acle. » 

Sirvam estas palavras do Sr. Enzebio de 
Andrade, proferida.s a 12 de ,junho de 1897, 
quando não era. mais govet'no o Sr. Barão de 
Traipü, de resposta a accusações publicadas-e 
transcriptas contra a sua administração que 
até hontem era a de um homem honrado. 

0 SR. EuSEBIO DE ANDRADl~-Não insista 
neste ponto porque ninguem atacou a hom•a. 
do Sr. B:.~.rão de Tra.ipú. 

O SR. RA.YMlJNDo DE :MIRANDA-Temos por 
habito fazel' politica sem atacar a hont•a. de 
quem quet' qne seja. V. Ex. c::;tú. -imaginando 
accusações pat'a. produzir a defcs~L. 

0 SR. ANGELO NETO - J<.t é pela decima 
vez que o St•. Deputado Raymnuo de Mi· 
randa profo1·e csttts pala.vraB: V. Ex. ostá 
i.magina.ndo. · 

Imaginando o qne ? ! Não estou im::tgi· 
nando nada; trouxe ao debate o que V. Ex. 
disse da tribuna, li o que o Sr. Euclides 
Malta publicou no Jomal do Comnwrcio e 
referi-me a artigos transcriptos, que não são 
naturalmente pagos por nós, soldados do 

·Sr. Ba1·ão de Tl'aipt't. 
O Sa. RAYMUNDO DE MIRANDA- Nem 

por nós ; não fomos uós que mandamos 
o.screver. 

O Sn.. ANGELO NETO - Ainda bem ! Mas 
VV. Eli:x. sãos sqlido,rioscom o que se tem pu· 
blicado, transcripto do orgão do seu partido ~ 

0 Su,. RA YMUNDO DE MIRANDA - Com o 
que é assignado pelo Sr. Euclides Malta sou 
soliltario, (H a outros apartes.) 

O Sa. An.RoxELLAS GALv.Xo-Si se rafel'e a 
mim, sn b.scrcvo ainda a.s ·palavras que disse 
em relação ao Sr. lltrfLo deTraipú. 

0 SR. ANGELO NETO- ... pelo nobreDepu-
tado qqe me interrompeu. · · 

0 SR. ARROXELLAS GALV,\o-Sou solidarlo 
com essas palavras, hoje como hontcm. 

O Sn.. A::-iGELO NETO -O meu intuito nos
ta tribuna, é mostrar á Camara que o Sr. 
T1•aipú é um homem limpo. 

0 . SR. ARROXELLAS GAL,'ÃO-E' um bcnc
merito. 

O SR. ANGELO NETo-Outra apotheose em 
vida ! Pois é a esse benemerito que nós obe
decemos como chefe, é esse benemerito que 
o partido republicano do meu Estado tem 
como seu diroctor. 

0 SR. RAY.MUNDO DE MIRANDA- E' UU1 
benomerito, mas é uma victima. 

0 SR. ANGELO NETo-E' uma victima da. 
ingratidão .•. 

0 SR. RAYMUNDO Dl~ MIRANDA-E' uma 
victima da. exploração .de seus bons intuitos. 
( Ottt1·os apartes.) 

0 SR. ANGELO NETO-Sr. Presidente, os 
apartes e os apoiatlos de outros collegas de 
bancadas different'3s, neste debate, applau
dindo a conducta tlo m•ador, bem mostram 
que o Sr. Deputado Raymundo de MirJ.nda 
não tem razão quando affirma que o Sr. 
Ba1•ão de T1·aipú ost(L sondo victima de ex
plorações. 

0 SR. llA.YMUNDO DE MIRANDA-V. Ex. 
quer nos eollocar em um terreno (~ue não 
podemos a.cceitar; quer nos apontar como 
delatores do Sr. Barão do Traipu, quando 
não somos, nem delle, nem de quem quoe 
que seja. 

O SR. ANGELO NgTo- Já consegui muito, 
Sr. Presidente, dos meus collegas de ban
cada, adversarios ho,je; SS. EEx. já elevam 
muito alto o nome do Sr. Barão de Traipú, 
que, do certo tempo a esta parte, tem sido 
atado ao poste das mais graves imputações. 
Já. os collegas teem se retratado ! . • • (T;·o· 
cam-se violentos apar·tes.) 

V. Ex. retratou-se depois do que disse no 
Estado, e eu folgo immenso de ouvir esta 
declaração formal e catcgorica. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 11:03- Página 30 de 39 

D L 
H QJ ANNAES DA CAMARA 

0 SR.. RAYMUNDO DE MIRANDA- Póde im
plorai-a á vontade. 

0 SR. ANGELO NETO- A exploração sem
pre odiei. 

AO'ora. deante de V. Ex., quo. chamou o 
Sr. Traipll do chefe de roubalhcn•as, _o .seu 
correliO'ional'iO e companheiro do d1str1eto 
vem chamai-o de benemerito ! 

Poço para estas minhas palavras e pa:a 
os apartes dos nobres Deputados . a aiitençao 
dos homens honestos da Republlca. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- 0 Jomal 
de Penedo, parodiando o Jornal de D.ebates, 
disse que ell~ era. o chefo das roubalheiras do 
Estado de At::tgôas. (Trocwn-se ou.tros apm·tes.) 

o SR. ·WANDERLEY DE :MENDONÇA- E do 
.!o mal de Penedo é V. Ex. redactor-chefe. 
O Debate não é orgão do nosso pa,rtido. 

o SR. RAniUNDO DE n1IRANDA-Isto e 
publico e notorio. 

0 SR. ANGELO NETO-V. Ex. sabe mais dos 
. segredos do partido do que nós outros. 

0 SR. ARROXELLAS GALVIo-E' causa 
publica. 

0 SR. "'WANDERLEY DE MENDONÇA-Nunca 
teve como Ol'gão o «Jornal de Debates». 

o SR. RA.Y11IUNDo DE MIRANDA-A prova 
é qu.e se tez là a convocação. 

0 SR. ANGT:lLO NETO-O nosso pa.rtido foi 
reorganizado no dia 20 do mez passado .•• 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO-E' um partido 
de dissidentes. 

O SR. A.NGELo NETo-Não é um partido de 
dissidentes, porquo tem como chefe o bencme
l'Íto Sr. Barão de Traipú, fundador da presente 
situação política do meu Estado e a quem 
todos nós devemos a, posição que occupamos. 

0 SR. EUSEBIO ng ANDRADE-Não é mais 
ao eleitorado 1 

O SR. Al'iGELO NETo-Ao eleitorado, sim, 
por indicaçü.o de nosso maiol'. (Apm·tes). 

S. Ex., perguntou-me a quem devia a mi
nha cadeira., sinão ao Sr. Euclides Mnlta, 
respondi dizendo que a devia ao eleitol'ado 
da minha. terra ; que não a sulicitei o que 
para esta Casa vim de cabeça erguida. 

0 SR. RA YMUNDO DE MIRANDA - Como 
todos nós, ninguem entra aqui de cabeça 
entre as pernas. (Riso.) 

0 Sa. ANGELO NETO-E' que muita gente 
não póde trazer muito levantada a cabeça. 

0 SR.EUSEDIO DE"ANDRADE-Aponte quaes 
são os que não podem ~ 
· O Sa. ANGELO NETo-Dei ao aparte pouco 
gentil a unica resposta. digna. delle .• 

Agora, Srs. Deputados, cha.m~ a vossa 
attenção paru. as }mla.vr::ts eSCl'lptas pelo 
Sr. Arroxellas Gal vão. , 

Ouçam os meus distinctos collegas estas 
mimosas palaYras ... 

0 SR. ARROXELLA.S GALVÃO- Mimosas ! ?, 
Nã.o escrevo co usas mimosas ..• 

0 SR. ANGELO NETO - Achei.as mimosas, 
ddicadas, maviosas a tê: V. Ex. escreve 
muito bem. 

O Sa.ARROXELLAS GALYÃo-Escrevo bem't 
E' v. Ex. q ucm diz. Não faço questão de ser 
considerado escriptor. 

o SR. Ai'\GELO NETo- Mas o· é .•• 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO- Bondade de 
V. Ex . 

O SR. ANG-ELO NETO-.~: e dou teste
munho, porque tive a honra de fazer parte 
do corpo reda.ctorial .•• 

0 SR. ARROXELLAS GALYÃO- V. Ex. est<i. 
se tornando sua v e : já dou honra a V. Ex. 

0 SR. ANGELO NETo-Si quer que eu diga 
que tive o pezar d~ tel-o como !_Ueu. compa
nheiro, tambem nao faço questao d1sto. 

o SR. ARROX.ELLA.S GALYÃO-COIÍlO '? 
0 SR. ANGELO NETO- Aqui est(~,)enhores: 

« HO!SR..-\ AO MER.ITO 

Já pertence ao domínio da historia o go
verno patriotico do Exm, Sr. barão de 
Traipú. _ 

Ahi, ncss<.t scicncia luminosa, onde nao 
penetra o fermento das rivalidades, nem tão 
pouco o acirrar do pessoalismo, elle,o sympa,
tbico alagóano, o benemerito governador, 
torCt com justiça, sua apotlteose. 

Como político, é uma lição. Honraclo, um 
exemplo. Poder, uma sabia moderação. 

Sua preoccupação uuica, seu ideal con
stante sabemol-o todos que o conhecemos 
de perto, ê e sempre foi o prog1'esso de smt 
patria a q~tem ama com idol~tl'i3:· 

A historm tem a sua conscwncm ! 
EUa, quando interrogada pelas gera~.ue~; 

futuras, altiva responder(~ : 
O governo do Exm. ~r. ~ar·ão de Traipt!,todo 

abnegação, todo patr10t1smo, todo prob1dade, 
foi um pad1•ão de benemerencia para a alma 
ah~goana l · 

E' um homem de bem ! 

ARROXELLA.S GALVÃO.>~ 

0 SJ.t. ARROXELLAS GALVÃO - Subscrevo 
estes conceitos l'ela,tivos ao caracter do Sr. 
Barão de Traipú ••• 

0 Sn.. Al'{GELO NETo-Ao caracter •.• 
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0 SR. ARROXELLA.S G.UYÃO- ••• e á SUa 
ttdministração: ::t sua política. 

0 SR. ANGELO NETO-Assim, muito bem. 
Sr. Presidente, quero reti1·ar-me da. tri

buna levando essa doce crença-e praza aos 
céos que olla não sej:.t mais uma illusão por 
terra !-que os meus illustres companheir_os 
de ba.ncD.cla digam commigo, hoje, como dis
seram hontem: O Barão de Tra.ipü, governo, 
um honesto ; politico, um le:.tl e abcnegado; 
amigo, um sincero. O Barão de Traipú, Srs. 
Deputados, é um homem de bem! 

(.iliuito bem; muito bem. o o;·adúl' e muito 
comprim.entaclo e abl"(lçarlo pelos seus collegas.) 

Comparecem ·mais os Sl'S. Olivoi_ra _Fi
gueiredo, Sá Peixoto, I-Iosannah de Ollven·~, 
Pa,ssos :Miranda, Carlos de Novacs, Indw 
do Brazil, José Euzebio, Luiz Domingue~, 
Christino Cruz, Anizio de Abreu, Bezerr1l 
Fontenelle, Virgilio Erigido, Thomaz Caval
canti, Eduardo Studart, José )Ia.rcellino, Pe
reira. de Lyra, João Vieira, Ma.la.quias Gon
,;~alves, Esmeraldino Bandeira, OliYoira Val
tadão. Noiva, Leovjgildo Filguciras, Castro 
RebelLo, Tosta, Bulcão Vianna., Felix Ga3pU.l', 
Augu~to de Freitas, Eduardo Ramo;), Rodri
<.l'uos Lima, I-Iercdia de Sâ, Irineu Machado, 
Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcüd, 
Oscar Gocloy, Augusto do Vasconcellos, Amo· 
rico de Albuquerque, Gastão da, Cunha, 
Carlos Peixoto Filho, Antero Botelho, La
mounier Godofredo, Sabino Ba.uoso, Camillo 

· Prates, Nogueira, Padna de Rezende, Ft•an
cisdo Romeiro, Rebouças de Carvalho, José 
Lobo, . Paulino Carlos, Candido Rodl'igucs, 
Benedicto de Souza, Lindolpho SoPra, Elizou 
Gnilhel'me, Soares dos Santos, .Juvunu.l 
.i\'Iillm•, n:u•bosa Lima., Jamos Darcy, · Lliogo 
Fot·tuna o Homem do Ca1•valho. 

Deixam de comparecer com causa pal•ti
cipada. os Srs. Thomaz Accioly, Rn.ymundo 
Nory, Aurelio Amot•im, Arthm• Lomos, An
tonio Bastos, Gucdclha Mourão, Ra.ymundo 
Arthur, .João Gayoso, Francisco Sá, Per•cira 
Reis, Tl'indude, I7.idro Leito, Cornelio da 
Fonseca, Arthur Orlan'do, Felisbello Freil'e, 
Vergne de Abreu, Tolentino dos Santos, Mal'
colino Moura. Correu. Dutt•a, i\-Iello Mattos, 
Fidelis Alves, João Baptista, Belisario do 
Souza, Bezamat, Julio Santos, Cruvcllo 
Cavalcanti, erancisco Veiga,, Virla.to Masca
renhas, Ribeiro Junquoiru., Astolpho Dutra, 
Penido Filllo, David Campista, Francisco 
Bernardino, Adalberto Ferraz, Bernardes de 
Faria, Antonio Zacaritts, Henrique Salles, 
Carlos Ottoni, Lindolpho Caetano, Jesuino 
Cardoso,Valois do Castro, Fernn.nd.o Prestes, 
Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, Rodolpho 
Miranda, Angelo Pinheiro o Cassiano do Nas
cimento. 

E sem causa os Srs. João Lopes, Sergio 
Saboia, Alfonso Costa, nstacio Coimbra, Elpi
dio Figueiredo, Galdino Loreto, Sá Freire, 
Paulino de Souza, José Bonifacio, Ca.millo 
Soares Filho, Ama.ral Cesar, Leite de Souza, 
Francisco Malta, Domingos Mascarenhas e 
Alfredo V areia. 

O Sr. Arroxella~ C::.t·alvã.o
Peço a pabvr11 pêl.l'a uma. e~plicaçã.o pessoal. 

O Sr. Presideute-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Àrroxellas C-*al..,dio (pm·a 
urna explicaçao pessoal) (') - Sr. Presidente, 
são poucas, mas sinceras c vordad.eiras as 
palavras que tenho a dizer. Antes, porém, 
de proferil-as, tenho necessülade do fazer 
uma. confissão, que muito me eunobrece, que 
muito me nobilita,, e é a seguinte: fui soli
dario com o governo. {lo S. ·Ex:. , o Se. barão 
de Traipú em todos· os seus pontos ; fni um 
<los maiores e mais esforçados defensores da 
sua adntinistração e da sua política, de que 
eu er<1 o mais humilde <los solda.dos o e Llc o 
eminente chefe, o bcnomerito chcfo. 

0 SR. ANGELO NETO- E continü~ emi· 
nente, e continúa benemcri to chcfo para nós 
outros. 

0 SR. ARROXELLAS GA.L YÃO -Defendi O 
goveeno de S. Ex., não sú na. impt•cnst1. da 
capita.l, no orgão do pa1•tido l'epublicano, 
A 1.'1'ibww, e no Outcnuel'f/, jomal de grande 
circular~iio no Estado, do propriedade do nosso 
illustrc· collega, o Sr. Enzobio do Andrucle, 
como tmnbom, Sr. Presidente, em um folheto 
que publictuoi no din. em quo S. Ex. terminou 
u seu periodo governamental. 

Jtl. so vê, llOI'ta.nl;o, que não tenho necessi
dade do l'emmciar o meu 1)assado. Em todas 
as occasiõ:J.:> em que se fazia sentir a necessi
dade de uma defesa dos a c tos uc S. E:l(., do 
Sr. hu.rã.o de Trn.ipú, lt'~ estu.va o esforço pe
quenino, é verdade, do humilde o1•ador, mas 
sempre sincero, fl•anco, incondic.ional, si é 
possível dizer. 

Não é, portanto, hoje, St•. Presidente, que 
S. Ex. não tem o ttpoio offi.dal do Estn.do, que 
ou venho l'etirar a minlu. ·solidariedade a 
este governo. Não c nã.o; Se. Pre3idente, 
ho,je, como hontem, estou om ~eu posto de 
honra, correcto, firme, irrednct1vel. 

0 SR. ANGELO NETO- No entender do 
V. Ex. 

0 SR. ARROXELT,AS GALVÃo-Faço es3a de· 
claração para que não possam medrar umas 

(·) IJ!.sLo ol.~cnt·so não foi rGvis~o polo Ol'll.dor. 
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tantas exploraºõos que os iconoclastas da si-1 ga-lo; sem pod.Jl' attender üs exigencias, 
tuação politica do Estado est~i,o f<.tzendo da sempre crescentes, da. politiea, ás quaes são 
nossa attitude actual em c.omparação com a lo. briga,dos os seus chefes, cumpre-me commu
att.itudc de outros tempos. Sim, Sr. Presi- nicar-vos a resolução que venho de tomar, 
dente, a nossa posição agora, collocando-nos j retirando-me á vida privada. em procu.ra de. 
ao lado do eminente chefe do p:trtido repu- deseanso qu<' muito raclama e neeossita a 
blicano e filha. da BO.'SSa dignidade politica, lminha saude. 
da nossa honra pJli tica ! . . E~s ~h i as ?attsas que S. Ex. o Sr. barão de 

O SR. Eu:~.t~mo DE ANDRADE- Perfeita- Traipu pubhca,mente apl'esentou. . 
mente. O SR. :MALAQUIAS Go:i'í~~ALVES - E.,tas são 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO-Si nós tives
SelUOS um proceder cJntrario, então sim, 
})oderiam taxar-nos de incohereotes, tra · 
liidores e desloa.cs- sentimentos absoluta
mente· incompatíveis com o nosso c.a1•acter 
e a nossa conscicncia. 

Sr . . Presidente, eu não sou orador; faço 
um ·esforço enorme, enormissimo quando se 
me o1ferece occasião de vir <t tribuna, mas 
não tenho outt·o remedio sioão dizer o que 
8into. 

Vou fazer o historico ·dos fa.ctos occonidos 
em Alagoas por occasião d:L ranuncia do 
Sr. barão de Traipú, . constnnte do seu ma
nifesto publicado em 10 c~e dezembro de 1902. 

.s~. Presidente, quando maior era. o pro· 
st1g10 do Sr. bat·ão do Traipú, quando mais 
expontane:ts, francas, decididas, surgiam de 
todos os municipios as adhesões a S.I•;x., 
adhesões que se traduzem em a.pplausos o 
verdadeira consagração de apologia-ois q ne 
;~ppareçe no jo1•nal Penedo, orgão do p:u•tido 
republicallo do sul do Estado, um manifesto 
de S. Ex. renunciando a l'lloth~ do partido 
e dizendo quo assim procetlia porque cstavtt 
velho, cansado c doeu te. 

o .SR. ANGio:LO NJ~TO- E' bom suulinhar 
ossas palavms; que sejam cscriptas oomo 
V.Ex. as proferiu. 

0 SR. ARROXELT.AS G.uv:\o-l~u YOU lel', 
~r. ~Pre~iLLe.nto, as ~~~usas u.prescntada.!i pot• 
::). ·Ex. neste maJulesto, as quae.s estão do 
perfeito aceo1\lo eom as que a.cabo do dizer: 
doente, camado c fatigado. 

O SR • .A~ISIO DE Ann.Eu.:_V~ Ex. acha que 
elle l'~nunCiava <L chefia. t.l.o p<u·tido me.3mo 
pór isto?, · 

· 0 SR. Euzgn·IO DB ANDRADE-E' O uni co 
(locumento que ha. São as unic:ts causas ... 

O Sn. · ARROXEÚ.As ,GALVÃo-.:.Els o que diz 
S, Ex~:' << Hoje ·que me desvaneÇo om reco· 
nbecer a perfeita harinonb de' vistas em 
todas as classes sociaes (é o Sr. barão de 
Traiptl quem f<~ht) a consolida.ção . do pal'tido 
11epubUcanÇ> forte e pujante pela dedi'caçiio e 
sinceridade em suas :ftleil•as, vejo quo ·a 
minh"' missão e:stá completa e terminada. E, 
:J.l'l'astado pelo poso da ida ~le, cansado·o fati-

as caus::ts app1rentes. 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃ.O - Já, dis:Se aos 
meus collegas que os homens publicos se 
medem pelos s0u::l documento':l publica.dos na 
imprensa, c não pCllas rcscn;as menta.es. 

o 'SR. EUZF.!BIO DE A~DRADE- E o Sl'. 
Tra.ipú cootirmou · esta phrasc por um so 
gundo ma.nife3to, dizendo: «l'Jite:o o que. 
uisse no primeiro m<tnifes to, etc.» 

0 SR. ANGELO NÉToJ- Pois . elle YOlta. (L 
actividade politica, velho, cansado e com 
sacrificio de sua s:tudJ, paPa traha.lllar afim 
de livra1• Alagoas da. situação politil~a. a, quo 
o condnziram. Sem duvida, queriam traçar 
ao Sr. T1•oipú umn. nóPma de conducta: «O 
senhot• que já s:tlüu da politica.. não pôde 
vultctr ma.is.)) (lia out?·os ctp:o·tes.) 

O SR. Aaaox1~LLAS GALVÃo -Sr. P1'o· 
sidente. ao ter conhecimento deste mani· 
Cesto, eu mo ttt.'h:wa. aqui, no Rio de .1a· 
neit•o. 

Tom3i inconlinou ~c uma deliberação, logv 
quo tivo l~ünhcdmonto p::n· telegra.mma do 
manifc1.ito publ icaio pelo S1·. Tra.ipú. e f.> i a 
do pa'3Slll' aS. Ex. o soguinte tologl·amrna : 

i.<Não me confurmo com o sou manifesto. 
Opa.l'tido repuhlic~1.no,que muito o considera, 
precisa. que V. Ex. continuo a. chcfia.l-o. Se·· 
guirci para Alagoas pa.ru, jnn to a. Euclides 
(S. Ex. el'a cnt:1o governador do Est&do) 
conseguir duste a. reunião do direct'Jl'io e dos 
representantes dos municipios, afim de soli
citai•müs de V. Ex. a chefia do partido.» 

Chegn.ndo u, Aln.gôas, Sr. Preaidonte, foi ó 
meu primeiro cuidado entender-me com· o 
Exm •. Sr. Euclides Malta, que era o gover
nadol' do Estado. Infelizmente, nã.o encontrei 
S. Ex. em Mace:ó; elle se achava. em Pe-
nedo. · 

Logo que cheguei, Sr. President3, .tive 
com o gove1•nadot' uma conferencia, da qual 
resultpu que eu passasse ao Sr. barão de 
'l'ra.ipú um 'ouh·o telegramma, que é o se-
:guinte: · 

« Contfrruo meu telegra.mma. do . . lHo. · Eu
clides vao t•eunir assembl~a geral do par
tido, cujo fim principal será. pedir-lhe t•e-
vogar seu manifesto. · 
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Peço ao meu illustrado amigo c . chefe 
·reconsiderar sea acto --partido muito pre
. dsa sua sabüL o eortecta. orientação. 

(( Sautlações.- .t\?Toxel/(!s Ualvc?O . » 

O Su. ANGELO N1~T.:>- Estes telegrammas 
dirigidos por V. Ex. ao Sr. barão de Traipú 

··não são o!Jiciaes; nã.o são publicos, no cn
•:tcnder do Sr. Eu.-;ebio do Andra.dc. 

O Sr. An.n.oxELLAS GALv};.o- Nem podiam 
ser ; trata-se de t3legrammas passados por 
,.um amigo a outro amigo, por um soldc.tdo a 
seu chefe. 

Em resposta a e~te ultimo teJegramma, 
~ecebi dons dias depois o seguinte do Sr. ba
rito de T1•aípú: 

« Dr. ArL'Oxellas Galvão - Agt'adeciJo. 
:SINTO NÃO PODER A'J'T:ENDEL-0. » ('l'rocain-se 
di ve1·sos apcwtes.) 

Sem emb:trgo, Sr. Presidente, <lesta re
cusa formal de S. Ex., o mcm nobre amigo o 
Be. barão de Traip(t, realizou-se no din. 14 
-de janeiro de 1902 · uma memorabilissima 
·reunião ... 

0 Sn. EUZEBIO DE ANDRADE -A ma.is im
::porta,nte reunião politie:1 que até hoje so 
realizou em Alagôa,s. 

0 SR. ARROXELLAS GA.LVÃO - ••• que SC 
effectuou no paço da. Assembléa Estadual de 
Alagoas. A essa reunião comparcc~mm 
qua.si todos os membros do directorio do 
partido republicano, qua.si todos os depu· 
tados estaduaes, quasi todos os senadorei:i e 
l'eprosent,antes dos 34 municipios de qm• sn 
conipõa o Estado do .Alagoas. 

Tambem ostavamos presentes cu c os 
•meus illus:,ras companhoiros guzobio de An
drade, Raymundo de Mil'a.nda., vVandorloy 
de Memlonç·a, Ep<Lminondas Gracinuo e, Qllr 
p1•ocut•ação do . Dr. Bnrnardo do Mondonç[t 
Sobrinho, meu plu•ticulat• Mni!:{o, o D1•, An
:gelo Nnto, e o então Deputado Dr. Araujo 
·Góes·. 

Apó3 divm·sos oru.do1•es, Sr. P1•esídente, o 
·d.e accordo cor.a o quo tinllamoi.l combinado, 
coube-me a honra.. de, nesta esplendida e 
m~morabilissirn~ reunião, propôr ao diro· 
cto1•io a indicação em que nós todos pcdiamos 

. ao St•. harão de Traipú c1ue viesse chetlar o 
,suu partido, que o queria, que o extremecia, 
e que não o abandonasse na hora supreliia 
em quo mais precisava de sua. critCI•iosa. a 
.s<tbia orientação; 

Vou ler as palavras registradas n:1 acta 
·de então e na imp1•onsa da. capital. . . 

O Sa. ANGl~Lo NETO- O barão ~reou · um 
:a.migopara. vir censm•al~o aquh 

.O Sn.. ARROXJ~LLAS GAI~vÃo- Não cen-
: suro; faço a hidtoria dos factos. · · 

O Sn. Euzmuo DE ANDRADE -E faz com 
a maior cla1;eza e até documentada. ( Ha 
outros apa1·tes.) 

0 Sn.. ARROXELLAS GALVÃO - 0 nobre 
Deputado sabe que não sou orador, não tenho_ 
essa pretcnção e faço até esforço em estn,r 
aqui. 

0 SR. ANGELO NETO - V. Ex. sabe que 
.sempre o tive na conta de homem illustre e 
preparado. · 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Dou O meu tes
temunho. 

U~lA voz- E' muito valioso o testemunho 
de v. Ex. 

0 Sn.. ARROXELLAS G_\LVÃO - Muito oln·i
ga.do. 

Da acta dessa [k;scmbléa. consta o seg_uinto.: 
«0 D1·. .tlrroxellas Gal~J(To let~ ttm discw·so 
cheio de 1·e(erencias as mais justas ao iUu.stl'e 
S>·. uarrío de T1·cdpu e ao c;·ite1·ioso SJ". Eu.
cUdes llfalta, tenilinando po1· propo;· qL~e se 
diriyisse o di1·ecto?·io, pm· leleg;·amnw, ao S1·. 
ba1·tío de 1'·raipic, pedindo-l11e que r·etirasse a 
$Uet renuncia.» 

Esta indicação, S1•. Presidente, foi unani
memente acceit<t, assim como o foi~~ 1•edacção 
do telegr<:tmma feito por mim, telegramm: ~ 
a:!_)prova.do unanemimente c que se expediu a. 
S. Ex., o Sr. ha1•ão de Traipú. E' o seguinto 
e para o qual poço a attençã.o dct Camara. 

0 SR. BRICIO FILII.O- Então, a volta de 
um homem dosta o:dem tt poli~ica n.lagoana. 
deve sm· para VV. E Ex. todos motivo elo 
i.mmonsu prazer o de grande jubilo. (rr~.~ 
ouh·os a]Jal'les.) 

0 SR. ARRXI~LLÃS GALYÃO -Peço a a.t
tcnr,ão dos nobL'CS P:Jputad.os. Diz o telc
gramma.: 

t<O dirudorio do Pw·lido nepublicano, Jlo;· 
si e por todos os. municipio; 1·ewados em. sc.,
sao, ru"ío se conformando com a renuncia feitc~ 
pm· V. EC~:, Ela chefia elo JJco·tido, vem solicitco· 
de V. lJ:x. contimem· a p1·estcw setts vaUosissi
rnos sei· viços ao pw·tido, que se acha sentido ela 
reti1·ada, ,co~Lfonne o. manifesto, e espera que, 
attendemlo mot-~vo juslo, venha V. E'il:. conti
mtar a che(i,at-o. Agutwda eín sesscro perma
nente, a resposta de V. Jlx. » 

Expe1iu-se o telegramma e todos nós 
aguarda vamos a res~osta do eminente ex
chefe do partido republicano. Esta resposta, 
duas horas depois I'ecebidu. pelo directorio, t! 
a seguinte; pa.ra ella peço a attenção da. Ca-
mara: . 

«Pirect(Jrio do Pa1·Údo Republ.icano, J.'llace~·ô~ 
O manifesto que publiquei ?lO d.ia 10. de qe_zelít
b1·o, e:m. Penedo, foi madui'amente, . 1~eflec,lir~o. 
Sinto 'nr.ro podei· 1·evogal-o, •• » · 
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Note-se (iue já não é um particular que 
escreve a S. Ex., é o dircctorio do partido 
que pede para que elle venha. cheíial-o. e 
S. Ex. responde que sente não poder accecler 
e que a sua resoLução é irrcvogavel. · 

Continua S. Ex. : <~Ag;·adeço ao partido a 
que tive a honra de pertence'!· mais esta prova 
de consideração .e confianç:.t. Faço Yo&os par:.t 
que tenha uma o1·íentaçtío que traga muitas 
felicidades ao Estado de Alagôas que tanto 
ido la. tro. -Bariio ele 'l'raipit. » 

Finda a leitm'a deste telegramma de S.Ex., 
quando a magoa se divisava no semblant@ 
de todos nós em virtude dos sentimentos af
fectivos cgw tinhamos pelo vulto eminente, 
levantou-se o meu distincto collega Sr. 
Wanderley de Mendonça ... 

0 SR. ANGELO NETO- Chegamos ao ponto 
principal. 

S. Ex. o Se. Dr. Angelo Neto, no dia 15 
(a reunião foi no dia 14), ao tel' scieucia da 
acclamação do Senador Euclides Malta para 
chefe do partido, passou o seguinte tele
gramma a S. Ex ... 

0 SR. ANGELO NETO-Já li O tclegramma. 
O SR. ARIWXELLAS GALvX.o- « Dr. Eu

clidesMalta .. -Felicito-o pela merecida e hon
·rosa investiclura, recebida do povo alagoano; 
para dirigir o pujante partido republicana .. 
Ponho d sua disposiçao os meus serviços. » 

0 SR. ANGELO NETO -Agora leia O outro · 
que passei ao Sr. barão de Traipú. 

O SR. ARROXELI.AS GALYÃO- Ora, como · 
6 que se vem dizer quo nós não estamos com 
o partido republicano de Alagoas, quando é · 
S. Ex:. quem confess:.t em um documonto pu·· 
blico que o Sr·. Euclides Malta foi accla
mado e recebeu do povo a investidura para 
dirigir o pa.rtido republicano? O SR. Ar>..IWXELLAS GALVÃO- •.. e p1·oforiu 

estas memora bilissimas palavras que constam 
da acta da reunião. Como vem s~ Ex. dizer que estamos di-· 

0 SR. WANDERLEY DE ME:>ID!)XÇA-Confir- vorcia,dos do partido, quando S. Ex. dú 
mo tudo quanto disse na occasião. documento publico de que S. Ex. é quem. 

est(L do partido divorciado? 
0 SR. ARROXELLAS GALVÃo-Diz a acta: . . _. 

«Ao terminal' a leitnra dessa forma.! recusa, ~omo. e que S. ~x. vem dizer que nao 
0 Sr. Dr. ·wanderley do Mendonça, usando vem eleito ~elo_ S~·: Eu~l~des Malt~ qu~!Jd~ 
da palavra, lamentou 0 fado que ta.nto pezar S. Ex. poz a sua, ~1~pos1çao os seus ser' Iço.., 
trazia ao seio da poderosa corpor:.tção poli- t na vespera da eleiçao federal? 
tica e disse que, em vist:.t da terminante re~ Pois não foi ê't vista desta affirmativa ci1-
cusa. do Sr. barão de. Traipú, devia ser accla- thegorica, deste compromisso, que o Sr. Eu
mado ~o posto culnunante de chefe do par- clytl.es Malta, chefe eminente do partillo 
tido o Exm. Sr. Euclides Mnlta, substituto repuhlicu.no de Alagóas, o fez eleger~ 
natm·al do venerando chefe pela sua eleva- . - . 
dissima posição no seio do p:.trtido, pelas S~nto que a Cama1•a nao to~ha. p_resontes 
suas eminentes qualidades publicas no go- n~mtos de seus membros respe~~av01s, c?m? 
verno do Estado e pelas grandes e geraes o~ que m~ ouvem, .para ouvu em a mmhct. 
sympa,thias de quo o iUustre governador gosa p<~.lavra snnples. • • 
em toda Alagôas.» O Sn .. Bmcw FILHO - De modo que nós. 

A proposta foi unanimemente acccita. não temos respeitu,bilida.de? Muito obrigaclo 
Esta glol'ia quo eu desej:wa tm• pertence pela classificação de V. Ex. 

ao meu distincto colloga Sr. \Vandel'loy elo o SR. ARROXELLAS GAINÃO - Perdão; é 
Mendonça: que hojo não se acha com- que nem todos os collegas leem o Dim·io do 
nosco ! CJongtesso como eu não leio ; e por isso 

O SR. ANGELO NBTO- A que vem isso desejava que me ouvissem. 
Quem n~ga os facto~ n::trl'ados pot• V. Ex. ? o sa. ANGELO NETo-V. Ex. permitte um 

O SR.. EuzEmo DE ANDRADE- Elle está aparte? Mandei ao Sr. Euclides Malta esse te-
fazendo a historia. legramma, felicitando-o pela sua investidura 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO- Devo accen· 
tuar que compareceram a essa reunião, con
forme eu disse, o Exm. Sr. Senador Ber
nardo de Mendonça. e o Sr. Angelo Neto, que 
estavam aqui e mand<tram procuração, um 
ao .seu parente presidente do Tribunal da 
Relação, outro ao seu distincto irmão, odes
embargador Jaointho Paes do Mendonça.. 

Pois bem, agora peço a atteução da Ca
mara. 

â chefia do partido, porque hav.ia o Sr. ba
rão de Traipú renunciado a essa chefia. 
S. Ex. o 81•. lJarão de Traipú voltanclo á 
actividade politicn., conta com os mous ser·
viços. 

O Sa, AR'aox:ELLAS GALVÃo- Sr. Pre
sidente, parece-me que o Reg-imento não · 
permitte um discurso pa.rallolo ao m.eu. 

0 Sa. ANGEJ,o NETO - Mas ou pedi . por~ -
missão... · 
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0 SR. ARROXELLAS GALVIo-j1as eu não 
a deL (Risadas.) 

Eis aqui, S;'. P1·esidente, na~·rat.l.os co~u 
toda a fidelidade os factos occorr1dos na nn
nha terra por occasiã.o da renuncia feita 
pelo eminente ex-chefe do pal'ticlo r epubli
cano, o Sr. ba.rão Cle Tt•aipú. · 

O partido republicano 1le Alag ô.t s está 
comnosco e nós estamos com o partido . re
publicano de Alagoas. 

O Sa. ANGELo NETO - Estamos com as 
tradicções üo partido. 

0 SR. ARROXELLA.S (iALVÃO -No partido 
não h '~ solução de continuidade, a não ser 
aquella occasionada pela l'Cotmcia do ha.rão 
de Traipú, a quem, repito, considero, acato 
e venero. 

A nossa posição politjca ao lado do emi
n~nte chefe do partido republicano de Ala
goas, o Sr. Euclides Malta, é a unica compa
tível com os nossos sentimentos de dignidade 
c honra. políticas. 

Tenho concluiclo. ( .lltdto ·úem ; muito bem/ 

O Sr. Presidente- Pa ssa.-se á 
matéria em discussão. 

E' annunciada a l n d.iscu~são do projecto 
n. 30 A, de 1904, auto1•izanào o Presidente 
da Republica a encommendm• (~ intlus tria, 
pelo Minísterio da Marinha, os navios que 
menciona, com pareceres e eme11das das 
Commissões de Marinhn. e Gum·ra o de Orça
mento o voto em separado do Sr. Soares 
elos Santos. 

Nioguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a continun.r,:ão da 2:l dis
cussão do projecton. 112, de 1904, instituindo 
o privilegio .(homestead.) ]sentando de pe
nhora, o immbvel rural pe:;:tenconte a bt'[tzi
leiro nato ou D<Lturtüiz·.~do, que fizer a 
declaração da tabella que indica, e dando 
·outras providenc1as, com paeecer e emendas 
da maioria da Commissfto de Constitulçõ..o, 
Legislação e Justiça e voto em separu.do do 
Sr. Germano Hasslocher. 

Vem à Mesa, é lido, apoiado o posto con
junctamente em discussão, o seguinte 

REf.! t:ERIMEN1'0 

Requeiro que o projccto n. 112; de 1904, 
instituindo o homestead,voli;c á Commissão de 
Constituição, Legislação o Justir;a, para dizer 
sobre as emendas apresen tauas. 

O !!h.-. Germano I-lasslocher 
diz que a natureza do projecto não pet•mittc, 
em um debate oral, o desenvolvimento 
completo do todas as questõe$ que elle 
suscita. 

Para discutir o assumpto que faz objecto 
da proposição om deb~\to, terá. natur-almento · 
de desenvolver uma argumentação de ca
racter philosophico, de accordo com os prin
cípios que tem sustentado e proclamado, . 
manifestando-se sempre extremado indivi
dualista, maximé no que interessa á activi
dudc economica de cada um. 

E' Gsta a thosD : compete ao Estado re
gular a economia. prtvada dos c~dadãos? Pótle 
o Estado exercer funcç~ão tutE~llal', indo até á 
providencia '? 

As theoria.s correntes respondem negati
vamente. 

Sustenta, com um nottwel escrlptor, que o 
Estado, intervindo na. economia privada elos 
cidadãos, supprime-a e extingue gradmtl .. · 
mente as qualidades moraes que ella suppõe, 
e que sito a conscioncía pessoa,l, creadora. da 
inicia.tiva; a virtude moral, que gera o es
forço e su.crificio voluntario e .o sentimento 
da responsabilidade individual,que é a condi
ção c a su.ncção da liberdade,-qualidt;tdes 
estas que asseguram o progresso, partmdo 
do principio de que o p1·ogresso rcp1·esenta a 
victoria dos ener·gicos e o an niq nilamento üos · 
imp1·evidentes o incapazes. 

Com eil'eHo, o estaclo actual· dn. socieda.de 
cal'acteriza-se pela intensa vida pela. luta e 
a formula que a muitos pa1•ece brut:.d-o 
forte devom o fi·aco, é consequencia logica da 
lei natural da selccção. 

O socialismo e o individnalismo disputam 
a solução dos pPoblmnas suci:Les. A pr·imeira. 
dessas corroutcs, penetrando nas altas re
giões do podol' publico, ct·eoiL o socia.lismo do 
Estado, u. intervençáo nas relar;ões indivi- · 
duaes. Os cscriptorcs filiaJ.os á corrente in
dividualista sustentam, porém, que isso é 
annullar por completo o o~jectivo humano, 
tirando ao individuo a iniciativa o responsa
bilidade dos seus proprios actos. 

Pensa com esses escríptores que o Estado 
só póúe regula1' os assumptos que dizem rc- · 
speito á ordem publica e ú. dofesa e garantia.. 
da propriedade humana. 

Fóra desses casos, é indebita. a intervenção 
do Estado, substituindo-se ao esforço do indi
viduo que, por si, deve cuidar do sou bem 
estar e do amparo e futuro da família. 

Sala. da.s sessões, 1 de agosto de 1904.- Ao individuo, porta.nto, cabe cuidar 
Lui.: Dominuues. matería em debate. 

da. 

Vol,IV ~-
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Homestead, sabe-o a Ca.mara, é uma medida 
.,-de previdencia. que se procm•a, impor por 
meio de uma lei de excepção na penhora. 

O direito, evoluindo, supprimiu os pri vi
rlegios de classes O é just:J,mente UlllíL das 
. suas .grandes conq_uistas não gozar a pro
priedade da isenção q ne se procura rcsus

.. citar hoje, com um fim diverso, é verdade, 
. . ooonomico e philan tropico. 

Demonst1•a que não é seguro o infallivel, 
o result:.Ldo visado pelo projecto que em al

. guns artigos dcstróe aqnillo que procura. 
-cstabolccor em out1•os. 

Para gal'a.ntia da família, não b:tsta decla
·Ta.r que o bem escapa :i, penhora ; torna-se 
necessario que e::;sc bem seja inalienavcl e 

. não possa ser hypothccado. 
Ent1•etanto, o ppojecto admitt3 a alien::t.ção 

· do ltont3sler.!d o ha uma emenda autorizando 
, igualmcnto a hypothaca. Tal emenda c a. 
atluditla disposição dest1•óem por co~npleto, 
03 intuitos do projecto, de moJo que o ho
me.çtecr.l se:·á umu. bnt-h e um meio do inclí
viduo deshonesto furtar-s-:. às suas obrigações. 
(Ap9iados.) ' 

O homem de trabalho, honesto . e previ
dente, sabe1•á, indep::mdentc de fa.voras legaes, 
constituir um homestearl livre que garanta, 
a um tempo, o ~eu futuro c as suas obrirra-
ções. ( ;lpoiados. ) o 

AiJ:!da n~ais, o prazo, como medi.Ja de pre· 
·vençao, nao r-ealiza os seus fins, poi.':! com
quanto o homom honesto, g<Ll'antido embora, 
peló privilegio, nã.o o in voe ~1·á p:1ra fut•t ·.l. l'·Se 
ao. pagl!omonto elo dividas, o velhaco poderá 
al1enar o homestead e ncga.r-se (L · sat1sCaç~ão 
tios compromis.3os assumidos. 

Pensa que o progt•o.;;so do paiz . t·eccberá 
um grande golpe, decretado o homestead, cuja 
com;~quencia immediata ser•í a t•estricçã.o do 
credtto quo é um dos mais importantes fa
ctores do desenvolvimento de uma sociedadG, 

E é curioso que no nieamo momento em 
~1ue a: Camara vota o project) que ·esta
belece o creclHo agricola,-natura.lmente sob 
o patronato do Estado-ardentemente . re
?lamado pelos que entenJ.cm _que. t~lmedida 

. ImP,ot•ta na. regen~1·ação da lavoura, surja. o 
proJnc_to do hom.estead, que é oxactamente a 
negaç.l.O do credito. (,lpoiados,) 

Por ostos o out1•os motivos qu.1 onumot•ará 
opportuno.mento qu.mdo q, Conunissão tiver 

· dJ manlfo~tat•·sa sobro ~~ umondas aprcsan
·~lda.s,_ cootiOI'aa. a lmpugnt~t· o pt'lljoc~o cuj•l 
Inocultladc é patente. 

Era o que tinha ll dlzol'. (Mu41o l1um ; muito 
· bem, . O orador ó comprlmtmta1lo,) 

Fica a discussão adia.da polu. hora. 

V ao <1 imprimir _a seguinte 

REDAOÇÃO 

N. 50 B -1904. 

RedacçtCo final do s~tbstitutiva olferecido ao 
p;·ojecto n. 184, de 1903, O)"f)anizando o 
credito (!!Jricola 

(Vide projectos ns. 184, de H103 e 50 \1 de 1904) 

_
1
6 Congresso Nu.cionu.l decreta: 

CAPITULO I 

DO DA~CO, SEU CAPITAL E SEUS FI:'\S 

Art. I. o E' autorizado o Governo a pro
mover tt f~ndação de um banco cen1,ral ttgl'i
cola, destmado a fornec 31' á lc.woura auxilio 
de capitaes e de credito, uc accorJo com as 
disposições d<1 rn·esente lei. 

Art. 2. o O · capital do b:.tnco será d.c 
:30.000:0 JO$, divididos em 30D.000 a.cções du 
100$ cad3. uma, e será realizado lL medida 
que for neco.;;sario, a juizo do Governo. 

Art. 3. 0 As operações do banco se1•ão 
limitada~ exclusivamente: 

§ L o A' unificação das lettras hypothc
carias de diversos typos, cmittidas pelos 
bancos cstaduaes e que gosarem, por parte 
dos Estados, de garantia. d~ juros não infe
r:or a 7 °/o. 

§ 2. 0 A adquil'ir, pclu. coitt<~·ã.o da. p1•aça e 
em moeda corr~nte, u.s lettras hypothecari;Ls 
dos ba11cos estaduaes, verific•Lllas prelimina.L·· 
mente ns condições de cL·ettito u solYnbili
d;Mlo <}.o banco emissor. 

§ 3. 0 A cmittil• lettras hypothee:u•las Clll11 
o ,juro de 5°/o, nãu oxcedcntio u. cm.issfLo da 
impurta.ncia das lettt·as hypothocarias estn,
duaeg em c1Pteíra. 

§ 4. 0 A descontar ou por outra i()rm:t 
adt!UÍl'it• os títulos ou documentos emittidos 
pelos b:Lncos estaduaos ou pelas C (lo pera. ti vas 
de et•edito ag1•icola com ga,r:mtia. d:Lqnelles 
btLncos e c1ne fo1•em proveniontes dns se-
guintes oper:LçÕe$ : . 

a) cmp1·ostimos sob penhor agl'ieola., por 
p1•azo nunca excíldente de um anno ; 

ú) desconto de l~ttra.s dn terrn á o1•dem 
c~m o p1•azo maximo de um a11uo, gat·au: 
tai:Ls por duas lll·mas solvaveis, ·sendo uma. 
de lnvrttdor ou iudustri;tl, aJém da, t•eponsa.- . 
bllidado solldat•i:t do b:mco estadual ; . 

1'\ desconto do warro.-ltts, lettras c bilhetes 
da mcwoad•wlas, emlttlrla~J do acc(H'do com a 
logl~lu~li• l om vJgot•. 
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§ 5. o A reaJiz<Lr diL•ect<Lmente, sempre· daJc das lcttras hypothecarias em circulu.
·quc for conveniente, as operações menciona- · ç~ão. 
das no paragrapho antecedente. 

§ 6 .o A cmprestimos por meio de contas Art. 12. E' o Governo auto1•iz<tlio a reco-
lher em CiHJta coi•rcnte ao ha.nco r.entral ·correntes ou por lettras <L pr:.zo inferiol' a 

úous <tnnos, c, com acqulcsccncia do Ministro ntê a somma de vinte mil contos do sa.ldo 
da Fazenda, aos syndic<Ltos ou coopera ti va.s dns caixa.s economica,s - para. auxiliar a;;; 
de credito agricola. que se funda.rem de ac- c;>pera?õ~s <

1
1o credito agricol.:t, vencendo o 

côrdo com cst<L lei . Juro üC "' o o. 

§ 7. 0 A emprestimos por meio de contas Ayt. 13. N.o' Estados .onde houver banco 
·correntes ou lettras a prazo não excedente de J agriCola o c:Ix<\ . eco~OITII?t:l· federal, o Go
um anno e mediante hypJtllCC<L, ponho1• ver~o podera, com o Intuito de favorecer a . 
agric;Jln ou caução, a prazo nunca ma.ior de ageJCultura local,roco~hor em cont~ co~rente 
t1·cs anuos, a Iavt·adores ou indu;~i,ri tes agri- ao banco .astadual ate a somma do 50 1/? do 
c.oh~s residente~ em Estad.os onde não hou- saldo existente, vencendo o mesmo JUro 
ver bn.ncos, do accordo com c.~ta lei, uem de 2°/o · 
cooperativa loca. I, doclaranJo lH'évia.meu te § 1 o. O (loposito não será permittillo sem 
o mutuario qual o cle~tino a dal' ao empres- quo o b<1nco solicitante tenha funccionado 
timo c quacs os rccm·s()s com que conta !'13gularmcnte durante o prazo minimo do 
pa.ra sald<Ll-o . no p1·azo combinado. seis mr-zos, contados da .data do inicio do 

§ 8.o A receber em llonta coerente ou por smls.opor·a~ões, ~~em o peeenchimento das 
meio de lettras, dinheü•o c outros valores, segmntes dlSpOSiçoes: 
operando neste c:1~o cotno bMlCO de deposito. a) garantia. ao Estado intoress:~do, tornacla 

§ 9. o A comprar lettt'<ts hypot.hecal'ias ou offecti ~a pelo :recolhi~nento -:-préyio ao The
outros títulos por conta do terceiros e me- sou~o Federal d~ uma, cauçao,. 1g;ua.l !LO do-
diante commissão pos~to, em apol~ccs de sui.l.. d~v1da, Isentas 

· de Juros e especw.lmcn te emttttdas para c8se 
Art. 4. 0 A's lettras hypothocal'ias, emit- fim· 

tidas p~lo un:nco centrttl. conccder<t a. União u} caucionamento pelo· banco no Thosouro 
gat:ttl}tl!l de ,Jlll'9S de 5 °/u. A. gat•a.n.~u. tor<~ Fcdera.l ou nas delegacias fi:;ca~s, de tantas 
por limtte o qumtupto do capital socw.L apo!ices federacs qua,ntas forem ns nec3ssa· 

J\rt. 5.o A emissfí.o das lettl'as 1\ypotho- rias pam compLetar a impG>rtanch . do juro 
cartas, pelo banco centt·al, sm•it feita por üe 2"/o do deposito dueante um anno. 
sél'ies autol'iz~das polo :1\Hnisr.ro da Fazeud~L, § 2. '' As a.polices de (tue trata, a ulinea. g 

e_,repL'ese?t<~N~.o sompi'.e ':,alot• em pap<>l, nao (10 art. 13 vencerão o juro de 5°/o aunuacs 
s,ndo poumtt1da. a emtssa.o ouro. no co,so de insolv<tblli'iade do banco cujo de-

At•t. 6. 0 .O valor dns Iettl•J_s a que se re- po~ito ognra.ntirem; . . _ 
fero o art1~o rLntecedontu, upoca do pagtt- . ~ 3. Os.del~gados fiscaed .tnspceciOnarao::t 
monto dos .lnros c do sorteio annu:Ll sodi.o .Justa appltcaçao dos deposltos c a L'egulart
fixados orn t·ogula.monto 'lue o Governu ex- dado da$ transacçõcs dcs banl'OS. 
pctlirú.. .. · Art. 14. O lmnco sm·<:L admini8trado po~· 

Art. 8. o Ao rosga.iie das !ottra.s hypothe· uous dh·cct()res oloitos pelos a.cci.ollista.s, soh 
ca.L'las, por via. de sorteio aunual, serão dcs- a vresidoncia do nm (l.elogado do Governo, 
tinadas as quot<LS l'Ocebülas dus lmncos esta.- qne, além do voto clclibet·ativo, tel'<.t voto 
dua.es en1 pag;tmento das lettras sorteadas. suspensivo co1n recurso par<L o Miuist1·o üa. 

Art. f.J.o As lettrns hypothccal'ias, . cmitti- ·pazendn .. 
das pelo banco contr•al, gi)SiL1'7ín llos favores, Os demn.is üotn.lhns d;t, itdministL•ttçã,o serão 
garantias e privilcgios conceu.idos pela lc- cst<tbolecídos p:.J!o Govot'no no regulamente> 
gislução hypothecc~ria. · que expedir J1êtrn oxecu,J:"i.o desta, lei. 

Art. 10. O banco centl•u.l e bem assim os 
bancos de credi.to agrícola, que fo1•em fun
uados nas capitae~ dos Estados, com .a coope
ração e immediata ftscalisação dos respecti
vos governos; gosarã.o <lo isenção de impos
tos sobre seus dividendos. 

Art. 11. Voi'iflondn a impontmtliclado do 
bu.ucocentrnlrwserviço de juros das lettras, o 
Governo occoL·rer:t a.o respectivo paga.mGnto, 
p~·omt>vendo a. liquid:tçã.o amigu.v.o~ ou judi
mal do lnstltutJ e nssumiudo a. l'espiJnsabili-

CAPITULO li 

DAS COOPEU.A.Tl.VAS AGU.ICOf,.\S 

Art. 15. As societi<Ldes coopcn·ntiv<ts, rJue 
poderão ser tmonym<.LS, em nome collectivo 
ou em commtLndita, si"j,o regidas pela~ leis 
quo regulam cada uma.. ilesta.s fórl11ítS qe 
sociedade, com a.s modificaçõ~J.':I estu.tujdas na· 
presente lei. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:03- Página 38 de 39 

28 ANNAES DA CAMARA 

Art. l~. Sã,o caracteristicos das sociedades . querida para a validade das deliberações e o 
cooper:~tlvas : modo de votação ; 

a) ::~variabilidade do capit<:ü soci<ü; 12, a repartição dos lucros e perdas. 
b) :1 não limitação do numc~ro dos socios ; ~rt. 20. Havendo omissão n? acto c_onst~-
c) a incessibi.lidade das acçõ~s, q_uotrts ou ~~~~~o, prevalecem as segumtes d.Isposi-

partes, a terceiros estranhos <:~sociedade. P·, a sociedade dura 10 annos; 
Art. li. As socied;~des cooperativa,s devem 2a, os lucros e pe1·das serão divididos an-

fazer preceder ;i sua firma, ou dlscrimin<t9ão nualmente, metade por partes iguaes entre 
sociaJ das p~~~;wr<LS ~<S~ciod<tde ?O?P~l'<~hv;t os socios e metn.de proporcionalmente á 
(!.e responsabilidade !.Imitada ou Illlm~tada», quota do cada um, deduzidos 10 °/o do total 
conforme est<L for, em todos os seus éLCtos . para o fundo de reserva ; 

Os administradores, socios ou não, sómento 3a, cada socio só te1•â um voto, qualquel' 
serão responsaveis nos limites do manda,to que seja o numero das acções, e não poderá 
que receberem. representar, por procuração, mais de um 

socio ; 
A responsahilitlade dos socios será solida- 4a, os socios são todos soliclarios. 

ria ou dividida, indefinida ou ~tté a con-
. curroncia de certo valor, conforme d.utermi- At•t. 21. As sociedades cooperativas, qual-

narem os estatutos. que_F que seja a sua natu1•eza e fôrma, só po
derao funccionar validamente depois de pre-

Pa.rageapho unico. Os que tomarem parte encherem as formalLJ.ades seguintes: 
em um ttcto ou opm·ação social, em que se lo, Deposital' em duplicatn. na Junta. Com
occulto a decla.ração de que a sociedade é mercial, onde houver, no registro das hypo
cooperativa, poderão ser declarados pesson,l- thecas do, circumscripção da sêde do, socie-· 
mente responsa.vois pelos compromissos con- dn,do, exemplaPes dos estatutos e listas no
tra.hidos pela. sociedade· mina ti v as dos socios, do que serei dado re-· 

Art. 18. As socieün,cles cooperativas se cibo, incumbindo ao official do registro re
podem constituir por escriptnra publica. ou metter, por intermedio do Juizo Commer
por deliberação da n.ssemhléa gern,l dos cia.l, cópin.s á Junta Commercial nu. capitu,l 
socios. do Estado ; 

Art. 19. o acto c(Jllstituitivo das sociecln,- 2· o Renova1• semestralmente, na época 
eles dcver6 .. contel' sob pena de nullidado: marcada· pelos estatutos, o deposito da listu. 

1°, i1 denominu.ção, fórméL e sé(lc da socie
dade ; 

2o, o seu olJjecto; 
8°, a designação precisa dos socios, cujo 

numero não sei'á inferior t~ sete ; 
4°, a responsabilidade assumida. pelos 

socios; 
5°, como c por quem os negocies sociaes 

~erão administrados o fi.scalizn,dos ; 
()o, o mínimo do capitn,l social e a fór'ma 

por que esto é ou seré.l ulteriormente consti
tuido, sendo permittido ostipulal' que o pa
gamento seja feito por quotas semu.n:.~es, meu· 
saes ou ll.nnuaes, e cadi1 socio entre com uma 
,joia destinado, a constituir o fnndo de re
set>va; 

7°, o modo do atlmissão, demissão e ex
clusão dos sacias e as condições de retirado, 
das entradas ou partes ; 

8°, os cu,sos de dissolw:ão e fórmas de li
quida,çã.o ; 

9°, o modo de constituição do full<lo de ro
sm•va e o seu destino nas liquidações, do pois 
de satisfeitos os compt•omissos sociacs ; 

10, a duração da socicdu.do, que não exce
derá de 30 annos ; 

11, os direitos dos socios, o modo de con
vocação da assembléa. gel'al, a maioria re-

dos socios e as n,ltm•n,ções que houverem sof-· 
fl'ido os estatutos. 

3. o Rornettm• igualmente, pu,rn. o mesmo 
fim do quo trata o n. 1°. cópia d11 acta de 
installnção da sociedade, devondo esta decla
l'ar o v::tlol' total das quotas subscriptas, a 
existcncia em ct\ixa das importanclas reco
lhidas por conto, de.lln,s c assignada tão só
mente pelu. administração eleita, ou esco
lhidu., unicu. respensavel pebs affi.rmn,ções do· 
seu conteüdo e sujei ta a penas, no caso de 
fraude, ·de 200$ a 2:000$, impostas pelo juiz· 
commercial. 

4. 0 Publicar, no jornal official, o acto con
stitutivo e as modificn,ções que nelle se ope· 
rarero. _ . 

Art. 22. Toda a, sociedad·e cooperativa, 
torci em sua séde, sob a guat'da da, u,dmini5· 
tração, um livro, sempre patente, no qual 
sertt lançn.do, além do act~ constitutivo da 
sociedade, o seguinte : 

1. o O nome, cognome, profissão e domici· 
lio dos socios ; 

2. o A data, do &ua admissão, demissão ou... 
exchisão ; 

3. 0 A contn, corrente das quantiu,s entre
gues ou retiradas por cadn, um. 

Este livro soi•á, tthel'to, encorl'ado, nume .. -
rado e rubt•icado pelas ,juntas commoL'ciaes, .. 
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cnde as hou-ver, ou pelo juiz conuuercia.l nos 
outros lagares. 

Art. 23. Os socios rocc1JCrão títulos nomi· 
nati-vos contendo. além do contl·acto socia.l, 
as declarações rel<Ltivas a ca.da um, assigl1a· 
dos por elles e pelos representantes da so-
dedade. · · 

§ 1. o A admissão do socio vcrific1-se me· 
diante sua assigJJ<ttura no li v1·o, peeccdida da 
da ta dean te do nome. 

§ 2. o A demissão üo socio se faz por a;ver
bamento lan(:a.do ID respectivo titulo nomi
nativo e no livro <i m<1rgem do nome, as:;ig· 
nado pelo clemissionario o pelo representante 
da soei eda.de. 

Quando este recusar a verha1• a demissão, o 
sacio recorrerá á notificação judicial, livre 
de sello .. 

§ 3.0 A exclusão do socio, que só poderà ser 
declarada na fôrma dos eatll.tutos, scr<.'L feitLL 
por termo escripto pelo gerente, que relatará. 
todas as circumstancias do fa.cto,o transcrcvo
r«i no livro elo registro e remetterà, sem de
mora, cópia registrada pelo Correio ao ex· 
cluido. 

Art. 24. O socio demissionario oú ex
cluído, e, em caso do morte, fallencia on in

Al't. 21i. O va.lot· nonüna.l de ca<l•t acçã.o 
ou quota, que será nominativa., não podCI':."t 
exceder de lCIO$ c ninguom subsct·cvm·t't 
acç:õcs ou quotas q_ul.l e.xccümu d,> cinco 
contos. 

As acções ou tituios sã.o intl·ansferivcis, 
salvo autol'izaçào da \.IA1.ministl·a.çilo ou cl<L 
a.sscmllléa gcl'al, con fol'mc pt•escrcv0rem os 
estatutos, e sómcmtc tlopoís tlü complok~-
mcnte pagas. · 

Art. 27. Cada anno, na. época fixada pelo~ 
estatutos, a administl.'ação lcvttnta.rt\. um ba.
hnço, que será publicado, contendo a intli
ca.ção de toclos os valores moveis c immo
vcis, de totla.s as cliviüas activas e passivas 
da sociedatlr , e o rcsu111o de todos os com
promissos assumidos. 

Al't. 28. As socic(lados cooperativas de 
credito agrícola., orga.nizad:1s, quer sol) ttrcs
pousabUidn.dc dos associados, limitttdas <ís 
suas acções ou quotas, quer sob a sua rcspoi:J.
sabilidade pessoal solidal'ia, limit<~.da ou illi
mitu.da~ terã.o exclusivamente por objecto fa.
cilital' e garantil• <1S opcraç:õcs realizadas 
indiyi<J.ualmonte pol' cada socio ou pelas co· 
operativas isoladas ou fcderaclas om uniões. 

terdicção do socio, os herdeiros, credores ou Art. 29. As sociecbdes cooperativas, orga.· 
curadores não podorão requerer <t li_quidação niza.d;;ts de accôrdo com esta lei, podem unir-
social. se on federar-sc com o fim de admittirem 

Paragrapho unico. Teem direito : reciprocamente os socios de uma ou outra, 
a) o sacio demissionario ou excluido a rc· que mudarem de residenciu., ou Ol'ganizal' 

tirar, sem prejulzo da. responsabilidade que em commmu os seus serviços· 
lhe competir, conforme o ultimo ba.lanço do Não potlem, por<:O.m, abdicar d::~. prOlH'i<t 
anno da. demissão ou exclusão e a sua conta autonomia e devem resOl'var-se a faculda.do 
corronto, não se computando no capikLl o de se retirarem da federaç:fí.o medin.nte aviso 
fundo de reserva, a quo só tem direito, ex- peévio do trcs mczes, e, para este casiJ, 
clusivo e absoluto, a sociedade, qualquer que deve tica1• estabelecido o modo de liquidaç!ão 
s~ja ·~ su.a. proccdoncia - lucros ou .elo. na-~ dos interesses c l'.cspon.~abiiida.dcs communs. 
t1vos ' . As fede1·ações assim constituidas gosarãu 

b) os llcrclmros a l~ecebar~.m a ~Ja.rtc e a do va.ntagcns iguaes {L.'S das cooperativas, 
conta. cor~·ente,,na for~a, clu. .l.e~~rn. c!, .po: I desde quo .. se conformam eom as disposiçõc~ 
<lendo fic:;t~ su.b! ogaclos nos dum tsos soc~<~o:j da presente lei. 
do fallec1do st, .do accordo com os csGatu-
tos, entrarem plÚ'a a sociedade; Art. 30. E' permitt.ido ás cooperativas de 

· c) os credores pessoaes · do soei o fallido a que trata a presente lei: 
·recebe1•om 9S juros e os lucros que couberem 
ao devedor, e a sua parte sómente depois ela 
dissolução d~~ sociedade ; 

d) os curado1•es dos socios interdictos a 
optal'om pela retira<ltt ou pela continuação 
dos seus curatelltLdos na. sociedade, nas con
<lições das Iettras a c c. 

At•t·, 25 O socio ucmi~sionario 011 excluído 
fica pessoalmente l'espousavel, nos limites 
da,s condições com que foi admittido .e du
rante cinco annos, a se contarem da data da 
demissão ou exclusão, pol' todos os compl'o
missos contrallidos autos do ftm do ..tnno em 
.que se l'e~lizou a demissão ou exclusão. 

1. 0 Emprestar sobre hypotheca do immo
veis, penhor agricola c toa1·rants, estaiJclc
cendo pat•a este fim armazens geraes, nu. 
fórma. elas leis om vigol'. 

O penhor agt•icola. podet•Ct set• feito po1• es· 
cripto particul:1r, senrlo necessat•ia a i nsct•i
pçã.o no I'egistro do termo ou com:trca 11a.ra 
valer contra terccil•os. 

2. o Emitir bilhetes de mercadorias nos 
termos de legislação em vígor. 

3. 0 RccelJel' em deposito dinheiro o. juros, 
não só dos sacias, como de pmsoas estt·a.nhas 
á sociedade. 
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Art'~ 31', No caso de penhor agrícola, é 
.. conferido a qualquer credor o dir~ito de 

. ·sequela · cont1•a. o· objectJ penhorJ.do onde 
elle se achar, sendo.nulla tod.t a. tr~nsaccã.o 
realizada em prejuízo do credor e ficando 
.o adquerente ou detentor. obrigado o lh'o 
restituir ou pagar o preço, si nio for pos
siv.:-1 a. restituição. 

O credor -poderá requerer sequestro no 
objecto dado em penhor, si ho:1ver suspeita 
de que o devedor tenta. dispor dclle de 
qualquer modo. 

Art. 3~. As disposições organic1s das 
cooperativas agricolâs do qu:~ trata a pre

. sente lej regerão quasquer outeas asso
ciações similares. 11ue forem fundadas por 
pessoas estranhas á profissão agricohl. 

Art. 33. Revogam-se as disposições om 
contrario. · · 

Sala das Commissões, 3() de junio de 1904. 
"'. Do~ningos Guimo.riZes .-Waltr·edo Lea~. 

O Sr. Presidente ..:.-Estando ade· 
. anta.da a hora; designo para amanhã, a se
guinte ordem do dia: 

Continuação da votaç-ão da;; emendas offe
recidas ao projecto n. 85 A, deste anno, em 

3a.discussã::>,. qne reforma o Regim.ento In
terno da Camara dos Deputados (3a discussão); 

Votação do -projMb n. 30 A, de 1904. au
toriz·mdo o Presidente da Ropublica a en
commendar {t índustria, ~pelo Ministerio da 
MM·inh \,os navios que menciona, com. pa
recet•es e emondas das Cornruissões de Ma
rinha e Gum·ra e de Orçamento e voto em 
separado do Sr. So:wes dos Santos (P dis-
cussão) ; · 

Continuação da. 2a discussão do projecúo 
n. 112, de I90J, instiliuintlo ·o pt·i.vilogio 
'homstead) i~cntaudo de penhora o immovel 
rmal pertencente a brazileiro nato ou natu
ralizado, que fizer a declara.ção da. tahella. 
que indica, e dando outras providenci<.~.s, 
com parecer e emendas da maioria da Com
missão de ConsGituição, Legislação e Justiça 
e voto em separado do Sr. Germano Hasslo
chet•. 

2a discussão do projecto n. 107 A, dej904,. 
do Senado, dando novo regulamento orga.
nico !.tO Asylo de Invalidas d:>. Pu.tria. 

Levanta-se a sessão âs 4 ho1•as e 5 minutos. 
da tarde. 

701\ SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 1904 

Presiclencf.a do Sr. Paula Ouimctrcies 

Ao meio·dla procede-se á chamada, a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Oli· 
veiru. Figueil•odo, Alencar Guima1•ães, Wan
derley de Mendonça, Joaquim Pires, Eugenio 
Tom•inho, Sá Peixoto, Enéas Martins, Urbano 
Santos, Anizio de Abreu, Eloy do Souza, Fon
seca e Silva, Paula o Silva, Briclo Filho, Ma
laquias Gonçal vcs, Angelo Neto, Epaminondas 
Gracindo, Rayrriundo de Miranda, Euzebio de 
Andrade, Arroxellas Galvão, H.odl'iguea Doria, 
Joviniano (1e Carvalho, Prisco Paraiso, F'elix 

c~)mpos, Domingues de Ca.~tm, Arnolpho
Azevodo, Ferreira Braga, Paulino Carlos'" 
Joaquim Teixeh·a Brandão, Berna1•do An
tonio, Lindolpho Serra, Candiuo de Abreu~ 
Carlos Cavalcanti, Carvalho Ch:1vos, Paula. 
Ramos, Vespasiano de ALbuquerque e Homem. 
de Carvalho. 

Abro-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta da. 

antecedente. 
. Gaspar, Ga1·cia. Pires, Augusto de Freitas, O Sr. Ra-yn1 undo .de 1\:If r anda. 
Pinto Dantas, Alves Bttrllosa, Paranhos Mon- -Sr. Presidente, não venho fazer todas as 
tenogro, Bernardo Horta. Herodia de Sá, rectificações, que oonsiuero necessarias no 
Mello Mattos, Nelson de .Vasconcellos, João dh;curso do illustre Deputado Sr. o Angelo 

· Baptista, Silva Castro, Pereira Lima, Mau- Neto, hontem aqui proferido. 
riclo de Abreu, João Luiz, Carneil•o de Re· Ha, entretanto, um ponto com o qual 
zendo, Bueno de Paiva., Leonel Filho, Ole- a.bsoluta.mente não posso conformar-me, em
ga;rio Maciel, . Padua Rezende, Galeão Car- bora creia. ser . um equivoco da revisão ou 
valllal, Mo1loil•a. da. Silva., BQt•nardo de. mesmo do apanham~nto da tachrgra.phia.. 
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·. .~ No aparte que · dei aS. Ex., dizen:do que 
· ~<a adminbtração dó Sr. Euclides Marta era,' 
inataca vel», vem entre parenthesis-1·iso .. 

Ora, Sr. Presidente, administração que 
nunca foi atacada, administração sobre n; 
qual nunca foi levantada suspeita deshon-' 
rosa, administrnção a que os meus illustres 
companheiros, hoje divorciados ·da. politica 
do Estado, não promettl'm n«:>m tencionam 
atacai-a. a tal administt·ução não cabe a 
annotação a que alludo. · 

Nem era possível que a honorabilidade e 
re3peitabtliriade da. Camara dos Deputados 
desprendessem um sorriso deante de uma 

· affirm.ação desta natureza. 

O Sa . ...-\:'\GELO NETO·- Os apartes foram 
pilblicados conforme as notas. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIR.A}.(DA-Não. sei si 
foram ou não publicados conforme as notas 
tachygraphicas, pm•que não venho censurar 
pessoa alguma, mas pedira restabelecimento 
da verdade. · 

O SR. \VANDERLBY DE l\'IENDONÇA - Nin
guem tinha interesse de alterar as notas. 

Q SR. RAYMUNDO DE MJRANDA- V. Ex. 
comprehcnde que deante desta affirmação 
categorica e vm·dadeil•a. que fiz, a nota de 
,·iso entre parenthesis não é acceitavol. 

O SR. BRrcro Fn.no-A's vezes o riso é con· 
forme a maneira de dar o aparte. 

0 SR. RAY:\IUNDO DE MIRANDA-A Camat•a 
ouviu silenciosa essa affirmação c não podia 
rir-~e deante della, e neste t>onto não houve 
t.al riso, porque a Camara a ouviu com o. si
lcncio·e cri"terio que lhe ê habituaL. 

A segunda ponderação em relação ao díil
curso do Sr. Deputado Angelo Neto con
sisto om quo no aparta quo deu o Sr. Victo
rino Monteiro, respondendo a um outro 
tLpartc pol' mim dado a.o Sl'. Angelo Noto, 
disse q uc o facto· de considerar corrcct.a. <l. 
attituuc do Sl'. Angelo Neto não quel'ia. 
dizer que a nossa tamham nlio o fosso, 
mesmo porque S. Ex. não conhecia os de
talhes da politica. de A.la.g-.~as; essa ponde
l'ação do illustrc Deputado era muito ntL· 
tural, attenta a honorabllidauc o o C'l'iterio 
de s. Ex. 

O SR. ANGELO NETO- O apa1•to do SP. 
Victorino Monteiro foi publicado tal r1ual foi 
apanhado. 

. b SR.. RAYMUNDO Dg MIRANDA-Não estou 
· uizendo que não o tivesse sido, mas a Ca· 
mara ouviu quo o digno representante do 

··Rio Grando do Sul tambem sustentou a cor
reéção da nossa attitude. 

Esta (J que é a verdade, em todos os seus 
termos, sem protondor onvol VCl' censuras 

nem accusações directas ou indirectas ao~ 
oradores ou a quem quer c1ue seja, mesmo.
porque, no meio do tumulto, dn irritaç:'ío
em que, ilifelizmoritc, se achava o de1Jn.te, 
OI'.\ natura.! que estas expressões escapa~sem. 

Eram simplesmente est.:.~s as observaçõ'·~ 
que eu tinha. a fazer-. 

O Sr. l:.Jricio ~·'ilho (sob1·e a actu)
Sl'. Presidc.nte, ta.nibom venho fazer uma 
reclamação. Reclamaçcio, digo mal: não venho 
l'cclamar ; desejo apenas explicar á C~mam,. 
como; om Jaco do que se pronunciou, veiu 
pm•t'eitamente a proposito o aparte que 
hontem dei na occasião em que orava o H
lustre reprc:~entante de Alogôas, Sr. Arr@· 
xcllas Galvão. 

Disse S. Ex: «Sinto que a Camn.ra não 
tenha. presentes muitos de seus memlJros
respeH:weis, para ouvirem a. minhn. palu.vra 
simples ... »; entlio, retorqui: «Do mo<lo que· 
nós não temos respeitabilidade? Muito obl'i· · 
gad.) pela classificação de V. Ex.» 

0 SR. ARROXELLAS GALYÃO- Dá lieenç,a 
pa1·a um aparto ~ 

O SR. Bmcw FrLno- Agora verifico, Sr. 
Presidente, que, além das palavras que 
motivaram o meu aparte, na publicação dO· 
discurso de S. Ex. figuram mais algumas, . 
ficando assim o pcriodo: (<Sinto que a Ca
mara não tenha 1)resentes muitos de seus 
membros respoitaveis, como os que me ouvem., 
para ouvü·em a minha palavra simples •.. »· 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃ0-0 meu pensa-· 
monto foi este. 

O SR. Barcro FILHo-Ora, Sr. Presidente·, 
ou não ouvi esta phrase de S. E~.-com.o os 
que me C~tevem-; não ouvi: podia ter sido 
csto o pen~amcnto, sem r1uc S. Ex. tivesse· 
pronunciado ta.l phraso. 

0 SR. ARROXELLAS GALVXo - 0 discurSO· 
não foi revisto pol' mi.m. 

0 Sa. BRICIO FILHo-Repito, Sr. Presi
dente, não ouvi essa phrase, e C['eio qne a 
mesma não foi proferida ; e, si [~ tivesse ou
vicio, comprehende V. Ex. que não terb ra
zão de ser o aJ)arte quo formulei. 

O Sn. ARIWXELT .. AS GALVÃo-A minha in
tenç~ão foi dízet• que tanto eram respeitaveis 
os iilustres collegas que estavam presentes 
como os que estavam ausentes. Não houve· 
proposito de oJl'ondcr a oinguem • . 

O SR. Baicro FILno- Não PI'etendo, Sr .. 
Pr·esidente, que roctificação alguma seja.. 
feita. Sou o· prjmeiro a reconhecer c1ue o 
discurso pronunciado pertence a.o orador, o 
qnal pódo emendar alguma nota tacllygra
phic~ .•• 
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0 Sa. ARROXELLAS GALVÃo-Nã0 emendei 
c ousa. alguma. -

O SR. Brucro FJLIIO- . . . áccrescenta.r 
' uma ou mais expressões não apanhtttias pelo 
tachyg-rapho ; e até póde explicar melhor o 

· seu pensam eu to. 
Vê, pois, V. Ex. os termos em que colloco 

a questão: não quel'o que se emende,· nem 
quero que SJ rectiíiquc; só quero dizer á Ca
mara. que o me11 aparte, formulado em se
guida áquillo que figura como tendo sido 

. pronunciado pelo illustre representante de 

. Alagoas, seria um disparate. 
A phra.sc-conw os que me o·wvem-não 1ne 

pareceu constar do discurso de S. Ex. Dahi 
o meu aparte. 

E' esta a explicação que qucl'o dar (L Casa, 
sem pretender c1ue seja feita rectificação ou 
alteração no discurso pronuncjo.do pelo 
illustre Deputado alago ano. 

O Sr. Presi<lente- Dou conheci
mento <í Camara do quo hontem recebi uma 
carta do Sr. Deputado Alfredo Va.rolia, pro· 
testando conh•a a adulteração que S. Ex. 
diz tot• sido feita, nas notas tachygraphicas, 
em apa1•tes dados ao seu discur.,o proferido 
na sessão de 20 de julho; o o faço porque 
S. Ex. a publicou hoje no jornal c1ue re-

·dige. 
Não tem a Mesa elementos para conhecer 

do assumpto a que S. Ex. se refere. Deve, 
porém, declarar que ji.i. providenciou no sen
tido de sómcnto aos o1•:.ülores sr.rem entre
gues as notas tachygraphieas dos discursos 
que aqui p1·onuncütrem, sendo vedado en .. 
tregal-os a qualctuer outra pessoa que nã.o 
os proprios oradores, aos cg1acs cxclusi va
rncnto ca.be o direito de corrigil-os. 

Devo ainda accrei!ccntm• quo a Mesa mr~n
·tem a deliberação tomado. e anteriormente 
annunciada de não soram publicados na in
tegra discursos que tenham levantado inci· 
dentes lamentaveis iguaes aos que occorre
ram com o c1ue foi profol'ido ultimamente 
:pelo rnesmo Sl'. Deputado. 

E' o que me cumpre dizer em rcrcrencia á 
carta a que S. Ex. deu publlcidade no seu 
jornal de hoje • . 

. Em seguidu. é approvada.a ac'tit da. se.3são 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Aleuea.r C*•:titna.'l'ãe$ (1') 
~ Secretario) procede ú.leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcio: 
Do Sr. 1° Secretario do Scna.do, de l do 

col'rentc, trao.9mittindo ura dos autog1•aphos, 

sanccionado, da resolução do Congresso Na 
cional autorizando a ahertura,peloMinisteric 
da. Justiça e Negocios Interiores, de credito: 
supplemontarcs de diversas verbas do or•_ç;n.
mento do exercício de, 1904.--InteiradLt. Ar 
chiYando-sc o autog-ro.pho. 

Tcleg-ramma: 
De dtversos habitantes do Rio Negro, Es

tado do Pa.rami., reprosent,ando sobre a sen
tença do Supremo Tribunal Federal que julg~ 
a questão de limites entre aquel1e Estado e< 
de Santa Catharina.-Inteirada. · 

Roc1uerimento: . 
De .João Baptista Randolpho Pai-v a Junior 

4° cscripturario do Tribunal de Contas, pe· 
clindó ser a.dn1ittido· a contribui!• para o mon 
topio, nos termos do decreto n. 942 A, dj 
1890.--A' Commissão.de Fazenda e Industrias 

Fica sobre a mcs:1 até ulterior delihe· 
rn.ção o seguinte 

PROJECTO 

Va,s ta como é a fJ.·onteira do Estado d1 
Rio G1•ande do Sul, immensamente difficult; 
as transacções commerciaes o pequeno nu· 
mero · !lo- postos fiscaes. · 

Dessa fttlta resente-se, com clamor con 
tinuo dos interessados, a cidade de S. Luiz 
naqüelle Estado. 

Zona riquíssima, onde, a par de grande 
fazendas de criação, e dos pequenos Iav1•a 
dores, existem tambem, nas proximidades 
tres colonias,qual a mais prospera; voem-se 
entl'etanto, os nego~Jiantes opl'igados a bm 
car o post.o fh:cal a 18 leguas ela fronteir; 
do rnunicipio e a 22 da Séde. 

~\ccre~;ce ainda que po1' S. Luiz passa : 
cf.ltt•íJ,ua que de qunsi toda a região ~erran 
se <l.irigo para Corrientes, Pat>aguay, Matt 
Grosso. 

A bem do fisco c dos interessados que nE 
ccssitam ir ~~ S. Borja pagar os imposto 
e olJtm• a~ guias indispensaveis, apreseiJ 
t'1mos á consideraç~ão do Congresso o se 
guinto pr·ojecto ele lei .: 

O Congresso Naciona.l decreta : 
Art. l. o Fica elevada a Mesa de Renda 

do 4• classe a Collectoría de S. Luiz, n 
Estado no Rio Grande do Sul. 

Art. 2, 0 AlJram·so os necessarios crc 
dilios. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições er 
contru,rio. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1904.
Diogf) Ji'ortuna.-Bco·bostt Lím.a.-Vespasia·n 
de Albuque;·que. -li omem de Ca1•vatho.-
8oa~·es · dos Santos.- Víctorino .iltontei1•o .
Campos CJm·tie1·. -]ames Darcy. -Ge1·rnan 
llassloche;·. -Dominoos ll:fa.r;carenlw.s. -Jw1J1 
nal ;lfí/ler • 
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O Sr. DeJ."nardo de Cain
JlOS (') - Sr. Presidente, tenho hoje a 
honra de apresentar á consideração da Ca
mu.ra dos Deputados um projecto que, 
:penso, encerra medid~s _de ha mu~to . re~la
ma.1as e, na verdade, mdlspensaveis, a VISÜt 
do extPaordinal'io pl'ogre3so e desenvolvi
mento desta Capit:ll, principalmente nos ul
timas tempos. 

Como é sabirlo Sr. Presidente, talvez em 
muito poucas cidades se hajam comglobados 
tantos eler~:wntos pe1·igosos o dissolventos, 
como nesta Capita.l, cuja ·ordem por isso, dif
ficilmente é mantid<L pelas respectivas au
toridades. Creio, porém, Se. Presidente, que 
os m11iores males e perigos resultau tos des
tes elementos prejudiciaes se revelam, se 
manifestam com maior intensidu.de no aspe
cto mor~1:l quo apresent(l. esta Capital. 

A polich~ de costumes, aliás indispens11vel 
nos grandes centros, em que tt moralicla&e 
publica caminha em razão inversa. do pro
gresso material dos mesmos, devido a ca.us<J.s 
com pl ex as, como crise financeira, ditfi
culdade de vida, perversão de costumes, 
etc., tem sido, infelizmcnto, nulla ou quasi 
nulla, em seus resultados, nesta Capital. 
Assim 6 que vemos o vicio campear em 
seus multiplos e repugnantes aspectos, offe
recendo-nos um espectaculo verdadeiramente 
degradante c incligno de uma sociedade bem 
policiada. 

Razão teve o illustre e zeloso Se. D1·.chefe 
de policia, qua.ndo em sou bt•ilhante relatorio 
affirmou que «os arts. 277 e 278 do Co digo 
Penal são eYidcntemente improficuos e quo 
appellar pn.ra os projectos de refor•ma penal 
de 1893 e lüü8 Íilll)Ortará em adiar indefini
damente providencias qnc as circumstaMias 
reclamam com nrgencia.». 

E', portanto, iucontestavel, ú. vista das pa
lavras daquelle honrado funccionario o mais 
quo isto! em fU:CO dn. propr.ia evidencia dos 
i'u.ctos e das coústuntcs o onergicas reclama
ções da imprensa, que se torna de necessi· 
dade palpitante e urgente que sejam imme
diatamente toma.do,s medicl:ts, providoncias 
legaes, no sentido éle se reprimir a pratica. 
dos delictos cons-tantes dos arts. 277 e 2i8 do 
Codigo Penal. 

g, ao pund.c1•ar as judiciosas considerações 
do Sr. Dt•. chefe ele policJa, cuja competen
cüt ,jurídica é innegavcl, "resolvi apresenr.1r 
um project•) r1ue trata, não de alterar as 
:figuras jurídicas dos arts. 277 e 278 do Co· 
digo Penal, mas tão sómente de cst(tbelecer 
um processo especial para. a I'epressão dos 
mesmos delictos, processo que proporcione ú. 
policia meios de agir com offtcu,cia em bene-

(·) Er-.:~<.\ dit~:::•s.,· não t'·Ji l'avi~to r•olo Ol'l\dor. 

Vol, JV 

1icio da moralidade publica, ostirpando deste 
centro tão populoso os elementos nocivos que· 
possam co1•romper. 

0 SR. BRIClO FILHO- V. Ex:. quer dttl' 
m::tis larguezas à policia ? 

0 SR. BERNARDO DE ÜAl\IPOS- Ü que pre
tendo 6 estil.belccer um processoespecialpara 
a repressão dos crimes de que trata o pro
jocto. 

0 SR. BRICIO FILHO- Deus nos liYre di.5to, 
porque si o fizermos estaremos perdidos. 

0 SR. BgRNARDO DE CAMPOS-Nós dovemos 
tra.tar do assumpto, que é sem duvida de 
grande importancia e do qual a Camara 
ainda não cogitou, isto é, da applicação pra
tica d. '.S disposiçõ::Js dos arts. 277 e 278 do 
Codigo Penal. 

0 SR. BRICIO FILIIO - Ella já. fa,z tanta, 
cousa, já prendo tanta gente, até Deputado 
com as disposiç.ões ·que tem, imagine si 
vamos alargar a sua esphera de acção ! En 
fico alarmado. 

O .SR. BlmNARD) DE ÜAl\IPOS -E' ve1•dade, 
Sr. Presidente, que por íniciativa do coa
grosso internacional reunido om Londres em 
1899 [~ confm•encia intemn.cional qua teve 
logar em Pariz, no mez de junho etc 1902, 
tra,ton de estabelecer principias ou normas 
geru.es tendentes a rofrP-ar a pratica do inde
coroso trafico a que se denominou-tmfico 
de mulheres hl'ancas. 

E' verdade quo o anno passado a Ca.mara 
dos Deputados acceiton um pt'ojocto appro
vando aquellu. conferencia; mas não é menos 
certo que as conclusões a quo chegou aquell11 
coufcrencia valem n.penn.s como p1-eciosos 
ensinamentos ministrados por altas menta
lidades; o que não é menos certo é que 
aquelle projrlcto não contém nenhuma mo
élidi.t ou providencia legal .que habilite n. po
licia a agit' no sontido do tornar offoctivas e 
reaes aquG)llas idéa,s. 

E mui criteriosamento pondera o Sr. 
Dr. chefe do Policia que «a Commissão da 
Camn.ra entendeu n.ppl'ovar as the3os, sem 
se preoccupar com a applicaç~ão p1•atica das 
mesmas, quando o ensejo era ox:cellcnte pam 
se estabelecer umn. legislaçfí.o especial des
tinada a reprimir todo e qualquer lenocínio, 
tal como elle so apresenta entre nós e não 
sómonte o trafico de mulhe1•es brancas». 

Penso, S1·. Presidente, quQ o presente p1:_o· 
jecto, trata,ndode es tabclecer pi.tra a rcprossa,o 
dos crimes C[tpitulados nos arts. 277 o 278 elo 
Codigo Penal algumas das di~posjçõcs da 
lei n. 628, de 28 de outubro de 1899, além 
do outras providencias legaos, contem me
didas cfficar.es, medidas salutares, cn.pazcs 
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de h_a.bilitar :a, policia. a, reagir, a repr1m1r a 
pratica.' dos referidos ceimes. 

A disposiçã.o do proj3cto · que · estabelece o 
julgamento singular c a que detcrmin;.\ quo, 
em taes delictos, nrro se admitte fiança, não 
constituem nJvídales em nossa legislação, 
pois c:, tas me :nnls dispJsiçõe.3 já foram esta
belecidas para a r c-pressio dos crimes de 
moeda falsa e outt·os. 

E isso se deu, Sr. Proütlente, á. vista do 
incremento extraordinario que em nosso paiz 
tomaram os crimes de fa.bl"icação e introdu
cção dolosa de moc<b falsa. na circulação c <i. 
vista da pt•J,judicialissima generosidade do 
Trib:mal do Jury, que cf;::!andalosamente ia 
ins.tituindo e proclamando a impunida.de de 
taes de! ictos. 

Pois bem, Sr. Presidente, a mesma razão 
social pôde se1• invocada para se estabelece
rem iguacs disposições om relação á reprc3· 
são dos referidos delitos. 

· ·· ·Si uns constituem attentados á fê publica
dizem respeito á economia nacional, os ou(!. 
tros alfectam a segurança da honra e ds 
hon.es~ida.de das famílias, sem duvi la, oe 
alicércés ' mais sulidos . para ·. ~ estabilülada. 
social; e uns e outros; devem ser punidos dr 
mesma fórma, refreados com o mesmu vigo, 
em üm centro ainda novo, como o nosso, que, 
po1• sua; riqueza · e desenvolvimento, attrahe 
tantos ' e· tão variados elementos, ora bons e 
uteis, ·ora mãos· e perigosos. 

A disposição que estabelece a expulsã~ do 
estrangeiro, condemoado por um dos refc
l'idos delictos, após o cumprimento da. respe
ctiva pena, é, Sr. Presidente, uma disposi
ção que, parece-me, se impõe por si mosma. 

Queremos e devemos as,pira.r a vinda t~o 
nosgo paiz dos estrangeiros laboriosos, que 
noB venham tmzer a sua. coparticipação 
util e inte{ligente na gt•ande obra do pro
gresso e da. civilização da patria; mas de
vemos nos oppôl', devemos crear toda a sorte 
de embat'<IÇOS á vinda daquelles que, uma 
vez aqui, nada mais sejam tio que fontes ,tc
lete.riu.s do vicio o do mal, contl'ibuindo para 
o a.ugmonto da estatística criminal. · 

Pura os primell'OS, o carinho, o agazàlho, 
a generosidade; mas pa1·a os segundos, Sr. 
Presidente, eu · ~ó c.onhec;o um remcdio G>ffi.
caz e sa.lutar-o xadrez e a expulsão. 
. Tenho dito. (Muito bem; mu-::to bem. O om

doí' d_çump,·imentado,) . · . 

Fica. sob1•e a mc~a,até ulterior deliberação, 
o seguinte . ' 

PR.OJEC'l'O 

O Congt•esso Nacional res.ol v e: 
A~t. l ,o Compete .u.o chefe de Policia e 

:delega·dos, · no · · Uistricto Federal, pt>ocess:1r 

ex-officio os delictos definid >S nos art~. · 277· e 
278 do Codigo Penal. 

§ 1.0 No caso de prisão em tlag·r.mte sera 
incontinenti lav1'a.do o competent!J auto em 
que serão as testemunhas arrolada.s,recobendo 
seguida a autoridade a defesa. escripta ou 
verbal. No dia immediato soc·ão ouvidas as 
testemunhas éle defesa. e, interrogado o réo, 
serão juntos os documentos c allegações que 
o mesmo a.presentw c, aeto · continuo, re
mettido o processo ao respectivo peetor, 
p(Lra seu julgamento. 

§ 2."Não tent.lo havido prisã.o em fla.gr.tnte, 
o processo será. iniciado por porta.1·ia. da au
toridade c, citado o r~o p~1.ra comp:tl'ecer, 
24 horas depois da citaçlo, ser~o ]nquel'idas 
erri sua pre3ença as testemunhas arroladas 
pela autoridade, seguindo-se os demais t9r
mos do parageapho antecedente, sa.l vo o c1so 
do revelia~: em quo se encerrará logo o p.ro-
cesso. . 

§3.c As testemnnha.s nmn)l'arias .n3.o po
derão exceder de seis. 

§ 4. 0 Ü'prazo improrogavel para o peoces· 
so é o de uma. aud.iencia., devendo, dentro 
desse prazo, ser .feita.s todas as diligencias 
necessarias pa.1'a a prova de delicto. 

Art. 2. o Apresentados o~ autos ao prctq~·, 
mandará este incontinenti intimar o accusa,
do para, dentro de 48 lioi'as improroga.veis, 
contadas da intimação, requerer as dUigon· 
cias legam; que tiver pJl' convenientes á sua 
defesa, deve11do taes diligencias ter lagar nas 
48 horas seguintes e na presença. do accusa
do e, si c~te, nada raqliel'e!' ou for revel, se· 
guir-se·ha o jnlga.monte immedia.to. 

§ l. o Do julgamento cabo appellacão p~N\ 
a. Ca.mara Criminal do TribunaL Civil e Cri· 
minai, a qua.l se1•á intet•posta. em 48 hor11s 
depoiõi da intimnção dt~ sontonç~ a.o rêo ou 
do recebimento dos a.utos poto Mlnistol'io 
Publico, tli for esto o app<allante. 

As l'azões do l'êo (para. as qu<\es se lhe 
dará. vista a.os autos em cartorio) serào ofi'o
?.'ecidas conjunctamoute com o requerimento 
de appellação. 

§ 2. o Interposta a a.Ppellação, que indo
pende do termo, se fará. immed iatamente 
remessa do autos ao presidente do Tribunal 
Civil e Oriminu.l, e o juiz, a quem for 
di::ltribuido o processo, o apresentará a. juJga.
mento na primeira. sessã.o da Camara, inde
pendente do-visto-dos outros juizes o da. 
auji.encia. do Ministe1•io Publico. Sendo,. po
rém, este o appcllanto, terâ. o r~o o prazo 
de 48 horas, am cartorio, para responder tts 
razões da appelllção, e o julgamento so cf
fectuará. na ses.~ão que se seguir a -este 
termo. . 

§ 3. 0 O promoto1• publico dirá. verbalmente 
sol.JrJ a appellação, após o · relatm·io feito da 
Oamara .. Na mesma sessão ou quando--muito 
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,na segu~nte será lavL'a.do o a.ccorJão julga
dor. 

·Art. 3. 0 Não será. admittida a fiança fl)S 
crimes definidos nos arts. 277 e 278 do Cod1go 
Ponal. 

Art. 4. o Será deportado, apó3 o cumpri
meu to da respectiva pena, o estra.ngeiro que 
soffL·er condemnação po1• um dos ·referidos 
.delictos. 

. Art. 5. o Revogo.1.m-se as J.isposi(lões em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 do agosto de 1904.
Berna·rdo de Campos. 

O Sr. Rayntnn.do de ::\.lh"anda. 
-Sr. Presidente, .é a contra. gosto cv1e, após 
a ·honra de fazer p3rte desta Casa h~ ciuco 
aunos, se me vem otferocer a necessidade 
de, provocado pelo Deputado Angelo Neto~ 
vir · ta,mlJem dizer á Camara dos Deputados 
como me iniciei em poli tica e como en trci 
nesta Casa. 

O Sa. ANGELO NETO- Eu disse pt'orocado 
por V. Ex. 

O Sa. RAY:i\IUNDo DE MIRANDA- Não pro
voquei V. Ex. a vir dizer como entrou aqui, 
-nem como se iniciou na poli ti c 1,. V. Ex., 
entretanto, o fez; acho que procedeu bem, 
que estava no uso de um direito, direito 
muito Legitimo, que tambem me assiste, e de 
{1ue vou usar para desempenhar-me de um 
compromisso expontaneo, conti'a.hido hcintcm 
c1ual o de mos~rar o modo por que cumpro 
os meus deveres na vida. publica. 

E, como resta pouco tompo, vou entt•ar no 
assumpto sem mais preambulos. 

Sr. Presidente, sou jorna.lista, milito em 
politica. desde a edctde de 16 annos· na 
antiga província de Alagôas era cu u1~ do:~ 
adeptos do pa.1•tülo liberal; fui iniciado n :t 
imprensa desde esta cdale, atü hoje, sem in
torrupcão; foi meu mestre o illustre u.la
goano, ex-senador Fr·ancisco de Paula Leite c 
Oiticica, foi elle quem me ensinou, foi com 
elle quo l1l)rendi as primeiras manobras na 
arena jornalistica. . · 

0 Sa. ANGELO NETO dá um aparte. 

eleito por S. Ex.. o nem collocado ness<l. 
alta, corporação ta.mbem por . intervenção e 
pecstigio de S. Ex. . . 

0 SR.. ANGELO NETO-· Deputado. est:i
dual, não foi, mas Dcput<.ido Federa;!, fui. 

0 SR. H. A Y!liUl'\DO DE MIRANDA ---:' Eu che
garei l<i • 

Iniciado na politica republicana do E~tado 
de Ali.Lgoa.s polo col'onel Pcut\> Paulino da. 
Fonsec<t, de quem eu e minha f-lmilia fomos 
accumulados ueat.tençõss, devo dizer á Cama~ 
ra do:J Daput::tdos e ao paiz int3iro, p.Jrquc o 
l~stado quo me CJohece; osse sa.bo tn.mbom 
qeo nunect fui ing·cato e nunca csqueJi um 
momento, siquer, a h:mdade, a magna.nimida.
de q uc me fvj sempre d.is pensada. por aq uo lle 
ancião, honrado alagoano,uma das tradicções 
gloriosas da teera que rcpeesentamos ·nesta. 
Casa. · 

Ahi vão as provas ; S. Ex. decahiu, o Sr. 
Deodoro da Fonseca apeou-se ·do · Governo 
para não derramar o sangue nacional 
(apoiados) mas eu cooservei-m3 sempre fiel o 
d.edi.Cil.do âquellc quo mo iniciou na. poliGiea, 
l'epublicana de Alagôas. 

Era ainda. e~tudante, fui para o Estado do 
Pernambuco, lá me conservei; recebi o 
gr<'to de bacharel em sciencias juridicas e so~ 
ciaes, ac1ui cheguei conservandoaminhagm
tidão ao coronel Pedro Paulino da Fonseca, 
a minha dedicação a esse venerando alagoano 
que não está vivo pa,ra receber esta mani
f'estacã.o, mas a familia ahi oslii. e póde dize1· 
si não tenho cstondiLlo a toda clltt esses meus 
sentimcnto8. 

O Sn. PJmEJRA LIMA-E deu p1•ovas dis:ilu 
na Com missão de Pensões (Apoic1dos.) 

O SR. RAY:'Irui'ino DE MmANDA-0 St·. 
IJeputado Angelo Neto não lbi iniciado na. 
poli tica de Alagoas pelo St'. barão do 
Tt'a,ipú. 

O Sr. harã~ de Traipt'1 recebeu a invosti
dm•a de chefe politico da força e prestigio 
dispensados pelo 81•. Marechal Flol'i.:tno 
Peixoto. 

0 SR. ANGELO NgTo-A que vem isto~ 
· 0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- 0 Dr 

Leite C Oiticica ê uma iDCOtltestavel poten~ 0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Vem para 
-cia intellectual. confronto dos nossos inicios políticos. 

· Na Republica, Sr. Prcsiden te, quem nie' Já. disse como me iniciei e como me con
deu prestigio, quem me iniciou no scena.rio servo ; agora. vamos ver V. Ex. · como se 
da v~da politica, foi o Sr. coronel Pedro iniciou e como se tem conservado, desde 
Pauhno da Fonseca, o primeiro governador flUe faz gala1•dão da sua g>·aticltío intangil)t3t 
do E~tado de AlagôJ.s. · (J ·:natacavel • 
• -Pois ~em,, s;. P~o~id?nte, quando o Sr. ba· Mas, ao Sr. Deputado Angelo Neto que 
laodo Pt•atpu for elerto Sena,do1• ao Con- succcdcu? Conservou-se sempre dedicado 
;resso Constituinte do Estado de Alagôas, grato, sempre fiel áqnclle 'que o .. ço!ll>c01.~ 

á. me encontrou como Deputado, e não fui na política. republicana do Estado de Alagoas. 
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o sR.. ANGELO NETO- A Cn.m1ra. já. ouviu j iniciados e lBm collocados pelo prestigio d0-
aminha fé de officio. Marechal Floriano no Estado ele Alagoas• 

· ma.ndar~~m a1•rastar pelas ruas da cidade 
O SR · RAY.\IUNDO DE MIRANDA- V· Ex:. um rcspeita-vel ancião, fazen-lo Eer escoltado 

confessou llontem. · · pch':i rua.s ua cidade um tio do MarechaL 
0 SR. ANGELO NETO- 0 Ma.l'Cclnl Flo- Os SRS. ARROX!ô:LLA~ G.\.LYÃO E EUSEBIO' 

riano nnnc.1 fez pJli tica em Al <:1.gJas. DE ANDRADE-Apoiado. 

O SR. RADit::sno DE :MmANDA- Foi qnem O SR. RAY~IUNDO DE l\I:m.A.NDA- Entre- · 
deu prestigio ao B<não tle Traipü no Estado hndo cu nunca fiz disw, c na minha -vida 
:porque V. Ex. deve. s::tber quG ![l~~~.nd_o fui nunca t.ive d'e:5sas incoher·encias e desafio a 
proclamada ::t Rcpubhca o nobre ha:.t·ao am cla, a. quem quer que seja.qnc \-enha tt•azer para . 
dessa vez, estant ruti!':.t.tlo da politica. a tribuna. da cama1·a ou l);.tea a. imprensa um 
·o Sn. ANGELO Nr:;To-0 prestigio do barão acto ou f'ncto com relação a minha vida pu· 

vem da momwchia. blica que demonstre uma incoherencia, uma 
explo1'a.ção poliliicu., que demonstre a pPeoc- · 

O SR. RAY!\IUNDO UE MmANDA -S. El\. cupação sys tematicc.~. de n.catar o governo, . 
achava-se retirado á vicb privada. embora tenha levado graade pa.rte da minha 

0 SR. ANGEI,O NETO- Então O St•. b:trão vida em opposição. 
de Traipü nunca teve, não tem e n:Io terá Eu estiYe seii:lpre em opposição até que no 
prestigio'? partido republicano a que .pertencia., cujas 

O SR. RAYMUNDo DE MIRANDA- V. Ex. tradições vinham do coronel Pedro Paulino · 
quer levar-me para um caminho por onde da Fonseca, e então chefiado pelo Dr. Ma-
não quero trilhtn•. noe! de Araujo Góes, devido (t intervenção do · 

S. Ex. disse, referindo-se á. administração general Glycerio se operou na politica rle 
do illustre Senador Manoel Dua1•te, que nessa Alagoas a fusão dos dois partidos, mesmo
época era publico e notorio o re c..l prestigio porque o partido que era então chefiado 
que S. Ex. e seu digno irmão tinham na pelo barão de Traipú tinha soffrido xnuitas 
politica do Estado e en accre~centei-cram baixas e estava esphacel tv1o, si assim me 
donos do Estaclo, e S. Fx. mandou registrar posso exprimir. 

O aparte· 0 SR. \V ANDERLEY DE Miô:NDOi.': QA. - Ahi, 
Agora pergunto : qual foi a c-onducta de V. Ex. não tem raz[o: o partido ern. forte e. s. I~x.. quando era dono do Estatlo na adrni- podel·oso. 

nistração do Senador Manoel Dun.t•tc para 
com 'a família. cln Se. Marechal Floriano O Sn.. RAY:-.ru:.--:no DE MmANDA- Tenho · 
Peixoto ~ razão, V. Ex:. bem o sabe. 

o Sn.. ANGELO NETO- Qncm era o reprc- O general Glycerio dirigiu-se ao bal'ão de · 
sentante du. fa.mil.a d•) :Marecha.l Flol'iano Traipü. como chefe que era da politiea repu· 
Peixoto~ blicaua.em todo o paiz-a jtí.mnis, neste }ltliz, . 

0 SR. H.AYliiUXDO DE MIH .. \i.'\DA _Todos os niugLtem teve mais prestigio politico do que 
seus memln•os. O col'oncl Vieira Pí~ixoto e S, I.Gx · • esta é que é a Yerdat!e-o general 
outros sofl'reram a mais cmm~rniçacla das Glyceriu, r-~pU;o, intel;Yindo, tlirigiu-se dire

ctarnente M Sr. barão do Traipl'l, no sentido 
guGrras · de se fazer a fusão dos dous partidos, fusão 

O SR. ANGBLO NETO- Está engan ·.•.do, do que resulton fica.r o S1•. barão de TraipíL 
ellos divoi•ciaram-se de uós. auxiliado por um dil'ectorio, com um grande 

o SR. RAYM.UNDO DE l\frRA.NDA _Não cli- partido , porque esse g1·~nde partido foi a 
vorciaram·se e a Ca'llara fique s:.~bend.·o que aggremiação com que o Dr. Manoel de Araujo . 
para fa.llar sobre este assum:pto sou insus- Góes entrou nessa operação política. 

:.:peito e appello para os mom companheiros O. SR. ARROX,ELLAS · GALVÃo - Apoiado ; 
de btmcada. esta é que é a -verdade. 

G SR.· EustmiO DE ANDRADE-Apoiado. 0 SR. RAYMUNDO DE MIRAKDA.- 0 PAR-

O SR.. AR.ROXELLA.S GALVÃO- E' verdade. TIDO CONSTITUCIONAL-aSsim Se cha,mava O. 
·o· .·s·a. ·. ANGELO NETo-Porque~ aggremiação dirigida pelo 81· . Dr. Araujo. 

Góos-era composto do melhor pessoal do. 
o Sa. RAY.MUNDó DE MIRANDA- Porque. Estad.o de Alagoas; os chefes locaes deste. 

nunca ti-ve ligações "poli1;icas nem com o partido eram, todos homt~ns independentes, . 
. i MarechalFloriano Iicm com sua. f'..l.milia.; que não precisavam da politica. para cousa 

VV. EEx. fora111 os que o perseguiram dosa.- ' alguma; eram homens de prestigio real, e 
, piedâdamente por é1uestões de .lana cap1·ina, assim ficou o Barão chefe élo uma poderosi\. 
nq·ue o paJz sabendo ·que aquelles que foram aggremiação partidaria. 
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Nessa occn,siio. Sr. Presidente, foi que co
rmeçoi a ser governista : depois que se operou 
. a fusão <lo partido da, opposição, a que eu 
pertencia, fusão esta realiza.da de accordu 

·com o chefe supremo nesta Republica, que 
era o Sr. geneml Glycerio, e o chefe da nossa. 
política no Est.'tdo, que era o Sr. Dr. Araujo 
Góes. 

Vê-se, pois, que não tenho o prurido do 
governismo (Apoiados). 

0 SR. ANGELO NETO-:- V. Ex. acompa.nhou 
o Sr. Araujo Góes quando elle era governo; 
quando olle foi deposto, V. Ex. foi embora. 

.:Para Pernambuco. 
0 SR. RA'"i':MUNDO DE MIRAXD.\..- Fui pn.ra 

'Pernambuco mn.is ou menos na época. em que 
o marechn.l Deodoro da. Fonseca abandonou o 

.. governo da Republica por motivos quo nã.o 
pl'Gciso trazer para a Cama1'a,porque ella os 
conhece, sendo que S. Ex. nesse acto volun
tario que. pl'aticou, revelou, mais uma vez, 
se1• um grande br<tzilelro (Muito bem. 
Apoiados gemes). 

Nossa occa.sião, cu rne achava na ci<b,de 
do Recife, íhzendo exames : era. estudante do 
4° an no. Duas horas depois de deixa1· o nut
rech:.Ll Dcodol'O o govel'no aqui, foi deposto 
em Ala.gúas o Sr. A1·aujo Góes, quo era o 
,govern<tdol'. Quo il'ia cu fi.tzcr em Ala.gôas 1 

·Transigir com os a.dveL·su.rios, ser govornista·1 
Nüo ora comp~ttivcl isto com a minh:.L indole, 
com o mou tompcn•n.mcnto, eom tt minhn. 
educação política (Jluito uem). 

Continnoi, pr>is. os mons estudo~ em Pei'
uu.mlJLLco, e, concluiLLos cllcs, lá me deixei 
tlcaJ', ganhnnrlo tt vida. hooradamento na 
a.dvucn.eia, sob a pt•cil;ccçfí,o elo meu nnnctt 
esquecido '~migo, Sx•. D1·. Josú Maria de Al· 
buc1uerquu ~IuJlo. 

O SLL .A~wr:r.o NETO -~Ias, quando V. 
Ex. regre.:;sou ao Estado, jtt f'oi p:uu. pel'ten
cor a.o pal'tido do Sr. harão de Trl\ipú. 

0 SR .RAYl\IUNDO DE MIRANDA-Sim; quan~ 
. do regressei ao Estado, opera va.-se a. fusão; e 
foi em virtude disto que me animei a voltar, 
porque era justa.mento quando podia co
meçar a t~r uma. certa ordem de g:wantias. 

Antes disto, trabalha.va e vi via ern. Pcr
namhuco, Estado que deixava uma, vez por 

· outr<L, afim de ir a Alagoas, não para fazer 
poli tica. (H a diversos apartes.) 

Senhores a minha principal quostã,o, um 
·dos pontos do meu discurso, é, uma. vez que 
· 0 Deputado Angelo Neto trouxe pat•a a Ca
.mara a convcnicncia ou a necessidade ••• 

O Sn.. A~ GELO · NETO - Provocado pol' 
V. Ex. 

0 Sn.. RA YMUNDO DE MIRANDA - • • • de 
.. cada um de nós definir a sua posição, · ,~ sua 

attitude, acho que, começando pelo pt•incipio 
devemos ir indagar de que m:.tnoira S. Ex. e 
eu fomos iniciados na política republicana 
no Estado das Alagoas. Eu o fui pelo coro
nel Pedro Paulino, a quem sempre me con
servei grato, continuando a estender :1 
minha gratidão a toua sua família ... 

O SR. ANGELO Nr;To- E eu polo $r. barão 
de Tra.ipú. 

0 SR. R.\.. YMUNDO UI:: MIR.\NDA - ••• C 
S. Ex. pelo marechal Flol'htno Peixo~o. 

0 Sn.. ANGELO NETO-Estã. engan<.tdo. 0 
marechal Floriano Peixoto nunca fez polí
tica no Estado de Alagoas. E' nma fu.lsida.de. 

Ü SR. PRESIDENTE (('a::endo som· os l!Jmpa
nos) .-Attcnção. 

O Sn.. RAY:\IUNDO DE Mm.\?\DA.- Eu res
pondo a V. Ex:. <tssim: quem deu força <'~ po
lítica do Sr. barão do Traipü foi o marechal 
Floriano Peixoto. 

0 SR. A:'\GELO NETTO-E' uma falsidade! 
O Sn.. PRESIJJENTB-Attenção. ( T1·ocam-se 

apartes.) 

O Srt. RA. Yii!Ui\roo DE i\IrRANDA. - Não é 
preciso se irri tat· tauto na discussão. 

A verdade é sempre calma, a verJade ha 
de vir, ha de sUl·gir a despeito do esforço de 
quem quer que seja para alterctl-a: ella ha 
de a,pparecet• triumpha.nte. O que é uma 
vot'<.lade indiscutivel, o que niQguem póde 
nega1· é que foi o ma.rcchal Florinno Pehoto 
quem estabelec•m o pJ.•estigio político d.o St•. 
barü.o do Traipu. 

H:.L (1uom pos~a contestar isso ? 
0 SR . .A:'\GEL'J NETO-Isto Ô histol'Íê1 de 

Tmncoso. 
O Sn. RA .. fMUNDO DE ~ImANDA-Ntío; não; 

é a llistol'ia verda[icit•a que o encommoda, é 
t~ pura. vcl'dttclo que vem clarca.r os factos, 
que vem fa.zcr com que tt luz expargindo-se 
illumine as paginas da historia politica, tã.a 
artisticamente mystificadrt por V. Ex., para 
o bom olfeito, pn.ra. bem impressionar a. Ca
Inara ... 

0 Srt. ANGELO NETO-·Ah! isto é que estú, 
doendo em V. Ex.: é o facto da Camara ficar 
convencida de quo a boa. cau~a estava dtt 
nossa parte . 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA -Qual! 
nuo é justo oxigil• quo cadi.L um dos Srs. 
Deputados conheça os detalhes da historia 
política. de ca.dtt um dos Estados da Reptlhlica, 
quando a historia de caua um' já é bem 
gi·ando. Este é quo é o caso. 

De modo que é precisodizor pa1•a que :tiq!;le 
bem c]#l.ro que foi o marechal Floriu.no Pei
xoto quem estabeleceu a política do'~r • . ~tt~:; , 
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rão de Traiplí. . . Quem primeiro o collocou e 1 Paulino da Fonseca uma declaração que deixe· 
tornou o Sr. Angelo Neto politico foi, por- de longe ou vag·amente perceber algum:~. 
t~tilto, · o ·Sr. marechal Floriano Peixoto, ao ingratidào de minha parte p<~.r~ com esse · 
passo que quéni me collocou na·politica foi o venerando alagoano. Eu a.utOI:Izo o Sr . . 
~r. coronel Pedro Paulino da Fonseca. com Deputado Angelo Neto a que faça 1sso. V. Ex. 
quçm eu me mantive sempre, ao passo que veiu trazer p:1ra aqui uma devassa de 
~L familia do Sr. marech·~l Floriano Pei.:. vida politica. 
~dto.·· o Sn.. ANGELo NETO-:- TridtP. p:1pel está. 

·O. Sa. ANGELO NETO-Não apoiado. O ma- V. Ex desempenhando da tribuna! 
re~~u~.l Floi'iailo Peixo.to não mo. collo::ou na o SR. RA DIUNDO DE Mm.ANDA.-Na opinião 
pohtiCa, deu-me um cargo pubhco. de v. Ex: Agra·leço até a classificação ; 

O SR. RAYM:UNDO DE MIRANDA-:-, •• foi agradeço até a expressão. 
perséguida por S. Ex. o SR. ANGELO NETO- E' a que merece 

O SR. ANGELO NJ~m_:_Não apo·ado. V. Ex. a attitude de V. Ex. 
é' 'Ciue perseguiu a familia . do marechal 0 SR. RAY.MUNDO DE MIRANDA- Fiqur,_ 
Flo1•iano Peixoto porque, senuo candidato porém, v. Ex. certo de que me sinto muito· 
ao cargo de juiz substituto de uma comarca, satisfeito com esse pa.pel t1·iste por causa d~ 
não foi nomeado porque, disseram, V. Ex. decepção que V. Ex. começa n. pa.esaraqm 
üão estava nt~s condiçõc3 de exercer esse com a sua , g1·atida:o. 
car~o. · 

O SR. RAYMUNJ10 nE l\'hRAXJJA-V. Ex • . 
est·\ muito enganado. Pediram um logar d'3 
promotor publico em um município de Aia
goa.s e não fui nonieado, não porque não esti
-vesse nas condições de bem desempenhat• 
csm cargo, ma.s porque o meu afastamento 
politico destn. l'amilia era. muito saliente .•. 

O Sn .. PgRJ~m.A. LIMA-Mas o cargo de pro
motoL' publico não ó politico. · 
· o Sn .• RAY:'IIUNno HE Mrn.A.i'lnA- ••• era tão 

rea.l minha orientação contraria que esci'U· 
lUlizavam em dar·mo uma cadeira alli de 
promotor publico, que não solicitei, pe
dit•:.tm. · 

Eu algum!\ vez os censurei pot• isto1 Não, 
flltn.nrlo soube tl.choi que ost:J.va.m no sen 
<lit•oito o V. E:<. vem citar nm r~cto quo 
ainda. mais acccnttm a minh:t insuspoição 
n-os conceitos quo estou emHtindo.(Apo(ados.) 

· ·Sou, portanto, um insuspeito e nunca os 
: cen·sm•ei, porque tenb!lm deixado de attendor 
· :.t c.sse pedido que a minha família fez em 
. meu · favor, sem a minha. prévia autoriza· 
ção. Nunca os censurei nem tinha razões 

'· ··:para fr~ozel·o. 

O Sa.ANGELO NE.To-Mtts onde V. Ex. quer 
cheaar ~ · · .. .. b . . . ' 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Q!Iel'O 
cp~ga~ . á . a.nalyse do nossas . correcç:ões po· 
ll.ttcas, ao modo de estabelecermos ou de 
ci)Jnprelú3ndo!'mos a gratidií.o, poi·qu'CJ toda 
essa historia. de gratidão déve ter um prln· 

. cipio .e o principio ê este . 

. . Eu não d.ou somente o mon testomunho. 
Aqui l.io . Rio ·de Ja~eiro mosmo existom pa· 

.. renf.~~ 49 ruarech& t Flo1·iano Peixoto ; c cu 
,uutÇ),r.,i,:;:;.o· o Sr •. Deputado ~ngclo Neto . ou 

' ., .t:mt.~o:· qu~.lquer a conseguh· da rarnilia. do 
· · meu pl'Imlttvo protoctor o Sr. coronel Pedro 

0 Sn.. EUSimiO DE ANDRADE - Apoiado, 
0 SR. ANGELO NETO- Apoiado do Sr. Eu~ 

scbio de And1•ade c não apoi:tclo da Ca
mara. 

O SR. RAYl\IUNDo DE MIRANDA -E' pr~
ciso Y. Ex. não continuar a armar e fiei to lá. 
para fóra. A Camara .não est<'t. ~lando. não· 
a.poiado, a Camarn. esta mo ouvmdo sllen
ciosn. e com attenç;'io (apoiados). a Camara 
ainda nã.o conhecia bom os detalhos da. poli
tica do Alagoas, e por isto pareceu ver bolU.J 
o facto de V. Ex. apresentar-se aqui em. 
nome da gratidllo, deixando os proventos; 
como disse, da situação governista. para ir · 
acampar nos arraiaes da opposição. 

0 SR. ANGEI.O NETO- Isto é V. Ex. quem. 
o diz .. 

o sr~. RAY.i\IUNDO DE MmA.NDA-Isto foi 
dito da tribuna. 

0 SR. ANGELO NETO-Dá um aparte. 
0 Sn.. RAYMUNDO · DB MIRANDA-OS meUS· 

companheiros de rep1•esentação n,bsoluta
.mente não podem ser tão lllitl classificados .. 
V. Ex. hoje está de um rigorismo in.mppor
tavel. (Pattsa~) 

:Isto é quanto ao inil}io. 
Ago1•a vamos á segunda pa1•te: o 81', ba ... 

rão de Traiptl. (Pausa,) 
Feita. tt. fusão dos pa.rtLtos degladiantes. do· 

Estado de Alagoas, desde quo o Sr. ArauJO· 
Góes não quiz continuar a cbefial·o, foi ac· 
clu.mu.do o Sr·. ba1•ito de Tt>a.ipú, visto achar· 
se nas condicoes mttura.es pa.ra a investidura . 
do chefe, porque estava no cargo de gover
nador. 

Eu entrei na. politico. presta.ndo muit() 
~lons e leaos . serviços que o meu illustra 
companheiro· de bancada, acredito, não é 
capaz de contestar. · · 
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o SR. ANGELO N!~To-Não contesto absolu·' que iniciei e que dizem respeib_ - ~ minha 
ta.mente . . v. Ex. füi um bom auxiliar. conduct.t poHtica. (Jf_uito bem; 1mnto bem.) 

o Sn. RAYMUNDO DE MmA':IlD-\-:-- Bo.m .lU· Cornparecom mais os Sr.i:. Pa.~sos Mirand~. 
xiliar, sincero e dedicado. Carlos de Nova.es, n,,)gCl'io de 1\-hraoda, Indw 

do B1·a.~il. ·José Euscbio, Christino Cruz, Be
O SR •• 1\NGELo NETo- P~t'l'citamontJ · zerril Fontonclle, Thomaz Ca.valc<Lnti. .Fre· o sR:. RAYMUNDO DE MIRANDA- Sinceroo dorico Borges, Et.lua.rdo Studal·t. "'a[fróiv 

dedicado me conservei ao lado do Sr. ba:·ão Leal Abdon Milanaz, Cels.> de SJuz:t, . Pe
de Traipú omquanto S. Ex. foi o chefe do eeir<{ de Lyra, João Vieira, Oliveira Val
partiuo republica!lo do E~tado de Alag?3.. ladão, Domingos . Guima.1·ãcs, Nei va, Leov~-

Não me apart.e1 de S. Ex.; 11unca. detxct de gildo Filguoira.s, ~astro Rebollo, Bulcao 
obedaccr a::; suas ordens; nunca me afastei da. Viu.nna, sa.tyro D1as, Vergne de Abreu, 
disciplina p..1.rtidar:a. O mesmo .não pôde di: Eduardo Ramos, r~odrigues Saldanha, ~'lo
zer •. porém, o Deputado Angelo Neto, aqm reira Gomes, Bulhões MarciaL Si Frmee, 
nesta Casa.) Galvão B ~1.ptista, Laurindo Pittl. · Henrique 

O SR.. ANGEr.o NETo- V. Ex. diga o quo Borges, Cal'los Teilwira Brandão, Ct~rlos 
aprouver. Peixoto Filho, Catogeras, Car\·alho Britto. 

Francisco . Romeiro, Cost:l. Junior, Amaral 
O SR. RAY.i\IUNDO DI~ MIRANDA- Eu não Gesar, Candido Rotlrigues. Hermcncgitdo 

digo o qu 3 m1 aprouver; digo o que a histo- rvrorae-3 Costa Nett0 , Aquino Ribeiro, Be· 
ria me autoriza a affirmar, som poder sei." se- nodicto' de Souza, Ahdon Ba.pt.ista., !.:Usou 
ria.mente conte3tado. Guilherme. Juvenal l'vlíllnr, l\farçat Escob:tr, 

O SR. ANGELO NETo- Quem sou ou para Barbosa Lima e Diogo Fortuna.. 
V. Ex. tanto se occupa.L· de mim. Deixam de comparaccr com causa pa.1·~ici-

O Sn. RAniU~no DE ~lmAi'\DA-V. Ex. é p:1.da os Srs .. Julio do Mello, Thomaz Acc10ly, 
um illustre Heputarlo pelo Estado de Alagoas Anthm•o Bocelho, R~1.ymundo Ncr)r, Ailrelio 
que, agora. mesmo, se .iulgou com o direito Amorirn, Hosa.nntth do Olivciea., Arthur 
de daz·-me um «não apoia.rlo» em nome da Lemos, Antonio Ba.st'JS, Luiz Domingn~. 
c.amara, isto quando a Camat·a está silen- GueJ.elha Mourão, Raymundo Arthur, .Toao 

· c1cs 1, Gayoso. Virgilio Brigiclo, Frttn~isco Sá, Pe-
0 Sn. ANGI~Lo NETJ-«~ãv apoiado», disso roir.a Rei~~. Tl'ind:~dc, (~irlt'J. L i :'J, J?s:s, Mar

hontem a Cama1•a a v. Ex., qmmdo me colltn?, Esn~eL·~Id~oo Ba.ntlm.ra., .. Moi?ua. -~~~ 
a.ccusava de havet• pratica.:lo um ucto de in· v:es, Corn~~~~ da ,Fonscc,~;A.t thu~ qrt~ndo,l n-
correccão potitica. hsbollo Ft on o, losta,l~oJrtgue.~ Ltm.t,}ole 

,. · tino dos Snntos, Marcohno Moura,CorretL Ou-
. O Srt. H.AY:IlUNDO DE MII:.\::"'JJ~.- Plm!lta- tra., l?ideli~ Alves, Belisaeio de Souza, Be~ 

su. V. E~!. mere~e.-me mutto, JU. pe~~~ ele· zrtma.t, Abelar•do do Mello, Julio Santos! 9ru~ 
va~a posJç!.l.O po~tttca que occupa, J~ pela. vollo ca.valca.n!.i, Ft·ancisco VBiga, Vmato 
m~nttL ~ons1deraca.<? P.essoa.l. quo sempr o lho Mascarenhas, ~~stovi'i.o Lobo, Berna.nl•> M~·n
trl~utet e quo ?ontHJuo a trJIJU~ar, pcrq.u~oto • teir•o, Ga.sl.ão du. cunha., RibeiJ•o Junqu-..~ira, 
a ctrcumsta.ne~a de, nos arraiMS polttw~s •. Asl.olpho Dutra, Penido Filho, Da.vid Ca.m
cad~ um se co!locar em seu posto. contrm•to, pista, l''ra.ncisco Bet•nardino, Adalberto Fet•
a .mrcumstane1a de estarmos a. a.JUStat•, dn, raz, Bot·n~trdes do Faria. Antonio Z··.wariu.s, 
.tribuna üu. Ca.m~r~, contas da ~1ossa nor~a Henrique Sa.lles, Cat•los ottoni, Manoel Ful
de CJnductn. po!Ittca, é uma ctC'cumstu.nc1a gencio, Lindolph 0 ca.etano, Vv('nceslci.u ~raz . 
. p_!.lra~ento a~c1dental, que . a.bsolutamm.ll.e Rodolpho Paixão, Josuino Cardoso, Valo1s de 
.nao d1z respeito, nem_póde abalar a estab!l1· Castro, Rebouças do carvalho, . FernaQdo 
dad? das nossas r~laçoes pess_oaes. Prestes, F.loy Chaves, Alvaro de Carvalho, 

E por esta razao que me _demoro na ana- Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, An
lyse da co_nducta ~e V. J..x .•. po1•que .essa gelo Pinheiro, Jamos Darcy e cassiano do 
conducta ta? precontsada bem po:le servir de Nascimento. · · · 
Inodelo á mmba... . . · · · . ' , · t' · 

Devca.m de comparecer sem causa par IC,l· 
O SR. PRESIDEN'l'E- Observo ao nobre pada. os Srs. Dias Vieira, João Lopes, Sergw 

l..leputarlo quo esta.· finda a hot•a do expe- Saboyti., Gonçâlo Souto, Teixe]ra de S~, A~-
diente. · fonso Costa, Estacio Coimbra, Elpidio }!'lg~el-

0 SR. ltAnw~oo DI~ Mm.\SDA-Peço per- rodo, J>edro Pernambuco, JosB MonJa.r.dim, 
mlsaão a V. gz. pa.rd. declarar que e.~tou O:a.Jdino · Loreto, Irincu· Machado, Os?ar 
ainda no principio das consi(iarações quo Godoy, Augusto de · ·vasconeellos, Amerwo 
dovo fazel'. Por ISSO rogo a V. Ex. que me do Albuquol'quo, E.rico Coolhq, .Pnul!~o do 
inscreva na. hora do expodiont~ d·a proxiina Souza., José Booifacio, ·.João Lu1z Alves~ La
sessão para eu continu·:1r. as ·consitt~rações mounio~ Godofred?, Camillo Soraos F1~~o, 
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Sablno Barroso, Nogueira, O.lyntho Ribeiro, 
Camillo Pratas, José Lobo, Lctte de Souza, 
Francisco Malta, ·Soares dos Santos, Ger
mano Hasslocher, Victorino Monteiro, Do
mingos Mascarenhas, Alfredo Varela e 
Campos Carti.er. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal, para se procede1· ás votações 
das materias constantes da ordem do dia, 
passa se á materia em discussão. 

E' annunciada a continuação da 2a dis
cussão do projecto n. 11~. do 1904. insti
tuindo o privilegio (homestead) isentando de 
penhora o immovel rural portencénte abra
zileiro nato ou naturalizado, que fizer a de
claração da tabella que indica, e dando ou
tras providencias ; com parecer o emendas 
da maioria da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiçn, e voto em separado do 
Sr. Germano Hasslocher. 

O Sr. Presidente- Tem a pa
lavra o Sr. Bernardo Horta. 

O Sr. Bernardo Horta -
Sr. Presidente, venho apresentar algumas 
emend:ts ao projecto instituindo o privilegio 
do homestead, ora em 2o. discussão. 

Procurarei" fundamental-as muito ligeira
mente,pois estou de accôrdo com a indicação 
feita pelo illustre relator do parecer sobre 
esse projecto de lei, pndindo para que volte 
elle á Cómmissão, com as emendas apresen·· 
tadas, para que seja de novo formulado com 
as emendas que forem acceitas. 

/t questão do lwmestocul tem sido cnca1•ada, 
pol' muitos dos dignos collegas sob um ponto 
de vista .falso, sendo igun.lado o homestead 
propriamente dito ou federal dos Estados 
Unidos do Norte, ao homestead exemption,que 
ê o proveniente das legislacõos parciaes de 
cada um dos Estados da União Norte Ame
ricana. 

As disposições da Constituição Bl'D.zileira 
alteram completamente o modo de ser enca· 
rado o homestead. 

Nós aqui não poderemos votar sinão o 
hornestead exemption,. e que como lei reO'U· 
lará o direito civil da Republica. nesse p~r
ticular. 

Na America do Norte, ao contrario, cada 
legislatura de um Estado legisla como en
tende, divergindo quasi sempre. 

Observarei que as accusações feitas ao 
homestead referem-se, em geral, á variedade 
enorme das leis dos Estados da N arte· Ame· 
rica. Contra o homestead federal não oxiste a 
mínima queixa. Contra essa lei de 1862 nKo 
se levantou objecçã.o alguma contraria. 

São alié.ts justas- as accusaçõe~ feitas á le
gislação civil de cada Estado da Norte Ame
rica, porque em uns a exemption law attinge 
a 300 dollars, em outros a 5.000, em outros 
a 20.000 e em alguns não ha limite para a 
isenção da propriedade. Nada, portanto, 
mais natural que uma legislação tão vc.tria 
produzil' consequoncias inconvenientes (t ap
plicação da lei, porque; si em um Estado o 
proprietario estú isento n,&é a q uan~ia de 
300 dollars, em outros porler<i ter a fortuna 
de 500.000 e estar do mesmo modo gosando 
do privilegio de isenção. 

Nã.o é esse propriamente o fim a que pt•o
cura attingir no Brazil o illust1•e Deputado 
por S. Paulo, Sr. Francisco ~Ialta, com o 
projecto em discussão. Elle pretende um 
certo quantwn, que não pod.er;i, ser excedido 
em Estado algum e que a Commissão propõ::l 
no maximo a quantia de 10:000$000. 

A conclusão que se impõe é que, não se 
confundindo o homestead dos Estados Unidos 
com o do projecto do Sr. · :Malta, as accusa
ções feitas as exem,ptifms laws desapparecem, 
porque no "Brazil só teremos uma lei que 
isentará até o maximo de 10:000$0C>O. 

Relativamente á. discussão de escola phi
losophica ou economica, si assim o quize
rem, de que o Estado não tem o direito de 
ser tutor, poderia citar exemplos varlos em. 
que elle tem esse caracter. 

Antigamente, a divida contrahidn e não 
satisfeita era paga pela propria pessoa do 
deveclor, que se tornava um escravisado até 
á liquidação final do seu debito. Mais tarde 
desappareceu essa condição de penhorabi
lidade da pesson, do devf'dor, recahindo o pn,
garnento unicamente sobre seus bens. Pouco 
depois foram separados desses bens alguns, 
que nno fioamm de modo algum submettidos 
á penhot•a, taes como: instrumentos de tm
balho, tra.stes de uso, roupas, etc. 

Tambem o nosso decreto n. 737, de 1850, 
enumera muitos objectos, om seu art. 52~, 
que não são penhoraveis. 

As rendas de títulos do Estado. em França 
e outros paizes, não podem ser penhoradas, 
assim como as pen::;ões, etc. · 

Ainda pela nossa legislação, os bens que 
cahem sob o dominio do regimen dotal não 
podem ser penhorados. 

Verifica-se pelo exposto que não é po1• 
fn.lta de exemplos que não possa ser funda
meu tada a necessidn,de . da existencia da 
exemptiorf lato, que é a lei da :isenção da pe
nhora n.té certa quantia de um proprietarlo 
no B1•asil. 

Outra · objccção: estabelecido o hom,estead 
no Brasil, o credito se retrahirá. , 

Citarei factos. 
Em França, procedendo o governo á esta

tistica das vendas forçadas annualmcnta na.-
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quella. Republica., verificou que ellas au
gmentaram em períodos de cinco annos de 
20 a 40 °/o, sendo aquelle paiz obriga~Uo -a 
•procurar meios de e.vitar o pauperismo e o 
açambarcamento influenciado pelos procura
dores na acquisiçã.o de pequenas proprieda
des. Surgiu então alli a id~a do homestead, 
além de outras reformas na legislação. 

A mesma cousa occorreu n::t Italia. Tendo 
soffrido grande augmento as liquidações for
çada:s, o governo italiano recori'OU ao poder 
legislativo para obter um meio te~·mo,•isto 
e, transferir a responsabilidade para a. com
muna ou municipio, com amortizações mo
deradas, c a.ssim em dous annos diminuíram 
-essas liquútações forçadas de 30 °/o, que nos 
ultimas annos quasi se extinguiram. 

Outro casó digno de nota é o ila Russia., 
que em 1861 obteve a emancipação, de rnodo 

-que, embor:1 respeitado o antigo dieeit.o dos 
·mujiks, todos adquiriram a regalia de setor
narem proprietarios. · 

Os pequenos proprietarios começaram a 
existir na parte occidental do imperio russo, 
onde não podiam alienar o bem, por lhes ser 
doado com essa condição. 

Na região dominada ·pelos mujihs, a pro
priedade é do mesmo modo inalienavol. em· 
qua.nto pertence á grande propriedade, ou 
Mú·. 

Mas a. Russia, acompanhando as idéas 
adeautada.sdos economistas francozes,permit~ 
tiu que os adeptos, isto ú, os per.tencentcs 
ao Mi,·, pudessem ser pt·oprieta,rios dnsdo 
que adquirissem um lote de terreno. Assim 
muitos foram proprietrLrios. 

Pois bem, que snccodcu? 
. Apezar (!a applicaçã.o das id6as progJ•cs

·szvas, todas essas pequenas pt·oprledades 
foz·am arrebanhadas pelos ospeculadorcs, per
dendo os · proprietarios-peovlsol'ios o Lar, a 
pt·opriodade ! 

Exemplos desses, Sr. Prcsidcntu, existem 
muir,os. 

A lei do homesteaci. federal dos Estados 
U~idos, quo hoje provoc~ imitação em muitos 
}Jaizes, perdurou alli em discm;sã.o duran to 
25 annos. 

E' natural, portanto, Sr. Presidente, que 
a Camara tema, pese bem a responsabili
dade em acceitar uma lei de isenção, quando 
só encont1·ará na historia do homestead dos 
Estados Unidos queixas contra as diversa~, 
as v~rias lo_i~ do isenção dos E::;tados que 
constituem a União Norte Americana. 

Simplesmente o estudo consciencioso in
llicara o seguinte : quo, nos Estados onde a 
exemption law é moderada de 300 a 5. 000 
dolla1•s, nã.o existem l'oclamações, 

· As accusações dos rola.to1•ios do consulos 
estrangeiros não se referem a esses Estadu:; 
c sim_ áquelles que determina.rmn impor

Vol. IV 

tantes quantias ou que não limitam a isen
ção, o que bem merece ser verberado. 

O projecto em discussão com a emend3. da 
Commissão limita em todo o B~·azil esse 
valor á importancia de 10:000$ no ma.ximo. 

Procuraremos assim gara.ntir, refazer 
mesn1o, fortalecer o lar da. famllia e sua es
tabilidade. 

Quanto á proposição vaga de ClllO não 
existe no Brazil uma profissão fixa., pois que 
o medico de hoje é o industrial de amt.tnhã, 
o negociante do dia seguinte, talvez que 
uma. da;; razões seja a falta de gar•antias. 
Exist.indo essas garantias, sm·girá o methodo 
da. per.'listencia, c, como o disse Emíle Reich, 
em o Diccionario de Economia Politica de 
Leon L1.y: 

«0 homestea(l habitua os cida.dã.os Ct eco
nomia. ao mesmo tempo que assegura a con
servação do lal'.» 

O costume de pouco despender, de sempre 
cogita1· no futuro para jamais prlvar-se e aos 
seus do lar, sã.o razões fa.vora.veis do esta
belecimento da Iei de isenção entre nós. 

Citarei ainda algumas das 1)ella.s phra.ses 
ele Bcnton, senador norte-americano, quando 
fundamentava o homesteacl: 

«0 arrendamento concilia-se mal com o 
regimen da liberdade; crea e perpetúa. as 
dUl'crcn~.as de dasses, enfraquece o espírito 
de independcncía, anniquila. o amor do paiz. 

O rendeiro nã.o tom de facto nem pa.tria, 
nem terra, nem la,r domestico, nem divtnda
dc tute!al'. 

O liue propriot'l.l'io do sólo é, ~o contra
rio, o sustcn taculo natural de um governo 
livre; o exbte evidente interesse ptu-·a, a. de
mocracia em multiplicai' os pt•opl'ieta.rios, 
como paea uma monarchia em mui tiplicar 
OS rOIJdei l'OS. >> 

No Br;1zil, Sr. Prcsi•lente, desde 1888 o Sr, 
.\l'isticks .Mu.ia. levantou :.t idú~t, l'enova.da om 
L893 pelo Sr. Leovigildo Filguciras, om 
1895 pelo Sr. Chagas Lobato c em 1903 pelo 
Sr. Francbco r.ratta, quo no seu pt•ojecto se 
referia sómente á propriedade rural, mui 
judiciosamente estendida. pela, Commissão a 
qualquer propriedade. 

A lei é tão boa, tão necessaria que vou 
citar um exemplo, aliás nã.o de accordo com 
a Cot~stituição Federal, mas gue é urna trans
gressao que vem demonstrar ao Cong1•esso 
Nacional a necessidade da lei geral. O Estado 
de :Minas Gm·aes, em 1899, pela loi n. 269, 
creou o homestead estadual. 

.Ainda mais : o nosso illustl'e collega S1•. 
Barl)Qsa Uma,, quando em discussão o Codigo 
Civil, apresentou emendas que estabeleciam 
a lei de isenção e que n5.o foram acceitas por 
umn. ctuestão de Regimonto. 

Sr. Preslthmto, no parecer da Commissã.o 
oxistciU idúí1s accoita.vcis, e entre ellas as 

6 
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. apresentadas pelo St•. Est.evam Lobo. que, 
creio, voltando o prvjecto com as emend.a.s á 
Commissão. serão tomadas em consideração 

· 'pela su~t irripot•tancia. 
O lwmesteacl pódo ser conceJido a querr; 

seja na t ccasião solvavel, a. quem não· tenha 
o minimo debito, e nei! o caso a lei pôde 
impor a inalionahilidadc da proi)rieJade e 

. declara.r que não será sujeita a hypotheca. 
O SR. CANDIDO RoDRIGUEs-Mas é preciso 

não ter debito ou não estar com os bens com
promettidos ~ 

0 SR. BE:RNARDO HORTA-Não ter ·debito 
e ser proprietario. Desie que t3nha um bem 
e não ti ver debito, recorrendo ao homestec!d, 
não terà o di ·cito de hyp:Jtheca. 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO -Mas não 
pôJ~ hypothecal-o, não pôJ~ ali.ona.l~o? 

0 Sn.." BtmNARDO HORTA-Este é um caso 
da c reação legal do lwmestead. 

Em outro càso o !1.o?nestead pJderá ser au
torizado at,é para aquBlle quo contrahir em· 
prestimo para. arlquíril• o bem que vae col
lccar SJ~J esse regimen. 

Neste não só a p1•opriedade deve ser alie~ 
na.vet, como já. estará hypothecada, pois quo, 
erriquanto não for pag.t a importancia · em
prestada para a acquisição do b3m, este não 
ser ..L isento da hypothec:1 ao cmpreshdor. O 

- contrario seria exigir uma confiançJ. e-x
cepcional, emprestando alguem um capital 

· pll'a ser adquirido um sobro o qual di
reito algum existisse. Isto não se conc~baria. 

Sãô e~ses os modos geraos de estabelecer o 
lt:mestencl. . 

Propõe o Sr. Estevam Lobo : ... 
«~ão so dará a i•cnção da penhora. para 

evitar o pagJ.mento dos impostos fedet•aes, 
estaduacs ou municipaes .•. antes da consti
tuição do homesteo.d>>. 

Assim, om qualquer bypot,heso. o governo 
terá sempre o dil·eito üe cobrança. 

· O Sa. 0LivgiRA F·IGUEIREDO -Nesse caso, 
ha uma desigualdade muito grande entre o 
credor-Estado e o credor-particular. 

OSa. BERNARDO HoRTA-E' o que se dará. 
O SR. CA.NmÓo Ro:óRIGUJ~s-Acho que o 

pensamento não · é abranger dividas futuras, 
depois da constituição do homestead; é evi
.tar que se faça . um homestead em .pre.juizo 
do pa.ga1;nento das dividasjá. contrahidas an· 
teriormente. 

Ul\r SR. DEPUTADo- Comprehendo a re
.. stricção .quanto aos impostos de proprie
dade. 

0. SR. BERNARDO HORTA- .Sim, e muito 
natul•almente. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- Desde que~ 
proprio homesteo.d e.stej-.t devendo, não e 
justo que fique livre. 

0 Sa. BERNARDO HoRTA- Devendo, antes 
da constituição, não ~ 

0 Sa. CANDIDO RODRIGUES-Sim, antes da 
constituição. 

O SR. BlmNA..RDO Hoa-rA- E' es'e um elos 
casos do hrnnesteo.d ; assim concedid.o é alie
nave i e hypothecavel. 

Admittioio-se, porém, que o p1•oprietario 
seja solvavel. nada. .deva. sô poderá ser pe
nhorada a propried·\de si sempre não · S~! 
quitar dos impostos territoriaes, de enge
nho, etc. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUEs-~ão estou de 
a.céordo ; assim se v:.tc estabelecer desigUal
dade entre o cJ.•edor pa-rticular e o · credo e 
Estado. 

G SR. 13ga~Aanr· HoRTA-Mas j;l temos ess~ 
de-i.~ualdado, c ella. sempre ·existirá. 

Diz ainda o Sr. Estavam Lobo: 
«Não se da1•á a isenção da panhora paea 

evitar o pagamento das obrigações .con
trahilas pa.1•a a compra. desenvolvimento o 
valorizaçãtJ do homestecvl. • • antes da. sua 
constituição.» 

O SR. CANAIDO RonRIGtTES - Estou de ac
cordo. 

O SR. BE:RNDRDO HoRl'A- Aqui tudo r. e re· 
fere a. antes ... 

0 SR. CANDIDO RODRIUUI~S- Sim, pOl'C~U) a 
constituição do honmtead obedece a um 
principio do ordem superior e, portanto, do
pois de feita ella, não deve e3ta.r sujeita n. 
essas contingencias. 

0 SR. BERNDO HORTA- Será O caso de ser· 
estabelócido o lwmestead existindo compro
missos antcriol'cs. 

Diz m:tis o Sr. Estevám Lobo: 
<<Seria ainda. conveniente, de accel'do com 

o voto vencido, 1aculta.r a hypotheca. do ho
m.estefJ.d, uma vez que se permitte a sua 
alienação.» ' 

E' um ponto importa.nte. Si não se per
mitte a aliena.cão, não se permitta a hypo
theca. ; si se permitte a alienação, seja con
cedida-a hypotheca. 

Pet•mittida, porém,. a. hypotheca,- estará 
frustrado o homestead. Preferivel será a con
tingencia de não ter credito o. proprieta~w· 
gosando da isenção. Talvez sej'1 melhor c 
mais garantidor. 

0 SR. PARANIIOS MONTENEGRO- Que SBj<t 
livre de penhol'a, sim; mas da hypothecJ. Olb 
da alienaç.'i.o, não. 

0 SR< BERNARDO HORTA-E-OS debitos ven
cidos, como pagai'·~ 
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0 SR. CANDIDO RoDH.H;n~s-A constituição 
do lwmestead é fa.cultati va; por cJnseguinte, 
neste caso, penso como o Sr. Paranhos Mon· 
tenegro. 

0 SR. BERNARDO l-IORTA-Pemo que a hy
potheca não deve ser· pol'mittida, a bem da 
cxistcncia do homestead. 

Diz-se, tambsm, que <1. lei de isenção é fa
·voravel ao parcellamento das terms, e é 
essa mais uma razão P<Lr t.t a. sua instituição 
na.Republica. Br<Lzileira.; e sinão npreeiemos 
o procedimento da Repuhlica. Argentina, que 
já tem uma corrente de immigração natural 

· provinda de paizes europeus. 
O anno passado propunha o governo dessa 

Republlca a emis~ão de titulo.~ na impor
'tancia de 50 milhões esterlino::: para a emi
gração c agdculLuru, com os fins de acq ui
si~·ão de terras colonizavei~) distribuição das 
mesmas pelo custo e o pagamento pelo adqui-

. rente ·no prazo de cinco annos. 
Tambem assim procedem outros paizes 

novos, cham~Lndo a attcmção dos que neces
;)itam sa.hir de suas patrias por encontrarem 
melhores condições de bem estar, c não se 

do registro receberá por cala. declal'ação a 
impot·tancia de 10$000. 

A União não deve ser sacrifica.da. com O · 
fornecimento desses livros e com a dispensa. . 
do scllo. 

Ao art. 10 que diz: 
« No caso de fallecimento de um dos con

juges, ·o immovel ficará pertenc~nlo ao 
eonjuge sobrevivente, com exclu::.-ao dos fi. 
lhos.» 

Considerando como principal mzão de de
fesa do homestel!d a garantia do br, uos bcn~ 
de f.1milia, até que todos os fi lhes chegum!l a . 
maioridade, proponho a seguinte altera~ao: 

«Art. 10. Substitua.-se: com exclnsão dos 
filhos-por-e filhos de menor idade. » 

E onde c mvier, p:\ra evitar · especulaçoõc:'l 
prova v eis, o seguinte: ~ . _ 

«Artigo. Os terrenos mmeralogiCos nao fi-
cam comprehendidos nos etroitos d~sta lei.» 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - E quanto ao-· 
binubo, ao conjugo que torna a casar? 

encaminharão para o Br~zil aqui não exi.s- o. SR. BlmNARD'' HoRTA - Cr·eio estar rc-
tindo es as vantagens. spondido pela. emenda ao _art. 10, o que })O-

Tornai' o emigrante pl'Opl'ietario e ga- derti melhor ser resolvido pelo critm·io e co
runtiJo é uma. necessidade, . pois que mesmo nhccimcnto dos competentes em matoria de 
nos p:tizes que colonizam à ella reconhecida, I direito. · 
como o fa.z sentir· Georges Blondel em seu$ • . · . . "- 1. t . : ~ t mio 

0 ~d~:~tnd.os sobt·o as popuhlçõcs ruraes da Allc- T~rmmo, ,sr. PL.e::;H e~ c, ~an~ .08 a mo- _ 
manha» dizendo .. ,0r 0 principal motivo de dc5!eJO que e.)se pro.Jecto_..e t01nc ln .no 
desgosto 'da classe~ ê~ impossibilidade de ser not· prazo yossi ve_l. (M~ttto bem; mtnto IJem. 
propriet.aria. O orado1· e cmnp1·tmentaclo.) . 

Ha ainda um facto especial, Sr. Prcsi· Vém :1 mesa, sã.o lidas, apoiadas c po.;;t,as . 
dente, que rcsalta das proprias infot•mações conjunctamentu em discuss:\o as seguintes 
dos representantes c:;trangeiros nos J~sta.dos 
Unidos. Elles declaram que si o homeslead 
não é completamente f'ttvora.vel ú. c:asse 
agricola daquelle paiz, o é immensa.rnent'J 
á classe operaria, pois elle muito protege 
a.os poquenos proprietarios, facilitando-lhes 

. a çstabilidade, a suhsistcncia e a por-ma-
.. noncia ,do lar. · 

Lei alguma será melhor para a grave 
-questão social do operariado que a do ho1ízes
lead, pois os proprios antagonistas confessam 
que nos Estados Unidos tem produzido resul
tados esplendidos, protegendo aos operarios, 
aos trabalhadores. 

: As emendas que formulei sobre o projecto 
são as seguintes : · 

Ao projecto n. 112, de 1904 

EMENlJAS 

ilo JH'O}ecto n, 112, r.le f!JO-L 

§ 8° do itl't. 1''-Suppl'Íllla.·SO . 
§ 9'' do art. 1"-Suppl'ima-so . 
Art. 10. Substitua-se : com exclusão dos. 

filhos-por: e filhos de meno1• ida .e. 
Onde' convier: 
Artigo. Os terrenos minera1ogic·)S nã.o fi. 

cam comprehendidos nos effeitos desta lei. 
Sala das so.ssões, 2 de ngosto de 1Q04~- 

Bemardo Horta. 

Nioguem mais pedindo a pa1avt>a, é encer
rada a 2a. discussão do art·. · 1 o e successíva-
monte dos demais artigos do projecto n. 112. 
de 1994, ficando adiada a votação. · 

§ so do art. 1 o-Supprima-sc. E' annunciada a 2a discussão ·do projecto . 
§ 9o do art Ju-supprtma-se. n. 107 A. de 1904. do Senado, dando novo-
Não encontro razii.o, pa.ra · essas dispensas regu1amen to ot•ganico ao Asylo de In validos · 

rle impostos e taes favores pot't}UC o otncia! d:1 Patria. 
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Vem á Me3a.. é UJa.. a.pJiad·1 c enviada á 
· Commissão de Orçamento a seguinte-

EMENDA 

Ao p1·ojecto n. 107 A, rle 1904 

AcCI•esconto-se onde convier: 
Continuam no goso das va.ntage~s a que 

tinham direito os asylados da. marmha., ex
. cluidos em 1903, excepto aquelles que oc
euparem empregos de nomeação. 

Sala dn.s sessões, 2 de agosto de 1904. -
He~·edia de Sá. 

Ninguem pedindo a pahwra, são successi
va.mentc sem debate encerrados em 2a dis· 

. cussã.o os arts. to <L 11 do projccto n. 107 A, 
ele 1904, ficando adiada a votação até que a 

.respectiva Commissão dê parecer sobre a 
emenda oJferecida. 

V ao a imprimü· a iseguintc 

REDAC~~ÃO 

N. 116 A- 1904 

... Redacçi'ío final elo p1·ojecln n. 125 A, de 
1903, emendado pelo Senado, que manda 
gJ·adv..m· no posto immedicrtamente supe1·ior, 
clent1·o dos limites do qt,ad7·o a que pe1·ten
ce1·, o official do exercito e da cwmacla ou 
das classes annexets que o.ltingii' o nttmero 
um da 1'espectiva ascala, sam, nota qHe des
abone sua conducta civil c mililar, a dá 
outras p1·ovidencias 

(Vidc~projcctos ns. 239 A, de Hl01, 55, ele 
· 190:2, 125 e 125 B, ele 1Uú3 c 116, de 

i90J) 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. 0 O otncial do exercito e da, armada 

· ou das classes annext\s, sem nota c1uo des
abone m1 conducta civil e militar, ao a.ttin
gir o u. 1 da respectiva escala, será gl'a
duatlo no posto immcdiatamcnto superio1•, 
dcntl'o dos limites do quadro a que pel'· 

·tencm·. 
Paragra.pho unico. No posto du general 

de brigada do estado maior general, a gra
duação só será conferida ao n. l dos coro
neis combatentes, de accordo com o § 1 o do 
art. 3° do decreto n. 404, de 27 de junho de 
1891. 

Art. 2.° Ficam extensivas aos officiaes 
=graduados, na. conformidade do art. 1 (), as 
van 1agens contidas na resolução de 30 de ou
tubro de 1819, para a reforma dos goneraes 
g1•aduados. 

Art. 3. 0 Para a execução da presente lei, 
revogam-se as disposições em contrario. 

Sala. das Commissões, 2 do agosto de HJO:L 
. .Domingos Guimarães.- Wo.lfi·edo. Leal. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 16- 1904 

Apptova as eleições 1·ealizadc!s no 2° dislriclo 
do Estado do Rio Grande do Sul, em 28 de 
junho do co~·1·ente anno e 1·econhece Depu
tado pelo m.esmo dist1·icto o Dr. Rivadavia 
da C-unha Cm·rêa 

A' Commissã.o de Petições e Pode1•es foram 
a.presentad<1s as autllenticas da eleição rea
lizada no 2° districto eleitoral do Esta.do do 
Rio Grande do Sul, para preenchimento da 
vaga aberta pelo fallecimeuto do general 
Joaquim Xavier do Valle. Designado dia 
para sm•em recebidas quaosquer contestações 
não houve protesto contra a citada eleição. 

A' vista do exposto, é a Commissão de pa
recer seja reconhecido e p1•oclamado Depu
tado pelo 2° districto do Estadu do Rio 
Grande do Sul o Dr. Rivadavia da Cunha 
Corrêa, que obteve 6.842 votos, maioria 
absoluta dos sutfragios do eleitorado que 
comparecen á eleição e offerece as seguintes 
conclusões para votação da Camara: 

1°, que sejam app!'ovadas as e!oições reali
zadas no dia 28 de junho de 1904, no 2° dis
tricto eleitoral do Est1.do do Rio Grande 
do SuL; 

2°, que sej:J, reconhecido e proclamado 
Deputc.Mlo o Dr. Rivadavia da Cunha Corrêa. 

.Sala das Commissões, 2 de agosto de 1!)04. 
-- Josd Ettseuio, prcsic.lente.- Sâ Freire, re
lato r.- Eusebio de .tlnd ;·ade. 

Vae R: imprimir o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 1.27- 1904 

Regula c~s 1llal'CC!S de propriedade elos animaes 
muar, Ct!Valla1· e vaccL!m em todo o terri
tol'io da Republica, com parecer da Com
misstío de Constituição, Legislc!çáo e Justiçcc 
sob1·e as emendas o(fe1·ecidas na 3 3 discuss({O 
do substitutivo ao zJro}ecto n. 105, de 1902, 
e voto em separado do ·81·. Germano Hass
toche;· 

(Vide projectos ns. :301, de 1901, 105, de 
i902, 170 e i70 A, de i903) 

A Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça é ue parecer que o projectl) 
n. 170 A, desto anno, sobre o registro das 
marcas do gado, sendo modificado na confor
midade das emendas do Sr. Padua. de Re
zende, não é· inconstitucional e dGVe ser 
adoptado. 
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o s:vstemtL 110r elle instituído, de maiores 
gara1itins para a proprieda9-e d? gado, é 
facultativo, de sorte que nao pr1va os pro· 
prietarios que o nã_C> queiram ~doptar, dos 
meios de prova, direitos e acçoes q~l) a le
gislação vigente lhes assegura. E o unpos~o 
de 100 réis sobre a vend~l. do gado, que set·ut 
inc:onstitucional como de tl'ansmis:~ão de 
propriedade, é supprlmido pela emenda. 

Sala das Commissõe.~, 18 de jnlllo de 100-1. 
-Punmlws Jlfonteneui·o, peesidcnte.- Lu:::; 
Do11iingues, relator.- n·ede;·ico BOi'(jt::S.
Jliello Jliàllos.- Eslevam Loúo.- G01·mano 
lÍo.ssloche1·, vencido. 

O projecto 170 A, dtJ 1903, tem por fim 
regular as marcas de propriedade dos ani
maes muar, cavallar e -vaccum, em todo o 
territorio da Republica. 

Aos primitivos projectos 301 de 1901, 105 
tle 1902 e 170 de 1903 succedeu o substitutivo 
ttctual ao qual foram olferecidus varias 
emendas. A' Com missão de Legislação foi 
presente o assumpto para sol)re elle emittir 
parecer, conforme o pedido do Sr. Bricio 
Filho. 

O J'elator desta, commissão, sem entrar em 
detalhado exame do projecto, conclue sim
plesmente pordizer que elle não é inconsti
tucional e considera faculta. ti vo o registro, 
entendendo que não ficam privados os pro
})rietarios que o não quizerem adoptar, elos 
meios de provas, direitos e acçõcs qLte a le
gislação vigente lhes assegura. 

No que diz respeito ao dieeit.o do proprie
d tde em si e aos seus attrilmtos, não resta 
duvida que ao Congresso cabe legislar a re
speito. Assim, toda lei que partindo da defi
nição da propriedade tender a assegur~:tr os 
effeitos d.eila decorrentes, é cht c~ompetencia. 
do pocl.er legislativo da União doerctal-a. 

Encarado, portanto, sob . este })OJlto do 
-vlsta, antos do exame dos detalhes, o projecto 
seria constitucional. 

Não é facultativo o registro, como on
'tende o illustrado relator, porr111e si o obje
ctivo do projecto creando·o <J regul11r a 
propriedade sem o r·eglstrc não ha proprie-
dade, porque: · · 

1 o, só goza das garantias da pro priedado 
o gado que levar a marca registrada; 

2°, a traD.smissão da :propriedade semo
'liente se provar<t somente pelos certificados 
talonarios de numeração progres;o;iva. 

Loga quem q uizor assegurar a sua pro
:prio<lade é obrigaélo ao reglstl'o que o })rO· 
jecto cria com as suas exigoncias ou forma
lidades. 

Não obrigando directamente, obriga no on· 
tanto, pois nega direitos a quem não o ob-

serva c a ob1•igação 1lecorre da necessidade 
de se garantir a :propr•iedade. A legislaç:i.o 
vigente não continuaria em vigol', como diz 
o illustl'ado Dr. Luiz Domingues. 

Pela legisla~ão actual, o pl'oprietario de 
um est<.tbelecimento pastoril, livromento 
di8põe de sua. propriedade. Rugistra a sua 
maeca nas municipa.lidaies e, vendendo as 
tropas, entrega ao comprador um documento. 
deante do qual S:) cxtr . .the a guia. com que 
este tl'ansita com a sua propl'iedade. 

Ora, si pelo§ ~;o do art. lo do projccto é 
dete1·minado o modo ~mico da prova, da. 
transmbsão d<.~ propriedaLle, sogue-13e que o 
modo actual ficaria sem efft~ito, dada a 
adopção do projecto, convertido em lei. 

Logo o projecto fere a propriedade porcJtTO 
subordinando est;1 a uma fórma dete1•minada, 
destr,Jo-a no fundo. 

O codigo civil fru.ncez proclamou como 
principio universalmente acccito quo «ou 
fait de meubles po3session va.ut titre ». 

Que faz ou proten:l.e o projccto? 
Elle o deixa, perceber claramente : define 

a propriedade, isto é, só a reconhece daün. 11 
applicação da marcll. pelo systema qu~~ 
propõe. 

A transmissão das cousas moveis opera.-se 
pela teaclição, mas o projecto torna a pl'OV<:L 
daquella dependente dos certificados talo
narios de numeração progressiva - indispen
sa.vel como olle a torna desta exigencía. 

Evidentemente o projecto visto po1• esta 
face viola o dispositivo constitucional do 
art. 7.2 § 17. 

Si se tratasse no projecto de mna J7rop1·ic
clacle de ?Juwca cuja garantia sa vizn.:-;se, como 
querem alguns, se1·ia elle ocloso. Com o1l'eito 
a lei elo H de outub;·o ,já dispoz sobre 
a materi!1 o nada veda aos proprietarios de 
gado registrar uma. marca do sou commercio. 
Jlcwca do commorcio, porém, não é um sel!o 
de propriedade ela cousa que a leva, é um 
distinctivo da origem, da proveniencia. 

Nem a marca de commercio regula a pro
pl'ieclade da cousa, nem legaliza a tran~
missão desta.. 

Si a nenhum criador· occorreu ainda a idéa 
de utilizar-se da lei de 1887 para assegurar 
como garantia commercial o uso do sua 
marca, é porque o gado é vendido pelo 
que representa, independentemente de sua 
origem. 

Boi gordo e sadio é sempre boi gordo e· 
sadio, pouco importando que viesse de Minas 
ou do Rio Gra.nde. 

Não é o mesmo que com a m01.rca de vinho. 
por exemplo. Si eu procueo a marca A ou B 
é pela qualidade que as marcas me ga
rantem. lia, portanto. uma relação entro 
vendedor Q consumidor a defender •. 
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O projecto determina. que o Governo abra 
um concurso para, a ndopção d~ um systema 

.de marcas, contra-marcas e s1gnaes, o que 
demonstra visar o projecto o estabelecimento 
de uma determinada fórmula. com oxcb~Eão 
de todas as outras, equivalendo isto a uma 

tido em juizo sem que esteja. seUado e com 
a firma reconhecida.. 

A.ccresc:mte-se onde convi~r: 
o Poder Executivo cobrará a tan .. de 5$ 

pelo registro de marc~\. 

imposição injustificavel. . 
Outt•a ínconstitucíonaiida.de que o projecto 

conúgna, aliás em emendas, é conceder ora 
50 °/ 0 , ora, 25 "/o de reJucção dos impostos 
·sobre o gado aos productores que adoptarem 
.·a. ma1·ca que elle propõe, ma!'C~ que<~ neces
saria par·a a preva da transm1~~ao. <?ra, estes 
impostos são estaduMs e nao pode a re· 
speito dos mosm~s dispor o Congress1> Na· 
.c:onal. 

Muito haveria que dizer sobre o projecto, 
·mas este muito seria no desenvolvimento das 
objecções que a elle apresentamos. 

Pensamos quo enuncia.l·a.s resumidamente 
basta para. disperta.rmos a SU:i\ attenção. 
· -:Concluímos, pois, pela rejeiçiío do pro
jecto. 

Emendlls a qtte se 1'e{e1·eo par·ecer sup1·a 

Ao art. 2. 0 -Supprimam-se as pala.vras-
·e signaes. · 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1903. 
-Henrique Borges. 

Accrescente-se o seguinte artigo onde 
convier : 

Art. Aos proprietarios que tiverem suas 
marcas l'egistradas de aecoruo com esta lei 
serão concedidos os seguintes favores : 

a} reducção de 50 oj, dus impostos sobre os 
productos quo produzirem ; 

b) reduc~;ão de 50 oj, sobre tarifas e fretes 
nas estradas de ferro da União, para trans
porte de animaes do sua propriedade. 

c) isenção de impostos arluaneiros sobre 
gado de raça que impOt•tm·em, sobre machi
nismos e quaesquor materiaes ou artigos 
destinados <i. fc.tbrica d3 lacticinios. 

S. R.-Sala das sessões, 31 de agosto de 
1903.- Lindolpho Caetano. -Manoel Fttl· 
gencio.-J. Bento NogHeira.- V-::1·iato .Masca
·renhas. 

Ao art. 1 . o Accrescente-se o seguinte Pa· 
ragrapho: 

Na falta de registro da. marca, a proprie· 
dade será garantida pelos meios estabeleci
dos nas leis vigentes pa1•a os fins indicados 
no§ ~0 • 

No art. 3o, substituam-se as palavras -
sómente pelos certificados do registro -
pelas seguintes: por documento firmado pelo 
vendedor, o qual não será, tod wia, admit-

Supprima-se o § 4''. 
Accrescente-se ao urt. 2°. depois das pa.;. 

lavras-presente lei-as seguintes: versando 
tambem o concurso sobre os seus respectivo~ 
precos. cuj) maximo não ax;eder(L de 5$. por· 
cada marca·ou sobre o prazo da duraçã.o dcl 
contracto. • 

.-\t·t. N,mhum proprietario de n.nimae3 
vaccum, cavallar ou mua1• será obrigado a 
mudar a. marca adoptada até a, data desta 
lei, a qual, porem, poderá registra!', pa
gando a taxa devida. 

S. R,__;_Sala das sessões, 31 de agosto de 
1903.-Lindolplto Caetano. - 1lfanoel Fulgen
cio. -Jose Bento No;;uei1·a. 

(SuJ)s titutivo ao projec to n. 105, de 19ú.2 

O Congrcsw Nacional decreta : 
Art. 1. o A marca a fogo, ou c1ualquer 

outra que fot• adoptada pelo Poder Executivo 
sobre a base da numeração, faz prova da 
propriedade dos animaes muar, cavallar c 
vaccum em todo o territorio da Republica. 

§ 1. o Para que o. marca possa gosa.r das 
garantias da propriedade, é indispensavel 
c1ue seja inscripta no registro publico, que 
ror designado 11210 Pader Executivo. 

§ 2. o O registro da. marca garuntírú ao 
pl'oprietario, alóm da acção criminal contra 
a usul'pação e a imitação f.rJ.udulenta, o di
reito <lindemnização por acção civil. 

§ 3. o A tra,nsnüs_;ão do pl'Opriedade semo
vente se provaPéi sómcnte polos certificados 
talona·rios de nmneração progressiva. 

§ 4. 0 O Poder Executivo, além do sello 
adhesivo de 100 réis no certificado talonario 
para cada animal vendi:lo, cobrn.rá mais a 
taxa fix.a de 5$ pelo regls~ro da marca, res
peitatlos os <lireitos dos E::1tados na parte que 
lhes ior pt•ivati-r:L 

Art. 2. 0 O Poder Executivo abrirá con
curso para adopção de um systoma de mar
cas, contra-marcas e signae.,;que serão rog1s
trados pa.ra garaath da propriedade semow 
vente de que trata :.t presente lei. 

Art. 3. 0 O Poder Executivo consolidará na 
regula,mentação da presente lei tudo quanto 
lhe for applic:tvol na lei de 14 do outubro de 
1887 e decreto n. 9.8.~~8. de 31 de dezembro 
do me~mo anno. . 

Art. 4. 5 Revogam-se as uisposições em 
contrario. . 

Sala das sessõas~ i d.e julho ele 1903.
Padtta Re.zende. 
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.Emendas ao s~tbstilutiM do p1·ojecto n. 1.05 

Ao § 3•) do art. 1°. diga-se: A transmissão 
~la propriedade semovente, que for assigna
lada. dJ accordo com o sy.;;tema do ma.t·cas 
<:1.doptado pelo Poder Executivo se pt•ovará 
sômont.e por meio de certificados talona.rios 
de numeraçiio progre.'lsiva. 

Ao § 4° do al't. 1'\ diga-se : O Poder Ex
ecutivo cobrará a taxa consta.ntc da tnbe!La. 
B, § 4°, n. 25, lcttra b do deceeto u. 3.564, de 
:22 do ja.neieo de 190), p~lo registeo ele marca, 
respeitados os dieeitos dos Estados na parte 
que lhes for priv;•.tiva. 

Ao art. 2o. StJpprima-se a palavra
Contra-mar-cls- c a.ccrcsccntc-se no final : 
"versando ignalment.o o concur:o sobre os 
seus respectivos p1•eços. » 

Sa.la das sesssõcs, 19 de setembro de 190:3. 
- Padua Re~ende. 

Em logar do -50 °/o -,diga-se: 2.5 °/o• 
Sala des sessões, 30 de setembro de 1903. 

- Silva c,cst1·o. 

N. 1 iO A- 1903 

Redacçcío pam 3a. discussiío do substittttivo 
ap~·esentado na 2a. discussão do projecto 
n. 105, de 1902 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o A marca a fogo ou qualquer ou

tra, que for adoptada pelo Poder . Executivo, 
so~rc a base da 1?-umcração,fi.lZ prova da pro
priedade dos ammaes. mua1•, cav:lllar e vac
cum em todo o territorio da Republica. 

§ L o Para -que a mar~n possa gos~r das 
garantias da propriedade é indispensavel 
que seju. inseripta no registro publico, que 
'for de.3ignn.do pelo Podel' Executivo. 

§ 2. o O registrv da marca gttmntir;L ao 
:proprietario, além da accão criminal contrtt 
a. usurpação e a imitáção fl'a.udulenta, o 
direito á idemniznçã.o por acção ci.vil. 

§ 3. ') A transmissão de propriedade semo
vente se provará. sómente pelos certificados 
talonarios de numeração progressiva. 

§ 4. o O Poder Ex.ecuti v o, além do sello 
a(lhesivo de 100 réis no certificado ta1onn.rio 
para cada animnl vendido, cobrará mais a 
taxa fixa de 5$ pelo registro da marca res
peitado8 os direitos dos Estados na part~ que 
lhes foi' privativa. 

Art. 2. 0 O Poder Executivo abrirá con
curso para ndopção de um systema de mar-

cas, contra-marcas e signaes, que serão rJ
gistra.los pa.ra garantia da propriedade &e· 
movente de que trata a. presente lei. 

Art. 3. o O Poder Executivo consolidará, 
na regulamentação da, 1Jl't3sentc lei, tudo 
quanto Ih(} for appaca.vcl da lei uc 14 de 
outub1·o de 1887 e dect•et.o n. !J.l28, úe 31 do 
dezembro do mesmo anno. 

A 1·t. 4. o ll'3vogam-se as disposições em 
contral'io. 

Sala das Commissões, 3 de seteml11'0 de 
1903.- J. "l . .:.Yeiva, presidente.- Erm::rir: 
CoHlinho.- Vú·gilio B1·igiclo.- Passos Mi
randa Filho.- Ribei1·o Ju'11quei1·a. . 

O Sr. Presidente - Nü.o havendo 
nada mais a tratar, designo para. amanhã u. 
seguinte ordem do dia: 

Continuação da votação das emendas olfe-· 
recidas ao project.o n. 35 A, deste anno, em 
3;' discussão, quo reforma o Regimento In
terno da Camara dos Deputados (:3!1, dis
cussão); 

Votação do pro,jecto n. 30 A, de 1904, au
torizando o Presidente da Republica a en
commendar á industria, pelo Ministcrio da 
Marinha, os navios que menciona, com pa
receres c emendas da.s Commissões de Mari
nha e Guerra e de Orçamento e voto em se
parado d.) Sr. Soaras dos Santos (1" dis
cussão); 

Votação do p1•ojecto n. 112, de 1904, insti
tuindo o privilegio (homesteml) isentando de 
penhora immovel rural pertencento a braú
lelro nato, ou naturalizado, que fizer a decla
ração da tn.bella que indica, e dando outras 
providencias; com parecm• e emendas da 
maioria da. Commissão de Constituição, Le
gislação e Justiça. e voto em separado du Sr. 
Germano Hassloehm·, preceucndo a votação do 
requerimento do Sr. Leovcgildo Fi!gueil'as 
(2a. discussão) ; 

Discussão unica do projccto n. 122, de 
1904, autorizando o Poder Executivo a, con
ceder mais um armo de licença., com todos os 
vencimentos, para i.ratn.mento do sua sa.ude, 
ao alferes do 12') batalhão de infantaria do 
exercito Alfl'edo Romão dos Anjos; 

Discussão unica do projocto n. 123, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a prorogar 
por um anno, com ordenado, para tratamento 
de saude~ a licença concedida ao bacharel 
Vulpiano de Aquino Fonseca, amu.nuense dos 
{!Ol'reios de Pm•nambuco. 

Levanta-se a s:ssão ás 2 horas e 5 minutos 
la tarde. 
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ACTA DE 3 DE AGOSTO DE 1[01, 

Ao meio-dia procede-se Ct c~ama§a a q~e I ~1\ breu, · c~rlos Ca. va1can~i, C~n-alho Chaves 
respondem os Srs . . Paula. Gmmaraes. Oh-~t Barbosa Lima, 1\ngelo Pmhc1ro, James Dar-
veira Flgueil'edo, Alencar Guimarães, \Van- cy. Cassiano do Nascimento c Vespasiano de 
derley de Mendonça, Joll.quim Pires, Ho- JUbuguerque. 
sannal1 de Oliveira, Dias Vi~,ira, Fredcr~co I E sem cansa os Srs., ..Tosú Euzobio, Anis!o 
Borges, Eclu~1·do Studart, . Gonçal? ~?ULO, 1

1 

d~ Abreu;_ Bezel'l'il Fonten~llo, VirgH.!o Bri
Eloy d.e .sou~o., Fonseca ~ S1l va, Tmx~n a do grdo, Joao Lopes , Sergio Saboia, Paula 
Sá,_ BriCIO Ftlbo, Malaqma~ Gonç<üve;:;, _Cor- c Silva, Walfredo Leal, Abdon I\lilanez. 
nelw da Fon$eca.. Epammonda~ Gl'acmdo, I Ail'onso Costa , Celso de Souza, Pereii.·a 
Raymundo de 1\ilrand~, Euze~w de An- de Ly;·a, João Vieira, Estacio Coimbra, Pe
dra:de, Arro~ellas ~alvao, Ro~r1gues. poriE-, dro Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Jovi: 
Ne~va, Rodrigues Lima, Hered1a .de Sa, Joao nia.no de Carvalho, Oliveira Va.lladão,Bulcão 
L_mz, A~tolpho D.utra, Le?nel Filho, Olega· Vianna, Pr·isco Paraiso, Felix Gaspar; Pinto 
1:10 Maciel, Mo1~e1ra da S!h'a, Bernardo .de Dantas, Rodrigues Saldanba,Bernardo Horta, 
Campos, Dom1ngues de Castro, Ferre1ra Moreira Go1nes José Monjardim Galdino 
Braga,. Pat~lin_o Carlos._ Azevedo Marques, Lorato. Nelson' de Vasconcellos,' Bulhões 
J?aqunn TelXem.l. BrJ.ndao, Bernardo Anto- Marcbl, Oscar Godoy, Augusto de Vascon· 
mo, Co~ta Netto, Paula Ramos, Marçal Es- cel.los, Sá F1•eire, Amerlco de Albuquerque, 
çolJar Dwgo Fortuna e Paranlws I\1ontenegro EriCo Coelho, Laurindo Pitta, Pérelra Lima.,. 
(4Ó). Henrique Borges, Maurlcio de Abreu, Carlos 

Deixam de comparecer, com causa parti- Teixeira Brandão, Paulino de Sonza, Jesé 
cipada, os Srs. Julio de .iv!ello, Thomaz Ac· Bonifacio, Carneiro de Rezende, Lamounier 
cioly, Eugenio Tourinho, .Anthero Botelho, God.ofredo, Camillo Soares Filho, Calogeras~ 
Sá Peixoto, Enéas :Martins, Ra.ymundo Nery, Sr~bmo BéJ:l'l'~So, Car~<.ttho Britto, Nogueira, 
Aurelio Amorim, Passos Miranda, Carles de Olyntho R1bsn·o, Camlllo Pmt.~s, Padua Re
Novaes, Antonio Bastos, Rogerio de Miranda, zcndo, Galeão Cn.rvalhat, Costa Junior, Ar
lnd,io do Brazil, Urbano Santo.s, Luiz Domin- -nolpho Azevedo, Amaral Cesa1•, José Lobo, 
gues, Guedelha Mourão, Christino Cruz, Ray- Leite, de Souza, Francisco MaHa, Her
mundo Aethur, João Gayoso, Thomaz Cavul- men.egiluo de Moraes, Aquino Ribeiro,- Be
canti, Francisco Sá, Pereim Reis, Trindade, nedicto de Souza, Liudolpho Serra . 
Izidr1) Leite, José Marcellino, Esmeraldino Abdon Baptista., Eliseu Guilherme, Soare~ 
Bandeira, :Moreira Alves, j_rtlmr Orlando, dos Santos, Juvenal Miller, Germano fias· 
Angelo Neto, FcLisbello Freire, Domingos slochcr , Victorino Monteiro , Domingo
GuirrHtrães, Leovigildo Filgueiras, Castro Mttscarenhn.s, Alfrouo Varela, Campos Cal'S 
Rebello, Tosta, Garcia Pires, Satyro Dias, tier c Homem de Carvalho. 
Vergne de Abreu, Augusto de F1·eitas, Al.ves 
Barbosa, Tolentino dos Santos, Eduardo Ra- O Sr. Presi.dente- Responderam 
mos, Marcolino Moura., correia Dutra, Mello <t chamada apenas 40 Sl'S. Deputados. 
M·•ttos, Irineu Machado, Fidelis Alves, João Hoje não ha sessão. 
Baptista, Belisario de Souza, Ga.lvão Baptista, 
Silva Castro, Bez,lmat, Abelarclo de Mello, Designo p<tra amttnhã a seguinte ordem do 
Julio Santos, Cruvello Cavalcanti, FI•ancisco dia: 
Veigu., Vjriato Mascarenhas, Estevão Lobo, Votação do parece!' n. 16, de 1904, appl'O
Bernardo Monteiro, Gastão da Cu.uba, Ribei· vando as eleições l'Oalizadas no 2° districto 
ro Ju:nqueira, Carlos Peixoto Filho, Penido I do Estado do Rio Grande do Sul, em 28 de 
F~lbo, David. Can;tpista,_ F.ran.cisco Bernar- junho do corrente an. ?-O,~ reconbecen~o Dep~I
dmo, Bueno de Pa1va, Joao Lutz Alves, Adal- tado pelo mesmo d1st.rwto o Dr. Rtvadavra 
herto ~'erraz, BernarQ.es de Fnria, Antonio da Cunha Correia; · 
Zacu.rias, Henrique Salles, Carlos Ottoni, Continuação da votação das emendas offe-
Ma.noel Fulgencio, Lindolpho Caehno, vVen- recidas ·ao projecto n. 35 A, deste anuo, em_ 
cesláo Braz, H.odolpho Paixão, Je.mino Car- 3° discussão, qt1e reforma o Regimento In
doso, :V'.rancisco Romeiro, Valois de Castro, terno da Cama1•a dos Deputados (3a dis-. 
Rebouças de Carvalho, Fernando Prestes, ctts.são) ; 
Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, Candido I Voiação do projecto n. 3) A, de 1904, auto
Rodrigues, Rodolpho Miranda,. Candido de rizando o Presidente ãa Republica a encom~-
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'm éndar á industria, :pelo Ministerio da Ma
rinha, os navios que menciona; com parece

. r e s e emendas das Com missões de Marinha e 
Guerra c de Orçamento e voto em separado 
do Sr. Soares dos Santos (l n discus~ão) ; 

Votação do projecto n. 112, de 1904, insti
tuindo o privilegio (homestead) isenta.ndo de 
penhora o immovel rural pertencente a bra
zileiro nato ou naturalizado, que fizer a de
claração da tabella que indica, e dando ou
tras providencias ; com parecer e emendas da 
maioria da Commissão do Constituição, Le-

. gislação e Justiça e voto em sepamdo do 
·Sr. Germano I-Iasslocher, precedendo a vota-

ção do requerimento do Sr. Leovigildo Fil
gueiras (2" discuf:lsão) ; 

Discussão unica. elo projecto n. 122, de 
1904, autot•izando o Podot• Executivo a con
ceder mais um anno de licença, com todos os 
vencimentos, para tratamento de sua saude, 
ao alferes do 12° bataJhão de infant:u•ia do 
exerci to Alfl'edo Romão dos Anjos ; 

Di~cussão unica do pt•ojecto n. 123, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a prol'ogar 
por um anno com ordenado, para trata
mento (Le saude, <t licença concedida ao bn.
charel Vulpiano de Aquino Fonseca, ama
nuense dos Coneios de Pernambuco. 

ACTA DE ~' DE AGOSTO DE t904 

p,·esidencia do 81·. Paula GBiliW?'l70s 

;'.c Ao meio-dia procede-se â chamada, a que 
·respondem os Srs.Paula Guimarães, AlenQar 
Guimarães, \Vanderley de :Mendonça., Jo~~
quim Pires, Hosannah do OliYcira, Dias 
Vieira, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Fon
seca e Silva, '\-Valfredo Leal, Abdon Milanez, 
Teixeira de Sá, Bricio Filho, Malaquias Gon
Qalves, Arroxella.s Galvão, Rodrigues Dorin., 
Rodrigr~es Lima, Pa.ranhos :Montonegro, .Mo
t•eira Alves, Heredia de Sá, Mello :Mattos, 
João Luiz, Astolpho Dutra, Leonel Filho, 
Carvalho Brito, Nogticil•a, Olegal'ÍO nio,cicl, 
Galeão Garvn.lhal, Bernardo do Campos, Do
mingues de Castro, ;\.rnulpho Azevedo, Pa.u
lino Carlos, Joa.quim Teixeira Brr~ndão, ner
nn.rdo Antonio , Aquino Ribeiro, Carlos 
Ca. vn.lca.n ti, Paula. Ramos, Soares dos Sa,n tos. 
Juvenal Miller, Marçal Escobll.I', Vespa.siano 
do Albuquerque, Diogo Fortnm~ o Hon.1em 
de Carvu.lho. 

Deixam de comparecer, com causa. plntici
pada, os Srs . O li vci r a Figueiredo, J nlio de 
Mello, Thomaz Accioly, Eugenio Tourinho, 
Anthero Botelho, Sá Peixoto, Enc!.a.s Mttrtins, 
Raymundo Nory, Aurelio Amorim, Passos 
Miranda, Carlos de Novacs, Al'thtu• Lemos. 
Rogerio de Miranda., Incho do Brazil, Antonio 
Ba.stog, Urbano Santos, Luiz Domingues, Gne-

. delha. Mourão, Christino Cruz, Raymundo 
Artlme, João Gayoso, Thomaz Cavalcanti, 
Francisco Stt, Percü•a Reis, Trindade, Isidro 
Leite, José Marcellino.1~smcraldiooBandeira., 
Moreil•a Alves, Comelio da Fonsec:~, Arthur 

· Orlu.ndo, Angdlo Neto, Felisbcllo Freire, 
Vol, IV 

Domingos Guimarães, Noiva, Lcovogildo 
Filgueiras, Castro Rohello, Tosta, Garcia 
Pü•es, Satyro Dbs, Vcrgne de Ahrou, 
Augusto de Freitas , Alves Btu•bosa , 
Tcrtulin.no dos Santos, Edua1·do Ramos , 
Marcolino Mom·c:t, Corrêa. Dutra, Irineu 
Iviachado, Fidclis Alves, .João Baptist.a., Beli
sar·io de Souza,Gctlvão Baptista, Silva Castro, 
Bozn.mat, Abelardo do ;vrello, Pm•eira Lima, 
.Julio Santos, Henrique Borges, Cruvello Ca
valcanti, Fmncisco Veiga, Virittto lVrn.rcn.
rouhn.s, Estcvri,o Lobo, Bernardo Monteh•o, 
Gastão d<t Cunlln, lUboii·o Junqueit'it, Carlos 
Peixoto Filho, Pcnido Filho, David Campista, 
F't•tmcisco Bernardino, Bueno do Paiva, .João 
Luiz AlYos, .\ditlbel'to Fr.rrrnz, B.trnardcs de 
Fi.1.1'ia,, Antonio Zt1.chn.rin.s, I-Icnriqne Sn.llcs, 
Car·los Ottoni, Manoel Fulgencio, Lindolpho 
CD,otu.no, Vvenccsh.\o BJ'az, Rodolpho Paixão, 
Moreira. da. Silv:.t, Jcsuino Cardoso, Francisco 
Romeiro, Valois do Castro, Rebouças do Cttr· 
valho, Fernando Prestes, Eloy ChaTes, Al
varo do Carvalho, Candido Rodrigues, Aze· 
vedo Marc1uos, RodoJpho Miranda, Hcrmene
gildo de Moraes, Costa. Netto, · Candido de. 
Abt'eu, Carvalho Chaves, Barbosa Lima, An
gelo Pinheiro, Jamos Darcy e Cassiano do 
Na.scimcnto . 

E som ci1usa, os Srs. José Euzebio, Anizio 
de Abreu, Bezerril Font.enello, Virgílio Bri
girlo, Frede1•ico Borges, João Lopes, Eduardo 
Studar!i, Eloy de Souza, Paula e Silva, Af
fonso Costa, Celso de Souza,Pereira do Lyra, 
João Vieira, Estacio Coimbra, Pedro Pcr-

7 
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nart:ibtic'o, Elpidio Figueiredo, Epaminondas 
Gra.cindo, Raymundo de Miranda, Euzebio de 
Andrade, . Joviniàno de ·Carvalho, Oliveira 
Valladão, Bulcão VL.J.Dna, Prisco Paraizo, 
Fclix Gaspar, Pinto Dantas, Rodrigues Sal
danha, Bernardo Horta, José l\Ionjardim, 
Galdino Loreto, Nelson de Va.sconcellos, Bu
lhões .Marcial, OscarGodoy, Augusto deVas
concellos, Sá Freirg, Americo de Albuquer
que, Erico Coelho, Laurindo Pitta, Mauricio 
de Abreu, Car·los Teixeira Br.mdão, Paulino 
de Souza, José Bonifacio, Carneiro de. Re~ 
zende, Lamounier Godof'redo, Ca.millo Soares 
Filho, Cttlogeras, Sabino Barroso, Olyntho 
Ribeiro, Camillo Prates, Padua Rezende, 
Costa Junior, Amaral Cesar,Ferreira Beaga, 
José Lobo, Leite de Souza, Francisco Malta, 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Abdon 
Baptista, Eliseu Guilherme, Germano Ha slo
cher, Victorino Monteiro, Domingos Mas
carenhas, Alfredo Varela e Campos Cartier. 

O Sr. Presidcn te- Responderam 
á chamada 43 Srs. Deputados. 

Hoje não h a sessão. 
Designo para ~manhã a mesma ordem do 

dia de hoje, isto é : 
Votação do parecer n. 16, de 1904, appro· 

vando as eleições realizadas no 2° districto 
do Estado do ·Rio Grande do Sul, em 28 de 
junho do corrente anno, e reconhecendo 
Deputado pelo mesmo districto o D1•. Riva
da via da Cunha Correia ; 

QontinJlação da yotação das emendas offe
recidas ao p1•ojecto n. 35 A, deste anno, em 

3a discussão, que reforma o Regimento In- c 
tceno da Camarn. dos J:)eputados (3a dis-
cussão) ; 

Votação do projecto n. 30 A, de 1904, au--· 
torizando o Presidente da Republica a en
commendar á industria, peh · Ministe1•io da . 
Marinha, os navios que menciona, com pa
rece:·es e emendas das Cornmissões de Ma
rinha o Guerra o de Orçamento c voto em .. -. 
separado do Sr. Soares dos Santos ( 1a. dis-
~ussão); 

. Votação do projecto n. 112, de 1904, insti- · 
tuind.o o privilegio (lwmestead) isentando , 
de penhora o immovel rural pertencente a 
ln·azileiro nato ou naturalizado, que fizer a . 
declaração da tabella que indica, e dando 
outras providencias; com parecer e emendas . 
da maioria da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça. e voto em ~separado do 
Sr. Germano H:~sslocher, precedendo a vota7 
ção do requerimento do Sr. Luiz Domingues . 
(2a discussão) ; · 

Discussão unica. do p1•ojecto n. 122, de · 
1904, autorizando o Puder Executivo a con
ceder mais um anno de licença, com todos os . 
vencimentos, para t1•atamento de sua saude, 
ao alferes do. l2° batalhão de infantaria do.-· 
exercito Alfredo Romão dos Anjos ; 

Discussão unica do project) n. 123, da 1904, 
autorizando o Poder Executivo a pro rogar·· 
por um anno com o1•donado, para t1•atamento· 
de saude, a licença concedida ao bacharel!' 
Vulpiano de Aquino Fonseca, amanuonse dos· 
Correios de Pernambuco. 

ACTA DE 5 DE AGOSTO DE 1904 

P1·esidencia. do Sr. Pau! a Guima1'ties 

Ao meio-dia p1•ocede-se á chamada a que Berna1•cto de Campos, ;\.rnolpho Azevedo. -· 
respondem os Srs.Pa.ula Guimarães, Alencar Ferreira, Braga, Paulino Carlos, Candido· 
Guimarães, Wanderley do Mendonça, Joa- Rodrigues, Bernardo Antonio, Aquino Ri- · 
quim Pires, Hosannah de Oliveil•a, Goncalo beiro, Can-dido de Abreu, Carlos Cavalcanti, 
Souto, Eloy de Souza, Fonseca e Silva, Pauln. Ramos, Abdon Baptista, Marcai Esco-
Celso de Souza, Bricio Filho, Arroxellas bar,Vespasiano de Albuquerque e Homem de " 
Galvão, Rodrigues Doria., Oliveira Valladão, Carvalho (40). 
Bulcão · Vianna, Prisco Paraizo, Pinto Deixam de comparecer, com causa parti
Dantu.s, Rodrigues Lima, Paranhos Monte- cipada, os Srs. Oliveira Figueiredo, Julio de ... 
negro, Moreira. Gomes, Sú. Freire, João Luiz, Mello, Thomaz Accioly, Eugenio Tourinho, 
Astolpho Dutra, Leonel· Filho, Olegario Anthero Botelho, Sá Peixoto, Enéas Martins, 
'Maciel, Galeão Carva.Ihal, Moreira da Silva, Raymundo Nery, Aurelio Amorim, Passos.;. 
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Miranda., Arthm• Lemos. Carlos de Novaes, 
Rogerio de Miranda, Indio do Brazil, Antonio 
Bastos, Urbano Santos, Luiz Domingues, 
Guedelh~ Mourão, Christino Cruz, Ra.y
mundo Arthur, João G:;~.yoso, Thomaz Ga· 
valcanti, Francisco Sá, Pereira Reis, Trin· 
dade, Abdon Milanez, Izid1·o Leite, José Mar
cellino, Edmera.ldino Rtndeira., Moreira Al· 
ves, Cornelio da Fonseca, Arthur Orlando, 
Angelo Netto. Felisbello· Freire, Domingos 
Guimarães, Neiva, Leovegildo Filguoiras. 
CMtro Rebcllo, Tosta., Felix Gasp:w, Oarcia 
Pires, Satyro Dias, Vergne do Abrem, Au· 
gusto de Freitas, Alves Ihrbosa, Tolentino 
dos Santos, ~du·.\rdo Ramos, Marcollino 
Moura, Corrêa Dutra, Mello Mattos, Erineu 
Machado, Fidelis Alvos, João Baptista, Beli· 
sario de Souza; Galvão Baptista, Silva Cas
tro, Bezama t, Abelardo de Mello, Pereü·a 
Lima, Julio Santos, Henrique Borges, Cru
vello Cavalcanti, Francisco Veiga, Viriato 
Mascarenhas, Estevão Lobo, Bernardo Mon
teiro, Gastão da Cunha, Ribeiro Junqueira, 
Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, David 
Campista, F1•ancisca Bernardino, Bueno de 
Paiva., João Luiz Alves, Ada.lberto Ferraz, 
Bernardes de Faria, Antonio Zacarias, Hen
rique Sa.lles, Carlos Ottoni, Manoel Fulgen
cio, Lindolpho Caetano, Wenceslâo Braz, 
Rodolpho Paixão, Jesuino Cardoso, Domin
gues de Castro, Francisco Romeiro, Valois de 
Castro, Rebouças <le Carvalho, Fernando 
Prestes, Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, 
Azovedo Marques, Rodolpho Miranda, I-Ier
roenegildo de Moraes, Joaquim Teixeira. 
Brandão, Costa Netto, Carvalho Chaves, Bar
bosa Lima, Angelo Pinheiro, James Da1·cy. 
Çassiano do Nascimento e Diogo Fortuna. 

E som causa os Srs. José Enzebio, Dias 
Vieh·a, Anizio de Abreu, Bezerril Fontc
nelle, Virgilio Brigido, F1•edez•ico Borges, 
João Lopes, Eduardo Studart, Sergio Saboya, 
Paula e Silva,Walfredo Leal, Teixeira de Sa, 
Affonso Costa, Pereira de Lyra, João Vieira 
Malaquias Gonçalves; Esta.cio Coimbra, Pe
dro Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Epami
nondas Gracindo, Raymundo de Miranda, 
Euzebio de Andrade, Joviniano de Carvalho, 
Rodrigues Saldanha, Bsrnardo Horta, José 
Monjat•dim, Galdino I~oreto, I-Ieredia de Sá, 
Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcial, 
Oscar Go~oy, Augusto de Vasconcellos, Ame· 
rico Albuquerque, Erico Coelho, Laurindo 
Pitta, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira 
Brandão, Paulino de Souza., José Bonifacio, 
Lamouniet• Godofredo, Camillo Soares Filho, 
Calogeras, Sabino Barros~>, Carvalho Brito, 
Nogu~ira, Olyntho Ribeiro, Ca.millo Pratas, 
Padua Rezende, Costa Junior, Amaral Cesar, 

José Loho, Leite de Souza, Francisco Malta, 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Ely~ea 
Guilherme, Soares dos Santos, Juvenal Mil
ler, Germano Hasslocher,Victorino Monteiro,_ 
Domingos Mascarenhas, Alfredo Varela e 
Campos ' Cartier. . 

. O St". Presidente-Responderam ál 
chamaJa 40 Srs. Deputados. 

Hoje nã.o ha sess·ãtJ. 
Designo para amanhã n. seguinte ordem d01 

dia: 
Votação do parecm• n. 16, de 1904, appro

vando as eleições Nalizadas no 2° distrícto 
do Estado do Rio Grande do Sul, em 28 dé 
junho do corrente anno, e reconhecendo 
Deputado pelo mesmo districto o Dr. Rtva· 
da via da Cun}la Corrêa ; . 

Continuação da v-otação das emendas off0-
recidas ao projecto n. 35 A, deste anno, em 3a 
discussão, que reforma o Regimento Interno 
da Camara dos Deputados ( 3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 30 A, de 1904, auto
torizando o Presidente da Repbulica a en
commendar á. industria, pelo Ministerio da 
Marinha, os na vi os que menciona o parocer 
e emendas das Commissões de Ma1•inha e 
Guerra e de Orçamento e voto em separado 
do Sr. Soares dos Santos (ta· discussão); 

Votação do projecto n. 112, de 1904, insti
tuindo o privilegio (lwmestead) iscnta.ndo de 
penhora o immovel rm•n.I pertencente a 
brazileiro nato ou naturalizado, que fizer a 
declaração da tabella que indica, e dando ou
tras providoncias; com parecm• e emendas 
da maioria da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça e voto em sept~.rado do 
Sr. Germano Hasslochel', precedendo a. vota
ção do requerimento do S1•. Luiz Dominguos 
(2a discussão}; 

Discussão unica. do pr•ojocto n. 125, de 
I 904, autorizando o Podel' Exccuti v o a con · 
ceder mais um anno do licença, com todos os 
vencimentos, para tratamento de sua saude, 
ao alferes do 12° batalhão de infantaria do 
exercito Alfredo Romão dos Anjos; 

Discussão unica do projecto n. 123, de 
1904, autorlzando o Poder Executivo a proro
gar po1• um anao, com ordenado, para. trata
mento de saude, a licença. concedida. ao ba
charel Vulpia.no de Aqui no Fonseca, amanu
ense dos Correios de Pernambuco; 

Discussão unica do projecto n. 124, de 
1904, autorizando o Pode1• Executivo a con
ceder ao substituto do juiz fede1·al na secção 
do Estado do Amazonas, bacharel Antonio 
Demet1•io de Souza, um anno de licença, com 
os vencimentos res.pectivos, para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 
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ACT A DE 6 DE AGOSTO DE i 804 

Pt·esidencia do S1·. Paula Guimarães 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alencar 

. Guimarães, Hosannah de Oli-veira, Dias 
Vieira, Frederico Borges, Sergio Saboya, 
Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Fonseca e 
Sil:ya, Bricio Filho, João Vieira, Euzebio de 
AnO.rade, . Rodrigues Doria, Domingos Gui
ma.raes, Pinto Dantas, Paranhos Montenegro, 
Moréü'á. Gomes, Nelson <le Vasconcellos, João 
Luiz, Leonel Filho, Nogueira, Galeão Cat'
valhal, Moreira, da Silva, Bernardo de Cam
pos, Arnolpllo Azevedo, Amaral Cesar, Fer
reira Braga, Candido Rodrigues, Bernardo 
Antonio, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, 
Vespo.siano de Albuqa.orque e Dlogo Fol'
tuna (33). 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Oliveira Figueiredo, Julio 
de Mello, Thomaz Accioly, Wanderley de 
Mendonça, Joaquim Pires, Eugenio Tom·i
nho, Antero Botelho, Sá Peixoto, Enéas 
Martins, Ra,ymundo Nery, Au1•elio Amo1•im, 
Passos do Mil~o.nda, Arthnr Lemos, Carlos 
de Novaes, Rogerio de Miranda, Indio do 
Brazil, Antonio Bastos, Urbtmo Sa.ntos, Luiz 
Domingos, Guedclha Mourão, Christino Cruz, 
Raymundo .Arthur, João Gayoso, Thomaz 
Cavalcanti, · Francisco S<l, Pereira Reis, 
Trindade, Izidro Loito, Abdon MUanez, José 
Ma1•cellino, Esmm•n.ltlino Bandeil•a., Mol'eil•a 
Alves, Col'nelio da. Fonseca, ArthUl' Or

la.ndo, Angelo Ne&o, Felisbello F'rcire, 
Nci v a, Loovegildo Filgueil•a.s, Castro Re
bello, Tosta, l?elix Gaspar, Ga1•cüt Pires, 
Satyro Dias, Vergne de Ab1•ou, Augusto de 
Freitas, Alves Barbosn., Rodrü;ues Lima, 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ra.mos, Mar
colina Moura, Cor1•êa, Dutra, Mello Mattos, 
Irineu Machado, Fidelis Alves, João Ba
ptista, Belizario. de Souza, Galvão Baptista, 
liilva Castro, Bezamat, Abela1•do de Mello, 
Pereira, Lima, Julio Santos, Henric1ue Bor-

. ges, Cruvello Cavalcanti, Francisco Veiga, 
Vil•iato Mascarenhas, Estavam Lobo, Ber
nardo Monteiro, Gastão da Cunha, Ribeiro 
Junqueira, Carlos Peixoto Filho, Penido 
Filho, David Campista, Francisco Bernar
di.t;to, Bueno de Paivo., João Luiz Alves, 
Ada.lberto .Fm•raz, de Bernardes Faria, Anto
nio Zacarias, Henrique Salles, Carlos Ottoni, 
Manool Fulgencio, Lindolpho Caeta.no, Ole
gario Maciel, Weneesláo Braz, Rodolpho 
Peixão, Jesuíno Cat'doso, Domingues de 
Ca,stro, Fl'ancisco Romeil•o, Valois de Castro, 

Rebouças de Carvalho, Fe1'nando Prestes• . 
Eloy Chaves, Pa.ulino Carlos, Alvaro de Car· 
v:J.lh.o, Azeveio Mttrques, Rodolpho Miranda, 
Hermenegildo de Moraes, Joaquim Teixeira 
Brandão, Costa- Neto, Candido de Abreu, 
Carvalho Chaves, BarbosEt Lima, Angelo Pi
nheiro, Marçal Escobar, James Darcy e Cas
siano do Nascimento. 

E sem causa os Srs . José Euzebio, Anisio 
de Abreu, Bezerril Fontenelle, Virgílio Eri
gido, João Lopes, Eduardo Studart, Paula e 
~ilva. Walfredo Leal, Teixeira de Sá, Af
fonso Costa,Celso de Souza, Pereira de Lyra, 
Malaquias Gonçalves, Estacio Coimbra, Pedro 
Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Epami
nondas Gracindo, Raymundo de Miranda, 
Arroxellas Galvão, Joviniano de Carvalho. 
Oliveira Valla.dão, Bulcão Vianna, Prisco 
Pa.raizo,Rodrignes Saldanha,Bernardo I-Iol'ta, 
.José Monjardim,, Galdino Loreto, Heredia de 
Sá, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Augusto 
de Vasconcellos, S(t Freil•e, .A.merico de AI· 
buquerque, E1•ico Coelho. Lo.urimlo .íPitta, 
Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
Paulino de Souza, Josê Bonifacio, Astolpho 
Dutra, Carneiro de Rezende, Lttmounier Go
do"fredo, Ca.millo Soares Filho, Calogeras, Sa
bino Bart•oso, Cal'Valho Britto, Olyntho Ri
boil'o, Cn.millo Pratas, Padua Rezende, Costa 
.Junior, JoSé Lobo, Leito de Souza, Francisco 
Maltt1, Aquino Ribeiro, Bonedicto de Souza, 
Lindolpho Serra, Abclon Baptista, Eliseu Gui
lherme, Soa1•es dos Santos, Juvcnal lVIilLel', 
Germano Hasslocher, Victorino !\'Ionteiro, 
Domingos Masca,renhás,Alfrodo Varela, Cam
pos Car ti e r c Homem de Carvttlho. 

O Sr .. P1•esideute- Responderam 
á chamada 33 Srs. Deputados. 

Hojo não ha sessão. 
Designo pa1•o. segunU.a-feil•a., 8 do cort•cnte, 

a mesma ordem do clia de hoje, isto é : 
Votação do parecer n. 16, de I90J, appro

vando as eleições rea.lizadas no 2° districto 
do Estado do Rio Grande do Sul, em 28 cl~ ju
nho do corrente anno, o reconhecendo Depu
tado pelo mesmo districto o Dr. Ri vada via 
da Cunha. Correia; . . 

Continuação da votação das emendas offe~ 
recidas ao pt•ojeoto n. 35 A, deste anno, em 
3n discussã-o, que rofo1•ma o Regim3nto 
Interno da Camam elos Deputados (3a · dis
cussão); 
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Votação do projecto n. 30 A, de 1904, au
torizando o Presidente da Republica, a en
commendar á industrüt, pelo Ministerio da 
Marinha, os navios que menciona, com pare· 
ceres e emendas das Commissões de Marinha 
e Guerra e de Orçamento e -voto. em se
parado do Sr. Soares dJs Santos (Ia clis
cussão); 

Votação do projecto n. 112, de 1904, insti
tuindo o privilegio (lwmestead) isentando de 
penhora o immovel rural pertencente a bra
zileiro nato ou naturalizado, que fizer a de
claração da tabella que indica, e dando outl•as 
providencias; com parecer e emendas da 
maioria da Commissão de Constituição, Legis
lação e Justiç:.t e voto em separado do 
Sr. Germano Hasslocher, precedendo a vota
ção do requerimento do Sr. Luiz Domingues 
(2a dif;CUSS[Í,O); 

Discussão unica do projecto n.l22, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
mais um anno de licença, com todos os ven
cimento~, para tratmucnto de sua saude, ao 
alferes do 12° batalhão de infantaria do ex
ercito Alfredo Romão dos Anjosj 

Discussão unica do projecto n.l23, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a pro rogar 
por um anno, com . ordenado, para trata
mento de saude, a licença concedida ao ba
chai•el Vulpiano de Aquino Fonseca, ama
nuense dos Correios de Pernambuco; 

Discussão unica do p1•ojecto n.l24, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
a.o substituto · do juiz federal na secção do 
Estado do Amazonas, bacharel Antonio De
metl'io de S:luza, um anno de licença com os 
vencimentos respectivos para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

71 a SESSÃO EM 8 DE AGOSTO DE 1901, 

Presidencia do Sr I PaHla (.}uimw·aes 

Ao meio·dia, pt•ocedc-se á chamada, a c1ue 
re3pondem os Srs. Paula Gtlimat•ães, Oli
veira Figueiredo, Julio de Mello, Alencar 
Guimar[í,3s, Thomaz Accioly, ·wanderley de 
Mendonça, Joaquim Pire3, Eugenio Toul'inho, 
Sá Peixoto, Bezet>ril Fo_ntenelle, Eduardo 
Studart, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Eloy 
de Souza, Fonsoaa e Silva, ·walfredo Leal, 
Abdon Milanez, Teixeira de Sá, Celso de 
Souza, Bricio Pilho, Malaquias Gonçalves, 
Cornelio da li'onseca, ·Angelo Neto, Ray
mundo de Mil•anda, Euzebio de Andrade, Ar· 
l'OXellas Galvão, Rodrigues Doria, Joviniano 
de Cn.rvalho, Neiva, Tosta, Prisco Paraizo, 
Pinto Dantas, Alves Barbosa, Paranhos Mon
teneg1•o, Bernardo .. Horta, Moreira Gomes, 
Heredia. ele Sá, Ga.lvão Baptista, Laul'indo 
Pita, Pereira Lima, Mauricio de Abreu, 
Paulino de Souza, José Bonifa.cio, João Luiz, 
Bueno de Paiva, Leonel ·Filho, Nogueira, 
Wenceslau Braz, Padun. Rezende, Galeão 
Ca1·valhal, Moreira da Silva, Bernal'do de 
Campos, Costa Junior, Paulino Carlos, Can
dido Rod1•igues, H.odolpho Mirn,nda, I-Ierme
negildo de Moraes, Joaquim Teixeira Bran· 
dão, Bernardo Antonio, Costa Netto, Aquino 
Ribeiro, Candido de Abreu, Carlos Caval
cn.nti, Carvalho Chaves, Paula Rn.mos.A.bdon 
Baptista, Juvenal Muller, Mat•.;a.l Escob:tr, 

Germ:mo H1rssloclter, James Darcy, Vespi.l.
siano de Albuque1•qua, Ca.mpos Ca1•tier e 
Homem de Carvalho. 

Abro-se a sessão. 
E' litla e posta em disscuslio a. acta. dn. 

scs.~ão do dia 2 üo cor1•ente. 

O Sr. Angelo Ne·to- (Sobre a 
a c ta ) SL'. P residento, pn.ea ficar consignado 
nos 11n.ncws venho fa:~,er uma reclamação 
contra a omissiio de alguns apartes, da mli 
reda.cç'fio e collocação do outros, dados por 
mim como pt·otesto vehemente tts infundadas 
allegações feitas pelo Sr. Depuhdo H.ay
mundo de Miranda o •• 

o SR. RA.YMUNDJ Dl~ MrRANDA.-Todos os 
apartes de V. Ex. que furam consignados 
nas notas tachygraphicas, lá. estão. 

O SR. ANGEr"o NETo- o I .quando no utti
mo dia em que houve sc3são se occupou da 
politica do meu E'!!tado. 

Stereotypada estn. minha reclamação, não 
viso, com ella, ab.:~olutamente saLientar o en
xerto de apoiados, muito bem e outros termos 
apt'opriados, que se encontram no discurso do 
Sr. Deputado por Alagoas, publicado no 
Diario do Congresso de 3. do cor1•ente o Par a 
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a leitura desse discurso, chamo apenas a dencial a resolução do Congresso Nacional, 
attenção dos poucos co !legas que o ouviram. concedendo um a.nno de licença. . ao Dr. De-
. o sa~ RAYMUNDo DE MIRANDA-Poucos mocrito Cavalcanti de Albuquerque, director 

da la directoria do Tribun:\1 de Contas.-
não, o ouviram muitos. Inteirada. 

OSr.Raymundode Miranda 
(sobre a act.:t) - Sr. Presidente, em re
sposta. á rectificação quo, para armar o ef
feit.o, acaba de fazer . o Sr. Deputado An
gelo Neto devo declarar á Cama.ra que todos 
os apartes que nas notas taéhygra.phicas, con
sta~ terem sido dados por S. Ex., s~ acham 

. consignados. 
~ão alterei as notas quo ainda se acham 

. .1;10 Diario Otficial, e poderão ser · requi:3itadas 
pela Mtsa afin~ do que a verificação possa ser 
feita de modo satisf~tctorio. 
· Outro tà.nto, porém, não sei si S. Ex. pôde 

dizel' em relação ao seu discurso. 
0 SR. ANGELO NETO- Elle fica completa

mente ao dispo1• tle V. Ex. 

0 SR. RAYliiUNDO D.E MIRANDA -Deixei 
de fazer rectificação, por exemplo, a respeito 
de um aparte que existe com o meu nome 
no discurso do S1•. Angelo Neto, aparte que 
noto1•rarnente não proferi. : o. sentido e o 
pensamento contidos nas minhas · palavras fo. 
ram muito outros ; entretanto, não rectitl
quei, simplesmente para .mostrar que não 
taço questão de casos sem importancía, à.o 
meu ver. 

E' o que tenho a dizer á Camara, . ceeto 
uma. v~z po1• todas o Sr. Deputado Angelo 
Noto .de que não chegará a seus fins : o meu 
discur;;o esttt no Diario Officia~ e eu autorizo 
a Mesa a requisitar as notas tachygraphic.J.s, 
para se vm•ilicar si houve omissão de um só 
u.parte de S . Elt. 

Em seguida é approv.1.da. a acta da sessão 
~e 2 e succes~iva.montc sem debate a dos dias 
,3, 4, 5 e O do corrente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimnx·ães 
{1° Secretario) proceje a leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officks: 

Do mesmo seóhor, de 6 do corrente, com
municàndo que pelo Sr. Presidente da Re
publica foram sanccionadas as resoluções · do 
Congresso Nacional, dos quaes envia um dos 
respectivos autogi:aphos, approvando: uma, 
o accordv pt·ovisorio, concluido :qesta cidade, 
em 12 do mez proxirno finrio, entre os go
vernos do Brazil e do Perú e outra a con
venção de arbitramento entee os mesmos 
paizes para a solução de reclamações do~ 
~::eus nn.cionaes. oro virtude do mencionado 
accordo.-lnteirada. At'chive-se os auto
graphos. 

D.:> Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, de 1 do cor1•cnto, transmittindo, devi
damente sanccionados, dons dos .respectivos 
autographos da resolução do Congresso Na
cional, autorizando o Governo a. abrir, por 
este minister.o, o credito extraordinario de 
4:257$, para pagamento do augmento de 
vencimentos ao bibliot,heca.rio e a doze con
tínuos da, Secretaria. do Senado FederaL
Inteirada. A1•chh·e-se um dos autogeapho~, 
enviando-se o outro ao· Senado. . 

Do mesmo min isterio, de 4 do corren t<1, 
satisfazendo a requisição dest:l. Camara no 
offi.cio n. 168, de 27 do mez ultimo, relativo 
ao requerim::mto do engenheiro civil Gui
lheeme Tavares de Medeiros Filho.---:-A quem 
fez a requisição. A' Commissão de Instrucção 
e Su.ude Publica. 

Do Ministel'io da. Industria, Viação c Ob1•as 
Publiqas, de 3 do col'l!ente, 1•emettendo a 
mensag~m1 do Sr. P1•esidonte da Republica, 
re.ferente aos motjvos por que não teve ex
ecução a l'esolucão do Congr"sso Nacional de 
24 de sotemb1•o de 1903, autorizando o Pode1• 
Executivo a pagar a quantia. de 7:263$874, 
ao funcciona.I•io da. Repartição Geral dos 
Telegraphos, At•thur Bello.- A' Commissão 
de Orçamento. 

Do mesmo ministerio, de 6 do cort•ente, 
enviando o 1·equerlmen~o em que o conductor 
de trem de 4u. classe da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, Ma.noel dos Santos Ma
chado, solicita um aono do licença, com 
ordenado, em prorogação, para tratar de sua 
saude.- A' Commissão a~ Petições e Po · 
deres. · 

Telegramma: 

Do Sr. 1 ~ Secretario do Senado, de 2 do cor
rente, commu1íca.ndo que o Sonado adoptou 
e nessa_data enviou á sancção.pt•esidencia.l a 
I'esoluçao do Cong1•esso Nacional, autorizando 
o Govel'no a conceder um anno de licenoa. ao 
Dr. Alfredo MoJ'eira do Ba.rros O li r eira 
Lima, len.te ca.thedt•aticQ <l•t Faculdade de Di
reito de S. Panio.-Inteirada, Morretes, 7 do agosto de 1904- PN~sidente 

Camat•a Deputados- Rio-Povo mo1•retense 
,Do mesmo senhor, de igual data., communi- l'cunido grande comício patríotico, vem· res

ea.ndo que o S3na.do enviou á sancção presi· poitosamente roprcsenhr contra [\ccordio 
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.Egregio Supremo Tribunal Federal, proferido 
•:contra Estado Pa1'anã na questão de limites 
com Sanb, Catharina.- Arsenio Cordeil·o, 

·_p1•efoi to.- --Inteirada. 

Requerimentos: 
Do juiz substituto federal, na secç:ão do 

~Maranhão, pedindo licença pal'a tratamento 
de saude.--A' Commissão de Peti ··ões e Po-
4eres. ' 

De Bento Coral do Rego e outro, officiaes 
. de justiça da Côrte de Appelhção, pedindo 
· equipar<tção dos seus vencimentos aos da 
. secretaria do Supremo Tribunal Federal.-
A's ~ommissões de Constituição, L<.Jgislação e 
.Just1ça e de Orçamento. 

Do ex-sargento ajudante da a1•mada Mel
·chiades José de Souza, pedindo a sua, inclusão 
no Asylo dos In validos da Patria.- A' Com
missão de Marinha e Guerra, 

Do Dr. José Vicent~ Meira de Vasconcellos• 
lente cathedutico. da Faculdade de Direito 
do Recife, pedindo pagamento da quantia de 
823$650, a. que tem direito nos termos d' s 

· de~retos _de 31 ·de dezembro de 1898 e.18'de 
_ijaneiro de 1902.-A' Commissão de Orça-
mento. . 
· De Maria Pinto de Araujo Corrêa, reite· 

.. rando o seu pciido feito a esta Cama1'a l'ela> 
,tivo a. uma pensão.- A' Commissão de Pen~ 
sões e Conta~. 

Do Dr. José Vicente Meira de Vasconcellos, 
. lente cathedratico da Faculdade de Dil'eito 
do Recife, pedindo pagamento dos venci
mentos que deixou de receber pelos moti· 
vos que allega.- A' Commissão de Orça
·mento. 

Do Dr. Antonio Luiz dos Santos Werneck• 
pedindo modi!lcação das tat•ifu.s relativas aos 
· a.utomoveis pl.ra passeios c destinados a 
:serviços industriaes.- A' Commissão de Ta-
!'ifas. · 

O Sr. Carlos Cavalcanti ....... Sr.· 
Presidente, não roubarei muitos momentos 

•á p:>eciosa attenção da Camara dos Srs. Depu
t~dos. 

O meu intuito, neste instante, é apenas 
·restabele.cer a verdade dos factos, a verdade 
.adulterada por um orgão da imprensa desta 
.ca,pita.l; quanto ao que em tempo occorreu 
na colonia militar de Jgua.ssll ent1·e o Sr. te· 

.. nente-co1•onel Figueiredo Rocha, dh•ector 
.dessa mesma colonia, e um cidadão álli esta
~Jelecido. 

Li hontem, Sr. Proddente, no .Co1·reio da 
Manha, uma local em que, noticilmdo-so a 

·exoneração des~E otnclal do cargo de dil•e-

ctor daquella colonia, se accres:!enhva o se
guinte: 

«Ainda com relação á administraÇão desse 
ofiicial na Colonia de Iguassli, envfou S. Ex. 
(o S1·. Ministro da (h!eti'tt} ao seu collega 
da Fazcndn. os documentos e informações 
referentes á a.ttitude do tenente-coronel Fi
gueiredo· Rocha, cohibindo o contrabando esta
dual e outras irregularidades, que tanto con
tribuem para o defraudamento das renda':l 
pulJlicas, naquelle eshbelecimento. 

Ao go-vernador do Paraná. expediu ta.mbem 
S. Ex. uma cópia do l'el:l.torio da commissão 
de i11quori+.o encarl'egaria de apurar os fa,
ctos arguidos pelo governo daquelle. Estado 
contra o mesmo official, cujo pa.;:ecer é em 
absoluto fa.voravel ás medidt~s tomadas pelo 
então director daquella colonia.» 

Sr. presidente, não se pode com maiol' 
desembaraço desL'~!:!peitar a verdade, como 
nesta local. 

0 SR. ALENCAR GUil.'tiARÃES -Apoiado. 
0 Srt. CARLOS CAVALCANTI-Essa occurren

cia foiaté.materia de um requerimento dis
cutido nesta Casa. por um Deputado pelo Rio 
Grande do Sul e outros collogas. 

A verdade, nessa Qccasião já havia · a.ppa
recido si bom me lemhl'O e não obstante isso 
apparece agora· reincidentemente como pro
posito claro de so querer á fina força colloca.r 
em má situação, por irregulur e pouco lison
geira, a administração do Estado que tenho a 
hom•a de representar nesta Casa . 

O conflicto que se deu entre o cidadão do
miciliado naquella colonia e o director da 
mesma-não podia de fól'ma alguma alrectal' 
o Gove:·no do Estado, porque este .11ada tem 
que- ver absolutamente com a cobrança dos 
impostos da importação que de direito · per
tencem a União- O caso, em sua· veraz 
simplicidade é o seguinte: Barthe & Herma.
nos, estabelecidas nas p1•oximidades da colo
nia do Chapecó .•• 

. 0 ~R. Ar;ENCAR GUDIARAES-lguassú. 
0 SR. CARLOS C.\.YALCANTE-dO lguassú, 

importavam constantemente, não só durante 
a anterior administração a do Sr. Coronel Fi
gueiredo Rocha, como tambem durante todas 
as demais, genero& de consumo necessarios a 
sulJsistencía dos seus empregados. Como esse 
inliustrial, os outros que :.11li existem pro
cedem e procederam constantemente da 
mesma maneira, porquanto não existindo es
tação arrecadadora alguma da União naquella. 
zona,esges cidadãos brazilcirosou est1•angciros 
que nella habitam, não podiam sei' condc
mnados até ao supplicio da. ·fome, simplos
meota pela. falta da existencia dessa l'e
pLu•tição n.r1•ecadadora. 
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Assim é q_ue Barthe e os demais indus
triaes faziam impo.rtaçã.o desses generos, sem 
que nunca. tivesse havido um unico protesto 
dos administrado1'CS da colonia, motivado 
por semelhante facto. 

O Sr. tenente-coronel Rocha. porém, en
tendeu dever alterar o modo de proceder da 
directoria da Colonia e o industrial a que me 
refiro, desconhecendo naturalmente o pro
gramma da. nova .administração e tendo im
portado os generos de consumo ·necessarios á 
subsistencia dos habitantes daquella zona, 
seus empregados. . . · 

0 SR. CANDIDO DE ABREU-Que são em 
numerô superior a cem. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- . . . com O 
visto do nosso consul em Posada. e portanto, 
muito legalmente, sem que ninguem possa 
taxar semelhante importação de contrabando 
e muito menos estadual, viu apprehendidos 
esses generos immedia.tmnente, pelo S1·. te

nente-coronel dh•ectol', quo mandou abrir 
inquerito contra esse negociante, o qual foi 
então qualificado · de contrabandista e tratado 
menos cortezmento. 

Estrangeiro, Barthe incontinente levou o 
seu protesto ao conhecimento do comman
dante do districto e uão do governado1• do 
Estado c1ue, repito, ma;is uma. vez, nada. 
tinha que ver com tal questão; 

O Sr. commandante do districto por sua 
vez trouxe-o ao conhecimen~o do illustre Mi
nistro da Guerra, juntamente com as queixas 
que lhe havüi.m sido apresentadas pot' esse 
industrial. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Com estas pa- · 
lavras, 81·. Presidente, creio que tenho res-. 
tabelecido a verdade e desfeito a má im
pressão que, quiçá, tenha produzido na opi
nião :publica a. local do jornat a q_ue htt pouco · 
me referi. 

Digam o que dissBrem, escrevam o que 
escreverem: o governo do Estado, que nós 
outros temos a honra de representa r nesta 
Casa, esteve, está c estará sempre, acima dos. 
botes da calumoia ou da malquerença. 

Tenho concluido. 
(Muito bem, muito bem.) 

O Sr. IIeredia de Sã-Sr. P1'e- . 
sidente, é apenas :para fazor um pedido a . 
V. Ex. que venho ú tribuna neste momento. 

H a. seguramente tres · annos sú bmetti á 
apreciação da Camara um projccto de lei; 
mandando equiparar os ·vencimentos das · se
cretarias de Estado ttos do Thesouro Na- .. 
cional. 

Essa causa que parecia justa, este projecto 
que parecia ·procedente, apresentei-o na es~ 
perança de que a Camara não rocusat•ia o 
seu ttpoio. 
. Lembro-me de que a Commissão de Orça-. 
mento, desejando .. pronunciar-se com segu. 
rança. sobre o assumpto, ouviu a cada. mi- · 
n.istro em particular, e todos, á excepção do 
então Ministro da Fazenda, o Sr. Dr. Joaquim 
Murtinho,declararam-se · fa v ora veie á medida 
consignada neste projecto e alguns até ex- -
penderam considerações bastante longas para 
provar a justiça da causa que eu então piei· . 
tea.va. · 

Ainda no Mtuat Governo, os dignos mi· · 
O Çl_overno, procedendo como devia na nistros, ouvidos por sutt vez, se pJ•onun

occaSHtO, mandou que se suspande~sem to- ciaram no mesmo sentido; e o illustre Mi
dos os actos concernentes á questao e .que nistro do Interior, Sl'. Dr. Seabra, no seu . 
entregues. ·~ossem os ~ene~·os apprellend1do~ relatorlo,occupando·se detallla.damente desse 
ao sou legitimo propr1etarw. ate que o podo1 · assumpto solicita o apoio do Conaresso á 
competente resolvesse sob1•e o assumpi;o. medidad~ tanta. releva.ncia. ~ 

A proposito desse facto, chegou-se até a Apezar disso , 81•. Presidente, o projecto 
accusar o honrado presidente . do Estado tlo ainda não teve o parecer da Commissão de 
Pa1•aná de connivento no pretenso contra- Orçamento e tão cedo não o terá, creio, si 
bando, com o industrial a que me refiro. y, Ex., com o seu prestigio não obtiver da 
Entretanto,esses q_ue levaram n. sua má von- Commissão que apresse os seus estudos, de 
tade a tal excesso, esquecer~m-sc que quem modo que a Camara,dontl'o de pouco tempo, 
tem interesse em contrabandear não podia possa tomar conhecimellto do projecto. 
absoluta.mente,quando no Senado, ser a. o mes-
mo tempo 0 autor do projecto creando uma SI'. Presidonte,nã.o é fúra de proposlto que, 

t' - d d d u ·- li neste momento, eu lembre taml)em á Ca· 
rapar Içao arreca a ora 11 mao naque a ma1•a que repartições sttbalternas, como a 
.zona, projecto que mereceu a approvaçn.o das Directort"" de Saudo Pul)lfc'", te,tll os snu" 
duas Casas do Parlamento não faz muito "" .., u u , 

tempo, e que já foi sanccionado pelo Porlei' funecionarios melhor aquinhoados c1uo os dn 
Executivo da Republica. Secretaria da Justiça, quo é umu. l'opal•tloilo 

chefe. 
· O SR; CANDIDO DJ~ ABREu.-Apoiado ; si Ora, Sr. Presidente, isto mo pa •oc 1 uma 

houvesse intenção de contrabandea.l', não anomalia ; e eu não acreditO quo o Oo· 
teria esse Sena.dol' procuPado gara,nttr o fisco verno queh•a deixar permanecer uma dosl- . 
federal com o seu projecto. : .. .. . : gualdado como essa que apontei. 
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Assim, sendo o meu projecto justo, tã:> 
justo que todos os ministros com elle concor
daram, parece-me que não ba razão para quo 
a Commissão de Orçamento deixe de vir ao 
encontro desta idêa, constantemente recla
mada pelos funccionarios, que não podem 
continuar a viver com tão parcos vencimen
tos ; para decencia do ca1•go, para dignidade 
do proprio logar que exercem, elles precisam 
estar acima de umas tantas necessidades que 
sô servem para humilhar o funccionalismo 
publico. . 

Aproveito ainda a opportunidade parare· 
cordar á Commissão de Orçamento que pende 

·da sua deliberação ontro projecto, que j<t es· 
teve em 2a discussão nesta Casa e que deu 
logar, não direi a um pequeno attrito, mas a 
uma. discussão mais ou menos calorosa entre 
mim e o digno leader, Sl', Cassiano do Nasci
mento, projecto a que S. Ex. então se de
clarou favoravel e que se refere á guarda
moria das Alfandegas da Republica. 

Este projecto e o outro merecem <tlgum 
cuidado da Commissão de Orçamento, n,fim de 
que dentro em pouco figurem na ordem do 
dia. 

E' neste sentido que dil•ijo a minha re~la-
mação a V. Ex; (.Muito bem.) · 

O Sr. Presidente -A Commissão de 
Orçamento naturalmente tomar(t na devida 
consideração a reclamação de V. Ex. 

Tem a palavra o Sr. Raymundo de Mi
l'anda. 

OS1 ... Rayinundode Miranda 
- Sr. Presidente, interrompido na ul
tima sessão, pela hora, nas considera· 
ções que fazia; em resposta ás arguições, em 
hora de má inspiração, trazidas para o !'e
cinto da Camara, pelo meu illust1'e compa
nheiro de bancada, o Sr. Deputado Angelo 
Neto, continuo hoje as observações que 
iniciei, com relação ao discurso de S. Ex., 
respondendo a um dos seus apartes. 

Disse S. Ex. ,-quando de hei demonsti'ado 
que quem o iniciou na política do Aln,gôas 
foi o marechal Floriano Peixoto e não o 
ba1•ão de Traipü, uma vez que o prop1•io 
barão de Traipú foi obra do marechal F'lo· 
l'iano-, disse S. Ex., que o marechal Flo
riano nunca foi politico no Estado de 
Alagôas. 

S1•. P1•esidente, o mm•eohal Floriano Pei· 
xoto, ao menos, pelos seus representantes, 
D1•s. A1'tl1ur Peixoto e Vieira Peixoto, dirigiu 
a política de Alagêas, onde nada se fazia 
sem a sua audiencia (apoiados); era o ar
bitt•o da. política do Bsta.do ao tempo em que 
ostovo no exercicio do cargo do p·rosidente 
lia U.opublicu. ~ mesmo fóra dellc (apoiados). 

Vol. IV 

O partido republicano de Alagoas, chefiado 
pelo marechal, se compunha de uma com
missão executiva composta do Dr. Arthm· 
Peixoto, do Dr. Fausto de Barros e do 13ar5,o 
de Traipú. Es:;es tres constituíam a com
missão executiva do partido, que agia sob 
a Ol'ientação immediata do marechal Flo
riano Peixoto. 

Não é capaz de vir contestar r~ affirmação . 
que acabo de f<.tzer o Sr. Deputado Angelo 
Neto, porquanto sou por minha vez incapaz 
de tmzer ao recinto da Camara a.ffirmaçõcs o 
avançar proposições, cuja prova, não possa 
fazer, desde que respeito muito a honombili
dade da corporação a quo tenho a hon·ra de 
pertencee. 

Isto quanto ao primeiro n.parte. 
Qmtnto ao segundo, em que o Sr. Deputado 

Angelo Neto diz,dopois de ter cu demonstrado 
que quando oSr.Traipú fez partodoCongresso 
Constituinte de Alagoas, já lá me encontron 
como Deputado-aparteou S.Ex.--comoDepu
tado estadoal, não,-mas federal, sim, -re
sponderei tambcm -nã,o. A minha eleição e 
indicação para Deputado ao Congresso Na
cional foi resultado dos acontecimentos 
politicos, foi consequencia dos meus serviços, 
foi a dedução logica dos acontecimentos. 

Travou-se em todo o paiz a luta politica. 
muito conhecida de todos nós ; a concentra-· 
ção republicana que lavrou desde o Ama
zonas até o Rio Grande do Sul, e os ele
mentos do partido · republicano que ficaram 
com o Sr. Prudente de Moraes. Pois bem,. 
a luta em Alagoas foi terrjvel, principal
mente no 2° distrir.to e na cidade de Penedo, 
onde residia o Sr. Barão de Traipü, em con
sequencia. da demissão dos funccional'ios da 
Recebedoria, promovida por S. Ex., acto · 
com que rui solidal'io, devo confessar. 

O cJmmercio de Penedo, l'eunindo todos os 
elementos poderosos de quo dispunha no Rio 
S. Frn,ncisco, organizou um reducto dtt con
centração republicana, e o nosso partido re
publicano, chefiado então pelo S1•. Barão de 
Traipú c apoiado pelo Governo, ficou na ci
dade de Penedo reduzido a 30 ou 40 eleitores. 
Que fazer deante de taes diillculdades ~ Tra
balhar; e eu, ~om outros amigos políticos, 
como o Exm, Sr. Dr. Euclides Malta, então 
chefiado pelo Sl'. Barão de Traipú e discipli
nado tanto qLtanto eu ou outro qualquer, 
trabalhá mos. · 

O trabalho foi insano, as despozas extraor
dinal'ias. Houve até quam se compromettessc 
e um dos compromettidos fui cu, mas ó Sl'. 
Barão de Trn.ipú nunca sahiu de sua casa para 
pleiteat', nunca dispendeu um real p:.wn, man
tel' a situação nas suas despoztts eleitoraes e 
out.ras indisponsaveis. 

Mas vencemos. A organização da chapa 
obedeceu ás circumstancias do momento, e · 
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··eu me havia collocado na política do sul do um manifesto no Jo;·nal dos Debates, orgão 
Estado de Alagoas om condições taes que, do seu partido, convocando uma assembléa 
-ou o meu nome viria na chapa ou as diffi- para a organização do novo partido. 
·culdades para a situaçio politica no rio Já. respondi sutH.cientemente quanto á cs-
S. Francisco seriam grandes. trategia da reorganização, e, quanto ao ma-

Eis por que ftz parte da chapa, e é preciso nift~sto, que é um conjuucto do injuria~ ... 
que a Camara saiba, que trarei para aqui, si 
preciso for, o testemunho de todo o commer- O Sa. EusEBIO De ANDRADE - Apoiatlo. 

·,cio do rio S. Francisco e o de quasi todos os O Sa. RAYM:UNDO DE MIRANDA- ••• um 
politicos que ouviram ao Sr. Traipú decla- amontoado de inVQ~·dades tendentes a ma
rar : niío fiti ett quem {t!z o Roymundo depu- cular a respeitabilidade do ex~governador de 
tado, fomm os senhores, fomm os aconteci- Alagoas, S1•. Dr. Euclides Malta e a honora
mentos. · bilidade do actu:tl governad.or, S1•. Joaquim 

Portanto, Sr. Presidente, não vim tomar Paulo •.. 
'.assento na Camara. dos Senhor2s Deputados 0 SR. EuzEnro DE ANDRADE _ E de todo 
em resultado da magnanimida•le, da pro_te- _ 
cção e d:J. benevolencia de quem quer que o part1do~ 

·seja. 0 SR. RA.YMUNDO DE MIRANDA- .• ·. sem 
. Outro tanto, porém, não po.dem dizer al-I se lembrarem os scms autores que com essas 
guns dos meus illustres companheiros de injurias vão tambem fe1·ir a si proprios; esse 
bancada. E, se me fosso-dado fazer esc<l.· Manifesto,conjunto do despeitos mal' contidos, 

·vações que não veem ao caso neste momento, é o resultado d·e um orgtllho mal enten
· porqu~mto não interessam á Camara nem dido .•• 
'tão pouco á Nação os detalhes e particulari- 0 SR. "WANDERLEY DE MENDONÇ.\ - De 
darles da politica de Alagoas, eu teria. oppor- quem é 0 orgulho ~ 
tunidade de trazer pa1•a. esta Camara inf,n·· 

.m:~.ções hes e de natureza tão delicada que O SR. RAYMUNDO DE MmA.NDA __,_· De 
collocariam · em difllculdades esses meus VV • E Ex. ·· 
dignos companheiros de · bancada . . Não o . o .SR. WANDERLE:Y. ~EMENDOl~çA.-Nôsnio 
faço, porém, porque não tenho a ·menor sa.~ somos orgulllosos~· · · 
tisfação em collocar SS. EEx. em sérios 0 SR. RAYMUNoo DE MrRANDA-Edse Ma· 

-e :n _baraç)S. • · nifosto foi mandado transcrever no Jor.nal 
:. Limitamo·nos,nós,que apoiamos o governo do Com:nze,·cio. Del.nte disso 0 que fez 0 chefe 
.actual de Alagôas a oppôr uma defensiva 
cnergica contra aggressões insolitas que no.;; da politica alagoana, que tem assento no 
.s'lo atiradas, fazendo recuar quaesquer inve- Senado~ 
~tiva~ que nos veem a.ttingir directa. ou in di- Veiu imme.:liatamente ao encontro dos 
rectamente, porque, acima da maledicencia signatarios do Manifesto e ra~pondeu a to:las 
que infelicita a politica. republicana neste a.s arguições de modo cabal, tanto assim que 
paiz, está a honorabilida.de dos homens e a até ho,j3, apezar da lo~ga sm·ie de dis~urscs 
verdade dos factos que vão eobrepujando iniciada-no Senado da Republioa pelo illus
tudo, deixando confusos os malsinado1•es de tre Sena.do1• alagoano, meu distincto amigo, 
reputações, visto como infelizmente neste Sr. Bm·na.rdo de Me11donça Sobrinho, a re~
paiz não tem havido reputação que podasse posta cabal, firmada .pelo Sr. S:mador Eu
pet•manecer illesa nos emhttos da politica, clides Malta, não foi de modo algum contes
nestes ultimos dez a.nnos. · . tada, não foi abalada em nenhum de seus 
. Sinto, e o digo com sincerilado: que os fundamentos. · 
illust1•es companheiros do repres9ntação, 
dissiden.tes da politica · alagoana. resolvessem 
om mi'L hora trazct• pa1•a a impt•ensa da Ca
pital Federal, e d9pois, para o recinto do 
Congl'esso Nacional, as questiunculas da po-

·litica l'egiónal, quo outra denominação não 
merecem os 1'.t.ctos de que SS. EE!C. se toom 
occupado. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONCA __; Na 
opinião de V. Ex. - ·. 

0 SR. RA YMUN DO DE MIRANDA - Na minha 
opinião, não; na opinião de todos qua.ntos se 
interessam por essos negocios politicos, do 
todos quantos so preoccupa.m em buscar a. 
'f'Olda.do dos factos para. JUlgal' aquellcs .. c1ue 
nelles polla.boram • 

. . 0 Sn,, \V'ANDERLEY DI~ MENDONÇA. - Foi 
V. Ex. que trvuxe p1r:1 aqui. S. Ele não rcspon,deu a nenhum dos 

o. sa.Eu_sEBIO DE ANDRADE _ P"ovocado topicos, a nenhuma das arguições do Sr~ Eu-
.. ·clides Malta. em resposta a este manifesto, e 

.pelo Sr. Senador Bet•nardo de Mendonça. tem-se limitado, a um1s divagações sobre a 
O Sa. RÁ.YMUNoo DE Mm.ANDA.- o Sr. politiea. de Alagõas, a , contar h\sto1•ias de 

;: :.Sat•J.o de Tra.ipll e V. Ex. ·fizeram publicar ma.gietra.dos, de tribunaes; etc. 
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o SR. vVANDERLEY 
·aparte. 

DE MENDONÇA dá um sem uma formal desconsideração pessoal ao 
nosso amigo 81•. Bernardo de Mendonça, 
deixar de acudü· ao appollo que S. Ex. nos 
fazia de modo ::;olemne perante o Sonado da 
Republica. 

O SR. RA YM.UNDO DE MIRANDA - Nada do 
que S. Ex. tem prof"rido no Sl nado tem me 
'\l.incommodado seriamente, pórque, para tal 
·succeder, preciso seria que a argumentação 
desenvolvida pelo Senador alagoano e os 
factos articulados por S. E:<. fossem vor
.dades incontestaveis o tivessem fundamento 
tal. que pudesse ab1lar ..• 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇA-Mas 
V. Ex. é que deve provar. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIR.ANDA_;_Não tenho 
nada que provar; S. E:-r. tem contado histo
..rias, mas histJrias sufficientemente contesta
dasem simples apartes pelo Senador Eucli
des Malta. 

Ora, deante disto, ou não vejo nada de 
importancia, não vejo na la de sorio com 
relação á que~tão quo se trouxe paN. este 
recinto; porque, como dizia, a questão to i ini
-ciada. na imprensa. com a transe ri pção da 
verrina infdizmente firmada pelos meus H
lustres companheiros de representação. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇA - Não 
af:signavamos verrinas. · 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRA.NDA-Assigna
ram; e~.tou certo mesmo que si SS. EEx., 
as tivessem lido antes da publicação, não 
concordariam com certas c determinadas 
proposições que alli vinham; fdço est.a jus
tiça a SS. EEx. Mas o que é verdade é que 
SS. EEx. nellas figuram corno signuta1•ios,e os 
seus nomes é que dão alguma importancia á 
.verx:inas,porquo outra denominação não pó
do receber o Maniffsto de convo::-a~ão p3.ra 
reoganisação de um partido que actualmente 
e infelizmente é chefiado polo Sr. R1rão ele 
Traipú. (Apartes.) 

O Sr .. '\VANDERLEY DE MEnDonçA- Si 
V. Ex. não quizesse propositalmente tt'azer 
a discus::;ão para a.qui, ter-se-hia limitj).do a 
responder ao appello do Sr. Senador Ber
nardo de Mendonça. 

0 Sr. RAYl\IUNDO DE MIRANDA-Vim cor
responder a esse appello; VV. E~x. ,em vez 
de ouvirem a resptsta que eu dava ao Sr.Se
nador Bernardo de Mendonça, vieram com 
uma multidão de apartes e desviaram a. 
questão por tal forma, inverteram os factos 
de tal modo ... qne eu f:li forçado a acceita.r 
a questão no terreno que VV. EEx. collo
eai'am;mas en naturalmente não concorrerei, 
directa ou iudirectamente, p:u~a que ella des
camba·; hei de manter-me no terreno essen
cialmente politico-partidario, e, sob este 
ponto de vista hei de aprecial~ a conducta do 
cada um. 

Agora, si ·poi' uma imprud:mcia qualque1• 
VV .EEx. fizerem de novo descamba1· a ques
tão para um· terreno pessoal, ·de indivi
dualidades ... 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇA.-NÜO 
temos es~e desejo. _ 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- ... sem 
ser culpado, apenas limitar-mo-hei a não ser 
delator de quem quor quo seja, mas a. de
fendei'- me de qualquer aggressão. 

0 SR. ANGELO NETO-O delator tem Sido 
V. Ex. AtacJu o barão do Tr•aipu o fallando 
da mioha. indi vldualida.de procurou dcscobi•il• 
~ctos que nunca pratiquei. 

O SR.· RA.YMUNDO DE MIR.AND,~-Agradeço 
Essa astncia de rom•ganiz;tção já está con- a v. Ex. a injusta qualificação que acaba de 

venientcmente explicada.; VV. EEK. sõ.o ois· d.:tr-me; felizmente aqui está a. Cama1·a para. 
si!lentes, o pa1•tido lil está no Estado, rapre- nos .J'ulgar a amb::>s, hnto assim que registro 
sentado aqui na. Capital Federal; VV. EEx. t t d v E 
deslocaram-se, não sei por que, em hot·a de cariohosamen e o ap:~r e e . x.· 

·má inspiração, o já devem ter comprehen- V. Ex. não é capaz de ap1•esentar uma só 
dido que anda.ram mal. delação que tenha sido p1•oferida por mim. 

Não fomos nós que trouxemos a questão Si é delação declarar á Camara, evocando a 
para o Congresso Naciona.l. E' a prjmeira historia da politlca- do Alagoas, evocando a 
pa1•te da resposta ao apttrte do Sr. Depu- verdade dos factos, si é delação dizer quo 
tado Wanderley do Mendonça; não fomos V. l~K. foi iniciado em politica não pelo 
nós, foi o S1•. Sonado1• Beruat•do do MenJonça ba.rão de Traipt:i, mas pelo marochal .Fio-
quem levou-a p:11•a o Sena,,lo. riano •.. 

Ora, V. J~x. sabe quo tendo o Sr. Senador 0 Sn .. ANGELO. NETO-O que é -qma in· 
Bernardo de Mendonça levado a, questão para verdade. 
o Senado, e lá, com a respeitabilidade de seu 
nome, feito um appello pat•a os seus compa- O SR. RAYMUNDO. DE MIRANDA-... a_Y.Ex. 
nheiros de 1•ep~esentação que apoiamo go· incumbe vir demonstrar que. é uma .mvel·
verilo, eu não podia., Sr. Presidente, como dade, porque eu tambem demonstraret que é 
os meus collegas de reJ>l'esentação que Jl:itna verdade incontestavel para todos qu~n
apoiam o gove1'.1o, não podíamos, <liio ou, tos conhecem a poHtica. de Alagoas. 
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0 SR, A~ GELO NETO-E' uma phantasia, 
uma historia. 

0 SR. RAYM:UNDO DE MIRANDA-Nunca fui 
contador de historias. 

0 SR. ANGELO NETO~Fui eleito Depu
. tado em junho de l89ô e o marechal Floriano 
fallecau em 1895. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Mas O que 
quer dizer isso ~(Apartes.) . 

0 SR . ANGELO NETO-Ora. não abuse da 
minha paciencia. · 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Si acha 
que a. sua paciericia é abusada não tenho 
culpa disso, más, entret'lnto, não deixarei de 
entrar na demonstração dos factos que 
S. Ex. fez com relação à poli tica do Estado, 
que devo conhecer. tanto quanto V. Ex. 

0 SR. ANGELO NETO-Menos do qtw eu, 
O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-V. Ex. não 

é capaz de contestar que o marechal Floriano 
era arbitro supremo dos negocios políticos de 
Alagoas,comJ tambem que foi iniciado e teve 
conside1•ação política em Alagoas dada pelo 
Sr. Marechal Floriano ; que o Sr. barão de 
Trai pu estava retirado da politica quando se 
proclamou aRepublica e que qu~m deu valor, 
prestigio e importancia politica ao Sr. barão 
foi o marechal Floriano, porquanto elle fazia 
parto da commissão executiva do partido de 
quo era chefe o ma·rechal Floriano. 

0 SR. ANGELO NETO-E' uma inverdade, 
0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Podet•ei 

provar â Camara ... 
0 SR. ANGELO NETO-Repto a fazel-o. 
0 SR. RAYMUNDO DE 'MIRANDA- .. , que o 

Sr. barão ~azia pa.rte de uma commissão. 
0 Sn.. ANGELO NETO-Não é isto; é que o 

Sr. marechal Floriano era chefe. 
0 SP.. RAYMUNDO DE MIRANDA-Que o 

Sr. barão foi a~c~a.,!Dado e indicado para. go
vernador pela ID!cut.tiva de um membro da 
commissão. 

0 SR. ANGELO NETO- V. Ex. não prova, 
o Sn.. RAYMUNDo DE MIRANDA - Compro

metto-me a provar á Camara sem recoio de 
uma contestação séria. 

Estou, felizmente, reptado pelo S1•. Angelo 
Neto a traze1• para a. Cama1•a os documentos 
comprobato1•ios do que hei afl'il•mado. 

Virei trazer os documentos sobre· o que 
S. Ex. tem contestado e eu afl'irmado. 

0 SR, ANGELO NETO.;_Jsto é: primeiro, 
que o · marechal J.i'loriano Peixoto foi chefe 
político ; . seg~ndo, ,queeu devo o inicio da 
minha carreira política ao marechal Flo
riano: 

o SR. RAnwNno DE MIRANDA-Vou pro-
var .•• 

0 SR~ ANGELO NETo-Está reptado a isso .. 
0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- ... e VOU 

provar tambem que o Sr. barão de Traipú' 
toi feito, na politica republicana,pelo Sr. ma-
rechal Floriano. (Apoiados e nc"io apoiados.) 

A ttenda bem o Sr. Deputado aos primei- · 
ros termos do seu aparte e não venha fa
zendo reskicções. Vamos encarar a questão 
sob · um ponto de . vista completamente .•. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONCA-Dos--
apaixonado, ~ 

0 SR. RAYl\1UNDO DE MIRANDA-.• , des
apaixonado. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONOA-Perfei- · 
tamen te. ( Ha outros apartes.) ~ 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Senhores, 
faço principalmente questão de demonstrar 
á Camara que sou incapaz de avançar uma 
proposição que não possa provar; que sou 
incapaz de affirmar a existencla de um facto · 
que não seja a I'ealidade. 

0 SR . .ROGERIO DE MIRANDA-Neste caso, é 
o Sr. Deputado Angelo Neto que falta á ver~
dade. 

0 Su.. RAYMUNDO DE MIRANDA-Não quero 
dizer com isso que o Sr. Deputado Angelo 
Neto não falte a verdade. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-Sim, a con-
clusão é forçada. 

0 SR, RA YMUNDO DE MIRANDA - E', de 
facto, forçada a conclusão que tira o nobre 
Deputado, o fica ella. só para S. Ex., não · 
querendo eu absolutamente collaboral' na 
inesma. 

Não quero; e, pam mim, será um motivo 
de gt•ande pezu.r, será um momento :doloroso 
aquelle em que eu tiver do sustentar um 
attricto pessoal c desagradavJl com qual· 
quer colloga ... 

0 SR. ANGELO NETo-Seria horrível! E' 
bom não chegarmos lá •.. 

0 SR. RAYMtJNDO DE MIRANDA- .• , re
presentante de qualquer Estado ou memb1·o · 
da bancada alagoana. 

Ser horrivel, ou não, não me amedronta. : 
fique sabendo o Sr. Deputado que não receio· 
cousa, alguma de qualquer attricto. 

O Sn. ANGELo NETo-Pois, era caso para . 
recoiar ••• 

0 SR, H.AYMUNDO DE MIRANDA- Não: re.;, . 
ceio; e autoriso V, Ex. a fazel~o como me
lhor lhe pll.l•ecer, porque o meio mais facil 
que tenho encontrado do me fazer valet• no. 
conceito dos meus po.res é dofonder·mo oontl•o. . 
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as aggressões á minha. honorabilidade até 
hoje ain3a não se levantou uma só que não 
fosse esmagada ! 

.0. SR. ANGELO NETO- Esmagador eterno! 
0 SR. RAYMUNDO DE MIRAXDA- Nào SOU 

esmag11dor eterno ; mtts sei manter· me em 
uma defensiva invariavel da minha conducta 
politica e da minh:t conduch pessoal. Fique 
V. Ex. sabendo, do uma vez por todas : não 
me arrasta para onde não quero ir. 

Uma vez que, entretanto, accoitei o repto 
-e o acceitei muito satisfeito - para vir 
trazer á Camara dos Srs. Deputados os do
·cumentos comproba.torios de todas as minhas 
afflrmações no discurso que proferi na ultima 
sessão e das que .acabo de fazer em resposta 
a dois apartes com que me distinguiu o meu 
illustre companheiro de bancada, que, apeza.r 
de irritado, não conseguirá irritar-me, 
porque é meu proposito n'esta tribuna fazer 
valer exclusivamente a verdade dos factos 
com relação á politica Alagoana e dissipar 
completamente todos os artificios que a re
speito se tenham le-vantado n'esta Casa ou 
nesta, Capital. 

0 SR. ANGELO NETO- Artificio é o que 
V. Ex. costuma fazer e levantw. 

0 SR. RA Yl\WNDO DE MIRANDA- Si artificio 
é a deducção logica dos acontecimentos, 
serei eu o artificioso ; mas si artificio não 
.é isso, artificioso, então; só pode ser V. Exa 

O SR. ANGET.,o NETo - V. Ex. disse lm 
pouco quo devia sua eleição a si, a seus es-
fol'ços, oxclusiva.mente. . 

0 Su .• RAYMUNDO DE MIRANDA-Nilo J.isse 
que dovia minha primeiPa eleição exclusi
vamente a meus esforços : <levo a minha 
eleição para DoputaJ.o Fedoru,I á força <los 
acontecimentos em sou cvoluil' ; devo. a 
minha eleição ás condições em quo ficlliei 
collocn,do no. momento om que se teve 
de proceder·â eleição federal de 1899; devo a 
minha eleição aos SOl'Viços que p1·estei o 
ao partido republico.uo. 

0 Sn.. ANGELO NETO- Deve aos rogos 
que foz. Não pediu: implorou ... 

0 Sn.. RA YMUNDO DE MIRANDA - Nunca 
implox•ei cousa alguma; nunca implorei. 

0 SR. ANGEW NJ~'l'O - ••• Ao contrario, 
não estaria aqui. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-EU nunca. 
i.mplorei eleição. Conquistei esta cadeira 

. com o meu trabalho, po1•q ue nunca ti v e pro
tecção, devendo eu dizer de uma vez por 
todas ••• 

0 SR, ARROXEI,J,AS GALVÃO-V. Ex. tem 
prestado inolvidavois serviços. 

0 Srt. RAYMUNDO DE MIRANDA.- ••. para 
que a Camara saiba, que, sem protecção, 
sem bonitos olhos, sem certa ordem dó 
a1Tecto, sem familia de pt•eponclerancia na. 
polit.ica, conquistei esta cadeira com muito 
trabalho, com muito esforço, com serviços 
prestados na collaboração da, patrioticn, obra 
de engrandecimento do nosso Estado. 

0 SR. ANGELO NETO- E depois dizem 
que não ha verdade eleitoral: está alü um 
Deputado eleito exclusivamente pelos sens 
esforços. . 

0 SR. RADIUNDO DE MIRANDA- Eu não 
disse que tivesse sido eleito unicn.mente pelos 
meus esforços, mas sim pela indicação do 
partido republicano de Alagoas, a o qual 
aindn. pertenço, não fazendo como V. Ex. 
que por eUe foi eleito e depois da eleição o 
abandonou. 

0 SR. ANGELO NETO-EU não o abandonei. 
Ainda pertenço ao partido republica.no. 
(T1·ocam-se apartes.) 

0 SR. PEREIRA LIMA -Então O Sr. barão 
do Traipú é uma pha.ntasia.! 

0 SR. ANGELO NETO - 0 Sr. barão tlu 
Tr.aip(L é uma phantasia, agora que não tGm 
mais nada para dar. 

0 SR. RAYMUNDO D8 MIRANDA- E' justa
mente neste ponto em quo consiste o meu 
discurso; venho d.ize!' ú Camara, quo i.n
gt•ato é V, Ex ..• 

0 Sa. ANGELO N8TO -Isto está. na, crn.l
sciencia do totlos os collegas. 

O SR. ltAYMUNDO. DE Mm,A"'DA - ... pois 
já tive occasião de mostrar o serviço qttc 
prestei á causu. do puríido republicano de 
Alagoas, o flUal represento a.qui, pois pol' 
elle fui eleito. Aqui estou prestando os 
meus ser•viços, som a mcnol' suhserviencitt 
a c1ucm quer que seja, na defesa dos inte
t•csscs desse mesmo partido que nos fez Dcpu
ta,d.os. 

(Trocam-se varios apartes entre os S i'S. 

Angelo Neto, Euzebio de .4.ndrade e vVun
cle~·ley de Mendonça.) 

0 SR. RAYi\IUNDO DE MIRANDA-Vou n.goru, 
collocar a questão solJ o ponto u12 vista essen· 
cialmen te hístorico, pa.l't.t demonst1'ar que 
não houve ingl'atidão pa.ra com o Sr. ba1·ão 
do Traipú. S. Ex. foi quem, retirando-se da 
política, dou logar u. que correligiona.t•ios e 
u.migos seus acceitassem uma nova serie de 
compromissos, aos quaes não podem fugít>, 
ttos quaes a dignidade de cad::t um impctl.o 
faltar. (Tia apartes.) 

Tendo o Sl'. ba.I·ão do Traipú desistido da 
chefia do pat•ticlo, foi accla.mado cbcl'o do 
p~trtido l'epublicano do Alagoas o Sr. gll· 
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clides Malta, e acclamado em · uma assembléa 
geral,. sob proposta. do mr:u illustrc com
panheiro ... 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇA-EU digo 
já: o Sr. Wanderley de Mendonça. 

0 SR. RAYl\lUNDO DE MIRANDA-., .compa
nheiro de bancada, o Sr. Wanderley de Men
donça. Pergunto ao meu il.lustre .collega: 
o Sr. Dr. Euclides Malta já foi dllstituido da 
investidura de chefe do partido republicano 
do Estado de Alagoas. que lhe foi conferida. 
por uma assemblêa geral~ 

Ó S.R. ANGELO NETO- Logicam~ntc que 
sim. -

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Por que •.• 
0 SR. AN(1ELO NETO~Porque faltou ..• 
0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE-Então somos 

um bando de carneiro.-3. (Ha out1·os a partes.) 

O Sa. RAYl\IUNDO DE MIRANDA- Deante 
disto tlquo a nação estupefacta. 

0 SR. ANGELO NETO- Estupefacto está. 
V. Ex. 

0 SR. RAYi.\WNDO DE MIRANDA- Natural
mente fico estupefacto quando vejo a nega
Qã.o do dever, qualquer que seja a situação do 
momento, quaesquer que sejam as circum
stancias. 

V. Ex. fique certo de que eu não revogo 
nenhuma das minhas affirmações. 

O qu.e disse do Sr. barão do Tra.ipú, hon
tem, repito hoje; o que digo hoje do Sr. ba
rão do Traipú, repetirei amanhã. 

O SR. ANGELo NETo-Pelo menos não tem 
procedido assim até aqui. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Mas O que 
ê verdade é que não se tem o dh•eito de, 
occultando os factos, vir apresentar, como 
cumulados de favores, aquelle.3 que não estão 
em taes condições. 

0 SR, ANGELO NETO dá. um aparte. 
0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-V. Ex. 

disse que eu não acompanhava o Sr. barão 
do Traip11 porque elle não tinha o que dar. 

O SR. ANGELO NETo-Disse em resposta ao 
seu apa1•te. O meu discurso foi todo elle em 
defesa do Sr. barão do Traipú. 

O SR. RA YMUNDO DE · MIRANDA - Eu não 
acompanhei o Sr.· barão dó Trai pu porque 
S. Ex. retirou-se da politica a 1 de dezembro 
de 1901, e quasi dons annos depois S. Ex. 
voltá.ra á. imprensa. para dizer-sabe a . Ca
mara o que 1 - para. vir corroborar as affir
mações contidas no seu manifesto .de 1 de de
zembro de,J90J. Quando foi indicado para 
gov~t·riarlor do Estado o Dr. Joaquim Paulo 

Vieira. Mal ta, o Sr. barão do T1•'iipú api e·-
sentou·se com outro manifesto . 

. Chamo a attonção da Garoara para o qu& 
o S!'. barão do Tra.ipú disse em seu rnani
festo _navespera de acceitar a candidatura. 
para governador do Estado. Ouça a Camal'l'l.· .. 
com attenção para que a verdade não cont .. 
nue a ser mystificada. 

Disse S. Ex. : (Lê.) 
E' o Sr. bJ.rão do Tl'a.iptl quem nos vem

dizer que, tendo comprehendido n. existencJa 
de uma suspeita de quo S; Ex. não h a via de
finitiva e realmente se retirado do sccnario
politico,voltava dous annosdepois para confir" 
mar essa sua deliberação contida no seu ma-· 
nifesto, uma. vez que S. Ex. não se conside- . 
ra.va um fa.rcista, nem admittia que ninguem 
o ti v esse como tal. 

Ora., S1•. Presideute, deante disto o que . 
fazer~ Havíamos de ficar a implorai' a Deus. 
que fizesse com que o 81•. barão do TI'aipú. 
revogasse o seu acto de reth·ada á vida pri- . 
vada e esperar que S. Ex. se resolvesse a 
militar novamente na. vida politica para.· 
continuarmos as nossas velhas lides? Era. 
im possi vel. 

Os acontecimentos se succederam ; e quando 
S. Ex., por motivo que infelizmente não· 
qut!!'o declarar, porque considero S. Ex. 
uma victima de falsos info1•mantes e um in· 
strumen to de paixões e de odios, no fim de.. 
sua vida, quando S. Ex., 24 horas depois. 
de publicar essa~ proposições, apresentava
se candidato a governador do Estado ••• 

0 SR. ANGELO NETO - Apresentava-se,. 
não; apreseutaram·n'o. 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE - E elle accei:"' 
tou, e solicitou votos. 

o sa: ANGELo NETO- Fizeram. um ao ... 
cordo o não o . cumpriram ! 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE- Isto é outrar 
historia. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Eu não. 
conheço esse accordo. (H a o-utros apartes.) -

0 SR. PRESIDENTE- Previno ao nobre 
Deputado que está finda. a hora. do expo~· 
diente. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- V. Ex .. 
acab:.~. de communicar-me que está esgotada 
a hora do expediente. 
' Não querendo perturbar nom tomar abso
lut.amente o tempo destinado a outros as
t~ump1ios constantes da ot•dem do dia, peço a. 
V. Ex. que me inscreva pa.t•a a primeira 
hora do expediente da proxima se~:são, não 
só porque preciso cont.inuar as minl1as con· 
sideraçõos, como po~quo tenho de acudir ao 
repto com que me honrou o distinc~o com
panheiro de banaada. (Muito bem; tnuito bem). 
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0 SR. ANGELO NETv'-Provar que o ma
rechal Floriano foi chefe politico em Ala· 
gôas, provar que devo o inicio da minha 
carreira. política. ao marechal Floriano Pei
xoto. 

l!~ste é o repto ! 
0 SR. RA.Y~fUNDO DE MIRANDA--Seja como 

diz. 

O Sr. Pre~idente- Está. find ~ a 
. hora do expediente. 

Compal'eceram mais os Srs. Passos Mi
randa, Artlmr Lemos, C<1rlos de Nova.es, Ro
gerio de Mira·nda, Indio do Brazil, José ·Eu
zebio, Luiz Domingues, Christino Cruz, Anizio 
de Abreu, . Thomaz Ca.valcanti, Frederico 
Borges, José Marcellino, João Vieira, Esme· 
raldino Bandeira, Pedro Pernambuco, Oli
veh•a Valladão, Domin~os Guimarães, Leo
vegildo Filgnuiras, Bulcão Vianna, Garcia 
Pires, Satyt•o Dias, Vergue de Abreu, Au· 
gusto de Freitas, Eduardo Ramos, Rodrigues 
Saldanha., Nelson de Vasconcellos, Bulhões 
Marcial, Oscar Godoy, Sá. Freire, Erico 
Coelho, Anthero Botelho, Camillo Soares 
Filho, Calogeras, Carvalho Brito, Olegario 
Maciel, A1•nolpho Azevedo, Amaral Cesar, 
Fer1•oim Braga, José Lobo, Lindolpho Serra, 
Elizeu Guilherme, Victorino Monteiro e 
Diogo Fortuna. 

Deix!Lm do comparecer com causa parti· 
cipa.da os Srs. Enéas Martins, Raymundo 
Nery, Aurelio Amorlm, Hosanna.h de Oli
veira, Antonio Bastos, Urbano Santos, Gue
delha Mourão, Jtaymundo Arthur, João 
Gayoso, Francisco Sá, Pereira Reis, Trin· 
da.de, Izidro Leit.e, Moreira Alves, Arthur 
Orlando, Felisbello Freire, Castro Rebello, 
Felix Gaspar, Rod1•igues Lima., Tolentino dos 
Santos, Marcolioo Moura,Corrêa. Dutra,Mello 
Mattos, Irineu Machado, Fidelis Alves, João 
Baptista, Belisario de Souza, Silva. Castro, 
Bezama.t, Abelard'o de Mello, Julio Santos, 
Henrique Borges, Cruvello Cavalcanti, Fran
cisco Veiga, Viria.to Mascarenhas, Estevam 
Lobo, Bernardo Monteiro, Gastã.o da Gunha, 
Ribeiro Junqueil•a, Astolpho Dutra, Ca.rlo·s 
Peixoto Filho, Penido Filho, Oavid Campista, 
Francisco Bernar·dino, João Luiz Alves, Adal
berto Ferraz, Bernardes de Fa1•ia, Antonio 
Zacarias, Henrique Salles, Carlos Ottoni, 
Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, Ro· 
dolpho Paixão, Jesuino Cardoso, Domingues 
de Castro, Francisco Romeiro, Valois de 
Castro, Rebouças de . Carvalho, Fernando 
Prestes, Eloy Chaves, AlvarC) de Carva.lho, 
Azevedo Marques, Barbosa. Lima., Angelo 
Pinheiro e Ca.ssiano do Nascimento. 

Affonso Costa, Pereira. de Ly1•a, Estacio 
Coimbra, Elpidio Figueiredo, Epaminondas.. 
GL\tcinio, José Monja.rdim, Galdino Loreto, 
Augus~o de Vasconcellos, Americo de Albu
quoí'que, Carlos Teixeira Brandão, Carneiro. 
de Rezende, La.mounier Godofredo, Sabino 
Barrvso, Olyntho Ribeit•o, Camillo Prates,. 
Leite de Souza, Fl'ancisco Multa, Benedicto 
de Souza, Soares dos Santos, Domingos Mas-
cuenhas e Alft•edo Varela. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Havendo nu
mero legal vae se proceder ás vo&ações das 
ma terias constantes da o1•dem do dia e das. 
que SP. acham sobre a mesa.. 

São successi vamente sem deb!1te appro
va.das as radaccõ}S finaes dos projectos 
ns. 50 B e 1 tO B, de 1904, para serem en
viados ao Senado. 

E' igui1lmente sem deli>ate approvada n. 
redação final do projecto n. 116 A, de 1904, 
para ser enviado á sancção. 

São li elos c julgados objecto de deliberação.· 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 131- 1904 

CoHcedc a pensc1o mensal de 500$ a -viu"'a do· 
ex-Senador elo Imperio D,·. Gaspa1· da Sil
"'eim Martins 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o E' concedida a pensão mensal de· 
500$ á viuva do ex-Senador do Imperio 
Dr. Gaspar da Silveira Martins. 

Art. ~.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S<Lla das sessões, 1 de agosto de 1904.
Yictorino Monteiro.- Campos Cartier.- 111. 
de Escobar . - Jwvenal Miller. - Ge,·mano 
Hasslocher. -James Darcy. -Diogo Fortuna. 
- Vespaziano ele Albuquerque. -Barbosa
Lima.-A' Commissão de Pensões e Contas. 

N. 132- 1904 

Eleva ct CoUecto1·ia de S. Luiz, no Estado do 
Rio Grande do Sul, á categoria de Mesa de
Rendas de 4e. classe 

Vasta como é a fronteira do Estado do Rio· 
Grande do Sul, immensamente difficulta as 
transacções commerciaes o pequeno numero 
de postos ftscaes, . 

E sem causa, os Srs: DiAs Vieira, Vir· 
gilio Bl'igido, João Lopes, . Paula e Silva, 

Dessa f!llta. resente-so, com clamor co~
tinuo dos interessados, a cidade de S. Lm, 
naquolle Estado. 
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- Zona riquíssima. onde, . a par de gPandes 
fazendas de criação e dos pequenos lavra· 
dores, existem· tambem, nas proximidades, 
tres colonias, qual a mais prospera, vêm se, 
-entretanto, os negociantes obrigados a buscar 
·o po3to fiscal a. 18 lcguas da. fronteira do 
.município e a 22ch Séde. 

Acm·esce ainda que pol' S. Luiz passa a 
·estrada quo d•J q uasi toda a região serrana 
se dirigo para Corrientes, Paraguay e Matto 
Grosso. -

A bem do fisco e dos interessados, que 
necessitam ir a S. Borja pagae os impostos 
e obter as guias inclispensaveis, apresen
--tamos á consideração do Congresso o seguinte 
projecto'de lei: 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o Fica elevada á mes:.t de rendas de 

4a classe o Collectoria de S. Luiz, no Estado 
·do Rio Gt·ande do Sul. 

Art. 2.° Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir os necessarios crJditos para dar 

· execução a esta lei. 
Al't. 3. o Revogam-se as disposições em 

contrario. 
Sala das sessões, 2 de agosto ele 1904.

:Diogo li'orttma. - Barbosa Lima. - Vespa· 
si ano de Albuquet·que .-Homem de Ca1·aalho. 
-- Som·es elos Santos.- Victm·ino Montei?'O, 
-Campos Om·tie1·.- J. Dcwcy.- Gc1·m.ano 
Hassloche?·.- Dom,ingos j)JascaJ·enlws. - Ju. 
venc!l Milte1·.- ili<wça~ Escouav A commissiío 
tle Orçammto. 

. N. 133-1004 

Declara da competcncic~ elo chefe de policie! c 
dos delegados no Districto FcdeJ·at ptocessa;
«ex·officio», os clelictos deftniclos nos artigos 
277 e 278 do Cocligo Penal; e d<i out;·as 
p;·oviclencias 

O Congresso Naciona.ll'esolvc~ 

Art. l. o Compete ao chefe de policia e 
-delegados no Distl'icto Federal p1'ocess<1r er.c
officio os delictos definidos nos arts. 277 e 

. 278 do Codigo Penal. 
§ 1. 0 No caso de prisão em flagrante, serà 

incontinenti lu.vl'ado o competente auto, em 
que, depois de ctnalifica.do o 1•éo, serão ouvi· 
das as testemunhas arroladas, recebendo em 
següir.là a autoridade a defesa, cscri1_3ta ou 
VCl'ba.J. No · düt imn:u~(liato serão ouvidas EIS 
testemunhas · de defesa e, interrogado o réo, 
sel'ão juntos os documentos e allegações que 

·o mesmo aprosentat' e, acto continuo, remet
tido. o processo ao. respectivo pretor, para. 
seu Julgamento. . 

§ 2. 0 -Não tendo havido prisão em fln.gra.n
-te, o pl'ocosso será iniciado por po1•t.u.ria. du, 

autoridade e, citado o réo para. comparecer, 
24 horas depois da citação, serão inqueridas 
em sua presença as testemunhas arroladas 
pela autoridade, seguindo-se os demais ter
mos do paragrapho antecedente, salvo o 
caso de revelia, em que se encerrará logo 
o processo. 

§ :3. o As testemunhas numerarias não po
derão exceder de seis. 

§4. 0 O prazo improroga.vel para o pro
cesso é o de uma audiencia, devendo, dentro 
desse prazo, ser foi tas todas as diligenci.as 
necessaeias para a prova do delicto. 

Art. 2. 0 Apresentados os autos a.o pretor, 
mandará este incontinentL intünar o accusado 
para, dentro de 48 ho1•as improroga\reis, 
contadas da intimação, re<I.uerer as diligen
cias legaes que tiver por convenientes á sua. 
defeila, de vendo taes diligencias ter logar 
nas 48 horas. seguintes e na presença do 
accusado e, st este nada requerer ou for 
revel, seguir-se-ha o julgamento immc
diato. 

§ 1. o Do julgamento cabe appellaçio pal'<\ 
a Cama.ra Criminal do Tribunal Ciw-il c Ct~i
minal, a . qual será in ter posta em 48 horas 
depois da intimação da sentença ao réo on 
do recebimento dos autos pelo Mini'sterio 
Publico, si for este o appeHante. 

As 1·azões do réo (para as quaes se lhe 
da.ri:L vistn, dos autos em cartorio) serão offe
recidas conjunctu.mente com o requerimento 
do appollação. 

§ 2. o Interposta a a,ppellação, que in depene 
de do termo, se far(~ immedin.tamente remes
Stt dos autos ao presldeute do Tribunal Civil c 
Criminul, e o juiz, a quem for distribtüdo o 
pr~cesso, ~- apre&entm•á a. jul~amento na pri
men·a sossao da Camara, inacpendente do
visto......:..dos ontros juizes e da audiencia do 
Ministcrio Publico. Senuo, porém, este o 
appoUante., ter(~ o l'éo o prazo de 48 horas, 
em cttrtot'LO, para l'espondel' ás razões da, 
appcllação, c o julga,roento se offectuará na 
sessão que se seguir a este termo. 

§ 3. o O promotor publico dil'á verbalmente 
sobre <.\ appeUação, após o relatorio feito na 
Camal'a: Na mesma sessão, ou quando muito 
na segumtt1, ser(~ lav1•ado o acccrdão jul
gadol'. 

Art. 3. o Não será, aclmittida fiança nos 
crimes definidos nos arts. 277 e 278 do Co-
digo Penal. · 

Art. 4. 0 Será depól'ta.do, após o cumpri
mento da, re~pectiv~ pena, o estrangeiro que 
soffrer condomnaçao por um dos l'efel'Ülos· 
dolictos. 

Al't. 5. 0 H.evogam-so as 1lisposições em 
contrario. 

Sala das sessõos, 2 .de. agosto de 1904.
Bernarllo de Campos- A' Commissão (lO Con
stituição, Legislação e ,Justiça, 
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E' armundada·a. votação !lo parc~m: n. lô, 
Jo 1904, ap pro v<:tndo as clei ~·õc:3 l' (:!~Ll]zadas 
no 2'' distrido do Esf,<t<lo do lUo Gr;t.ndc do 
Sul, em 28 tl c junho do cuncntc ~<..llno, n rc
conlteec nJo Depu tado pelu nw:-mo di::>tl'icto 
o Dr. Rivcalavb tb Culllw. Cot·i·ê~'"' 

Em seguida , são succe~:; í vamentc postas a 
votos o approv<td:ts as seguintes conclusões 
du parece!' n. 15, de 190-.l:: 

P, que ~ejam approvn.das ns eleições roali
zada.s , no dia 28 de junho de 1904, no 2° dis· 
tr'icto eleitor·al do Estado do Rio Grande 
do Sul; 

2a, que suj;1 reconhoci.do c Pl'oclamado 
Deputado o Dr. Rívu.davi<t da Cutth<t Corrê~. 

o Sr. Presid.("nte - Procl:1rno 
Deputado 11elo 2'' districto do Estado do Rio 
Gr11nde do Sul o Sr. Rivadavia d<.t Cuuha. 
Co1·rêa. 

E' annunciada a. discussão unicu. do pro
jecto n . L~J , de 1!!0"1, autoriz:mdo o Podet• 
.E:-wcuti v o a prorogar por um a.nno, com or· 
th.•nado, }}:.U'a i rabJllGIItO de SnUde,a licença. 
cunccdida ao I.Jách:Ll'el VuJpüwo de Aquino 
Fonseca, <.~manuensc dos Correjos do Pcrn:1m
buco. 

Níngucm _pedindo a pa.lavra, é encerrada. a 
discussão e adiada. a votação. 

E' annunciad•t a ·discussão unicn, do pro· 
jecto n. 124, de 1904, autorizando o Poder 
Kxecutivo 1.t concmicr ao sub, tituto do juiz 
federal na secção do Estado do Amazonas, 
bacha1L\l Antonio Demetrio do Souza, um 
anno de licença, com os vencimentos respe
ctlvos, pa.ra. tra,ta,r do smt sn.ude onde lhe 
convier. 

E' aulmílcittdrt a continuação d<t vota.ção 
d <.tS emendas o1lerecidas ao })l'ojecto n. 35 A, I 
dc,;tc anno, em 3<~ discn3sâ.o, que reíiJr·rua. o 
Rcgiillento Inteeno du. CtLm~tl'<t dos DP-puw,do:> 
(3a d i scu~são). . I 

Vem ü Mesa, é lida, apoiad<L e posta con
funct::nncnte om discussão tt seguinte 

Jl.1 prnjccln n. 1 ?4 . de 1P01 
Enl s<'guid<1 ~~ anttll11-~ iad:l. a vo'H.ç~o d~ so I 

~utnt.o 2" pai' c da. ··mt nd<t, ~u h n . 1:-; , (LtJ .:Sr 1 ~, 11 \' í: ,:.:: t! · •:; , . .. 1 . 11 . ... .. . . , < ~'.-· i • •. 
1 hülU:tZ la\ ai< a!ll,l C1.l\''J ·· . •l i"' ,· ··•·: - \ •f; U l' .<t.: •i ui.• . 
(<~O 11" })81'iUdu - ~~l'(,i't·S,~eltt.r.-so Li.Up •IS :H - n . 

pabvr<t-comwls::;ão- o ~;egulnLG: Oll üO al- Sttl:L ua.:-j su.~~bcs, 8 Ôú agu~W de 1904.-
gum Depu tado.» Paula l~amos. 

Poste~ a, votos a. roCoritla. 21
' pa.t·to dt~ 

emenda sob n. 1:-l, rcconlH~ce-so terem vo- Ningucm pedindo a pahwrn., ê encerrada 
tado a. fa.vol' 4 Srs. Depu fiados ·o contr[t 67. a. di scussão e n.dia.da, a votação. 

() Sr. l.~t .. e:-;i<lont(~- Niio ha nu
mero. 

Vuc se p1•ocodcr ;i chamada.. 
Procotlondo·sc á clmmt~tl<J., vcl'ifir.n-se to

rmn-sc u.uscn tado os Sl's. StL Poixoto, Eduardo 
Stndtrl't, Stwgio Saboyn,, l~'onsoca e Silva, 
Celso de Souzu., Esmeralltint) Bandch·~. Ar
roxel.lus Gatvão,,llodrigue::; Do1·itt, .Jusé Bo
ni!i~ciu, João Luiz, Cam i lio Soarr~s Filho, 
Pndua Hozemlc, Aqllíllo lUlJi)iro e llumüm de~ 
Carvalho. 

O §r. ]?'residcnt~~- ReslJOndorétm 
á cha:marltt 92 S1·s. Dcput::~dos. 

Não ha numero. 
Fte<1 adiu.da a. vot<tção. 

Vac :~ irnpl'imir a seguinte 

RBDACÇÃO 

N. 118 A - 1904 

RedacçcTo fitwl tlo 1Jtojccto n. 118, deste anno, 
qwJ aulOJ•i::;a o Presidente da Republica a 
concr.u le~· u.m. anrw de licença, com m·deno.do, 
ao adn1;inistrador tlos CorJ"eios do .4.ma.::-o
nas .José de Assmnpça:o ,')'antio.go, para tra
tamento de sua S(!ttde 

O Congresso Naciom~l resolvo: 

Ptt~sn,.sc ú. matoriu. em discu::l:::ão. .\d. 1." Ficét o Presidente du. ltepttblicu. 
E' anunnciada a dise lls~·~o unie<t d.o p1•o-! u.utol'izado a. concodor um anno de 1icenca, 

j~;cto n. 12:!, de 100_ 4, a.ui~LII'íznndo o Podey I eo!n o __ ruon. ac.lo, ao administr'.aúur do~ Cor
Executiv..-_) a concerlol' ma1s u1r1 anno do !J l'CWS do Ama.zon:1s José de Assumpçao Sítn
cença, com todos os veneirnonGus, para tru.-

1 
tiago, pa1•a Cl~;;tamenr.o de suasu.ude. 

t~m~nto d.e ~ua . ::!~t.:u!~, :.w. r.tlf'?)'es rl0.,12o ba- ! i\ri;. 2. 0 Rcvog:tm·se as disposições em 
ta~hat? de w_fu.ntu.ud. o.o exerc1"u AlLodo H.o-: contra,rio. 
mn.o uos AnJoS. l 

Ning-uem pedindo rt paJ.a.v_ · .J.' [~, é Cth~ÓJ'j:~d;L rt · Sala, .da.s Con~missõos, 8 üe ali\'osto de 1904. 
discussão e a.diada a votaçli,o, -:-Dom,mgo.~ Guw?.a;•({IJ..~.- IV!'r.lfl«ldo Leal • . 

V<.>I. rv · 0 
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Vão 11 imprimil' os seguintes 1 ot·.tcnaJ.o, n,o Ut•. Alfredo Lea.l d.e Sú. Pcreir<t. 

I 
in::;poctol' s ~tuit<nio <h !Jieectol'ia Gar:tl do 
3<HLÜt} Pu1Jli.CéL, p:tl'i.t tl'iLÜLI' de SUét sauclo 
1)11.'1<: lho cu_nvior ; rovogtLÜétS <~s clispot~ições 
em contt·a t'lO. 

PH.O.JECl'OS 

N. 128 - 1904 

Pro1'0!)Ct pol' ·wn a1'mo c~ licença em cujo 
1 S~tla. d.n,; Coi!1mis:3õc.s, ·:~ (le ttgo~~o ~lo _1904. 

ffOSO se acha o amanuense do . '1'1·ibunal -.Tose ]-~,v..zebw, peostden~e.- Sa Fl'et1'e..
Civit e Criminat Augusto Jlioreno de Alagao Euzcbío ele And1·aáe. 

o ama.nuense do Tribunal Civil o Cl'iminal N. l30 --1904 
Augusto Moreno de AlagfLo requnr D,o Con
gresso Nacional um <t'2_no de Jlccnr,:~, C•Jm 
ordenado, em prorogac;ao di1 em cuJo goso 
se acha, visto continuar impossibilitudo, por 
molestia, de volta.r ao exercício do sou I 
cargo. 

Auto1·iza o Porlm· Execu.tivo a pvor·o.IJw·, por 
um anno, a t-::cença em. Cl(jO [JOSO se ocha 
o praticante dos Correios (lo .Esla(lo de 
Minas Ge1·aes, JM·r;e jtU!JHSto Santiago 

Con'l. inforrn;lQ~to JU.vonvol do pl'csidonl;e D. Ann<L tle Almeida, S;u•ti<Jg-o, cut•<úlol'a 
do Tribunal CivÚ e Cl'iminul, o Sr·. Ministro üe S8U ma.l'iüo Jor·ge Augusto Santiago, 
da. Justiça,, corn aviso do 18 dejLlllro proximo J.lmi,ic:Lntc dos Cul'l'eim; ~lo Mina.8 Gm· c~I~S, 
pu.ssado, tra,nsmittiu á Cama.r· ,~. o_wcllwyi- s~liei tu. do Congt·osso N~LewrwJ um :uwo do 
meu to do supplicanto, o qu;ü vem JnsGnudo ltccnç<L, em .. p;·ot·og·:.~<;•tu, com ordenado, 
com attestado medico que prov<t o estado ele paru. o <.Ll.lud.Ido pratiC<tntc trtttu de Slla. 
moles tia alloga,clo. Stl.ude. 

A Commissão de Pcticões e Podcl'OS exa
minou esses docnmontoi e rcconl1cceu o pro
cedimento do pediJ.o, pelo quo é de p<Lt'ecer 
que so o defira. Para isso subnwJ;te á consi
deração da Cttmara. o seguinte t;rrljectv: 

o· Congresso Nacional1·osolvo: 

Artigo unico. E' o Pl·e::;irl1ml.c da, Repu
blica c.mtorizado a prorogat· por· um anno, 
com direito ao ro»pectivo ot•don:tdu, a lic<1llr,~a. 
em cujo goso Sl~ acha o <LfllíJ.Iltlcn:-;o du 't'l'i· 
buna.l Civil o Crirnimd Augusto Mot·eno de 
Alttgão, pu.ra. ·~r<Üttl' de suu. s;.mtlo onde llt·: 
convtor; l'OVOgi.~Lli~l) ns (li::;posic.,O:!::l em cou
trario. 

A Commissã.o, attendondo n.os (locumcntos 
quel insl;rucm o podido (u.ttcst:tdos modicos), 
é do parecer q LLO seja defel'ido o c i t;ülo 
req uer-imonto o p~l.ra esse fim <.tpresént<t o 
scguin~c projecto: 

. Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
tor·i~<uh :.t conceclnr mctis um anno de licença, 
om proeog:.Lçiio. ao praticante dos Correios 
do Minu.s GCl'MlS, Jorg-e Augusto SanLiago, 
corn o m:•dcna,do rc::;pectivo; eovogttdas as 
dis11oslç;õos em eontt·c.:~.do. 

Si~h Lhs Commü::-.ões. 2 <lo agosto do W04. 
- .TosJ Rw;e(Jio, lH'O~idcnLc.- Sá Prciru.
h'usu/JÍ•J de ~lndr((([C. 

Sttlu. das Commi;:;sões. 61lo ag-osl;o de l91H. <~) t~r. l?rc~E'de:n.te-:- Não havendo 
-Jose Ett~e!Jio, pl'esid.onte e l'ulatoi'.-Sú nadtt Inids tt tt·i~t<.l.r, designo pi.l.l'<t arnc.~nhã, a. 
11~~·circ.-Easeúio tle .. hu11'ade. soguinté ordem do dia,: 

N. 120 - 100:1 

Autorizct o Pode1· ExecHtivo a corweder wn 
amw de licença, com. m·rleno.clo, ao DJ·. 
Alfredc~ Laat de 8â Pereira, íns(Jf:!Glor 
sctnitm·io da Direclo1'ia Gerc~l (te Saude 
Publica 

c~mtinntl.ç~ão da vota.ç:ft.o das ernendas o1l'e· 
reclda.s ao pl'ojecto n. 35 A, deste :1nno, em 
s~ dbcuss:'í.o, (!LlC refol'illi1 o Regimento In
terno dtL Ca.m<H'i.L elos DoputcLdos (3'' discussão); 

Votn,çiio J.o peo,jcc éo n. 30 A, de 1004, a.u
toris;wdo o PrcsiJ.onte d:.L RcpulJlic<L i.t oncom
mendat• á in(lmd;riê1, pclu Mini.dt.er.io da M<t
l'lnlm, os navios quo menciona, com parece-

O Dr. Alí'roúo Loal ao Sú. Pol'cira, inspcdm· rcP. e cmend<.ts das Com missões de Marinha e 
sanitàl'io da Díi.•ectoria Get>al do SLLudo Pu- GuoJ:ra c do OJ.'r,~arncnl;o o voto orn sep;wudo 
blica., achando·se cloente, pndo um :wno de !lo Sr. Soal'CH dos S<tnl;oFl (ln. üiserm:.~ão) ; 
li.c~nç~ pal'n. tt•a,tn.e-sc ond.c lhe cooviel'. Vohr,:ão do peo.iocf;o n. 112, ·do 190<1, in::;ti-

Exhtb.e, ~om? pt•ov~:t do quo n.llo~a,.. um tai11do o pdvjiDgio (lwmeslaml) Í$nlllicl.lldrJ d.J 
attcstado l!lC~LCt~ do SI'. Dt·. Rocln !li1l't:.t. I ponltot'ê.L o itninovol. l.'ttt•;ll pOl'Wl1í.:e 11 ~e a ln•;1-
'· A C01m:russa,o e_do put•cerH' qnn SC.F1• conec- zileír·o mtl;r) oa n : ~tuea.liz •Hlo, qao t1zep n. dCJ-

dida. ·a .. . hcc?r;·a.. 11np~t1•ml;L o. <.tpresunta o J el.a. L'w.~ã.o d..·.a i; ;d..wllu. . (i.UC indí.c;,.t, c chtn. Jo. ou
segumte pro.]octo: t1·as pl.'uvid.nncias ; com pa.rcccP o emendas 
·.Artigo unico. Fi.cn. o Potlor Ex.oc.utivo auto- du, r~:tí.o~ia. (la C~munissão de Constituiçi:ín, 

r1zado a conceder um «.JJno de licença., com LogJ.slac.lao c J us&IÇ8. e voto em ;;erxtmd.o do· 
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Sr. G. erma.no Hass.lo. c.hcr, precedendo tt v o. ta.- 'I stmdo,. a licc·n. ça. c. oncc.dida a. o' b. <Lcharcl Vul
çã.o tlo requerimento do Sr. Luiz Domingues l)Í<.1no de 1\quino Fonsec~, amE'nue~se dos 
(2a dtscus~ão) ; -. Corteios de I>ernamlmco (d1scus::;ao un1ca); 

. Votação do proje?to n 7 122, de 1904, ant?- Votaçã.odo projccto n. 124, de 1904, auto-
rizando o Pu.der Exccut1vo;1 concotlm: ma1s lrizando 0 Poder Exocutivo a conceder ao 
um a,nno do licença, com todos os venCliDO?-- 1 substituGo do juiz fcderaJ na secção do Estado 
tos, 31ara trata,m<~.nto d.o sua. s~uue, a.o al~e- 1 do Amazonas, bacharel Antonio Demetrio dQ 
res do 12• ba!alhao de 1~1fant~ru1 d_? oxe~'clto I Souza. um anno de licença com os vencimen
Alfredo}~.oma,o d?s .ADJO::i (~;sc~ss~ou~1ca) ~ tos róspectiv?s, p<.Lra trata,r de sua st~ude 

. Votaçao do proJecto n: 120, de l 90-J, u,nto l onde lhe con vwr. · 
r1zando o Poder Execut1vo <L · prorogar por . . 
um anno, com ol'dcm~do, p<.~ra tratamento d.n. Levanta-se ~t sessão ás 2 horas da tal'deQ 

72::t. SESSÃO EM 0 DE AGOSTO DE 1904 

Presidencút do 8'1'. Paula Ci·uimarãus 

Ao meio dia, Pl'ocedo-~c <1 cll<.nmula, tt que 
respondem os Sr;:;. Paul:~ Guimarães, Oli
veira Figueiredo, Alencar Guimarães, 'l'ho
lllM~ Accioly, \Vtmderloy de Mondonc;a, 
Joaquim Pires, Ctu·los Cavalcanti, Hos<.~nna,h 
de Oliveira,, Dia,s Vioir:t, J~dtmrdo S1iudart, 
Gonçalo Souto, Eloy de Sou;,·~. li'onsomL o 
Silvt~. Walfrcdo Lc:Ll, Toixeil'a. do Sti, Celso 
do Souza,UJ•icio l~'ilho, M:tla!]Uias Gont;alvos, 
Comulio dtt F'onsoc:t,Ang·clo Noto, Raymun!lo 
do Mil'o.nd:t, J~nzobio de Andr·•do, 1\r-roxeltas 
Galviio, itodrlgues DMiu., .Jovlniu.uo do C<Ll.'· 
valho, Oliveil'a Valtudão, Domingos <Juima
rãus, Noiva, Prisco Pa.mizo, Pinl;o Dantu.s, 
Alvos Bu.rbosa, Eduardo Ramos, Rodrigues 
Saldanha, Bernardo J·Iort<1, Corrêa Dutra, 
Americo de Albuquerque, Galvão Baptista, 
Poreiru, Lim1., Mauricio de Abreu, Carlos 
Teixeira Brandão,João Luiz, Bueno de Pai va, 
Leonel Filho, Manoel Fulgencio, Olegario 
Maciel, vVencesláu Bl'az, GéJ,leão Ca,rvalhal, 
Cost.a Junior, Paulino Carlos, Cu.ndido Ro· 
drigues, Rodo I pho Miranda, Hormenegildo 
de Moraes, Joaquim Teixeira B1•andão, Can· 
dido de Abreu,CarvuJho Clmvns,Pu.ula ltamos, 
Abdon Baptista, Juven:ü Miller·, Marçu.l Es· 
cobar, Ba,rbosa, Limtt, Vespasiano de Allm· 
<lUol·quo c Homem (le Ct~rv<.tlho. 

~\hee-so a sus~já,o. 
E' lüla e sern debu.te u.ppl'OV<.~da a u.ctu. da 

sessão antecedente. 
Passu.-se ;w oxpotlioute. 

«) Sr. Alell4~ar C~-uintariies 
(1. 0 8acralr.wio) lH'OCO<lo t~ Joitul'u. do so .. 
guinto 

l!~XPJWll!.:NT~ 

Olllcio: 

Do Ministo1•io d1L Indus&L•ia, Viação o ObL•u.s 
Publicas, do H do cort•ento, enviu.ndo o rcque
l'Ílll!ml;u em quu o con,hwtut· du trem de 3.1\ 
cla,sso dtL gstr;Ldu. dn li'ol'l'O Cuntt•al do Brasil 
Antonio Tusmwo do Heit.&o solicitu. nm u.nno 
do licença, com oruouaúo om prorogação á. 
de lgu'Ll tempo quo obl.ovc para. tratar de 
sua SêHtúe.-A' Commisstio de Petições e Po· 
deres. 

Representação: 

Da li'ed.eração dos Estudantes Brazilei.ros, 
contra o projccto de VtLccinação e revaccina
ção obrlgatol'ia.-A' Commissõ".o de Instruc
ção e Saude Publica. 

O Sa·. Edu~u·do 1~a1nos diz que 
vem hoje fazer· uma provocaçao amistosa, 
o n antes um convi to cheio da. cordialidade 
que merece ao orador· o leader desta Ca· 
r~~r·a, pelu. conformidade do suas vistas po
ILLwas e pelos grandes attributos pessoaes; 
<1ue reconhocu .ua pcssou. de S. Ex. 

Convida o illustl'e learler a dar-lhe expli• 
caçõos sobre urn assumpto, que considom da 
extrema, import<tnci<t. 
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Segunda a nossa velha tradição parlamen
tar, entende-se que um amigo do Governo 
nada deve inquirir sobre a alta administra
ção do Estado. 

As curiosidades deste genero molindrn.m 
as suscepti~ilidades de quem governa. e os 
inquiridores incorrem na suspeita de hosti
lidade. 

O orador entende que isso ê um precon
ceito quasi brutal, que olfende as boas 
normas parlamentares e deprime a liber
dade da iliscnssão, prejudicando a clareza 
que se deve exigi!• na elucidaç·ão dos no
gocios publicos. 

Aferrar os membros de um partido a 
esse silencio systematico, tanto prejudica 
o criterio de quem se cala, como o conceito 
moral de quem o faz calar. 

Confia em que a Camara, Eonda.ndo o es
pírito de bemquei'eDç!a, de cordial apoio á 
alta administ1•ação da Repu blica, não per
caberá em suas pal8vras azoll.umc ou pro
posito hostil. 

Chama, pois, a attenção do seu illustre 
collega, o illustro leade1·, naturalmente hem 

. in1brmado, sobro o caso que vae succinta
mente expor: 

E' sabido que o Brazil celebrou com vu.
l'jas potonclas estrangeiras um<L Cor~vençüo 
solemnc. Nestas cntramm como altas pu.rtes 
.conti•acta.ntcs o Hrazil, ·de um lado, o de 

. outro, a. Hcspanha,a França, tL Gril· Bretanha., 
Gun.temaltL, Portugal, Suissa c Tunisia.. 

Esse nccon1o í'oi colohrad.o em 14 do t~l>l'il 
de ~891 e ratillcadu polo Bt•azil oro:~ de ou
tubro de 18U6. · 

Não precisa. o ol'ador 1om hra1• o quo é um 
pacto internacional, om que, pota :Pl'opt•i:t 
natureza, está emponhud:t a llonorabilidu.dc 
das entidades politlcas quo nello tomam 
parte, 

Pelo art. 1" dessa convcn~~ão «todo o 
qual<!UOI' protlucto que aptesentm· uma, f'alsa 
indicaçc1o de procedencia,na qual fôr, diroeta 
ou indirectamente, indicado um dos Estados 
contractantes, ou local situado em algum 
delles, como paiz ou como locu.l de origem, 
. será apprehendirl.o no acto da importaça:o. » 
· O orador accentua bem o rigor com que 
está indicado o instante adequado á repressão 
do abuso, previsto na clausula que csté:í lendo 
-« . .. se1·d app1·chenclich( no act@ dr.t imporlc(çtto 
.em qtu;!lquer dos outl'oS BBüt.clos, eto. » 
. Or·u.,dã.-se, e possiyelmante rt,pl'oduzir-se-ha 
:um fa.cto anomalo, quo a. grande imprensa 
desta Ca.pital tem vulgarizado, rela,tivo á 
importação de "'inhos com d.ist.icos, rotulas ou 
etiquetas mendazes ; vinhos pl'occdentes, ao 
quo so ailll'llHt, da Hespanha, vinhos de pro
. d\Iccão hespanhola., e que, entretanto, são 
,aqui illl]Ol'tados com inscripções po1•tuguezas, 
·que fnduzem o fisco e os cow;umillores t\ um 

erro ou engano sobre a proceclencia daquelle 
artigo. 

Eis ahi nitidamente, flagrantemente cara· 
ct.erizado o abuso previsto na Convenção de 
Madrid. 

Que se fez então? Apprehenderam-se os 
vinhos ; isto ê, reconheceu-se officialmente a 
existencia da fraude. 

Seguiram-se, segundo consta, os meiosju
dir.iaes, empregados pelos importadores para 
relaxal' os al'tigos apprchendidos. E estes o 
conseguiram. Desse morlo, a Cunvenção ficou 
violflda por auto1•idade dos nossos tl•ibunaes 
de justiça. O prolator da decisão que annullou 
a al)prehonsã<>, -magistrado distinctiscimo 
por seus talentos o virtudes, a !legou que nlio 
havia le·i p1·ocessual. regulado1~a da especie; 
e que, por adaptar;ão de uma lei, que ello 
prcl:mme suhsldiarh do caso contro,·erso; a 
dotcnc;;ão judicial dos gencros approhendidos 
teria de ficar, como ticon, sem effoito, por 
falta da competente acçri.o na dilação legal. 

Chegamos, 11ori.anto - diz o oi'<:~.dor- a 
esta s!tm~ção : de um ln.do, temos uma con
venção .intermo.cionnl, pucto solemne, c lei do 
pc:Liz pela. 8U'l. rati fic;_tçãu ; -lei confiada á 
honora.bilidn.do dos paizes interventores. sob 
<~ fiscalizat;:ão dos outros paizcs coobrigados: 
-de outro lado, a ,ju:stiçtL do um dellcs, em 
que tL cuntl•aven~~ão se denuncia, se verifica, 
declarttndo não i;er meio do a. fuzcl' cumpril', 
por ausencitL de lei. ou duixa.ndo escu.pttr a in· 
troduc~:ão do gcnorD prohibido, porque assim 
o permitl;mn ouC1·as leis aocossoL·ins, lJOranto 
a. incul'i:L do :Ministof'io Publico. 

Vê o disl,incto laacler que nad<L tom <lo CO!'· 
roct<t a nt)SStt attitudo IH3sto gl'tLVo inciucnto. 

Ropl·oduza-su clle, quo a Convenção ftcarú. 
letra mo1•ttt, sn.crificanuo-::;o o intuito csscu
eia,l do accol'do ú.s mano bras forenses. 

O Sn.. PEimm.A Lrl\IA-Dosculpo 11crguntu.r: 
V. Ex. é du. opinü\o do juiz '? 

0 SH.. EDUARDO RAMOS-Di:~; que não. 0 seu 
distincto collega, com o seu aparte, envel'o· 
dou o orador por um cu.minho a que se c1uel'ia 
esquivar . 

0 SR. PgH.l~IRA Lil\IA-Poço dc~culpu.. 

O Sn,. gDUARDO ltAl\IOS - Ao contrario; 
agradece a S. Ex. o1n·igal-o a não cala.r um 
ponto, que considera. essoncinl. 

O ora!lornão é da opillifio do digno juiz; ou 
po1' outrtq)onsa llUe o illusil'C mag-isttado viu 
a qnostã.o d.e um ponto muito resil'icto. lia, 
no conceito do' orador, lei para o c:u.so o loi 
bom ex pressn, 

A questão (J :flsca.l; es1.ú. confiada ás auto
ridades adw1noims . 

Temos na legislação do pa.iz rnedidas bem 
claras e explicitas sobro a imporlaçfi,o de 
generos prohibido:~ .• \ ConvtJnção assignalu. 
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a occn.sião em q_uc se devem praticar as me
didas prohibitivas: «no acto ela impOí·taçcro;» 
-são a8 suas palttveas t8xtuaes; portanto, 
sob ajnrisnicção das a1ltot'id?..•.lcs aduanei
ras. Não tomos para isso reg-ulamentos ad
miui~tra.tivos '?. Tomo l-os, e dos ma.is elllca
zos. Nonhumn. la.cnna. poi~. exb:::to na. legis
lação b1·azilcü·a. pa1':L rop1•imie esses n.lmsos. 

jccto, equipara.ndo o3 enfermeiros do ex
ercito a.os d:1. al·ma.da, em vencimentos e van
tagens. 

O ora.dor pergunta ao :::011 prezado colloga., 
leaclcr da mn,ioria, si tnm noticia.s das 1no· 
didn.s fiscaes com que, porvontuen,, o chefe 

· da repa.rtiçiio adnaneira. procu~asse prescr
val' ;) decoro da. alta. <~dministração publica, 
oppondo-se (LS tentativ<:\S insidiosas coní;rn. a 
fé de um tratado solemne ?-

0 Sn.. \VENCESLAU Bn.Az - Opportuna
mente, darei os escln,recimentos pedido.:.; por 
V. Ex. 

O Sa. EouARD8 n.A:vr.os- Não sabe si sP. 
foz comprelleudor pelo sou illustre coUoga.. 

O Sn.. \VENCESLAU BltAz- Pm~fcitn.monto; 
c logo que tiver em mãos os elementos .ne
cessa.rios, darei os esclarecimentos pedidos. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- Fixemos, por
tn.nto, o campo da indagação nos seguintes 
quesitos: 

1°. Ha lei ou leis que regulem, no Brazil, 
o cumprimento da C">nvenção a que se tem o 
orador referido?-

20. Si essa lei ou leis ni'í.o existem, quo 
embaraços tem havido para que sejam pro
mulgada.s ~ 

:)o. SI, pelo conia'ariú, existem leis g:1ran
t1doras das cla.usul:Ls dn. Convençiio de Mn.drid 
qual. o gbsi;acnlo quo ocr.ol'ro pu. r a quo sejam 
applwadas com a necessaria efficaciu .. 

4°. Quo medidas e.':itrl o Govm•no disposto a 
empregar pa.ra impedir a continuação do 
abusu de importações prohibidas pelo accor
do de Madrid, damnificando-se o nosso cro
dit0 dcante das potencias est1•angeiras, in
tcre3sadas na sua. fiel execução~ 

São essas as perguntas que o orador confia 
á. solicitude do sou honrado !Lmigo, esperando 
que S. Ex. da.1•ú. em b1•eve um resposta satis
factorli:t, nem só para o Governo, como para 
a nossa justa inqui.otação. (Multo bern ; muito 
bam.) 

Apez::tr d·:~. justiça quo cara.cteriza. osse pro
jecto, at.6 hoje não conseguiu clle sa.hir 
da. past.a. (la. Commissio <lo Ol'ça,monto, t.i 
q uttl foi cn viado pa.ra. ter o p:u•oeor respe
cthro. 

Tr:d~udo-srHle medida (lo gr:tnilc justiça. 
como disse, venho pedir n V.Ex:quo in-
1;orponhn. os sens bons olllcios, um11 vez 
que n voz de V. Ex. é tão acatada pela 
Cmnara. e no seio das Commissões, que inter.
ponha. sous bons oflicios, repito, juuto a essa 
Gommissão, pa.ra quo ella. apresento o seu 
parecei' ao projecto o que me :.Lea.bo de rc· 
ferir. 

O St:-. Presidente- A Commis
sã.o, n:-~.tm•n.lmtmtc, n.ttendor:t ao pedido ile 
V. Ex. 

o Sr. Juveual Millet•-.I"eço a 
pala na polo. ordem. 

O Sr.. Presiclente-Tem a pala
vra. pela. ordem o nobre Deputndo. 

O Sr .• .Tu. venal Mil ler (pela m·· 
dem)-Sr. Presidente, achando·se na ante
sala. o Sr. R.iva.davia· Correia., que foi hontem 
reconhecido e proclamado Deputado pelo 2° 
cil'culo, do Rio Grande do Sul poço a V. Ex. 
qne, na fórma do Regimento, nomeie a. com
missão que deve introduzil·o no recinto, afim 
de prestar o compromisso legal. 

. O Sr. P.1•esiclente convida os 
Srs. 3" e ,!o secreta.ricis, a irem J•ecober o 
mesmo senhor, o qual sendo introduzido no 
recinto, presti.t junt;o :1 Mesa o compromisso 
regimental. 

O Sr. "'encesláo I3t"a.z- Peço 
a palavr:t, 

Compa.recem mais os St•s. Passos Miranda, 
Ci.l.rlos de Nova.es, Rogerio de Miru.nrla, .José 
Eusebio, U1•hano Santos, Cheistino Cruz, Bo
zerril Fon1icnollc, Thomaz Cavalcanti, Fre
dul'ico Borges, João Lopes, Sergio Saboya, 
A bJon Milanuz, Pereira de Lyra, João Vieira, 
Esmeraldino Bandeira,Leovcgildo Filgueiras, 
Castt•o Rebollo, Bulcão Vianna, Felix Gaspar, 
Eugenio Tourinho,Garcia Pires, Satyro Dias. 
Augusto de Froitt\s, Rodrigues Lima, Para
nhos Montonogt'l), Mot•cira Gom~s. Nelson de 
Va.sconcellos, Unlhü:!s MtLl'cial, E rico Coelho, 
Laurin<lo Pittu., CrltV(lll.o Cílva.lcanti, Pa.u
lino elo Souza.,.Josú RooiC:..~.cio,Astolpllo Dutl•:t., 
Cttlogera~, Moroit•a. da Silva, Barnu.t•clo do 
Campos, Arnolpho Azovodo, .Tulié Lobo, Ber
nardo Antonio, Costa. Netto, Aqufno Ribeiro, 
Lindulpho Serra., ElisO 'l Guilherme, Soares 
dos Sa.ntos, Get•mn.no Hasslochcr, Víctorio0 
·Monteiro o Diogo Fortuna. 

O Sn. Pn.J~sroJ~N'l'E - H:l. ont.t•o:~ orndoror; 
insct•iptos oo oxpodlonto. 

Tom a. pl11u.vt•a. o Sr. Celso tio Souza. 

O Sr.Celso ele Souza-Sr. P1·esi
. dente, na. sessã.o do 24 de oatLtbro de 1D02, 
foi apresentado a esta. Ca.mn.t'a, pelo honrado 
Deputado Sr. Hcnt>iquo Lttgdeo, um pro-



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 11:07- Página 4 de 13 

ANNAES DA CAMARA. 

. Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Julio de Mello, Anthero Botelho, 
Sá Peixoto, Enéas Martins, Raymundo Nery, 
Aurelio Amorim, Arthur Lemos, Indio do 
Brazil, Antonio Bastos, Luiz Domingues, 
Guedelha Mourão, Raymm1do Arthm, João 
~ayoso, Francisco Sá, Pereira . Reis, Trin
dade, Izidro Leite, José Marcellino, Moreira 
.Alves, Arthur Orlando, Epaminondas Gra
~indo, Felisbello Freire, Tosta, Vergne de 
Abréu,Tolentinodos Santos,Marcolino Moura, 
Mello' Mattos, Irineu Machado, Fidelis Alves, 
Joao Baptista, Belisario de Souza, Silva 
·castro, Bezamat, Abelardo de Mello, Julio 
Santos, Henrique Borges, Francisco Veiga, 
Viriato Mascarenhas, Estevão Lobo, Ber
nardo Monteiro, Gastão da Cunha, Ribeiro 
Junqueira, Carlos Peixoto Fílho, Pénido 
Filho, . David Campista., Francisco Bernar
~:lino, João Luiz Alves, A.dalberto Ferraz, 
Bernardos de Faria, Antonio Zacarias, Hen
rique SaUes, Carlos Ottoni, Lindolpho Caeta
no, Rodolpho Paixão, Jesuíno Cardoso, Do· 
mingues de Castro, Francisco Romeiro, 
Yalois de Castro, Rebouças de Carvalho, 
F~rnand.o Prestes, Eloy Chaves, Alvaro de 
Carvalho, Azevedo Marques, Angelo Pinhei
ro, James Darcy e Casstano do Nascimento. 

. E sem causa os Srs. Anisio de Abreu, Vir
. gilio Erigido, Paula· o Silva, A11'onso Costa, 
· Esta'cio Coimbra; Elpidió Figueü•edo, Pedro 
Pernambuco, Josú Monjardim, Galdino Lo
reto, ~eredia de Sá, Oscar Godoy, Augusto 
do Vasconcellos, Sú. FJ•eire, Car·noiro de Re
zende, Lamounior Godof1·odo, C:.tmillo Soares 
14'Ullo, Sabino Harroso, Cnrvalho Hrito, No
gue-ira, Olyntho Ribeiro, Camillo P1•ates, 
PadUa · Rezende, Ama.J':t.l Cesn.r•, PeJ'J'eira 
Braga, Leite de Souza.; J?ra.ncisco Mn.lt:\., Ho
nedicto de Souza, Domingus Mascn.ronllas, 
Alft•edo Vat•ela. c Campos Co.rtior. 

porquanto ellas já se acham bastante accen
tuadas. 

Hoje o meu Pí11Jel <1 silTIIJlesmcntc corro
borar com provas documentaos o que hei 
aíJirmado. 

Para demonstrar,Sr. Presi<lcnto, quo o ma
rechal Floriano Peixoto era o supremo arbitro 
da politica. a.lagoana, começarei por exhlbir 
<t Camara o primeiro dos documentos que 
consegui, devido ao favor de um politico do 
Alagoas, membro da cornmissão executiva 
do partido yepublicano, naquelltt epoca, e 
quo, compollido pelo desejo do restabeleci
mento da verdade, querendo mesmo con· 
correr parn. que seja de modo claro e sufi
ciente exhibida a historia politica alagoana, 
em um dos seus capítulos mais importantes, 
teve a. gentileza de, cedendo às minhas in
stancias, fornecer-me os documentos de sua 
prop1•iedadade de quo precisava eu para. 
acudir ao repto do meu illustre companheiro 
de bancada. 

Entre esses documentos destaca-se, em pri
meiro Ioga1', uma carta com que, em 30 de 
dezembro de 1903, o Sr. bat•ão de Traipú 
prestava ao supremo arbitro da politica a.la
goana conta dos movimentos, dos incidentes 
e detalhes que occorriam na politbn. do 
Estado . 

Peço á Camara que tenha paciencia e ouça 
a leitura. do documento que vem provar á. 
evidencia todas as rnin h as allegaçõcs. 

Dizia o barão de Tra.ipú ao supremo chefe 
da política alagoana, o Sr. mn.eechal Flo
riano Peixoto, em 1893, t.lescrevendo o os. 
tado dn política alli e as condições em qnc, 
no sou medo de vm•, so .acha.va a.quellc Es
tado. Relatava então : 

« Pn.nvro E AMTGo-Nfí.o sendo convonicmt.e 
por ora quo me ausente do Est;ado, dou ao 
nosso d.odicado amigo Dr. Miguel Palmeh•n. 
o enet~rgo de, em meu nome c d.os üemais 

O Sr. · President.e - Tem a pn.- amigos que me auxiliam em politica, expot>-
lavra. o Sr. H.a.ymundo de Mi~·a.nda.. lhe circumstanciadamcnte a situação do nosso 

Estn.do, a política criminosa que ha. dese.nvol-
0 Sr.R.ay:rnu.ndo de Miranda vido o governo a. quem tivemos à infelici

..:.._sr.· Presidente, a minha presença na tri- dade de confiar a garantia de nossos direitos 
bu:ria, hoje, é simplesmente o resultado do e, · mais do que tudo, a nossa propria segu-
repto com que me honrou o meu illustre rança individual. · · 
collega.·de· bancada, o Sr. Deputado Angelo Desde muito so:ffremos 'os e:ITeitos de dos-
Neto. . · · · acertos dessa escolha, que actualmente se 

Dizia eu, oro priJI!.eÜ'O logar, no decurso manifestam n:_uito m.ais funestos, 'porque o 
da minha oração de hontem, que o Sr. ma- gov:ernador nao trep1da em empregar os 

· rechal :E'ló:i'iàno Peixoto era o supremo · a.r- "meiOs mais ignominiosos e mais ba1·ba.ros 
bitro· da politíca. alagoana e que o prestigio para subjugar o partido que f'undàmos pam 
d~ Sr ': barão ~e Traipíi fôra, na · politica ~legel-o, ~ satisfazer os seus mais irra.~~aveis 
replibbcana, obra daq11elle Inarechal, mtentos de deslea.f.dado c prepotencw., sem 

· ·· ~st~ é a primeira parte d9 repto'. paridade entre 0;'1 mais nefa):)tOs governos 
. ::Pal'a demonstraha, . Sr. Presidente, não que Alagoas tem tido. » 

quor_o: · ~Q.is, nem · devo conttnuar · a fazer . O SR.. ANGELO NETo-De quem é essa 
explanações, netn' desonvolY~r considerações, ~arta? · · · 
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_ O SR. RAYJ\IUNDO DI~ MIRANDA- E' cópia.\ tnaç::ío <' chegnndo a entregar-lhes algumas 
de nm:~ ca.l't;L. do Sr. barTío <le Traip(t uo Sr·. pt·oposi~~ões .· ofriciaos, .e ten ta.ndo conompe.r 
marechal Floriano Pcixnto. o l)~:,,•tido, csbnnjuncio o.:: dinlloit>os publicos na 

o SR. 1\NGELO NETO __ E eomo e::;tiL v. Ex. tt?t;uisição de peoselytos, a titulo de benefi-
lencto-a, '? . cws locaes ( ayudcs, pontes~ etc.) . 

«Desmorahzttdo esse mmo que o publlco co· 
O Su. RAY1\TUNDO DE MJH.:\NDA.- E' um nhcce lJtlst.:lnto como recurso dos governos 

documento politieo, nã.o (~ p:l,l'ticlllar. Estü. despresHgiados onde::.: honestos, rcstéwa inau
ni1s mesrnas cnnflições do tclcgra.mmtL üc gm·nr a politica. do assa.ssina.to, no que o go· 
·v. Ex. ao barão <ie Traíp(t quando reconhe· vm'no não trepidou. utilizando. por interme
ceu a chefia elo Senador Euclides 1'1'-' lta. üio de snus adhesos a. acção dos sicarios para 
n.ntos do ser reoleito. (Conlinüa fendo.) depor inten<lcntes, atirn do passar o poder 

«A. leddnde del/e pa·m coms-::!lo c, pn ·rt.m~to, mnnicip:ü a agentes quo se prestem á fraude 
para comnosco, Jm·ou :i.t(\ o nwmento em CJIIO eleitoral, conw aconteceu ultimamente na 
se consi<leron g:U'<'I.l11iido })Or l1avor organizado cüia.uo dn. Unü'í.o (a.nUga Imperu.triz), c inva
e disciplinado a seu cootento a for·ça de :;o- dindo com i.t forçn. do Estado outros munici-
gur:1nç:1 do Estnclo.» pios, como :'calm de flC <laJ~ aqui. 

Pm·gunto: quem era o chefe da poli.ti~·n de «Convencido elo qnu pur meios rogull,l.res o 
Alagoas 't o bar?í.o de Traip(t ou o J1utr•ccl1al honesiios Oi'<l. impossível voncer a eleição, o 
Floriano'? n.ccre.scendo se e osta. cidade a. sélle do 2o djs-

0 SR \NGELO NE•ro s -1111) ,0 .,.01· 0 l)al''o tricto elr.~itoral, onde ha ele ter logae a :.tpura-
: 

1
, 

1 
.'.. ' - e . J. . l' . tL ~ d I . ~a rl"oc'ou I'nvadil·ü e submct-

de Tratpu, conformo consbL das actt~:::; da. or- ~"f ~ ~ 8,
19 °• J} . <• J · < · . 

ganizaç:ão dos par·tidos em Aln.g-oas. 
0 <;~o,~i.I~<~ ~~Consi.ituiçi'í.o do Estado (a.rl.s. 100 

O Sn.. RAYMUNDO DE J'v[IRANDA- ];;l'n. o e l40) quo fixa. na eapikd do mesmo I~stado 
haT'ão de Traipú, rela.t;mdo <10 marcchn.l a Co1·ç :~ de sogm·a.nça interna, estabelece ·a 
Flol'ia.no o::. detalhes d;1 politi<~a. de Alagoas e policia municípal com força propria o dispõe 
pedindo orienta~·ão e providencias, signift~ que o governo não }JOde intcrvil' em negocias 
cando IJem que a lealdade elo [JOVcrnadm· 'J?a?·a pueulittres <LOS municípios, :;inão pr~ra l'esta.
com o marechal im.por/.ava a lealdarle pm·a bolocm· a ordem ; c ne:~tc caso só o fa.rá 
com o partido. (Continuando a ler.) mediante requisição dos juizes do diroii.o ou 

« ••• c po1· h:wer se entendido com p;ovct'- tlu~ cun::;clhos municipa.es ; o govermttlor fez 
nadores de alguns EsLactus do norte, acPedi- posl;ar aqui uma í'or·ç~<L do Estado a pretexto 
taüdo-os solida,rios com ellcs na defnsn, do d<> sr1rviço fiscal da Reeebedoria, o ás or1lons 
Estado contra qmtlqucr invasão do Govcl'no de um seu p~tt•onl;c <t!Bm, chefe dessa repar-
l<'cdcral. tiçn.o. » · 

« Prr.pn.rn.vtt ji~ na. I'cuuiií.o <lo Congresso, ~Pjn. dito ontec pa.l'GnLIIesis com muita 
em a.lwil, clnmontos dn conlpJ•o:;:sõr.s em n: - lega.lid:uln. tlesrlo qun.ndo a Rccebo<lor•ia do 
fonnas inconsli/uewnacs; o, a,pn7.iLI' rlc niio Pcne<lo domina toda a mn.egcrn <.lo S. F'ran
ha.vor conscg11ido r1uan l;o dnsr~ja.va, a11g-mon- cisco numa oxtcnsã.o 1lc 3:1 le.~·u:ts, e ainda. 
ton :t. forca. dn 1-iCg'tH': .Ln(~a, q ru1 t•.•m ~~~tmllt:tdo md;cndo su:r, jm·isdicçã.o a,U1 as margens d.o 
nos municípios, commot.t.enclo du8ol'<lcns c Rio l\foxot.ó, no Estado <lo Porna.mbnco. Não 
Yiolencias contr:L os nossos amigos qnn n:~w st~ ródo dispons<1L' torça .. (Conlinüa a llw.) 
toem submcttiuo ás impot-3ic;üos quu lhos di- «~~hiL força provoc<1va, tlesd.c que chegou, 
rifre conílicr.os com a. for<.·Lt. municipal c com o 

~< Dado o dcsaccordo soln·o <1 escolha. de povo, insulta.odo o espancando pessoas ioor
candida)Gos à cleiç~;to Jê~ilm·al, na, qual o go- mes c pacificas, <d.é que sob as ordens do 
vern:tdor IJHOl' tt todo transe f:.tzer dol.cgado~ cormnan<lai1te da sogur<mça o do chofo da 
:tl.Jsolut:~monte seus, inicion a po!itica <le üi:i- 1-.: ecebedoria, fez o morticinio <lo 16 de do
plmcelamento do pa.rtido, f;tzondo-Sl3 procl!3.- zembro, :.tpcza,r de anteri01·mente haverem 
mar chefe do . mesmo partido, a.thstn.ndo-se il.S ·a.utoridttd.cs municipaos procurado evi· 
daquelles d!3 seu::; membros quo nfio se nws- tal-a., recorrendo ao comrnandantc da força 
Ü'il.l'<.LDl bastante docüiS ;i sna direcçno C .COl' · osb.ulüal, que nao providencioÜ, e ao pro
canela· so dos (jUC, por infleis :L t~austL poli tira prio govoL·no do E~tado, solicitando a re
ou por amedrontados das <tmon.ças do cxtur- ti.l•ada, da. foi'Çll. IL bem da tranquillida.de do 
minio a for<~:t do aJ·nws, se r·c.mdm':Wl :L su ::, município, :w que elle nã.o dou rcspost:t. 
vontade e discril}i'i(). « Dada.;·~ ller.nl;ombt~, o jui~ <le dil•eito e o 

«Nilo ti.n lLa, on Lr·elíanto, reunido assim etc- nitendent:.l do mnnicipio tetc~ra.ph:n·:un ao 
mentos sufflcientes p:.Ll'a victoria. no pleito c ovn1·no <lo E~t<t1lo coJnmmlÍC;.tnd.o o Jacto n 
inteira submissão da opinião domocmtica. O soUcit:wdo n.inda. n. mtíl'il.d:t dn fo1•çn, cl'IO 
governa.dor percorJ:Cu todos os muni.eipios amoar::ava, comJÓ.ul;tor novo:;: o maior·cs a.t
tcntando transigir com os advOI'sal'ios da. si- tentados. 
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« O governador iocommoiou-se com essas 1 ·O Sn.. ANGELO NETO - E' uma mt,rta do 
autorjda. des (que . . se affiema.. S!Wão. clestitu .. i .. . · \S.:.·.· .barão d11 ,'ft':t:ii?CL di:'. ig_t.·.~ln. a? St·. mn.rech~.l 
das) por haverem decla.rwlo que a provo- F!Ol'ia,no Pelxob, qao, nao se1 por quo, vehl 
cação partira da força do ;~sta .lo e qne cs&!1 p ·J,l'<U' i1s m.5.o3 ele V. Ex. 
a~írár<t c.Jnt:r·a o. p:Jvo inoe~e. e faz. imme- 0 Stt. RA.Y MU:{DO DE .· MIRANDA - São 
d:ata.ment.e pi1rm· para. aqm um mawr: coa- sabsidios p!l.t':i ~t llistol'ia_ (Oonti 71.úa a let·.) 
t1!l~e?te de fo~ça. Clll.C a.ssa.L~ou o ~~m~.l~t~~ ml:- «Ne.:lta emet•gonci<1, corno semp!'c, o pD.· 
mc1pa.l c ~ey1a •. sem duvll.la, "'ICtt,na.rlo <t rente 0 amio·o conta.r•á com u. nossa lealdaue 
f~ç .~ mumcrpal qu~ escapou elo co?J1Lcto, se 0 dedicação; mas. si não houver um meio 
nao consegue evad1r-se na occastao J.o a:;- ele pôr termo a, situação tão funesta, _elo ga
salto. - ra,ntir os no~sos amigos e da.1•-lhos acça.o .na. 

« Os desàtinos commettidos ;1ntes c de- defc:m d.r, nossos direitos contra n,3 cencut:ts 
pois da hecatombe puzeram em sobrc;;a,\t·) a violencias tlo govoro ~úlor (lo E:;t::u~o, con
populaç\ã.o, o os nossos amigos tcom vivido vcl'tid.o como se aclln. em tyrannete. mgra.to, 
desde então sob a ameaça, o terror, e sem a criminoso e pervel':)O ; onlião to, to o nosso 
menor g:trantía ; a justiça e funccion:.trios o~forço será jnutil para erguer os nossos 
da admii:tistl'ação municipal. coactos. » amigüs, victim:tdos uns, i),terndos outros e 

Veja a. Camara como se Y<W narra,ndo a todos sem acção para uma luh contra o 
histoi·ia ao ch \fe supt•emo ct , ~ pol!Gic<L, de m:tis desenc<1l1 tcn,r!o Je~poü~mo, que. to· 
modo :1 torn :t.r oJ.wsa a sir.u:1ção do gov~t·no, rna.nJ. •J taes p1·opo,·ções m1m pleito 1'eder:a.l, 
infur·mado pel .. :.~s repi.l.rtições federaes, dcl ser-ú. Di.tC ill'alnir3nte pelor nn.1uelles que m-

.. - d 1 à l · terc~~al'om unicametH9 ;1"; !.i::)t •.do, c em quo 
que o 1acto nao . .;e era pct o mo• o por qnc a u roe mtds rlWiüil a intcJ·fer.3nda da Uali'io. 
estava sendo cLcsripto. (Continú'J., a f.er·.) 

«Excusa. dizer·llle que póie conth.Lr fr<.o,nca-
« O panico gerado pelo va.nrh1lísmo chegou mente no cl'iteeio, lealdaclCl e reserva. do 

a ponto das rcpal'tições federa.o: especial- ami.~o que em meu Ioga r va.e <~ sua. :pre-
mente alfandega. o telegrapho, occultn.rem sonc<t. · 
ou omittirom nas infurmações que pr,.~staram Abraça-o-:) parente e n.migo- BARAJ) m~ 
particulll.l•id<~dcs e occurrencia.s q uc bem Tn.Airlr. » 
ca.eactci·izal'iam o despotismo em que na~da -l~sta. ctwb, s1•• PrcsUcnte ... 
so respeitou, a. não sm• o quo se cousicJ.era.va 
ao lado do governo estadual, na,turalmnn1;n O Sa. ANGELo NETo-Que prova. ? 
por tm·om recoio de se oxpot'<3m c•Jm ta.es o SR. RAYl\IUC'loo m~ Mm .. \.NDA.- Prova. 
declarações, desde quo infelizmente nessas fJ.ctos histo!'icos, q1w vôm cJrrobo1•ae a.~ mi
duas replirtiçõcs, nem os seus pt·orn'ios chefes nhas affit· 11uções; que 0 St'. rna.t·ccb'ü Fl,)
pudcm contB.l• com o sigillo ·c fidolUade d.c l'i<.tno Peixoto, quer quoil·n.rn quee não, fui 
muitos cmpecga.dos. arbitt•o supl'orno d.a. política. :tla. .~·oana a.o 

«Compt•e·lwnde-se que a sitnacã.o dos nossos tempo em .que flli presíd<mt,o da Republica o 
amigos é g1•avissima. desde que tortos pre- aLé o ,na. em (lllC dníxon do oxisGil'. 
veom qUI SO deSOOVulVet'iÍ a J!Oiiticn, do U.SSctS· O SR. vVANDEH.t.EY n 8 ~{EN'DON<}A-A Ci1rta., 
sinato, do extot•minio aos que nii.o so :'ll.thffi ' !t.· 
torcm ll.!S imposições do govnrnatlor, si q11c V. Ex. a.ca.bou de 1m', pro\'tJ, n.pGna.s rtuo 

· o Se. lJa.r·;·L'J uo Tt'aipú f·Ji solidario com o 
algum me1o nií.o huuvor pa.rn. quo elles Se. mn.r-ochalli'lorln.nv Peixoto, sem que esto 
contem com gn.rautia.s do governo drL Uniã.o. fo~;se clwfe politico 110 EstaJ.o do Ala.goa.s. 

Outros ft~ctos quo se teom darlo e qne mos-
tram que o governado1• continúa u. agit• no O Sa. PI~Rl~IRA LIMA dtt um apa.rte. 
empenho de estender por todo o Estttdo o o SR.. Eu.sEBIO ng ANDRA.DE-E cn1 pn.rti~ 
tei't'or e o crime, confio :1 memoria do ·nosso culi.tl' no K.;tado de Ahtgoas. 
dcdica.do amigo Dr. Palmejra, a quem peço-
lhe de ouvir minuciosamente.-Eu E·os AMI- O Stt. ANGELO Ngro (di1··~ginclo-se ao Sr. 
GOS ESTAREM:OS PELO SEU .ENTENDER..» Raymund'o de 111it·anr.la)-:Leia a a.cta da or-

Si 0 s.r. barão d. 8 Tl'ruipú fosse chefe dn. ganizu.çn.o do partido consid~1·ando' o Sr. ma· 
rechfllli'loriano-chel'e. 

politi~a alagoana a esse tempo, si fv3se o 
arbitw ·dos negocios poli tlco.) do Estado, pre:;
ta.nto con·t:t das occurrancitts lã. eífectua.dn,::;, 
e narramlo-as do modo pelo qual melhor 
lb.e. pa.recia, não diria ao m<M'eclln.L eu e 
os . amigos e3taremos petl) seu enlertr.lM' -
po1•que isto não é uma communicação 
otncial, é uma. nM'l'ação político · pa,I't.icla.eia 
mnito pat·~im~l.ariz~.da. 

O Sa. H.~YMUNDo nm Mm.A.NOA-A a,c&a, dn, 
reunião o!l'i)ctuadu. nu. l'Jsillonci:.t d.o cor•on8L 
José dn Si P l3i~oto? V. g:c c :lmpreh~nd.e flUC 
nfio ,,, tunllo. portJU:t.n to n~Lo p:3r:-t.cncin, :1 ü:l~e 
pru·tidJ, nB~.st (llliz ;:l'. pos.;o (}'(iübiL' nm td3~ 
gl'ammtt do me:liOO coro.mllllicnndo o resnl
á.d o du. reuniã.1> em que 80 levava ao corllw
cimr.nto do marecltu.l.F'lor-in.no,por intermndio 
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do seu pl'OtJOsto nesta cidade, qno <t comrnis- O Sa. RAYMUNDO DE MIRA.NDA.-V. Ex. é 
são exucuti \'a do pa.rtido tinlH fica.clo com- quem não tem competencia. para inquirir de 
posta do De. Fa.usto d·) Ihl't'os, barão do mim quem me entregou este documento. 
Tl'aipü o Coronel ?"L Pei:;:oi;o. O SR. ANGELO NETo-O docummito unico 

O SR. ANGELO NETO -0 Sr. m:1roclw.l F lo·- no c:.tso é a, aeta, d<t organiza.çãu do partido 
ria.no nnnc;.t v~vo ra·npostiJ em Aln.gou.s e em Alagoas, mosteando que o marceln.l Fl.o
apcmts se dirigin. :10 f:\t'. coronel Jo;tquim ri<:tno f"oi sempre o chofo poLitieo; i'ót'i.t disto, 
Ta v<1ros da Cost11. nn.d a, prova,. 

O Sa. RA.YMUNDo DE :MmANDA- Quo ora O SR. RAn.ruNoo 1m MIRANDA - Ve-
c1wfo, cstn, cttrt.a, o dornonstl'tL. ja.mos. 

Não suhscf'evo os conceitn~ rlc3ta. eapf,a e, SI'. Peosidcnto, nõ.o tenho n. act:1, mas tr,.-
nm ltomonaqmn :t vneéla.d.o, devo uízr\l' qun nho um teh~gr<1mrna, que aqui está. passado 
r~dminisí;t';1ç~ões honcsta,s, int(:lligontes c fe- puln eoeoncl SCL Peixoto ao Dt•. Artllni' Pr.i
cnrúlt:ts toem ha,vido nos E:;tn.d.os,ma.:menlluma, xoto, em 20 de junho de 189,1, no c1u:Ll se diz, 
po ler· h to r sido mais do CiLW fui a, dL) Dr. cntt>c outras coL1StU! q uc não v e em <to caso ... 
Gabino Besouro, no Est<tdo de Aia,goas. o SR. ANGELO NsTo- E' bom ler tudo. 

O SR. J\NGELO NETo-Mas que, entJ·ct<.tnto, o s:R.. RAYl\IUNDO Dg MIRANDA-Só leio o 
mor·eceti rt máis sove ·::1. ccitictl, V. Ex. que diz respeito á qnestão, e apresento de 

O SR. ltAYMUNDJ DE flim.ANDA- Eu nunca publico o telogr.nnm<t l)ara que V. Ex. possa 
escrevi contm <:L adminLsteação doS:·. Gabino veL'iticar a legit.imtdadc do mesmo. 
Besouro, ao contra.rio, c nem mo achava no .1\.qni está : ((Fez-se hontem minha resi· 
Esta,do de Alagoa,s nesse pol'i.odo. dencla gr;:~nde reunião política, teatou-so 

Quu.ndo se t~·itou <1 questão dtt incousüt.u- accla.mar commissão executiva dirigir poli
cional.idt~cle de pormanencia do s. Ex. no go- tica Estado, iicn.ndo composta ba,rão de 
verno, eu era um dos que pensavam que Traipú. ·. 
S. ~x. não h<1via tmmiUCLdo o período gover- O Sa. ANGELO NETO- Em primeiro lo.~ar, 
namcntal. ('l'l·ocam.wse apw·tes ·) O Sa. RAYMUNDO DE MIRANDA-Tanto faz 

Bem; dca.nte deste documento, c1ue demom;- 0111 primeiro, como em terceiro : desde que 
tra o modo pelo qual os membros da com-
missão oxecnti vn, no Esi;ado prost,:wam. <tpoio sã.o tres nomes, um ha de vir em pt•imeil•o, 
ao chefe supl'Cmo em todos os actos om que outro em segundo e outro em terceiro logn.r. 
se accord:tva,m 00 Estttdo, p:1SSO a contt- 0 SR.. "VANDERLEY ,D8 MENDONÇ;A-Bcm, 
mme a exhibif,'-Ü.O do~ documentos, poi'(iUe, m ts và adeante. 
faç[l.-lUC ju~iiçn a On.mara,, o meu papel hoje osn .. RAYl\IUNDO Dfol Mm.A.NDA- (contim'ta 
na tribuna nfio é diseorroe sobe.~ a. politic<.L a te1·) (<barão de T1·aipú, F~msto e cu. -Sr' 
do Alagoas, r:\ cxhi iJir os documentos sob1·e Peixoto.» 
(H qmws fui rop1i .do. !l;'. '" conllrmaçTto do que referi hontom 

o Srt. ANGr·:r.o NRTO-Vt~mos :10 resto, POl'- nestLL tribuna, e que foi contestado. 
que oste,1, na,d:.t Pl'OV:1l';~m. 0 Sn.. ANGgLo NETO- A ClUCffi foi dil'lgido 

O Srt, R,\ Y~WNDo DI'i .i\tfiRANDA-Na opiniKo os to telogramma ~ 
de V. l~lC. 0 Sn .. RA YMUNDO J)E MIRANDA -Ao Dr. 

O Sn.. ANm:r~o Nl'lTO - Nilo sei como esta. 
ca1•t;a pn.rticular do bil,rão de Traipú ao m<.L
reclli.tl f<'loriano foi parar ás mãos de v. Ex.; 
não sei si ell<L é real e vei·dadeir:J,. · 

O Sr:.. 1\AYl\IUNDO DB Mm.ANDA (entregcmdo 
a ccn·ta)-Peço a V. Ex. para que reconheça 
a firma. 

O Sn.. ANGELO NETO -A lottra é do St•. 
Joa.quim Gomes do Assumpção, c <L c:~rta 
nad;~ prova. 

0 Srt~ RAYMUNno DB MIRANI>A-Mas )n'ova 
peranto a logi•J;t o estfi :wtlteni.ica(la pcl:.~ 
asslgnatma do ba ã.o de Traipú. 

0 Srt. ANGELO NE~To-Responda: quom lhe 
entPeguu esta carGa tovo cdterio para fa,
zel-o? 

Vo\, IV 

Arthur Peixoto. 
0 SR. ANGEW NgTo- E o Dr. Arthm• 

Peixoto era o m<.~r-echal Florian!J Peixoto ? 
No:~se tclcgramma mesmo se diz que o par
tido f,Ji organizado sob a di1•ecção de uma 
commissã.o o não do ma.rechaJ. 

0 SR. RAYMUNDO DB MIRANDA- Pr:ttica
mcnte, a politíc<.L clc.ts Al<.tgo:J..S se entendia 
com o marech11l; V. Ex. não póde negar. 
E. el'a, nltnolln. pessoa a compebnte, exclusi
v:nmmtr}, om nomo do maeechaL para. re
solver- as diillculda·.ies que se suscítavnm na, 
política, Lu.nt.o asstm c1ue, ao temp(} em que 
o barão de Tt·u.i pú foi eleito gov-ernaiior do 
l~stado POi' indicação do marechal F'Loeiano 
PoL:wto, V .mx. ora um U.os tJ.UO enr.ondiam ... 

0 SR. ANGEW NETO- V. Ex. quem~ 
10 
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ANNAES DA CAlVfARA 

O SR. RAYMUNDO DE Mm.ANDA -O Sr. 
Deputt~U.o Angelo Neto. 

O SR. 1;\.Nm:r.o NEl'o- Em qLie época! 
O SJt. RAY!\ru:-.roo DE MmANDA-Nn. époc<t 

em quo fui eleito governv,dor o Sr. barão de 
TraipÍL, 

0 SR. ANGELO NETO- Eu ainda não era 
voz activa na politica. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- J{\,; já 
tinha C<tndidato para• deputado 8Staduc..l; j;i 
tinhn, candidato para gove_1·nador, E' j;.i, a esse 
tempo entendii1 que a cl'ise política só podia 
ser l'OSolvüla com a apresentação da candi
datura J.o Dr. Artlmr Peixoto. V. Ex. ser a 
cap:tz 1le mo contestar isso~ 

0 Sa. ANGELO NETO - E' mera all.egação 
do v. Ex. ! 

0 8n., RA YMUNDO DEl MIRANDA - Mera 
n.llog:.l.Çli'Lo, não ; si V. Ex, pcrmitte a prova, 
ou a fa1,lO .immodia,ta, e documcntadamente. 

0 SB .• ANG I~LO NE1'() - Qual é a prova ~ 
O Sn.. H. h Yl\1UNDO m~ MIRANDA- E' uma, 

mn·t:t de V. Ex. · 

. 0 SR. ANGELO NETO- Dizond() O que~ 
0 Sa. RAYMUNDO DE MIRANDA~ Dizendo 

isto mesmo. · 
0 SR. ANGELO NETO- lslo mesmo-o que~ 

• Já não me recordo mais ..• 

O Bu.. RAYl\1UNDO DE MIRANDA- Dizendo 
que a situação politica no Estado, as· crhes 
que haviam no parti<lo, só podicLm ser s:.Ltis
Jactori.amonto rosolvüÜL$ eom <1 indicaç:ão do 
nomr, do Dr. Al'tlltn' Peixoto para govema.
dol' do Estado. 

0 ~n .. ANGBLO NETO - Isto em quo época ~ 
0 Sn.. H. A Yl\IUNDO m~ MIRANDA - Ül'a ! 

N esüt época. 
_0 SR.. ANGELO NE'l'O - Nesta ~poca-qual ~ 

Nao nestn agora .•. 
0 SR.. RA YMUNDO DE MIRANDA - Qnando 

foi clBi to o Sr. Ba.rã.o do T1·aipü, sondo o 
m.arechal JNol'iario o Prosidonte da Rcpu
blicn. • 

faço: não posso fazel-o sem a autorização de 
V. Ex. . 

0 SR. ANGELO NETo-Responda, ao repto. 
O Sa. RAYMUNDo DE rvfm.ANDA - Estou 

respondendo, ma.s V. Ex. não quer autol'i.
zar.me a exhiblçã.o da prova. 

0 Sn.. ANGI~LO NETO - Qnc o marechal 
Fio1·i<.Lno foi considerado chefe politico eni 
Ala.goas. · 

O Sn.. H.A.YMUNDo DE l\'fiRANDA- O caso é 
nm incidente que se prendo á questão inti
mamente, é uma cartn do V. Ex. 
. V. Ex, ao tempo em que o rna.reclw.I Flo

rmno o collocou na Sub-Conta.doria dos Te
legraphos elas Ah~goas, já agia ern política. 
sob a ba.ndcira do ma.rechal, sob a p1•ot;ce<,~ão, 
amparo e prestigio da t'amilia do mat•ccha.l, 
tanto assim, quo entendia ..• 

0 SR. ANGELO NETO-Si fosse como V. Ex. 
diz, a.Uâs, eu me honraria muito; mas não foi. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Nem OU 
digo que V. Ex. não so hon r·asse. 

V. Ex. entendia que a· cr.ise só seria con
veqiontomente rosolvida com a aprcscnta.çã.o 
do nome de um pa.ronte do m:uocha 1, o 
Dr. Al'thur Peixoto. 

0 SR. RommiO DE MIRANDA-Mas nossas 
mesmas condições o nessa. época. agia om 
uma lw<1 pm·tc do p<.Liz .•• 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE (ao Sr. Ro
ge;io de Miranda)-E V. Ex. conhece lJcm a 
política de Alagoas ? 

0 SR. RAYMUNDO DE lVITRAl\'DA-Estou tra
tando da politic:L do Estado do Alagoas, da 
qua.l m·a cholo supremo, decidindo llotalha
damon te as questões, o Sl'~ ma.l'ccha.l. Flo
rta.no Peixoto. 

O mareclml Floriano Peixoto, prtr:t os 
outros Estados, orn. o Presidente cl:t Repu ... 
blica, ptl.l'a Ahgo;•s Ol'<t o Presidouto da Re· 
public<t · e o chefe poli ti co do Estado. E' o 
facto, o o nobre Deputado ni:io me podm·á 
contest:.tr; mesmo porque nã.o conltoee a, ]_)o
nr.ica de Aln.go::t,s. 

Pois bem: continuando a minha soeio do 
considerações ... 

0 SR. W A.NDERLEY DE MENDONCA-0 caso e quo y. Ex.. ainJ.a, não provou ·que 'o sr. O Su .. ANGBLo NETO ~ Nnnr.n. quiz ser 
m.a.rochal F~oriano Peixoto fosse 0 chcte... chefe, se quizesso seria .. 
. 0 SR. RA.YM1JNDO DE MIRANDA (ao 81·. An- 0 Sn.. RAYMUNDO DE MIRANDA- Não 
gelo Neto)-V .l~x. uão ppde cpn~estar 0 que quiz ser che'fe, ma.s o foi. 
affirmo. . 0 Sn .. ANGELO NETO- Isto é O que eu 

. O SR. ANGl~Lo NETo- Não mo lembro .9ontesto. 
disso; tonwi pa.l'te activa na politica depois O Sn.. RA YMUNDO do MIRANDA - Nada ~e 
da l)Uhlevaç5.o de l ue ma.io de 1895. fazia sem a audiencia do S. Ex. 

0 Srt. H.A.Yl\!UNDO DE MIRANDA- Deve se 0 SR. vVANDERLBY DE MgNDONÇA- Jsto 
lembra~· e, si me pormitte n, prova, eu aera.uma questã. o de gen tileza. . · 
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SESSÃO EM 9 DE A (;OSTO DE 1904· 

O SR. RA.YMUNDO DE MIRANDA- Outra I O Srt. ANGELO NETo-Devo declarar a V. 
circum.stancia quo m. ostra o predomínio pol.i- Ex. que o ma.rechal Floriano Peixoto fa.l.lcc. cu 
tico em Alagoas do marechal Fluri<tno é quo a. 29 do junho de lS% e eu fní etnito Depu
(\.té para as nomeaç<)es dos capgos a.àminis- tado Foderal em :30 t.lo de~ombro de l8!Jô, de 
tratí vos estadmws o maJ·ochid Florianu, por modo c1ue não pode a, minha, ca,dcira ser con
intermcdio do Dr. Arthur Peixoto, era ou- sidcra.da como obtida. poe influencia, uo ma
vido em particula,r sobre os candidatos e recha.l. 
sobre quem devia, rccahir a nomeaç~ã.o. 
(Dirigindo-se ao Sr. k'igelo 1Veto) V. Ex. 
não é capaz de contestar isso tambmn. 

0 SR. ANGELO NETO - Não contesto, 
:i:nas a verdatle é que o Sr. barão de Traipú 
oi·a o unico chore. 

0 SR. RA Yl\HJNDO DE MIRANDA-1~1':1 mem
bro da Commissão gxec1IIiiva, mas ainda u.s
~im precisava consultar ao marechal. ('T:o
ccirrL-s·e apartes.) Continuando na demonstra
ção das minhas affii·mações, respondo ao Sr. 
Deputado Angoto Neto com documentos ..• 

0 SR.. ANGELO NETO - Mas V. Ex. não 
está r'espondendo nada. . 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-,. ,de na
tureza tal que não temo prova om contra
rio. O proprio irmão de V. Ex., o meu ami
go o Sr. coronel Paes Pinto ... 

0 Srt. ANGELO NETO - 0 que é que 
tem! 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Constava a 
nomeação do Sr. Aristides Calheiros pará o 
logar de a.dministrador dos Cone i os de Ma
ceió. 

O SI'. coronel Paes Pinto pediu ao Dr. 
Arthur Peixoto aqui para. int,ervir no sen
tido de que fosse nlle nomeado a.dministr<~dor 
da . Rec('Jbedol'ia de Maceió-j(t o Sr. barão 
de Ti•<Lipú era, goveenador- e telogra.phasse, 
porque a nomoaçã.o se üu·in. sem m:Lis de
mom. 

0 SR. WANDERLBY DE MBNDON<;A-Qno Va· 
101' tem ·isso 'f. • 

0 SR. RA YMUNDO DE MIRANDA-Isto serve 
pn,ra provar que não só na organiznÇ:i.o das 
chapa:~ estadnaes o fcdcraos, com<) at<~ nas 
mais silY)ples no111cações, em ouvido o maro· 
ehal Floriano Peixoto. · 

0 Sn .. ANGli;LO NETo-Coni;ost.o (jU') eu ti
vesse sido incluido na clmp<t Jedoral por in
fi uencia do ·Sr. ffiill'Cclt:il . FJo1•i:.mo Pei.· 
xoto. · . ·· 

. 0 SR. RA Yl\'IUNDO DE MIRANDA-Por uma 
razão muito natur;-..1 : V. · ·Ex. j;i ~:n·a poli
tico. 

O SR. Ar-:BEW NETO-V. Ex. est;.i fnzendo 
·uma · aJta bíog1·aphia. política.·. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Tanto 
mais honroso para V. Ex. 

T'endo sido a chapa fedoral organizada .•• 

0 SR. RAYl\IUNDO DE MIRANDA-V. · Ex. 
foi eleito Dnput::ulo pela primeira voz na ad
ministração e aind.:~ em consequencü-.. da 
protecçiio do Se. barão do Traipü, como 
do rnu.rechal Floriano cmbo1·a este já tivcl!sc 
m orrido. Este é que é o facto. 

O Sa.ANGELO NBTo-Devo declarara V.Ex. 
que teri<t muita honra si o meu partido po
lítico fosse chefiado pelo marechal Floriano 
Peixoto. 

O SR. RAYl\lUNDo DE MIRANDA- Eu vou 
lor .. 

o SR. vVANDERLEY DJ~ MgNDONCA- Pttr<t 
quo trazer essas que~tões pura .. o seio do 
Congresso ? ('llrocam-se opm-les.) 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- En SOU O 
primeiro a reconhecer; sou o · primeiro a. la,
men ta1· que questiunculas, como disse hon
tcm, de política, i.•ogioni1l sejam ttazidas para, 
o seio do Congresso Nacional. 

0 SR. ANGELO NETO-Al'ranca.ram da pnstn. 
do m::nechal Floriano telcgrammas c ca.rtas 
e trouxeram para aqui. 

0 SR. Eusmno DE ANDRADE- Não lta. tal~ 
não é oxacto o que afirma V. Ex. que, devo 
dizer, foi quem mn,is acc11sono pcrsogniu a 
f'ami.lh do rnarechal Flori:.~no. 

O Sn. ANOELO Ni~To-Quem foz a accusa
çiio ao maeoclml I<'lm·iano Peixoto foi V. gx. 
Quando chogamm ht os revoltosos. coin o 
SI' .. ~cmbm, V. gx, fez brindo aos revoltosos 
o no dia seguinte não duV.idou am appla.ndir 
os actos llOliticos <lo m:.trccha.l Florhtno Pei
xoto. 

0 SR. Emmmo Dl~ ANDRADE-E ha deshon
ra nis::;o ~ 

Deshom:1 tj tor V. Ex. pm·segnido os 
mem IJI'GS da famíli:1 do mm·echal J:i'loriallo a, 
q nem tndo devia. 

0 Sn.. PRESIDBNTE-Attonc;ã.o! A di.SCllSi:!:ÍO 
não pôde continuar assim por dii.tlogo . 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA (Lê.) « Ur
gente. Decidam quem deve ser govm·ruulm· e 
vice-govermulo1· . •. ?» 

Ora,, si o ba.rã.o do Tra.ipú fosso o chefo, 
preci:3avu.-se perguntar quem (lcvia. ser o 
governador e vice-governador · ~ 

UMA voz---Isto <~ muEo comrnum.Em POl'
nambuco deu-se o mesmo facto. 
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0 SR. RAYIIIUNDO DE MIRANDA.-Perclão; 
em Pernambuco deu-se o sBguinte: a junta 
goveroat.iva mandou um telegramma ao mn.
rechal Floriano in·licando tres nomes para 
governadoe.A respostr.L do Inll'CCltu.l Flot•iano 
foi a seguinte: o De. B<whosa Llnw. i:l.cccita e 
aPl'adeco a eleic>i'í.o pai'a O'Overrmclor do Es-
tado. · b · 

O SR. GoNc;ALO SouTo-E' verdade. (Ha 
outros apartes.) 

0 SR.. RAYJ\ITJXnO DE MIRANDA-Vou ler. 
Se. Presidente, o quo o Sr. barão do Traipá 
escreveu ao Dr. Artlnu' Peixoto naque!lo 
tempo: 
« •.•.••..••••..•.•..•••.•...•...•••••.••.. 

Devo lhe dizer que não renovei o con: 
tracto com o govomo, po1•qne constou aqu1 

no Estado que o marechal clesejavcr. que eu 
fosse 8enado1· (erle1·al, e, nestas condições, 
era preciso nã.o haver incompatibilidade al
guma. 

Sigo amanhã, para Maceió, onde aguar· 
do suas ordens. 

Penedo, 15 de outubrJ de 1894.-Do amigo 
e parente, barcío de Traipit.» 

O Sn.. ANGEW NI~TO- Com que direito 
ostâ. V. ·Ex. lendo cartas partic'ulares diri· 
gidas ao marechal Floriano '? 

O Srt. RAYMUNJJO DE MiRANDA-Que mal 
ha. nisto? Estou len•1o cópias do üo
cumont-.os politicos. 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃo-As cartas são 
p1•oprieda,tle dus respectivos destina,tarios. 

0 SR. ANG8LO NETO-POSSO usar das · c:11'
tas politicas que tenho ? 

Dá-me :xutorização para isso ? 
Si dá,eu as exhibo a.qui, porque afianço que 

o meu a,rchivo está. completo. (Ha ottlros 
apartes.) 

0 SR. RA YMUNDO DE MIRANDA - Diz O 
barão do Tra.ipú em 15 do outub_ro de 1894, 
quando ainda era vivo o marechal Floriano, 
o. ;ue acabei de lm•. 

Ora, Sr. Presidente, si até as indic~tções 
eram feitas pelo mareclul . Flol'iano, si ·o 
proprio barão de Traipú é o primeiro a dizer 
que quer evitn.l' incompatibilidades, porque 
constou no Estado, tal era a importancia do 
marechal,q no este desejava quo o mesmo Sr. 
barão de Tra1pú fosse o Senador federal. 

o. Sa. WANDE:rt~EY DE .MENDONÇA-O pro
. ced1mento flelle nao podia ser outro; amigo 
do marechal Flot·iano ... 

O Sa. RAYMUNDO DE MIH.A.NDA-V. Ex. 
não pôde tit·~n· deducções a seu bel prazer. 

não pôde forçar as conclusões. · 

A logica. obedece a regra::l invariaveis, o o 
bom senso tem uma trajectol'ia que não pôde 
ser alterada. 

R;ta não ê uma dod.ncção logica; a dodu
cç:'lo logica é fi no o rnarcclutl Flori:tno era. 
o S11premo arbitro do::! dostinos polit.ico::l ele 
i\. lagoas. 

0 SR. WANDERLEY nB i\1END01\Ç!A-R0pii.i1 
isto cem vezes ! 

O SR. RAYJ\IUNDO DE MniANDA-Digo com 
vezes porque cem vezes VV. EExs. o con
testam. Por qno ~ Porque o m<J,rechal Fio
dano ja é mort'), e a sua família -para VV. 
E Exs. agora não te ais o que dar. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONCA- Esta 
cil'cnmstancia paro. mim é iudifforente, por
que nunca o occupei. (T1'ocmn-8e apartes. So
am os tympano.;.) 

0 SR.. RAYMUNDO DE MIRANDA- Sr. Pre
sidente, attendenclo ao signal que me acaba 
de ser feito por V. Ex., no sentido de quo 
está esgotada a hora do expediente, bem a 
contra gosto peço que me dê preferencia, 
para inscripção na hora do expediente da. 
proxima ses::;ão,atim de que eu possa, concluir 
a exhibiçâo de documentos ... 

O Sn. ANGELO NgTo- Cartas particula
res! 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA ••• -que 
dizem respeito ao repto que me foi dirigido 
pelo meu illustre companheiro de óan· 
cada. 

Não fôra esse repto, a minha presença n:.:t 
tribuna seria desnecessal'ia neste momento, 
uma vez que a Camara comprehende perfei
tamente que, em discur.sos anteriores, já fiz 
todas as· explamtções sobre a politica de 
Alagmts. O meu compromisso agora é exhibir 
os doeumentos que corroborem as minhas 
atn.rmações, conforme o repto com que fui 
distinguido. (Muito bem; muito bem.) · 

O Sr. ]_-=>residente - EstiL finda. a 
hoJ'a do ex}Jediente._ 

Vue-se passar a ordem do dia.. (Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

O §r. Presidente -A orclem do 
dia consta, de votações. 

A Mt?Sa está infot•mn.da de que compare
ceram 108 Ses. Deputados, mas que já sere
tiraram tres. 

Por consequencia, estando presentes 105 
Srs. Deputados, não podem ter logar as vo
tações. 

Peço aos nobl'es Deputados que compa
reçam á ses:::ão de a.nic.mh·ã, afim de cum
prirmos o de.vet' de vott\r a, reforma do 
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SESSÃO E:\I 9 DE AGOSTO DE 190.1, '77 

Regimento e outras matoela.s importantes 
que figuram na ordem do dia,. 

Vou levantar a sessão e designar a ordem 
do dia pttra amanhií. (Pausa.) 

Vae a lmprlmir o seguinte 

PARECEl~ 

4-pprova as eleições 1·eal1:;;;odc1s no dia 3 de 
julho do. co1·rente anno, no Estado de 
Santa Catharína. c 1·econhece Depulodo pelo 
mesmo E8iado o 1J1·. Lu i;:; Anl.onio Fenei:·o, 
Gualuerto 

A Oommissão de :>etiç:qos ·c Poderes, ex
aminando as authcnticas da eleição reaH
zada no Estado de Sa.ntn, Ca.tlw.rina pa1·a. 
preenchimento da vagn. aberta. pelo ütlleci
mento do Dr. Francisco Tolent.ino Vioir·a de 
Souza, designou dia para serem recebidas 
quaesquer · contestações, não ha.vendo pro· 
testo contl'<l. a mesma, eleição. 

Em virtude do que é a Commissão de })il,
recer que ~eja reconhecido e proclamado 
Deputado pelo 1•e:fi~rido Estado o Dr. Luiz 
.Antonio Ferreira Gualberto,ctue obteve 8.293 
votos, maioria absoluta do eleitorado, e as
sim submetGe ao voto da Camara as seguin
tes conclusões: 

l 0 , quo sejam approvadas as eleições rea1i· 
zadas nG <lia. 3 de julho do corrente anno no 
Estado de Santa Catharina.; 

2°, quo se:ja. reconhecido e proclamado 
Deputado o Dr. Luiz Antonio Fm·reira Gual
berto. 

Sala das Commi.ssõos, O de agosto de 1904. 
-Jose Easeb1'o, presidcntc.-Euseúio de An
cli'ade, relator.-Jii:li.v Octspcw.- Sâ Freire .. 

Vão ~~ impl'imiL· os scguintu!) 

PROJ,t';CT03 

N. 134-190<1 

Aut01·i~a o Pode·t Exectttl:·l)o a aú>'i'l· ao Jíinú;
terio da Gtwrm o credito co;!·raonl:inorio de 

. 9:445$160 pam oecm·1·e1' ao pagamento dus 
o·rclenados que competem ao .w1c1·etcwio apo
sentado do ecotincto A..rsenat de Guerm de 
Pm·'í'!am.lmco,bcwhw·el José Jih~n•.:isco RibeiJ·o 
'Jlachado, de 13 de jonciro do 1899 a 25 de 
de.~cmbro ele 190:2 

De accordo com u. exposição :t'eH:.L pelo 
Sr. Ministr·o dct Grwrm ao Sr. P1•esidento da 
Republica., em 2 de JJliÜO de 1002, esto por 
mensagem dc:L mesma du.ta, solicitou do Con
gresso Nn.ciona.l mn crcdit'l exi.mor·dina.rio 
de l :890$320, p<LI'i1 p;.tga.mouto <.W bacluu•cl 
'Jo,sé Francisco H.iboü·o l\úwbado,ox-scc!'Utt.trio 

do cxtincio Al'sen:,l de Gucr1'a de Pernam
buco, do ordenado que deixou de t·eceher, de 
13 de janeir-o de 1890 a 26 tio out.uhro de 
1000. 

Dos documentos cntã.o snl1mcttidos ao es
tudo da Commissão de Orç;Lmcnto verificou· 
se que tal pag;1.1nonto era devido ;w rofol'ido 
funccionat·io no período d'~ tompo compt·c
hond.itlo cnt1·e a, sua, suspens5.o pa1·a respon
der a processo por tm• St(lo denunciado corno 
incnr~o nos arts. 208, § 1" c 215 do Codigo 
Penal e a sua, dcspronuncia. 

A Oommissão de Orçamento opinou pela. 
concessão do credito rcdido c fnrrnulou o 
projccto n. 43. do InO.~ .• que, submottülo ao 
-..-oto da Camarn., foi por clla, approvado, de· 
pendendo t.~pcoa.s da app1·ova.(;ão da re(la.cção 
fin<Ll a su:L rcrncssa ao Senado. 

..-\.ntes da a.ppl'•lVltçã.o do l'Oferido pro.iecto, 
o St•. Prcsirluntc d;t Ropnblic;t. pol' mensagem 
de l:i de ~t;tcmlH·o do mesmo anno,dcclarava 
qne or·a insuflici,.·nte o credito de qno tl'atavt.~ 
:J, mcnsa,gom a.nterlor c llCclia. quo o credito 
conceditlo f'osso de 4:283$.870. 

Na exposição de motivos feita então ao 
Sr. PJ·osidcnte da RCl)Ltl.Jlica, 1)(1lo 81•. Mi
nistro dn, Guerra, encontra-se :1 explicação da 
difi'crcnç.n. ~nt ;· e as dnas quantLas pedida.s. 

O lxwharel .Jo.5é Francisco Ribeiro Ma· 
chado reclamou sobre o calculo feito pela 
Direcção Geral da Contabilidade d<~ Gucrré.t e 
esta, VOl'iJicou tee ha. v ido com effeiiio engano 
no rcl'erklo cn.lculo, poi::l a qua,utitt devida 
ora esta c não a de 1 : S!J0$3.80. 

Ntl.o tinha ainda <.L Commissã.o do Orça· 
monto se pronunckül.o a. respeito deste pedido 
de credito quando o S1·. Presidente tb ltopu· 
blica. pm· mensagem do 15 do junho do anno 
pass;tdo, em additu.mr.nto ás duas antCI'iorcs, 
solíci-ta o credito especial de 9: tJtl5$lGO, nfío 
só para o lJUga,mento. do ordenado a quo 
tinhtt diecito aquulle funcciomtl'io, do 13 ue 
j<mclro de 1800 a. 26 du outubro de l!JOO. mas 
tn.m1Jom do or,tcnado que lho é devi Qo desde 
esta dat;a, até á. vospern. do dia. em que come· 
çou a, perceber vencimentos de inaciiividaüc 
por ter sido a.posenl.allO em 17 de dczombro 
dn H:I02, vist.) cont.ar m:.ds fio 10 arJDos de 
serviço c achar-se inciipt\,z de continuar a 
servir em l'l:t.zü.o do seu cs&o.do tlo invalidez. 

A 26 de uewrnhl'o Ó.l> me:::mo u.nou come
çou o roíhrido funccion~Lrlo <L perceber os 
vcncinwntos de inact.ivida.do, do rnodo que 
o período n. quo se refere esta. nltinw. men
S<1gcm vae de 13 de janoiro do 1890 a 25 llu 
dezembro de 1902. 

Em I 9 de jttncü•o de 1890 foi extincto o 
1\rsenal de Guerrn. de Pernambuco e ces
sou, pol't.an to a consignação pa.ra paga- . 
monto do~ l'CSJ)üct.ivos funceionarios, o que 
justifica os f.!edidos do crcclitos rle q11P. sQ 
ocenpam as 'dluditias mons<tgon~. 

. . 
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A Commissão de Orçamento, reconhecendo 
o direito quo assiste ao refeddo sec1·ota.I'io ao 
pa.ga.mento dos seus ordenados dm·ante aquelle 
tempo, submctte á considct·ação da Ca.mu.ra, o 
seguinte proj ecto de lei: 

O Congresso Nacionall'esolve: 
Artigo unico. Fica o Podm· Executivo au

torizado a abrir ao Ministorio da. Guerra o 
credito extraordinario de 9:4,15$160, pal'a 
occorrer ao pagamento dos ordenados que 
competem. ao secretario aposentado do ex
tincto Arsenal de Guorca de Pernam1mco 
bad1a.re1 José Francisco Ribeiro Machado, do 
13 d!3janoiro de 1899 a. 25 do dezembro de 
1902; revogadas as disposições em contrario. 

São os seguintes os credi tos extr<.t-orçamen
ta.rios concedidos pela Càmnra na presente 
sossão; 

14 creditos ex
traordin<t-

Papel Ouro 

rios ..•.... 5.2t13:527$178 27:915$150 
6 üitos espc· 

ciaes .•... 13:133$330 100:000$000 
4 ditos su:pplc-

mentu.res.. 705:034$233 4:747$533 

5. 961:694$741 132:662$683 

Sala das Commtssões, ü do agosto de 1904. 
-U~·úano Santos, presidente interino.- Ga
leão Ça·l'·rJalhal.- Paula Ramos, l'Clator.
Latwindo Pitla.- Cornel'io da ]i'onsucct. -
Victm·ino Monteú·o. 

)txposiçtto a qHo se ~·e{'e~·e o 2JCwece1· S'U1Jrtt 

Sr. Presidente da Repubtica- Em mensa,
goni dirigida. u.o Congresso Nacional, em 13 
de setembro de 1902, foi solicitada a con
cessão do credito especial da. quantia de 
4:283$870 para occorrer ao pagamento de 
ordenado quo compete ao ba.clm1·el José Fran
cisco Ribeiro Mac"hado. socJ•otario <lo cxtincto 
Arsenal do Guena do Estado de Pol'nam
buco, do 13 do ju.noiro de 1899, em que foi 
considerado suspenso do respectivo emprego, 
a 26 de outubro de HJOO, em que foi q,espro
liunciado no processo a quo rospoudera por 
crime de responsabilidade. 

Acontece, porém, que o referidofunccio
nário pediu o obteve aposentadoria. em 17 
de dezembro de 1902, por conta1• mu,is de <lez 
ànnos de serviço o acha.r-so :incapaz do con-· 
tiiiuar a servir, em razão do seu os·tado de 

· invalidez. 
· Em. taes condições, <! (le justlçr.\ que o pa
gàmento daquelle ordenado se estcnd[t até 25 
de dezembro de 1902, vesper~ do dia o1n quo 

com.eçou a, perceber vencimentos de ina.cti
vidt,,de. 

Por isso, venho pedir que. em additamento 
á cita.d t~ mensagem, vos digneis do solicitar 
do Cong·rc.sso Nacional <mtori.za.ção para a 
a.bortura a este rviinistorio do credito que se 
torna preciso para attender ao pagamento 
de que se trata,, no período dccorrjdo de ja
neiro de 1899 a dezembro de 1902, na somma 
de 9:445$160. 

Rio ue Janeiro, 16 de julho de 190:3.
Fmncisco de- Paula A1·gotlo. 

N 135 --1904 

Jlulori::a o Poúe1· l!..wecutivo c~ aúrü· ao Jllinis
/.erio da Gtte1Tlt o c1·edito eo;tnwrdintt1'io de 
7 31$633 }){Wlt occm·1·e,· . ao pagamento de 
ordenado deuiclo ao c~j'uclante ele po1·te(~·o 
aposentado do exlincto .A~·senal de Gue·n·a 
ele Pe1·nambuco JosrJ Alfredo de Carocttho, 
de 19 de janei~·o de 1899 a 1.0 de ab1·it 
ele 1900 

Por mensagem de 31 de julho do anno 
proximo pa,ssado o Sr. Prcsi.dente da Repu
blica solicita do Congresso Nacional a neces· 
Si.U'ia, :wtorizaçã.o para abrir ao Minísterio 
da, Guerra um credito do 737$633, aftm d0 
occoreee a.o pagamento de o1·denado devido 
u. JoSé Alf1·edo de CarYu.lho, ex-ajudante do 
porteiro do extincto Arsona.l de Gucrrn. de 
Perna.mbuco. 

Em 19 de janeiro elo 1899 deu-se a cxtincção 
do Arscnt~l de Gue1•rtt de Pernambuco, sendo 
dispon:::;ado:3 os respectivos funccionn.l'ios. 

O <.tjudanto de porteiro José Alfredo do 
Carvalho contava o tempo nccessario parti. :1. 
sua aposentadoria e obteve-a em ll de <Lbril 
de l900; deix:.mdo de receber o respectivo 
ordenado desde a. d:l.ta da extincç~ão do 
arsenal até 10 de ab1•il, vospm.·a do dia em 
que começou a perceber vencimentos do 
inac-tividado. 

A Commissão do Or•çiunento, reconhecentlo 
o dil'eito quo assisto <.i.qnolle fllnec.ionario, 
submette <:'1. cou::lidera,ç~ão tla Ca,mara o se
guinte projccto de lei : 

O Congl'esso Nacionall'esolvc: 
A1·tigo unico. Fica. o Pode1· Executivo auto· 

rizado a abrir ao Ministei'io da Guorra o 
credito oxi;mordilÍu,rio. de 737$633, para oc
cor•rer ao paga,mcJJto do ordenatlo devido ao 
ajudn.nte de porteiro aposentado do exti.incto 
Arsmml do Gllel'l'a de Porna.ml.Juco, .José Al
freuo do Cu.rvaH-10, uo lD de janeiro de 1899 <L 
10 de abl'il do 1900 ; rovogt~d.aB as dispo
sições em con tru,rio. >> 
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---------,~~----~--------------------------------------------------------~ 
Approva.do este projecto, a. C<Lmara terá 

concedido nesta sessfLo os seguintes creditos 
oxtra-orça,mentarios: 

16 creditos 
extrtwr
dlua.rios. 

6 creditos 
os p e
cia.es .... 

4 creditos 
su ppl e
menta-
l'OS ••••• , 

Papel Ouro 

27:915$150 

13: 133:):3:30 100:000$000 

705: 03,1$2:33 4:747$533 

5. 962:432$37<1 132:662$683 

Sala. das Curnmissõos, 4· de agosto do 1 !)IJ::. 
-UI·lJtowSanlus, pl'esidentc interino.-Paula 
Ramos, relator. - CorneUo da Fonseca.
Laudndo Pita.-V·iclorino .:.llonleiro. -Gateao 
Cal"'l)(tlhat. 

BJ;posiça:o a que se ref'<we o parecer s·upra 

~<Sr. Presidente da. Rcpublica - Sendo do 
justiça o pagamento '" José Alfl·edo de Car
valho, aposentado em 30 de ma.rço do 1900, 
no logc.tr de a.jutl.ante ele porteiro do oxt.incto 
Arsena.l de Guer'l'<t do Estado do Pernam
buco, do Ol\~enado inlwrento a esse loga.r no 
pcl'io(lo decorrido do 19 U.o ,janeiro de 1890, 
em quo se offectuou a extincção do dito ar
sona.t, a lO Lle abril daquolte anno, vespol'a. 
do dia em quo ptLssou ollo a p<.H'cobee vonci
mOJrt.os do inacti vitla.cle, rogo quo vos digneis 
solicitar do Congresso Nacional a.nt.ol•lza.ç~ilo 
p<.tl'a ~Lbortura, a (l.~to Ministcrio, do credito 
espociaJ elo" 7:!7$63:3, impot•tancia, do ref"or.ido 
ordcna.Jo no pol'Iodo in(licado, c.Lfim tlo podei' 
attcndee a, esse pa.gumenGo. 

Rio de Jn,neiro, 31 de j11lllo do 1003.
l,hmcisco ele Pmtlo 1b·gotlo. 

N. 136-100--1 

Autor'l..:ra o Podei' Exewti'IJO a al;rú· ao JlR
nisteJ"io da Inr.lustr·ia, Viaçao e Ofn·as 
Puulicas o credito oo;traordinario do 1·eís 
3:795$695, pa1·a pa!Jm· ao en!Jenhei1·o as· 
t1·onomo Nwrw Alves Dtta?·te Sitva a [JI"at-i
(i.caçr.io que lhe oompeta como di·l'ector do 
0/Jser·vatoJ•io Asl1·onomico do Rio ele Ja
neiJ'O, ·no pel'iodo do 21 <lo .fanei?·o a .'31 de 
(lazomln·o (lo :1 VOS 

O CongrO'lSO Na.eional cuncoJou u.o Dr. 
Luiz Ül'llls, dircctor do Ob;:;ervator.io Astl'o
non'lico do Rio de Ja.noiro, um u.nnu de licon· 
ço com todos os vcncimo·ntos, om cujo goso 
ello entrou em 21 de ;j[~noiro de 1903, doi
"t~Jndo de providencütr sobro u. concessão da 

verba necessaria. para 1)agamento (ta g_rati.
ficação a quo tinh1L direito o seu subst~~llto 
legal, engenheiro Nuno Alve;; Dua.rte Sllva .. 
Aguelle dircctor esteve no goso da licença 
rofet•illa. durante ll n1ezos e 12 di.as, c;:tbcmdo 
ao seu Rubstitnto a g1•a.tifica.ção mensal de 
333$333 d.Ul'éLllt(~ todo este tempo, O que pro
faz a quantia de 3:795$695. 

O Sr. Pr·esidente da Republica, por men
sagem ele l9 ele julho ulti}llo, pe~e ~G 
Con(•Pesso Nacional a, necossa,na autortzaçao 
par:~ <Lhrir ao :Ministel'io da Industrb, 
Viação c 01Jl'ns Publicas o credito cxtra.
ordinario daque.lla quantia para poder occor
rer <W pagamento devido. A Commissão de 
Ol'çc~mento julga, perfeitamente justiíiea.do 
este pedltl.o o submeti;e á consider<-~c;ão da 
C<.unal'a o :3cguinte projecto de lei: 

O Congresso N<~ciormlrcsolve: 

Artigo unico. FiCi:.t o PoliOI· Executivo au
torizado a abrir a,o Ministel'io ela. Iudustt·ia., 
Viação o Obl'a.s Publicas o c1•odito extra.o!'
dinario de 3:795$605, pal'a pagar• ao onge
nhoiro a.stronomo Nuno Alves Dni1l'to Silva 
a. gr<:~tificação quo lho compete, como dire
ctor interino do Obsorva;torlo Astronomico 
elo Rio de Janeiro, no poriodo de 21 eleja
neiro a. :31 de dezembro de 1903; revogadas a.s 
disposições om contrario. 

Si a Ca.ma.ra. approvar este projecto, terá 
coneeui.Llo os seguintes creditos. extr«.-orça
ment:u·ios: 

Papol Ouro 
17 cee(litos e:dirtl.· 

oruinnt•ios .... 5.248:060$506 27:~115$150 
G Cl'Cditos ospo-

cinos......... 13:133$:330 100:000$000 
4 crcditos s u p-

plomonta!'CS.. 705:03t1$233 4:747$533 

5.966:228$069 132:662$683 

St~la da.s Commissões, 9 rlc agosto de 1904. 
-·- U1·lJano Santos, pl'csidonte intot'ino. -
Pattla Ramos, rola tor. - Co1·nelio da Ji'on· 
seca. - Lautinclo Pilta. - Victorino l\1on
tei1'0. - Gateao Carvalhal. 

Eo;posiçtto de moti·l)os ct qt~e se re{e1·a o parecer 
sttpra 

S1·. Presül.ontc ~a Rep11bliea - Tendo o 
<lil'cctor do Obsoe,·a.tol•lo do Rio de Janeiro 
DL'. Lu i~ Crnls e11trado no goso de um anno 
de liconçn., em 2l J.e ,janei1•o elo 1003, quo lhe 
fol concodida com todos os veneimeoto.;, nos 
tet'lU.)~ ao decl'et.o legislativo n. ns ), dos l'tl
í'oeidos moz o a.nno, a seu substituto legal, 
ongenhei1·o astrouomo Nuno Alvos Dmtt•te 
Silva cu.bo <t gratilicttção mensa.l do 333$333 
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oü 3:795$695, correspondente a ll mezes o I zile.ieo na. to ou IJa.tnr:tlizado que fizer a de.;;. 
12dia::l do anno findo, que tiC'ixou de sor-1hc clara.çiiu d<1 ütbclln. quo indica, o dando ou
paga om consequencia do abono . integral !ia trag rro·vidcncüts ; com lK\.rect:,r e emendas 
consignação re: .poctiva. ao e:lfectivo, pelo que <h ma.ior-i<l, da. Commissão de Constituiç:ão, 
se torna nece~sario o pedido ao Con):l'O>:>Bo Legislaç·õ.o n .1 usti<:<t e 'loto em sapa.r<ttlu do 
Nacional do mn credito extrnordinario da- Sr. Germano I-h::;siocher, pr·ecedcnclo a vota
quella importanch~. para occoncl' ao l'cspe- çlio do requerimento do Sr. Luiz Doniingues 
ctivo pagamento. (211 dlscussão); . . 

Rio do Janoü·o, .. 1 a de jullto de l9M. _ ,-Votação >do -~~·~Je~to 1~. 122, de 1:0~,, au~?: 
Lmwo Seveí·iano lliullel· I 1zanelo o I uder_ Lx .. oclltlVO a concedm lllc~::s 

· um anno ele llcençn, com todos os vcnci
mctrGos, pn.r-a tratamento de sna s<wcle, ao 

O S_I·, P:r~s~<:le?1te- D~~igno pa;ra alferes do 12° b<tt:tlhã.o ele inütnt<:tria do ex
fsrroa~h~ a me:smct or ,.em do diU de hoJe, cr~ito Alfl'edo Romào dos Anjo::> (discussão 

umca); 
C_ontinuacão .da votação das emendas olie- y,)tação du prójecto n. 123, dn 1804, auto-

~~m~as ao_projecto n,. 35 A, deste. anno, em riz;1ndo o Poder Executivo <t prorogar por 
<Y d1scussao, que reforma o Regimento I_n· um anno, com ordenado, parn. tmtamento 
torn? da Camara dos De1mtados (3a drs-~ de s;,mde, a licCitÇa concedida ao bachtLrct 
cussao) i, . . . Vulpia.no de :\quino Fonseca., atil<.tnuense dos 
. :.?tn.ç<lO do p.roJCCto n. :10 A,,dc ~9?4: au- Cul'l'oiosde Permtmbuco (disctB::~ão unicu.) ; 
touzando_ ~ pr_esHl~n~-~ dct l~uJ'.u.bvca. ,·.~ en: . VoG;tção do projocto n. 124, de 100<1, <.tuto
com~end,LI u. l~dustiH1, pel~ .Mm_stcdo d., l'izandt> 0 Poder l~xoctHivo a coucL~der· <~o 
Marmha: os navws que mencwn<.t; co:11 pa.- , b··t·· · · • d · · .. f'•d, •. 1 ., "' ~i d E~
recere" e emendas dns Commi'ls-e · de Ma- :su ".ttu~o 0 JULZ e 01 u. . na sevç~.o o ::s 
rl~ha ~ Gnerra. e de Or·çamento 

0 
e ::s voto ~::m üt~lu do ,, mazonEs, bctGll<.n·el A~1,omo Dcmo

separa.cto do Sr - Soares d. s Santos (la. li ._ tr10 .de Stmza, um :'nno de _ llcdlÇ~t eom os 
cus~ão) · • ' < c s ~encm1ent.os ~e~pec~1.~os .. p.a.r.<~_tru.t.~~· ~te suu. 

vo~a.ção do projecto n. 112, de 1004, insti- su.udo onde lhe conv1c; (•lts._.us:;tw umM). 
tL.indo o privHegio homesleo.d i;)ontando de Lovn.ntu-so a r;ossào á 1 hora. e <lU mín11tos 
penhora o immovelrural pertencente n. bru.- àa tal'de. 

73" SESSÃO EM '10 DE AGO~TO DE tnOl 

Ao meio-dia proced.e-se ti. cluun~tda i.t que Horb, Ucrot!_i~t, de S;.L, Corrl!a Duka., Amo
rospondem os Srs. Pa.ula, Guimn.r5.os, Oii- l'ic:o do Albuqum.·que, Edco Cuelbo, l('1d.elis 
veira r'igueiredo, ,\lonca.r Guimar-àes. Tho- Alves, Ga.lvão Baptista., La.urindo Pittt~, 
maz Accioly, vVandc·:ley de Ivioudon<:.n, .Julio Santos, Mu.ul'icio de Ab1·en, C;,irlos 
Joaquim Pires, Eugenio Tourinho, Hosann;Jh Teixeira Brandão, P<Ltllino do Souza, José 
de Oliveiea., Dias Vieir;J., Aniúo de Abreu, Boni1heio, Af)tolpho Dutr;~,, Bueno do Paiva, 
Eduard.o Stndn.rt, Sot·gio Saboia, Gonçtdo Leunol Filho, Ma.nool Fulgencio, Nogncir;~, 
Souto, l~loy de SoUí~<t, Fonseca, c SHva., Olcga:l'io Maciel, vVenccs1:1o B1·nz, Galeào 
\Valfre.do Lmtl, Ccl80 de SCIUZn, nl'icio Cacvn,lh,d, Mül'üÍl'<.t da Silva., Bel'nttrdo de 
l4'ilho, Mn.laquias Gonçalves, Cot·nolio du. Campo,~, Forroira. Brn:ga., Paululo Ca.rfos, 
Fonseca, Angelo Neto, Itaymundo de Miran- Ca.nrUdo RodrigtH3~, Rodolpho Mir·an<lrt, fLrr
da, Eu::ellio de Andl'nde, Arroxellaa Galvüo, monegildo de Moraes, .Joaquim 'l'oixoir':t 
Rodrigues Doria, Joviniano do Carvalho. Brandão, Ca,rlos Cavalconti, Ual'Valllu Gha.-: 
DOmingos Guimarães, Bulcão Via.nn::t., Ga.reiu. "Ves, Paula Ramos, .ruvcnal Míller, Ma.rça.l 
Pires, Augusto do Freitas, Pimo Dn.ntus, E:)cobar, Rivt~dél.vlu. CorJ•eu., Vcspasia.no de 
Alvos Ba1•bosa, Rodrigues L1m;1, P:l.r<mhos Albuquorqnc, Campos Car·l.ie'l' e HoJHem d.c 
f"Ionteu~gro, Rodrigues Si:Lldttnha., Bcl'llUl'Ü.O Cn.rvall!o. 
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A1lre se a. sessão. 
E~lida e sem debate ~pprovada a. acta da 

:,'3essao antecedente. 
Passa soao ·expediente. 

O S1... Alencar C-}uituari'tes 
.{Jo Secretm·io) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIE~TE 

0fficios: 
Do Sr. Deputado An t.onio de P;:tdna Assis 

Rczende,communicando que, procisando ra
tirn,r-se para fóra. do paiz, por motivo de 
saude, requm• po:.· praz'o indeterminado a 
necesse1ria licença.- A' Commissão de Pe
tições e Poderes. 

Do S1•. 1 o Secretario do Congresso Repre
'sentativo do Estado de Santa Cathal'ina, de 
24 do mez ultimo, communicando quo nessa 
data foi instalada a 3a legislatura do Con
,gresso Representativo do mesmo Estado.
:Int'3it·ada. 

Reque1•imentos : 

bnho largamente .atnrmado e demonstrado 
destn, tribuna,, ha quatro annos. 

O meu projecto é aài considerado, sincTo 
um, modelo, pelo moílos wn optimo ,·emedio 
pmYl a situaçll.o de descahdJ1'0 em qtte viuemos, 
otferece li.~ J»·incipaes [!tm:mtias, crea mn 1·c· 

!Jimen mé11 desafogado r-m·a o commm·cio lw
nesto e pam o sea credito. depositando n.elle 
os estabelecimentos lholcm·ios muitas espc· 
·ranças, sendo que antes delle ser lei niie :>rJ 

deve tratm· da creaça11 de estalJelecimentos de 
c1·edito para descontos, ''em mcs·mo de ?'<J· 

forma do Banco ela R -:publ ica. 
Confesso a V. Ex. o meu desvanecimento 

por essa imparcial e cornpC'tcn te apreciação, 
c dou-me por pago lle todo o 111e:~ es!\Jrç:o e 
do insauo trabalho qne tenho tido para. 
dotar o p:tiz de uma bo~. lei de fallencias. 

Estando encm•rada a 3:1. <liseussão o de
vendo por estes dias tr:-1· loga.1· n. votação, 
pat·eecndo-me, po1•tant.o, opportuno, envio ~t 
Mesa. aquelfes · artigos. pedindo que s~jam 
publicados no Dicwz'o do nmgrc,;so, como um 
importnnte r,ubsidio sol:·l'l' o a-:;sumpto. 

DOCt:':'I!ENTO? .\. QUE SI:: Ri:i"ERE O SR. l'AH:\NHú~ 
• ~rDNTE!SEO P.O 

De Paiva, Valente & Comp. Lemos Mo· 
reh·a & Monte e Santos & Comp., nego- A. sztuaçito ela ptaç.:t. -Um dos males qn1~ 
.ciantes na Pa.rahyba do Norte, pedindo pa- mais teem opprimido ocommercio e augmon
.gamento de 47:676$707, em virtude de p1·e- tado a sua. já immensa desconfiança. são a,':l 
catorio que juntam do Juizo Federal daquelle concordatas pam pagamentos de porcenta-
Estado.- A' Commis:~ão de 01•çamento. gens irrisorias. 

De !\-Iaria Carolina Ramos de Assumpção, J~ lei a.ctual, nã~ limit:u:do o minimo U.e~~a~ 
:pedindo augmento da. pensão que 01·a per- potcentago?~· denta ma1gom a .verd~ü<m~~ 
·cehe.- A' commissão do PenSões 0 contas. aiH~sos, S~Jettando o. commercJO ao.:: m~ts 

. - f sót'lOS pel'lgo~. E Pl'CCL'>t1.m~nte uma das v.u·-
0 s 1•• Pa~·anh.os Mo:ri·teuegt•o t~d~s u_o proJocto que esta, na. Camara e a 

-Sr. Presidente, antes de apresonta,r 0 pro- lumtn.Ç'ao da poreentug~m a pagar n~ssas 
.jecto, que no anno passado tive a. hom·a. de conco_rda1~s pelo negocia.nttJ, c1uo propoe a 
submetter <l consideração da camara, refor- aombmaç.ao aos seus credores. 
mando a. actual lei da~ fi:tllencias, procurei A ma.is de um negociante, quo consultti.mos 
.ouvir os competnntcs c a classe a que mais a. esse respeito, ouvimos a mais compleb 
.de perto elle interessava, par<\ o que es- approvação á medida t·cstrictiva. Pelo quo 
palhei com profusão um esboço do mesmo. ouvimos desses honrados homens do com-

Nada consegui, 0 que aliás não me fez mercio, as concordatas foram do desmorali
·demover do meu intuito. El•a e soü um con- zação em desmol'alização, o nom os prcju
·vencido, que appoUa para 0 futuro. dicados tinham um recurso, nern os juizes 

podia.m acudir aoiJ interesses das victímas, 
A proposito de um inter·essant.o inquorito embora parcobessem o dolo c o oscandalo. 

abe1•to pela A Noticia acei•ca da actual Si- A lei omissa o falha deixava. essa porta 
,tuaçtto da p1·aça e da Ul'gente neceasidado aborta á faJca.teua o por clla passavam todos 
.que tem o commercio de Bancos de des- os abusos. 
contos, que, póde·se dizel', não ha presen- -Julga V. perfeitamente go.ra.ntidora dos 
temente~ foram sabba.do e hontem puhlic"dos direitos dos c1•edores a exigencia. do pagtt
naquelle jornal tres artigos, que veem em monto no mínimo de 30 "/o para sor acceita 
occasião muitt> adequada, porc1ue o referido a concordata? 
.projecto, que tem o n. 26, (~stá. no seu ultimo 
turno. -Perfeitamente. Imagine que as coneor

datas, que se toem feito e ainda so fazem. 
Naquelles artigos dizem pessoas praticas e 1.iesce1•am á. cif1•a irrisoritt do 5 a.té 1 "/o• Nós 

. competentes em pouc:1s pahvras tudo quanto . não pedimos mais quJ os 30 °/ o o:'ltabelocidos 
Vol. IV H 
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pelo projecto em discussão. E' uma p~rcen- transccndonte assumpto,masquero correspon- · 
tagem razoavcl, ti·ata.ndo·&e de nogoctantes der á gcn+.ileza da Noticia, que tanto se tem 
honestos, levantando-se a situação prccaria interessado pola questão, fazendo este inque- 
por fallencias que se retlectiam no seu ne- rito summament.e valioso, }Jorque vem di
g-ocio 0u por outra) circumstancias indepen- vulgar o sentjr geral do cummcrcio com · 
dentes de sua vontade. Pa.1·a os espeeuladores relação á actual crise c aos remedios que se · 
.V~ ella serü. exr.ggc~rada .. Cornp1·chende-se aconselham. Não nutro duvidas sobre os re· 
pcrfoita.mcutc que (~aem t em p:)go com 5°/o sult.n.dos dessn. investigaç5.o,n.ntes tenho como · 
e l <•f o mal se <;.costum:1. r<.í a pa.gat• com certo que ella muito veiu couperar par:;, dar 
aquella 11oreontaf!·em . Além disso. c; projecto a todos a certeza de que niio ha uma opinião 
estabelece que, -p,u·a , -altdaüc do .accorclo, discordante. 
seja elle ap)H'OV;Lcio on ,·otado J?Or credores «A minha opinião solJre [!. no\•a lei de fal-
que representern 4, 5 do pa.sstvo quando o lenci~s não é <livcrSLI. d:;\, dos que acom--· 
dividendo for de 30 a 50 °/o o por credores panham o movimento do nosso commercio •. 
que representem 3/4 qna.ndo o dividendo for Apezar de pertencer a um banco, que repre-
superior a 50 o f.,. senta importantíssimos interesses, não posso· 

-..;... Mas essa limitação não vem ferir a li- fallar por todos; penso, porém, que nos e;Sta-
berdade de commercio? helecimentos bancarias são muitas as espe-

- Realm~nte ha cerceamento dessa liber· l'anças creadas pelo projecto em discussão. 
dade, mas ha tambem cerceamento de abusos Não se considera essa lei um modelo, mas já· 
que se teem praticado em larga escala e se acredita um optimo remedio para a si., 
entre a liberdade, que deixa o commercio tuação de descalabro em que vivemos, e · 
honesto â mercê. dos especuladores, e a escra- isso, por agora, é o essencial. Eifectivamente· 
vidão que lhe dá garantias de vida e lm- o projecto oiforece as principaes garantias e· 
veres, o commercio prefere essa escmvidão. crea um regimen mais desafogado para o· 
A nossa situação é realmente tão melin(lrosa commorcio honesto e para o seu credito. E7

. 

que temos necessidade desse sacrificio de isso que o commercio reclama e é isso tam~ 
um grande direito para solver direitos bem o que reclamam os bancos para sahi
jgun.lmente respoitavcds. rem da apathia em que vivem, tão pt'ejudi-

- De fôrma que a lei vem apenas insti- cial paraelle quanto o é para o commel'cio •. 
tuir uni regimen pror isorio ~ Principalmente os bancos nacionaes muito · 

-Talvez o torne definitivo; tudo depende teem a lucrar com o projecto. Restahelecidl:'~· 
do seu effeito pra.tico. Em todo o caso, esse a confiança, entrarão elles a funccíooar com 
regimen' devcr1.t sc t· longo para ser efflca.z, mais segurança, os seus capitaes entrarão 
porque os ma.les que a lei vem remediar em circulação, colhendo os feuctos de seu 
estão muito arraigaJ.os. Nisto. como em gyro pelo commercio. Por outro lado, sahi
tudo, só a peat.ica pôde encaminhar os cspi- rilo dos bancos estrangeiros os que alli se 
ritos. O e~soncial é quo a lei tt•aga um re- acham recolhidos sem percobcr~11n um coi
medio e isso não lla duyídn, que a nova lei o til de ,jm•os. São C1tpitae3 que procuram 
encerra nas suas disposições, pelo menos tal multiplicar-se e que forçosamente vll'ão pro-
como clla se achtt n~t Cn.mara. curat' o jm·o onde lh'o oJlereçam. 

(D'.4. Noticie!, de ô de ago~to de 1904.) -Decretada a noYa Lei, ser;.l p1~ovavel· 
mente foi.ta. a. reforma do Banco da Repu4 

Ou v idtt a opinião de q ua.tro Dl'gocüultos blica ~ 
uos mais conspicuos, opini5.o qu~.~ náo ropro· - Essi1 reforma j(L agora é idéa vencedora,. 
duzimos por concordn.l' uniforn1omonte com porque é uma necessidade do Banco. Entre
a nossa inte1·vie~~; de sabb'.tdo uliii.rr.lo, entcn- tanto, penso que o governo fa.z bem em não a. 
demüs dever consnltn.r u n.Jgnns banqueiros decretar antes do dect'cta.d[L a nova. lei. Effe
relativamente ao juizo quo formn.m elo pro- ctívamente o Banco da. H.epublica, a.pezar da 
jecto n . .20, deste anno. que se acha na sua ligação official, não ost(L mais a coberto 
Camara dos Dep1.rtados já e·m dc~finitivo de perigos que os outros bancos e o sacrificio 
turno. de Govel'no,empl'estu.ndo-lhe vint9 mil contos 

-V. Ex. na.tnra.lmento lüu a iHtervie~o, para opel'ar em descontos, seria um sacl'ificio 
que hoje publiquei. e conhece a~sim a im- inutil que não aprovoiliarüt ao commercio 
pressão que a nova !ei terá causado no com- legitimo. Tambem penso que o Banco da . 
mercio ... Falta·ml) agora conhece1' qual a Republica deverin. opm'al' sómonte em re
dos homens quo, como Y. Ex., por fol'9a das descontos. A idéa da instn.llação do bancos 
funcçõcs, de que se acham investidos, são os fóra da zona po1• elles a1ié agora occupada, 
reguladores do credito commereial. icida que li numa das suas primeil•as inter-
~Não me con~~idoro llos mais .autol'izados: 'l>iews, parece-mo util e pratica., si bom quo· 

no assumpto c isso natura.lmcnte me forçaria . ~alvez conviesse mais installarcm.se peque
a esquivar-me de emittir . opinião sobre 'tão. ~as a.gencias dos actuaes bancos ou dol:! bancog .. 
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11ue para o effeito se viessem a crear. Não é 
:sem uma ra.ziio de ordem pratica que os 
bancos se concentraram na cid.ade. O St"Lnguc 
está no coração c ueUe irr<ulin. pa1·a todo o 
organismo. Essa irr~tdiação é q11e precisa 
fazer-se de preferencia á formação de nucleos 
isolados quü talvez nfto pudessem ter vida 
pro_pria.. 

· (D' ... l Not·;:cia, de 9 de agosto de 190-1.) 

A situaç(To da líi'o. ça - Escl'evom-no:-.; : 

O commel'ciante bem intoncíona.do comar.a. 
a reflccth· ma.uura.mente sobre as cous:ts 
deste mundo ; dessa reflexão nasce uma. es
~ecie de phHosoplüa sceptica. que o induz a. 
lazce aquillo que os outros fazem, e, basean
do-se na. pl'atica ªe todos os dias, que de
rnon-;tJ'a que !tão silo. os m~is dignos ac1ueUes 
que tGem llli.W)l' con:s1ueraçao; p1•c pa.t·a~sc. dá 
o bote, e depois de lhe tol' corritlo tudo ás mU 
mara\~ilhas exclama be<ttífic1.mentt), a.fn.ga.ndo 
a obcsid;tde da pança, ontee uma hafur<tda de 
charuto e um calice de licor: 

«Aventam lJanqueiros, commerciantes an
tigos, velhos politicos, as mais desencontra
d?-s opiniões relativamente á situação angus
tiOsa da nossa peaça, e nenhum (louvado seja 
Deus) teve n.indtl o desassombro de fra.nca, e 
positivamente insistir sobre a unica e ver
dadeira ca,usa cio Io.neG aíTlictivo que esta
mos atraves!ando. 

Ha dias atrás, sob a epigraphe Situação 
da JWaça, publicava o vosso conceituado 
jornal a opinião de um vellw negociante, 
que, entre outras cousas, dizia.: 

-A desconfiança qne se not<~. no commercio 
é proveniente das más liquidaçõe8, etc. etc.:. 

Eis aqui, Sr. redactor, o verdadeiro ponto 
em que convém insistir. 

O commcrcio honesto não tem a sombra 
da. arvore dn, justiça, a quo se possa abri
gar, porque infelizmente a, lei Sjbre faJlen
cias é de tal fôrma sophismada (ou a justiça 
tão mal applica<la), que continuadarnente se 
vemn fallencias que um desentendido classi
ficaria de fraudulentas. tão claras são as 
causas que as motivaraÍll, e quo, entretanto, 
são defendidas por est.rata.gomas muitas 
vcze~ indignos, trazendo como ponto final 
na questilo o m-;-an}o do f,llliclo e o cum
pleto prejuízo elos credot·es. 

Não l'aro, S1·. redactor, se diz: « Falliu rt 
gt•ande firma de tnt. .. >> (GPttnde ass0mht'O no 
commercio ! ) 

«Será possi-rel ? ••• di7-cm un ii». «Qtmntos 
por cento pagat'ú. '?... indagn.m outros. 

Ao fim d.e alguns mezes, ciopois de t;C en
gordarem varios .farejadores do faHoncia.s, 
sabe-se quo a. firma p~.tga com lO I) I o. 

Os pobres credores põem as mãos na ca· 
beça, gritam q_uc é uma . injustiça, quo foi 
uma patifaria, (tue o faUido em lagar de en
gordar pela espel'toza, cgw lbo trouxe uma 
for·tuna, deveria cmmagreccr (L sombra d.e 
uma cnxovia., etc., etc. 

Acabou-se a fa.lloncb, os credores que qui
zerem rccohr:·r ú irrisol'h quantia quo lltes 
ofl'erecem roce bem, c aquellcs qne por digni
dade preferem nada rece,)Cl' ·fazem pl'C· 
sento dclla ao Tha~out•o. 

O exemplo da mn.lda.dc é a peste .mais con
taminosa que Dous lançou no mundo ! 

-Ora, si cu soubesse que a co usa ertt tão 
facil, lw, mais tempo que o tinha fcitó! ..• 

E aconsciencia,osse juiz de nós mesmos?-.,. 
E~~a. é t~o elastiea quo, si nos apoquentar 

mnllio, attrmuos com ella para tri.tS das 
costas ... 

No meio deste circulo de indignidades, de 
falta de susceptil)ilida.dcs, na ancia de arran
jar fortuna. desprezando os meios, lla ex:
copçõos: essas ~nfeUzmente hã.o de repre
sentar o papel de sacrificadas em sou proprío 
projuizo e para gaudio dos espertos de 
maeca.. 

Agora pergunto ou: quu.I. é a causn. desta 
anarchia? .•. Do qum11 é a culpa deste estado 
do cousas que ha de levar fatalmente o com
mercio à completa ruína 1 

E' dos meios deficientes que a justiça. nos 
apl'osenta, ou é culpa dos St•s. commercian
tos que vão contemporisando com estas irro
gulari<lalles. 

Eu 'estou a.divinh<tndo o soreiso com qu0 
alguns de::;ses reformadol'03 theol'ícos hão de 
a.pl'eciat· a minha. opinião. 

\~ Precisamos de ba.ncos pai'a auxiliarem o 
commercio, a situação é dosesporadoz·a, o 
cambio sóbe, o cn.mbio pódo descer, a minha 
opiniã.o é osta, eu si fos :::e governo fiLzia. 
assim, etc., etc.», dizem o!Jos. · 

O cil•m•gião ataca üirectamonte a ferida o 
depois kata as desordens que a. lloença pto
duziu no orga,nismo. 

Limpem o commercio dossa chusma de 
ospeculadores que o enxovalham diaríamon
tc,deem o exemplo de moralidade punin<lo 
aquellcs que. reconhecída.mento sej ~~m culpí1· 
dos, unam-se e percam hoje I O quo o exemplo 
benetlco desse p1•ejuízo ha de fazer com quo 
rnais t;wdo deixem de perder 100, e depois de 
sanearem este conjunc&o de pustula.s tratem 
então de procm•a1· meios pam qu1l as vossos 
CiLpítttes possam pt•osperal' llonradamente. 

Srs. commerciantos, inten•ogucm a vossa, 
consciencia e confessem frauc:.tmonto quo hoJe 
fu.llil• fl'andulentametrte nU.o é um cr•imo, ó 
antes uma esperteza. a.drnit·•~lia naquellcs que 
teem a habilidade da o fazc1• tL·es 011 quatro 
vezes,engordando consacativamcnte o pocutio 
deshonesto o passeando desassombradamente, 
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â . luz mcridia.n1.. considerados e admirados 
como homens de recursos ... · exccpcionaes. 

Era isto o quo dantes se não via no com
mel'cio ; é com . isto que é forçoso acal,lar. 
U~ajusta punição para esses e veremos se 

exemplo não aproveita!- C. L.» _ 
(D'A Noticia, de 9 de agosto de 1904.) 

O Sr. Dricio Filho- Sr. Presi
. dente, o § 1° do art 110 do Regimento dispõe 
q~a o projecto que durante o pmzo do 15 
dias não receber pai'e.!Cl' da Comrnissãú a cujo 
e.~tudo estiver atrecto, pôde sor dado para a 
OJ\!em do di:~, dcsd'} · que a Camara assim o 
resolva. 

N_ã.o venho propor tal alvitre; não me prc· 
ponho a lembr<tr ta,l medida. 

Sei bem que as Commissões. muitas vezes, 
são sobrecarregadas de trabalhos, não sendo 
po!sivel, no periodo regimental, a formula
ção ·de pa;recnres sobre todas as materias sub
melítidas ao sen conhecimento, algumas da 
maior impol'tancia. 

A tê mesmo, Sr. Presidente, em occasiões 
e:n que requerimentos teem sido apresenta
dos para que a discussão se dê independente
mente do pronunciamento das Comrnissões, 
tenho assomado á tribuna para discordar dos 
que assim pensam. 

Com · relação á Cornmissão de lnstrucção 
Publica, que está em jogo, sou o p1•imeiro a 
reconhecer que, neste instante, muitas são as 
materia.s que pendem de sua deliberaç~o e 
exi'gem de' ·sua parte maximo cuidado. 

P'ara não falla.r em outras, basta. citar o 
pt•ojecto das universidades e o da vaccina 
obrigatoria, contra os quaes em tempo farei 
o meu pronunciamento. 

Não venho, portanto, reclamar, não venho 
apresentar um requerimento para que o 
debate se dê independentemente da. audien
cia da Commissão de Instrucç~ão e Saude Pu
blica; veubo apenas fi4zer um pedido, espe 
ran(lo ser sa.tisfeito, múrmente quando o 
projecto que tive a honra de submetter á 
.c011sideração da Casa se r•efel'O a a.ssumpto 
que precisa ser urgentemente liquidado, 
para. não ficar . prejudicado. 

.Já. lá. se vão 1nuitos dias que tive a honra 
de submP,tter ao esclarecido juizo dos meus 
honrados collegas um projecto estaholecendo, 
no cort•nnte anno, uma sJgnnda época de 
exames de preparatorios. . . . . 

Assim procecli porque, em . face da lei, o 
Governo não pó lo uttender a essa necessi
da,(le. 

Em o'anno pa;ssado, foi preciso que o Poder 
Legislati\~o ·se pronunciasse, para (lue fosse 
concedida uma segunda. época do exames. 
Quiz eu então estendel' a mculdíil. ao anno 
co.rreilte. Pondérações de collegns, porém, 

me dcmovet•am de::.se proposito. Compene
trado de que o assumpto precisava set• tra- .. 
tado com grande ~c.lerida.de c attendendo a 
que as no~sas sessões estavam a fimlar, abri 
mão da providencia completa.. Nestas con
dições, cedi, não apresentei emendas que 
embaraçariam a marcha da proposição e 
deliberei r~Hovar a providencia no anno 
fluente. 

Tive, porém, noticia, de que, na ultima. 
reunião daCommissãode Inst,rucç-ão Publica; 
quando olla tratou do pt·~jecio que providen
cia sobru a CI'eação do universidades, ficou 
estipulado que não se da.ria andamento · a 
cpalquer outro projecto relativo á instru
cção publica sem que se resolvesse o ca'.lo 
das universidades. 

O Sa. MANOJ~L FULGENCio-Nada tem uma. 
co usa com outra. 

O 1:in. BRICIO FILHo-Estou infurmado de 
quo essa resolução não p~rtiu daCommissão, 
não houvo decisão da parto de seus mem
bros; foi o seu presidente quem adoptou esse 
alvitre, considet•J.ndo-o salutat•, conside
I'ando-o em condições · de bem defencler os 
interesses do ensino. 

Ora., não me parece razoavcl uma · talat
titude; si ha um project,o que não tenha 
relação com qualquer resolução que o 
Congresso Nacional possa tomar acerca das 
universidades, é incontestavelmente o meu, 
que não inh·oduz reformas, não imprime 
modificaçõas, não tra.z alterações, apenas se 
limita a. conceJe1· um segunda epoca de exa
·mes no COI'rente anno. (Apoi~dos.) 

V. Ex. deve estar lembrado, Sl'. Presi
dente, de que em 1900 o Cungresso a.pprovou 
uma proposição dilatando até ao fim do anno 
corrente o pmzo para a prestação dos ex
ames parcellados; de janeiro do W05 om 
deante, si não for ~qui adopta.d11 resolução 
em contrario, vamos úntral' no regimen dos 
cxame3 de madm·eza. 

Ha e3tudanto:.~ que ainda toem alguns ex
ames de prop:ua.torios a prest.:tr. E' justo, é 
licito, é razoa,vel que, tendo de passar de um 
regimcn para . outro, não se conceda a esses 
Cí!tudantesmais uma época de exames, para 
que se possam desafogar, prestando os ex
ames que ainda lhos faltam~ 

Deixar a sorte do meu projccto depen
denteda sorte do projecto sobre universida
des importa em prejudicar a medida que 
propuz, visto que, si ella não fol' resolvida 
este anno, está fatalmente inutilizada. 
(Apoiados.) . · . • 

Vê V. Ex. que o meu proj.:~cto não visa, 
prolong~r o regimen dos exames p:.~.l'cellados; 
e, si não visa a dilatação do prazo, si não 
modifica . o regimen, si não traz alt3raçõos, 
por 'que demo1•al-o, por que deixa.J·o depon-
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dente da solução doprojecto relativo ás uni· 
vers\da,des, cujo andamento ser;i. som uuvi
da demorado pela di)cussão? 

Approva.do o mou prujecto, a Camara 
póde approvar ou I'ojeitar o proj~cto sobre 
univcrl3id<t~es; pode, si quizer, crea.r cinco, 
dez, quinze ou vinte e uma. u11iversidades. 

AgorJ, prender o meu projc.;to. deixa.t-o, 
soiJ a acçiic de um narcotico, d01.·miodo n<t 
pasta d~ Commis3ão até qu~ a,s uniYcrsi
dades trlumphom ou succumbJm, V. Ex. 
comprel1ende que é uma. resoluç.ão quep~ço 
permissão para clas.3iticar de Ci'Uel.(Apoiados.) 

Não venho, pois, reclamar, não v0nho so· 
licitar quo esto ramo do Poler Legisl<.ttivo 
se pronunc;e <le ac.cordo com o § l" do 
art. 110 do Regimento, pa.ra. que a medid3. 
que peopuz seja submettída a.o exa.me ds. 
Camara, sem andiencia da Commis8ão, não; 
venho p3dir ao illu.;trauo PL'Osiden tJ da 
Commüsão do Instrucção PnlJlic·lo que, le
vando om linha do cont:1 as poude1·ações 
que acab::; do adduzir, tit·c de cima dtJ 
meu p::?ojecto o pesJ brutal das uniVCl'· 
sidades, afim de que a Commi::;sào, pronun
ciando-se sobre o mesmo inteUigont"mente, 
proponha á Camara a su~ appt•ovtv.~ã.o ou 
a sua rf:'jeição, conforme. cntende1• em s:.~a 

_ alta S:1heuoJ•ia. (Muito bem; m11ito bem). 

O Sr; Presideut.e-Tt>m a IHlavr·a. 
o Sr. Noiva. (Pausa.) 

Não está peesen te. 
Tom a palavra o Sr. Raymundo de ~U

l'anda. 

O Sr.Rayn-.undo <le ~IiraiiHla 
-Sr.- P·1·esidente, Cui hontem interrompido 
por se haver esgotado a hora do expediente, 
quando exhjbia. documentes que demons
travam do modo ineqtüvoco a superinten
dencia d:J marechal Flox·iano Peixoto n<t po
litica de Alugoa.~~ 

Estava, portanto, desenvolvendo a pri
meira parte do re}Jto que me troux':l na tri· 
buna.. 

Hoje, por considet•ar sufficicntemente de
senvolvida e demonstrada eilstt primeira 
parte, occupo·me da condicão política que 
represent!\va. n~ Estado, ao tempo da chefia 
<lo ma.rcchal, .o meu illnstre compa.n heiro de 
bancada, o St•. Angola Net'>. 

g' uma simples oxblbt~ilo de doaumontos. 
. l~m 5 de marco dt' JA95, quunllo u,lndllo ora 

vivo o marechal li'lo1•iano Pol~oto, j1L o m~u 
illustre companheit•o de bo.nca.da. .e dlrhrla, ao 
Dr.Atthur Peixoto. então reshl.ontc na otdado 
de Penedo nos seguintes tormos : 

«Dn. ARTIIUR PEIXOTO. PENtmn, T1•JbUOI4J 
reunido nã.o reconheceu TibuJ'Cif>, quo oon. 

. tinúa comparecer. se!!sCSes. Leopoldtno Neto, 

dopoiil ter (•tfi•Jíado g,yvernu.dor I·easi'timin 
funcções juiz de direito, foi convidado pelo 
Jorge fazer p:wte trib\\nS\.t a que a.·~cedeu. 
Ca.stello BrancJ denunciou Barão e José Vieira. 
perante tritmnal como violadores Constituição 
Corre certo Jorge nomeará procurador.geral 
a<l-hoc dar parecer t'enuncia. Urgente vinda 
você, Barão. .Morte .José Maria., moti~os po
litícos. Sa.uladcs. » 

Or•a, Sr. Prosident·}, css0 teleg:·a._mma. re
monta á época em que se estabeleceu o .con
tlicto entre o tl'ibuual superiOl' e o go\rel'no 
do 8st.a.do ·de .l.lagoas, repre.:Jentado pelo 
barão de Tr;t.iprl, época om que tan1bl3m se 
praticou uma, scrie de íncnnstitucionalilVllles 
j:.t de~tituin{to (le:~emb·:J.l'ga·to ·e3 d~ seu 1 

cargJs, já. destitLünél, juizes de direit•J. t~lCt03 
que aliás nunca se dcr<W1, nem 11<\ adminis· 
trociio do Sr. DI'. EuclUes Ma.lta, nom tão 
pJu ~o na actna.l do St•. Dr. Joaquim Paulo. 

Este t~tegramma fi<hl. l'egistra.do, fazendo 
p<trto iqtegranto do meu discurso, como 
prova de que S. Ex., ao tempo dét superíen· 
tencia. poli~ica do ma.rec1ml Floriano Peixoto, 
j;:~ era. político militante no Estado, tanto 
que se dirigia aos membros da.Commissão eK· 
ecu ti v a, cha.ma.ndo·lhes a a.tGenção pa.ra ·o 
qno do mais impo1•tantc acontecia na cRpital 
e· fazondo sentit' a necessidade de alli se 
acharem presentes. 

Ainda no mesmo anno, om 7 de março, di
rigiu V. Ex. um a.viso no IJI'. ArtliurPei
xoto, quo permancia em Penedo, nos se
guintes termos: 

«Denurteia rnoti·l)o inconstittwion((lida.dc elei· 
ç·7o gove;·nador. Nada novo. Candidato ptc
cw·adm· acho não desempenhw·ú bem. Esplcn· 
di do Gontlin interino. Avise dia embarque. 
Venha tovo, necessnrio mui/.o.-<'i!.1.TO.>> 

0 Sn.. ANGELO NI~To-Em rospo3tl n.o tc
lcgL'amma. qu 1 Gtt dolle rcí!ellera. Quem. d(\tl 
autol'ização a V. Ex. p1ra lut• . e;;:ms telo
gt·~unmas '? 

0 Sa. ltAYMUNDO DE MIRANDA-Apresento
OS (L Camara, porque po~so fazol-o. 

Em resposta. tLO telegramm::t que V. Ex:. 
reeebcu do Dr. Arthur Peixoto ou originu.
l'iamento d.c V. Ex:.~ a. verdade é qlle V. EK. 
agia de modo acti vo em poli tica; o, por· 
tanto, já tinha inicio politico no Estado de 
AlagNtS no periodo da chefia dn rnarecl.luJ 
Floriano Poixoto. E' a esta eonclusão que 
eu q,uero chegat·. (Apartes,) 

I~' ao repto úe V. Ex.. quo estou acudindo 
tuntoqua,nto ma ó po.-Jsivel e me habilitam 
os documentos que oxhibo ... 

O Stt. ANGI~r.o ~Wl'u-A minha vida poli
til,}"' da.tl\, do lSU4; V. 1~x. ostú. em 181J5 ... 

O Sn. Jl.\Y.'UIJNUO ru~ MIRANDA- Hontcm 
mo vol\:wi a. l'a.ctot u.nto1•lol'CS u, 189~ • 
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Em 9 de março ainda S. Ex. dirigiu ao 
Dr. Arthur Peixoto, que estava em Penedo, 
o seguinte telegramma: 

«Tribunal não tem funccionado falta pro
curador geral nada. decidindo. Communique 
dia sahida.-A . . Netto.» 

0 SR. ANGELO NETTO- Pelos termos do 
telegramma vê-se logo que 6 uma resposta. 

0 SR. RA.YM:UNDO Dl:l: MIRANDA- Pelos ter
mos do telegramma se vm·ifica que V. Ex. so 
achava na Capital do Est~do vigilante, obser
vando os acontecimentos, preoccupado com 
elles e informando cuidadosn,mento áquelles 

« Gutemberg Batalhado1· vehementes ar
tigos. 

« Bm·tío pi·etende passai" administ1·ação 
Jose Vieira. Venha. Avise.-NETO.» 

0 SR. ANGELO NETO- Os artigos em de
feza àa sua pessoa, no Batalhador, eram 
meus ; era meu amigo, membro do partido 
él. que pertencia ; meu correligionario, meu 
dever era esse. 

O SR. RA.YM:UNDo DE :MIRANDA- Ainda 
bem que o íHustre collega vem em meu 
auxilio, confessando que a esse tempo es-
crevi~ no Batalhador. · 

que tinham a responsabiüdade da direcção 0 SR. Al'íGELO NETO_ :Yias quo prova. 
_local de a.ccórdo com o chefe supremo da isso 1 
polltica e que se achava ~ntão na Capital 
Federal. 

Ainda em 27 de setembro VV. EEx. expe
diram o seguinte telcgramm;.L ao Dr. Arthur 
Peixoto, que não mais se achava na cidade 
de Pene(io, mas aqui no Rio de Janeiro: 

(<Urgente sua vinda.- Neto.- 1Yander
ley.» 

Ainda mais. A 18 de ma.io era expedido 
pelo meu illustre compa.nheiro de bancada e 
seu digno irmão o seguiu te telegramma 
;1_ um dos membros da commissão executiva 
do partido que se achtwa. na Capital Fe
deral : 

(<Dl'. Arthur Peixoto -Rio- Sa.nccionado 
projecto a.ugmento tleputados, sena.dore$. 
Pedimos tolegraphe urgente commissão 
executiva. democrata incluir chapa. depu
tados nosso dedicado amigo Alvaro Flores.
Neto. -Jaci.ntho. » 

O SR. RA.DIUNDO DE )bRANDA- Que 
V. Ex:. estava., como sempre esteve, arre
gimentado a esse p~rtido do qua.l era chefe 
o S!'. marechal Florianv Pelx:oto. 

0 SR . . ANGELO ::\ETO - 0 chefe era O S1•. 
barão de Traipü. 

0 SR. RA DIUNDO DE MIRANDA - Partido 
que tinha como l'epresentantes no Estado os 
Srs. Arthur Peixoto, barão de TL'aipú, e Sá 
Peixoto, que constituíam a. respectiva com
missão ex.ecutiva. 

0 SR. ANGELO NETO- Nego a chefia po
litica do Sr. marechal Flo1·íauo Peixoto. 

0 SR.. RA DIUNDO DE MIRANDA - Como é 
que V. Ex. podo ncgae aquillo que de
moDstrei hontem com documentos, cuja legi· 
timidade e elequencia. fol'am hontom mesmo 
collfirmada.s por V. Ex.? Aqui está. a confirmação de umn. du.s mtnha.s 

proposições a vcmt::t.da.s hontom nesta. Cu.sa, O Srt. ANGELO NETO - Não quoro inter· 
quando disse que S. Ex., ao tempo em que rompal' a V. Ex. 
a:fflrmava que .oão :figurn.va em política, jtt o SR. llAnruNDO DE MIRANDA- V. Ex. 
tinha. candidatos p~~ra. Depu l.ado~ estadoaos o dá-mo muito prazer com seus a.p[~rtes, 
já tinha. candidu.to para governallor; já en- mesmo porque me proporciona occasiãopa.ra 
tedia que a crise política do Estado só po- dctida.mente ir tornando mais e-ridentes, 
deria ser resolvida .com a indicação do nome mn.hl palpav~',is, mais ao alcance daquellel:l 
d~ Sr. Adhm~ Pmx:oto. p~tra. go,rc1·nador, e quo não conhecem a politica <lo Alagoas, os 
naodo Sr. baru.o de Tra1pu. . factos a que nos referimos e que croara.m 

O SR. ANGELO NETo-O Sr. Arthur Peixoto] este incide111tc, do qua.l !lão temos motivo 
era membro do partido como eu era ; er,t nenhum pal'a no! vangloriarmos. 
meu amigo, correspondia·se comigo, mas O SR. W ANDJmLEY DE MENDONCA -Que 
não era chefe de partido. nã.o ap1·oveitam nada á Camara. ·· 

SR. RA YMUNDO DE MIRANDA -Vê V. Ex. 0 SR. RAYMU~DO DE MIRANDA - Que nã.o 
que correspondi ao repto que V. Ex. me di- aproveitam nada á Camara, ·não ha. duvida, 
rigiu, demonstrando que V. Ex. foi militante ma:s que não vieram para aqui por nossa 
na politica do Estado ao tempo da chefia do culpa ; quem os trouxe para a. tribuna. do 
marechal Floriano, anterior, portanto á. do Congresso, já o diss:J mais de uma vez, foi o 
Sr. barão de Traíp(t. · Senador Bornardo de Mendonça Sobrinho; 

Ainda mais : em 8 de junho de 1895, não fomos nós que trouxemos estas questões 
· dias antes da morte do marechal Flo· de política regional, nem para o Congresso, 
riano, V. Ex. dirigia ao Dr. Arthur Pei- nem pa1•a a imprensa. 
xoto o seguinte telegramma para estaCa- · São questiunculas de politica regional, 
pita! : das quaes eu nã.o devia e9~ar me occupando, 
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mas o meu dever politico, as obrigações 
inherentes á minha posição de homem par
ti.dario, não me permittem, nem a, mim, 
nem aos meus companheiros de bancada, 
·que se conservam arregimentados e fieis 
. ao partido poli ti co que os mandou para aqui, 
·tolerar alJsolutamente que, com o nosso si
,Jencio medrem, ou venham mais t:1rde a 
. apparecer com visus de verdade as inju 
·rias, as aggressõos que o illustre Seuador 
·está fazendo no Senado, aliás bn.stante fati
. gantes para todos os seus companheiros. 

0 Sn.. ANGELO NETo-O Se. Senatlor Bel'
. na1•do de Mendonça é ouvido com a maior 
:attenção poP aquella Ca.sa. 

0 SR. RADIUNDO DE MIRA.NDA.-'N[aso que 
·é verdade é que o Sr. Senador tem muis de 
·uma vez fallado' para o Presidente o para os 
'Drs. Euclides Malb e Manoel Duarte. 

Tem tido um andit.orlo de dous, ao passo 
· quo eu, com certeza, tenho tido de mais 
de cem. 

Appareci na. tribuna da. Cama.ra, pa.ra cor
respondeP a um. a.ppello, como já diss8, muito 
solemne, feito pelo digno Senadoe Bernardo 
de Mendonça, aos Deputados que apoiam o 

. Sr. Euclide:~ Malta. 
0 SR, ANGELO NETO-Vamos ao repto. 
0 SR. RADlUNDO DE MIRANDA- Que quer 

·mais~ 

0 SR: ANGELO NETO-Já provou? 

O Sn.. RAYi\1UNDO DE l\'lmA.NDA.-Não act~bo.i 
·deprova,r que V. Ex. fui iniciado na. poli.ticu. 
da Alagoas pelo marecha.l Florümo? a tendo 
V, Ex. declarado que nunca. foi politico a 
este tempo, trouxe documentos clemonstr<Lndo 
q_ue · eL·a politico acl;ivo, vigilante c inl'ol'· 
maotcdos mombros d:L Commissão Executiva, 

·como t<Lmbem que ja tlnha candidatos. 
V. Ex. atrirmou que tinha sido ioiciaclo em 
politica, pelo liarã.o do Trn.ipú; eu vim provar 
quo não, confor~p.e os documentos. 

0 Sn.. ANGELO NETO--A cartu. era uma opi· 
· nião individual. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRA.NDA.-Esta, é que 
éa verdade o não pó(Le sm• contestada. E' 
uma a.íllL•mação essencial para n demon ... 
stração das minhas proposir.~ões no discurso 
quo ha dias pro for i. 

0 Sn., ANGELO Ng'l'O-Não sã.o VCl'dades, C 
si fossom toria. muita honra om dizel-o á 

· Cama.ra.. 
0 SR. RA YMUNDO DE MIRA.NDA- Ninguem 

contesta. que devia. ter muita honea. em con
fcssa.r, mas o que amrmei é í.l. ve1·da.do. 

V. Ex. era politici.l militante no Estado 
.antes da cheda do barão de T1•a.ipl1 e só de· 

pois da morte do ma.rcchal Florin.no foi que 
assumiu a c1tefia. o Se. Traipú, na qualidade 
de governador. 
-E tanto a esse tempo V. Ex. j ;i, er-a. polí
tico activo, vigila.ntc, militante c infor
mante, que entendia. que a solução pratica 
para os in tcresses ele Alagoas, não era a 
eleição desta homem a quem V. I~x. diz 
dever o sw inicio na politica., rnas à eleiç~[o 
do Dr. Arthur Peixoto, qnc representava 
mais immediat<imentc não só t!. familla, como 
a pessoa do marechal Floriano .. 

Esta ü (1\.lG é a questão collocad<~ nos sem: 
vordadoil'os termos . 

O Sn .. \VA:\DERLEY DE 1IE~DONÇA~Qine
lhor é não estar intmTompendo com apaí:'tes. 

0 SR. RA Y:\IUN DO DE 1-!HtA.NDA-:M:.lS a ver
dade é quo t :.~mbem V. Ex. mo está. inter
rompendo com a.p~trtcs. 

V. Ex. h a. de convir que, na administe:t
ção do Exm. Sr. D r. Euclides Ma Ha, não su 
deu nenhuma dos violcnci:ts, nenhum dos 
at~entados contra a Constituiç~~o. que ficaram 
registrados na administração do Exm. Si'. 
barão de Traipü ..• 

0 SR. A.XGI·:LO NGTO-Dcpoi:;;, diz (tUe niio 
accnsa a administraçií.o do ba.rão do Traipú ! 

O 81<:.. RAY:\lü.:'ivo DE ~TmA;\IDA- ••• e V. 
Ex. lm do convir t<Lmbem em que, na admi
nistri1ç~ão do Dr. Enclldcs ?vhtlta, não se pra
ticaram Yiola.<:ões constitucionaes de natn
ecza. alguma 'nom pa.Pa. fim do espccio al
guma.. 

O SR. A:-;r;ELo NETo-O nobre Sena:toe 
Bcrn;Lruo de :.rendon~:·a pro,·ou u conLra.ritJ. 

O Sn.. lt~ Y:rruNDO m~ MIRA:'~~ DA-O nobt'o 
Senador DrH'nar·do rlc ~-fcnt!onça nadéL pt·ovou 
af.é agot•a,: nos seus discnrsos, que ni"í.o 
estão a.incl:L deba1x:o da, minha a.p1·eciaçfto, 
existe uma sGric do contl•:tdir;ões, r•uta.tiva
mon te :1 pl'lncival questão qnc se inventuu 
em Alagoas, e é, nll. allega~:ão de quo os po
deres constitucion;:~es do Estado estão ahsoe
vidos pelo governtldor. S. Ex. f:.Lllon-sc,ia.-. 
me por•mittída, u. expressão-de má (d, omit
tiodo circumstctncias mui'lio il:nportantcs; não 
é verdade que no Estado de Alagoas ha,ja 
allsol•pção, pelo Exocuti vo üos outl'os po
deres, o Jud.iciario o o Legislativo; lla pllan
tasia mt a.precia,ção da série de decretos pt>o· 
mulgarlos pelo govcrna.dor do Estado e pos
tel•iormentc homologados pelo Congresso, 
como que a.ttestando uma subservionaia elo 
corpo legislativo estadual. 

A 'veedade é muito outea, que em tempo 
opportuno serél, á. sacledade, detidamente, 
em todas as suas partes, demonstrada oti 
pelo Senador Euclides Malta, no Senado, ou 
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. por · qualquet• um do nós, Deputados, que 
apoiamos o· Governo, aqui na Camara. 
(Apoiados). 
. A verdade é :1 seguinte, que deve ficar logo 
registrad=l., p~1.ra evitat• quacsquer duvidas 
posteriores ou quaesquet• explorações, apro
veitando-so a. ignorancia, a boa f~ do publico 
pouco informado dos negocias que dizem 
respeito ãs politicas dos Estados. 

O Congresso do Estado de Alagoas, como 
o Congresso de todos os outros Estados, 
como o Congresso Nacional, ordinariamente 
autoriz:uu nas disposições geraos do orça
mento ou mesmo em leis especiaes o Poder 
Executivo a praticar taes actos, a tomar 
taes ou quacs providencias, a organiz<1r taes 
bü quaes serviços. Poi$ bem ; o governador 
do Estado de Alngôas, autorizado pelo Con
gresso, já nas )eis de m•ç:1mcnto, já em leis 
especiaes, a regulamcnta.r uns serviçqs, a 
organizar outros, a tomar providencias sobro 
qUalquer necc.~sidade da. administração, fir 
mo.do nessas autoriza,ções, va.e promulgando 
os rrspecr.i vos decretos, · correspoodcndo, por
ta,nto, <i mesma autorizaç-ão que lhe é dada 
I)elo Pode1• Legisla ti v o. 

Agora, a questão principal: Porque, em 
Alagoas, o numero de projectos ou antes de 
dócretos submettidos áhomologaçno . do Con· 
grosso é maLr do que nos outros Estados? 
Explic:1-se este facto com · o escrupulo do go
vernadOl·, quo não quer deixa1· do prestar 
oont:1.s ·ao Congl'es~o do Estado dos actos que 
· pratieou om virtude da. delegação elo Poder 
Legislu.tivo. . · 

Este ~· que é o. facto. . . 
Isso se dâ em toda a parte, e eu desafio, 

pt•ovoco o illustre Sr. Senador Bernardo de 
Mendonça; no Senado, ou a quttlquar um <los 
meus illustres companheiros de bancada, 
dissidentes, aqui na Cama,ra, a que demons
trem, a que aprosent(~JU um só decreto do 
governador do Es~ado, que não tenha sido 
elabo1•ado em cousoqueocia do pt·êvia. auto
rização do Congresso. (Pausa.) 
· E si esses decretos são submcttidos á apre
ciação do Congcesso, é porque o Governador 
do Estado qum· prestar contas do modo por 
que se desempenhou das autorizações quere
cebeu. (Apoiados.) . 
. E si estou aventando ac1ui uma proposição 

sophistica., para produzir e1feito, provoco ••• 

0 SR. ANGI~LO NETO - Depois diz que não 
provoca! 

0 SR. RAYMUNDO DE :\fiRANDA- Mas, não 
pt•ovoco nominalmente á VV. EEx. para. 
uma questão individual ; provoco os Depu
tados dissidentes, na politica do Estado, com 
assento na. Camara, provoco o illustre Senn.
cloi·, que fatiga o Senado.com o historlco de 
buestõcs com .que o Congresso nada tem que 

ver; que não interessam ao publico, nem á.i . 
Nação, a que apresentem um só decreto do 
Governador do Estado, que não tenha sido
expedido em virtude de autorização do Con-
gi·esso! 

Portanto, Sr. Presidente, a que fica redu-· 
zida essa phantasia de absorpção dos podere~
constitucionaes do Estado pelo poder Exe
cutivo 1 

Fica reduzida ás verdadeiras proporções
de uma proposição falsa, para produzir e1fei
to, para 111 udir a. credulidade dos que não 
conhecem os detalhes da poli tica estaduaL 

-Este é o caso. 
Entrct:tnto, que sn vê? Vê-so o illustre: 

Senador alagoano repetindo historia~ para 
ganhar tempo indefinidamente no Sena,do, 
obstl•uindo qualquer resposta que lhe possa. 
dar o Senador Euclides Malta, no sentido de· 
restabelecer a incontestavol veracidade dos
üctos. 

0 SR. ANGELO NETO - Não apoiado ; ello· 
hontcm não fallou. 

0 Sn. RA Yl\IUNDO DE MIRANDA - Si nâ.o· 
fu.llou hontem, foi :porqu) chego11 tarde, de-· 
pois da hora do expediente, quando ~ão Ih& 
er:t mais possível occupar a tribuna. E. iendo· 
S. Ex. n<1 sessão de ante hontem, ftc<1do com 
a -palavra para a do hontem, era natural que 
o Scnad,Jr Eucli11es Malta, correcto, ·como é, 
para com os adversarios. não tivesse . ~raildo· 
sof1·eguidão em apr43sentar;..se no Senado, 
antes da hora do expediente, afim de tomar· 
a tribuna. · · · 

Não vem, portanto, ao caso e nada provU~ 
o aparte de V. Ex. 

E si V. Ex. quer ver o SeoJ.dor Euclides. 
Malt:1, em moia. hora, dar uma resposta. 
l1abal a tudo quanto o Senador Bernar·do wm 
dito em maL;; de umu. semaQa, fu.ç<1 coin que
clle interrompa. a narração do 1·omanca po-· 
Zitico ct ue está elaborando ... 

O Sa. ANGEI,o NETo-Estou certo qüe aecu-· 
dirá. ao appollo de V. Ex. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Não, não 
estou f<tzendo appello algum â S. Ex., nem. 
preciso fazel-o, porque quando houver ne
cessidade ut•gente de restabelece1•mos a ver-· 
da.dc dos factos, si o senador Euclides Malta •. 
não ti ver opportunidado no . Senado, · pela. 
obstruccií.o folt!l. pelo Senador Bernardo de· 
MendonQl,, fu.l·o·hemos aqui na. Cama.t•a. tan
to quanto fôr possível com a cxhibição de
prova~. porque, justic:t se nos fa.(~m. ainda 
não allegnmos, sob o ponto de vista da direc· 
ção pa.rtida.ria em Alagoas ou da orien~a.ção. 
admmistr.Jctiva no Estado, circum~tancia 
alguma sobre quo não pudesseroos dar prova •. 
documentada e immodiata.. · · · 
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O SR. AXGELo NETo-Documentos, carta.s 
particulares. 

OSR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Outro tanto 
os meus illustres ~ompnnhciros de bancada 
não podem dizer a respeito. 

O SR \VANDERLEY DE !\1ENDON(~A...,......IS3o sã.o 
questões pessoaes de que ningném . se quer 
occupar. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA -- 0 que 
entende V. Ex. por questão pessoal ? O q uc 
é então a. politica· de Alagôas ?, 

O SR. WANDrm.LEY DE 1\IENDON~.'A- Isso 
não é politica de Alagôa~. · 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA -V. Ex. 
então não me ouviu. ou não que1' entender o 
que acabei de referi e á Cama.ra. 

0 SR.. \VAND1~RLEY DE MENDON<.'A - I-Ia 
tras ou quG.tt·o dias que V. Ex. occupa a 
attcnção da Cam<tra com esta Clucstão, que ê 
puramente pessoal. 

O Sn.. RAYMUNDO DE MmANDA ·- :\prc
sentan ~lo sempre ma teria nova c f.:ctos qüe 
VV. EEx. ainda não foram capaz··s de cun 
testar. 

0 Sn.. ANGELO ~ETO-dâ. Ulll ap:lrte. 
.· 0 Srt. ltAY:\1UNr>O DE MIRANDA ( dil'igin
rlo-se c.w s,·. lVande1·ley de Mendonça ) -
Pois dizer á Camara. que se traz ao Senado 
·da, ltepu blica uma rantazia a respeito de 
abs01•pqão de podoras constitucion;1cs feita 
pelo Executivo e desenvolver de modo claro, 
convincente e simples a. verdade, é t1•a.
ta.r de questão pe~soal? Então não 11ci o quo 
entende o nobre Deput1.1do por questão po· 
litica. 

0 SR.- \VANDERLEY DE MENDONÇA- Digo 
que V. Ex. tem tratado de queatõas relati
va.s iW D0putado Angelo Neto, questões eom 
que lla tros ou quatro dia.s occupa. <t attenç·.io 
da. Camarn.. 

O SR. RA Dil1NDc{ m: MIRANDA- Eu nã.o 
estou mais tratando do Sr. Angelo Neto. 
V. Ex. é que qncr por forç-a que eu me di
rija a esse collega. 
. 0 SR. ANGELO NETO-Até que cmfim e.3tou 
fó"ra da berlinda. 

0 SR.. RAYMUNDO DE MIRANDA:.;_ Já acudi 
ao repto do Sr•. Angelo Neto e de modo ta.l 
que não pódc ser posto em duvida o que ar
firmei. Estott tratando agora da calumnia 
que se levanta contra o gove1•nadot• do Es; 
i.ado, quanto ao seu modo de agir, e V. Ex. 
diz ·que é questão pessoal. Não mereço se· 
melllante injustiça. · 

0 SR. '\VANDERT,EY DE MENDONÇA- ·Mo• 
rece, merece · maia, pelo modo por que tem 
sido injusto p!l.ra com os seus oollegas. . 

Vol, lV 

0 SR. RAY1\1UNDO DE MIRANDA~ Apon
tar o representante· do Poder Executivo,. 
áquelle que tem responsabilidade directa, . 
immedia.ta e exclusiva, pôde-se dizer da di
recçã.o dos negocios publicas do Estado, como· . 
absol'Yedor de attribuições constitucionaes . 
do outros poderes, não é só uma injuria, é · 
uma calumnia á dignidade do um homem. 
publico. 

0 SR. ANGELO NET0"-0 Senador Berna.Tdo 
de Mendonça, nas accusações que tem le
vantado, tem provado com documentos. 

O SR. RAYi\lüNDO DE MlR.~NDA-0 Sonadoe· 
Bot>rw.rclo de ·l\-rendonça. nad:t tem p1•ovado ; 
tem enumerado urna série de dect•etos pro
mulgados pelo GJvemador do Estado e de
pois, na époc :~ constittJcional, rome~tidos· ao 
Congresso pa.ra. a sua approvação ou fiscali
zação. Ora., enumerar decretos promulgados 
e remettidos a.o Congresso do Estadt;>, nãG ê · 
provar que o Governo do Estado tem a.bsJr· 
vido funcções legislativas. (Apoiados.) 
. vamos collocar a questão nos seus toemos. 

VV. E Ex. são . tã.o solida.rios com as a.flir- · 
mações do illustre Senador ... 

o SlL c\XGELO NETo-ab3olutamcntc. 
0 SR. RAHI{jNDO DE MIRANDA- ••• que 

as aprcm~nhm aqui. 
0 Sn.. i\.!';GELO NETO _;. Apresenta.m não·~ 

ainda. é cedo. 
0 Sft. RAYZilL'NDO DE MIRANDA- Apre

sentem um só decreto que não l'osse promul
gado em vil'tnde do prévia. auto1•iz:u}'io do 
Puder Legislativo. 

Mas nem VV. EEx., na Ca,mara, nem o 
o illu.,tre Sr. Berna.t·do no Senado, são cn.pazcs. 
ele apresentar um docrato nossas cundiçõ.cs, . 
poJ•que ninguom melhor que VV. I<:l~X. Ht
bam que ü ve1•dado tuJo quanto acabo do· 
referir rota, ti vo ao assump~o. 

O SR. \VAKDERLlllY DI~ M!!!NDONÇA.~E' uma 
questão de apreciação. 

0 Sn.. RAYMUNDO DE M:RANDA-00 apre
ciação, não; . é urna questão de facto. 

0 SR. vV ANDERLEY DE MENDONÇA - . E~ . 
questão de presum pção. 

0 SR. RA Yl\1UNDO DE MIRANDA-E' quest.io 
de facto, c entre f;.tcto e presumpção ha.. 
grande differença, talvez maior que a diver
gencia. que politicamente nos separa.. 

0 SR.. \VANDERLEY DE MENDONÇA- V, Ex. 
não tenha prcss ~t; acabe o seu rozar·io, do pois· 
nós. rezaremos o nosso. · 
·asa. R~WMUNDO DE MIRANDA-Tenho por·· 

hal)ito f'l·equentrn· pouco a tr·ihuna da Ca
ma.ra, e se a. minha. presença nella tJctual
mente vu.e se to1•nando um ta.n to assídua é· 

i2 
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simplesmente porque os devQres inherentes 
á. condição de homem politico e represen
tante do Estado de Alagóas me forçam a 
isso. (Apartes. O ~h·. Presidente t·eclama 
attença:o. Soam insistentemente os tymparws, 
que impediram o opanham,ento do que dizia o 
oradm· em resposta aos apartes dos Srs. An
gelo Neto e vVande1·ley de .Mendonça.) 

-· .................. " .. 
0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Eu não 

gosto, é contl'a o meu temperamento, contra 
a minha indole, contra a minha educaçãn 
oceupar-me d.a minha pessoà; mas desafio os 
i!lustres Deputados a apresentarem qualque1• 
facto que seja condemnador Mt minha con
ducta politica ante1·ior. 

0 SR. PRESIDENTE- Observo ao nobr 
Deputado que a hora do expediente est(~ 
finda. -

0 Sn, RAYMUNDO DE MIRANDA- Uma vez 
que V. Ex.. me obsel'va que a hora está 
:finda, eu peço que mo inscreva para ama.; 
nhã, na hora do expediente. (JI!Iuito bem~ 
muito bem.) 

O Sr. Presidente-Está finda a 
hora de expediente. 

Vae-se passar á ordem do tUa. (Pattsa.) 

Compa1•ecem mais os S1•s. Carlos de No
va.es, Rogerio de .Mir<mda, Indio do Bra.zil, 
Christino C1•uz, Bezm.·ril Fontenelle, Thomaz 
Cav::t.lcanti, F1·cdorico Borges, Paula. e Silva, 
Ahclon ~Hlanez, Teixeü·a U.e St~, Pereira de 
Ly1·a, João Vieira, Esme1·aldino Band.ira., 

Moreira Alves, Pedro Pernambuco, Oliveira 
Valladã.o, Leovigildo Filgueüa.s, Tosta, Felix 
Guspar,Satyro Dias, Vm•g-ne do Abreu, Edu
ardo Ramo~, Moreira, Gomes, Nelson de Vas
concellos, Bulhões l\Iarcial, Sü FL·eil'o,Pcrelra 
Lima, Henrique Borges, Cruvello Cavalcanti, 
Anthero Botelho, Calogcms, Ctu•vttlho Brito, 
Costa Junior, Amolpho i\zcvedo, Bernardo 
Antonio, Costa Netto, Benedicto de Souza, 
Lindolpho Se1•ra, Abúon Baptista, Elyseu 
Guilhel'me, Barbosa Lima, Victorino Monteiro 
e Diogo Fortuna. 

Deixam de comparecer com ca.usa parti
cipada os Srs. Julio de Mello, Sá Peixoto, 
Enéas Martins, Raymundo Nel'Y• AureHo 
Amorim, Arthur Lemos, Antonio Bastos, 
Urbano Santos, Luiz Domingues, Guedelh<t 
Mourão, Raymundo Arthur, João Gayoso, 
Francisco Sá, Pereira Reis, Trindade, Izidro 
Leite, José Marcellino, Arthur Orlando, Epa· 

. minondas Gracindo, Felisbello Freir~, Neiva, 
Castro Rebello, Tolentino dos Santos, MD.r· 
colino Moura, Mello Mat-tos, lrineu Machado, 

. Jaão Baptista, Belisario de Souza, Silva Cas
.t ro, Bezama.t, Abelardo de Mello, F1•ancisco 

Veiga., Viriato Masca1·enluts, Estevão Lobo, 
Bernar·do Monteiro, João Luiz, Gastão da 
Cunha, Ribeiro Junqueira, Carlos Peixoto 
Filho, Penido Filho, David Campista, Fr'an· 
cisco Bernardino, João Luiz Alves, Adal· 
berto Ferraz, Bernardes de Faria, Antonio 
Zacal'ias, Henrique Salles, Carlos Ottoni, 
Lindolpho Caot<Lllo, Rodolpho Paixão, Pactua, 
Rezende, Jesuíno Cardoso, Domingues de 
Castro, Francisco Romeiro, Vallois de Castro, 
Rebouças de Carvalho, Fernu.ndo Prestes, 
Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, Azevedo 
.Marques, Candido de Abreu, Angelo Pi• 
nheiro, James Darcy e Casshtno üo Nasci• 
mento. 

E sem causa os Srs. Virgílio Br.igido, João 
Lopes, Affonso Costa, Estacio Coimbra, El
pidio Figueiredo, Prisco Pa1•aizo, Galdino 
Loreto, Oscar Godoy, Augusto de Vascon
cellos, Carneiro de Rezende, Lu.mouniel' Go
dofl'edo, C<~millo Soares Filho, S<.tbino Bar
roso, Olyntho Ribeiro, Camillo Prates, 
Amaral Cesu.r, José Lobo, Leite de Souza, 
Fl'ancisco i\falta, 1i.quino Ribeiro, Soares do.-:: 
S11ntos, Germano Hasslochel', Domingos Mas
carenhas e Alfredo Varela.. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. PresideJ1te -Havendo nu
mero legal, vae-se proceder ás votações 
constante::: da ordem do dia e das que se 
acham sobre a Mesa. 

Em seguida é sem debate a.pprovada ~~ 
redac~1i.o .final do projecto n. 118 A, do I 904, 
para ser enviado ao Senado. 

E' :wnunciada a continua(;ão du. votação 
das emendas oiferecidas ao projeeto n. 35 A, 
deste anno. em 31' discussão, que reforma o 
Rogimont9 Interno da Camara dos Depu
tados (3n. discussão). 

E' annucín.da. a votação da seguinte se
gund<L parte da emenda, sob n. 13, do Sr. 
Thomt.~z Cu.valcanti : 

«No 4° poriodo- accrescente·se depois dtt 
palavra-coromissão- o seguinte: ou de al
gum Deputado . » 

Posta <t votos, a referida segunda parte da 
emenda, sob n. 13, reconhece-se terem vo
tado a favor 4 Srs. Deputados e coutra 95-. 
total 99. 

O Sr. PI .. esi<len te - Não ha nu
mero. 

Vae-se proceder á chamada. 
A lista da porta accusa a. presença de 115 

Srs. Deputados. . 
Procedendo-se á chamada verificou-se te

rem-se ausentado os Srs. Abdon Milanez, 
Tosta, Satyro Dias, Erico Coelho e Astolpllo 
Dutra. 
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O Sr. Presi<len.te -Responderam 
á. chamada 112 Srs. Deputados. Vae-se pro
seguir na. vota.ção. 

Compat•ecem ainda os Srs. Pa:':sos Miranda' 
José Euzcbio c José Monjardim 

Posta de novo a votos a r eferida 2•~ parte 
da emenda (ao 4° periodo) sob n. 13, é a 
mesma rejeitada por 98 votos c".ntra lO
total 108. 

Em .seguida é posta a votos e rejeitada a 
seguinte 3a parte da referida emenda. sob 
n. 13: · 

No 5° pcriodo-Su1Jstitua-se a palavra
votação-por-apreciac)'í.o. 

Posta a. votos é approvada. a seguinte 4a 
parte da refürid~~ emenda. sob n. 13: 

No ulLimo paragrapho -Substitua-se-41 
-por-o quinto do seus. · 

P0sta a. votos é approvada a seguinte 
emenda sob n. 14, do Sr. Oliveira Valladão: 

Ao art. 20-Substitua-se o trecho que diz: 
«As emendas apt•escntadas por qualque1• 

Deputado, etc. ,» por este : 
Qualquer Deputado poll.erc"t examinar com 

·a respectil'a Commissão de Inquerito as 
actas e mais papeis concel'Dentes á oleição 
pela qual se interessar, fundamentando, com 
as razões que houver colhido nesse exame, 
as emendas (!tte porventura queira offerecer. 
Taos emunda,s serão consignadas synthctica
mentc no parr;cer da. Commissão o com este 
impressas pn.ra serem submettida.s tt votação 
da Camara. 

Fóra das condições acima, nenhuma emen
da de Deputado esiii'<Lnho êl Commissão Vorl
cadora será recebida peLL mesa. 

O Sr. Presideu. te-Consitlora pre
judicada <L seguinte emenda sub n. 15, do Sr. 
Bulhões Marcia.!: 

Onde diz: As emendas <Lprcsentadas por 
qualquer Deputado ao juizo dt~s Commissões 
etc. accresente-se: l:ió scão acceHasqu ando 
justificatlus pelo exame de cada sec~ão <ÜCf' 
itoml, especificuudo-sc ... as que devem ser 
apresentadas ou rejeita.das, as respectivas 
razões e o numero de votos obtidos pelos 
candidatos. 

O Sr. Tho1naz Oava.lcanti 
(pela ordem)-Sr. Presidente, me parece que 
essa. c monda do Sr. Bulhões Marcial não ostú. 
prejudicada. · 

Ella vem precisa1• melhor quo a do il· 
lustre Deputado por SePgipo, o Sr. Va.lla.dão, 
o modo pelo qual os Deputados podem apre
sentar emendas. A do 81•. Va.lladão diz que 
o Deputado fundamentará corn as ?'azões que 
l~ouver colhido, a~ emendas que, porventtwa, 
qai.zcr apresentar; o a do Sl•. Bulhões Mar
cial diz: as emendas só sertio acceitas quamlo 
justificadas pelo exame de cada secçtio eleito-

l"al, especificando-se as qt~e devem se1· apre
sentadas ott rejeitadas, as ;-espectivas razões e 
o mmte1·o de votos obtidos pelos cMtdidatos.,. 

UM: Sa. DEPuTADo-Pari ''orientar devida-
mente á Camara. -

0 SR. Tl!O!IIAZ CAVALCA:'\Tl-Esta emenda., 
por conseguinte, garante ao Dc.put:1do que 
tiver tido parecer favora.vel da Commissão e 
evita que se venha á ultima hora apresen
tar emendas reconhecendo Deputado a qual
quer, sem que a Camara posi'a apreciar u 
numero de votos que elle olJtcve: como se 
tem dado nesta Casa. 

Para evitar essas surprezas, é que o i!lus- . 
tre DD:putat.!.o, C!UC sinto não esta.r presente, 
apresenta a sua emenda, que apenas vem 
esclarecer a emenda do Sr. Vnlladão. 

Por isso, acho que não ha o menor in
conveniente em ser esta emenda. accoita com 
a outra. 

UM SR. ·DEPUTADo-Vem completar a ou
tra emenda. 

0 SR.. THOMAZ CAVALCANTI - El'i.t O que 
eu tinha a dizor. 

O Sr. Alencn,r <:iuirnarães, 
to Sec-retm·io ,(pela 01·dem)- Sr. Presidente, 
parece que o nobre Depu lado não tem razão. 

A omcncla do Sr. VêtHadão, sob o n. 1•1, 
que acaba. d.e s3r appl'oYada. contém preci
samente a regr~t o disposiç~ão estabnlccidas 
na de n. 15. 

O Sn. Tnoi.'.rAz CAVALCAL':TI-Jlas não traz 
apreciação sobre as socç·õcs c a. contagem dn 
votos. 

0 Srt. ALENCAit GUDIAlÜ~ES - 011amo u. 
atteoção da Camam pa1•a. c.~ emenda que foi 
appl'ovada sob o n. 14. 

Esta em onda. diz: «.\o n.rt . .20: :-;ubstitua
se o trecho que diz- as emendas aproson
tadu.s por qualc1ue1' Deputtulo~ otc., por este: 
qualquer Deputado poderá. examinar, com a 
respectiva. Commissão de Inquerito, as actas 
e mais papeis concernentes á eleição pela. 
qual se interessar, fundamentando, com as 
1·aziJes que houver- colhido nesse eo-;ame, as 
c?ncnclas que po>·ventur(t queim off'erecer. 

1'aes emendas serão consigmulas syntheti
camen te no parecer da. Com missão e com 
este impressas, para serem submettidas á 
votação da Camam. Fora das condições 
acima, nenhuma emenda de Deputado estra
nho i1 Commissiio Verificadora será recebida 
pela Mesa.» 

A emenda sob o n. 15 diz o seguinte: 
«Onde diz-as · emendas apresentadas po1· 
qualquel' Deputado ao juizo da Commissão
accrescente-se: só serao acceitas quando jus
tifico. das pelo exame de cad(' secção cleitor·ar., 
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espe~ificando-se as que devem ser aprescn
tada.s ou rejcitadas;a.s respectivas ra.zões e 
o numero de votos obtidos pelos candidatos.» 

E' isto ju')tameg te o quo. a emenda sob o 
n. 14 considera fundam~ntação das emendas 
apr::senta.das no parecer da Commissão .de In
querito. (Apm·tes.) 

Parece-me, portanto,queacceita.r a emenda 
sob o n. 14 impor·ta em acceitar a que está 
·sob o n. 15, que consigna a mesma, dispo
sição. 

Portanto, a de n. 15 está prejndica;la pela 
acceitaç-ão da de n. 14. 

E' este o parrcm· da· Commisião. 

·Os senhores que app1•ovam a emenda n .15, 
não a considol'ando prejudicada pélâ._ appro
vação da omenda n. l4,quoiram se levantar. 
(Pausa.) 

A emenda foi rejeitada. 

O Sr. Sá. Freire (pel(/ m·dem} re
quer verificação da votação. 

Procedendo-se á vcrificaç~ão, reconhece-se 
tere·m votado a · favor 53 Srs. Deput:tdos· e 
contra 53, totall06. . . 

o Sr. Preside11te-Está empatada 
a votação. · · 

Entrará de novo om discussão, na sessão de 
o Sr. Bai"'bosa Lima (pela 01·dem) amanhã., na fó1·ma. do a.rt. 162 do Regi· 

-Parece-me que o nobre Deputado <lo Pa- mento. · 
ra.ná es~á equivocado. A emenda do Sr. Dopu- Posta a votos, é appi·ovada. a. seguinte 
taâo pela Capital Fedet•al não está por fó:·ma. em~nda, sob n. 16, do Sr. Ohvetrn. Val-
alguma p1·t>judicada por aquella que acaba de ladao: . - . . 
ser approv:\da sob n. 14. · «Ao ~u:t. 20, § l~, st for approvada a emen-

A d 14 · 1 't ~ . fi 't 1 da relattva ao top1co quo precede a este pa-
. ·. ('men a n. . , cuJa e1 ura ?I e1 a pe o ra.grapho. · 
1hustre Deputado do Pa.r~ná d1z que qual- Em vez de «qualquer Deputado pó<.le» diga
q~er Deput_ad_? póde exam!nar, com a resp~- se: «qualquer Deputa.do poderá, outrosim,» 
cttvn: Comro1ssao de Inquer1~o!..asactas e ma1s 0 mais como está.» 
papeis concernentes a elmçao p~la qual ~e São successivamente postas a votos e re-
mt9ressar, fundamentan_Jo-e S. hx. accen- jeitadas as emendas sob ns. li e 18. 
tuou bem os ta expressao, mas esqueceu-se 
de que este fundamentando além de ser 1nuito o Sr. Presidente declara qnc u. 
generico e vago está precisamente ligatlo ao emenda ~ob n. 19 será vot:l.da depois da de 
syntheticarnente que se lê adeante :. « Taes n. 30. 
emendas serão consignadas syn theticamente.» 

Este syr~theticamente, perdôe a Camara a O 8~·. AJeucar Guimarães 
vulgaridade <.la exprossi.'i.o, é cap:1 do pati- (pela ordem)-A emenda. n.to obedece a nova 
farias•. disc1•iminação e cla.ssitlca('ão feita das com· 

O nobre Deputado da Cap!tal Federal, Sr. missõ~s pm·manentcs da Camarn pela emenda. 
Dr. Bulhões Marcial, diz quo as emendas do S1·. Thomaz Cavalcanti, sob n. 30. 
apresentadas por qualquer Deputado só serão Parece, portanto, que, antes de nos pi~o
acceitas quando justificadas pelo exame de nuncia.rmos sobro a emenda n. 19, devemos 
cada secção eloitorn.I c especificarem quaes fazel;o sobre a de n. 30, que modifica por 
as seeções quo se JH•etende annullar, o nn· completo, melhor classificando-as, no pensar 
moro do voto.s que so annullam, porque se da Commissão de Policia, as dift'ereutes. 
se a.n nullam., etc., uo passo que a outra. commissões. 
emenda, como está, dá . loga.t' a di!:!po- Assim, peço a. V. Ex . . que consulte a Casa 
sições desta natureza de que dou exem- sobre si concede preferencia para votação 
pio : annullem-se pm· m'io te1·em consultado da emenda n. 30. 
a.s · disposiçõe~ da lei eleito;·o.l..,ige'Ylte as secções Consultada a Ca.mara., é concedida a Pl'O· 
taes .e 'l'ae~,reconheça-se Deputado o S;· . littlano ferencia pedida.. 
de ta.l... . J~' annunciada a v.otação da seguinte-

Nós j(t tivemos Pxemplo disto, e, precisa- emenda sob n. 30 : 
mente, por se ter a Camara rebellado contra. Art. 49 • Substituam-se as denominações 
tamanha lattitude dada ao poder de ernen- das Commissões pelas seguintes : 
dar, é que nós conseguimos ter a satis-
fação de contar em nosso seio Deputados di
plomados cujas cleiçõe !se mandaram an · 
nu~lar nesta Ca.mara., sem se especificar o 
porque, o como c o onde. (Apoiados.) 

Creio quo a Camara sabe o que vae fazer. 

O Sr. Presidente~Uma vez que 
ha duvida.,a. Ca.mar a. deve se manifest;u•. 

In Policia. 
2·• Tomada de Contas. 
3a. Orcamento. 
48 Constituição e Legislação . 
5a. Petições e Pensões. 
6a. Justiça. e Poderes. 
7° ·Diplomacia e Tratados. 
8"' Marinha e Guerra. 
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ga Fazenda· e Concessões. 
10a Industria. e Obras Publicas. 
na Instrucção Publica. 
12a Sa.ude Publica. 
13a. Agricultura o Colonização. 
14a Tttrifa.s. 
J5a Redacção das Leis. 

O ~h·. Tho1naz C.a.vale ~l.nt.i 
(pela ordem.) - Sr. Presidente, como a Ca
mat'a acabou de ouvir o }X'\rGc3r da. Com
missão é favora.vcl it emenda, apresentando 
apenas um:1 ohjecção: parece-lhe que, feita 
a approvação deste artigo, p1•ecisa ser feita 
um<~ revi:;ão completa nas Commissõ lS. 

Dévo dedaru.r que não so pt•..;cis<t ir até 
lá, e a•Je, quando muito, será nece~sario 
fazo1• ãeleiçã.o ·de duas Commissõe;. . 

Compromotto-rrie, no caso dé · passar a 
9menda, como espJro, a apresentar uma in
di c.açP,p declarando o moJo pelo . q 1:!-al as 
Commissões fica.rão compostas aprove1tanclo 
os membros actuaes. 

E' simples, Sr. Presidente : a Comm~ss~o 
de Petição o Poieres passa a ser Comm1ssao 
de Justiça. Poderes; a Commiss~o _de PensJ~S 
e Contàs passará a ser a Gomm1ssao de Potl
ções o Pensões. 

São.cousas quasi homogenias. 
A Commi8são de Fazenda· e Industria pas

sará á Commissão de Fazenda e Concessões, 
como está na emenda e assim por deante. 

Todas as Commissões ficarão as mesmas 
a.penàs -tornando necessaria. a creação de 
duas novas que vêm a ser a de Instrucção 
PubUca. e a de Contas. 

A éamam, porêni, resolverá como julgar 
conveniente. 

Como disse, approvada a emenda, entrarei 
em combi.nação com a Commissão ~e Pol~ci.a. 
gobre o modo porque ha. de ser fmta a di v l
são. 

O Sr.Barbosa Lima (pela ordem) 
~Rejeitada, acaso, esta erríemda •. ficam. pre
judicadas as que se lhe seguem Immedtata
·mente e nas quaes se cogita de uma Com~is
são de Tomada de Contas ~ Parece que nao, 
que esta.s emendas a; que me ~stou referindo 
são omendtts aoRegnnento e nao sub-emendas 
<í do Sr. Thomaz Cavalcanti. . 
· O facto do emprego da. exp1•essão-Tomada 
do Contas-não tem. tal força quo subordine 
a emenda de quo sou um dos signatarios e 
(lue flgura immediatamente após a do St•. 
Thomaz Cavalcanti. 

Seja~ por6m, como for, antes de votar a de 
n. 30, que a Mesa mo esclareça. 

I 
illustre Deputado do Ceaa:.l:, a q.ual sub~crevo 
inteiramente. 

Ess.t emenda-c chamo a at~enção da. Ca.·· 
mara sobro ella-não traz inconvenicncia: 
augmcnta <1 numero das Commissõe::3, o que 
em uma Camara numei•usa cJmo esta vem 
faciltta.r o estudo das materias. (Apoiados.) 

Depois, parece-me. SL'. Presidente; que .tt 
divisáo que exisb pelo nosso actual Rogi· 
manto não é a. melhor. Pela minha parte 
não duvido om declarar que rosignarci até o 
cu.rgo que occupo em uma das Commi~sõ~s 
com q nc me honrou esta Ca.mara, para fac L
lit~t· a reconstituiÇão ' das CommüBõ9a. A 
d.ivisã.o, por exemplo, da. Commissão de In
str'ucção e Saude Puçlica, om dua/3 com mis
sões é mais que necessaria, pol'que não vejo 
rehção entre Instrucção Publica. e Saude 
Publica. . 

Esta Commissão devo forçosamente ser di
vidida.. (.rlpoiados,) De facto, trata-se nella, 
por exemplo. de questões sanitarias impor
tantíssimas, de materias concernentes á saude 
publica, para n.s q uaes mui tos de S:ltis mem
bros não toem com.petencia - e sou o pri
meiro a. decla.ral' que, pela minha parto, não 
a tenho ; po1• outro -lado ti·n.ta-sa ahi tam
bem da organização da instrucção publica, 
de segundo grão, superiora, universita1•ia, 
etc., e convêm que maio1• numero domem
bros da. Camara tomem parte nesses t1·a.· 
balhos. 

Em todo o caso, Sr. Presidente, o que 
peço é que, por occasião ela. votação, sejam 
'destacadas as partes 11a e 12'~ pa1·a se vo· 
tarom separadamente; si a Camara quizcr 
que se vote sepa.rada.mento, estará. claro quo 
ella quer duas Commi::~Sões om vez do uma, 
isto ó, que a Commissã.o do Instrucção pu
blica. sej11 ditferento da de Saudo Publica. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. 1:.>re8i<lente-O nobre Depu
tado póde pedir que se vote separadamente, 
Commissã.o por Commif'!sã.o ..• 

O Su. JoÃo VmmA-0 que desejo é que, na 
votação, V. Ex. se digne de l'esal var e~sas duas 
partes a que mo referi, para serem votadas 
sepal'adamante, porque, dado o caso de sei' 
a emenda rejeitada, toda,.ia, com relação a 
essas Commissões, estará feita. a resulva, e a 
Camara então sG pronunciará. 

O Sn. . Pm~siDgNTE - Parece, nes&o caro, 
preferivcl que V. Ex. requeira que se vote 
por pa.rte::l, Com missão por Co ·.nmissão. 

O Sa. JoÃo VmmA-Pei•feitamente; então 
requeiro que se vote por partos. 

O 81.•. doAo. Vieira (pela ot·dem)
Sl•. Presidente, deiie,jo fazer u.ma lig~ira o Sr. 'W enceslá.o Dra.z - Poço 
.. observação sobre a emenda apresentada pelo a palavra pela ordom, 
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O Sr. Presidente-Tem a palavra 
pela ordem o Sr. \Vencesl(to Braz. 

O Sr. "We:uceslão Braz (pela 
o1·dem,)-Sr. Presidente, :pedi a. palavra uni
camente para dizer que, deante da decla
ração formal, feita pelo Hlustre peputado do 
Cear<t, de que apresentará indicaç:ão no sen
seatid.o de attendet• á ultima. pa.rte do pa
recer ... 

0 Su. THOMAZ CAYALCA::\TI - Perfeita
mente; aprescmt!1rei. 

O SR. "\VENCESLÁO BRAZ - ••• isto é, de 
evitar a. pert-urbação que se pudesse dar nos 
trabalhos d.t Camara, voto a favor da 
emenda de S. Ex. (Muito benz ; muito bern.) 

Posto a votos, é rejeitado o requerimento 
do Sr. João Vieira, p3dindo para que . a vo
tação soja feita por partes. 

Em seguida é posta a votos e a,pprovoda a 
referida emenda sob n. 30, assim redigida: 

Art. 4Q. Substituam-se as denominações 
das Commissões pelas seguintes : 

}a Policia. 
2a Tomadas de Contas. 
3a Orçamento. 
4u Constituição e Legislação. 

. 5a Petições e Pensões. 

. 6"' Justiça e Poderes. 
7~ Diplomacia e Tratados. 
Sa Mal'in!1a e Guerra.. 
ga Fazenda e Concessões. 

10a Inélustl'ia c Obras Publicas. 
11 a lnstrucção Publica. 
12a Saúde Publictt. 
13" Agricultma e Colonizll.ção. 
14a Tarifas. 
15:1 Redacç:ão das Leis. 

O Sr. Presidente- E' considc
rad~t comprchcndida na emenda que acaba 
de see approvada a emenda sob n. 10. 

São succossiva.mente postas a Yotos e re
jeitadas as emendas sol) ns. 20 e 21. 

São . successivamente postas a Yotos e ap-
provaclas as seguintes emendas: 

Sob n. 22, do 81•. Felisbello F1·eire: 
«Substitua-se o nrt. 34 pelo seguinte: 
Art. O Presidente e nas sessões o orgão 

da Camata todas n.s vezes quo ell.t~ tiver do 
enuncial'·Se collectivamente; é tambem fis. 
cal da. regulatidade dos trabalhos e da con
servação da boa ordem, tltdo na conformi
dade deste Regimento.» 

Sob n. 23, do Sr. Thomaz Cavalcanti: 
«Art 85, 5a. attribuição-in fine e chamar 

â ordGm aos Deputados que estiverem fóra 
della. 

611 attl'ibuição. Supprima.-se · t~ ultima 
parte po1· já estar su bentondida. » 

Sob n. 24, do Sr. Alenca1• Guim~rles: 
«Accrescente se ao n. ll do art. 35-Não· 

permittindo a publicação, em discurso, de· 
expressões que tenham dado logar ás refe
ridas advortenr::ias e que o1fendam o decoro, 
da Cama1·a. » 

Sob n. 25, do Sr. Felisbello Freire: 
«Accrescentem-sc os s ~>guintes numcros ao 

art. 35. 
13. Receber os votos dos Deputados. 
l4. Promover a publicação dos tra.bulhos e· 

dos actos da Camara de acoordo com as. 
prescripções estabelecidas no artigo . sobre 
esse assumpto. 

15. Esgotados os recm·ws prescriptos no· 
n. ll deste artigo, póde o Presidente, não 
sendo obedecido, mandar sa.hir do roclnto o. 
Deputado durante a mesma sessão; ds accor
do com a Camara, de quem em acto expresso· 
pellerá. essa. permi.ssão. 

16. Receber mensagens c outras commu
nlcações e actos do Goverto, annunciando-os. 
á Camara, para serem . lidos pelo 1° secre
tario. 

17. Info1·mar á Camara, qua.n(lo necessa-· 
rio, sobro qualquer ponto de ordem ou de 
pratica parlamentar.» 

E' posta a votos é rojeitad:t a. seguinte 
parte da emenda sob n. 25, do Sr. Fúlisbello . 
Freire: 

«18. Decidi1' em primeil•n. instancia, sujei
tando á revisão da Camara., todas as questões. 
de ordem que se possam levantar.>) 

São successiva.mente postas n. votos o l'e
jeitadas as emendas sob ns . . 26 o 27. 

Posttt a votos é <tl)pl'OYada n. rcguinte 
emonda sob n. 28; <los Srs. Passos Mi1•anda 
e Neíva : 

«Ao a.L·t. •10 accrosconto-se: 
7 .", providenciaL· para. que St1irt entregue. 

por rnoio de avulsos imprcs::;os, aos ~rs. 
Deputados, :ls primeirns horas nrt manhã so· 
guinte, a mu.te1·ia dcsignttdu. llt'L -raspem para. 
a o1•dem dos trabalhos da Cama.l':.t.» 

Posta a votos, é rejeiklda a .. emenda. sob 
n. 29. 

E' annuncia.da a votação da. .';:Dgnjnto omon
da, solJ n. 31, do Sr. Barbosa Lima: 

« Accrescento-se : 
Ar·&. · A' Com missão do Tomada. de Contas. 

incumbe : 
1. o Dal' parecer 8obrc o balanço definitivo 

de cada exercicio :financeil'o o fonuu1a1'. jus· 
tiftcando-o, o projecto de lei ~1JJprova.ndo as 
contas desse cxe-r·cicio e fixando definitiva· 
monte tanta a receita como tl. despezu. u. eUe 
pcrtencentes ; 

o ar li. 89, W instituicto um T1•ibnnal de· 
contas para liquidar as contas da receita e
despeza. e verificar sua logalidado antes de ' 
Se'tem PRES'l'ADAS AO CONORI~SSÓ.» 
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O S1 .... Barbosa Li:tn.a - Peço a Dar parecer sobre o balanço definitivo, etc ... 
palavra pela ordem. e, aYt. 89: E' instituiüo um tribunal de 

contas ... 
O Sr. Presidente -Tom a palavra 

pela ordem o Sr. Barho~a Lima. 

O e r. Ba_rbo:;..;n, I .... i tua (pela m·
deíJt)- Sr·. Presidente. sem qncbra do res
pcnto que me merece a honrada Commi:~sã.o 
de Policia, eu não compl'ellendo, devo di
zel~o, o parecer cuntrario llado a, esta 
emenda. 

Esta emenda faz com que o nosso Reai
mento tí.1ue de intJiro accordo insophÍs
ma,vel com a Constituiçüo da, Ropublic<:t, que, 
segundo creio, ainda nos rege. 

A artigos clal'issimos dess<t Constituição se 
reporta cada uma dtts partes desta. emenda· 
ella é ainda na sna ultima parte remissiva~ 
á Constituição. 

A legislação que estc.'t em vigor não foi re
vogada, nem creio que ningucm so lomhre 
de o fazer. 
_Disposições da. C?nstituição a quo me I'oferi 

sao aquellas que dizem que ao Con()'resso in
cumbe privativamente não só o;çar a re
ceita c 1ixa,r a despeza, mas tomar as contas 
de cada exercício fipanceiro-, explicando o 
legislador constituinte, no art. 89 da mesma 
Constituição,- que haveria, um Tl'ihuoal de 
Contas, incmnbido de as preparar, antes que 
o Cong-resso Nacional se houvesse de pro
nunciar sobr·e esses documentos que, mesmo 
no ex tine to regimen, eram trazidos :t sua. 
a preciaçio . 

A Carrmra, até hoje recebe-V. Ex. sabo 
melhor do que en-os lKtt~nços gerar.~s, defi
nitivos, não súmente os balanços provisor•ios, 
as synnpsos de cada exercieio, mas o:; b:~
lanços doftnitiYos de cad::L exercicio; o, do 
(lUC cu sei, como do que sn.be a Camm•u. toda, 
é que taes docume:n,to.~ sã.o romettidos pttra 
o archivo, som que até hojo, sobre do
cumentos de tamanha, inl)Orttwcia, se tnnlm 
explicitamente pronunciado <1 Camara, jul
gando J.e gestão financeira correspomlonte a 
cada um dellos. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- V. Ex. 
du, licenç~t para um aparte. 

A emenda diz: \<Al't. 89-E' insti i.uido um 
tribunal de conta~ par'"" liquidar ns conta.~. 
etc .•. », V. Ex. quer instituir um tl'ilmnal 
de contas ou nma Commissão de tomada de 
contas? 

O Sa. BA.P.nosA. LIMA - Pel'd:lo ! Parece
me que não me fiz bem comprehcndor. 

Queira V. Ex. ter a. bondade de reler ·tOllo 
o artigo que citou. 

O Sn. EsMERALDINO BANDEIRA- «A' Com
missão de tomada de contas incumbe : lo, 

O Sn. BARBOSA LmJ.. - A h ! Isto não é 
m~~; é uma citctção do artig·o d<:t Con.~ti
tmçao ... 

O Sa. Esl\mRALDINo BA:-~DEJRA.- Aqui não. 
diz que é citação. 

. 0 SR. BARBOSA LL\IA- 0 a;Ul80 está vi
SlVel~entc errado. O Cllte se ostá. vota.ndo é 
o scgmnto : 

« Accrescento-sc : 
Art. A' Com missão de toma.da de 

Contas incumbe : 
.1: 0 Dal' p::~.rccer sobre o balanço clofi

mtlVo de cada exercício financeiro e 
fo~mula,r, justificando-o, o projecto de 
lel approvanclo as contas desse exercício 
c :fixando defiuitivttmente tanto 11 receit11 
como a despeza n, ellc pertencentes.>> 

0 SR- ESMERALDINO BANDEIRA -Esta é 
outra. 

0 SR. BARBOSA LIMA- A outra é o ar
tigo ela Constituição que citei ... 

O Sn.. EsM:ERAWINo BANDEirtA. - Aqui 
diz: accrescen te-se ... 

0 SR: BARBOSA LIMA- Estava cntl•o pcl· 
reniihests no manuscripto : Constiluiç(To, m·~ 
ligas tat e te!{.. 

O Sn.. Es:\mRALDINo BANDI~IRA d<l um 
aparte. 

O Stt. BA.nno:->A LnrA-lloalmcnto o qnc ~:c 
osttt votando é n. cmendrt quo li, a qmd é 
r~m~sst;'~ ao :.trL 89 dtt Constituição rtno 
CltCI, Ü'lZU.lldO l.tS pttbVl':.l.S-iLOtc;; do ~()l'Olll 
preshd:ts ao Congresso-Quer dizer : quiz 
eocordar (t Cama,l'a, de!la 'lienia, quo essas 
contas toem. d(~ ~01' p1'est:1ihs :LO Congresso, 
que tt Consbtmça.o mamla. quo as contas 
cuJu, legalidade o tribanu,l vertfica sejt\m 
<Lpresentadns e prestadas ao Congresso. 

Que é prestar cont;.ts? A legislação toda. 
de fazend:1, que ni'í.o ost<t rcwogad:1, como 
não está o aet. 83 dn. Csnstituição, diz como 
so ha, do fazer isto. · 

Nestas condições, Se. Presidento, a minha 
emendn. torw1 claro o cgw implicitnmento 
ost.<l no nosso Regimento. 

UM SR. DEPUTADO-V. Ex. pede profe .. 
rencia? 

0 Sit. BARBOSA LIMA. - Peço que se faça, 
votar a emenda como está impressa no avul· 
so sob o n, 32, porque no n, ~Jl está. tudo 
truncado. O· n·. 32 resume todos os parar 
graphos, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:08- Página 17 de 70 

~: :u~~j~a p;1rt.e é . outt·o artigo ~a )e_i d,e missão da· Tomada de Contas, m~s peni3a que 
1896 que organizou o Tribunal do Contas, lei o processo det.ermina.do na emenda não 

·qua diz_ quo os a.ctos quo forem registrados sati~faz aos : proprios intuitos de seu illustro 
soli protesto serão posteriormente sub.met- autor. . . · . 
iidos á approvacão da Camara. Sobre a con-. A disposição constitucional do art. 89, ci-
·vcniencia. dessa. approvação, sobre a legiti· · 
m~ade desse registl'o, sobre o dar razão ao tado pelo nobre Deputa.io, subor,lina; á ap-
•Presidcnte contra o tt•ibunat. ha de alguma. provação, por parte do Congresso Nacional, 
commissão infot•mar. Naturalmente á. com- das contas dos exercicios financeiros de um 
missão de contas incumbo este papel. proco!sO preliminar, que é feito pei•ante o 

Agora., si a Camara quer quo nôs sejamos Tribunal de Contas. · 
·Como uma ,ca~a, nós, paiz, do ponto de vista Ora, segundo pôJ~ apprehonder a Com~ 
financeiro, como uma ~asa_ que nã.o tel)l os missão d0. estudo da emend<L; o l)Cnsamcnto 
seus livros arrumados conforme manda a que a dictou foi toL·nar obrigatoria., po1· 
legislaÇão comiuercial, suscépti'rel de ser parte tlo Cong1•esso, a approvJ.çã.o das contas 
suspeitada . do . oppJ~tunamente ca.hir em <los cx.ercicios financeir->s, antes de votadas 
.1atlencia fra.udulenta, então não tomemos as leis orçamentarias para o novo exercicio. 
imais contas de especie alguina, e fique lettra 0 SR. BARBOSA Lll\i.i.....:..Arites ~ 
morta o art. 34 da Constituição e o final do 
.art. 89, a não ser que a.lguem me informe de O Sa. ALENCAR GUIMARÃES~. Pat·ece qne 
.que algumas das outras commissões já to- foi este o pensamento do nobre Deputado. 
ma.1•am essHs contas ou já apresentaram o SR. BARnosA LIMA-Não apoiado; nem 
.projecto de lei nesse sentido. · . me refaria exercicio. · 

Tenho dito o mais que sufficiente para. que 
a Camara proceda, como costuma f,~zcr, O Sn.. ALENCAR GumARÃ.ES-Nestas con-
corn o ct•itei'io que lhe é proprio. dições a Commissão de Policia, estudando a 

nossa legislação de fazenda e vendo que o 
O tSh•. Alencar Guintarã.es, PI'ocesso por ella instituído para a prestação 

1° Secretorio (pel:t ol·dem)- Sr. Presidente, de contas dos exatol'C3 da f~;tzend;1 publica .•• 
a 1•eolamação que o nobre D3putado acaba 0 SR. BARDOSA Lua-E' outra questão. 
de fazer é procedente. Realmente ha erro 
de impressão; a emenda do nobt>e Deputado O SR.. ALENCAR GumARÃES-... e que 
que está indicada sob o n. 31 do avulso d'ove deve pt•eceder ao processo da prestação de. 
ser lida de accordo com a que se encontra contn.s ministeriaes, que é justamente o que 
:1 follu:ts 25 do avulso distrilmido aos Srs. Constituição manda submetter ao Cong1•esso 
Deputados. Nacional, pareceu (L mesma Com missão 

Ul\l SR. Dt~PUTADO _ Foi erro de publi- de Policia que se1•ia impossivel dentro do 
prazo determinado pelo nob1•e Deputado om 

caQã.o. su~~ emonQa-30 dias depois da abertu1•a. do 
O SR. ALENCAR GUlMARÃES- Assim, essa Congrosso-pudosse este se pl'onunciar pela. 

emenda do nobre Deputado que . devia estttr Commissã.o sobre essas mesmas contas. 
sob o n. 3t é c•lncebida deste modo: 

«Ao al't. 40, n. 8, etc. dign.-se-em vez de O Sa. BAanosA LDIA-V. Ex. está vondo 
Peasões e Contas-o seguinte : . . um pl•azo que não existe. 

Commissã.o de Tomada de Contas (Const. O Sa. ALENCAR Ouil\IARÃE8-V. Ex. diz 
art. 34·, § 1°, in fine, e a1•t. 87) passando o em sua. emenda, firmando a. competeQ~iil. e 
negocio de pensões para a Commissão de Pe· funcçõ3s da Commissão ele Tomada de· Con
tições e Poderes (Const. art. 34, § 1°) etc. tas: «JL 2 requisitar do governo esse balanço 

Esta emenda, porém, está prejud.icada. pola. até 20 dias depois de installado o Congresso 
approvação da emenda sob n. 30. Sobre ella. Nacional.» 
a Damara não precisa mais pt•onunciar-so. 0 sa . .BAnnosA LIMA-Que balanço ~ 

Devemos agora votar a que se acha, sob 
n. 32 e está reproduzida á pagina 26 do O SR. A!.ENCAR Gunr.o\.RÃE:3-Natut•almen

·avulso, sob n. 36,e que é a mesma que acaba. iic o balanço definitivo do exercicio anterior. 
de ser lida pelo illustt•e Deputado que deixou 0 SR. BARBOSA LmA-Antm.•ior, nãô. éstá 
.a tribuna. 

S1•. Presidente, a Com missão do Policif1 no na emenda. 
pa.recer quo deu sobr•e esta foi muito cla1•a, O SR. ALENcAn. GumARÃEs-Ha ·de· sei• 
.a.o: .contrario do · que se aflgrirou ao riobre forçosamente este-a. rouacç5;o 'da. ·emonda. 
D3ptitado. · · · · nos leva a esta conclusão, não corrcspoodeil;. 

E lia- nã0 desconhece, como accentuou; ·a do, como Yejo dos apartes do. nobre.Doputado,. 
necessidade de deflnil• as funeçõo:~ da · Com· bGiil ao p<;nsamento que a dictou. 
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A Commissão tem razão, por is:;o, par:i. 
prms:.tr que, a.cceitando o processo ' indicado 
pelo nobre Deputado, o Cong-resso ~a.~ional 
se nào possa. dese~pcnhar do sua m1ssao. ~o 
tuca.nte ;i approvaçao das c.Jntas do exerctcio 
financeiro findo. 

E' impossível fltzel-o no estado actual de 
nossa lcgi~laç:ão de faznnda , morosos como 
são os nossos processos a.dminü-.;trativos, no 
Pl'<LZO :.~.hi determinado.<tlém tle actualmente, 
não havendo ~ido l;omadt~s as contas dos an
t.cl'iores e:xorc.icios, não parecer conveniente 
que se os deixem· de la.(lo pa.ra só mente pro
nuncbr-se quanto ao cxQr·ci..:io p:tss:.tdo. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Não é exercício 
passado. 

0 SR. ALENCAR. GUL\L\.RÃES-0 Congresso 
deve se pronunciar sobre as contas de todos 
os exerr.icios, estamos de accordo. 

Mas o nobre Deputado determina pela sua 
emenda um prazo muito limitado p~Lr:t. o 
Congresso exercer essa ttttribuiçã.o, indicando 
tambem um processo para. isso qu(> se não 
afigura. o mais proveitoso pa.1·a o bom desem
penho da funcção constitucional commettida 

·ao Congresso. 
A Commissão mantém por isso o seu illtl'e· 

cer, opinando pela l'ejeição da emenda. 

O Sr. Bricio Filllo (pela ordem) 
-Sr. Presidente, ha um poilto para. o qual, 
neste momento em quo so encaminha a vo
tação, é p1•ociso eltnmar a attonç~ão da Cu.· 
rnara.. 

:\ Commissã.o de Policia niio dosconlteco a 
necossidu,de do bom definir no Regimento as 
1'uncçõ-os da. Uommiss:i.o do Tomada ~e C_ontas; 
l'Ocoia. po1·~m, u.consellta.e a accmtac,·:w da. 
emenda por• lho poreeer tJUO o process_g le
gislativo indicado será. de difflcH execuçao. 

Ora, Sr. Presideoto, é necessario chamar 
a. attençã.o para ~ . .- seguinte : A Commissão, 
antes do elaborar este Jmrecer, elaborou um 
outro relativo á emenda n. -30, p<.trecer de 
onde resalta a declaração de que, embora 
reconhecendo ·as vantagens da emenda que 
dispõe soh1·o novas cornmissões, acha difficul
dades em aconseLhar a sua a.cceitação, dei
xando que a Camaru. resolva em sua sabe
doria, receiosa da pertur~ação do funcciona· 
mento das actuaes Cornm1ssões. 

Vê V. Ex. que o parecer desta emenda 
cstú. ligado ao parecer da outra. . _ 

Mas, Sr. Presidente,.~ situação ag~ra n~? 
ê a mesma; a Cama.ra Ja se pronuncwu, Ja 
deliberou quo entre as Commissões perma
nentes deste ramo . do Pode1• . Legislativo 
deve tlgura1' a Comrnissã.o de Tomu.da. de 
Contas. 

0 SR. CALOGERAS- Cuja funcção é esta. 
\'ol • .!V 

0 SR.. BRICIO FILHO - Que YOffi faze :r a 
emenda. n. 32? Vem determinar <~s ftmcções 
dessa Comrnissão. · 

O SR. CsLoGERAS - Vem dizer que a. 
Commissão de Tornada de Contas vae toma1· 
contas. 

0 Sa. BR.TCIO FILHO - Ora, si <~ emenda 
n. 32 não foL' approvada, doixa t1c ser tra
çada a orbita. da. referida Commissão. 

.\. emenda, n. 32 define as funcções d:t. Com
missão de Tomada de Contas; e si nã.o éisso 
que dispõe a en:wnda n.32,si sua. appL·ovação 
não é indispenstwcl pa.t·a. cstabclucer as attri
buiçõcs da Commissão, ou peço ao iUustrado 
Secretario ou a qualquet· outro membro tam
bem versado o entendido em cousas regimen
taes que me informe sobt·e o que v<.w fazer a. 
Commissão de Tomada. de Conkt.s. · 
. Vejo, Sr. Pl'osidonte, que ninguem me 
respondo r . 

A conclusão que eu tiro, portanto, é esta: 
a emenda n. 32 do Sr. B<n·bosa Lima o outros 
vem definir q uaes a.s funcçõcs da Commissão, 
de Tomada do Contas. 

g• por isso,Sr. Presidente, que, p<ira evitar 
: ~ anomalia de figurar em nosso Regimento 
uma. Commissã.o, cujas funcçües sejam igno
rada.s,quo ou me inclino a appeovara emenda 
apresentada pelo illustre representante do 
Jl.io Grande do Sul. 

O Sr. 'rhon-.az CaYnlcan.ti 
(peta orrlen1. ) - Polas palavras profcrida.s 
pelo iUustro lo Secl'ctario a respeito do pa
t•ocer, verifico que S. Ex. tem escrupulos 
em approvar o n. 2 das definiçõos. Quanto 
ao::; ns. 1 o :~,S. Ex. I'l<.tda disse, parece-mQ, 
estou mesmo corto, quo S. Ex. a c llas não 
~e oppõo. 

O SR. ATJI~NCArt GUDL\RÃJ~s-Não. 

0 Sn.. TIIOl\IAZ CAYALCAN1'1 .- Como acaba. 
S. Ex. de declara!' <1ue nU.o se oppõe, (I como 
convem que, sendo esta uma commissão 
nova, tenha fim declarado no Regimento, 
qual o motivo pot'quo se a creou, peço a 
V. Ex. que ponha a votos por partos. 

0 SR. HENRIQUE BORGI~S-0 prazo mesmo 
pQde ser por partes. 

o SR. Tuol\rAz CAVAT.CA.NTI- Pois bem, 
como lembr;L o nobre Deputado, pódc-so vo
tar a. emenda, na. parte roLa.tiva. aos prazof!, 
partos, separadamente. · 

0 SR. BRICIO FILIIO-~Om duvida.. 

. O Sr. Barbosa LIDla. (petao1·dem) 
- Sr. Presidente, de dous modos se póde 
sophismar o regimen republicano o.u por 
parte do Poder ExecntiYo não remottendo ao 

13 
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Congresso Nacional os ba.la.nços, os relato
rios, as propostas, os documentos sem os 
quaes. esta assembléa não pódc exercer o 
seu mandato, ou por parte desta assembléa 

_ providenciando no sentido de adquirir esses 
elementos e cumprir o seu dever, exami
nando em todas as suas partes e approvan
do-os ou não ; entendo qua este assumpto 
constitue a medula do regimen republlcano 
pl'esiclencial c requeiro votação nominal 

. :para a emenda. 

O Sr. Alencar. Guilnarães 
(p,éla ordem,) - Sr. Presidente, acceito a mo
ditiçação feita pelo honrado Deputado pelo 
Ce_ar@., eliminando-se a segunda parte ela 
emenda - o assim declaro é.t Camara em 
nome da Commissão de Policia, que esta 
acccita. a primeira e terceira partes da emen· 
da, rejeitando a segunda. 

O Sr.Presidente-Vae-se votar a 
emenda sob o n. 3l,quc, feitas as devidas cor
recções pelo Sr. Jo Secr()tario, está assim re
digida, e não como sahiu por erro de publi
cação, no impresso de votação sob o n. :35 B, 
á. pag. 5. 

Accrescente ·se: 
Art. A' Commissão de Tomada de Conta.s 

incumbe: 
1. o Dar parecer sobre o balanço definitivo 

de cada exercício :financeiro e formular, jus· 
tiflcando-o, o projecto de lei approvando as 
contas desse exercício e fixando definitiva
mente tanto a receita como a, despeza a olle 
perténcen tes. 

'·. 2. o Req ui si ta r do .Governo esse balanço 
até 30 di<Ls, depois de installado o Congresso 
Nacional, si não lhe houver sido enviado 
conjunctamente com o relatorio elo Tribunal 
de Contas. 

3. o Dar pat•ecor e pro por á Camara a ap· 
provação dos aci;os do Gove1•no, submettidos 
ao Tribunal de Contas, registrados sob pro
tes~o. (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, 18 de outubro de 1843, 27 de setem
bro de 1860 e Constituição arts. 34, § le, 
89 e 83). 

· O Sr. Barbosa Lhna (pele~ 
ordem)- O honrado 1° Secretario acaba de 
corrigir o parecer primitivo, ou, melhor, de 
explicar o parecer primitivo, declarando 
que a Commissão de Policia acceita a pri· 
me ira e terceira partes da minha emenda c 
adianta assim desde logo o voto, ao reque· 
rimento do nobt•a Deputado polo Ceará, no 
sentido de ser a emenda submettida á appro· 
v ação por partes. 

Parece que S. Ex. la.bora num eqnivoco 
que convêm desfazer, com a mesma boa fé 
com que fundamentei a minha emenda om 
todas as suas partes. 

S. Ex. pode rec1uisitar um balanço du 
Governo ate 30 dias depois de instilllado u 
Congresso Naciona;l, si não lhe houver sido 
enviado conjunctamente com o rolatorio do 
Tribunal de Contas. 

H.efere-se a,o balanço de exercício imme
diatamente precedente áquelle em que o 
Congresso esUL funccionando. 

Ora, na emenda não consta nada disso. 
o SR. vV.ENC8SLAU BRAZ -E quando 

forem adprov-ados todos os balanços ha de se 
referir necessariamente ao do anno an
terior. 

0 SR. BARBOSA En:IA - Perdão ; OS fa,ctos 
não estão de. accordo com a observação que 
V. Ex. fo1•mulou. V. Ex. não se recorda 
delles. 

Os balanços definitivos que teem sido en
viados ao Congresso Nacional são sempre 
relativos a tres ou quatro annos anteriores 
âquelles em que o Congresso Nacional os 
recebe. 

Não me proponho a emendar esta pratica, 
a cxigiL· do Poder Executivo, a impor-lhe a. 
obrigação de providenciar no sentido de 
mandar trazer no anno de 1904 o balanço ro· 
lativo ao anno de 1903. 

Absolutn.mente não está na minha emenda• 
e seria impossiyel, dada. a da,ta da. abertura 
dos nossos trabalhos rnpot·tat•mo-nos j.O ba
lanço que for l'emettido L·ehtiiivo a qualquer 
exercício financeiro, qne esteja prompto. 

Quero que a Cama1•a se pronuncie sobre 
cllc e supponbo que não envie o pt•ecedento 
nem o ~nteprccedonte nom o outL'O. 

O que ou não quero é que cruzemos os 
braços. 

linaglnemos ou imagine a Camat•a a Pl'a· 
tica de votar actos de política internacional 
sem relato rio. 

Eu que1•o raconheeer o direito de requisitar 
esse documento; a, Camara não quer. E' li
cito, pois, o meio da votação nominal para o, 
n. 2. 

Em seguida é posto a votos e approvado, o 
seguinte n. 1 da referida emenda, sob n. 31: 

« Accrescente-se: 
Art. A' Commissão de Tomada de Contas 

incu1nbe: · 
I. o Dar parecei' sobre o balanço definitivo · 

de cada exercício financeiro e formular, jus
tificando-o, o projecto de lei approvando as 
contas desse exercício e fixando definitiva· 
mente tanto a receita como a despeza a elle 
pertencentes.~ 
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O St•. Hosa,nn.ah de Oliveira 
·· (pela ordem.) requer vcrificn.ção da votação. 

Procedendo-se á vorific:J.ção, reconhece-se 
terem votado a favor 70 Srd. Deputados e 
contr:1 6; total, 76. 

A emenda. do Sl'. Tosta determina que só 
possam sor utilizadas emprozas commerciaes 
para os auxilio." à lavoura, na falta absoluta. 
cio syndicatos agrícolas oi'ganiza.dos de accór
do com a lei dn 6 de janeiro de 1903, c a 
emenda do Sr. Caloger::ts prohibo a emissão 

O Sr. Preside:n-te - Não ha, nu· de pttpel-mocdn. 
mero. A Commissii.o do Or·ç~uncnto, portanto, já 

vae-se proceder á clnmada. 

1 

se J_:>J•onunciou. sob1'0 o merito dos domo,is 
. • l • pro.Jectos, que toram estudados pela Commis-

Procedendo-se a chamada ver:ô.ca-s~ t.'!rmu sãv de Agricultura o Ind.ustrias Connexas,que 
se ausentadJ os Srs. ,Tosé Eusebw ... \mzw de os cla.ssi:ficou em tros categorias, bem como 
Abreu, ~redcrico Borg~s, Eloy d~ S?nza., For.l-~ sobre as emendas do varlos Deputados. 
seca e S1lva, Abdon M1lanez. Terxmra de. Sa, r 1 < _ ·-~. - , • • 

Esmeraldino Bandeira, Moreira .\.lves, Pedro -, ~ec.~nc.o ~. c~CCClL~ÇaO .do PIOJ8C~~ 9an~ldO 
Pernambuco, Raymundo üe )lirctnda. Leovc-! h.1o_:lrl"'u~~, tpso. fa/<·-~ 0,~mot~.pel~ a.d:am.Bnto 
D"ildo Fi!O'ueíra.s Tosta Bulcao Viv,nnn Gar· d J~ dem<~·S)>ro~ccu\J ., ([c,e fur.:tm , tpresentl~dos 
~ia Plre~ Aucr~lsto de Freitas Rod1·iO'uf~S cm~o ~UO%ltutivos,. e_9.trc os quaes ~umpre 
Linia Mo~·oira o Gomes Hereclia. 'ue Sá "'nu- ~allenta,r. 0 ·<l ue dt:spoe sobre. as. socwdade;;; 
lhões 'Marcial Sá Frei~·c, El'it~o Coelho' Lan- coope~':l,~r<:_as, seus c ~1l'actertstwo~ ~ sua 
rindo Pitta p'ereiru. Lima Cruvello Cavai- con~titmçau e1:tbo:>ado. P?l'-". Comml::>S<:LO de 

-canti c~n·l~s Teixeira Bra;1dão P;wlinL. de "~grJCIJ1tt.m:t, u,_ 0 Pl'u.Jecw formi:Ia.clo pelo 
Souzd, Astolpho Dutra, .\.ntt~ero Botelho, Sr · ~-Ie~~:1~~uc r:u~.':'-~c;~ ~~?!~e s.yndiCatos e co
Leonel Filho, Hermenegild.o de :Moraes, Jo~1,- operatna::; tte cr.:oütbO <~.e:llcolu.. 
quim Teixei1·a Brandão, Benedicto de Souza., De accordo com o parecer elaborado pelo 
Victorino Monteiro e Campos Cartle:;:. Sr. Anizio de A1wcu, :1 maioria da Commissão 

ele Orç;:tm0nto pediu <l approva,ção do pro
O Sr. Presidente- Re3pondcram jecto Candido Rodrigues, de modo que nada 

á chamada 76 Srs. Deputados. mais resta dizer sobre os papeis que volta
ram novamente ao sou exame. · 

Não ha numero para se proseguir na vo- Divergindo <lo parélcer em questão, for-
. tação. muloi o meu voto ein separado, manifes

Fica adiada a votação. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJ8CTOS 

N. 137- 1904 

Providencia sob1·c au:J;ílios (i lo.uo;.m:: , com 
parccm·es das Commissõc.~ cl':: Oi'çamento c 
de Agricultura c lnrltiSlJ·icls Go:-1'/lfJJXlS, sobre 
emendas otferecidas na :}~ di.~wsstío llo 
projecto n. 168, de 1807 

·(Vide projeclÓs ns. f68, de -1 .~ (·7 , c i!Ji j e 
1D9 A, de iDO:J) 

A Commissão de Orç~arnento em sua mai
oria já emittiu o seu parecer sobre todos os 
projectos, que foram apresentados corno 
sutJsütutivos ao projecto n. 168, que provi-

. dencia sobre auxílios Ct lavoura. 
O Sr. Anizio de Abreu acccitou as conclu

sões do pt~recer da Commissão de Agricultu
ra e IodustriLs Connexas, dando preferenein 

. ao projectç.:W. 196, offerecido pelo Sr. Can-
dido Ro~::i'gúcs e assignado poy varios ~ept·c

. senta.nte8·, dos Estados cafeeiros. COOJUDta.
.mente com as emendas do; Srs. Ignacio 
··.Tosta. e Pandiá Cu,logeras. 

tandolme contr:L as idéas contidas no refe
rido proj.;cto Cn.ndido Rodrigues. 

Cal1cndo à Commissão de Orçamento fallar 
mais nma vez sobre o assumpto, tenho o 
dever de insistir na demonstração elos meus 
conceitos exarados no voto em sepa,rado. 

O Congresso os apl'ecíará. como entender 
em sua, vJ~a &r.bcdorb. 

II 

O Gove:·no Bruzilcíro smnpre foi prodigo 
em meddt~s. t1ne constituií1m a.uxilios e for
necimentos de recur~os t't lavoura. Estas 
medidas: 0 1.l e-.r:am clecrotad.as pelo Poder Le
gislativo ou este :wtorizava com amplitude 
o Podm· .Executivo a ttpplical-as, segundo o 
critel'io imposto pela disctissão e pela pro
pu.ganda dos interessados. 

A la.vonra nacional, tendo no Parlamento 
seus l'CPl'escntantcs, couseguia .quo fossem 
traduzidos em leis os seus mais imperiosos 
dese,jos; t~tnto o os períodos de p:-osperidade, 
como nüs mo1nentos de; crise, a acção do poder 
publico <lo Brazil traduzJU.-se em uma par
ticuhtr attenção aos interesses da classe agrí
cola. Si nas phases de florescimento da cul
tura, cl.a. canna, o Norte do paiz conseguiu 
alguns auxílios do Governo, na. quaara do 
dcscnvolvinwnto da lavour<~ do café ;>eccbeu 
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esta.· <le']Jrel'erencia todos os ca.rinllu.s e tod.osl vicio tão brilhaotomcnte vorberado . pelo 
oli cuidauo.'i. . . Sr. Anizio de Abreu, quando se referiu. aos 

Os nossos . homens de Estu.du pr·occ.-.iiam varios proj~ctos antes apresentados, não quiz 
cortLmcnte •mpulslOnu.Jos por um <11·<..\~nt.e ellc · ou nao pôdu enxergal .. o no projecto 
pat;riotismo; que1·ia.m ~1 grandeza e ::t 1·iqnezu. actua.l, quando é ceeto que o alludido vicio 
da nossa. patrw., aLmeja.vam mn fur.m•o que <tllt se acha desde o começo até o fim em 
garantisso os esruu;os dos competentes. que toda. a sua nudez. 
(~ncara~~m o problema agl'ieola como olles Shnples questão de mudança de appei-:-
entcnrbam. _ t . 

1 
lido. Antes chamavt~·SC:-nuxaios directós d 

. ~\g~.r:a ,..rec~n~~cço. Cl~? ~x.t:'5. e ;.a'.m a ~t . mes~ I custa (lo 'l'hesotwo Nacional; hoje-a-uxilias in-
ma PL covcup<tçao p~tlii .oi.w.t. ' O;:, Lomen.:-,. qu . .- di;·ectos am•Jlo.<: completos e un ente · 
r.eem a rcspon::'abiLJdnde das cousa.s pnb\tcil s , • . 1

_ ' • _ g s. . 
J:rt·ocm·i1m uma. sulucão p:.l.rê.~ as no.~ :'as diffi- E a ma1_orm da Comnussao de Orçamento, 
ellld·ules~tctuaes e ;;;ão inspirados .· po!u :5enti-1

1

que accet~JU o p.arec.e.!' .do .. Sr. Anizio .d:e 
mento nobre do hem servie ao paiz, pu- A~reu, as~m~ os quallflca, porque julg,~ ou 
gnando pelo seu engrandecimento. c:e, r1 ue nao.nnportam el~e~ e!ll emprestimos 

Na Camara dos. Deputados tu vejo~ n.i;- d1re~tos, retlrad~s de dwhen•os dos cofres 
tençKo dos patriotu.s v-oltada para o rnagno publlcos, operaçoe.; de c_redito e emissão de 
problema da v:Llol'ização do cafe. Xi:iO só os re- papel-moeda ou de apohccs. · 
presentrmtes d?s Est~r~os cafeeiros.como vun- _Mas en ouso perguntar: 1;ue ouGras me
bem os dcmn.1s poilttcos que est.miam o as- d1das poderão tomar o Governo Federal e o~ 
~umpto. todos quer-em comeibuir com o sen 1 Governos Estaduu.es para, acud.ir ás despezu.~ 
eon~mgente p~l.ra ampa.1·ar o que ch~rnam-~ public&:_s, si o projecto, qua.nuo posto em 
a rzq~te::.a nacwncd-a pedra a.ngnla.r W1 nos,-:a execuçao, em locr<:Lr de conseO'uir o rim u.lme
lJl'Ospel·i~ade economica.. . . .... . . jado, apurar apenas rcsultttdOS DUllOS OU 
. No me~o de ~antos pr~Jectos SUJ~luo~ c':_ cn- \talvez mesmo contraproducentes 1 

ttea. :pubhca,, fo1 submutttdo á consldCl'i.\ÇêlO da,! 0 · 1 · ·t · d. · 
Cama.ra dos Deputados o projecto elaborado c~mw 10 maiS cur o e ma1s 1rec~o, que 
lJelo SL'. 1lntonio Candido Rodrigues e outr·os con~~~ qualquer gov:er~o U.e uma _naça.o,mes· 
Deputados, com restricções l)Or parte do m,o IlCu...z e coi~ mawr~a d~ r<l;ozao de .um~ 
Sr. Francisco Malta. O p1·ojecto autoriza o ~md~}ao pobr~ co~o •\_p.ossa, <1 necess1dade 
Gove1•no a promover a. valorizaç-ão do café e lillpt.wsa de .lançar mao da9,uelles conde· 
o equilíbrio cnt1·c a. offe1·ta o a. procur8. desse n~na<los expedwntes, acha:-se tl'a.ça.uo ~ f1·~n· 
.,.enero Mmente aberto pelo proJecto na pr1me1rn, 
,... Eu ténho sido umt~ notn. discordante no pi.ll'te do a.rt. In,§ lo : 
eoncerto geral elos que app\audcm a inter- «Auxilim• por meio da gara.ntius de· 
venção d.o E~üLdo com us ~eus anxillos d. cli.1.SSG jurós, subvenções, por·cnnr.agens, au-
agricol<L grnento,l'educção ou isenção· de impostos, 

Tenho combatido as med.idas que até aqui os ::>yndicatos u.gricolas ou emprezas 
tcero sido suggeridas p:Lra. melhor-:5.l· a. si- commet•ciaes idonoas que torlht\m por 
tuação dos l<wradores de caf'é. l~:u•anto, fim rogulat• o commercio do cat~ bt·azi-
porém, iW generoso ~StêLdo d.e ~. P~u!o, que, lelt'u. gara.ntindo·lhe um preço minimOo 
'vssim procedcmào, cul!lpro um severo dever llumnto um prazo determinado.» 
de patr·iota, rauo com le<Llda.de e com alme-
g::~.ção~ e estou convencido de que a. verdade O~a,adm~ttindo quo isto não se traduza por· 

I d t h t um ImmoL.hato augmanto do despeza, tra-
me acompan w., quan ° <m 0 expos 0 as tluz-:se ao Ihenos por uma immedia.ta dimi~ 
min}ws id.(hs sobre tão Ü1?-purtante prohl~mtt. nuinão da receita 0 c e n •ll d . h _ 

So dese.Jo o engrandeCimento do Estado de 'i • • • • .' , l~ a me 1or as Y 
S. Paulo. N.a .campanha que sustent?, o ~~~f~0t~es,vrrma.du.rabsolutamentenomesm<:t. 
meu fun é ehmma.r os 1unestos precoucmtos, s 1 _do. . · 

· que tanto teem pl'ejudica.do os altos interesses E nao ha yendo mews de neg~l-a., segundo· 
da .communhã.o brazUeir. a e da propria. 1a-~ penso,.preclsamos começar por Indagar,o.nde· 
voura. · os Governos Federal e ~st<~duaes conse-

.0 projecto não cura a molesti:1 rei- guirão ir b.uscar ou ~olher ~s rec~rso.s. 
a:1nte . . Alêm de inspirar-se em príncLpíos ~a.r~ fazer face a este Lmm~dia~o P,esiqut
-economicos, cuja falla.cia e insubsistencia'lll;hr10 nos seus _orçam~nt~s ?, S1 nao contra
estão sufTicientemcnte pr·ovadas, tanto pela lnrem empresttmos, s1 nao _houver emissã.o-
cxpm•iencia dos out1•os povqs, como pela d~ papel-~oeda ou ~e .. apohces, _os recursos. 
nossa prupria., couttím clle disposições, umas hao de sah1r das algibcnras já .tao depaupe
do inexeq_uibilida.de ma.is que pa.tentc, e ou- radas das restantes classes nacwnaes. 
trAs quo consti 1.uom verdadeiras íniquida.des li! to posto, a questão surge sob dous novos. 
rw seLO da. e'eonomia. uaciona,l. Este ultimo p1·oectos:-o da· equidcr.de e o da possibilidade._ 
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.Para examinai-os farei minhas as ju- 1 di vel'sas a.s ~ttuações ccunomicas e fioancei
·diciosas considerações que o parecer da 1 r as de cada ra.zendoi 1·o em prcsenca do actuaJ 
maioria da Commissão expen<lou em lal'gos baixo pceço do proJucto .. \.s sÚuações sfw 
traços, considerações, que tamanha. appli- m:.~is ou menos a.s 1-:leguintes: uns individado:; 
cação teem naquelle caso da. procura de re- tão mal localizados que as safras não lhes 
cursos para cobrir o augmento de dcspeza, cobrem ~t despcza de custeio; outros indivi
como tambem neste caso de igual p1·ocura dados, mas hem situa!los o realizando sempre 
-para cohl'ir a diminuição de roceltas pu- lucros, os quaes,· embora reduzidos, Lhes per
blicas. A proposito do primeiro caso ropro- mittir:\o meLhor<tr a. sún. condição com o 
duzo textualmente a:; pa.lavras do parecer: tempo, mr~dian1;c economia e córtcs possíveis 

«E dGpois, onde buscar l'Ocursos ? Ao cre- nas suas despezas pessoa.cs: outros ainda não 
dito, estavamos vedados de recorrer; em- indivldado;:; porém ma.l situados c ameaçado~ 
prestimus, não pocHamos contrahir ; o The· de rnirw. pelo accumulo de deflcits entre o 
som·o estava exhausto o o Governo, par~t o~- producto das safras e a.s despeza.s de custeio; 
corret• ás simple.~ dcspezas ordinarias, envo- outros, finalmente, dispon~o ainda de bons 
rodava pela politica as.pcra, severa e iníiexi- cahedn.es hol'd:.LClos ou accumulaclos no bom 
vel dos ·córtes e das economias. tempo, tendo suas ü.~zendas bem situad:.Ls o 

Rocorrer p.o imposto, isto é, pcdll• ás ou- colltinua.ndo sempre a realiz:.tr lucros. 
-tr.as classes mais desfavorecidas, esmagadas Entre cst::ts quatro ca.tegorias dcscriptas. 
com a que solicitava amparo, ao p:;so da ha mui.tas outras iutermedi<ts, comu é faci! 
cvise, que era geral, que a todos affectava de se apprehender, ta.nto m<1is quando os 
com o mesmo grão de intensidade, para dar gastos de pl'oducção não são iguaes em cada, 
a uma, justamente a mais abastada? Impos- fazenda. e dependem ellos da somma do ca
si:vel, ma:,;ime qun.ndo a crise, quo a todos pital emp-:.·egi.Ldo nn sua cruação ou acqui.-:i
estava oppriminüo, dolla L'Cceber<t impulso c çi~o, üc.t ll:lrtilidado das terra.s,dus sua::; distan
aggravaçã.o. cias da pz'oxim<1 estação ferro-viaria e desta 

A verdade, pol·ém, é que a corrente das ao littora.l, e.fi.nalmentc,da cap:l.cida.de admi
idéas contrarias, isto cí, da intervenção llire- nistrativn. do propt·io fazendeiro. A estas 
cta do Estado na solução do problema com circnmstanci.u.s rcsl;a. ainda ajuntar as ditfe· 

.. sacrificio da qucstti.o financeira, crescia da renças do tra.tamento p0ssoal dos fazendeiros 
intensidade c de expansão.» e as dos maiores ou menores en0argos 'do 

Ora, a situação das nossas classes não pro- · família. 
·ductoras de café se oncon tra no mesmo cs
~tado de dofinlmmento em que estava na. 
·•~poca aHudida, em que o Governo Federal 
pela força, · da.s circumstancias viu-se impe
dido de conti.nuar a praticar a política dos 
.auxílios directos, dos empre::;timos c das 
emissões. As restantes economias naciona.os 
.ainda. não ti vm·a.m tumpo do se refazer da 
sangt·üt, quo a. pl'otendida riq noza. caf'ceira 
Llws inlligiu, sem embargo do im:tginado 
·impulso q ne des&a. receberam antee do pe
•rioâo em que comCça.r:.tm a receber a aggra
·uação, na opinião do Sr. Anizio de Abreu. 

De pass:tgem quero aqui consignar que o 
,facto pa.Lpavel e pa.tente qne se nos ttntollm 
-é que semelhante impulso d<t nossa l'iqueza 
-cateeira, tendo arruinado quasi todas as do-
•mais economias na.cionaos, assim como a 
propria ltwour·<t de café, só produziu um 
•nnico ·resultado benefico no exterior-'-O de 
supprir màior q uautidade de caf'é e a preços 
mais baratos á procui'8. dos mercados estran
.geiros. 

Precisamos .ainda encarr~r o caso sob um 
outro ponto ele vista. A lavoura de café não 
-constitue uma associação economica de inte· 
resses communs e solidal'ios; é uma aggre· 
miação com interesses individuaes, indepen· 
-dentes uns dos outros. Cada um tem a sua. 
.. economia particulo.r, sendo, portanto, muito 

Orno, sondo tão dívors:J.s, como sü.o, as ii
t~wções iruli'oirltwes presentes ne~ta lavoura, 
pergunto: qu:tl sm\\. o primeir·o eífoito dos 
f'avo1•os e isnnções que o pl'ojocto pretendo 
outorgar cotlecti·oamc''lte ;\. classe inteira~ 

Innegavelmente seeá. o de avantajar ás 
cega.s o:3 proventos de uns, sem co1ntmlo re
me!lhtr a proc:Ll'ÜL si tn:1r;i'"io Jos outl'os,:tlguns 
quiçá. mais intere.~8 :~dos e diguos de am
p<trn!! 

Ei:-:; alli u1n:1 cla.morosa iniquióade, que 
é ~L resultante neccssaria d<L applicaçfLo d.e 
remcuios c.Jecorr~nt.cs de thenrias collccti
vistas <1os mah~s de nm r:J.mo de~ trabalho 
c1ue funcciona soh um rcgimen puramente 
individualis1;a. 

A!:;sim sendo, perguntarei ainda.: com quo 
direito, com que justiça. se ha de fazer pc
sal' a integral idacle das despezas publicas tão 
sómente sobro os homh~:·os das individua.lida,
dcs não protlucto1•as de cn.fé ?- Teem ellas,por 
ventura, a necessaria força par<:L supporta.r 
um tão grande peso? E entre as proprias indi
vidualidades productoras ·de café não é tam
bem certo qnn muitas ainda existem, que 
além de possuírem. seus cabedaes, continuam 
a auferil' razoa v eis lucros da sua industria,, 
c que .por conseguinte nenhum motivo <Le 
ordem materi:.tl ou moral existe, que as deva 
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isentar da obrigação de contribiürem para 
as despezaf.; publicas ?- . 

O projecto assentjl. so1Jrc o presupposto do 
que a riqueza nacional bl'azileira emana 
toda ella. ou q uasi toda da culturv, cafeeira, 
e que este ramo da industria agricola pe
recerá, si as pessoas, que ltvremente o esco
lhemm para nelle exercerem a sua activi
dade nã.o forem subtralüd~:.s ás ineluctaveis 
contingencias a que está sujeito todo o tra
balho humano. 

Vamos, porém, admittir por um momento 
que o· crescimento da. riqueza nacional de
pende da permanente prosperidade da dita 
cultura e que é necessario que ella realize 
invariavelmente lucros ce1'tos e nunca pre-

. juizos , pa1·a que subsista a sua prosperidade. 
Ora, uma ta.l permanencia, sejam quaes fo
rem os fh;vora v eis factores que a amparem 
ou sustentem, é de uma absoluta impossibi
lidade dent1•o do regimen individualista, em 

· que a cultu1•:1 do ca.fé funcciona, e de facto 
onde a diligencia, a prudencia, a boa 
administração e a feliclda,de de alguns indi
viduas · l'~alizal'em lucros, a, negligencia, a 
imprevidencia e a má administração e a 
infelicidade de outros só hão de apurar pre
juizos. 

Nestas condições eu não Yejo outro meio 
de manter'. de a.mpara1• a prosperida.de da 
cultura cafeeira em gera.l, sinão collocando-a 
sob p regimen da tutella, excluindo necessa
riamente os inQapazes, perdularios e mesmo 
infelizes. A pr·coccupação principal consis
tirá em deixtu• nella tào ·sómente os d.ili
gentes, os pt·udontes o os felizes. E como 
essa tutella deve ser naturalmente exercida 
por outros in di viduos revestidos de funcções 
publicas, -incumbidos igualmente de operll.r 
a necessa1•ia selecção entre . os lavradores, 
existentes e os futuros pretendentes, jn
cumbidos tambem de limitar a cada la
vrador a quantidade de cafeeiros a cul
tivar, .taes funccionarios, procedendo . com 
a precif3a perícia, tino o bom faro,formariam 

· no seio da sociedade bra,zileira uma nova 
classe sacerdotal, não como a religiosa, que 
está sujeita. a todos os vu.e~vens da sorte, 

·mas · constituindo uma cla;.•se especial que 
denominarei- sacerdotal economica- tendo 

·· por missão .-prover a manutenção e cresci-
mento _da riqueza nacional. . 

. Não lhe assistirá o direito de ser pobre; ha 
_ de ser rica â força, á vista do preconceüo de 
·que a p.-.. breza cafeeira-é incompativel com a 
:riqueza nacional. Esta não póde crescer si

··~ não - em;virtude do crescimento daquelia. 
S, .. Assim, .. pois, emquanto não se .applicar a 
c.alludida tutella. á, cult,ura do .café, todas as 
: ]eis quo se . _inventarem para. mantel~a em 
~ , prosperidade, não terão o:utro effeito sinão 
~: _o de chover no molhado, na phrase popular, 

porque continuando a estu.1~ aberta á concur~ · 
rencia das pessoas que nellaquizorcm exercer 
a sua u.ctiviJade, capazes e incapazes, feli-
zes e infelizes, succoderá. invariavelmente, . 
que o1lerccendo lucros, maior corrente de
activídadc se lanç~ará. <L sua exploração. 

E como o consumo uni V01'$al do producto, 
mesmo em augmento consta,nte, não se 
póde desenvolver com a mesma rapidez do 
crescimento das safras, segue-se que as cri
ses serão fataes e tanto mais agudas quanto· 
mais prosperas forem os períodos a qun suc~ 
cedam. 

Do exposto appareco uma conclusão que· 
não pôde ser contestada. A cultura do café,. 
vivendo sem a nocessaria tutclla,,dc um lado· 
e prestigiada, por outro lado, pela acção con-· 
junta official c privada das d.cmais classes 
nacionaes, que sempre se traduziu em au
xílios pecuniarios o quanto possível e em 
votos de animaçilo sem limites, não tem até. 
hoje desempenhado outro pa,pel na economia. 
naclomtl a não ser pa1·a desonvolver o seu• 
consumo pela progressiva baixa do seu valor: 
mercantil no mercado universal. 

Esta baixa tem se operado inconsciente-· 
mente pela destruiç~ão das ccono~nias reali~· 
zadas pelo trabalho das restantes classes. 

A baixa a que me refiro escapa á observa
ção directa do meio bra.zileiro por causa das 
miriticas virtudes da qualidade da nossa 
moeda. E' assim que, baixando o preço do 
café no mercaLLo universal, elle sobe nos. 
mercados nacionaes pela influencia do cam-
bio. Para demonstrar este phenomeno sem• 
o emprego de detalhes f~stidiosos, bastará· 
rememorar o seguinte : de 1888-1900 O·' 
nosso café valia no mercado universal a 
média de 80 franc.os por sacca e nos nossos a 
de 28$ posto a bordo para aquelle destino. 
Hoje . -vale o mesmo café no estrangeiro me
nos da metade e no emtanto aqui vale-
32$000 ! 

Pela mesma mzão ta.mbem nós aqui não . 
sentimos de um modo directo a baixa inter~ 
mittente, mas progressiva que se opera no · 
me1•cado universal em todos os genm·os es- · 
trangeiros que consumimos. 

Entre ce11tenas delles citarei o que nos é ~ 
mais familiar-a farinha de trigo. Naque!la 
época, já. mencionada, valia ella. no mercado. 
universal 40 shillings e no nosso 16$· por· 
barrica; hoje vigora no estrangeiro majs ou 
menos o preço de 16 shiUings, e no emtanto, 
no nosso paiz vale ella, recebida . a bordo . e 
antes de despachada, os mesmos 16$, mais oU: 
menos! 

Da inexacta observação do phenomeno
apontado é que muita gente entro nós aci;~ ... 
dita piamente que a b:1ixa do cambio, . ap;t•o
veitando aos nosso~ gon~ros de exportação,. 
pouco . influe por si para a carestia dos gene-, 
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ros de importação. Os obsecados pelos pre-~ dando a causa desta mesma, ceisa, que nos 
conceitos reinantes não descobrem, não assoberba, Li ha tempos um traball10, que 
enxergam que aquella mesma bal'rica de fa- compendiava a questão nos seguintes cori:.
rinha, que estamos pagando sempre com 16$, I ceitos, á parte a exacti,lão dos <1lgarismos 
deveria apenas custar-nos 6$400, mais ou 1 que não tenho mais de memoria. : 
menos em razão da baixa real que sotfreu 
no mercado uni versa I. Não percebem ainda « O_ Estado de S · ~a~lo.' co~ ~ma po-
que, si é verdade que 0 estrangeiro paga um pulaçao ~e dous nulhoe~ d~ habitantes, 
preço menor pelo nosso café, e 0 fazendeiro exporta so em ?~fé lO mllhoes. de saccas, 
1•ecebe pelo contrario um maior, a diffcren- q~e ~a.lem (va.lhtm naq~ella - ~poca) 60~ 
ça não póde sa.hir sinão das algibeiras das mll~oes de flanco_s -. vOO (1 ancos pe? 
restantes classes nacioni1es, que desta fórma captta.: A França !n~tra, com u_ma P~-
ficam depauperadas. pt~laça? de 3~8 mtlhoes de habita~:tte_, 

Foi, por um tal processo, q ne se formou expo~ta {tod~~ os productos reumdos) 
entre nós a legenda da riqueza càfeeira. Não ~uat? 0 mtlhco es -~e francos- _ape!la.s l 06 
podendo avantajar-se seguidamente pelo v a- trancas per co.l~t.ta · COD?-0 e P_Ols, que 
lor venal e real do seu producto, visto que S · Paul~, pro.duzindo I~mto ma1~r s?m-
este, atr:.tvés de fortunas vari n.s, caminhou ma de ~Iquez:_proporcl~~al ,~ue a F r an-
sempre para a ba.ixa (sem o que não seri<t ça, ~mt~» lon,e d.e p:t:o, per ,~r. está de-
possível o alargamento do seu consumo), rc- calundo · 
confortou-se amiudadamonte com os bonc-

1 
Não querendo examina.r om detalhe (} mon

ficios indirectos que lhe proporcionava cada. tão de preconceitos que este enigma encerra 
nova omissão de papel-moeda. uma verdade elle revela do um morlo pa.-

Não ha razão de ordem alguma natural OLl tente e fris..'l.nte, não a. favor, mils contra a 
mortll para que uma in(lustria a.borLa á con- afamada riqueza cafeeira . E' quo a F1·ança 
correncia interna e exl.ern<t de c1uem quizer com o capital empregado, ou melhor, appli
exercel-a deva ser eternamente remunera.- cado na. producção de qoa.tro milhares de 
dora e constantemente, eterna.mente pro- francos de merca.dorias exporta.veis, alimenta 
porcione mais riquezD, que ontra qmtl- o trabalho de 38 milhões de habitantes, a.o 
quer. O que é, pois, que nos tem levado a passó que S. Paulo pela mesma regr:t e pro· 
acreditar que a cultura do café possa por porç~ão,devondo sustentar o trabalho de sois e 
uma excepção escapar <'t regra geral e tcnlm meio milhões de ha.bitantes,alimenta só mente 
tomado os fóros de pedra angular da riqueza o de dons! Si considerarmos, porém, que o 
brazileira ~ francez,na média,em razão do rigor hiberna.l 

No meu entender, a opinião dominante do s3u paiz e da sua adeantada civilização em 
nasceu do preconceito bn.sea.do em uma I materia de conforto pessoal, precisa gastar 
erronea ::tpreciação dos· fa.c~os, n.ugmentada. muito mnis do que nós beazileiros para a sua 
pela miragem do seu alto ';ra.lor relativo. alimentação e agasa.lho, teremos que :t ri-

Mas o va.lor venal de um prodlict.o pa.1•a o I queza cafeeira paulista poderia, em S. Paulo, 
caso vertente em nada importa; o que im- fornecer meios de vida a dez ou doze milhões 
porta é medir a p1·oporçllo que elle gum·da . de hn.bitantes, tendo em considera.ção as 
com o capital consttm,ido par<1 a sua pro· nossas fracas necessidades consumidoras. 
ducção. E si este excede (Lquelle, onde está. E' curiuso ainda observar que, procurando 
o lucro it1dividual e,concomita.ntemente,onde nós de preferencia,a proposito de quasi tudo, 
está. o lucro n<tcional '? os exemplos dos Estado.-; Unidos, affi.rmando 

Feito este exame. um outro não menos os- que os moldes ecouomicos da Europa não se 
sencial appa.rece para o nosso caso especial qua,dram com a.s necessidades . di1S jovens 
de pa.iz novo, cuja necessidade primorJia.l é nações americanas, nos esqueçamos de re
a do povoamento. De facto devemos medir a co1'1'e1· áquelle portentoso modelo naquillo 
somma de capital que a lavoura do café im- em que justamente poderia.mos obter os 
mobiliza, detendo-o, em relação á som- mais uteis ensin.amentos. Seria o. caso de 
ma de braços a que proporciona. trabalho. compara.1' á producção da. riqueza. paulista 

Proporcionar com a menor somma de pe; capita a mesma peoducção pe1· capita nos 
capital empregado a maior somma de oc- E"tados Unidos e nunca â de qualquer dos 
cupação ao trabalho h uma. no, é um principio , paizes da dec1·epita Europa. 
economico que todas as naçõe.;; instinctiva-j Sig Lmos este alvitre aconselhado. Aqualle 
mente praticam. Mas entee nós a cegueü·a 

1 
maravilhoso paiz, cuja riqueza. cr.3scente 

pela riqueza cafeeira nos impede a observa- : tanto io.vejamo3, produz presentemente em 
ção de um tão importante principio. -~ a ' merca1orias exp.)rtavJls um . m,ithar t;esen
proposito · e para melhor explicae-me, pre-~ tos e noventa e dous m,ilhões de dolla1·r;. Com 
ciso chàma.r a attenção publica pa.ra um caso esta cifra de riqueza e:{port avel, que repre· 
curioso d~ste desvio do entendimento. Est~- senta apenas 18 doUars ?e;· t;apita-(90 fran .. 
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cos) o pa.iz supp:•e meios de subsistencia a diminuirão parallclamente as .receitas da 
76'."milhões de habitante.'>, que alli tambem União, cuja quasi 'totalidade assenta sobre os 
lt!tarri cont1•a os rigores do :um inverno impostos inuirectos de it:nportação, dos quaes 
Jh'rte. uma grande parte lho provém . dos mesmós 

Applicando os conceitos expostos :t nossa Estados. 
situação, verificaremos que a lavoura de E onde poderá a União depois haurir o 
café,. absorvendo a maior pa1•cella de capi- necess::trio para ec1uilibra.I' os seus orçamen~ 
t~~ de que dispomos, supprindo ·.meios de tos? Recorrerà naturt~lmente a todos os 
vida a um pequeno nucleo de população, é contl'ibuintes em geral:desde o Amazonas ao 
um obstaculo ~o desenvolvimento do povoa- Rio Grande do Sul. 
:{Oento do Brazil, é um cravo posto na roda. Penso que a argumentação do l'elato]: nos-
do p1•ogresso da riqueza publica. te particular ta.mbel\1- não tem cabimento. 

No meu pensa!.', olhando com pn.teiotismo De toda e qualquer m(!.ne~ra que encaremos 
os negocios do meu paiz e particularmente o disposto no art. lo § 1 o do pl•ojecto,olle im
os intúesses do Eshdo ·do S. Paulo, é que porta. no avantajamento de uma classe bra
comba.to a politica dos auxilios. Um ::en- zlleira em prejuizo de todas as outras c, 
timento. elevado me acompanha nesta. cru• admittida a sua exequibilidade, consagra 
zada. O paulista deve enc11rar praticamente uma iniquidade clamorosa, com um resulta
o problema da producção dn, riqueza. e não do inevitavel- fornecer ao consumo univer
contiouar a insis~,ir em considerar ·o café sal o café ~ preço abaixo do seu custo na.tu
cómo um thesouro cxtraordinario, quando a ra.l de producção. 

-suá cultura tem destruido tantos peculios Antes de entrar na analyse do restante 
legítimos ·e arruinado tantas familias dis- conteúdo do art. 1 o do projecto, necessito, 
tinctas com o empobrecimento da collecti- em bem da clareza da discussão, contra
vidade. E' patriotico deixar a cada. um o dieta r alguns conceitos em i ttidos ou porfilha
livre emprego da sua activi.dade, havendo a dos pelo parecer da Commissão, 0 que farei 
maior garantia para a igua.ldade dos direitos succintamente. São os seguintes : 
de todos. A lavom•a de cate subsista· com 
os seus proprios recursos e não exija. da · 1°, a sua manei1•a de detlnh• o phenomeno 
parte do Governo auxilias, que só servem pelo qual se manifesta a superproducção e os 
para perturbai-a em' sua marcha natural. effeitos desta; . . 

· As':lim não entendeu a Commissfi.o de Ül'ça- 2°, a sua infundada Cl'Cnça de quo a crise 
:r;oento, e por isso, procurando fazer r•cviver possa ter duas soluções- a diminuição da 
a prosperidade cafeeira, sem o emprego dos pruducção ou augmento dó consumo, reei
meios anteriormente usados e que a dura prbca toda imaginaria e que nenhum fucte 
exper.iencia agora condemna, a.bundn. em jámais a comprovou; 
considera(~ões tendentes a provar que 0 pro- 3o, como o parecer da Commissão entende 
.jecto nenhum sacrifício exige das finanças da de que modo podemos promover a polycul
União, e que, si taes sucrificios chegarem a tura.; 
realizar-se, serão todos supportados pelos 4°, a indebita inclusão das emissões de 
quatro Estados .ioteressados-S. Paulo, Mi- p<1pE31 moeda no rol dos a.uxilios direotos, 
nas, Rio e . Eiipirito Santo. · quando é este o ma-:s substancial dos auxilias 

Ora, o interesse que cada um delles tem na indirectos que os lavradores l'ecla.mam e 
reconstrucção da riqueza caf'eeira é de uma sempre reclamaram, seja qual f'ôr o fim a 
desigualdade flagrante e enorme. A Com- que taes emissões se destinem. 
missão de Orça.mento assim pensa, mas esta A julgar pelo azedume com que opa1~ácer 
questão passa. para o segundo plano. O pri- se manifesta, ajuizando sobre o advento d~ 
moiro é saber onde é que -.:;s quatro Estados. superproducção e a.lludindo conjt~ntameÍ}te 
que presentemente lutam com difficuldacles aos ap:petites insaciaveis du especuluÇão; ·á 
tinttnceiras, poder·ão ir buscar recursos para libe1~tução da nossa producção das garras do 
é'quivalencia dos seus sacrifícios, que ncccs- monopolio estrangeiro e. out~>as apos,trophes 
.sariamente se traduzirão por uma elevação dirigidas aos mesmos estrangeiros como o 
d~ despeza; para a equivt~lencia das i$en- eterno inimigo da nossa propriedade, mu~to 
çoes que .concederem, que forçosamente se receio que a Commissão de Orçamento :não 
tra.4uzirão por uma diminuição de receita esteja, possuída da noção dos phenomenos 
orçamentaria. pelos quaes se denunci::l. toda e qualquer 

Certamente o contri.búinte estadual será a. superproducção. . . , 
· viotima., mas este não é menos ferido na sua. A superproducção,. no sentido littera.ld'á 
~lgibeira, · si em lagar· de ser taxado pela palavra, é um estado a que aind'a não· che:. 

· UnFí~ó. ~ f~r pelo Estado ou :pelo munici:pio, gamos. As safras de café, ape~ar da. viqlenC?iá 
cA rned1~a que se forem esgotando as forças do seu augmento nos ultimos annos em ·que 

,t'Qfttrlbutivas do povo. dos . Estados cafeeiros, subiram em S. Paulo de .. cinco a op.ze, r,nilhõ~s 
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de sacca.s, acharam não obstante adquirentes 
··e foram integralmente exportadas anno a 
anno. Da mesma maneira tei·iam sido ex
;p!3rtadas, si tivessem attiogido a doze mi
lhões de saccas. O limite litteral dil super·
producção é aquclle em que o valoe venal da. 
mercadoria. nos mercn.dos de consumo não 
-chega. para pagar o frete .dos navios que a 
conduzem. Mas desde que o valor desta ga
rante o frete, os navios tanto vão cat·regar 
·clut e sedas. que estejam á venda na China, 
-como caté e borra.clm no Bru.zil. milho e 
oatt·os productos no H.io da Prata e guano no 
Pcrú. 

Ora o mais baixo preço a. que attingiu o 
nosso café foi o de 30 francos por 50 kilos. 
e o frete a 20 francos por 900 kilos custa 
ap()nas um franco e meio por :-;acco. 

. Tiuhamos, pqis, ainda uma gra.nde m:n·
gem para continuar a produzil··o sem cot·-. 
rermos o risco de vel-·o encalhado em S:mtos 
.ou· no Rio de Janeiro, por falta ab~oluta. de 
pretenrlentes ;t sua compra. 

Assim sendo, a nossa :-.;uperpl'odücçã.o é 
·figurada ou relativa, revelando-se apenas 
pelo f'a.cto de ter o nosso café cahirlo no 
mercado universal, do qua.l igttalmente faz 
parte oBrazU como consumidor. abaixo dos 
l'espccti vos gastos de p:··oducçã.o. E' este 
pqenomeno que a caracteriza, p01·quo é ver
dade que não ha superproducçã.o po . .:sivel. 

·quando os productores de qu:~.lquer merea
doria na su;.~ média vão apuran<lo p ela 
venda receitas que cobrem o:; gastos de 
producção. Tal é ó caso. ordin:uio. 

.O nosso caso, porém, é agg·1•avad.o por uma 
circumstancia, que o parecer da Commis,;{~o 

·com proficiJncia doscrcvo nos seguintes 
:te.rmos: 

«As emissõc~ de papel-moedil., gerando a 
grande abundancia. de eapit<tes 'fictícios, in
·citar<.\ a. f1lbre de negocio~ fabulosos, CJdin
guira :L noção da riqueza como um producto 
do trabalho lcntq; mas disciplinado e segueo~ 
infiltrara no espírito ua lavoura :t ambição 
irresistivel · e tentadora de geandes fortu
nas, . realizadas com rapidez e facilidadn. 
seru grandes esfurços e porsever·an9a,fot'am a 
-causa principal e directa da ruirm que a 
oppriínia e que ella mesma. se preparou.» 

O que é que essa negrcgaJ.a cspeculaçãQ 
·estr•angeira, eom a. melhor boa vont•tde deste 
:mando e pelos nossos bonitos olhos, poderi<t 
fazer para poupar-nos o vexame do expiar
mas aq uelles erros ~ · 

Eu não descubro realmente a maneira pel;I. 
ttnal a, Commissão de Orçamento entende 
como a especulação estrangeira devia ter~se 
cornporta.do em fu.ce da nossa superprodu
cçilo, a. monos que a julgue sempl'e conci-: 
lia vel com preç:os remuneradotes. o neste 
ca.su convem riscai' n. pa.l::wra do diccionai•io 
por superflua e vasia. de sentido. Não pôde 
existir :mpcrprotlucção onde não se vorifi
q uom pre,j uizos ue proltuc~:ão. 

Ma.s em nl ti ma analyse na balburdia eco· 
nomic·.~ em que vivemos. alguem ~erá ca:paz 
de determinar com justiç:t 9 pl'eçp que o 
est,ra.ogciro deve pagar pelo café para não 
incor-rer nas nossas ira.s ~ 

A(lmittamos que é üe ju . .,tiça o preço de-
50 francos por sacca. <lUC represL\utam 40$ 
c raciocincmo'J sobt·e o caso. Si por qual
quer dcsgl'açad<1 eventualidade o cambio 
começasse a b<üxa.e e vu!ta.sse ü, taxa de 6, 
pet'mitt.iriamos ao esteangeiro ·reduzir pro
g-ee•si vamente aquelle prec;o fix ,Ldó até 
25 1'r:1ncos, par:t que no Br:.tzil apurassemos 
sempre os me:-.;rnos 40800:) ·~ EddeotcmQnte · 
não, o:dgiriamos os mesmos 50 francos, e 
cau;t su.cca. cb café pas:3ttria. a, valer 80$ ; os 
fazendeiros caminhariam logo da peuuria 
pal'n. a opulencw., e a supeeprotit1c1;'ã.o rlesa;p
parccm·ia como por encanto, pois um tal. es:
tado não existe, desde que o preço d~ :ver..da 
da. mercadoria cobre por qtwesqttel· meios os 
respectivos gastos de producção. 

Formulemos . a. hypothese contrarü~ ; sup
ponhu.mos que, pol' um 1i3liz conjuncto de 
circumstancia.s o cambie> viesse :t subir ver-_ 
tiginosa.mente, f:wtu quo. si não est.ü. no 
rol das eventualidades muito pt·ovaYeis, é 
eu tretanto p::~ssivcl, segundo reza u. nossa 
proprüt historla. 

Neste caso, aquelle mesmo preço de 50 fc:w
cos, que agora se nos afigur<t vant.ajuso, re~ 
duúndo-sc a. ~~J$ a.pcnas -- pt•eço bruto nos 
portos ue embat•que, passaria a consuromar 
a. ruin<.L do fu.zendeiro. 

Seria. talvez continuando a sobt·ecarregar
se de café <t preços caros, p . ~t·a dat•-nos o 
tempo de rea.lizat•mos aquellas rapidas {ortu· 
nas , sáh e,sfm·Ço nem pel'se'!Jerança, quando o 
·consumo não mais 'POdia absorver os stoclts, 
gé': ·que ella já ostà. v a ab:.t.~rotada, si não á
custa de uma · progressiva baixa de preços ~ 

Haver;.i, alguma. contestação pt•ocedcnte 
aos ru.citJcinios que acabo do fazer 1 Entre
i;anto, alguns economistas no~so::; toem criti
c<tdo a minha insistencin. sobt•e esta ctucstão 
de cambio e omissões do papel-moed<~. que, 
constituindo um embaraç~o insuporavel aos 
tn.:l.is engenhosos p!anos sal v:tdores, pre
tendem ellcs que j;_L produziu todos os : seus 
etroi tos. c n oc]oso cogita. r-se della, .c.omo si 
o ca.mhio jú. tivesse voltado ao seu p~d~·ão 
legal de 27, como si não houvesse ma1s ~e
rlgo de vel-o rccahir até a taxa de 6 OH 
n.inda menos, emquanto vivermos sob o 
regimen do curso forçado ! Ne~ta ul~ima 
hypothese o cspectaculo seria mu1to curioso. 
Subindo o cambio nas condições expostas,. 
a;superproducção cafecira ·se rimnifes~aria. no 
Bra;zil Ue .uma maneh·a mais intensa o aguda~ 

Vol. JV 14 
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sem que o nosso paiz tivesse augmentado a 
sua producção, sem que no estrangeiro tivesse 
diminuído o consumo e finalmente sem que 
a mercadoria houvesse bn.ixado de proç~o no 
1nercado universal ! 

Então o unico meio de evitar a catas
tro:phe para a lavoura consistiria em obrigar 
o estrangeiro a pagar 100 fl'::tncos em logar 
de 5ú por cada sacca de café. Onde o meio 
pratico para a consecução de um tal âeside
ratum~ 

Admittamos por um insta.nte esta ousada 
pretenção, pois ao que p:1.rece, oc:; meus con
cidadãos pensam ou calculam que o resto do 
mundo foi ceeado pn.ra servir aos interesses 
ln·azileiros, que não é o BrazH que deve 
accommoda.r a sua economin. interna. ús ne
cessidn.des do equilíbrio da, economüt univer
sal, mas, ao contrario, é a economia univer
sal que deve accommodar os seus interesses 
ás necessidttdes bem ou m<.tl entendidas da 
economia brazileil•a, deixanclo-nos comtudo 
~ liberdade de a governn.I'mos a. nosso ta
lante. 

Nesta ordem de idéas, qua,ndo commettor
mos erros tão crassos, como os enumerados 
pelo parecer dn. Commissão, erros que cons&i
tuem os factores da. presente crise, qu~mdo 
impt·ovisarmos os capitaes ficticios que 
transtornam todos ·os elementos naturaos do 
nosso trabalho e assim entendermos pot• tal 
fôrma produzir ma.is café, é o estea.ngeiro 
que deve pagat· as favas na phrase popular, 
uma, vez que nos indignamos com a, sua atti
tude doante uma situação por nós mesmo 
m·eada? •· 

Como podemos negar ao estrangeiro o di
l'(lito nu,tur<tl e inillmlivel de consumir café, 
tanto ma.is bat•a.to quanto m::tis facil e almn
dante fõr o seu SUPllrimento '? 

Com que direito julgamos pcl'versa, e cri
minosa a especulaçilo ~ 

Esta opéra descontando o futuro, não po
dendo haver vendedor a descoberto onde não 
ha tambem compradO!' a descoberto. Aquclle 
jogando na baixa e este na alta., a supp.Jsta. 
malevolencia dos especulado1•es baixist;ts é 
para nós compensada polanão menossupposta 
henevolencia dos especuladoros a.ltistas. 

E mt mesma ordem de idéas, qua,ndo l'eco 
nhecemos :pelo facto que a improvização da 
qualles capitaes ficticios, arrastando-nos á 
bancarota não póde ser praticada, chegamos 
á conclusão · de qtte nos é forçoso procurar 
outros elementos menos artificiaes para am
parar a cultura cafeeira. Neste caso deve 
ainda o estrangei~o ser o responsavel pela 
nossa. reconstituição ecouomica sobre bases 
mais norma.es ~ Desta fórma., si nos é pos:;i
vel arrancar por quaesquer meios das eco
nomias da.s nações estrangeiras um mais ele
vado preço capaz de equilibrar a. economia 

da nossa actual producção c<tfeeira., a Com
missão labora em um deplorav.el equivoco,, 
affirmaodo a existencia da superproducção .. 
Si aquelles meios são possiveis ella não· 
existe; si a superproducção existe, não são· 
possiveis aqueHes meios. 

Uma prova ainda mais patente do equivoco· 
exarado no parecer, ou a vejo no cabedal que· 
elle faz dos conceitos emittidos por um nota
vel brazileiro, que estudou a noss<.t crise nos· 
m0rcados norte-americanos. Doscob1~iu, o es
tudioso compatriota que os irnporta,dores · 
americanos~ pagando o café, que compram 
no Brazil com 41 milhões, arrancam da. 
massa total dos consumidores 198 milhões de 
doHa:es, locupletando-se com um lucro de 157 
milhões de dollars. 

Si consiclerarmos que os americanos adqui-· 
rem umn. parte das nossas sa.fras e desta 
fôrma nos explor<.tm, deyemos acreditar que 
a Europa ta.mbem nos esfola em maior es
ea.la! recebenclo o resto do café disponível, 
t<.tlvcz duas terçn.s partos das nossas safras. 
Nrio levemos, porém, em conta. este ultimo 
pequeno facto1>, que não podemos reduzir a. 
cifras ; tomemos os 157 milhões e f<1çamos a 
multiplicação por tres. São 471 milhões de 
dolla.rs, que, divididos por ci.nco, fazem 94 m.i
lhões de libras estel"linas. 

As nossas safras nos ultimos annos, teem 
rendido para o Bra.zil a média de 22 milhões. 
esterlinos, e dando logar a Pl'oporcionar um 
lucro U.e 4:27 po~· cento aos seus primeiros ad
quirentes, só pela mais estranhavel abcrra
çrio do espírito, quem faz cabedaJ dos infor
mes do nosso notavel compatriota póde 
acreditar ao mesmo tempo na. existcncia da 
supel'pt·oducçã.o! A nossa. preoccup:.\.ção unicn. 
deve ser chama,r á ordem aquelles terriveis 
vampiros, çonstituidos, ao que parece, em 
uma especic de maçona.l'ia impcmotravel, 
tt•;.tb~ühanclo nas trevas pat•a oxtol·quir dire· 
ct;a.mento o f'ructo do tr:.~balho d:1 laVOLlra. 
c:1feeim, o indit•ectamonte o ua massa. geral 
de touos as consumidores, ;.t qual uifficulta,m 
um mais la.rgo uso da pt'eciosa. bcbid<t. 

IIl 

Atl'avéz dtt mesma confusão de ideias, a 
Commissão de Ot•çamento acred.itn. que a 
cr-ise póde ter dLus soluções - uma pela di
minuição d::t peoducção e a outl'a p:,lo au
gmento do consumo, devendo ambas produzir 
nm igual resultado. Neste ponto lu.bora eUa, 
em um maior equivoco. Si a superproducção 
existe, lH.L uma solucào unica- é a. dimí· 
nuição da producção. 

A crise é oriunda tão sómente da qu13da 
do valol' venal do artigo em relação aos 
gn.stos pal'l1 [t sua produc~~o, que é impos· 
sivel na mesma proporção diminuir. 
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o_ ob,jectivo, portanto. é promover a ele
va.çao daquelle valor no mercado universal 
em moeda real effectiva., uma vez que não 
nos é dado promovei-a no merca.do nacionu.l 
artificütlmente por meio de novas emis8ões 
de papel-moeda. 

muitos rcccberam,n3. verdade, o beneficio de 
alt_as de valoe, e algumas muito considora
veis durante períodos de tempo mais ou me
nos longo::;, porém voltaram depois â sua 
m_archa d~sceodente. qutrus producl,os :tqul 
o ao meucwnu.dos m:.-.nttvcram n. alta conquis
tada e outros, emfim, mantiveram semp1•o a 
~mn. marcha. de valor n.scenuente. Este phe
nomeno serú. attribaido ao augme!lto elo con-
sumo? Evidentemente nào. · 

Para um tal fim é illnsorio, é inutil 
appellar para o <~olargamento do consumo. 
O que a expe1•iencia nos ensina, o qne a his
tor~a de todos os dias nos attesta, é que a 
subtda ~.9 valo_r venal de qualquer artigo de 
producçao agr1cola, florestal, minernl Oli irr- Este phenomeno de alta a.ppareco em tres 
dustrialnão se vel'ifica pelo n.hwgamento do ge:wes casos dillcrentes: 
seu consumo. Quero falla1· do valor ven;_d 1°, quando por cont1•a.tempo da natureza, 
de troca, no mercado universal, porque nos por m~tivo de guerra. ou revolução ou por 
mercados nacionaes de cada lXtiz em p<.t.rti- carenma de braços, falham as sn.fras espe
cular este valor pode ser fal~eado peln.s oscil- ralLas. Neste c<.tso. sobrevem a diminuição da 
laçõ~s de uma moeda. corrente de pessima pl'oducção que pálie se e m,ds ou menos pro
<luahdade e pelos trtbutos variaveis. adua.- 1ongada. 
neiro~ e internos que sobrecarreguem ·a mer- .2", quando enf!•aquece a fertilidade das 
c~doria. tcrt·as cultivadas e das minas exploradas, 

A. expã.nsão do consumo em logat• ãlgum, occasionando assim uma despem maior de 
c1n tempo algum, promoveu uma some- custeio, determin~Lndo, consequentemonte, o 
lhante elevação; exactn.mentc o contrario abandono das terras e minas menus produ
tem succedido e assim foi se:-.1pre a. pro- ctivas, e repercutindo necosssaJ·i~trnonte nas 
gressiva ba.ixa do valor venal do artigo que industrias que alirnentam ; qua.ndo ainda s,._,-. 
promoveu a expa.nsão do seu consumo. b1•evêm greves operarias mais ou menos du.-

Com etroito, entre os artigos agricola.s,cujo radouras. NostQcaso occorre tambem a dimi-
consumo univers~tl mais tem augmentado, nuic;ão de p1•odueç~ão. 
citarei o trigo e o assucar entre os productos 3,0 quando se esgotam intcirmuontc o~ 
proprios P'-tra alimentação, o.algodã.o e 0 meios matorlacs de reprodut~ção, como acon
linho proprios pal'a n. vestimenta e por ana- tece com os qtud1·os de pirlliores notavols quo 
logia proxima. a seda, a lã e outros. fallocem c com os trabalhos de outros artis-· 

O tl•igo, que ha, 50 annos valia SO fra.ncos tas d~ celebridade n?t.orüt. Na. ~nesma clt~sse, 
por 100 kilos, cahiu progressivamente a par me~c10namos os ol).JCctos pre.t!tosos du. al'tc 
da expansão do seu consumo até 20 ü•ancos, anttga e .• em. summa: os obJcct.os raeos d.e 
preço actmtl. A mesma notaria. ba.ixa, se tem 1 pura _estuua.ttYLt_, c CUJ? valor muda, ao sopro 
c1i'ectuado em todos os demais a.rticros mcn- das cn·cumstanctas. Atnda neste c:t!:!O oxot•ce 
cionados, corrforme tem sido possivol rcduziP a su~ natm·al influencia a diminuiç:i'i.o do pt·o
mais ou menos os compét1mtes gastos de pro· duc<:a.o · 
uucção. gu não conltoc:o ouf.t•os fitcl;ot'I~S importn.n-·-

A Commissão de Orc_,~amcnto labor<t ainda tes capazes rio olovat· o preço on o vnlor 
em um out.1•o oqui roco, n.croditando quo tt di- vcmtl de ctu<.tlc1uer morea.dot'Í'-L, sal v o a cspe
minuição dos gastos do producçií.o apl'oveit:.L culação, ma.s os atreitos, que o::lta. pMe tlcter
a.o productor, quando é c·oeto que o con::;umi- mir:~;n·, são ;tccitlcnt:.tcs e cphomm•us. Ao · 
üor é o unico que lucra. especulador é indill'urontc trallalhLW mL bai-

Si dos productos agrícola::; e animaos pas- xa ou na altn.; opm·and.o em um ou em outt•o 
sarmos a.os industriae.-; , aos manufacturados, sentido do accôr•tlo com :.L sua. convicção hem 
:J. mesma baixa se observa correspondente- Oll m:J.l rundnda, procul'a o ospoculatlor a.u
men-te, e assirn teern baixado os tecidos tlo. ferir lucros e ta.n~n quo o mnsmo individuo, 
todas as qualidades, os ::tppa.t•elhos, os mi1chi- especulando, tt•abalh~L hoje na. baixa, como 
nismos, os objectos do toda especie, iuclusive eS}Jocula amanhã nr.t ;.tlta. e vice-versa. A os
as machinas a vapor c os apparelho,s cl.e· pcculação tem antes a virtude de normn.lisar 
ctrlcos, a bicycleta, o automovel, etc. otc. os pt•eços, de impedie os seus saltos bruscos 

Na -producção mineral o ferro, o cllucnho, e geandes em qualquer sentido, e sob este 
o cobre, a prata e até o proprio ouro, cuja ponto de vis h é rriinha opinião, que ella 
depreciaçTí.o em l'azão da extensão do seu presta relevantes serviços, involuntal'ios até, 
consumo não podemos avalüu• diroct;tmonte, tanto á producção como n.o consumo. 
po1•que, servindo elle de medida de va.tot•os Em contraposição ao principio acceito pcl<.t 
no mundo civilizado, a. depreciação resolve-se Com missão do Orçamento eu- ouso nJiirmar 
pela diminuição de seu poder acquisitivo, como regra o seguinte: a alta do p1·eço sô é 
os citados productos o bem assim outros possivet com a reducçtto dct producçcto - o·· 
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·alargamento · do. consumo . só é possi vel com a 
reducção do preço. 
· ·A reducçlio do consumo póde operar-se de 

ditferentés modos a saber: · 
-1°, pela carestia do preço. 
2°, pelo descredito da mercadoria .. 
3°,' pela supplantação por um~L merca-

doria succodaoea concurren te. 
4°, . pelas crises economicas. 
5°, pelas guerras de tarifas. 
6°, pela escassez no Sllpprimcnto, soja. 

qual for o preço. 
Reconhecida a exactidão dos factos apon

tados, isto é, reconhecido que a, alta do . pre
ço sobrevind<L om qualquel' mercadoria, foi 
sempre determinada. por uma diminuição 

. a.ccidental ou definitiva na sua producç:ão, a 
mais simples logica 1.~fa:->ta desde logo to.ia 
presumpção de augmento de consumo, por
que, evidentemente, é impossivel que haj;t 
maior consumo daquillo que se produziu 
menos~ 

A especulação, jogando a,qui com os stocl\S 
disponíveis e prendundo-os, pôde precipitar 
a alta ; largando-os, póde rehtt•dal-a ou mes
mo provocar uma baixa, que não conseguirá, 
:porém, 11umter-se sintto eplum~e1·anumte, si a 
1·eclucção na producç!"ío ['à1· verdadeira e 
1·eal. 

Pol' sua vez, não :pode haver ttlarga.mento 
de consumo sem um alargamento antecipado 
de prod.ucção, porque. si a logica não é uma 
:palavl'~\ vã, é impossivol consumir u.quiHo 
que ainda não foi produzido. Ora preten-

. dendo nós poe meio da tão preconisa,la. pl'o· 
paganda activar as furças du consumo, esta
mos porventura dispostos a alargar uma 
producção, que ji:L ·. nos está causando tfto 
grandes prejuizos ~ Não.A Com missão de Orça
mento concorda :neste particular. c por is:m 
resta. examinar a procedonci<.t dos dcmLLis fins 
a, quo v.isa a propaganda. 

Eu confesso que considero um absul'(lo 
a ideia da. expa,nsiLo do consumo de um artigo 
:por· meiQ da elevação do seu proço. 

O projecto cogita do estabeleci meu to de 
um pl'eço mini mo em ou1•o durante um prazo 

-determinado. Nec~ssariamente este p1•eco ha 
-de ser fixado em um nível alto, para que a 
lavourà pass.1 a ter lucL·os em logar dos pre· 
juizos que so.trre presentemente. Si o p1•eço 
não fôr assim ·fixado e ao cont1•ario for ma.r
c;a.do em um.:.L cifra infel;'ior, de modo a não 
:produzir · o almejado resultado, si emftm a 
la.voura continuar a ter os-mesmos prejuízos, 

=sem embargv do preço mi nimo estipulado, o 
projccto será nesta pa.rto inutil . e inefllcaz. 

No projecto esta disposição está redigida de 
um modo ambíguo. Não posso discriminar 

·sL o preço minimo é fixado l'ealmeute em 
ouro e :pago.ao ca,mbio do. dia, como deve ser, 

ou si, é fixado em papel pa,ra ser pago em ouro 
ao mesmo cambio do dia. Parece á primeira. 
vista uma questão insignificante ; pal'a mim 
porem é ella de extt•ema importancia e 
talvez constitua mesmo o eixo do p1·etendido 
plano salvador. . 

A propaganda. p1•ocura incutir no estran
geil'O ó gostq pelo café. 

Ha mais de um seculo, a preciosa bebida 
começou a ser amplamente introduzida em 
todos os l'ecantos da terra civilizada, sendo 
apregoadas as suas vü·tudes tonicas e anti~ 
alcoolicas. Si o consumo não conseguiu um 
maior desenvolvimento, e.3te facto é expli
cado em razão do seu alto preço relativolm 
tambcm em virtude de uma questão de gosto. 
Em l'elação ao preço, não tom fundamento 
serio a objecção .. baseada nas altas bat•reiras 
aduaneiras existente~ em · certos paizes, como 
qbstaculo â expansão do consumo, e neste 
ponto confesso que o Brazn pratica. igual po
liticti. <tduaneira, quando sujeita. a altas taxas 
uma, grande clas~e de artigos estrangeiros . 
Si o café pa.ga um alto tributo na. F'Nnça, 
Italia o Portugal, entra inteiramente liv['e 
em ontros paizcs, como nos Estados Unidos, 
na Belgica e na Holla.nda ; ta.mbem é sujeHo 
a impostos moderados na. Allemanha., na In
glu.tel·ra, na Suissa e nos demais paiz~:s eu
ropeus c mesmo a.siat icos; h:1 port!:.l.nto una 
justa. compensaç:Io. 

Assim sendo, insisto em affirmar•- que a. 
expamão do consumo do café em gert\1 é 
limitada pela quest.ão do seu alto vator rela 
tivo e pela qullstão do gosto . 

E de facto a. Inglatel'l.'a. nos offcrece um 
exemplo dos mais concludentes. Povo !'i co, 
altamente civilizu,do, conhoce tot.l.as t~ van· 
tagnns e todos o~ predicados da p1•ecios~ be
bida; tam os seus púl•tos abel'tos ti fl'a.nea pe
netração do café mediante direit.os moderados, 
e no omtauto o uso do chtt não conseguiu 
ser abalado. E note-se que o ehá. paga. di
reitos pesados, qne avultam em consequencitL · 
do seu largo consumo. No a.nno proximo pas
sado a renda aduaneira deste artigo attingiu 
a .r. 5.!J85.862 e a do ca,fé apenas produziu a 
insigniflcanto cifra de ·~ 194.152. · 

Outros ex.emplos sobre a qu0stã,o do gosto, 
ou melhor dos habitos pecultares a um povo, 
podem ser aprecirtdos em paizcs menos .ricos 
c menos h.<liántados. A Russia, a Austria, a 
Suecia o Noruega. o .Tapão e a China. · fazem 
maiot• uso do chá, pagando mesmo mais caro, 
excepto nos Jous . ultimas paizes. Para que 
ir tão longe ? No nosso propr•io Br·azit . e nos 
paizes visinhos o consumo do café ê insigni.· 
ticante. Nos. Estados do Norte do BraziL o 
consumo do café é pequeno; no Sul o mat.te 
é muito apreciado o constitue uma par•te do 
sua. exportação, não fallando do uso consta.ntc 
du.s bebidas alcoolicn.s. , 
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Uma. propagand:t systemíttica. em nossa 
patria. ünpuaha··~c em t~bsoluto, ad.mittida 
:.t prelimin:.tr de ::;er feito tal serviço á cust.a 
dos cofres da. União. Começari;tmos por ca.sa., 
facilitando a nave~açã.o costeü•a. e promo· 
vendo a . const.rucção de e:;tr~tdas, mesmo 
'POI'que o problema mais palpitante deste pai::; 
é o t1·an.~porte. D'a.qui caminharíamos pa.ra 
os paize::l visiohos do Pra.ta e do Pacifico. 
procul'a.nuo incutir no povo o gosto pelo cat'é 
brazilairo, afasta.ndo o matte que nos men
cionados paize:; é con:mmido de prot'erencia. 
A prop<.ga.nua. sô 1} emcaz quando consegue 
o repudio da bebida com a Ciua.l ostu.va acos
tumada a massa geral. No caso em questão 
é preciso qu~ seja, incutido o gosto pcto café 
para. ser eHe o substituto do chá ou do mattc. 
pois o estomago humano, dispondo de uma 
{mpacidade limHada de absorpção, tot:ltt bebida. 
nova usada em systema ou comu habito im
plica o <tbandono imprescindível de qmüquer 
outra. antes usttda. · · 

Será justo contrariar os interesses ligados 
:1 exportação do mu.tte. Dirão os interessatlos 
na propaganda do ca!'é, que o matte é uma. in· 
dustria pobre e quo se limitn aos seus pro· 
prios rccürsó:s, pois que as cultura.s pobl'OS 
não teemdireito á protecção. Tal direito é pl'i
vativo das cultm•as ricas que entre nós são 
sempre a.s mais necessitada.s em vista dos 
princípios oconomicos pelos quacs nos re.· 
gemas. E' assim que a rica. Lavoura cafeeira 
tem somprc recl:J.mado auxilios elos c:lí'res 
publicas, tanto nas épocas de prosperidade 
~oh o pretexto de a.diantar o progrodimen t.o 
da riqueza nacional, como nos momentos de 
auvel':üclade sob varios fundamentos. E os 
cof1•es publicos devem h· buscai' os rocur,os 
]HU·a os a.uxilios em ambas as hypotheses mts 
algibeiras das cult11ras e trabalhos poiJres. 

Si reconhecermos que a pl'opaganda em 
nosso paiz terá d.e voncer o.-; velhos habitas c 
terá de recuar deante de interesses quo lho 

· são irreductivelmento udversos, como acrcdi· 
tnrmos quo seja ella mnlhor succerlida nos pai· 
zes estrangeiros? Natui•almente a.lli encontra
rá a solidariedalicdos que. defendemos seus in· 
te1•esses ligados ás rospectiva.s industrias lo· 
caes. Não importa. o argum(mto de que em 
grande parte muitas bebidas são nocivas á 
suude publica. por serem ·mais ou menos al
coolicas, podendo a propaganda. tirar d •. t.hi 
um excellente partido p~ra. o augmentc> do 
consumo do ctt.fé. Semelhante presurnpr:[o 
r•evela um lí.unenta.vcl desconhecimento dos 
:factos e realmente um estudo 1•apido da vida 
.dos povos nus attesta a éxistencia nos paizes 
ettropcos de. muitas Q ]lodero~a.s sociedades 
de. tempet•anca que. ra.zem a guerl'a. impla.
ca.vel contra o alcool .. Em Franca o. proprio 
vinho não escaptt á sa.nhá dos adversafios.' 

Todos os governos europeus trihuta.m for· 
t9mente a producção e a IIDJ)Ortação do al
cool. A França, a, Inglaterra e outras nações 
taxa.m-no de um modo brutal, procurando 
assim impedir os seus prog~'essos como be
bida, uma vez quo nil.o póde impedir o seu 
consumo e po1· issso concedem uma cet'ta. re
missão do imposto cobr~~do a. todo alcool que 
por dotet'minudu processo chimico fôr des
naturado para uso::; industría.es e tl'an::;for· 
mado d.e modo c.t não ser consumido em be· 
bida.s. 

Ora. o qnc podem os valoro~os e3fór~·os da 
nos~a propa.ganLla alli auxiliar·aqnelles po
dot·osos meios de l'Cpressão alcoolica? PregiJ.r 
as virtudes do café~ Mas o thema é velho c 
mais que sccliçoo; todo mun~to conhece e 
a.precia as quu.Iidttde::; exi:ra.ordinarias do 
café, o tamhem é certo que tem elle a lutar 
com outras beberagens nU.o tt1coolicas. como 
o ch<L, o cacau, o leite e outras bebidas fl'ias. 
que tccm o seu eonsumo consolida.do. A in
ctustrla da producçU.o do alcool, a. despeito do 
quaesquer medidas repressivas, continuará 
corta.mentc a manter-se na Europa e em toda 
parte do globo por muitos motivos de ordem 
superior o principi.t.lmente p01·que olla ali
menta o traba.lho e a vida material de milhões 
de creu.turas humanas quo se occupam das 
culturas, quo lhe servem de matoria prima, 
do seu fab1•ico, dtt.s suus multiplt~s applicações 
o elo eonnncrcio da sua distribuição. Além 
disso representa ella uma grande parceUa do 
capital universal. 

Contra estas foemidavies forc;as de resis
tencia os esforços dos nossos propagandistas 
serão n ullos. 

Os habitas do a.lirncntação dos povos em 
ge1•al constitnom um elemento dos mais im
por·tantcs a SOl' considerado ua. matoria. 
E~) tos habi tos nfí.o se tr•anslill'ma.rn l'apídu· 
mente pa.rí.L codm· <l pressão d.a p1·opagand.a ; 
u. sua transfoJ•rna.çU.o ê lenta., dcmomcb, obe
decendo a outros impulsos, entre os quaes 
convem collocar na. primeira. linha. a maio1· 
bcwateza dos productos, que são otlcrecülos .. 
Em assumpto commm•cial nã.o tem cotação 
a piedade ou é\ sympathia que inspire a si
tuação precaría de qualquer grupo de pro
ductores, e tanto que nós brazileiros por tal 
motivo não sentimos mais aguçado o nosso 
appetite pelo café, e nem o pagamos mais 
caro ao fazendeiro para. nosso proprio uso, 
do que o est1·angeiro, ól.pontado como o ini
migo da nossa propriedade. E no emtaoto () 
l'llmor da.s discussões e a a.ttitude dos defen
SOl'es uO$ interesses da lavoura patenteiam 
uma. gr•ando piedade o sympathia pela so1·te 
dos productorcs de caie. 

Reílectindo com muita. calma sobro tão me
lindroso problema, pondo de parte os pro
conceitos e paixões dominantes, cu continúo·a. 
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:sustentar que o· augmcnto do consumo mun-I IV . · 
.dial do café nada deve á propaganda feita ~, . . . 
á. custa dos cofres publicos. Só o Brazil con-~1 

• E md1spensav_el faze~ ~lg~ns com!Uenta-
.corre com 15 milhões de saccas no .pr~sente ~:w_ s sobre esta smg. ular.Isstmtt a~omaha, q_uc 
momento, quando ha 20 anoos atrá:-:; expor- 1az com_ que um ge~ero em crise de supor
tava seis milhões de saccas. Existe aluum produeçao proporcwne sempre tamanhos 
outro producto a.gricola alimonticio o no lucros. Será de JJOm avjso esclarecer tão mo_
mundo, cujo consumo tivesse adquiri:.to no ~1en~osa questao, qt~e. ha. alg_uns annos esta 
curto espaço de vinte annos um tão assom- Le~vlllHL?-do ?O esp1rlto publico como um 
broso desenvolvimento? Evidentemente não. emgmu. mdec1fravel. 

. . . . Como já demonstrei, si os norte-americanos 
Deixaremos de lado .0 sophrsma que 0?n usufruem 157 milhões de dollars sobre 41 roi-

funde n_ cons.?mo umvers~L ~~~ a _m~uor lhões com que pagam ao Brazil a. terça parte 
procl_ucçao veuficada em Cll alq · er paiz em das nossa;· safras ~e()'ue-~e c pot-t~ razões J·.· 
partiCular, phenomeno que se operou em nt. ~ ' ·- o ~ .,'f .' l) • ' ' cl 
detrimento da producção de outros p;:üzes, ex~o.~ ~s, qu~ ~s.no,:_ss~s ::;a .r~s mteuas pr?~ 
oomo aconteceu com o trigo no Rio da Prata, porcwna.m 94I~l_lhoo~ os:erlmos dec::lucros_,L 
p assucar em quasi toda i1 Europa e assim ~,0,~0 0 ; 01'!1,mercw e. tOI.no do nos~o c:tf~_. 
.cor deante co n alc.runs outros producto~ E::;~es _a~0 cLrismos de. lucros suppostos, cuJa. 1 

o ~ • uxactulao estnu mmto longe de contestar 
Como foi feita a propaganda, que conse- (porque na.s fontes em que foram colhidos , 

_guiu um tão rap1do e extr·aordina.rio consumo si alguma cousa ha pal'a admir<Jr, é que não 
de café ~ Em consciencia o governo de al- sejam ainda mais pyramid.aes), deveriam 
gum paiz caf'eeil'o por si, pela sua diploma- logo suggerir.uma pr·imeira reílexiio a quem 
cia e por seus agentes consulares obteve os estuda, e que é a seguinte: 
directamente resultados com a propaganda · 1 official ? Conseguiram alguma cousa os emis- «Nos )rnzileiros apuramos nos portos 
sarios nomeados e os syndicatos e associa- de embarque 22 milhões esterlinos por 15 

b d 1 f b milhões de saccas de café, o que é pouco. 
ções su venciona as pe os co res pu licos? Si, porém' o estranoo·eiro nos concedesse 
Tam1Jem não. 

E' incontroverso que a propaganda resul
tou unicamente dos .esforços do commercio 
no exercício de suas naturaes fu.ncções de 
intermediario em todas as suas ramilicações 
entre o productor e o consumidor, auxilian
do o·productor com os capitaes necessal'ios 
para ter o Cltlc comprar e emprega.ndo pe
rante o consumidor os seus melhores esfor
ços para poder vender com vantagem o que 
comprou. O commorcio é o propagandista 
por excellencia, é mesmo o unico propagan
dista possi.vel, porque este papel que desem
penha na economia tmiversal, constitue a 
razão da sua existencia, e Jhe fornece os 
.meios de n.tantel-a. 

Entretanto o commercio não pódo fazer o 
milagre de alargar o consumo de um artigo 
qualquer sinão á força do progressivo abai
xamento do seu p1·eço, sendo certo ainda 
que seu interesse consisto em vender por 
.oinco aquillo que comprou po1' quatrG>, sem
pre .que é possível. A aspiração suprema de 
estender o consumo do café ern maior escala 
sem ultei•ior abaixamento· do preço e ao con
trario reerguendo-o, é reputa.da rea.lízavel 
pela :Commissão de Orçamento com a nomea
ção de patrícios nossos, que vão aos Estados 
Unidos do Norte e (L Europa estudar a razã.o 
pela qual o com·mercio estra.ngeiro se Jo
,cupleta. com os. a.vulta.dos milhões, gue ar
ranca á nossa lavoura cafeeira. Pura.dlusão, 
. e1feitos na.turae~ dos pl·econceitosdomina.ntcs! 

uma elevação de 50 % no preço, a nossa 
crise ficaria resolvida e se consolidé\ria o 
prestigio da. eiqueza agrícola sem novas 
emissões de papel-moed<.L. O sacrifi.cio do 
commercio estrangeiro seria mínimo, con
sis~iria apenas em uma reducção do 12 '/ó 
nos seus lucros, que ainda assim ficari::uu 
na enorme altura de 83 milhões ester
linos!!». 

Nã.o sendo admissivel acreditai' que o com
merciB estrangeiro deixe de contentar a todo 
mundo por causa de tã.o intimo sacrificio em 
tão avuHados lucros, forçoso é descobrir por 
outl'o lado u, Jecif'ração do enigma. 

Procurando os elementos que podem cn
trn.r na. formação de tacs luct·os, prcciza.mo::: 
bem definir· o que significa a. expi'e::;são
lucros. Segundo a doutrina m~is corrente 
lucro realiza . todo individuo, que tendo ad
quirido um objecto por 12, o revende em 
seguida por 15, si não de.~pendeu pa.ra este 
fim com eapital e trabalho remutwrado uma 
quan1;ia maior que a da differonca allí 
verificada. Neste ultimo caso o comprador 
incorporou um valor de 3 ao objecto nego
ciado, elevando-o de 12 a 15, mas não rea
lizou lucro algum; rea.lisou um prejuízo, 
df~sfalcou o seu capital proprio. . 

Segundo outra doutrina o lucro 1! a. romu
nera.ção do tráb:.tlho, quel' este seja. conju
gado pelo capita.l, <tner o seja simplos·mente 
pelas foJ~(;as physieas ou intellectuaes dos 
íllflividuos que o exoreern ou que o pr~star,n . 
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Nestas condições, rea.Iizam lucros {L custa dor não constituem uma. espoliação o ao con
uo trabalho individual do fazendeiro, c tão tr;:trio sem o concurso dos (tifl'crcntes inter
integralmente quanto é a somma. de di- mr~(Jia1•io . .,; o café n~o chegal'ia ao seu de:s
nheiro que deste dircctu. ou indil'ecütmente tino; 
recebem: De perfeito a.ccôrdo com a verdade desce 

1°, o capitalista, pelo jueo do ea.pita.I raciocinio, mas cump:e que sejamos conse-
·emprestado; quentes c reconheç~amos que o processo appli-

2o, o coluna, pel<t totalidade ·do sa.la.t'io cado nos mcrca.dos estrangeiros é o mesmo. 
ganho; Alli t11mbcm appare::e a nece:"sidade de re-

3o, a Estrada de Ferro, pelo fl'ete que munerar os capita.os e o~ serviços empre-
arrecada; gados no commetcio do café desde a chegada 

4:, o Estado c o Municipio, pelos impostos dos.navios aos portos a.té a venda. ~a met·cn.-
que cobram; dortu. ~ retalho ~m pacotes (~C var1os pezos, 

5°, os carroceiros c outros auxilla,res, pelo tudo Is:-:;o atr!lve~ do mu.lt1plos pa.rcolla
transporte e manipulação do ensaque do I men~os.· do:;; 1. ·~fe·r.·td. ~_:J_S sorv. 11~os, atr·aves de ... 
café. . mull.tplas m<tmpu.laçoos e a,tmvés do concurso 

6°, o commlssario e o expot't<Ldor pelas Llo trabalho do mtlharc:-: do pessoas . 
.-suas com missões ; Com r.L a.rgumen t:Lç<'i.o deduzida en tendu 

7°, os corretot•os de café c rlc camlJio pcla.s I qt~o,0o é ex~rbiti1ote a l'cmuner<~çã~ do 94 
.corretagens que percebem. md!lons esturl1nos pJ.ra o commet·clo cte café 

A esta lista poderíamos ainda :LCCL'esc:mtar 110 u~~t·g~1 go.iro..!. ~ua,:do_ oll? p~ga. ao Bra~il 
um<.\ infinidade de auxHiares da lavoura, apent~s -~ rmllloe~ l1üt l:::> m~lhoos ~c ~a.cc~. 
quer por lucros de serviços prestados, quer P~r~ f<~~e.r a,P:?v:L d:J conceito em1tti~uO'na~ 
por lucros de fornecimentos de inijtrmnentos P1 ?C~~a~ :~ PICV ,Llecci-~e J.O. facto do a.lbun.~ 
de t1•abalho, quer pelo suppl'imento elo ne- paiz~,:,. ,,':uhu~.a~;m . ~. ::ocner? com uma por= 
·cess.·ario ~"t alimentação ao-a~alho e abrio-o. centa,..,\:;,,. exLt00 CraLtLL sobre o seu valor 

< , • ' c " . o actual. 
Ora o cafe p~opor~l~nando todo~ e~tes cha.- Nos Esütdos Unidos o café entra. livre ele 

mados lucros <t actLvtdu.do lm_tzileir~t,. que direitos, 0 nem po1· isso em regra os a.mc
fica restando para: . remunerar a. actl ndadc ricanos nos pagam nrn preço mais alto. Tam
poss~al do fazend.:Jn•o ? , hem os francczcs os italianos não pagam mais 

Ho.Je ha quei~l.~ret~nda. qu·~. n~wa.. ?u m~- ba1•ato o café pelo facto da sobrecarga de 
nos de _nada 1 c:sta para. o fazoude1r o, m.1s pesados impostos de entrada ; 0 preç~o no 
co~o nao podm~w:~ operar. sobre z12ros ou al- Hrazil é igual par·a todos os compradores e 
gar1smos negattvos, ~dmLtta.mos por hypo- para (1ualquoe tlestino, Da.hi surge uma con-
1;hese c!ue o fazen(tOiro u.u~ore um Lucro <te clusão evidente: é que nenhuma pa.rccll<t 
t.le:; tost!Jes por S<Lcca de ca!e. . . daqucllos imaginados 94 milhõQs esterlinos 
.., 9a1culapdo um preço baixo, a~·aneiT?os em de lucros é extorquida. á. economia hrazí
.. ,o:;; a sacca despachada .c posta .a. ~1or!lo ; !eira.. 
contru. dez to:3tç·es que úcaram . . h(JUtdos no Mas não é es~o propr·iamcnto o caso a ser 
b?lso <lo. fazcndmeo, a J•o.stanto a?tlVl~a~lB n::- elucidado a.crora, lH)t'cluo os <Lltos lmp:Jstos de 
cwnal tlrou de ca.da sacca. de c:a.lé ~9~. 1sto e, entl'ada cM~eallos na Frann:J. e nn. ltalia nãc, 
locupletou-se com duus mi.l e ~ovec.e~tos por passam de ;:l.lguma.s gottas' no oceano de rni
.cen~o de lucros contra o dito fa.zrJ~{1e~ro. _ lhões de doUa.1·s o de milhões esterlinos, ctne 

Ta_o horrorosa~ coll?ssal espolw.çao na? é tanto impL'ession<l.l"am ;1, Commissão ele Orç~:1-
,pratlC~ua. n_o es~.rang02-ro e snn entl'e nos. mento e a induziram a formular um pa.recer 

·A minha a.ernonstraça.o é procedente c com f'avoravol ao projceto n. 196. 
·.ella deve concordar toda essa. gente que con- · 
sidera como lucros extorquidos á actívlll.ado 
brazilcira a diJrercnça entr·e o preço pago 
·pelo consumidor externo e o preço pa.go ao 
Brazil pelo primeiro adquirente compeador, 
pois que pel;1 mesma r•egra que aq uolle preço 
.bruto deve reverter mais ou menos in tegr•al
meilte á communhão b-razileiru., o prer;o 
\bruto, que esta apura do Pl'imeit•o adrlui
r<~nte estl'angeiro deveria tu.mlJem mais ou 
menos reverter intogra.lmento em beneficio 
do lavrador·. 

Objeetam porém que os dous mil c nove
·cen.tos por cento quo a commuohã.o brazil.eil'f1 
.tira do producto bruto do trabalho do lttvrn-

v 
No meio da ;.marchia ceonomica. em c1ue 

vivemos por causa da moeda defeituos:J. em 
circulat;ão, o trMJalho nacional desenvolve
se sujei to ás sorp1·ezas que lhe proporcionara 
as violentas oscillações do Ci.tmhio, que ora. 
o avantajam! ora (J prejudic:1m além de toda, 
e qualquet• previsão. 

O lavrador de café, grande apologista da 
moeda de curso forçado, adopLo cnthusiast·.1, 
do cambio baixo,não que1· compt.·ehcnder qun 
este s6lho aproveita, emquanto caminha. sem 
p:.trr.tr na. sua marcha d.escenuontc. Apparc-
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cendo a· natural reacção,-:porque a.queda do 
cambio não pôde ir ao infinito, a situação do 
lavrador, que era.· florescente, passa a ser 
pre.caria e muitas vezes desesperadora. Com 
a: elevação cambial decrescem as· cifras das 
receitas, ao pass() c1ue elle não póde repenti
namente reduzir as'cifras dos .seus enca2·gos 
ou dividas contr·ahidas para desenvolver 
activomente um trabalho, qne apparonte
mente era tão lucrativo. e nem diminuir os 
gastos necessarios ou urgentes. 
· No meio desta balburdia e graças ao ata-

. vis mo q Ul:l na classe agricob deixou o ph~:wo
meoo elos grandes lucros sempre ligados ;i,s 
doçur.:ts do cambio em baixa. cun8tante, 
jamais cuidou ella seriamente de attender ao 
grave problema dos gastos de producção. 

·No momento presente a attenção geral 
está a.pplicada no estudo deste problema., em
l)ora o liwrado1• se encontre ainda mergu
lhado nas maiserroneas idéas sobte tão impor
tante assumpto. 

Si o 'lavrador não possue uma noção verda
deira sobre o que sejam os-gastos de produ
cção-tambem desGonhece uma ou.tra ordem 
de gastos que a estes se sobrepoem e são os 
gastos de distribuição. 

Como aqui t1•atamos tão sómente de pro
duetos agrícolas destinados á alimentação, 
direi que· os primeiros gastos terminam na 
por·ta da fazendu, e os segundos acabam na 
casa ou na mesa do consumidor. Nenhuma 
proporção estabelecemos entre as duas ordens 
de despezu.s, ma.s em regra verifica-se que os 
gast-.~s de distribuição relativamente são pe
quenos, quando o commercio entrega ao 
consumidui; o producto no mmnno esta(lo de 
acabamento em que o recebeu da lavoura, e 
são maiores quando a mesma ontrega é feita 
depois de ter o genero passado por uma trans· 
formação indu:~tria.l, que não seja Qssencial· 
mente necessaria, por poder o proprio con
sumidor realizai-a l:lem ter pr·ecisão de 
qua.esquer instalh.tções especiaes ou de custo
sos apparellws. 
· Acham-se neste caso o fumo, uma grande 
parte dos ceroaes e o proprio café. Considtre
mos como se éomportam as duas ór·dons de 
gastos no fumo que produzimos, não em re
lação ao seu consumo no estrangeiro, mas 
dentro do pa.iz. ·um masso de cigarros pesa. 
approximadàmente 20 grammas e o nego
ciante ·retalhista vende-o a 300, 400 e 500 
réis. 750 massas formam a peso de uma ar
roba, pelo que o negociante apm•a . em. cado. 

· arroba de: fumo 150$. Quanto apurará o 
plantador pela mesma a.rt·oba na purteira do 
.seu sitio? · 

Venderá po1• 12$, 15$ ou 20$. Ha quali
dades finas .que aleu.nçam. até úO$, ma.s,em 
compensação as qualidades baixas sã.o .com
pradas por preços ioferiot•es. Tomando uma 

média, o plantador de fumo.põde yendor .. cad<t
al'roba por 30$ e de.::.ta forma são 125$ os 
imaginados lucros que o .con1me1·cio · :riac'Iõnal 
usufrue á custa do lavr~dor em uma. pro-
porção de 400 °(0 • ' . · 

E os 30$ não .tieam intactos nas mãos do 
.lavrador, pojs estão l$Ujeitos ás despez.ts de 
s~larios, j~ro~ do capital empregado no sitlo 
e ás des:pezas de tratamen~LI pessoal ; quasi 
touo o dinheiro ê distribuído entL'e os auxi-
liares da sua p1·oducçao. · · 

Os 125$ são considerados gastos: de distri
buição e os 30$. <ledu'z.ido o lucro liquido do· 
dono do sitio. ::;ão os gagtos da producção. 

Não ha duvid<t que o·consàmiJor·brazileiro 
pôde obter um masso de cigarros por menos 
dinheiro, uma vez que queira fabl'ical-os em 
sua ca.sa, mas é justamente esta opern.ção~ 
que tão simples se afigura :1. primeira vista,. 
que faz com que o pr·eço da cousa consumida 
duplique e triplique desde logo, umu. ·vez 
que o consumidor não queira ter· o incem
modo de pratical:-a, perdendo o seu precíoso 
tempo. 

O mesmo· acontece á grande maioria. do_s: 
consumidores de café no estrangeiro, que 
,p1·eferem comprai-o já torrado, moido e em· 
pacotado, embora custe um preço mais alto. 
E' aqui que actuam com maior peso os gastos 
de distribuição, é aqui, pois, que desfila . o 
grosso dos celebres milhões d.e dollars e de 
libras esterlinas. · 

VI 

Só :pl•opositalmente por um ardil ou incon~ 
scientemente por irreflexão os pretensos de
f'ensm·es dos mteresses brazileiros ·teimam 
em comparar o preço do café em grão nos 
mercados exportadores do Brazil com os 
preços do varejó nos EstlLdos- V nidos e na 
Europi1 em unidades de um kilo e ·de uma 
libra. Pouco· menos illogico seria admitt\r 
que um objec1,o acabado deve valer o mesmo 
preço da. sua comp·ra. em cn.rregamento. 

A tnrrefacção e o empacotamento do· café 
é uma in<lustria puramente local, que no.da 
tem a ver · nesta questão de comparação de 
preço. Est.a comparaç-ão deve Eer feita em duas 
socções: 

la, entre o preço do genero em grandes 
lotes postos a bordo rios mercados brazileiros 
e o preço pelo qua.l os primeiros possuidores 
no estrangeiro o vendem em grosso ; 
· 2a, entre o preço de cada kilo e meio kilo 
em grão,pago aqui pelo consumidor nacional, 
e o pa~o pelo consumidor estrangeiro~ 

Da primeira comparação re::;ulta que os 
priroeirus possuidores no estrangeiro vendem 
.o nosso café em grosso com o diminúto luc1•G 
de 2%. dia a dia sobre os preços que vigoram 
no B1•azil, o tanto que pudemos recompral·o 
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·tambem dia a dia, si nos convier. Tal ope-1 biE>ntcs de Porto lUco, Java c outras procc-
t:ração não é segredo para. ninguem. . . dencias. . 

Ora aquelles prlmeieos pcs::~uídores consti· O rotulo com a. proccdenci;.L do Hrttzil quasi 
tuem no estrangeiro o elemento capitalista sempre é collocado em cal~s ordina.rios. 

·do commercio do café, e desde que clles se Despresando fracções, direi que o commm·
:satisfazoríl com tão pequeno lucro, é claro cio, retirando do good ave1·age, quo os nossu~ 
·Çiuo não é a ganancia do c:.tpit:tl que faz en- expo1·tadores formam . em Sant~s com 2/0 
c'arecer o genero. A carestia está. ligada á do ca.fe . .; superiores, 3.·6 do bons e l / 6 de re-
•remuneração do t1•abalho applicttdo aos phe· guiares, menor quantidade da:; qualidades 
·nomenos da distribuição. assimila.veis <ls finas e boas, melhor repu-

Para a segunda comparação de preços fa.- ta:\'eis, que das Ol'Úinarias, que neces:lit~t 
·lbam os d~Ldos ber~ozileiros, do modo que ha- vender bi.trato, o preço ficará mais proxirno 
vemos de proceder por inducção. de 2 franeos o por conseguinte toda :J. I'emu-

0 . ar> ·em grão é obtido pelo consumidor ncraçii.o do trah.alh? de distribui9ão ao ~on
naci~nat nas Zünas cafeeh·as ou por compra :s~mo,desde as pn~1~e~ras ate á:s u!ttmas mao~ , 
o dado como presente pelos ncO'ociantes ou nao cxcede_de 30 . " · . . . . 
t·~ d ·ros Comprado opreçonã.

0
oémaiscaro ~a BelgJCa, ondQ 0 g:ener~ e hHedo cl!-

~-zen e~rre~te no me;cado em <O'rosso. Não rmtos, o preço no Y~l'CJu o_scllla entro 1 e 3 
a~~r~ ~onsignar· as excepções de0 

vendas por fraUC{J''>, ha.v~ndo ll1Ul~O Clllda~o nos l'Ott~los, 
• ais baixo.' e1Tectuadas por neaocian· <:!U~ annunc1am a p.oc~dcnc.m do café, e 

f~:ç~:t~histas, q~e adquirem muitas ~ezes 0 assim ~~ontecc nos de~nats. p~1~es .. em:o?eus, 
t·O' elo, illicitos. de accurdo com as_ sua:: tartfu.s a.du,melrctS: ar0°0 

pdr.m ts mbem pódc di-:por do café Nos. Estados Untdos. onde o custo (l~ v.d_<1 
von 

8,1ro a . l - r com- é mars elevado c onda o trabalho e ma.Is 
pol'. um pr0ço ma.ts commoc o, po que caro, os mesmos uastus de di::;tr·ibui~·ão pode;!l 
pra as varrc:dura-3, c em S::~.ntos, onde tenlH> t'. .. , o::o o; ·· 

f r 'd d de ·esidir estas 'l.VUltam pelo a ulngll a o O• 

u. e 
10

1 a e s 
1 

• , ' < Do exposto concluo que o commercio e.x-
vol~m~ do ~a.fe alh ar~azenado.. . tePno, distribuindo :.1.0 consumo do mundo o 
· S1 nao fosse e.~ta, Clrc~tmstancra oriUnda café brazileiro no mesmo estado em que o 

da possibilidade do aproveitamento da grande recebe não pel'cebe os apregoados lucros 
quantidade das varreduras que. se accumu- anorm~es, embora apresento a mercadoria 
lam no~ espaços por onde tra~slta o co.fé, a com os rotnlos dt: Java, Porto Rico, ete. 
dia:ere~ç:1 do ~eu preço n_o vareJo e no g~osso Toda apreciação supePficial ~obre as opel'a
serla 1g~ttl u. que .~er1ficamos no m1~ho: ções commercittes no estrangeu·o nos arrastiJ, 
na mandtoca, no feiJao o no_ arroz, ar~1gos a erros deploraveis. 
·que são vemlidos em porçoes, ao Ittro, Sübrc o mesmo as:snmpto ou posso invoca1· 
.acima do duplo do que c~stnm, quando co~- um outro exemplo digno de nota,. Irna.ginc
,pr~dos em l?tes rlc mmtos saccos acs pr1- mos quo a Rcpublica A.rgontitH.t envia <W 
meJI•os possutdot·c~. . _ . ltio de J:meiro um homem nota.ve1 para. os-

Procedamos po1s por mducçao. Para fugn· tuda.r a sitllação elo trigo. Este, percorrendo 
.de qualquer exa.ggcro podemos asseverar q~e os rct:dhistas, verificat':.i, fot•çosamente que o 
.a dill'erenç(\, entre o,; lucros do cornmercw kiLo de farinha é vendido i.L GOO réis qmtndo 
no estrangeiro e o nosso nas vendas .a re · 0 pro~o du. oxportaç:lo não chega. talvez a 
talho ó manifesta.. Ao passo qu~ aqm rea- 150 réis. Fazendo o seu cttlculo, dil•á. que o 
lizamo8 uma di1l'ercnça de quas1 cento pot• comrnercio brazilcil\i se loclupleta com qua
·cent:i na mm·cadol'i~ quo ~·etalhamos, tanto trocentos por cento de l.uct•o:o; ü custa. da Pl'?· 
·indigcna como exotiCa, alh a pq_rceo.ta~em é pl'iedade do seu paiz. O que diríamos. nos 
muito menor, e c_om o nosso tao VICtunado de sernelha.nte apreciação erronea? Ha.viamo!:l 
café aperms realiza clle um~ vantagem do de repudial-a c.Jmo ridicula, e no emtanto. os 
trinta por cento. mesmos commenta.l'ios fazemos touos os d~as 

Agora mesmo o valor do _cha_mado flood sobre os !ma~in~ri?.;; .It~cros do C:3trangmro 
.ave,·age é no I-Iavre em prnnmras maos: nos negoClos sobre o c.tfe. . 
:francos 42 50 por 50 kitos o que repre.;;enta: A documentação do.;; exemplos citados, quo 

' ' temos bem pu. tente ueuntc dos noss~s ollu?s! 
Por cada. kilo. • · · • • · • •· · · · • • · • • · · ·• · 0,38~ passa-nos inteiramente _dcsa.}Jel'COIJHl:.t. St e 
Os direitos de entrada importam em 1,,) muito g1·anúe a pt>evençn.o contra. as lll'Oten-

didas manobras das oaçõos esLl'u ngcll'llS Cf~l'l 
Somm::~.. • · · .. • • • • 2,2l. detrimento da nossa prospm'ida.d~, muno 

. ·.o preço no varejo regula entre 2 e 4 fr·an- maior é o fetichism0 dn.s classes dil'lgootot-: ~ 
cos no maximo. Para alcançar melhores dosioter•essados pelo ca.f'é, que em cornponsit· 
preços ha 0 .maior cuidado. na escolha. das çã:ot!'ansformou-sc (.lffi um minotauro dovul'íL· 

,qúa.Iidades, que são vendidas como provo· dor do p!'oducto de cftt.lsi t0do o tt·ahalho díl. 
Vol. IV i5 
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comrounhão bra.zileira, Uolo ao qual tudo 1 consumido em pura pe.oda, dinheiro c tra- · 
temos sacrificado! a.té mesmo o senso com- balho perdidos pa.ra semp1·c, porque não ha 
mum. R-He por si' ~ó bastaria pa,r[~ nos mo3- forças hun:ianas capazes de l'econstituil-o. 
trar que os calcutos e argumentosda m·üoria 2.n. Que a crise economica (diflerente da
dos nossos concidadãos, que cstud<~m o mn.gno finnnceirn}, de quo o parecer da maioria d<'t . 
problema, são infundados e absu1·dos. E de Commi::isão tanto se occupou, na.da mais re
facto si enormes são os prewnceitos reinan- pre::enta do que <t S:1!1gria. feit tt nas economias 
tes, ainda ns.;im a i.c;; noe:mcht n:w G tamanha. nacionaes pelo irreftectiüo accrescimo das. 
que não saiban1o3 qun.nto é ~tspel'a .. difficU e plantações do cafl~ e depois ainda pelo seu 
aguda a luta p:la vida n:t Europa e no3 E~- custeio._ 
tados Unidos, e como exigem osí'rYI\ 'OS inau· Continuemos a comparaçi'í.o .-~om os Estado:s . 
J.itos e cnirl:ulos os lucl'o~ resnttantes do opa- Unido.s. 
raç:ões 0ommerd<1es. O cornmm·cio da dis- Precisamos comparar qu~tnto os ameri~ 
i.ribuiçKo do cn.fé, a. inclustrü, ela sw1 torre- canos ganham para a sna. riqueza. pelo ex-
facção o venda em geosso e a varejo não cBsso d~t oxpJrt.n.ção sob1'e a im_porti.'\.ção e 
constituem a.lli um monope>lio e um segt'e'lo c1uanto ganhamos nós brazileiros. No ultimo 
em poder de poucos .cn.pit<1listcts felizes. E bionnio t\ actividacle daqnolle paiz no seu 
na verdade si tn.es lucr.)S f<.1.bulosos se l'lan· iLpogêo exportou Bm productos (excluídas as
zassem, nem mesmo por uma. meia. <luzia de especies amoedadas): 
mezes pertlurarin.m elles, pois a concurren· A néd" 1 d [.! .• "'l. 37Q.OOO.OOO 
cia os n.bateria de pt•ompto até reduzil-os ao .1 1~ annua. ~· · · • · · · · ij;) v 

seu uivel U'ttural E Importou (excl~Idas tam-
, t • bem as especws amoe-

VII dadn.s)....... ...... .... .. $9M.o:o.ooo 
O nosso pi'econceito c~tpii.~l, o causu.do1' 

quasi exclusivo dos erros que temos com· 
mettido no terreno cconomico, n.qnellc que 
nos apresenta a lavoura . cafecira. c.el'Cadn. 
do maior prestigio, e como o fundamento 
sQlido da. riqueza publica., consiste em acre
ditarmos que a cifra das mercadorias ex
portadas nugmenta a riqueza da.s nações e 
que as in~portações trazem um desfnlq ue na 
economia dos povos. 

Apulicamos por isso um tal ,juizo sobro o 
café que de 'fc.tcto é o artigo que mais avo· 
lum:.t a cif'ra d t exportação brazileira. 

Baseamos em geral uma tal conc~pção no 
exemplo dos Estados Unidos, onde a ric1uezí.t 
tem Loma.clo um dcsonvolvirnento assom
lll•oso, sem ana.Iysarmos si o plwnnmcno na
qncllo paiz (~ proveniente do oxcc~s) das C:(
:portaçõe:; soln•e as importações. 

Si uma ta.t lei fosse v~l'dadcira, a riqueza 
<lo Brazi 1 S8rÍi.t immonsa, pois scmpl'O tive
mos mn · grnnde excesso nas exportações. 
Entre~ nós tt média da. exportação nos tllti· 
m.os annos foi r1e 38 rr.Uhões o meio cstm·-. 
li'nos, iguaos a I 00 milhões do do ll[tr's. 

No computo da cifea globa-l da cxportaç~ão 
do modo algum en tondo soccort•er•-mo da 
pcnuria do actual preço do café. Sustento 
c1ue não recebemos mais milhõQs esterlino-s 
pGlas r:;·1ft•as i1ctuaes !lo quo reccboriamos si 
ex-portassemos a metade do café ora produ· 
zjçlo_. Como consequencia da minha }H'O}lO· 
::ição, ápoiadi1 nlhi.s pela e.3tn.tistica: resul· 
tam as seguintes vorda!les no vonto de vista 
nacional~ 

. La Qne todo o capital empregado no in· 
crcmento uus safras, que temoscxpol'tado, füi 

SalLlo ... , .....•.. _ ... $409.000.000 
Segundo o relatorio sobre a receita geral 

ela Republica, elaborado pelo illustre Sr. 
Anizio de Abreu, no anno passado, expor
tamos no biennio de 1901 e 1002, termo médio 
n.nnual: 
Libras esterlinas.......... . . . .. 38.529.000 
Importâmos, t,~mbem n~t média, 

Lib1•as esteelinas ....•.••....• 2.2;337.000 

St~ldo............... .. 16.192.000 

Igual a. dvllars................. 80.960.000 
Si as nações enriquecessem pelo excesso 

das cxportaçÕI)S nós bl'aziloil•os, com umu. 
população pequena, deviamo.s relativamente 
ter onroquicido mais que os iô milhões de 
americanos. 

Si a.s:-;im não aconteceu, qual a razão ? k 
resposta a uma tal inte1•rogativa é na hora 
actual o assumpto das cogitações dos nor:;sos 
ma.i.s reputados economistas. 

Muitos asseguram que não endquecemos 
com aclltelles salllos po1•que os esteangeiros, 
quo aqui trabalham, absorTem todos os lu
cros que deviam reverter á actividads na
ciona.l c os rcmettem par<~ seus pa.izcs de · 
origem, enft•aquecendo o nosso progr·es!õ;o o o 
nosso desenvolvimento. 

Considero semelhante conceito impt•ocedon· 
tee insustenta.vol. O.~ Esta.dos Unidos! muito 
mais que o Brazil, sempre receberam ~m 
ulnu. escala ~xtraordínariu. . a corrente immi
gratoria da gurop!l.. O elemento estl•angeiro
é alli influente e consideravel e certamente 
ha de proccdOl' com liberd:.vl.e em seus actos,. 
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salvo si são esses estrangeiros especiaes, da 
sentimentos differentes dos que emigram 
para o Brazil. 

Si a. remessa do lucros e do s:1ldos p:"tra o 
exterior por. parte dos e::;trangciros residen
tes no Brazll é uma, cau.sa do noElso empobre
cimento, o mesmo phenomcno se verificaria. 
no:~ Estados Unidos, onclc só a colonia. allemã 
conta. muitos milhões de allcmães domici
liado . .,; nu.q[!clla poderosa RepubLic;;>.,. 

Por q :iC motivo os estrangeiros no Brazil 
pódem esbulhar-no:; dos lucros da activid:~de 
nacional e na America do Norte não pl·ati
cam taos actos ~ Muito pôde a força do um 
preconceito. 

A exportação c~·e:3ce pelo augmonto da 
riquezc:L alheia, isto é da. riqueza. das nações 
import::~,doras. A 1·iqueza. tem crescido sem
pre no resto do mundo, ma.s elo seu cresci
mento não nos a.proYeitumos para augmentar 
ô, cifra da. nossa exportação (que hoje é 
sempre igual â que er<1 em 1890), porque 
applic<1mos todos os recursos disponíveis no 
desenvolvimento· da cultürn, do café, dos
curando de outras culturas. TLulo sacdfi
cn.mos ao fetichismo do café, at•ruinando-nos 
de um modo evidente, acarretando além 
disso o resultado da larga diminuição na 
importa.ção, consequencia antes do empobre
cimento geral do qne das altas taxa~ das 
tariftts aduaneiras. 

Entretanto os Estados Unidos nos oft'ere
ccm um quadro bem diverso ; alli i1 impor
tação tem caminhado n::t progressão se
guinte: 

Em 1860 .•.•..•.• 353 milhões do dollars 
)) 1870 .• ...... 43G )) 

)} ISSO •••.•••.. 668 )) )) 

)> 18\JO ••••••••• 780. )) ~> 

» 1900 .••.•.... 850 
» 1901 ......... 82:3 )) ~, 

» 1902 •••••••.• 90:3 )) >> 
)) 190:3 •••••••. ·:. l.t)~Õ )> 

Si estes algarismos ensinam ~1lguma, cousa, 
provam elles que :::.p::z:u ele todas as bar
:rcieas, de toda c qualquer política pt'ote· 
ecionista, a importação cresce sempre nos 
paizes que progridem; só diminuo naquellos 
que empobrecem. 

O pare~m· da maioria du. Oommí.~são, ra· 
produzindo as opiniões do Dt'. Bernal'dino 
df} Campos o do DL'. Francisco Malta, devia 
conclui I.' pela recusa du projecto n. 196. A 
larga exposição feit~t pelo Sr. Anizio de 
Abreu não comporta outra conclusão ; pe
dindo afi.nu.L a acceitaçã.o do projecto,' o pa· 
recer é ib.coherentc, pois a.pprovo, o que con
demna. in liminc. E n~ vel'dade o projecto 

n. 193 e insustentavoL a comcçat• pela id~a 
de SP.r possi vel impor aos paizes estmngciros 
um pl'eço minimo para o café. 

Admittld<.t a possibilidade de consC'gnirmos 
a capitulação do estrangeiro pela fome do 
no~so café, o?rigado assim a0 p1'eço imposto, · 
onde achanamos a somma, do capital neces
sario paea immobilizar em uma operaefio 
desta ordem ? ' 

Appollar para 03 syndicatos agrícolas e a."
socJ_açõ::!s commerciaes seeá uma pura. il
lusao ; a lavoura está evidentemente depau
per~Lda e sem ro~ursos para pagar as divi
das ; o commerc10 e os bancos lutam com 
diftlcul,Jad.es inauditas para receber as im
portitncias üos títulos c1uasi todos incobra
veL; . e existentes em suas cartoíeas, pelo que 
prectsam ga,rat:J.tit· e amwtelar o dinheiro de 
quo d1spõem para o sem movimento ordina.rio. 

Si as naç.ões enriquecessem pelos excessos 
d<ts suas exportaçõus, invoi'samente as na
ções maior importadoras· se arruinariam. 
Um tal facto niío é vel'dadoü•o, o realmente 
si qualquer das nações mencionadas pudesse. 
para remediar uma. crise interna, impôr aos 
outros pa.izes o fazer effectivo um mais alto 
preço por uma ou outra merc:uloria de sua 
prodncçi'í.o, as crises desapp:weceriam de 
todo. Si a. imposiçKo e a. ellectividade da ele
vação do preço fôssern praticaveis parL~ sol
ver a ~l'ise em um momento agnclo de adver
sidade, com muito mais proveito seriam 
applicadas pn.rn. proporcionar lucros maio
res nos tempos de prosperidade. 

Sem duvida o raciocínio não pódc soiTrer 
contestação. Si o estrangeiro fôr constran
gido a pagar um preço maior pelo café, nilo 
o ftn'á poe piedade e em a.ttonç~ão c~ situação 
J.n·ecaria. da. lavouril. e sim por attendot· uni
camente tL sua. propria convcniencia, 

A convenicncb nosGG caso particular 
pód.o lntat' com muito mais vantagem es
tando a classe procluctora, om manit"osta pe
mn•i;1, de mod.o qu3 si é possi vcl a imposição 
de um preÇlO no momento 1)rcsentr~, como 
quer o projecto n. 196, com maior facili
dade vence1·emos n resísl;enci<1 do c:oosumidor 
em uma época. de plena prosperid<vlo. 

Si a. merlitla é applicavel para estancur 
prejuízos, mais eflicaz serd. p::~.ra. converter 
lucros pequenos em grandes lucl'os, porque 
na llyr~othese não vojooutro limite a ni'í.o ser 
a nossa piedttdo polu. bolsa do consumidor 
estr•angcioro. Polas fol'ça.s tlo projecto não h:.1. 
razão para. contemporizar ; a medida em lo
gar do se.u carttcter provisorio deve ser per
manente, uma vez que somos o::; i1l'bitros. 
os jnizes du sua procedencia e neste caso at
tcndemos ao nosso exclusivo interesse. 

Pelos conceitos emittí.dos, eu deduzo a dif
culda.de da impm;içii.o de um preço mínimo, 
a não ser que o projecto.encerre _qualg_uer 
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segredo de funccionamento, do qual não nos 
á da.do.bem agom·ar, porque em materia de 
tanta responsabilidade toda clareza não sm•ia 
dema siad;:t. 
, O parecer da maioria da . Com missão pre

~. vi no este rerigo nas seguintes palavras : 
<di, porém, o contrario acontecer, si meios 

outros excoden ~es da p1•otecção indirecta -
tal como vimos de c::;tabelecer e cara.cterizar 
-forem reclamudosá·sanha da.-, autorizações 
do projecto, certo é que não esteve nas 
nossas intenções concedt:l-os ou p(}t'mi ttil-os, 
e quo os não concederei o Governo -cuja 
orientação, radicalmentJ contraria a somc
lhan,tes pretenções, se acha po1• demais affir
ma.da e conlwcida. 
. Com elfeito, qum• o honrado Presidente da 

Republica, q,uer o. honrado Ministro da . Fa
ZQDda. muntendo no governo inquebrantavel 
coherencia com as idéas e princípios . que 
fôra delle. sempre mantivet·am e susten.., 
taram, teem como programma, a cuja ex
ecução subordinam a solução , do probk=·ma 
economico- a continuidade da politica finan
ceira decorrente do funding-loan, contra a 
qual. attental'ia, annullando todos· os fe
cundos beneficios que ella produziu, o rumo 
diverso que, porventura, seguissem . 

. Melind1·osa é a situação da lavoura de 
café; digna é ella da solicitude dos. poderes 
publicos, mas esta não póde ir até o ponto 
de.:sa.crificar os interesses communs e supe
riores 4o paiz, fazendo-nos rekogradar ao 
regimen funesto que nos ar1•astou até a mo-

. ratoria, e do qua.l sahimos {L custa. de tantos 
sacrifi(}ios-rcgimen condemnado das emis· 
sões e ·dos emprestimos. 

As antel'iore8 exllCl'iencias de nuxilios 
pecuniarios à lavoura, por intermediu do 
Estado, mas á custa. do povo, deixaram pl'o
fundas e .tristes l'ecordações, eloqueutes dP 
mais o bem viva7cs ainda, pa1•a aconselhar a 
maxhna prudencia em quaesquor tentativas 
no mesmo sentido. 

'O auxilio dil•ecto-hoje como hon tem
iria de preferoncia beneficiar a terceiros ; é 
possível que minorasse a opprossã.o sob 
que vivem alguns fazendeii.·os, mas, cei•ta
mente. não salvaria a lavoura. 

Elle."iria, ao contrario, augmentar a crise, 
incrementando a monocultura. favorecendo 
e. estimulando a expansão das Ílõvas planta· 
ções e o regimen funesto do desapsrfciçoa
mento do producto, em que a qualidade é 
sacrificada á quantidade, o que quer dizer
con·tinuari a a. desva.lorização dos- cafés brazi
leiros e, portanto, a impossibilidade da ele-
vação dos seus preços. . 

E si na phase. aguda da crise, sob a in
fluencia do atordoamento que a intemidade 
do ·mal· espalhara, o Congresso resistiu ás 
continuas solicitações de fu. v ores directrs, 

rep3llilld) ou deixando em olvi.lo os innu
mcros projectas que os concedia.m, não ser<t 
hoje, quando justamente, pela política. de re
sist··:mcia firmt>mente mantida, a situação drt. 
lavoura se apresenta ma.is dcsa.fvga.da, que 
elle enverede po1· caminho divm;so. 

Não compr~hondo como o pa.recm• da maio
ria da Commissão cons2guiu concilia.l· as suas 
justas a.pprellensões com o dispositivo do 
projecto, que autoriz1 o Governo a. fazer 
dentro e Côra do paiz as operaç:õt.3 de cre:.. 
dito que fJrem necess.1rlas p:J.ra a execução 
da le1. 

Para que operaçõc3 de credito, sinã·) para. 
levantar dinheiro, que será emprestado á la
voura, com a aggl'avantede não ser impo,:,to 
limite algum? 

Si os emprestimos são feitos por . inter
media dg syndicatos ou associações, não per
dem por isso pa1•a. o Tllesouro a qualidade 
de empre.:;timos dil•ectos. , 

O mais é sophisma, subterfugio, porque em 
tempo algum o Governo ft3z emprestimos di- .. 
rectamente aos lavradores,. mas sim por. in
teemelio de bancos. Pela cstructum do pro
jecto, o Governo -toma emprestado para em-
prestar. . 

E tanto é verdade que o' projecto cogita 
positivamente delargosauxilios directos, que 
alli foi incluído o paragrapho com os seguin
tes dizeres: , 

«§ 6.() O Governo exp3dirá os regulamentos 
e instrucções que forem necessarios á ex~ 
ecução desta lei, nos quaes ficarão determi
nadcs os modos de tornar effectivas as 
respon,abilidades dos Estados o do funccio
namento e liquidação dos institutos de c1·e~ 
dito e suppressão das succursaes e agencias 
dos Estados.• 

O que sã.o iustitutos de credito, succursaes 
e agencit\"S nos Est,ados ~ , 

São elfectivamente bancos, sujeitos a li· 
quidução a aprazimento do Governo, que 
será naturalmente o seu unico ou principal' 
ac~ionista. O projecto não determina. a 
somma. de capital que o Governo é autorizado 
a levantar, empregar, bem como não deter~ 
mina tambem o quantum da garantfa dej 
juros. 

Na classe dos auxílios, veem incluídas as 
subvenções, que são innegavelmente auxílios 
directos, que tanto se traduz 3m em pequenos 
subsídios, como largos adeantamon tos por 
emprestimos. E' destes que o prQjecto cogita 
no § 5°, quando u.lli é concedida autorização· 
ao Governo para fazer opsrações de cr!3dito 
até no estrangeiro. · < , .. 

O projecto. não póde ser acceito. Transfor~:·, 
mado em lei terá todas as. virtudes, mas·não: 
tem ábsolutamente o pod~r de debella1~ a.
crise cafeeira •. Esta, na eloquente phraso do 
illustre Deputado pauli~ta Dr. Francisco•.:. 
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Malta, resolve-se naturalmente pelo equilibrio 
dos elementos que concorreram para crea,l-a; 
não ha poder humano ca.p:1z de amparai-a. 

Sala das Commissões, 9 de agosto de 1904. 
- Jotfo Galello Ca1·valhal, relator.- Urbano 
Sanlos, presidente interino, com rcstricções. 
-Paula Ramos, com restricçõ3s.- Co1·nelio 
da Fonseca, com l'estricçõos.-Laú,·indo Pilta, 
com restricçõcs. - Victm·ino Jfonteiro, de 
accordo com o rcl:l.toe. 

N. 196 A- 1903 

Autm:iz ~~ o Got•erno a 1n·omover a 'Valo;·imçt70 
do "c.a(J e o equilibtio ent1·e a offeJ·ta e (1. 

pra_c·w·a desse genrwo, com pa1·ece;· da Com
missii:o de 01·çmnenl'o e volo em separado 
do .';·1·. Galeão Cw·vallwl 

Não é propriamente nm projecto de lei o 
t·l'aba,!ho submottid1> ao e::;tudo da Commi.~siio; 
6 antes mna ampla <.m:o.l'izaçã.o úonfel'iüa. 
ao GJvcrno, na qual se acham comprehen
didos dinr.;;os meios indicados como a.dcqu;:
dos á. solução~do problcm~ da defüs::t e valo-
rlz1ção do c:tfé. · 

A autorizaçã_o não firma,, nã.o e.~ colhe. niio 
prefere entre os alvitres apoota.dus : indica.
os, enumera-os; deixando ao criterio do Go
vm•no a sclecção do m0lhor, do mais oppor
tuuo e ma.is efficaz. 

A Commissão não entra. na. indagação, que 
so lhe a.figur<L ocicsn.. de sa.bei· si importa 
o projeeto, t<tl como se acha concebido, em 
derogaç.ão, pelo POllur Legisla.tivo, de fim
eções que lhe ::;ão privativas, o, portanto, si 
incido o mesmo no vicio de inconstituciona
lidn.de. 

Si autorizar,ões desta natnl'oza não estão 
oxpressa.s na. lcttra o implicitas no e~pirito 
da. Constituição, na indolc o na osscncia do 
regimcn, estão ou, pelo menos, teem csta,do 
nas suas necessidades. 

Mercê de outras .- ma,is vagas e indefinidas 
do que a. de ctuo se 'trato., ref.;rm~ts adminis
tra ti vãs e financeiras de summa. importan
cia. e gravida,de se teem l'ealizadas, algumas 
mesmo som aul;oriza,ção ou indica.ç~ão legls· 
lativa de qualquer espccie. 
· A simples leitura. do projecto tot•na. evi

dente o ttue está na conscíencía geral-que a 
solução do p1·oblema depende principalmente 
da iniciativa o da, accão conjuntas uos gover
nos dos Estados cafeeiros e da propria la.
vout•a. 

Tãn funda, porém, é a crença futcllista, 
que se nos enraizou no poder do centro, que 
mesmo naquelles a c tos de -exclusiva. compe
tencia do Congresso, naquellas medidas de
pendentes unicamente da energia, do quorer 
e do esforço de elementos estranhos á esphera. 
governamental, naqnillo que a1fecta dh·ecta-

mente o interesse de detcrminadn. classe e 
que a, só união c solida.ricd:tlle rle seus mem
bros ba.sta.rh a assegurar o exito ·das suas 
aspirações. sem o prestigio do Govorno Fode._ 
ral nada so tenta, se :tgita e se prvmovc, türa 
da sua, influencia nada medra., toda· iniciativa. 
ê vã, nada se crê possivel do vinuililbda. 

Dalti-o ter a crise se prolong·ado por, 
tanto t:lmpv, enteegue exclu~ivamentc i~ 
acçio do tempo, <.ts ince1•tezas do accaso e o 
que é poior-c.i. especulação estea.ugcit•a, quu 
'~mais e mais emaranhou na.s suas teias de 
a,ço o monopolio do nosso principal genero 
de producç-ão deixado :.w desamparo. · 

Não lhe l'oi preciso e~rorço: nós lh'o entt·e-
gamos. · 

Quando em 19;)1 o Ministr.) d.l Fu.zenda, 
exponlo as c<m:ms dctermina.nte.3 da crise 
qu3 nos levava~~ situ:Lção extromu. c deses
pora.da da, moratoria, indicava CjiUO um dos 
grandes factorcs do avilta.men Go do preço do 
ca,fé a discord~~ncia, en tru a producçã.o deste 
e o s0u consumo, c inriica.va como remadio 
efficaz á cxt.iução do mal a reJ.ucção da. 
producção excessiva o o augmento do con
sum, está. na memorla. d3 todos a grita que 
se levant u. 

A quem estudasse, porém, os fa.ctos, apeo· 
fundando ·o3; fa.cil seria perceber que, men:ls 
na. indicaçã·J do ma,l qua cr,t apon1s a con
testn.ção de um facto de il'l'efl'agavel evi· 
dencia, do que na affiemaç5.o segura c fir· 
me das suas origens e dos ft.tctorc~ que para 
a su:.t aggcavação haviam collaborado, di~ 
um la.[lo, o do mothodo a soguit• c dos muios 
:i applicar para sanu.l-o, uo ont~·u, est.a.va a 
verdadeil'a causa da c.:;teanhtt cclournn .. 

Com offeito. O Minisbro iiillám claro o 
franco uma. linguagem nunca. ouvida, dos· 
toanto da que se esta.va co::;tuma.do a emprc· 
gaf' e quo S3 espcmvu. contluuas.::c u sue 
ralJad'.'•· 

Tinha-se como impossivcl,tal •~ força dolta.
bito e a confianç<.\ na·rotina. con.lescendento c 
Cacil. llUe quaesr1ucr c1uc fossem os apuros 
do Thesom•o, as responsabilid.;J.de::; c os coom
p-romisS(JS do Governo, o plano organizado 
pr.tra solvel-os, susceptíveis não fossem do 
ser quBbrn.da.s em nome dos interesses de 
t,tma clD.s~e, rcspeitavel e numerosa, em· 
bora, a que se acro .itava subordinados 
os interesses supremos do credito c da honra 
tio paiz. do fórma que por amor dolla, tudo 
se esquecesse, voltando-se á r·uinosa política 
dos expedientes negativos, doa u.uxilios di· 
rectos dos omprestimus por conta do The
souro. 

Taes espora,nças falharam o foi assim que, 
apon'tmdo ·o mal o Ministro o fizera decla· 
1·ando quo a crise financeira. fôra. a dct~rmi
nant.e da. crise ecouomica,que a proeminecia 
na solução da primeira se impunha com o. 
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caracter de uma necessidade absoluta e a 
urgencia de uma medida de salvação publica, 
que todos comprehendiam que a agudeza 
do . mal geral reflectia-se na. depressão nunca 
vista nem· prevista da taxa cambial e que 
erguei-a, pela valorização do meio circulan
te, constituía o problema p1•imeiro e capital 
a resolver-se. 

Quanto á crise economica, não se tratava 
de uma decadencia no trabalho nacional, 
mas de uma degradação economica, canse
quente á applicação desse trabalho, na pro
ducção desordenada de um só genero exces
sivo no mercado, superior ás necessidades do 
consumo, gerando, por iseo, o aviltamento 
dos preços estimulando os .appetites insacia
veis da especulação, anormalizando o mer
cado, destruindo o seu equilíbrio, annullando 
a lei da o:fferta e da procura., ditficultando 
a. possibilidade de quaesquer calculosue pre
visões. 

As emissões ·de papel-moeda, gerando a. 
grande D.lmndancia de capita.es fictícios, inci-

. tara a febre de negocio;:; fabulosos, extinguira 
a nação da riqueza como um producto de 
trabalho lento, mas disciplinado e seguro, 
infiltrara no espírito da lavoura. P.. ambição 
irresistivel e tentadora de grandes fortu
nas, realizadas com rapidez e facilidade, sem 
grandes esforços e perseverança, fóra a 
causa principal e directa da ruína que a 
opp1•ima e que ella mesma se prepara. 

Em definitiva- reconhecida como ele
mento essencial da crise economica. a falta de 
propo1•ção entre a producção e o consumo do 
cMé, a.solução do problema apresenta v a-se 
debaixo de dous pontos de vista diversos: au
gmento de consumo, diminuição da produ· 
cção. Quanio ao primciro,onde tndo dependia 
da. acção governamental. incumbia., de prefe· 
rencia, á acção conjuncta, dos governos dos 
Estados e da União, cil'cumscrevend·o-se a do 
ultimo em obter dupla reclucção-dos fretes 
nas estradas de ferro ·e dos impostos do 
entrada nos mercados estrangeiros- e au
xiliar, dentro das forças orçamentarias, o 
trabalho de expansão e de propaganda, no· 
estrangeiro, das vantagens e superioridade 
do nosso caf'é; e a dos segundos, não r::ó 
em auxiliar p1•eferentemente oste ultimo 
traba,lho, como, por incidir exclusivamente 
na esphera da sua competencia, decretar a 
a reducção, sinão a extincção, dos im
postos. onerosos de exportação que absorviam, 
em grande parte, sinão a totalidade, a grande 
parte ll.os lucros possíveis da producção 
Quanto ao segundo, · isto é, a diminuição 
da producção, esta «Seria determinada. pela 
fatalidade da propria crise, eliminando os 

. productores collocados em situação de infe
rioridade rolativa ao clima, á competencia 
e aos propri0s elementos de resistencia», a 

intervenção do Governo por meio de auxi
lios directos-quc se traduzem em empresti
mos aos agricultores mais compromettidos, 
quando o Governo os pudesse fazer-estes 
beneficiariam, talvez, os que os obtivessem, 
mas, com certeza, redundariam em grandes 
desastres para o Thesouro, para a- agricul.-. 
tura e para o paiz c serviriam sómente para 
alimentar, prolongar e agg1•avat' a crise que 
se procurava resol vor. · 

Eea o al)andono da, lavoura, a política 
feroz da selecção, do indifferentismo, do 
laissez faire, laisse; passer •. • 

No entanto, nada de snrprehendente havia 
na sua conducta, a não se1• a franqueza o 
lealdade com que falia v a ao paiz e ás classes 
interessadas, compenetrado da. ·ver(lade da 
situação, que não admittia expedientes illu
sorios, e das graves responsabilidades que 
sobre o Governo pesavam, não lhe permit-. 
tindo vacillações e n.mbiguidades. 

Antes dclle, aliêls, já. o eminente St•. Ber
nn.rdiuo·de Cn.mpos, dando o grito de ala,rma 
aos improvidentes e obsecados, den.nte da 
crise que attingií1 ao seu maximo gráo de 
intensidade e agudeza, affirnuva como clle: 

« A inicia ti v a pn.rticular ou das classes in
teressadas caberá, a acção directa, o traba
lho e o esforço, a elaboração positiva dos 
meios e o seu encaminhamento aos :fins de
sejados, pt•evistos · o conscientenii:mte estu
dados ... 

Aos Ei:>tados pela D.ctual organização poli
tica cabe mais que tL União o encargo de pro
movei· as cuLturas a.pi'Opl•iadas à natlll'eza, 
do solo e condições climaterimts. Dentre os 
~t:;;sumptos, que tt especialização das cit·cum
scripcõos confiou a. seus cuidados, não podem 
ser cxc.luidos os cconomicos-q ua.n tu n,o des
envolvimento da. pt•oducção, povoamento do 
territ01·io, formação de cn.pitaes: o credito 
real, tanto mais quanto lhes pertencem os 
ünpostos de cxportttção. . 

A uxilios directos á agricu:~t:Ura na.cional, · 
consistentes · em concessões,. c:>nus e responsa-
bilidades da lJnião! trazendo compromissos 
para o Thesouro Federal, são no momento 
inteiramente impossíveis. 

Todo o empenho da actualidade é,deve ser, 
no sentido de restaurar a normalidarle finLm
ccira, superando a crise que a:ffecta, o erario 
publico, desequilibra progressivamente os or
çamentos e impossibilita o deesempenho de 
deveres fundamentaes. 

E' certo que a expansão economica é a base 
capital da prosperidade financeil•a, mas além 
de que, em regra, muito se deva esperar da 
iniciativa e da energia das forças applicadas 
ai) trabalho e á formação da riqueza social, 
é certo que seria de todo o ponto inopportuno 
onerar o Thesouro com obrigações di?·ectas no 
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-intuito de ptestar favores ú lavoura Ot~ a qual- sacrificio da questão financeil'a, crescia de 
· qum·- indust1·ia. '» in tensidaLle e de expansão. · 

O . p1•oblema financeiro, primando sobre o Ou por meio do monopolio ostensivo sob a 
}Jroblema economico, a solução do segundo superitcndcmcia,, fi:;ca,lizaç·ão c responsabill.

, deperidente da do primeiro, ou antes a so- dade immcdiat::t, o1l'ectiva e oxclus Ya do 
lução da crise financeira acarretando, im- Thesonro, ou por meio elo cmprestimos diro-

:portando na solução da crise economica, <m- ctos aos lavradores-se a rcclam:wa impe
volvendo-tt, implicando-a, trazonJo no seu ra.tivamentc, como a unica medida s:~lva
bojo, como uma consequcncia nccessal'ia e dora, como unico recurso correspondente á. 

· fat::tl; depois a impossibilidade do Thesouro urgoncía o Li oppressão ela crise. 
prestar auxilios directos e contrahir respon- Para dar uma iJ.éa. exacta da situação dos 
sabilidades pm· ernprestimos á lavoura, de- espíritos, basta recorrer-se aos .Annaes. do 
pois ainda a improticuidadc destes auxilias Gongrc:-;,;;o, rtn'3 a,li:is, prcs:;rtva decidido 

·quando pudessem ser prestn,dos; e por ut- il.poio à politie~l, fi:lancoira e cconomica do 
timo a obrigação preferento dos Esta.dos Governu c clellD, foi c"Uaborn.(lOl' intrans
pa .. ra prestai-os e a declm·ação de s:'I' o con- i gente c systmnn.tico. :-:ó no nnno de 190 l
curso da propria aetivi<lade inclividual, dos ahi se cnCJ!:tl'ct!1l, entre omr.t~, a ::Je contra- . 
propriosinteressJ.dos, o factor mai3 poderoso dizerem e a ~~e ~;,n:mllarem, 1·evelando aanar
á solução ela crise- eis o que se encontr~1. chia que l'eiliaY::t. no seio tia l"eprcsentação 

· solemne e peremptoriamente affirmado nacional, o::: :;,-;guintes projectos, em que, 
pelo Ministro da Fazenda de 1807. cbr<:L c nitida, :\ soluçli,o fio problema é vin-

No emtanto, esGa mesma affirmaç:Jo feita cuLada ao au:ülio dirocto, ao emprestimo, 
·em 1900, quando a crl:m financeira aggeava- ;\, emis~ão, ao monopolio. 
àa lJO!a crise economica, j,i, ostaJára, quando - Projccto n. 230, autorizando o Poder . 
orogimen damoratoria já nos posn.va;qua.n- Executivo i:t despender af,!} a quamia do 
do por força do contracto com os credores es- 50 .000:000:-[; pr!.r~L anxiliar o, lavoura elo café; 
trangeiros, est:wnmos inhibidos do entrar N. , outorgan..lo ao Governo Feclcrn.l o 
em cmpr·ozas alleatorins e tenta,r avcnturn,s direito excLusivo dn comprar no paiz e ven-· 
de qualquer natmoza; quando o rogimen fi- der no cxtm'ior t.o(Lo o café c borracha pro
nancciro que tínhamos de seguir nos o:-;tava. elnz:dos no tctr·itol'io da Rcpnbl.ica com o 
traçado, o destino dos nossos recursos de- d ir.:ito de teansferir o monopolio à em preza 
terrninn.do, a dirocção ([<L no~sn, iniciativa. que se o1·ganizar no paiz, cmproza a quo são 
delimitada, l.[tUttHlo livres não oramos de concedidos grru:dos privilegios, solJresalündo, 
agir, mas escravos sómcnte tle cumprir o entre cllos, o do omittir <l irnportancilL do 
pacto quo subscroveramos, em momento do capitn.ll'P:.diza-.'!o r•m papel bancéli'io com o 
supremos apm·os, pretender-se qno o Go- puder lihc~r:Ltol'in Llo pa.pcl-moed~L nacional ;' 
-rerno desr:unpn.r·asse o Thosonro, isto ú-o N. , detel'nlinando Clue a. exportaçfLo 
credito do paiz-p:tra amparar :~ lt.Lvoum, elo c::Lf,j s0ri;1 feita exclusivamente por in
menos aindn.- urm1. ctassa da l<Lvoura-por l l.crnwtlio 1i1 G;)YCl'no Federa!, que adopta1·ia 
meio de auxilios e emprestimos, que até I uma taxa tixn .. :t.nnna.l pélr<l a V8nda .do 
hoje. eó tem produzido efl'eitos negn.t.i\-OS mesmo. 
ou, o que é pCiior, aggrava.do ;:t, sorte <los Anteriormente em 18J7 ll~~via sido aprc
protegidos, em querer o impossível. 'sentado o projecto n. , autor·izando o Go-

E depui~, ond"c buscal' recmsos ·~ .\o cre- verno a omittir um cmprestimo interno atú 
dito, estavamos vedados dQ recorrer; em- il. somma ele 100.00U:OOO~, em apolices d<1 
prestimos, não podíamos contrahir; o The· divida fu.nüad::L da Republic:-t, amortizavei:'l 
souro estava exhausto e o Governo, para oc- em 30 annos o ::w juro de 5 <>/r) ao anno pam 
correr ás simples despezas ordinarins, onve- auxilio (~ ltt vo1.ll'a. 
redav<t pela politica aspera, severa e in- Longe üiamo::, o muito longe, si para aqui 
:fiexivel dos córtese chts economias. transplantassemos os alvitres sa,lva.dores da 

Recorrer ao imposto, isto é, pedir ás ou- la.voura do café que aos cardumes surgiram 
tPas classes mais dobfavorecidas, esmagadas destes ultimes cinco annos,quer na imprensa, 
com a que solicito.va amparo ao poso da quer no Congr·cs::;o. Não foi, pois, (L ming·ua 

. erise, quo era geral, que a todos aifectava ele projectos e pl:1.n~Js cp1o a crise doix~u de 
com o mesmo grão de intensidade, )Jara dar ser solvida. 
a. uma justamen to a mais abastada ~ Impos- Tã.o deprcs:m, porém, eHes sm•giam, quanto 
sivel, maxirne quando a. crise quo a todos l'apido de:-Htppn.l·eciam sem deixar momo
estava opprimindo, della recebera impulso o t'ia. I~ innega:vel é quo deste desencontro 
agg1•avação. de opiniões. umas ás outras annullanr!o, 

A vo1•dadc, poróm, é que a corrente das tirou o Govc~rno seguro elemento_ de cx1to 
idéas contrarias, isto é, da intervcn<;ão diro- para a exocuç:3.o integral e definitiva do sou 

.. ,cta do Estado na solucão do problema com programma. 
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No meio da desorientação geral e da. 
ana.rchia crescente dos salvadores da. si
tuação a golpes de leis e do. emissões, elle 
:pôde, serenamente, imperturb<t velmente, sol
ver a crise financeira. e preparar o ad
vento normal da soluçlio da crise cco
nomica. 

Aliás, esta poderia ter sido de muito 
adea.ntada e evitada. a sua aggravação, si 
medulas que, só a. ella interessando, sem 
collisão e prajuizo do plano financeiro, fos
sem adoptadas pelos prop1•ios lavradores a 
governos estaduaes. 

Na e~phera de uns e out1•os, na sua inicia
tiva, estavam exclu::;ivamente a adopção e 
a. pratica de taes medidas. 

Referimo-nos entre outra~-e das primei
ras lembradas-a da. prollihição d;t exporta
ção dos cafés baixos on pelo menos-da sus
pensão temporaria da stn. l'emessa aos mer
cados e o abaixamento dos impostos de ex
-portação na proporção inversa dos typos. 

Taes medidas-não ~ó diminuiriam consi
aerave)mente a exportação e, portanto, o 
stoch, como estimulariam o aperfeiçoamento 
do producto, rehabilitando no mercado es
tr~ngeiro a fama do café brazilciro. 

Reducção na quantidade c melhoria na 
q~talidade- era a medida a. executar. 

' De te d ,s o.'l lados se a <~pontav<L cJmo a 
mais E ffl ~:\z e opportuna, do execução mais 
promr t • e de efl'eitos mais seguros e imme
diatos. 

Reclamando-a, du preforencia, ao monopo
lio que, então no auge d:L crise o no meio d:.t 
geral desorientação dos o.spil'itos, em I 90 I, 
surgia como a unica. medida sal ntdOI'<t, 
exigindo-so do Governo que a. dcm•ctasse, io
devondento de lei ou a.utorização do Con
gresso. 

Sensatamente ponder<tva o « Centro Com
mcrcial do Rio de Janeil·o»: 

«Estamos convencidos, como el'tú conven
cido todo o commcrcio e pt•incipa.lmonte a 
nossa lavoura agonizante-:-que a. crise é pas
mosa e que tudo assoberba, devido a muitos 
factos, predominando o circulo de ferro dos 
exploradores o pelo. excesso de produeção que 
nãomarchou na pl'oporção do consumo; mas 
dabi a concluir-se c1ue só o monopolio de
cretado. pelo Governo vonlm sal val-a e ti
ra~·a d_a agonia, a distancia. é um abysmo, 
p01s nao. será o monopolio que, por corto, 
virá melb01·ar as qualidades do nosso café, 
que co~~tantem~nte desce nos typos, a ponto 
de ser Ji.L nos pa1zes consumidores julgado a 
escoria dos cafés de todo o mundo. 

TJll era. a influe!lcia dcp1•essiva da. expor, 
taçao dos cafés ba1xos, na depressão dos prc
~os. do producto, que o Centro Commcrcial 
não :v.acillava em affirmar que, si lhe per
g-untassem o que fazer da massa dos cafés 

abaixo do .typJ 7, não duvidaria em respon
der que era preferivellançal-o .fót•a. a vende1•· 
ou exportar com prejuízo e om b3nefi.cio dos 
baixistas ... 

Que o mal ro<1ior da crise era a super-. 
producção; quo nesta avultava a massa àos.. 
caies condemnados c que nestes encontra~a 
a especulação o sou melhor elemento· de 
exito, para e avultamento dos pr·eços,-as
sumpto que não podia set' mais de duvidas o
controversias. 

Como esta especulação se f<tzia contt•a n6B 
e com as a1•mas por nós me3Ihos fornecidas;
demonstrou-o, entl'e outros, notavel bra.zi
leiro, q no minuciosu.mentc estudou o proces.:;o 
de venda do nosso producto no mercadu 
americano, mt>rcê do quat se conseguia man, 
ter em alta o preço de consumo a. retalho~. 
emqu:wto a mais e mais se o dept•imüt nos. 
centros productores, em beneficio exclusivo 
do int.ermediario. 

Evidente. com <1lgarismos e .minucias 
que seria, fastWoso e inutU rapctir, cllo· 
provava corno, estabelecida a media dos 
preços correntes dos typos mais commun& 
no mercado a retalho, isto é, 34 1/6 cen-·
tavos, ou, attendendo a quantidade das
qualidades inferiores, 30 1/10 centavos em 
um total de !98.063.790 dollars c 87 cen· 
tavos, pago pelo consumido1• nortc-amert
cano pelo café do Brazil, que aqui doixil.V[.t, 
apenas :10 productor, ao imposto, ae> feete o· 
<'L commissão a quota de 41.119.902 d.)!lars,. 
ficava aos intermedial'ios estrangeiros -
o grande beneficio de 157.843.888 dollars o· 
87 cen~avos ou quat1·o vezes mais do que o 
que h:wiamos recebido.» 

Assim, ao lado dos remeJios indicados.· 
pa.ra eliminn,r a especuh~çã.o quo- repre
::lu.ndo o sloch, mantenha, fic~iciu.mentc,. 
om alta, os pt•eços da venda a retu.lho, como· 
si :.t producção fosse normal, destruindo. por 
cstt~ f'Õl'ma o e1feito na.tural de augmentu da.. 
mesma, effeito que seria o abaixamento dos 
preços e consequentemcnte o alargamen.to de: 
consumo>.)-elle m·econisn.va a necessidade 
de pôr termo :1. fraude que, f..ó servindo, 
para cumullar de proventos o intermediu.rio,;. 
ti r ma v a a crença em todos os mercados de.· 
que, se p1•oduzimos mui&o café, só o produ
zimos do q ualidu.des infm·iores». 

Tal a fraude que «apuradas. todas as. 
estatísticas do entregas de café nos merca
dos consumidores, discriminando-se-lhes as. 
origens, e de compa.ral-os com as estatísti
cas da consumo, dedcriminando-lhes as qua
lidade~, verifi.!al'·Se·hia o absm•do de que o. 
Brazil, que produz quasi 3/4 de todo o café,.-~. 
do mundo, ostensivamente vende mr3nos do. 
que todos os outros productoecs ret.iniJos, · 
que de facto concorrem com 1/4 da pro-' 
a ueç-ão. E' que os nossos cafés, ·não só o~~. 
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t.t>a.m no mercado americ<tno sob outl'os no
mo::.:; como tamhem que varios cmporios, 
como a Hollanda, a rnglaterra. c·~ Allcmanha 
possuem a ospeci<:didade de transformar pela 
escolha o nosso producto em Moka, Ja.v~t c 
outras qualidades, que, tendo virtualmente, 
cessado de ser fac&oecs reaes do mercado, 
vivem hoje apena::; da especulação á nossa 
cus~a. 

. S_ó a realização ~s duas mc:lidas-~<prohi
bl.çao da exportaçao dos cafés baixos o o 
abaixamento dos impostos de ex poetação na 
proporção in l'ersa dos typos-»teria. do muito 
e promptamcnte concorrido, sinão par<.L evi
tar, pelo menos para diminuir a intensidade, 
a aggr•avação e n. prolong,,çi\o da cl'i~e. uc~dc 
que a. queima c a privaç.lo de plantações 
novas foram, desde logo, postas :.í. margem 
como violentas, radicaes, b:trbaras e impra
ticaveis. 

A sua realização, porém, dependia exclusi
vament.e dos proprios lavradores e dos Est.:.t
dos cafeeiros, por intermedio dos seus govcr· 
no::; c assembléas. 

Dahi, parece um pn.radoxo, mas é '" reali 
thde, o mal. 

No meio da crise, que era geral, que a 
todas as classe; e a toclo.s os impubos da so
ciecla.de e do trabalho affectu.va,. ninguem 
queria fazer o minimo sa.crificio em favor do 
si mesmo e da. comunhão, todos qt1erondo ou 
acreditando podor manter, intcgea. e comple· 
ta., na. ad ver.-;ida.do, a. prosperidade fictícia tio 
o·Itr'ortt. 

Os g0vernos não so rc~ignavam íl l'lHlu:t.ir 
d~ um ccitil os gastos das suas ut·gani
zações a.d1ninistrat,i ras upp:mltodas o a 
simplificn.çã.o uns seus S'.)t•vi•;~o::; rs in.li
viduos, pot• ignal, ni'i.o so rosigna.va.m a 
propo1•cionar as su<~S dcspcza:' á cif1'i.L mia· 
guada dtL ::;na. l'eceita. Todos tinham os olllos 
voltados, confiantes o obstinaclos na sua 
eoníia.nça-:pu.ra. a intorvm1çü.o prvvidencia.l, 
:1 unica quo se lhe . .; afigura.va-1}1Ilcar., do 
Governo Central. 

Debalde se lhes fazia veP a impt•oficuidtule 
de semelhante intOI'Venç·ão, mai:; üo que isto, 
:1 ab:oluta irnpossibilidtldc delta podet• da.r ·sc 
no momento diffbil que atravessamos, e era 
em vão que espíritos rectos e bem orien
ta.dos, como o do Ministr.:> da Agricultura de 
~. Paulo, o Sr. Dr. Fr,tnciseo Malta, que 
O$Croviu: 

«A atmosphera pesada que hoje a todos 
acabrunhtl não é, como a lavoura suppõ~, o 
resultado . decorrente do preço reduzido a 
que chegou o cate, nosso unico a.t•tigo im
partantc no baltlnço das operaçõ::!s commer
ciaes. E' o resmltado d:.t nossa ob3tinaçã:o 
confiante na rotina até aqui batida., que nada. 
crea, nada substitue, nada reune e accres
conta e não alarga. o:; · horisontes da. activi-

Vol. IV 

dade corumercial pelo augmenio da.s pet·
mutas ou a variedade dos productos, sem. 
destruir uns, mas iniciando e desenvolvendo. 
a exploração de outros». 

As crises agrkola.s c commercütcs reso}
vem-sc naturalmente pelo equilibrio dos 
elementos que concorreram 1)ara crea.l-as. 

Não ha pJder hum:1uo capaz de ampara.l-as~ 
Elias hão de seguh· o sou cur::;o futat até 

que factorcs titvoraveis su1·jam de novo pelo 
influxo das•Ieis a. quo ollas estão sujo!t::t.s. 

Tudas a.s medidas tendentes 't desvial-a3 · 
do leito om que correm siiosemprc negativas, 
como dão abun(lanto cópia as experiencias , 
m~xhnc quando elln.s teem pol' c:.wsa-o 
drlirio da.s amb:ções pela. for~una ra.pitl.a., o . 
abn.,;o do credito e a especulação descome'
dlda, como entre nú.s infelizmente succedcu ~ 

Não foram indivíduos das differontes clas
ses sociaes, exporien tes o inexperientes, q uc 
se atil'<l.l'ttm vertiginosamente á explorac/to 
da cuHul'a., em granclo esca!a, da preciosa 
rubia.cea, delineando c executando sem me
tltOdo obras monumuntaes. iniciando e dos· 
envolvendo vastos empeehendimentos que 
exigem a.vultados rccur~os em capital e br:t
ços? E todo {:;ssc eJificio nã.o foi obra apenas 
da iuiciativ<l. individual ·? 

O instrumento da su:1. f~.n·maçã.o n:Io foi 
apenas o Cl'Cclito pessoal?» 

Para minorar o.;; males ou afa:~t:tr as r!H'
ficulllades elo :p1·esento, ~ó hn. aos que, pela. 
sua. p1·opl'Í:t iniciativa. c imprudencia se dei
xa.:··:tm arr11inar --· aceroscento-sc o illus&l'e 
publieista- •< U pl'CVidoneia, a l'ü dUCÇÜ.U UêLS 
uospezos, a l'0:-3igna,;ã.o ao tmba.lho, s~m o 
~~scruocimunto dn lição recobicla. corn tt qut}ti:L 
uus calculas i!lL1sorios ». 

Euganam-se os CJUO pensu.m qno :....- «o ct·c
tlito agricola. só llovc e pútlc ser feito com o:-; 
rccm·s:>s <lo Thcsouro, pelo a.ugmcnto du. 
divida publica. A lavoura. sotl'ro como o 
pJvo, como nús, as conseq uoncia.s dos noss.:>s 
proprios erros >), e persevm·a. no erro 
quando ontoncto--« que do Governo Lud.o de
pende», e cil'cumsceevc a sua orientação . 
« a.o.g estreitos limites da prot.ecr,:ão officia.l », 
esquecida. de que o Estado «si dá do um 
lado, tira. <lo outro, si contrahe cmpt;estimos. 
para. di-;tribuir pelas classe::~ necessitadtts, . 
esta.s classes e o povo terão de pagal-os com 
o augmcnto de imrJostos ». 

E' impossível ser-se roa.is cla1•o, fL•anco e : 
verdadeiro. 

A estas ca.us1s a.ponta.da.s, outra., porém, 
do não menos importancia, concorreu pa.ra. o. 
reta.rdameuto da soluçã.o <lo problema eco
nomico: a tlivorsitla.de de situação em face . 
Ut\.S Cí1USi1S e e !feitos da cl'iso, das condições 
economicas e ·fioa.nceiras ·em face do pro-

ta 
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blema, de cada um dos Estados cafeeiros e, funcções, sem arma.l-o em banqueiro, indu.s
portanto, a impossibilidade de accordo entre trial ou fiador do um outro, em benefi.cio·da 
os mesmos quanto aos remedios e medidas a lavoura. do·café. 
adopta.r. Já ouvimos condemnal-o como infringente 
·De facto·. Circumscrovendo a nos:~a apre- da Constituição, por investir o Governo do 

ciação aos dous alvitres acima apontados direito de crcar monopolio. 
e que, a nosso ver, adaptados em tempo, Infundada nos parece a critica. 
teriam po1• si sós produzido os mais vanta- Nem o projecto, nem a Constituição cogi-

. josos resultados - si os q ua.tro Estados - tam do monopolio . 
. S. Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espil'ito Esta, o que dispõe no seu art. 35, n. 2, é 
·Santo- não são igualmente responsaveis que ao Congresso incumbe «auxiliar a. agrí-
como causadores do augmento crescente d<.t cultu1•a, a industria e o cómmercio, sem 

· superproducção, como comhjnariam na eli- privilegias que tolham a acçã.o dos governos 
mina.ção dos cafés baixos ou aggr::wação das locaes>>. 
taxas sobre os mesmos que iria, retirar-lhes Claro-como a luz meridiana-ella, sem 
uma parte ela sua producção ou desequilibrar cogitar de monopolio, trata exclusivamente 
os ::eus orçamentos, para. sa.nar um ma.l de da concessão de privilegias, não pa.ra a 
que alguns não teriam culpa, o qu;:mdo este negar, mas, ao contrario, pal'a a pJrmittir, 
sacrificio não teria custado a, todos a mesma sob esta. unica resalva-a ele não tolherem a 
somma, de esforços, nem affectaria. por igu:1l acção dos governos locaes. 
ou irmãmente os interesses de cada um?» Ora, o projecto, dado mesmo que sejam 
Com eífeíto. Inne.rravel é- e a affirm;Ltiva privilegias ou q,1e em tal possam redundar 
:parte de fontes mais insuspeitas- a super- as concessões que o Governo é autorizado a 
producção é obra. quasi exclusiva do Estado lazer, não pôde em hypothese alguma ferir 
de S. Paulo. A crise, pódo-se dizer, por- a Constituição, l)Ois que elles estariam jus
ta.nto, está localizada, Quem o diz é um tamento, pt•ecisamonte, dentro da. lottt•a o do 
dos acerrimos defensores da bvoura pau- cspirito do legislador constituinte. 
lista, um dos seus orgãos mais autorizc.Ldos Ningucm dirc.L que clles vbtun otl :;)Os
- o relator do parecer que consubsta.ncia os sa.m <<tolhm• c.t acção dos governos loca.cs», 
yotos dos lavradores, na mcmoravelreuniüo de:':Llc que a pl'OPl'h lei o decla,t•a, u sua 
de 22 junho do 1903. con<~ossã.o ~ó será feita de accordo com os 

go\'ornus intoressa,dos, a. syndicn.tos ou cm
N<t sua monograpltüt do l!W2, «V:.tlorlztção }H'ezn:-; commerciu.cs, que tenham por fim, 

tlo café»- ollc oscrovcu : em l.JcnoJlcio tlus l'cspecti\'OS Estados, lilJer-
<<Procluzimoi> domai::; : produzamos menot~. t:tr a, Sllit pro!lucçf'.o da.s ga.t'l'[~S rio lllOll!)}?OJiO 

Vejamo:~ quanto o cinjamo-nos <L S. Paulo, ustl'!UJgoiro. 
que, desde vin·r.e anuo::;, om tudo o nHmÜtJ, Qlle o Go,·m•no não orga.nize, para directc.t
tcm sido o unico ihctor do atlgmonto <los Jl!cnto explorar•, no interesse do Thesouro 
:Suppr·imontos.» com . sn.crifl.cio dos E:.;tn.dos, emprozas ou 

Doss<1 (livor~:;üladc de condiç:õc::;- a diYOl'· syn:ticato:-; agrícolas ou industriaes, que 
·sidade uas metlidas rccl!nmtdtts para a. solu- nfí.o se envolva em e:~peculaç:õcs morcan
. çã.u dri. crise pulos proprios Estados mals tis, al'l'iscando os capitacs dn. Nação em 
dil·octamonl.e nelln. interessc.tdos. fin::J para, que se os não arrecadou o repu-

Du.hi tambem as duas correntes de opiniã.o: gn~\ntes Ct fnncção do Estado; que a protecç:ão 
·uma., querendo :.t intervenção directu., 1m- tllspons<üia. a uma. classe não se faça ú. cnsttt 
media ta e urg;mte do Governo da. União, por dos dinheil'OS do cou1.ribuinte. om prejuízo 
.meio do monopolio ; outra., confiando de dos out1•os, é o quo basta para retirar, á 
,preferencia na iniciativtt.indiviclual, na so- intervencão de que se trata, qun.lquer cara
Iidariodade das classes agrícolas e ii1clus- cter prejudicial, odioso, incompativel com o 
triaes, indirectamentc a.uxiliadas pelo Go- que estabelece a Con:;;tituiç·ão e o interesse 
verno. Estas duas tendenci::ts cla1•amente se publico exige . 
. accentuam e se dc'fi.nem nas conclusões v o- Auxílios iodirectos, amplos, completos, ur-
tada,s nos dous congressos agrícolas, que se gentes-sim; auxílios directos-por meio de 
munira.m, um em Minas, a 13 de maio, o emprestimos, de retirada de dinbeil'o dos 
outro em S. Paulo, a 22 de junho do COl'rcnto cofres publico:::, de operações do credito, de 
anuo. emissão de moed.a-papel ou de apolicos-não 

Ora, o projecto do illustre Deputado por e nunca,, 
S. Paulo, o Sr. Candido Rodrigues, afigura- E' dos pl'imciros c1ue os ta lei cogita, é 
se á Commissão capaz de harmonizar e sa- delles que a lavoura necessita ; sã.o os unicos 
tisfazer os intuitos destas opiniões divergen- quo o Governo lho :póde da.1•, são os unicos 
tes, habilitando o governo a agir com effica- que, votando esta loi, não o autorizamos a 
cia dentro da. csphera das suas legitimas concodOl'. 
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Si! 'porém, o contrario acontecer, si meios Em conclusão-a Commissão, do perfeito 
outros excedentes da. protecçã.o indirecta- a_9cordo com as idéas do parecer da Commis

. tal como vimos de estabelecer e caracterizar sao de Agricultura e Indnsti.·ia- pensa. que u 
-forem reclamados à sanha das autorizações projecto pótle ser acccito pela Cam~~r<.L, con
clo projecto. certo é que não esteve nas jnnctamentc ~~om no emenda do Sr. Igna.ciu 

·nossas intenções concedet-os ou pennittil-os, Tosta-c1ue tl.ct:.!rmina.-<<Só po:;sam ser utili
e que os nã.o concetler<t o Governo- cuja zacbs emprozas commm·cütcs para, os auxi· 
orientação, radicalmente contraria a seme· lios á lavoura na falta absolut<t d:c syndican
lhantcs pretcnções, se acha. por dema.is ::tfilr- tos agricolas, oega.nizatlo:; de acconlo com a 
mada c conhecida. lei de 6 de janeiro de 1903 e pratic<tmcnte 

Com ~ffoito. Quer o honrado _P~·e:'=idente da. D.pparalhados», e a do Sr. Pandiá Calogeras 
Repubhca., quer o holll'él.do :\Itmsteo d:~ Fa.- ClllC c~cluc ctu·a e expea:33ll.mente a cmissüo 
zenda, mantendo no Govemo inqucht•antavel do papel-mootla. 
col.wroncia :om ~s iu~as ,~..c princ~p~?:~ :1.ue 

1 

Sala 9as sessõe;;: da. Commissiio de O~·çtt
~ota delle ;:,empre. roLLll~lverL~lll ~;:. ::>_LlSucn- monto, 21 de dezembro ele 1U03.- Cassw;w 
t~~ra~1, toem ~orno progr;un~na. a e:Jy~ e:-;:- do Nascimento, pt·esiüente.-Jni.;io de Abreu, 
ecuç<.to _suborchna.n?- <~ soluçao d~ p~·obl::lm<~ rcla.tor. -Iihmcisco '/ei(J(L -David Campista. 
ec~nmmco-a contmm~acl~ da polmca, finan- -Cornelio ela Fonseca, c~um 1·e::;tricçõos. -
cen·a dccorr~nte d.o ftmdtng-toan, contra. a Urlmno Santos com restricçõe~. - Galeau 
qun.l at.tentarm, annulland.o todos os f..~~undoi! Carv(dhul com' voto diYCl'O'ente const.<mtc do 
beneficios que} olla pro~uzm, o l'UillO d1vorso parecer e;n separado. _Francisco Sú, com 
que, p_orveutm•<t., segylsSe.!_n. .. rcstl•icç:ões de accordo com o voto do Sr. G:t-

~,~ehn~t·o::;a. é a. sltuaç_a? da. 1_<1\·oma uc te:~lO ca.rvé~lhal. 
caio ; drgnn. é ella. da solwltude uos podel'e.~ 
pablicos, mas e~ta não pódo ir <:tt0 o ponto yc·ro E~r sEPARADo 
de sacrificar os mtet·os .. ::es communs c supe- 1 • 

l'iores do paiz, fazemlo-nos rctrogt·acb.l' ao I O projccto n. 1 9G, :tutol'iza.JHlo o Gonl'!lu 
regimon funesto que nos a.rmstou <~t ·j a mo- "· pt·om,JVCl' a nl.loriza,;·5.o cL: c;tfé o o cqnili
l'atoria, e do qual sahimos ü, cu~ta de tantos brio en t. re a. ofl'erta. n n. pt•ocut·:~ de::;sc generu 
sacrHicios - o regimen cozLlemn~l ,lo cbs I c dando outJ':ts provitluncias, contú111 matc1·ia 
emissões c dos Ernprcstirnos. indfic:~z, all:~m do cntrcg<~l' ao Pode e E:wcutivo 

As antcdot·es experiencias de <.tuxilios a. eorupe1.enciu. p:n••t. sol1·m· <t c·L'i::;e üa ht\'OUI':l, 
1)ecunial'ios (~ ht.\-otn\t., por in. ternwJiu do E.s. , cnJeci!·a, clci:-.ando. o Coll!-{l'u~s .. o d' lcgisl~n· u. 
taclo, ma.s <L custa do 11ovo, ücix ~l ~' . m p1·o- rc~;pcii.o. como t! tlo seu tlevor. 
fundas e tristes r ucorclaçüc:;, oloq r. t•:tltos de Teuhu sn::;tentit.do liiL m11it.os nnno.; quo u 
mais o ücrn viv:~ws ainda, pa.1:<t :l.üOllsélllltL' a CioveJ•no n:l.u Llovo into1•vir nc,.;le ass11tnptu. 
maxim<t pL'llciOIICia em quaosqucr tentativa::; e <t oloVi.tt;~U. · I I"cccn &o cl11~ p1·cç•os do cal'é c:-;&ú 
no mesmo sentido. pl·orando ele• um motlu iuilludivt!l q11c muii;o 

O auxilio dirccto - hoje como Jwn::.•:;m - sn pú.lo <:ollSL'guir na::; relac:üus ,•ommm·cia.cs 
irüt. do prcf~H·onci:L bcncfici~H· iL Cel'cdt·Ps : é iJüm·mwion~tos som :L inLt:L·vcn<;ho govuenu
.POSSivel ctue minoL'Lts~c a oppressflu sob que m:.~llt<d, c1ue q11asi sempre é pcl'LIIl'l>:ttlol·a llof-: 
vivem alguns fhzenddros, mas, ecrtttmoltto, ma.is :-mgrado::! intorr.ssc!3 em .jog.J. 
não sa.l varia a. .·lavout'<L. _\ criso que lm alguns annos ai.ortnenla. a 

Ello ti'ia, a.o cont.ral'io n.ngment:~l' <L criso, la.rom·a elo café não scr:L resolvida. polas me
incromentaodo a. monucultura, favul'Ccendo e.li•las de exc-=pçã.o quo fürem tom<.tdu.s em sou 
e estimulando a. expansão das novas plan- beneficio. Estão os interessado:; rle a.ccurdo 
tações o o regimen funesto do dcsapcrfei· em r1uc a baixa dos p1•cços é a resultante de 
çoamen·to do p1·oducto em quo tt qmtlula.de é uma. superpl·odLlcç:ão. em cunsequencia da::: 
sacrificada a quantidade, o que que1· dizer- oxtensu,s pla.ntações feiüts principalmente no 

· continua.l'ü~ a dt.:.'.lva.lorização do::1 café.s bra- Estaflo do S. Paulo. · 
. zileiros e, . portanto, a impossibllid<t.de da. Para. remover um semelhante mal, ainua 
elevação dos seus peeços. · nào se clcscobl'iu um l'emodio, que possa 

E si na. pha.sc agudtt da. criso, sob~~ inflncn- sustentar os altos preços de nm gcnero que 
cia do atordmtmonte que <.t. intensidu.de do é ofl"ct'ccido em demasia. li.s necessidades do 
mal espalhara, o Congresso resistiu <.ts conti- consumo. O rcmedio unico, aconsulllu.do pola 
nuas solicitações de f'ttvoi•es diredos, l'epel- oxpcrlencia. o pela liç:ão (.!:.~ lustorb, scr(t 
lindo ou deixando em olvido os innnmeros deixar que o oquilibrio se rcst.abolc<;~a pelo::: 
projectos que os concediam, não. serei. hoje, meios naturaes, isto ú, pela climin:.t~:iio das 
quando justamente pela polHicn, de resisten- unidades mais fracas, incompletamente ap-

. cia ftrmQmonte mantida a situaçU.o da la- p:.1.relhadas no ramo de trabalho om uec~~
·youra se apresenta mais clesarogada, c1ue dencia, eliminação qu<> se effectua sempre 

· elle onvm·edc por caminho diverso. automatica.mento e ·som abalo, unm vez quo 
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não seja. embaraçada, pela intervenção . de 
forças contraria.ntes. 

Os adeptos da intervençã.o governamen
tal por meios do auxilio explicam a. acção 
dos poderes puhlicos, po1•que consideram . o 
café como a base principal da fortuna. pu
blica nacional. 

Em que repousa semelhante convicção? 
Entre nós, muitos consideram que a fol'tuna 
publica não se mede, como todas as outeas, 
por meio de inventario ; calcula-se por in
duaçã.o c pelas dillerença!S a favor que se 
suppõe ganhas - cn tre o valor das merca
dorias que produzimos para vender ao es
t.r.angoiro c q daquellcs que não poJemos 
produzir. e po1• i~s:J nucessitamos compril.l' 
ao mesmo estrangeiro, tom~\ndo por base ao 
mesmo estrangeiro, tonnndo po1• b1.~e os 
datios estatisticos fornecidos annualmcntc 
peh;; alfandega~. . . 

Um paiz novo, <l, semelhança J.o individuo 
orphão ou cma.ncipado sem herança, é rapu· 
tado como não possuindo capital de qualquer 
especie, o que até certo ponto não deixa du 
:ser uma verdade. 

Si. o individuo desproviui) de fortuna, deve 
produzi!' o maximo e gastar o minimo pos
sivel, uma naç·ão, que é o cvnjuncto das 
actividades intliviuuaes, na opinião llOI'al do
minante, deve soguir o mesmo exemplo para 
chegar ao:; )~esmos flns . Partind> de seme· 
lhanLe jMa, o confundindo factos e pheno
menos,quc nenhuma analogia guardam entre 
si, acredita a mesma opinião durnina,nte que 
&s exportações de mercadorias con~ti tuem a::; 
r.3Jeitas uas na'.~ões no,'as e que as irnpor
taç'Ues são suas despezas ; aquella.s um 1uc1·o 
c estas um desfalque. 

Dnhi nasceu um ostuuo d'alma nacional 
prisrna.tico, que attribue á lavoura de café 
outl'as vir~udes, que negam a. qualquer outro 
ramo do trabalho nacional; não é ella equi
parada tís demais industric.\S a cargo da 1ni· 
ciati vu. indi vidua.l. Allegam os defensores 
dos auxilios, que a lavoura. do café é a quo 
mais contribu9 pa. ·a avolumar a cifra da 
exportação, e pol' isso ao EsLado compete 
tratai-a com mais prestigio e ampa.rar os 
capitaes avultados, que e~tão correndo os 
mais serias z•iscos. Diminuindo a exportação, 
diminuirão correlativamente as receitas para 
a fo1•tuna publica. 

Para a realiza.r;ão do ~eu progra.mma os 
representantes da lavoura no Con~resso Na
cional ponsam em medidas s:~lvaaorali con· 
substanciados em projectos de lei, tendo 
como baso a garantiu. elo Thosouro Nacional. 
Uns prcconisam a croa.ção do bancos com 
moldes novos, amparados por largos t'n.voros 
o1Uciues, que pc1•nlitta.m supprir ~huodantes 
recursos ; outros querem os n.uxiUos indi
rectos, como sejam isenção de impostos, 

abaixamento das tarift~s das estradàs de 
ferro e J.o preço dos s·erviços e mais comas 
necessarias ao andamento da lavoura, e re
commendam a pl'opa.ganda a cargo do Go
verno nos paizes cstr·angeiros, como si fal
tasse ao commcrcio uni ve1·sal a capacidade 
e o tino necessarios par i:\ esto officio, e como 
si o enorme consumo do café <l.clualmente 
não fosse o resultado do esforço empregado 
pelos negoci<.tntes. que teem os seus avul
tados capitaes empregados em tnl ramo de 
negocio. 

A ·lavour.g. de café queixa-se da falta de 
credito e dn recurS)S monetarios. Penso que 
é infundada a quebn, poi:~ de outra fôrma 
não teria siJ.o possivel tor clla chegado ao 
volume actnal d ~ sua pt•oducção. Foi, ao 
contt·tuio, o empt·ego de grandes capitacs 
na compra de terras e nas novas plantações, 
fui a fa.cilirlade inaudita do crJdito e o sup" 
p1·imento de braços por pn.rto dos poderes 
publiros, que tr·ouxeram a supet·producção. 
A pt·esente p.muein. proceJ.eu d<1 immfficiencia 
do peeço de. venda do caté, qne até bem 
pouco tempo, em regea., nã.o da v a para cobrir 
03 gastos de producçã.o. 

Será possivcl que uma. nova derrama de 
meios pecuníarios consiga levantar ma,is o 
preç-o do café no estraog.:Jiro, c diminni1· os 
ga'3tos de pf'oducção dentro do paiz? Eviden
temente não. 

O meu modo de pensa.r Pl'vvém de um 
estudo muito meditado que t•Jnho feito sobr:;} 
o problema do café; encapo a magna quo~· 
tão como p.1.triota, qui) deso,jn. vo1· a, f,JI·tuna 
p•1blica sustcn ta la om Lasos sol ida-{, sem 
desconhecer que os adeptos da e~:cola que· 
combato so inspiram noH mesmos senti
mentos do bem publico. Afn1·mo, entretanto, 
que são elles ''ictimas do um preconcnito 
q11o e&tá enraizadu niLS nosstts classes diri
gente.~. o quo tem constituído um perma,
nento prog1•amma. governamenta.l, quo tão 
dosu.strosos l'esultados tom aca,rJ.·otado á 
Patria 13razileira. E' preciso combater o· 
falso aphol'ismo-de que urna nação é rica, 
poL·que muif;o expor-ta, e <1 tambcm urgente 
levar a convicçãlJ aos lavradores rle . café. 
quo o ft.rtichismo pela preciosa rubittcea não 
póde ser absoluto, O café .s:Jrá uma riqueza, 
on tregue a industl'itt aos · seus proprios ele
mentos, de mo(io a não concorrer pi1ra ser· 
um sorvedouro de toda a economia nacional. 

O nosso paiz, vivendo desde tempos re '. 
motos sob urn regimon de cxcepção, que é o 
da circulaçíio tlduciaria de curso forçado, e 
tondü so habituado a considerar dentro desce 
l'Ogimen o funccioi\amonto da sua economia, 
chogou, pela. . força das circumstancias, a 
perder a exacta noção dos vu.lorcs, pois nãO' 
pMe medil-os do um modo retrospectivo, 
encarando o presente o o futuro, por causa; 
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-da. moeda dofeituos::L c viciada de que nsa, 
sujeita. a forte . .; oscilla~ões, anno a anno, mcz 
a mez e dia a dia. A o~ inião geral é que 
nã.o podemos . pt>esciodil· ainda. do uso deste 
i.nstrumcn to de trocas, quo é considerado 
como o unico compatível e adequado <.\,nossa 
situação. Os que assim argumentam cs
-cudam-se . em muitoa e variados motiYos, 
-cada. qual mais bizarro e contt·adictorio. 

A depreciação do papel-moeda, em relaç{io 
.ao seu valor nominal, baseado no padrão ouro 
brazileiro, nuo se a.ccusa por phenomcoo 
algum intornL•, porque este p·'.pcl gosa do 
Jot·ça. li bm:üori~L pelo seu v~dor nominal 
pat·a a liquidação de todos os contractos, 
sem embar·go no valor real- ouro- que 
tivesse repl'esenta.do no acto da transacção 
contrttta.da. Dahí · é facil um juizo sobre os 
transtornos que tão pr·ecario meio circ1tlante 
occasiona sorrateirnmente no er1uilibrio das 
economias privadas, nos hnveres dos cida
dàos. Não havendo no ,jogo das transacçõc3 
internas um indicio indicativo da deprecin
-ção do papel em relação ao ouro, ella se 
accusa tiio sómcn te no con tacto com iLS 
transacções extemas, isto <!., na compra e 
venda <le cambiaes sobre as praça::; estran
geiras. 

Assim nasceu o preconceito, hoje forte
mente enraizado no espirito publico brazi
leh•o, de que a variação no valor do papel, 
ou, melhor,t~ alta o a baixa do cambio têm 
como causa. principal e talvez unica a maior 
ou menor necessidade que o paiz tenha de 
fazet• remessas em dados momentos. Dizer 
que nenhuma connexão fatal ou essencial 
existe entt·e taes necossidn.dcs e o andu.meuto 
das taxas cambiaes constitue uma heresia, 
que póUo a.tõ ser tomada como um gracejo 
ou mna extt•avag t.ncia. 

Ob.:~cm·oci1lo pot' c.-;te pt·oconceito,· o espí
rito publico nncional começou pot• deduzir 
dolle os ~eguintes principíos quo julga axio· 
maticos: . 

1. 0 Os paízés novos, nã.u possuindo c;tpi
tal seu proprio, tambem não podem pos5tlii' 
outra. moeda sinão a moeda c1·edito, que é 
o· pa.pol-mooda,:, o a manutenção do sem va
lor repousa no ectnilibrio da balança com
merci<Ll das trocas inte'rnacionaes. 

2.o O crescimento da riqueza dos mes
mos paizos oportt·S!l polo correspondente 
crescimento dos saldos favoraveis verifica
dos na.quella balança, do que resul.ta a con
veniencia. do ftworeccr a exporta.c:;ã.o das 
mercadorias nacionaes e de ditncultar a im..; 
portação estrangeira. 

Com o cor1•er dos tempos, quando no 
Brazil cornoçou a ser feita uma ost:lt~:;ticu. 
.commerciaJ, dous phenomenos se vertfica· 
ram ·que deviam dcstt·uil• pela base aquelles 
·do.us princípios. O primeiro foi que tt cifra 

do valor das mercadori:.~.s expol'tadas m·a 
ininterruptamente muito superior <i das im
port.ada.s, independente de qualquer esfurço 
nesse sentitll) nmpregado. c que o Cl'escí
mento v-i::;~vcl e p:dpa.vel da. riqueza. nu.ciona.t 
e:5ta.va mmto long-e de acompnnhat' os re
sulta lo~ d~ explot•ação ; o segundo foi que 
as var·1açoes do va.!or do pa.pul-moedn, a:::: 
oscil!a\Õas do cambio niio concot•lli\,vam com 
o andamento da balança comrnrr~ial, e que, 
apozar do SCll pendor f'a.voravd, et• sempre 
a b:t.ixa cambi::l que 1nais dul'a.doa. amcntc 
pcrsi'3tia .. 

DuL'an1.c muito tempo an !a.rnm o:3 nossos 
economi!Sü.ls á procut'a. do uma. cx;Jlicaçito 
pat'<t tã.o estranhas anomalias e, finalrnen te, 
cllega.J•am a onconteal-a. no seguinte con
cnito: O exces.~o das cxpot•tações sobee a~ 
importações é absorvido pelas l'emessas a,, 
Govemo para. o pagamento dos jm·o; da di
vida externa, pa1•a a cornpra de armamentos 
c, sobrdudo, pol<ls rcmessns de fundos, que 
fazem os cstrangeil·o:-> domiciliados entre nós 
e os que se retü·a.m. g como neste capHulo 
h<t mnrgum par~;, todas as fan t.asia'3, de de
ducçã.l) em <le:lucção achou-se ainda mais a 
soluçfl.o l'iÜli.cal do probloma, forçando a nota. 
das remessas dos ostl'angeiros, tanto quanto 
fosse preciso, p~u·a chegar ao quociente ex
pressivo da depressão cambial. 

Com esta nova descoberta fora.m consoli
dados os dons princípios n. que já. me l'efcl'i, 
o os t1·cs juntos formarnm o coepo da. dou
trinn economica, dentro do qual os nosso:s 
govornos toem procu1'ado, por meios dircctos 
o indirectos , enca.rninltar o trabalho na.
cioual. 

N:'to mo proponho a. demon::>tra.r ac1ui a. 
inanidade dessa. concepção economica, o que 
me desviaria do <ts.;.nmpto desse pa.rocm·. 

Si a. estronrJo3n. lição dos factos desenro
lados 1lnsde 1890 a.té aos nossos diu.s ml.o 
o consogüiu f1:1.zcr, não sor:l.o pot• certo os 
meus i1rg11111entos, que obl;orã.o um resnltado 
m<tis pron:litoso. Quero tü.o súmento de
mon:~trat• a ineffic~tciiL du.s medidas quo e.~Li'io 
sentlo preconiztLdu.:) pal'a llcbella.r a crise 
cafooira. 

O que ÍlLZ o valor do caM como artigo de 
exportação, como riqueza nacional, t~ o preço 
pago pelo consumidor esü•angeiro em otH'o, o 
não aquelle prc(.:O que possa vigora.t· no 
Brnzil em pí.Lpel-moeda. 

01•a, tomando por ba.w o preço do 30.~ por 
sacca., ao cam hio de 800 1•éls por franco -
teremos- fea.ncos 37,50. Sendo o franco a 
l$ô00 teríamos a sacca pelo alto pt•eço de 
60$ da nossa rnoecla, em hora foss~m os me!
mos-franeas :37,50 que o estra.ngea·o pagM'li.l. 
ao Bra.zil pela sn.cca de café. . 

Si em · loga.r de 30$, o nosso fazond~n·o 
receb3sse tiO$, que representavam unwa· 
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mente os mesmas fl·s. 37,50, como e onde se 
verificaria no ponto de visto geral c nacio
nal o crescimento da riqueza publica om 
correspondencia com o maior e app.1rente 
lucro avocado pelo fazendeiro em pat'&ieular? 
Si esse maio1• proveito ou luceo não v lesse 
da algibeira do estrangeiro, de onde ter·ia clle 
de sahir? 

Si o c<1fé, por sor o maior e nni.s v:-llioso 
artigo de experta.ç:'í.o, constituo a principal 
eiq_ueza bt·aziloira, esta riqnez., del'int só
mente da somm<t de ouro com que o esGt'Un
geiro o paga, isto é, não se odginct siuão 
da. equivalcncia da ouro que fa.z entral' para. 
o p<tiz. Na actua.lidaclo esta exportaçãJ pru
duz vinte milhões de stcl'linos, m<1is ou 
mcmos, qnc a.o cambio de 12 d. são 400 mit 
contos ; ao cambio de 2i d. tel'i<~mos apenas 
178.090:000$, ao passo que ao cambio de 
6 d. os vinte milhões represcnbria.m a co
lossal cifra, de 800.000:000$000. 

Ora., si ú com a maior somma de contos de 
réis, principa.lmente improvisados no Bt·azil 
com emissões de papel moeda, que a ric1ueza. 
global br<.~zileira Jeye a.ugmentttr p~la. ex
portação do café; Sl o augmento da I'IQUGZ:.t 
não depende unica. e exclusivttmente da 
somm;1 de ouro ou de outros valores effll
ctivos que o c:1fLí faça entrar do cstraugdro 
para. o Bra,zil, fn.cilimo será rasolver o nosso 

. problem;1 econornico. E' cogHar o Go .. cerno 
· de urna larga. cmissã.o ]n.pel-moeda, e a,:)sim 
terá a. bvoum o numeraria preci.:;o p~u·a 
custeio das f,uwndas. . 

A ttd ab.mrdo nos conduz a doutl'ina em 
vóga; felizmente no momonto uctuu.l o G.>
verno não sorlu. ca.pltZ de assumit· tl respon· 
.-;abilillíl.de de umu. meclida. tlio de:mstra.tt<.~. 
Si ceoar riqueza consisti:;se em em.iGtir ptt pel
moeüu., não luwia paiz pobre no mJJUllo; o 
prucei:lso or:~ rapido, bastava fa.zer trtdJi.tlltar 
a.~ machini1s do imprassão das notas, m<lis 
ou menos dill'orentes em tam<Lnho e cures. 
O cambio u:~ta.·ia sempre ;wilmdo, o pt•oço 
d.o Ci.Lfé suri<:L alto, e elle <~ssim manteria<'· 
;ma legenutL <lo po~Ln1. i1ngular da. riquoztL na.
cion ,1. 

A quútl;1 do cambio, corno conscqu::mcia, 
das emissÕClS do papel-moeda, tl·ouxe a ali;u. 
at•tificial do p1•eço do c~Jé, pago :Lo ihzen
dciro em moeda brazileiea. Si o cambio nã.o 
tivesse baixado e si as plantações feitas não 
n,nnunciasscm colheltas enormes, lw.vendo 
um jus~o erJLÜLibrio entre a producção e as 
necessiu:1dc~ d.o consumo, o café conserlarh 
com algumn.s oscilações uaturar~:l o seu preço 
norrnal-100 fL·a.nco.~, mai:i ou menos, o que 
1)ar·a. o fu.zendeiro itupor·ta v a em 35$ 11 su.cca., 
tomando o cambio ao pa.r 350 r•ói:i pur f'ranco 
Com as emis.~ões o cambio baixua. conser•· 
v ando durante mais tempo a. ta.x.:1 de 9 (l, u. 
mesma sa.cca de café; com o f1•anco a l S200 

paS30H a ..-alor 1208 p::tl'a o fazcndeil•o, ha- · 
vemlo, portanto, uma differença de 8 ·.$, os 
quacs crão considerados como um enorme 
accre:scimo de lne!l'O, quando na. vm·.Jade elles 
rcp1'asenta Y<tm u.ponas a puhorização das. 
economias Iugitirnas que se aclwva.m consti
tnida~ dentro do 1miz. Nenhum angmento se 
opora~·::t na. furtuna. publica global, c pul' · 
is.~:J alli c.->~~i.. em evidencia o estado de penu
rla. em qnc se encon tr~t a. economia. na.cion:d. 
facto cu~1fe.:ssado por todos os clocum~n tos 
ofllcia.es. 

Tra tan·llo-se de um n.rtigu de expot·tação. 
par<.t o C'Steangeiro, todo o calculo sô póde ser 
feito em ouPo e nuuca em contos do r,\is de 
p<tpel inconvertivel, embora o Brazil não 
posstw_ ontl'O meio ciPculanto. Os que a.rgu
mentam, tom:mdo por base a nossa moeda, 
podem esta1' de b:.>a fé. mas é forç:1 confes
sar que' por atavismo hereclitado o pelo 
força do habito perdeeam a noção exu.cta dos 
valores e por isso tuào conf'uudem e ba.
ralham. 

Os dt:f.Jnsores dos auxilias pensam sincera
mente c1ne elles são necessario8, sustentando 
a, legenda da riqueza cafeeil'a e alleganclo 
ma.i;) ou rneno8 o seguinte: 

«0 café nã.o intores::;a sómontc} u.os fazen
deiros, inte1·cssa a. toda comrnunll?Lo, porque 
na la."'í-oura. está empenhadtt uma. enorme 
somm<l de e.apit<tl pertencente a toda a na" 
ção. Do café, a.lém do protlucto dos impostos 
pa.rtL as despuz<tS püiJliC<ts, veiu o dinlwiro 
com quo se realiz~r:.tm as constl'Ucçõei:i dr.·· 
estr:.tda~ de ferro, g1·a.uéles mclllora.mentos· 
materiaes e, sobretwl•>, foi o c~tf•~ que con
correll pa.rn. o progresso assomb1·oso üu Esta
do do S. Paulo e do smt opuloilt:.L Ca.pita.l.». 

Pcd'eitamontc oxi1cto. Em todo o caso· 
cum,pro um dever, aprescmtttndo nlgnma~. 
con:::iderc:t.•;ües t::.m1Jen1 SOIJLimont.te:; c quo 
julgo da maior proccdoncia. 

Si o ea1'0 absorveu a. mtdOl' parcolltt <lo· 
e;1,pital mtciooaJ, osta.va. ipso (C!cto ohrigauo 
a coiHt·ibuLr ta.rnbem totn a maior parte partt 
a.s U.e:;pe:zas publicas, as quaes não podi<tm· 
pe;;ar exclnstYanHmte solJre as outr·a.s cultu
l'<.~s ou tt·al.Jn.llws considceadiJS como pobres. 
No c<1fé estú, e esteve empenhada. tL maior 
partr.• do capittd mcioi1al; sendo as::;im, é jus
to que al;..:;mn;t cousa fosse restituída em tro-. 
ca. á collectivldttde nacional. Presentemente 
a. situn.çü.o da. lavoura é ucscripta do modo a 
nos oxlübir nm quadro sornbrio. Ao seu lado 
está um quadro ainda mais triste: aeconomiu.. 
naciomd J.upuupcl•ada, e do enorme Citpital 

que o care consumiu, l'esiiam mui tas fazendas 
comprometi;idas, com g1•anrles o nus e por· 
isso Ui.\SValol'Í'l.ILJ.ns, nã.o l'endendo um gran
de numero o pL•ociso plll11l. o sou custeio· 
e n.1a.ls (lPspo~as; t•esta.m os irumoveis m·ba· 
nos, qne bmiJem nlto sil.o em sua gonot•alidu.-· 
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ue vendidos pelo peeço que custaram; res
tt~m poucos ba.ncos nacionaes, porque quasl 
todos desapparecuram dando avultados pro
juizos aos uccionist~ts c aos dcpositan e~. 0.:; 
que fic~Ll' i.tm, alguns alti vegetam inspirando 
continuada desconfiança, ás po~soas que ainda 
possuem intact;_ts as suas economias. Dl~sta 
l1ecatombe só esc<tp::trarn os bancos e::;tran
geiros, pot·que se alJ:;tivcram om t~mpo up· 
portuno de quaesqum· opera<;:õcs de creditv 
dircctos com a Iavom<L 

Du.s casas commi8sa.rias nestes liHimos 
annol::, qnc rlispunlw.m de aYtllta,dus rccm:::os, 
dos<Lppareceram muitas pcl<.t liquitlaçi'tO c 
pela falloncia. As grandes c pcc1nenas for
tunas em bens moveis, jCt constitu.idas entre 
nós, sumÜ'[tm-so, :pois ninguem as enxc1·ga 
ou a.p'a.lpa. E não se diga que se deslocaram 
dentro do ])aiz, porítUe então as vori<.Lmos 
nas mãos de quem directa ou indiretamen
te as absorveu, e principalmente em poder 
da lavoura de café, mas essa confessa estar 
pobre e quasi arruinada.. 

As economias nacionaes passa.t·am-so com 
eff<~i.to par::t a lavoura, de c::tfé desde 18\)il 
até 189!i, emcgmuto a pl'oducç:ão deste artigo 
conservou-se mais ou menos dontro das ne
cessidades do consumo, graças ús emissões do 
papel-moeda; a partir de 189G como advento 
das grandes safras, quo era. inevitavel e fu.
tal, começou o seu escoamento paru. o es
tra.ngciro sob a fórma, de uns tantos nii · 
lhões de sa.ccas de café, que em geraL nào 
cobria.m os ga,stos ela. praducção. O cu. f(; deii
ceu ao:1 in li. mos preços e na situação em 
que se cncontt·ou, longe de see mu<J. riqueza., 
era um elemento de cmprobrocimento ge
mi. 

Q- que é pl'CCÍSO que eU UÍg'óL plll'i1, C:Olll
DlO!lÜLI'iO soln·u o oxame da. sit11a,ç·ãv do caf'é, 
,:;em ~nllit· I'Ma da doul;rina, cconomica em 
yocra., C! o sog11inte: ~i ~L communilfí.o bl':l~i
lei~·a cmpl'ügou lllrcct:L ou indiJ•oci.;~ntcn 1.:•, 
coescicn tu ou inconscicn tu mente, <~ nmi o r· 
parto das suas ·economia:) tm prod ucr;iw elo 
ca.ü~, u. maior pttrtc ou <1. totltlidadr: da~ 
receitas pequenas ou grandes nã.o puucm 
advir fur·çosamente sinão do mesmo cal'é ; 
dahi conconor ello para o tl'oJego das es
tradas de f'o:t·ro, dando lucros tis compttnllias 
e alimento a todo o commercio, que nullo 
es'tú. empenlmdo ; dahi forçosammHe n. con
tribuh]ão obrigada, que pag:.t ao Estatlo, que 
de outra fóema não poderia manter os seus 
serviços. · · 

Convêm salientar que o café teve o seu 
período aureo de 1890 até 189G e, cousa 
singular, em nenhuma cpoca da nos:~a histo
ria se manifestou no Brazil uma pcnut'i:;t 
maior, re:mltante das liquidaçôes do enei
lhamento, umtt miseria economica tão 
grande, factos tfLo gravos, que trouxel'am o 

paiz Li. tri:-ltc con'.ingcncia th concordata 
com o . .,; credores europeus. 

!Jit·ãu n:tt;urtdmcnto quo a llepub' i ~a ton~ 
neccs~idade de suiTocar muvi men tos ln terno~ 
com dosp :.:za~ oxtraordinarin.s, ma.s 1" certo 
quo a. quasi toi<tlidade dcs.-:~os gastos fui o.ffe
ctnadêt dcntL·o do pa.iz, c lwuvc por conso
guinte ncl:es uma despoz:t nadona.l, da qua1 
::;ó podi:t r esulta.r· uma, de :loca.( tO nas eeu
nom ias internas. 

Caüm idade l!1nito mais as~: o'JerlJadora. 
neste pa.dic11lar fui a g1t en:t co n o Pa.l'a
gua~- c alü ti vemo:' do cw-;teaJ: nma. cttm
panha, 110 e,;tl'angeiro, para, onde se escoou 
o nos;:;o ouro t.;rn pur<t perda, pois que <.L paz 
com <t naç~ao voncid<.t foi concl.uidtt em con
dições inteiramente pl<~tontcas ctu:wto a in
ucmniz~t ç::i o ÜL\ gUOJ.'l'í1. 

Entl·etan to, üous anno;:; , dupois do tão 
grande s<.wgria na. cconumia. nacion:.Ll, o 
cambio, quu havh baixatln <.tté t: ; l/2 d., 
volta.va a.o p<U' ; as a.policos d:t Divida. Pu
blica iutcrna., rp1c tinltam C<thiü.o <.t G:JO:;;, 
alc<:tllÇ<W~tm o sou justo valor, u os titulos d·a, 
divid<L cxtcr·na, rccobmvam no estrangeiro o 
cretlito quu lta,viam pe1·dido. 

E a,;::;im aconteceu, puri]llO o:s govm·nos 
daquclltt época, com exccp:;·ão do govtmJO 
inau:::;·mttdo em 1878, <.Lp c~ Zí.\.1' de vivur o pa.iz 
:' tJ in p1·c :::ob o rcgimon do c11rso fot·çado, 
muito hem conheciam o pesavam os seus 
perigos, e quando rocot•t•iam a. ello, o fu.ziam 
rnodeeaJanlelll;e e só em ciet~nm.~L<Lllcia.~ l'X
tremas, lJll.ra. acuúie üs noecssidil.tlc::; urgente . .; 
do Tho,;:out·o. 

A pat·tir du 18G7, rJnando o prcç~o do c:Lfé 
comc<:uu a htdxar, o cambio desdo lSG\J t.·e
comcçou a. Jcraota·~·-so tl<L t:·isti.":::im:~ situ<t· 
ção a CtlW attingir-;_t, o tlopoi,; o nu.-:so <~rc
üito roappat·cccu no t-:tl'ang·: 'it·o pDI;t mclhot· 
cob··ilo tlo::: tir.ulos tlo Jivid<t. oxtul'IJ:L 

Todo . .- o3 ví1lm•os se -rfio lJ•ltteo a pou r:o t'C· 
con . .;titninrlo ,ju~t<tmcnt.c no !lll)lilGnl.o em q11 : ~ 
pc<le ll.IIXilios ;t la.vonra ue e:t!'< ': - : ~ base da 
t•iqucza publica., mL lingua~em do:; u.tlcptus 
<los mesmos auxilias ! ! .\ cxplica<.~iw t': muito 
natul'al; a cxccuçii.o liol ·uo (úa~linr;, (Jbl'i
g<tntlo o Governo a n.pplicm· as l'UOLl:t'l publi
cas :t, dotel'min.ados Jins, a suspensão abso
hrta das emissões do p·Lpcl-moeda c a lou-. 
vavel tenacidade Jo il!.usLre Dr. Joaquim 
Murtinllo, n a .cessaçilo complct:t de novos 
auxilios tL la vom·a, tudo i.sso modificou <1 
face das co usas. 

Os factos que acabo de pas.sa1• om 1·ovista, 
e que muito vivos estão ainda. na. mcmoriêt 
de nós todos, não os <.Lpreciou então e nem 
os aprecia, !tojo ainda a maioria do!'l me1LS 
concidadãos, como deve, por cu.usado ata· 
vismo bordado do tempo da csc:ravidilo e 
por c<~US<-L uc~s falsas idúas economicas que 
no seu. espirito implantou. o uso elu'onico üo · 
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•nosso VICIOSO meio circulante. O precon- emprego que fizeram do. dinheiro. d~s seus 
coito herdado att1•ibuia ao café, que pelo accionistas c depositanteil e dizem em de
seu valot• mais avultava a cifra. da export!t- fcsa. quo a. culpa. é a, falta de numera.rio; 
çã.ó, o magico podm• de enri 1uece1• a Nação. f.tltam muitos commerciautes, industria~s c 
Pal'timlo desta ülé.:t a'3sim preconcebida, si f,~zeodeit•os a'JS seus compromissos, ou por 
viamos ·o fazendeiro onrictuecer, cntendia-jmiios negocios, ou pJlo máo emprego .. dos 
mo~ que na· mesma. escala cr.escb. ·a riqueza capitae.:l quo lhes foram contiarlos, e aJleg.tiÜ 
nacional. N:ão contempla vamos os Estado:; irilmo ÜiLtamente que cJntinúá. a persistir a, 
dõ NortJ que cahiam visivelmente e não falta de numera.r:o. ~aturalmente pór ~e
repara.va.mos nas finanças da União, que melhante dout1•ina o Govemo com facilidàde 
passavam pelas mais dolorosas e am:trgail evitaria os desastres, des.le que con3erv<i.s;e 
provações, sem embargo da, grande pl'ospe- sempre abert:.~.s as tJrne:r.ts das emissõ3s dJ 
ridade do· fazendeiro ue café, que reunia p:tp3l-moeda. A quantos ab Ul'd:)S nos conduz. 
avultados capitae::; CCI111 OS quacs compl'~Wa a opinião dominante 't 
0"-formh.va fazendas em municípios· possui- O pt•econceito p::llo augi:nen~J da expor
dores· de terras fertili:~simas para a. sua tação e3~á de. tal modo enr.tizaclo nas rios::;as 
cultura. · classes dirigentes, qLHl os chcf0s políticos· 

·Tenho sustentado com desassm'nbro e de maiot· prestigio con::lideram uinà cruzada 
com patriotismo a neutraliclude do Gover- santa a guerra á impo·:tação ostrangeil'a, e 
no da Republica no tocante aos auxilias por isso trabalham pela alta. continuada ihs. 
reclamados pela lavou1•a como romedio tarifas aduaneiras. · .. 
p·ara ·a. crise que a asso)Jerba. Si~- acçílo Assim. procedenios, não co~ o int~ito de 
governamental crear uma situaçao· ·que proporcwnar trabalho aos braços desoccup;_L
possa augmentar a expansão da cultura do dos, como acontece om . outros paize3 pro
café, a ruína geral será inevitavel ; ao passo teccionistas, ma.s con'l o propo3ito de ev.Ltal' 
que a lavoura do café, entregue (L. iniciativa que a mercadoria, estl'angaira venln arra.n
pal·ticulal', conseguirá naturalmente o equi- ca1' o nosso dinheil•o. Um paiz como o nosso, 
librio eritre a. producção e o consumo. Si que subvenciona a immigração,. não pódo 
continuarmos a tudo sa.crilical' em beneficio em boa logica te1• braços desoccupados. 
do café, nada nos ficará para explorar aquel- Ao pass() que assim procedemos com a. 
las t:tntas outras riquezas, que a justo ti- importação estra.ngeira, dizendo até que 
tulo nos ufanamos de pos:Suir encerradas em somos simplesmente explorados· pelo mesmo 
nosso 'soto. elemento 03trangeit•o, q uercmos que as na~ 

O ccLfé é um artigo de consumo uni vcrsal, ç'õ3s consumidores de cate nos paguem sem
é mõsmo um artigo privilegiado no com- Pl'O altos preços pJla, p1•eciosa rubiacoa. 
mercio, mas só constituit'<L uma riquJza, N:1d:1 haveria do molbor, si a~sim fosse pos
emquanto elle der um sa.Ldo sohro os gastos slvel; para tão bt•illlanto resultado se~·ià pre
.de prodncção, c a~sim acontece com qualquet· ciso que o resto do mundo existisse sóment[l 
outro pt•oducto. O pt•oprio ouro oxtL't'ludo paea nstar ás ordem~ do Brazil. 
das minas nada, Yalo desde que as despezas Ntl.o · tenho necessitla.de de um m ÜOl' dos
da sua extracção sejam superiol'es ao seu envolvimento neste parecer para demonstl'ar 
V[tlor corrente. os resultttdos dosastl·o~os para o pi1iz con-

Apnzar desta. verdade incontestavcl, a sequentes das erroneas doutrinas cconornicas, 
opinião domina.nte uconselh:~ sempre o au- que tom predominado no seio das classes di
gmento da exportação, que é et•ronemnento rtgentes, quo tJm tido a responsab1lidadc do 
considerada como _uma receita liquida na- Govel'no entre nó3. Desde o anno de 1891 que 
cional. · combato com a mais Jirme convicção tacs 

Partindo desta concepção e estabelecendo dou trinas,. e lienho tido a alegria de ver roti.
um perH~ito parallelismo ont1·e o engrande- lizados os prognosticas por mim feitos: 
cimento politico e o engrandecimento da O Brazil não é um paiz original; o qu,c, 
riqueza da Nação, entendemos que o Go· aqui acontece, em regra, acontece nos de
Yel·no, assim como tem obl'igação de for- ma.is paizes civilizados, onde 5ão tambem 
necer armamento <ls classes militares para praticados· os mesmos erros .. 
a defesa nacional, tem tan1bem uma obri- O Sr. D. Zolla, em seu recente livro--:
gação igual de tomar providencias identicas A crise agrícola em, suas ?'elações com a béxg 
para defender a. riqueza privada das classes dos p1·eços e a que.stcro monetaria- nos dos~ 
civis; tohdo seinpre o numeraria á sua dis· creve as difficuldades por que teem pásêa~<? .. 
posição. · as classes ag1•icolas na Ft•ança, onde a cris.o 

Esta intervenção é que cu combato como permanece h a 25 annos. Nota-se naquelle 
perturbadora. . paiz uma. reuucção nas 1•endas provenientes. 

G1•itam semp1•e os intm•essados p3la. falta das ln'Opl'ieliados agricolas e, portanto. uma 
de numeraria.· Quebram os bancos pelo máo rcdttcçào no vulor• venal dos mesmos b::ms. 
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Não so trata de difficuldades passageiras, rantias de juros, subven<}ão, porcentagens, 
·coino si fo3sem des<istres otr flagellos, mas angmento, redncção ou isenção de impustos 
de uma crise economica permanente, o que <L syndicatos ou emprezas commerciacs iclo
nconstitue um phenomeno · muito especial, neas, que tenham por fins: 
·diz Zolla, que l1a 20 annos a massa dos pro- a) Regul:tr o commercio do café bra.zileiro 
.duetos. agrícolas augmentou, realizou-se um garantindo-lhe um prer;•J minimo durante 
•progresso incontestavel, o sôlo foi melhor um prazo dcte1·min·J.do. 
cultivado, tornou-se mesm:'l mai~ 1ecundo; A associação se obriga1·<i a est.a.belccur nos 
triuniphou-sc da. phyloxcra e fot·am augmen- portos brazileiros de exportação do café oi::l 
l·a.'ias as vias de communicação; reduziram- a.rmazens apropriados para o recolhimento 
se as tarifas das estradas de ferro ; o espírito do café, podendo este ser vendido em leilões 
de associação desenvolveu-se nos ca.mpJs ; publicoso pago em ouro ao cambio do dia. 
·e'3taheleceram-se syndicatos agrícolas, so- ú) Fa.zer activa. e constante peopaganda. 
·ci~dades cooperativas, que presta1·am rele- do café para augmentar-lhe o consumo nos 
vantes serviço~ em var-ias mod~Lidades, e . .,:- a.ctuaes mercados consnmidl)re:-; o nus que 
palhou~se a instrucção agricola cor.1 a mais doverfí.o ser abertos i'ót'a e dentro do pa.:1z. 
Jlouvavel perseverança e com um successo A a.:;socia.çã.o que a is:So se propuzer se 
extraordlnario, e, no emtanto, os agricul- obrigará. a estaheleeer escriptorios de amos
torQ':l queixam-se incessantemente, porque os tras de café brazileiro nos portos em que 
;seus lucros dlmJnt~em e o preço baixo da.s operat'. regist.rando, com precisão, o movi
terras accentua·se. · mento commercial da mercadoria. e fazendo 

·Houve inquestionavclmente um augmento estatistica rigorosa, com delaração das pro-
consideravel de prodncção. cedencias. 

Os auxilios que o Governo d:1 França dis- c} Opera1· eom o credito agrícola., por 
pensa. á agricultUra concorreram em parte descontos e redesconto=- ue lcttra.s agrico
P""ra este resultado .. \. cris:J que principal- las c dll lettras ou o1·dens de lana.dõres; 
ment~ attingiu a industria. assucareira foi por emprestimos ou adea.ntamentos para 
muito grave; o Governo, de combinação com custeio das lavouras, com garantias de pe-

.. outros governos de paizes productores do nhor agricola ou merca.ntii, tom·1·o.nts e hy
mesmo artigo, resolveu suspender os pre- pqthecas. 
mios qúc animavam a sua producção. Com A associação que se enca.rrcgar dc;-.;se ser-

. o vinho aconteceu a mesma co usa. Depois do viço estabelecer<í. succursaes e ageneias nos 
·um trabalho de reconstituição das vinhas Estado:\ que assim o reclamarem. 
pela distribuição da. phyloxera appar:oceu § ~. •· O Governo f;mi. estudar todas as 
um.augmento rapido na. pt'oducção. condições dos mercados consumidores o dos 

Em 1898, não excedia ella de 32.000.000 paizes productures de café, para bom co
. de hectolitros. Bruscamente elevou-se a nhecidas serem no Brazil . 
. 47 .00().000 em 1809, o a 67.000.000 em 1000. § 3. o Pa.ri~ garantia dos ca.pitaes que se 
Os p1•oços baixara.m e a crise manifestou-se empenharem nas operações refel'idas na . 

. de um modo iuovitiwel. Niio resta duvida, lettra a do §I o, os Estados productol'es de 
diz o escriptor citado, quo as variações dos café tomarü.o, pa.ra com it União, o cornpr0-
preços estão intimamente ligadas ao au- misso de tributar os terrenos em que se fi-

. gmento ou ct dimlnução uê1~ colheitas. zerL~m novas pla.nta<,~ões de caft~ durante tres 
O projActo n. 19õ consiste em uma larga mezus pelo menos, bem como o de augmentat 

. a.utorizacão ao Governo pa.m pr'omover a. o imposto de exportação sobre os ca.fús de 
valoriza.çã.o do caf'ê e o equilibrio entre a. inferieres <tualülaJ.es, conforme a classifi
offerta e a procura desso genero. Como será caçã.o que for feita. 
práticado semelhante processo, quando a § 4. o As associações (syndicatos agricolas 
~lei da o1ferta o da procura é absoluta e não ou em prezas commerciaes) contra.ctantes 
pôde ser illudida na pratica'? Si fosse púS terão a. seu cargo as despezas com a fiscali
sivel a mystificação da. lei na pratica, tan•.o zação d.os respectivos contractos. 
se e1fectuaria esta mudança nos pheno- § 5. o O Governo faeú., dentro ou fóra do 
menos da procura como nos dá offerta, e· paiz, ~s opern.ções de .~a·edito que f~rcm n~-

. então venceria sempre a parte mais fort~, cessar1as P<Lra execuçao desta lei, .~'bl'l-. 
e . em tal caso é mais forte quem tem o dt- gando-se os Estados, perante a Umao e 
nheiropara comprar e não quem tem a mer·~ respectivamente aos seus territ.orios, pelos 

· cadoria em superabundancia p~ra vender. COD!,IJI'omissos que e~ta assumir pa~·~ a fun:-
. O projecto, encarando as d1fi~uldades ~o daçao de estabelecimentos de ~redtto agrL

prol;llema, e não tendo sugge.r~do o me10 col~s UES mes!Dos Estados, assim como s~~ 
para a valorizaçã.o do . café, de1xa ao Go- obr1garao os E~tados productor1n .de _ caft! 
verno o trabalho da descoberta. Em se- pelos, compr01mssos para <L valorizaçao e 

, gujda autoriza ·os auxiliós por meio de ga- propaganda dessa mercadoria. e pelo u.u-
Vol. IV :17 
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g!Jlento, reducção ou isenção <lo imposto de· carão ·sujeitos a um onus que deixa de ser·· 
exportação. . · · egual para todos. 

§ 6. 0 O Governo cxpedir;.í. os regulamentos Por esta rapida. :tnalyse do projecto, 
e instrucções que forem necessa.l"ios :L ex-· qualquer espirito ema.ncipado dos precon- 
ecução desta lei, no.;; qua.es ficarãü determi- coitos dominantes, verà qne a situação 
nados os modos de tornar c!fcetivas tts res- não se resolva. por decl'etos de lei ; não é · 
ponsàbilidad~s dos Estados e do funccionu:- possível appellar"SO para. o credito do Go
mento o liqu~d:tçiio dos institutos de credito, veruo, mesmo porr1ue a, Nação é quem dá.. 
c a suppressão das snccursaes e agencias dos o credito ao Governo c não o Governo á 
Estados. Nação. 
· O que se entende pot• preço mínimo para Si ha meios cfficrrílc.;; p:u·a. va.lorizar o café, 

regular o commci·cio üo c:Lfê brazileiro '? c que pódom ~e r consubst:mcia.dós em . um 
Qual. o crite1·io para aferil-o ~ O preço projecto de lei, ampliemos a autorização ao 
mínimo será igualmente remunerador na Governo para, c1uc elte tu.mbem promova a 
mesma. cifl·a, para n.s fazendas des:lmpenha- valorização do assucar, da borracha e dos· 
das, farteis e bem situadas, como para as demais productos nacionaes. O projecto 
oneradas de dividas em terras menos fertct~ assim emendado fic<Lria completo e os Es
ou situadas em logares mais afastados do tados que não são productores de café teriam · 
littoral ~ Se1•â igualmente remu~erador ao o seu quinhão nós a.uxilios :prestados pelo 
fazendeiro d~ligente e ·economico e ao que Thesouro, que por seu la.do jria buscar o di- ·: 
for negligente e perdulario ·~ Em quanto uns nheiro na arrecadação do imposto cobrado a 
apurarem lucros, outros soffrerão prejuízos. todo o povo braziloiro. 
Ha, pois·, algum meio de se achar um preço Repito mais uma vez : - A crise cafeeira-
que convenha uniformemente á lavoura sem é oriunda da superproducção, e assim sendo, 
avantajar em demasia a uns e sem com tudo todo e qualquer auxilio ·sú terá como resul
remediar a situação . precaria dos outros? tado manter a mosma snperproducção, que 
Este . raciocínio impõe-se com evidencia, e forçosamente ha de influir sobre os preços · 
elle rnostl•a que na pratica será eontrapro- do genero. A lavoura de caí~ está organi• 
ducente . a idêa da fixação de um preço mi- zada. Séndo entregue aos seus recursos tudo .. 
nimo, mesmo dada a hypothese de que appa- se normaliz<Lrú e ella será uma iiidustria lu
recesse algum syndicato ou empreza on ca- crativa. 
pitalista qu<' s~ propuzesse ao negocio com E' certo que a baixa do café tim intluitlo , 
semelhante clausula, embora, com a garantta na arrecadação d<Ls rendas dos Estados, mas. 
de juros do capital empreg-ado, que o pro- a crise se motlificar:'t., uma vez normalizada 
jecto não limita. . â situação. 

As demais medidas aconselhadas pelo pro- E' tam1)em vcrd<Lde que muitos lavradores. 
jecto. constam de leis ein vigor e, á excepção estão comp1·omettidos e outl'os arruinados,. 
dos wan·ants, tudo mais é praticado em mas nem poe isso a l:1,rotu'a irá perecer ; ·o·· 
larga escala. . negociante que é fn.llido não concorre para 

Capital, ou melhor - dinheiro nunca fa.l- a faJlencia do negocio ; ::;i o interessado vem. 
tou para os negocios que offerecem g:aran- a fallir, outros com recurrsos novos ex
tias; os grandes depositos existentes nos ploram o mesmo negocio ou :.t mesma in- .· 
bancos provam ·. que ha justificada descon- dustria. O mesmo ra.eiocioio se applica a todos . 
:fiança no momento actual; e dahi o retrahi- os ramos da a.ctividade. 
mento dos capitalistas, que assim . mesmo . Si uma itHlustrüL d(L luc1•os, basta que a 
estio sempre promptos para transacções, a.cti vidade individual tenha. todo interesse, 
desie que lhes o1fereçam a competente ga- em explorar-a c então não precisa. de auxi~ 
rantia. lios. Si a industria não é lucrativa e vive a · 

O projecto ence1•ra·que$tões de ca.racter custa de auxílios, estes só podem ser extra-.. 
constitucionaL Primeiro, é fa.cil consideml-o hidos da restante economia nacional, empo
inteiramente platonico, uma vez que a brecendo-a. O próprio interessado protegido· 
execução das medida$ . aconselhadas depende pôde prosperar momentaneamente, mas a . 
do accordo com os Estados productores de ccincurrencia que · será. prO\'OCada -violenta- ' 
c~fé; er;n segurid~ 1og~r:_, t~a.~ o projecto e~ mente _pé la pro~ecyão, tra~á como resultado 
seu boJo uma <hspmnçao lDJUSÜt, como seJa immetbato a superproducçao e consequente 
-~ obrigação dos Estodos.dc tomarem para diminuição do valor elo artigo; e o desastre· 
com a União o compromisso de tributar os ser~ irievitavel~ · . · 
terrenos ém que se fizerem novas plantações E' ·o·qüe tonho a dizer . . São estes os mo-
durante tres anuos. . . . . tivos do meu voto dive1•gcnte do projecto~ . . 

Os fazendeiros que pla.ntu.ram os seus ca- . Acredito que, si for elle approvado pelo· 
fezáes serão os privilegiados, ao pàsso q1,1e Congresso, o Chefe do Estado ha de ponde- · 
aquelles qúe iniciarem as suas la.vouras fi· mr sobre a responsabilidade que lhe caberá. 
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na execuçã.o da lei. A' su<1 meditação recom- de tributar os terrenos em que se fizerem 
roendo o seguinte conceito de Lêon Stty, no novas plantaç.ões de café durante tres annos, 
prefacio á. primeira edição do livro memo- pe!o menos, bem como o de . a.ugmentar 
ravel de Goschen sobre a Theo1·ia dos Cam.- o imposto de exportação sobre os cafés de 
bios Estro.ngei1·os : On ne peut pas revenir inferiores qualidades, confo1•rne a cla.ssifi
sur ce que est fait. Il rfy a pas d'org11nisn.tion cação que for foita. 
1inancii~re ni d'intervention gouveroamen- · 
tale, qui puisse recou~tituer un capital § 4.o As associaçõe~ (syndicatos agt'icolas 

· 1 1 ou cmprezas commerclaes) contractaates 
perJu.-Gc! eão C:twrwl wl. terão n. seu cargo :1 despeza com a .fiscali-

zação dos respectivos contractos. 
~-. l!JG- 1903 

O Congresso Nacional decreta : 
Al't. 1. o Fica autorizado o Governo a pro

mover n valorização do café e o eq uilibrío 
entre a offerta e a. procura. desse genero. 
Pam isso, além de outros meios que consi~ 
dera r aptos, poderá, de ::~,ccordo com os Es
tados productores do café : 

§ 1. 0 Auxiliar, por meio de garantias 
de juros, subvenções, porcentagens, au
gmento, reclucção ou isenção de impostos os 

· syndicatos a.gricobs ou emprezas commer
ciaes idoncos, que tenl.1am por :fim: 

a) Regula.e o comrncrcio do café brazilEüro, 
garantindo-lho um preço minimo durante 
um prazo dete1•mi.na.do. 

A associação se obrigarit. a estabelecer 
nos portos brazileil•os de exportação do e.afé 
os armazens apropriados para recolhimento 
do café, e podendo este ser vendido em 
leilões publicas e pago em ouro ao cambio 
do dia. 

b) Fazer activa e const,tnte a propaganda 
do café para augmentar-lhe o consumo nos 
actuaes mercados consumidores e nos que 
deverão ser abertos fóra e dentro do paíz. 

A associação que a isso se propuzer se 
obrigará a estabelecer escriptorio de amos
tras de café brazileiro nos po1·tos em que 
operar; registrando, com precisão, o mo
vimento commercial d<1 mercado1•ia e fa
zendo cst<ttistica rigorosa,, com declaração 
das · procedencias. · 

c) Operar com o credito a.gricola., por des
contos e rcdesc11ntos de letras agricolas e 
de letras ou ordens de lavradores ; por 
em.prestimos ou adeautarnentos para custeio 
das lavouras com garantias de penhor 
agrícola ou IDCl'C'tntil, toarrants e hypo
thecas. 

A associação qne se encarregar desse sei'
viço .estabelecerá snccursaes e agencias nos 
Estados que assim o reclamarem. 

§ 2·. 'J O Governo far<.i estudar todas ·as 
condições dos mercados consumidores e dos 
paizes ·productores dt' café, para bem co-
nhecidas serem no Brazi l. · 

.. § .3 /J Pa.1•a ga.ra.u tia. dos ca. pita.es que se 
empenha1•om nas opemcôes l'eferidas na Iet
tra:o; do § lo, os Estados productores ·de café 
tomarão,.para com a União, o compromisso 

§ 5. 0 O Gove1•no fa.rát dentro ou fóra do 
paíz, as operações de credito qne forem ne
cessa.ria.s para execução desta. lei, obrigan
do·se os Estados, perante a União e respe
ctivamente aos seus territorios, pelos com
promissos que esta assnmir para. a fundação 
de estabelecLmentos de credito agrícola nos 
mesmos Estados, assim como se obriga.rão os 
Estados proJuctores de café peloíl compro
missos para. a valorização e propaganda. dessa. 
mercadoria e pelo augmento, red.ucção ou 
isenção do imposto de exportação. 
· § 6." O Governo expedirá os regulamentos 

e instrucções que forem necessarios á ex
excução desta lei, nos quaes ficarão determi~ 
nados os modos do tornar effectivas as 
responsabilidades dos Estados e do funccio· 
namento e liquidação dos institutos de cre· 
dito e suppressão das succursaes e agencias 
dos Estados. 

§ 7. 0 O Governo poderá, si julgar conve
niente, crear e regulamentar a bosu. do 
café, bem como creas typos na.cionaes de 
cate. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 28 de ::tg·osto de 1903. 
-A. Ca12dido Rod1•ígues. -Franâsco ~llfalta, 
com restricções. -Rebouças de Ca1·vu.tho.
Azevedo Jliarques. -Astolpho Dut·1·a.- Ribeiro 
Junquei1·a. - Ji1·ancisco Bernarrlino.- Fm·· 
nando Prestes. - Camillo Som·es Filho. -
Jose Lobo. - Jesuíno Cardoso. - PauUno 
Carlos.-Bernardo ele Cmnpos. -Alvaro de 
Carvalho. - Fe1·1·eiro; B1·aga. - Arnolpho 
Azevedo.-F~·ancisco Romeiro.-Etoy Cha'Ves. 
-Antero Botelho.· - Padt'a Re::;ende. - Y. 
Mascarenhas. -Joc&o Lui:; :rilves. - Carvalho 
Brito. - Lamounier Godo{redo. ~ Estevam 
Lobo. -Bueno de Paiva. - Carlos Ottoni. -
Jose Bonifacio.- A. llforeira do. Silva. -
Bernardo .Montei1·o. -Jose· Bento .Nogueira.
Joc7.o Carlos Tei:x:ei!'it Brandao. - Fidelis 
Alves.- Laurindo P·~Ua. -João Baptista.
Julio Santos • 

A' Commissão de Agricultura e Industrias 
Connexas foram enviados, para. dar parecer, 
dive1·sos :projectos de auxilios á· lavoura., 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:08- Página 53 de 70 

AN~AES DA 'cAMARA 

que ' podem ser classificados em tres cate
gorias : 

1 . a. Projectos autorizando medidas de 
caracter transitorio, tendentes á valo
rizaçãó e ao equilíbrio entre a o1fert:t e 
a procura do café ; · 

2.a Projectos autorizando a. fundação 
de· institutos de credito agrícola por 
meio de associações cooperativas, com o 
concm·so da iniciativa particular e o au
xilio pccuniar.i.o do E$tado, consis-tindo 
este no cmprestimo directo do Thesouro 
aos institutos ou no fornecimento de ca
pital, por conta. de uma carteira agrí
cola especial do Banco da Republica, re
organizado sobre certas garantias, en
tro as quaes a do juro de 6 % sob1•e o 
capital etrectivamente realizado, durante 
30 annos; 

3.a PI'oject::ls estatuindo normas Ie
gaes para a formação de coopera ti v as 
agricolas de credito, de consumo,. ~e pro
ducção. de seguros, otc., que fa.cll1tem a 
defesa. dos interesses agrícolas pelos pro
prios profissionaes da agricultura e in
dustrias ruraes, e proporcionando á ini
ciativa particular meios de organizar, 

· desde já, nos campos, caixas locaes. que 
forneçim aos associados o capital de mo
vimento, destinado ao custeio das pro
priedades ruraes. 

, A' primeira categoria pertence o pro
jecto substitutivo offerecido pelo Sr. Depu
tado Ca.ndido Rodrigues e assignado por 
varios representantes dos Estados cafeeiros, 
dando autorização ampla ao Governo Fe
deral para, de accordo com os governos es
taduaes, promover a valorização do caié e 
o equilibrio entl'e a o1ferta e a procura, po
dendo para tal fim auxiliar a inicin.tlva 
particular, organizada em syndicatos agrí
colas ou empreza.s commerciaes idoneas. . 

· Os syndicatos agricolas ou emprezas com
merciaes deverão: 

a) garantir aos productores um preço 
minimo durante um prazo determinado; 

b) estabelecei' nos portos b1•azileiros 
do exportação de café...,....armazens apro
priados para. o recolhimento do café,que 

· .poderá ser vendido em leilões pubHcos 
e pago em ouro a.o cambio do dia; · 

c) fazer activa proJ>aganda ·do café, 
· dentro o fóra do paiz, com o intuito 
não só de desenvolvet• o seu consumo 
nos actuaes merc(;l.dos consumidores, 
como de abrir novos mercados: · 

d) servir de intormedlarios do credito 
· · agricola para emprestar ou a.deantar 

··dinheiro aos lavradores para o custeio 

das suas lavom·as, mediante ga1•antias 
de penhor agricola ou mercantil, wlw
rants e hypothecas 

A intervenção do Governo Federal, como 
representante da União, consistirá no se
guinte: 

a) conceder garantia de juros, subven
ção, -para que os syndlcatos a~ricolas 
ou emprezas commet•ciaes po!sam agir 
cfficazmení.e ; 

b) proc,Jder ao estudo rigoroso das coo
diçõe~ d)S mercados consumidore:3 e dos 
paizes prod11ctorc:3 para o fim de tor
nar uma realidade as estatísticas com
merciaes e colher informações cxactas 
sobre o café em todo o mundo, quer em 
relação ao consumo, quer em relação {t 
producção; · 

c) fazer operações de credito, dentro 
ou · fóra do paiz, para auxiliar aos agri
cnltore::!, semprepor intermedio dos syn
dicato8 agrícolas ou emprczas com.:. 
mercia~s. · 

A intervenção dos Estados cafeeiros na. 
protecção á. la vom•a do café consistirá em: 

a) prohibir novas plantações de café, 
tributando os terrenos em que ellas se 
fizerem, durante 3 annos, pelo menos; 

b) augmentar o imposto sobre os ca
fés in:fimos-impediodo assim que se 
avolumem os stochs no estrangeiro; 

c) reduzir o imposto de exportação ou 
delle isentar completamente os cafés re
mettidos para fóra do pai.z, si taes me
didas fo1·em julgadas necessarias para. a 
valol'ização úo café ; 

d) assumir a responsabilidade para 
com a União, cada um no que se referir 
a.o seu torr•itorio. pelas operações de cre· 
dito ou compromissos financeiros que o 
Governo Federal contrahir com o in
tuito de f•Jl·nec~r capital aos agriculto
res das respectivas zonas. 

Da exposiç~ão feita se conclue que o me
canismo do projecto assenta na conver
gencia da acção triplico da iniciativa parti
cular, collecti vada. em associações, dos go
vernos dos Estados cafeeiros e do Governo da 
União, como supremo regulador do auxilio. 

A va.lorização ·do café, o eqnilibrio entre a 
offl~rta. e a procura. ou, em outros tel'Dios, 
o auxilio visado pelo projecto não ·se . e1fe
ctu·,,rá convenientemente desde que falte 
uma das molas do mecanismo. 

Se a defesi:\ da lavoura não se operar ·por 
intermedio de associações ,agt•ícolas pr'àti~ 
camente organizadas e sim pelo orgão dé 
em prezas commorciaes, embol'a · idoneas, 
mas dospreoccupadas da substituição dos an.~ 
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tigos moldes commerciacs, que, · mantendo sempre o homem dos sacrificios que ex:igc a. 
os agricultores em tutela, impediram até descoberta. de thesouros occultos. 
agora :1 sua educação agricola-commercial ; Um grande estadish do segundo imperio. 
si, por outro lado, vd govornadores e as as- o conselheiro Cansansão de Sinimbli, na ses
sombléas legislativas dos Esta.dos cafeeiros são inaugu1•al do Congresso Agt·icola, re
não se harmonizarem completamente na unido nesta Capital em 1878. sob sua peesL
comprohensão do problema economico c não dcncia, enunciou com a autoridade de Mi
se comprometterem para com o Governo nistro da. Agricultura, que o o1·a. então, o 
Federal no sent,do de serem adaptadas me- seguinte conceito sobre o caracter n<tcional, 
uidas convergentes para a. valorizaçho do que traduz com exactidão o pensamento dt.l. 
café, sem segunda tenç·ão, smn preoccupações Commissão, e é a.o mesmo tempo o .mais pom
particularistas ; - os intuitos altarnente pa.- poso elogio á resistencia do lavrador brazi
trioticos e louva.veis do:) autores do pr·o- leiro,perfeitamente comprovada pelos factos. 
jccto não eorresponderãoá especta.tjva gei·a1, nos tristes e calamitosos tempos quo cor-

Admittindo que, harmonizados os Estados 1•em: 
caf~e~ros, sm·~a ()'uma g,ra~de ~mpr~za. com-' « Quando attento para os grandes re-
mer~ral, que, ~e'='undo os pl.l.l_l?:s dch~~ad~: ~ cursos com que fomo::; dotatlo3· pela, mão 
~ubhcad.os na Imprensa. dest,t. Capr~a~, oa bemfeitora. da. Providencia., qna.ndo con- . 
I ant:l. a c s produc~ores nm. preço mumno e sidero a natureza de caracter nacional. 
que esse preço va successrvamente ~e <:'1e- que t"b "o quasi irzm·te nas dpocas de 
vando no decurso de alguns annos. t.tte valo- ,. o;pe ~ido.'de ·obe elevcw-se com enerrr·u 
rizar-se, como por encanto, a. precios:.t r1;t~ia- ~:ante1das. !JI"~~des difficuldades, não pos~o 
cea e _vo~ta.rem o~ tempos. em que se d.JZI~: d :esperar do ·ruturo do paiz. » 
o cafe e ow·o ; amd:.t ass1m a Com1mssao e:s 
acredita c1ue o problema agrícola não ficará · A Commissão entende, portanto, que os 
resolvido, porque a prospcrid<tde será ephe- !avt·adores de ca.fé, custo o que custar. de
mera, fugaz para os lavradores, e á ell<.t sue- vem se org<tniz<tr em syntlicatos agricolas ~ 
cederão crises qniçc.t mais temerosas e asso- cooperativas de producção e venda, sem 
!adoras. demora, para. se aproveitarem dos favores e 

As crises economicas,que se succedem per i o- concessões com que porventura os poderes 
dicamente no seio dos povos os m<tis cultos e publicos <b União e dos E~tados pretendam 
adeantados em civilização, são males que auxiliat· <L l:woura. de café, nos tet·mos aro
devem ser evitados quanto possivel c con- pio::; do projecto Camlido Rodrigues, que a
jurados energicamente, mas trazem tambem Commissão julga conveniente ser acceito pela 
b~neficos ensinamentos p:.tr~t as cln.sses flagel- Camara. sub condição de ser approvada a 
ladas. emenda do Sr .. Tosta, que determina só po s 

E' sempre nas épocas de crise angustios;l. sam ser utilizadas emprczas commerciaes 
que se manifest:Lm as energhs latentes dos para os auxilio:-:: á lavoura na talta alJsolut(( 
povos appa·rentemento a.patl1icos. de syndicatos ag;·icolas, o1·gani:;ados de occm·-

Si os agricultores brazileirós, trabalhados do com a lei ele 6 de janâ1·o de t90:3f'p1·a-
por tantos infortunios, não se aproveitarem tícornente appcwetlwdos. . 
dos ensinameutos que a crise patenteou para, As emendas apresentadas ao substitutivo 
quebrando os antigos moldeB, que os pren- Candido Rodrigues pelo op3ro:;o DJputado 

· diam incautos, organiza1·em-se em associa- Sr. Calogcras, salvo a que exclue clara
ções profissionaes o ·promoverem. quanto mente a emissão do papel moeda, destroem 
permittirem as circumstancüts difficeis do em parte o plano do projecto, desde qn(' 
c.t.ctual momento,os seus legitimas interesses, mandam eliminar a lcttra a do § 1 o do 
não será mai8 tarde, quando felizes intcrme- a.rt. I o e prohibem os descontos c redescon
diarios, bafejados pelos poderes publicas, lhes tos de lottras. 
acenarem com a volta aos tempos de ouro O substitutivo do illustrado Sr. Henriquo 
-melhorando artificialmente t.t sua situaçi.ío, Borges amplia a autorização do projecto 
que os profissionaes do agricultura. e indus- Candido Rodrigues á valorização de todos os 
trias ruraes se apparelhariio para a transtor- productos agrícolas, o que, se por um lado 
mação agrícola, que tanto se faz mister ao é sympathico aos agricultores das outras 
progresso da nosstt Eatria. cu1turas, por out1•o difficulta, si não inutiliza.. 

A prosperidade occasional produzirá a ti- a acção do Governo em relação á . crise do 
bieza, o isolamento e a desconfiança conti- café mirada pelo projecto, crise que tem ca
nuarão i.t. sohtpar a lavoura, não haverá o ra.cteristicos especiaes ; porquanto . o café 
estimulo da, adversidt.tde que compélle os -'Onstituo para o Brazil, no . mercado mundial, 
agricultores para. a cooperação mutua, em tuú .Inonopolio de í'acto, o qu~ fez o Sr. 
cujos thesouros muita gente nã.o crê, porque Emile Gautier escrevel', no Journal de Pa1·is, 
não os vê, ô é certo que a prosperidade :Lfast.a a seguinte verdade, censurando a projectada 
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· elevação dos direitos de entrada sobre o 
café proposta pelo governo francez ao . par
lamento: «A questão do café se resume 
entre duas partes- o Brazil e o resto do 
mundo, tão pequena ê a importancia dos 
outros paizes productores de café para o 
debate.» 

Não succede o mesmo com o a.ssucar, que 
as na~ões da Europa produzem muito acima 
do seu consumo, nem com os cereaes, que, 
por uma anomalia injustificavel, importamos 
grandemente do estrangeiro, nem com o 
fumo, principalmente o da Bahia, que seria 
melhor reputado no mercado mundial, si 
fosse melb0r preparado pelo lavrador e con
venientemente seleccionado nos armazens de 
enfardamento. 

A Commissão pensa, portanto, que a ·pro
tecção ás diversas culturas nacionaes nã.o 
deve ser uniformemente dispensada. 
. Tirante as leis organ]cas da$ sociedades 
cooperativas agrícolas e outras de caracter 
geral, que entendem com a vida da. lavoura, 
as medidas protectoras devem diversificar, 
conforme a situaçuo de cada especie de cul
tura.· 

Para o café o mal consiste principalmente 
ilo mqnopolio de facto que os intermediarias 
estão exercendo nas relações intm'mwionaes 
do commercio brazileiro, comprando por 
baixo preço ao productor e vendendo ao con
sumidor ·estrangeiro por preço elevado, o 
que inspirou a um jornal fra.ncez esta, sen
·tença : 

« O progresso quer a sup:pressão dos in· 
termodiarios, que, em geral ·são parasitas, 
vivendo á custa do productor e do consu
midor.» 

Para·o assucar o mal est<i na rotina lia 
cultú~.a e no atrazo dos apparelhos do fa
brlco·~~;A lavoura de canna ca.rece profusa
mentEf de ostaç~ões agronomicas e campos de 
experimentu.ç~o, onde os agricultores apren
dam a centupllCar as suas rendas, tirando da 
terra a riqueza saccharina que ella :póde dar 
.<."~ canna. e de tratados commerciaes com as 
nações que não produzem assucar, assumpto 
sobre o qual é deploi'uvel a, inacção dos 
nossos governos ! 

Para os cereaes a protecção consiste em 
eleva.r as tarifas aduaneiras, a despeito das 
reclamações transitarias dos interessados na 
importação. dos· cereaes, apparentemente 
apoiados na conveniencia dos consumidores. 

Santo e Bahia, destinado á. exportação, ao 
preço fixo de 7$ por <U'l'oba (15 kilos), typo 7, 
de 8$000 no 2° anno, de 9$000 no 3° e nessas 
bases para os outt•os typos, nos portos de 
embarque, obrigando-se a esses preços em
quanto o cambio estiver de 10 a 14. 

Os contractantes ou p1•oponentes pe:lem, 
como compensação dos encargos que tomam 
a si, a garantia do juro de 6 °/o sobre o ca
pita.l etfcctivamente empregado na compra, 
do café mensalmente liquidavel, e o prazo de 
lO annos para vigorar 'O regimen indicado. 

Como já foi expendido, a Commissão entende 
que a solução da crise deve ser promov'id<.~ 
pela iniciativa pa.rticul[Lr dos proprios agri
cultores, aggremiados em associações coope
rativas, amparadas pelos poderes publicos, e 
não tutelarmente por pessoas determinadas, 
a quem o Governo faça concessões especiaes, 
nos termos do projecto Candido Rodrigues, 
cuja approvação a Commissão já propoz con
junctamente com a emenda Tvsta. 

Sómente no caso de não se apparelharem 
os lavradores em um ou mais syndicatos agrí
colas para se utilizarem dos favores da lei é 
que o Governo poderá auxiliar em prezas com
merciaes idoneas, cabendo então aos propo
nentes, cujos intuitos tendentes a sa.lvar a. 
lavoura a Comrnissão não contesta, o direito 
de pleitear junto ao Governo a sua proposta. 

Segu'mla ca.tegoria. 
Entram nesta categoria os projectos dos 

illustrados Doputa,dos Srs. Felisbello Freire e 
Henrique Borges, sobre os qua.es a Commi~
são dirá como pensa em traços rapidos. 

O primeiro, do Sr. Felisbello Freire, auto
riza a, creaç~ão de sociedades cooperat.ivas de 
cre(lito agricoJ..a, sendo uma central com 
séde nesta Capital, e outras nos Estados, 
sendo consideradas succm'saes da, central. 

Para o seu funccionamento desde .já, em
quanto os capitaes nã.o affluem para as coope
rativas, o projccto estatuc que o Thesouro 
Nacional emprestará á cooperativa central 
25 mil contos a juro de 3 °/o annual, em par
cenas trimostraos, devendo o empl'cstimo 
ser amortizado no prazo de 25 annos c come
çando a amortização no ftm de cinco annos 
do funccionamento da, cooperativa. 

A' primeira categoria pertence ainda a 
proposta apresentada pelo illustre Deputado 
Sr ~ Frederico Borges, autorizando o Governo. 
·a firmar contracto com Fernando Machado 

As cooperativas se encarregarão da venda 
de productos agrícolas dos associad<;>s, em 
consignação, mediante a commissão de 5°/o, 
e não farão emprestimo sinão aos associados, 
lhes sendo vedado fazm· negoctos de caracte1• 
aleatorio. 

·.·de Simas e Mauricio Sinke para o fim de 
·comprarem e pagarem em moeda corrente e 
· ã; vista todo o café de producção dos Estados 
de S. Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito 

Evidentemente o projecto . Felisbello con
sagra o :pensamento capital da. formação do 
credito agrícola, que é a cooperação mútua 
entre os agricultores, isto é, os agricultores 
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associando-se parn. concederem-se mutua
mente o credito de que precisarem, garan

. ' tindo a solvabilidade da sociedade com suas 
entradas e a sua solida.riedade, não appli
cando o capital socia.l a. operações estranhas 

. á industria agricol:l.. 
A Commissão nota. entretanto, uma falha, 

· que é a contraUzação. 
Organizada a Cooperativa Central, os bene

ficios que porventura della promanem não se 
estende1·ão aos Estados, maximé aos longín
quos, e, quando ahi cheguem, não aprovei
tarão aos agricultores que demoru.m longe da 
capital, séde d<1 succursal, e nem sempre 
serão contempla.dos com justiçJ., imparciali-

. dade e verdade os mais necessitados. 
A Commissão entende que a formação do 

credito agrícola deve iniciar-se nos Estados 
por meio de caixas ruracs do typo Raiifeisen, 
amparadas por uma ou mais caixas rogio
naes, alimentada.s no sou inicio pelas caix<ts 
cconomicas fedeeaes e auxiliadas pelos go-

·vernos dos Estados e da União. 
Pema igualmente que os Estados devem 

autorizar a creação de ba.nco:~ a.gl'icolas com 
certos f:~vorcs, cumprindo tambom ;i. União 
fazer-lhes concessões, sendo umn. dellas o 
reforço de garan tüt de juros para as lcttras 
hypothecn.l'ias que os bn.ncos omittircm. 

O prQjecto Henrique Borges consagra. tam
bem principo:3 sãos e vcrd<~deiros sobro as 
:::ociedádes cooperativas (lo credito agricola 
c propõe a reforma do Banco da Republica 
com uma cartoirtt agricoht, antorizando o 
Governo a mandar :wa.liat• o ca.pi tal exis
tente, podenJ.o elcval-o a.té lOO.OOO:UOO$ c 
conccdcnLlo garantia. de juro de G 0 /o, isenqão 
tlc impostos o pr·ivilogio de m•mawns alfan
tlegados para seus depositos e entl'Opostos 
durante 30 annos. 

Estatuc tts operações q no o b~tnco uoverá. 
fa.zer pela Sllit cartcil·a. agt•icola em beneficio 
(la ltt voura., mandit . cre:.tl' a.w:cnc ias pa1•a a 
·distribuição do Cl'Ctlito agricoltt nas cu.pitacs 
dos Estados o J.etermina. as condiçüm; em que 

·o banco <lever·<:t conceder o credito ás coope
.l·ativas agricolas. 

Como se doprehonde da ~nccint:t exposição 
feita, o projccto rescnte-sc do mesmo incon
veniente da centralização; não aproveitará 
aos pequenos agricultores, nem mesmo aos 
abastados que não tiverem relações com os 
.dominadores da situação político-financeira. 

A Commissão, limitando-se a fazer estas 
ponderações rapidas sobre a distribuição do 
credito agrícola do centro para a pel'ipheria, 
em .um paiz . de territorio tão vasto como o 
Braz.il, aguarda . o juizo da Commissão de 

. ·Orçamento, que é a competente para emittir 

parecer sobre a reorganização do Banco da. 
Republica e o auxilio de 25 mil contos de 
réis dado pelo Tho::;ouro Nacional ás coope
rativ<ts de cl'edito agrícola. 

.A' terceim categoria pertence o p1·ojecto 
sobre cooperativas agrícolas, já firmado pela 
maioria da Commissão de Agricultnra, que 
nolle concretizou as suas idéas relativas á. 
organização das classes productor·as, e con
seguintemente ao a.pparelhttmento e á de
fesa permanente da agricultura na.cion~Ll. 

A Commissão, em rapido esboço, expli
cará o sou pensamento. 

Em nosso paiz os agricultores tnem vivido 
até hoje realmente isolados, alguns agru
pados em flnnilia.s, c todo~ osporando a so
lução Llo problema agricola do Governo, a 
quem tornam l'e~ponsa.vel pel<.ts crises ator
montadoras. Por sua vez os governus, ha
bituados ·a ser endeusados, considerados 
arbitros das sitUitçõcs affiictivas da hwoura, 
j<t nã.o acodem <WS reclamos feitos opp;;rtu
namente pehLs cla.ss~s soffecdor~ts. Acreditam 
facilmente que tudo ma.rcha no melhor dos 
mundos e n.ttribucm as queixas dos la.vra
dorc~ a uma espocio de idyosincrasia. que, 
pervertendo o senso pratico da lavoura, 
l';tl-it ver tudo com côres negras e o céo car
regado de borrascas ünagina.rias. 

O isolamento gerou a. desconfiança reci
proca, e a Yida agricola. tornou-se uma ver
dadeira. luta entre irmãos. fazendo lembrar 
Eteocles c Polynice ! · 

Em c<tda vi:3inllo o agricultor vê, não um 
companheiro d.o peotissão com quem . possa 
trocar idéas, não um amigo com quem possa 
concerta.r planos,não um auxiliar• escla.recido 
o desintm·essado com quom poss[L contar em 
um momento de cri::>e t.Lrruinadora, desalen
tara; mas um rival, um inimigo disfarçado, 
um mystificador, um visinho peri.goso, quo 
niio perde occu.sião de oxpor ao ridículo o 
compa.nlteiro de profissão c intimamente se 
regosija, do insuccesso, da ruim~ e dtts dcs· 
graças ü•ropa.raveis do qne lhe parecia razor 
sombra.. 

Vicios do velho rcgimen agricola, cu,jt~ 
vida era alimentada pela escravidão, o 
egoismo ·e a desconfia.nça penctrara.m fundo 
na educação das classes a.gricolas. A oscra· 
vidão desapparoceu, mas os e1feitos do m:.tl 
<Linda perduram, e é necessaria à acção cner
gica dos propagandistas f2J dos poderes 
publicas para, se transformarem os velhos 
habitas, de1•1•uir-so o edificio carunchoso da 
rotina, c leva.r-so ao espirito dos agricultores 
a convicção de quo o isolamento é, nos tempos 
modernos, em que . as proprias associações se 
concentram na Europa e na Anierica em com
ptoirs, co,rtels e trusts como um pantano pes· 
tilento, produz a ea.chcxia, o esgotamento, .a 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 11:08- Página 57 de 70 

. '1'36 ' A~~AF.S. DA CAl\IARA 

mortt~; ào·passo que a associação é como o ar 
oxygcnado das ÚJ.ontanlHts,_ fortalece o~ pul
mões, revigora o orgamsmo, r~s~1tue a 
saude ao corpo c a alegria ao esp1r1to, é a 
vida com o maior conforto possivel. 

E' mister esforço supremo para fazer o la
vrador comprehender ·que a sua felicidaie 
d•opa em deante cstti. na aggremiação, na 
identificação de seus interesses individuaes 
com os interesses de seus companheiros de 
profissão, que a victoria. de sua causa só po
derá ser gara,ntida quando elle e seus compa~ 
nheiros constituirem legiões para lutarem 
'contra os obstaculos da natureza e os inimi· 
gôs da classe, tendo como bandeira- A. 
união pela vida. 

Como dizia o Sr. ~Ieline, em . 1901. em 
Epinal aos seus pa.tricios, dirá a Commis~ão 
aos agricultores hrazileit•os: «E' chegado para 
a agricultura o momento de se reo1·ganizar 
commercialmente. E' sobre este ponr.o que 
ella deve se concentrnr inteira e neste ter
reno os seus amigos devem se reunir.» 

Os propagandistas da regeneração agrícola 
pelo espirito de associação, pela cooperação 
mutuados profissionaes da agricultura e in
dustria.s rut•aes tecm desenvolvido admira
vel activldade e os congr•esso::~ agricolas não 
cessam de affirmar peremptoriamente que a. 
«fundação dos syndicatos agricola~ ligad.a á 
<lt" cai.xas locaes e regiona,es ue credito mutuo 
azricola. funcc.ionando como caixas de de 
pusito. Ca.cilitam a con:Stituiç1io do cttpital 
agricoltt », e ma.i~ ainda c1ue «é mister que 
os azricultores em gora.l compt·ehendam as 
vantagens da, união e cooperação como f'acto
res do cr•odito e elementos poderosos de or
ganisa,;~5.o ccllnomica c busquem pr•atical-as 
eomo os unicos, roacs e seguros corn quo ellcs 
devem contat• nos dias bons ou mãos que ti
vei•om do at1•avessa1' os interessos o destinos 
da lavoum ». (Conclusões 21 c~.~ do C. N. 
de Ag1•icultura.) 

Os intercssa,dos a todo o transn n:.L conser
vaç~ão dos antigos n10ldes agricolas, os que 
descortinam a independencia do agricultor 
nos syudicatos agrícolas que não são nucleus 
de especula.çi'í.o, mas escolas de fratel'
nidade, mutualiua.de, solidal'iodade, ;jus
tiça c probidade, movem desde jél campanha 
contra. a transformação agrícola, do paiz, 
insinu~ndo 'que os syndica.tos são phantasia,s, 
nada valem $em a organização do cl'edito 
agrícola, o procuram leva1• ao espirito se
cularmente desconfiado dos ag·ricultores a du
vida. sob1•e a pra.ticabiliaade e proftc~idade 
dos · syndicatos. 
. ·Tamoom foi assim nos outros paizes, ando 

a .çoqpe1•ação mutua viceja hoje· · frondos·a
mente, ahrigan<io debaixo de sua soml>ra os 

. vroductores agi• i colas. 

«Pareceria q'üe uma: · instituição ~o utit 
deveria ' .achar entre todos, sinão um apoio 
efficaz, ·pelo menos uma syrnpathia confes
sada. · 

Mas em nossa. sociedade o egoismo.por
vezes, a ignorancia· as mais das vezes. vem 
embaraçar as melhores concepções, reta1•dar· 
a sua. pra.tica. e susciti1r difficuldades .•. 

Entre os adversarios ha dous grupos: uns
rejeitam a cooperação pura e simplesmente; 
outros; mais claramente hostis, querem san
ccionar sua .desapprovação por medidas · que , 
teriam como effoito arruinar a idéa coopera~· 
tiva, si esta. idéa não nascesse das necessida-· 
des socia.es corno o remedio nasce do excesso·· 
do pr0prio mal.» 

Esta ponderação feita por Loui:; Banneux 
em -seu «Ma,nuel P1•atique de la CooperatioO»· 
em relação á Belgica., applica-se a todos os 
paizes. 
. Ta.mbcm, entre nós, o egoísmo do uns e a. 
ignorn.nc.a de outros hão de c1·eaP emba
raços á marcha triumphal da id~a coopeva
tiva, cuja primeira crystalização é syndic-
Cl1to agr·icola. . 

Cumpre, portanto, ao pode1• publico, que· é· 
o impulsionador das idéas novas,queexamina, 
no seu conjuncto, as questões sociaes de
baixo do ponto de vista do interesse publico, 
cercar de todas as garantias e immunidades- O· 
syndicato agrícola, que é a fôrma mais 
simples de cooperação mutua, que . é · o
germen d'onde brota naturalmente a coope
rativa em todas as sua.-3 modalidades, ainda. 
as mais complexas. 

Si o isolamento é um mal e tem sido até· 
agora um ob.:;taculo á prosperidade da classe· 
agricola; si o syndica.to. nos tm·mos da Lei 
do 6 de jai1eiro de 1903, é a fórma mai~ 
:;;implos e rildimentar de coopora~1ão agricola. 
e ao alcance de todos os agricultores, sem 
exclusão tlos que vivem na.::; mais longin
qun.s regiões dos nossos sertões; si, como O · 

Pl'otheu da. mythologia, o syndicato é dn, 
mais estupenda flexibilidade, adaptamlo-se n, . 
todas as culturas ~ a todas as regiütls agri
colas, como se vê no livro do conde de Roe
quigny ~ Os Syndicatos Agricolas >), o po·· 
der publico não deve hesitar om prestigiar 
o syndicato, em constituil-o o centro do mo-· 
vimento regeneratlor que va.e se operando· 
no paiz, em cer•cal-o de concessões, immu-· 
nid11des e garantiasospeciaes; que . compil-· 
Iam- os retardata.rios a . se ag~1·emiarem 
para gosar das vantagens synaica.es, sem 
projuizo de sua independencia e liber•dade de 
acção. . 

Em Franca os syndica tos pt•oflssiooaes sã.o, 
nn: phrase do Waldech:~Rousseau, reputados 
estabelecimentos de utilidade publica e gosam 
de {nvo1·es especiaes, por(tUe os serviço$ por· 
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elles preshdos, aproveitando aos syndi
catarios. são de utilidade geral pa1•a o paiz. 

Os agricultores syndicatados não ficam 
constrangidos em sua liberdade ; utilizam-se 
dos serviços dos syndicatos si estes lhes con
veem e (1uando llles conveem. 

Na ex:posi<:ão de motivos com que a Com
missão de AgricuLtura precedeu o projecto 
que foi convertido na lei de 6 de janeiro de 
190:3 está escripto claeamente o seguinte : 

« Todo lavrador residente na circumscri
pç~ão syndical ou tendo nella interússes agi·i
coln.s pôde entrar pal'a. o syndicato mediante 
pequem1, cotiz<•ção annual (10$, 5.~ ou 2$) quo 
geralmente não exe8de de 5 fra.ncos em 
Fr:tnça ; si lhe convém. permanece indefini
damente na. associação, si não acha bom o 
auxilio:, retira-se quando quer, pagando sem
pre a cotização do anuo em que se retira.. 

Si o syndicato fnndn. uma ca,ixa rural 
Rai1feii3t1n ou alguma cooperativa de pL·o
ducçã.o ou consun;10, o socio não é obrigado a. 
concorrm· para. e lias, rr ue ficarn tendo respon
S'1bilidade propria, diver·sa. da tlo synclic ~to, 
einbora orientadas e influenciaJas pelo cspi-

. rito syndic:tL ; mas, si no correr do tempo o 
socio se convence da utilidade das obras co
operativ::ts, o seu dir•ci to de cooperar é ga
r·u.ntido ». 

O projecto de coopo.rath-as agricolas oll'e
l'ecido na. di~cussã.o do pro.jccto de ;.tuxilios ú. 
lavoura pela. Commissào de Agricultura 
gira em tol'llo da idét~ syndical, isto (!, pro
cura facilitar á ln.voma a organizac:ã.o do 
suas f •. n~ças e u. dofesa dn seus interesses eco
nomicos por meio de cooperativas do toda. 
especie, inspiL•adas e or·ien1.a.das pebs asso
cia.ções agrieolas dcnominatl:.Ls synrlicat.os 
pela l.oi de 6 de janeiro. a exemplo da lei 
fra.nceza, e rllte a. lei lmlgtt dcnomina.-uniões 
ag:·jcola.s. 

O projocto contem as segnintos idéas fun
rlameutacs: 

I:~. :1. determi na(;~ão das n01·rna.s legao::~ para. 
•~ eonstir.ui<}:\o de coopemtiva.s de todtLs :~;s 
modalidades, scguml.o os cspccimens conhe
eidos nos outros paizes, inclusive o Raill'<.~isen 
(arts. 1° e 1.2) ; 

2•, a separação completa do synUicu.to agrí
cola das cooperativas por elles orgauizadas, 
(lo modo a não se idcntitlca.rem as duas 
cre:tções o nã.o se con f11D<lirem as rosponsa.bi. 
lidados, que ficam sendo distinctas (art. L~·l) ; 

3~, a refol'ma das caixas cconomicas fc
deraes no sentido do lhes ser permittido em
prestar os dinheiros depo!:iitados ú.s coope
rativas de credito ag-rícola mediante a ga
rantia pessoal e solidaria dos associados o 
sob 1•igor•osa responsabilidade dos respecti
vos · administradores das caixas economicas 
(art. 15, § 4°} ; 

Vol, lV 

4a., O auxilio do governo por mAio de em
prestimos directos üs cooperativas de credito. 
rcgionaos regularmente organizadas e que 
estiverem funccionando com o fim de au
xiliar a lavoura e impulsionar as caixas 
ruraes nas localid<tde.~ ( art. 16) ; 

5:', isenção de direitos ou antes a reducçã.o 
dos direitos do importação de 3 "/oad v <do-
1·em. concedida a.os syndicatos ag1•icolas e 
cooperativas para machinismos,instru:mentos 
para a lavoura, ara.me farpado, · adubos 
chimicos .. carburetantes, desnaturantes pai·a. 
o alcool. animaes reproductores etc., (~tti
gos 16, li e 18) que elles importa1~em. 

O pl'ojecto de cooperativas a.gricolas, cuja 
cri ~ica. J;oderá. ser feita pelos com potentes 
em uma nov:t discu::;são, destacando-se do 
pt·.)jecto emendado para seguir marcha. se
parada, sa~isfaz em suas .linhas gcraes as 
a.spira.çüus da agricuLtur:;t nadonn.l, que re
clama, desde o Congr·esso ~acionai do Agri
cultura .• uma. lei especial que, ttmplhndo tLS 
dispos :çõe::: do Cod.igo Commorcial, facilite 
;~os la.vrarlore3 a organizaç~ão do credit~> 
agrícola c de outras associu.c;õo::; de cc
operaçi'i.o mntua. 
N~L impossibilid<tdc do desenvolver rninu·

ciosamcn r.~ ! o.> a t·gnmen1;os que justificam o 
projectu. :t Commissã.o reset"ra-sn ptLra fazol·o 
upportnn:.uuente na ultimiL dtscussão, corta 
d.e <tue tL Ca.ma1·a. não nogarü. o seu voto ao 
projecto p:nn. com mais L:Lrguez:t est.wlal-u 
na di::~cuss :\o especi<LL. 

CO:-\CLUS.\0 

A Commbs:iiJ, á. vist:t do exposto, é do pa
~ccm· quo :5e,jam approvu.d,,s : 

zu, o prv,jecto substitutivo du St•. Ca.nJiJo. 
Rodt•igll<lS c outt•os com a e monda. uus SL's. 
Tos1i11. e Chl'istino Cru:~.; 

2°, o projecto do cooporrd;ivas n.gl'icohtS· 
fi1•mado pela. mtüor-i11 <la. Commissri.o, sondo 
uestaeatlo pal':t constituir pr·ojt~c 1io sop:1.ra,LI.o 
e taL' nov:L ui))cussã.t>. 

Sala. das SQssües. 20 do novembt•o (le I D03. 
-Ignacio Tosta.presidento-rcLa.t.oi'.-Ch,·islino 
C1·uz. - Re/,ouças de Cm""r.ttlw. - /t.o;tado 
Coi11lbrct.-Uern.inilmo de Carvalh.o.- .Joaquim· 
Luiz 'l'ei.-,:eira B J•anda:o.- 1J1.tlcr.1o Vianna.-
Bc.zerrU J• imtcnelle. · 

N. 168- 1897 

O Congresso Nacional resolvo : 
Art. 1." Para auxiliar as industrias agl'i

co.la. o pastoril haverá em cada Estado da 
União e uo Districto Federal um banco de· 
credito real. fundado sobro o plano dos
decretos ns. 109 A e 3i0, de 19 de janoil'o o 2· 
maio de 1800. 

11:) 
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As operações do banco estabelecido no Dís
tricto ttederal se estenderão tambem ás in
dustrias connexas em todo o territorio da 
.Republica. 

Art. 2-0 E' fixado em 80.000:000$ o capi
tal maximo para a base da emissão das let
tras bypothecarias, assim distribuido : 

Para o banco do Districto Federal 
15.000:000$000; 

Para cada. 11m dos Esta.uos de Minas e 
S. Paulo, 7. 000:000$000; 

Para cada um dos Estados de Pernambuco, 
. Bahia e JUo ele Janeiro, 5.000:000$000; 

Para o Estado do H.io . Grande do Sul, 
4.000:000$000; 

§ 2. o As operações efiectuadas no regimen 
e na vigencia desses contractos formarão 
uma carteira especial sob o titulo-Carteira 
Gtwantida; todos os contractos de empres
timos assim celebrados deverão conter esta 
decla,ração, bem como todas as lettms hypo
thecarias da rcspeati v a emissão. 

Art. 7. o .Junto á d.ircctoria de cada banco 
o GoYerno da União terá um serviço de 
fiscaliza,ção com as attribuições definidas 
em regulamento. eoácndo as clespezas re
spectivas por conta dos estabelecimentos 
bancarios . 

Art. 8. o Os bancos te1•ã.o suas sédos nas 
capitaes e as succursaes ou a-gencias que o 
guverno do Estado julgar nccessarias nos 
mais importantes eentros a.gricolu.s o :pas
toris . 

Para ca,r!a um dos Estados do P::trâ, Mara.
·nhão, Cea.I'<.t e Espirito Sa.nto, 3.000:000$000; 

Para cada um dos Estados do Piauhy, Ala.
. goa.s, Sergipe, Amazonas, IVo Grande do 
N01·te, Pan.Lbyba, Paran<.L, Santa cathal'ina, Art. 9. o Os bancos poderão emittir lettru,s 
Goya.z e Matto Grosso, 2.000:000$000. hypothecarias até o quintuplo do referjdo 

Art. 3o. O Governo Federal é responsavel ~tt~t~~· a juros a,té G ofo, pagos semestral
pelo pagamento dos juros até 6 o;o das let· 
tras hypothecarias e pelo seu resQ'ate, uma Art. lO. C:.tda, banco recolherá ao Thesouro 
'Vez que os Estados tomem igual L:esponsabi- Federal, em <.tpolices <la. divida publica na
. lidado quanto ás !cttras omittidu,s em vir- cioni1l, 10 °/o do valor da· emissão das lettras 
tude dos emprestimos realizados nos ruspe- hypotltecm·ias, que r·c:.tlizar, até o limite que 
cyvos torl'itorios o so sujeitem <í.s disposi- lhe ,; permittido. 
çoees da presente lei, salvo quanto ao banco . Taes apoliccs serão conservadas em dopo
do Districto Federal, que terá a garu.nl.ia sito como garantia acc1·eseida ás referentes 

·dirocta e unica do Gove1·no da União. a. lottra hypothecaria. . 
.~\rt. <1''. Si dentro de dolls annos da du,ta ~ l. 0 

O prazo dos emprestimos hypotheca-
do l'egulamento cxpcdit1o pn.ra i.t execuciio rios não exceüerá do 20 a.nnos. a juros não 
desta lei, não for possível contractai· com superiores a 8 ()/o rto anno, além da commis
algum bu.nco, em qua.lqucr dos Esbtdos, não siio úe 1 "/o de administrnçã.o, tamhcm an
.oiJstanté a responsabilidade asst:unhlt~ por nua.l. 
estes, o serviço cor·r·espondente ser:i. feito 1•::-ose pt·azo ser:í. l'Cgula,do do mouo que 
llelo Banco da capital l"o<lera.L :unplia.da pm•u. todos os cmpr·cstimus ostoja.m liquidados ao 
clle a quota uo capital quo, na distribuição, tempo da tm·minaçã.o dos contmctos dos ru-
pertencol' aos gstu.úos auxiliados, mediatnto spoctivos .b<tncos. · . 
conl;ractu com 0 Govm•no 1[ 0 l'cspectivo Es- ~ 2." A commissão do administração sor:í 
tado, fun<.lando par:~ usse fim as noco:-:;su.rius computada a.nnualmonte sobl'C o sa.Ldo do
succtm;aes cum Cll.rteü•a.s irnoimmente sepa.· votlor · 
t•ada.s da Cent.ral. AI·L 11. O Vtl.lül' dos empw~sl;imos nunca 

.Art 5". g• ig-ualmente facultado ao banco excoclol'<i. a rnetade dn valor úos immovei.s 
do Districto Feueral, mantida a obrigação do rur·aes c dous terços d.os 11rbu.nos. 
fund:.tr succursa.es com cat·t.oiras inteira- ,\ri;, 12. Esi.e maximo será elevado a. 
mente sepu,1·adas, incorporar a si um ou 60 "/ .. , quando se tra1m· de immoveis inseri
mais bancos estaduacs, mediante accordo das ptos no regisi;l'o Tor·rens. O lmnco contra
respectivas assembléas gemes, dovitlamente c&a.ni;c pode1·á. promovc1·, d.e accordo com o8 
homologado pe~os Governos da União e do mutuí.Lrios, a ip,scripção tios immoveis (!\lO 
Esta. do ond.o 1ilv.er ~tido o banco incorpo- .

1 

s.·orvirem de ga,mntia. aos cmprcsi,imos qüe 
rando. · tivm• realizado. etroatuando todos os traba-

-0_rt. oo. Os bancos tle que tra.ta esta lei lhos neccssa.rios por pessoal de súa confiança 
seru.o, na Capital Federal, aquellc com o e debitando ao mu1iuario pnla importancia. 
qual o Governo da. União contra.ctar e, em das dcspezas, q11n scr:"t addicionada á sua 
ca.da Estauo o que con tractar com o respe- di vida. hypothecaria,. 
ctrvo Governo, satisfe~tos os rQquisitos le-: Art. 13. Os empresí;imos se effectuarão 
gaes. tambcm sobre penhol~ agrícola, podendo os 

§ I o •• o prazo dos contl·actos com os bancos. respociiivos contractos ser feitos por oscripto 
.será umfol·memontc.de ::o :tnnos. particular. 
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O prazo delles, porém, não excederá de 
tres annos, nem os juros se elev<trão a mais 
de;9 °/ •. 

Art. 14. As emissões de lcttras hypothe
ca:3ias se effectuarão por séries, mediante 
autorização do Governo Estttdnal c appova· 
ção do Governo Federal. 

prostimos realizados; o restantC? será. co"J?.v~r
tido immedíatamentu em apohces da d1vula 
publica, que serão averbadas em nome do 
mesmo lw.nco, com a clausula do inaliena veis, 
para constituiçã,o de um fundo de garantia. 
de snas proprias Iettras emittidas no re-

Art. 15. Ate onde permittirom os fundos 
destinados a auxiliar a lavoura, o Thesouro 
Federal realizar(L emprestimos a. cada banco 
sob caução das lottr·as hypothecarias por 
elles emittidas no rcghncn desta lei. 

glmen ucsta. lei. . 
Art. 20. O!! juros das apoliccs do fundo do 

garantia serão ta.mbem convertidos em apo-

Esses emprestimos terão por base a somma 
correspondente ás scrie::: cuja emissão for 
autorizada, guardada entre estas a mesm<.L 
proporção. 

Art~ 16. Nos emprestimos <t c1uc se rc
fet·e o a.rtigo antecedente as l:ettras ::;erão 
l'ece bidas ao par ; os juros serão de 3 u f o, 

pagos por semestres vencidos ; sendo de :20 
;.mno:~ u prazo de duração dos mesmos em· 
:prestimos. 

Art. 17. Para occorrer :1 estes empresti
mos o Governo lançará mão : 

a) da verba que para o tirn especial de a.u
xiliar á lavoura fôr votada pelo Congresso ; 

b) da importancia total das prestações pa
gas pelo Banco d<t Republica do Braz:t par<t 
amortização do seu debito, e da~ quot<1s com 
quo entrar o mesmo Banco para o Thesom·o, 
por conta. dos juros e amortização dos em
prostimos cllcctuados pelt.t extincta car'teira 
de bon'~ts ; 

c) da metade do pr-oducto liquido dos im
postos sobre renda, q uc forem vot<tdos no 
orçameuto, quo serei a.pp1icada especialmento 
em auxílios á lavom·<t de cerc:.tes c fi. indus
tria pastoril, no Districto Federal e nos Es
tados em que for arrceatlatlo, pelo mesmo 
p1·oces~o esta bulcc:ido neSti1 ld Jnn·a os auxi
lias goracs :i, l::wutH·:t. 

.\rt. 18. Na. insulli~~iencia desses recursos 
part~. occoner a. ta.es empl·t~stimos, a. juizo 
(lo Govm•no, ficá o mesmo autOt·izado: 

a) :1 cll'octuat· qu;tcsquor opera.c.~õus de cr·e
dito no interior uno cxtm•ior até o maximo 
de cem mil contos de réis; 

b) a admittír as lcttras llypothecal'ia.s 
emittidas pelos bancos no regirnen da pre
sente loi, como garantia de ernprestimos nos 
termos da lei n. 2. 565, do 2!:1 de maio do 
18~5, que vigorará elevado ao triplo o Süll 
maximo actuu.l par·a o fim exclusivo da pr(l· 
sente lei e nas condições nclla prQscriptus ; 

c) u. ompr·eg:u· os saldos em dinheiro da~ 
seguintes origens: 

Emprestimos dos cofres de orphilos; 

lices para augmentu do me::irno fundo. _ 
Art. 21. Os bancos contra.ctantes entr<.tr<w 

semest.ra.lmente para. o Thcsouro com a im
port;wcia das lcttra~ sorteada.s pua resgate, 
::;endo-lhes creditada n imp01•tancia em conta 
de amortizaçào, ficando-llte::i, porém, salvo o 
direito de amm.·tiz;u· em todo ou em p<J,rte o 
seu debito (Llmndo lhes convier. 

A imporw.ncia. destas amortizações somes
tracs, a.ssim como :1. dos juros pago:-; c qua.es
qner quantias que forem entregues ao Tho
sour·o por antecipa.ção, serão a.pplicadas ao 
resgate do pa.pel-mocdt~. 

Art.. 22. No fim do pr:.tzo dos contra.ctos 
elfoctuados com os bancos hypothccal'io~ 
para execução da presente lei. c umt~ vez 
rc!sgata.das todas <.ts lettras emitti~as. no sou 
regim1m, das <tpoliccs qu(• constltUH·om us 
fundos <lo gat·antia revorter<i. pu.ra, o Tho
som·o n11mm·o corrospondeute á somma. da.s 
dill'erenç:1,s do ju1·os que o Thesouro huuvm· 
deixado de rccebor durante <L vigcncia do 
contractu, compul.itdo o V<üor da a.pulice <LO 
par, e as rustante . .; pertencerão ao lm.nco con
tradante em plena propriedade. 

Par'agmplw unicu. As <tpuliees do fundo d.o 
garanl.in. (lllO revorf.urem au Tl10souro snr~u, 
<L juizo do Govm·no, annulla<la::; ou rcomrG
tida.~. sendo nc~slo 11ltimo c<tso <L sua. impor•
ta.nci<~ tLpplicat.li.L ao resgate do p<Lpel·moeJ.a.. 

Art. ~;j. As lotH·as em i tliúa.s de a.ccordo 
cum oxl::1, lni ::;er·úo adnütticlas em liodos os 
t!asos dr>. flan(,:a ou cau(,~fi.o, om quo <.L logisla
':ií.o cxigtl g-at·antia coustitnitla em l.itulos da 
dívida, pni,J.ic:.L, 

Art. :!4. IJs ha.neos contract.antcs devel'i'io 
pt·omover a. erca.~rr.o do c;.d:ms rut'<.t.es <.lc om
prostimos o das sociedades cooperativas do 
que tra.ta. o a.rt. 25 t.lesta. lei, nos principa.os 
cunt1•os productures das respcctiv:~s circum
scripçõc.~. d.o ace01·do com os governos est;a
dua,es, obdga.ndo-se a empregat·, Lle seus 
prop1•ios recursos, a ~omma, correspondente 
:L quinta paete di.L import.anciu. total dos 
empresl;imos, que obtiverem do Thcsouro 
N:wional, em auxílios directos de capit;1l 
para a. !'undaçí1o daquellas coopr~rativas que' 

Bom: de defuntos, ausentes e do evento. 
Al't. 19. Os ,jta•os das lcttra.s bypothccarias 

se destinai·cm a.o fim especial de fomentai' c~ 
pl'oteger a pequena. lavoura .. 

l!:m J'elação ao banco do Distrlcto Fefloml, 
esta. obPígação límita-so a.o tcrr•itorio do 
mesmo districto o do Esta.l.lo do H.io do .1:~
müro. 

em caução no 'fhesom·o serão por este l'uce
bidos do banco mutuario e de sua impor
tancia deduzidos os juros davidos pelos em· 
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Art. 25. E' pÓrmittida: a · constituição de 
sociedades cooperativas sob a fót·ma anonyma 
de capital limitado ou illimitado, com re
sponsabilidade solidaria limitada. ou illim J~ 
tada dos a.ccionistas ou mutuarios. mediante 
as condições quo se seguem e a que as mes
mas fi€!am suboi'J.inadtLs: 

a) :testas sociedadns são applicaveis as dis
posições do decreto n. 434, de 4 de julho de 
1891. que não forem incompatíveis com a 
indole das mesmas e com as restricções do 
art. 46 do citado decreto; 

b) si a sociedade for de ca-pital illimitado, 
deverá a administração communicar o nome 
do novo accionista e o ~ngmento de capital, 
para ser archivado mt Junta Commerclal; 

c) n.s acções destas sociedade::; serão nomi
nativas e nã.o serão do valor superiot· a cem 
mil réis (100$000); 

d) ·cada accionista terá sómente um voto 
para deliberar nas assembléas geraes; 

e) o accionist.a que vender suas acções 
sel'á responsavel até que as cont<1.S do anno 
sejam approvadas em assembiéa ·geral ordi
naria; 

f) a admissão de novo accionista se cffe
ctuar;t pela apresentação de · tres ou mais 
accionista.s, que ~e responsabHizem por• su<t 
honof'abilidade; 
· !/ ) o accionlsta poder·á sor excluído da so
cledaflo e as suu.s acções transferidas a outro 
:1ecionista, ou não, por• deliberação da assem
bl<.\a ger11l; 

h) e::;tatl socicd<Ldcs poderão ,fazer· empres
timos sobr,!3 propriedades já exploradas: 

1°, por ril·hneira hypotheca de immoveis; 
2<>, por penhor ag·ricola, feito por escripto 

particular, sendo. porém, necessaria a in
scripção no registro da. comarca, para que 
possa valer, eontra torccir·os; 

3°, por lettra.s agricolas, á ordem, em quo 
se detel'mine prazo fixo de voncirnento, nuu
ca maior de 1~ mezes, loga.r c qu:1ntid<1de de 
gcner.Js a eutrega1·, com a designação de.sua 
qualidade, ou seu valor em moeda cor· 
rente. 
. O mutuario que acceitar lettras de valor 

oxcedentc ás suas colheitas, incorrerá nas 
penas do <~rt. 388 <lo Cudigo Criminal; 

4°, pOl' eonta corrente garantida, por hy· 
pothcea, penhor c lettr•as agricolns; 

5°. por caução do títulos de divida, garan
tidos pelo Goveruo da União ou dos Est:1dos 
o W(Wrants. 

i) estas sociedades poderã.o receher em de
posito dinheiro i.t Juros e ob.joctos de valor. 

Art. 26. 1'ud.os os actos c contractos rea
lizados no rcgimen da. pr·esen~o lei fic<tm 
sujeitos á exclueiva compotoneia da. jurisdi
cção commercial o sua execução judicial sel'á 
summa.t•issima, devendo pa.ra isso os Estados 

adoptar préviamente nas . suas · legislações as 
modificações necessa.rias. 

Art. 27. Os contractos com estabeleci
mentos de credito real, devidamente auto
rizados, poderão · ser celebrados; quaJ.quee 
que seja. o seu valor, por documentos ou tí-
tulos particulares.. . 

§ 1. 0 Estes documentos ou títulos serão 
escriptos pelo secretario do estabelecimento 
de credito real, ou por outro official que para 
isso tiver sido designado pela administração· 
o qual será sempre o primeiro a assignar. 
Os dizeres e conuições geraes desses títulos 
ou documentos, consoante a disposição esta
tutaria dos estabelecimentos de credito real. 
poderão ser impross:ls ou lithographad,os. 
As assignaturas dos quo intervieram no con
tracto, isto é, dos contrabentes, ou pe;:;soas. 
a seu rogo, quando não souberem ou não pu
derem assignar , dos seus procur·adores e re
presentantes legaes, e testemunhas, come
çarão na linha immedia.ta áquella em que 
findarem os dizeres, e serão reconhecidos por' 
tabelliã.o. 

A resalva das emendas, entrelinhas ou ra
suras que occorrerem de\"erá . ser feita flij 
fim do documento ou titulo por extenso e 
antes das assigna.turas. 

§ 2. 0 Os títulos ou document.os serão, pelo· 
menos. em triplicata. Dous dos exemplares 
ficarão no estabelccimonto,e ambos set•ão en
tregues ao mut.uario. Poderá ser maior o nu ,. 
mero dos exemplares, conforme o nmmwo 
dos outorgantes. Um dos exemplares desti
nados ao estaberecimento será sell:.tdo e set'
virá para inscripção, transcrjpção ou aver-: 
baqão no Registro Hypothecario. Nos out1•os. 
exemplares se fat•á. a declaração do paga.
men to uo sello. 

Art. 28. Os títulos dos contractos assim 
celebrados serão, pa.ra torlos os effeitos, con
siderados como escripturas publicas, devendo 
conter os requisitos cssenciaes destas, como 
<lata e logar da. celebração do contracto, assi· 
gn~ttura da.s partes e das testemunhas. 
menção das procura.Ç'Ões (qu:.tndo houver) e 
declaração de como o contracto foi lido por
ante a.s partes e te:01temunhas e por todtJs 
reconhecido conforme ao estipulado. 

Art . 29. Xo regulamento que o Gove1•no. 
Federal expedil• para Pxecução desta lei, 
serão determinados : o modo de tornar . etre
ctiva a responsabilidade dos Estados e o da 
liquidação dos bancos que se tornarem insoL
vaveis ; o processo da avaliação dos immo
veis,da realização e entrega dos emprestimos, 
bem como do seu etrectivo emprego ao desen
volvimento das propriedades hypothecadas ~ 
o modo de dispor das propriedades . adjudi
cadas ; typo e emissão das lettras hypotheca
rias ; a escripturação do~:~ Iav1•adores e o mais 
que necessario for para o bom .desempenho e. 
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:proveito da presente lei. O Governo estabe
lecerá. instl'Ucções par:.1. os 1iscaes e tambem 
regras para fundação das caixas ruraes ou 
cooperativas, attendendo c1~ medidas conve
nientes para o fomento da pequena la.voura e 
eonsolidará as disposições . vigentes e que 
torem applicaviJis ao credito real movel, po
üendo üecretar.multas até uez contos de réis 
'(10:0005000). 

Art. 30. Revogadas as dispJsições em con
trai'io . .....:...com restricções.Con~etio da Fonseca, 
pre.~idente. -Malta Machado, relator. -
Eduardo Ramos. -Com restricçõcs, Alfredo 
Prnto. · 

Emendas ao projecto n ~ 168, d·e 1897 

Nl. 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.<> Fica autorizado o Governo a pro

mover a valorização do cat'é e o eq uilibrio 
~ntre a o1ferta e a procura desse genet·o.· 
Para isso, al<!m de outros m3ios que consi
derar aptos, poderá de accordo com os Es
t<LÜOS productores de café : 
· § 1.0 Auxilial', por meio de garantias de 

juros, subvenções porcentagens, .. augmento. 
reducção ou isenção tle impostos, os syndi
ca.tos a.gricolas ou emprezas commerciaes 
idoneas que tenham por fim : 

a) Regular o commercio do café brazileiro, 
:garantindo-lhe um preço minimo durante 
nm prazo determinado. 

A associação se obrigará, · a estabelecer nos 
portos brazileiros de exportação de cafe os 
armazens _apropriu.dos para recolhimento do 
cafê, podenuo este ser vendido em leilões 
publicas e pago em ·ouro ao cambio do dia. 

b) fazer activa e coustante propaganda do 
ca.fê para augmenta.r-lhe o consumo nos 
:tctuaes merc11do:; consumidores c nos ~tne 
deverão ser· abortos fó.rc.L e dentro do pa.iz. 

A associação que a isso se propuzer· se 
obrig:a.rá a estabelecer escripto1•ios de amus
tras do cate brazilC!iro nos portos em que 
operar, registrando. com precisão, o movi
mento commercial da mercadoria e ützendo 
estatística rigorosa, com declaração das pro
.eedencias ; 

v) operae com o credito ag1•icola, por 
descontos e redescontos de lettras agrícolas 
e de lettras ou ordons de la v r adores ; por 
emprcstimos ou adeantamentos para custeio 
tla.s . lavouras, com garantias de penhor 
<~.gricola ou morcantil,wa1·rants e hypothecas . 

A ·associação que so encarregar desse ser
viço estabelecerá succursaes e agencias nos 
Estados que assim o reclamal'em. 
. · . § 2 ~o o Gove1·no fará · estudar todas as 
·condições dos mercados consumidores o dos 

paizes proJuctores de café, para bom eon he
cida.s serem no Bra.zil. 

§ 3. 0 Para garantia dos ca.pitaes que se 
empenhara.m nas operações referidas na. 
lettra. a do § lo, os Estados productor·es de 
café tomarãc, para com a. União, o compro
misso de tributar os terrenos em que se fize
l'Hm novas planta,ções de cJ.fé dumn te tres 
annos, pelo menos, bem como o de augmentar 
o imposto de exportação :-::obre os cafos de in
feriores qualidades, conforme a classificação 
que for tima.. 

§ 4. 0 As associações (syndicatos agricolas 
ou empreí':as commerciaes) contrac&antes 
terão a seu ca,rgo a;; despezas com a fiscali
zação dos respectivos contractos. 

§ 5. 0 O Governo fará, dentro ou fóra do 
paiz, as operações de credito que foram 
necossarias para a execução desta lei, obri
gando-se os . Estados, perante a União e re
spectivamente aos seus territorios, pelos 
compromissos que esta assumir para a fun
dação do estabelecimentos de credito agri
cola nos mesmos Estados, assim como ::le 
obrigarão os Estados productores de cafG 
pelos compromissos para a valorização e 
propaganda. dessa mercadoria e pelo au
gmento, reducção ou isenção do imposto de 
exportação. 

§ 6. o O Governo expedirá os regulamentos 
e instrucções que forem necessa.ríos á ex
ecução desta lei, nos quaes ficarão determi
nados os modos de tornar e1fecti vas as 
responsabilidades dos Estados e do funccio
namento e liquidação dos institutos de 
credito, e suppressão das succm·sa.es e agen
cias dos Estados. 

§ 7." O Governo potlorá, si julgar con ve
uiente. cl'ca.r e regutarnentat· a uotsa. do 
café, bem como crear typos nacionaes de 
café .. 

:\rt. 2. 0 Revogam-se as tlisposiçüos om 
contrario. 

S:Lla da.~; sessões, 5 do outubt•o d'J ton:~. 
-A. Canr.lirlo Rodl"igucs.-1•'/'anci.~co Malta, 
com restricções.-Rebouças de · Ca1·vatko.
.t1;evedo Jl'lr.trqt6ell. -ilstolpl~o Dutm. -Ribeiro 
Junq·~:eira. - Fmncisco Bernardino. - Fer
nando Prestes. - Camillo Soa1·es Filho. -
Jose Lobo. - Jesuíno Cardoso. - Paulino 
Cm·los.-Bernm·do de Campos.- 1llvaro r.le 
Car'Ualho. - Fen·eira Braga. - Arnálpho 
A.::evedo.-Francisco Romeiro,-Etoy Clw.ws. 
-Antero Botelho. - Padua Re.zende.- V. 
Mascarenhas. -.João Lui:;; Alves.-Carvalho 
Britto. - Lamounie;· · Godofi·edo. - Rstevam 
Lobo.-Bt6eno de Paiva. - Ca1·los Ottoni,_; 
. Jose Bonifacio. - A. Moreira da Silva. -
Bernardo Jvlonteiro.-Jose Bento Nogueira.
Jocto Carlos . Teixei1·a Brand(lo . . - Fidetis 
Alves. - Lau1·{.ndo Pitta·, -Jor.ío Baptista. -
JuUo Santos. 
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N. 2-SUBSTITDTIVO 

Art. l. o Pela presente lei podem ser. con
stituídas na Republici1 sociedades coopera
tivas de credito <tgricola, com o fim exclu
si.vo de auxiliar a lavouru, por meio de em
prestimos e de ütcilitar c ga1·antir outras 
operações rclatiY~S á induslrin. agricola. 

§ Estas sociedades serão constituídas 
nos Estados da União, consideradas como 
succursaes da cooperativa central que se 

· constituir<i na Capital da Republica. 
Art. 2 .. o Os capitae~ necessarios ao func. 

cionamento dessas cooperativas são forne
cidos: 

a) por depositos à vista ou a prazo; 
b) por emprestimos qu~ puder contra. hir; 
c) por operações de desconto; 
d) por beneficios de qualquer outro re

cm•so eventual; 
e) pelo resultado da venda de productos 

agricolas de que se enca1•regue a coopel•a
tiva em consignação pelos seus associados; 

t) por entrada de dinheiro pelo Governo 
Federal e os governos estacluaes a titulo de 
e1nprestimo. 

Art. 3. 0 As cooperativas encarregam-se 
de vender em consignação os productos agrí
colas, com a commissão de 5 %, adeantando 
aos consignatarios o capital de que preci
sarem, sendo elles preferidos nos empresti-

para o regular f~nccionarnent.o da coopera-· 
tiva. 

Art. ~.o Revogam-se as disposições em 
con t1•arw. 

Sala das sessões, 5. de outubro de 1903.
Felisbello Fei't·e. -Olivei1·a Valladt:to. · 

N. 3 - SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficam acceitas as obrigações e· 

condições constantes da proposta apresen
tada em sessão ele 9 de setembro do corrente .. 
anno, para valorização do café e solução da 
crise úa referida lavoura com a alteração. 
seguinte : 

Paragrapho unico. O preço basico para o 
typo 7, será de 8$ por arroba no segundo· 
anno e de 9$ no terceiro e nessas bases para 
os outros typos, emquaniio o cambio perma
necer entre lO e 14 d. e relativamen.te para. 
os cambios abaixo de 10 e acima de 14 d., 
de conformidade com as demais condiçÕQS 
estabelecidas na proposta. 

Art. 2.° Fica o Governo autorizado a :fir-. 
mar o contracto com aquelles proponentes, 
no prazo mais breve possivel. 

Sala, das sessões, lO de outubro de 1903.
Frede1·ico Bo1·ges. 

N. 4 

mos a rea.lizm·-se. O Congresso Nacional decretu.: 
Art. 4.o O capitu.l entrado pn.ra. a coopera- Dc.~ vu.lol'ização do café e outros productos' 

tiva. pelo Tl.lesouro Nacienal,a titulo de em- dt.t lavoura nacional e iudustriu.s rura.es. 
prestimo, é de 25.000:000$,feito em parcellas Art. l.o O Governo promoverá. a valol'i· . 
trimestraes. 

§ Esse capital render<.''L 0 juro de 3 % zação do c::tfé t:> outros productos da la.voura 
annualmente e será amortlza.do no prazo nacional e industrias rura.es pela su<t venàa 
maximo do 25 annos. directa nos · mel'cados cousumidores, em 

§ Essa amortização começará no fim do grosso e a retalho, melhoria. no sou prepa.ro~ 
quinto anno do funcc. ionamento da coopera- acondicion<tmeuto e transporte, propagaudc.L 
tiva~ para desenvolvimento do commmo e pelos 

outros meios semelhantes que ,julga1· ade-
Art. 5. 0 O emprestimo feito pelo Governo quados, podendo para isso: 

ser~i garantido pela solidc.triedade de 1.000 o.) conceder, por pmso não excedente de· 
socios, com entradas annuaes, os quaes con- dez anuas, garantia do juros, subvenções~ 
stituirão os socios da primeira serie da .coope- premios, rcducção ou isenção de fretes e 
rativa. impostos, conforme julgar mais conveniente, 

Art. 6.o Os emprestimos serão feitos sobre aos synclicatos ou a,ssociações cooperativas 
cauçôes, warrants, hypothecas consignaçpes condtituidas por profissionaes da agricultura 
de productos agrícolas e outros titulos de ou das industrlas ruraes, firmas, sociedades· 
cr·edito. · ou empreza.s commerciaes e socieda.des ano

nyma.s que a tal se p1·opuzerem, pr•eferidos 
Art. 7 ,o Pica prohibido á soci.edade fazer sempre os primeiros; 

qualquer negocio de ca.racter alleatorio, só b) mantee ·a publicação do boletim quin-· 
podou do fazm• omprestimos aos seus asssu- zenal, com a mais ampla distribuição· no .. 
ciados. paiz e no estrangeiro, contendo todas as in-

Art. 8, 0 Os ostntutos t•egularão todas as formações e estatísticas necessarias para O· 
questõos rdlati va.s aoiJ üeveros do conselho exacto conhecimento .dos mercados. produ
director, do conselho fiscal o du. asHamlJléa ct01·es c con~umidores e.para o desenvol:vl-. 
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mento da agricultura, c industrias correlati-
vas, nacionaes ; . · 

c) estabelecer typos nacionaes do café, 
discriminando-os por Estados ; 

d) obter dos Estados a tributação dos 
typos de café inferiores, de modo a impedir 
gradualmente sua exportação. 

Art. 2. 0 Para execução do disposto no 
artigo antecedente o Governo podePá despen
der até o maximo de 5.000:000~000, annual
mente. 

Art. :3. o Revogam-se <~S disposições em 
contrario. 

:sara das sessões, 20 de outubro de 1903.
Jiendque B01·ges. 

N. 5 

"Onde convier : 

· O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 

CAPITULO UNICO 

Dos Syndicatos e (.'oope1·ativas de creclito 
agricolc~ 

Art. I. o As associações cooperativas de 
producçã.o de · consumo, de compra e venda., 
de beneficencia, assim como as coopera. ti vas 
de credito, constituídas por profissionaes da 
agricultura e das industrias ruraes de qual
quer ospecie, com o fim exclusivo de pro
mover o custeio o a defesa de seus interes
ses, estudar o melhorar as conllições eco
nomicas du. producção o do respectivo con
sumo, reger-se-hão })elo decreto n. 979, do 6 
de janeiro do Hl03, no que lhes for ~~ppli
cavel. 

Art. 2. Estas associações, quer sejam ·ex
clusivamen·i.e do credito, quer reunam <~ es
trts outras fLmcções ·coopGlra.tivas, deverão 
consigmtr em seus osttLtutos: 

a) quo os socios são igualmente solidarios 
pelos compromissos cont.rahidos pela asso
ciação; 

b) qual a naliureza da responsabilidade so
lida.ria dos socios, si. illimitada., si limitada, 
esta,beleceodo neste ultimo caso o limite ma
ximo dessa responsabilidade; 

·c) que nenhu1ü socio podert'~ retirar-se da 
associação sem prévio aviso, com tres 111ezes 
de antecGdencia, ficando entendido que sua 
responsa,bilidade não cess~u·(~ emquanto não 
forem liquidados todos os compromissos da. 
sociedade contrahidos até o dia de sua exone-
ração·; . . . 

· d) quaes as condições de admissão, elimi
nação dos socios, que deverão ser profissio
naes da lavoura ou das industrias ru1·aes, 

não devQndo a situação de fortuna ser con
dição de admissão ; 

e) que as directorias não serão remunera
das, podendo sel-o, entretanto, o caixa, que. 
em qualquer ca.so, deverá, :i:Cmprc presta.r 
fiança. equivalente <.LOS interesses soh a sua. 
guarda; 

f) q uc a associação não poderá opm•a.t• fóra · 
de sua circumsct•ipção, que será limitada. ao . 
dístricto ou município, não podendo em m~so 
algum ir além desta ultima ciPcumscripçã.o ; 

g) que a associação tomar;í, pot· cmpres· 
timo, com a gaPantia solidaria de todos os 
socios, os capitaos de que carecer pn.ra for
necer emprestimos aos mesmos socios, de 
accordo com suas necessidades reaes ; 

h) quo a associação, com a responsabili
dade solidaria de todos os seus socios, exer
cerá doutro de sua circumscripçau as func
ções de c::tixa economica, recebendo, em 
conta corrente, depositas desde l$000 até 
o maximo, que limitará ; 

i) que não poderá olla, em caso algum, 
distribuir divjdendos, devendo a joia de 
entrada dos socios, si fõr estabelecida esta. 
contribuição, <.tssim como todos os lucros 
apurados, ser levado::. (~ conta do fundo de 
reserva; 

.f) quo, attingindo o fundo de reserva á 
impol'tancia que satisfaça, por ::li só, ás ne
cossidades dos associados, dispensando, em 
consequencla, outros compromissos além dos 
resultantes dos depositas provenientes de sua 
circumscripçTLo, os lucros liquidas realizados 
deverão ser applicados em obras de utilidade 
para :~ mesma circumscripçií.o, taes como 
escolas, estradas, abastecimento d'agua, illu· 
minação, etc. ; 

h) nenhum empresr.irilo po:ler;l a asso· 
ciação fazer sem as necessarias g-ara.ntias e 
sem que o mutnario em su:.t solicít:tçã.o de
clare expressamente qual o destino a da1·-lhe 
e qua.es os recursos dn quo dispõe para. s<.Ll
dal ·o no prazo fixado ; 

t) que os en1prestimos aos socios nü.o po
derão ser por ;prazo maior de um anno, pelo 
menos omquauto o fundo de reserva social 
não for sufficümte para,independento de em
prostimos, attender ás transações normaes 
da associação ; todavia, este prazo de em
prestimo poder<t s~r }Jroroga!lo por mais um 
anno, nos casos de força maior pol'foita
mente comprovados, si o mutuario reJuzit' 
seu debito de 50 °/o; 

m) nenhum ernprestimo ser;t re:tliza,do 
som· a necessaria ga1•antia., quo dove1·á con
sistir em hypotlleca, penhor, fiança ou on. 
dosso de uma ou mais firmas de reconhe
cida idoneidade, conforme a importancia. do 
mesmo emprestimo ; , 

n) que~ no caso de tlissolução da sociedade, 
que deve ser provista, o fundo de reserva, . 
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liquidados os compromissos sociaes, será're- V- á exportação e venda nos mercados 
.colhido ao The:;our·o do Esta..do ·respectivo, estrangeiros, por conta dos interessados, dos . 
quo o restituirá com o ,juro de 3 °/o a outra productos da agricultura. e das in lustrias 
associação que, com o~ mêsmos intuitos, ve· agrícolas, po lendo p:1ra isso crear agencias ~ , 
nha n se fundar na cü•cumscripção. nesses mercado~. cobeando de tudo a raspe-

Art. 3 . o Na. pr·ohibição ás associações co· ctiva. commissãJ; 
operativa.s de distribuir dividendos, não es- d} o Banco terá agencias da cal teh·~t rlc 
tão comprehcndidas as bonificações distri· Credit::~ A~ricola. em todas as capita.es êos 
btüdas pro rota da. importa.ncia. das compras Estados ; 
e das vendas feitas pelos respectivos socios e 
que constituem um elemento das coopera.- e) O banco manterá onde julgat· c~nve- . 
tivas de p1•oducção de compra e de venda. nieote, nos mercados nacionacs e estran

./ // :~:~T~~o I: 
~ a reOJ',I}anizaç{ío do · Ban co da R epublica 

Br-azil e c1·eaçcro da ca1·teil·a especial de 
·c1·edito agricola 

A1•t. 4. 0 O Governo fará avaliar o capi
tal do Banco da. Ropublica do Brazil e pro
moverá a sua. reorganização para o fim de 
habilitai-o a prestar ao commercio, á indus
tria e especialmente á lavoura nacionaes os 
recursos de capital· e credito de que neces· 
sitam, de accordo com as seguintes dispo-

=Sições: 
a) O valor nominal das acções emittidas 

será reduzido ao do capital real veriftcado ; 
b) o capital do banco será elevado, até o 

limite maximo de . 100.000:000$, á medida 
que o Governo julgar conveniente; 

c) o banco terá uma carteira especial de 
credito agricota, distincta das demais, co· 
stituida com a parte do capital accrescido 

-que fôr detet•minada peto Governo e desti
nada exclusivamente ás seguintes operaçõed: 
I- a emprestimos por mejo de contas cor
rentes, ou por letras. a prazo nunca maior 
de dous annos, aos syndicatos ou coopera
tivas .de credito agt•icola. (bancos regionaes, 
caixas ruraes, etc.); Il- a emprestimos 

·:sobre war-r.ants e desconto de bilhetes de 
mercadorias, representativos de · productos 
da agricultura. . e das industriae agricota.s; 
lii- a emprestimos por meio de contas 
.correntes ou letras a pt•azo nunca maior de 
· um anno, e mediante hypotheca, penhor 
agricola ou caução a prazo nunca maior de 
•tres annos. a lavradores ou ind:ustriaes agl'i
. colas, residentes em municípios onde nío 
houver syndicatos ou cooperativas de credito 
agricola, dealarando préviamente o mutuario 
qual o dostlno a dat• ao emprestimo e quaes 
os recu1•sos aom que conta para sa.ldal-o no 
prazo fixado ; I V -á venda nos mercados na· 

·cionaes, po1• conta dos respectivos propt•ieta-
rios, e ~ediante comJ?li~são, dos producto.; 
.que lhe forem consignados. para. o que 
_poderá. estabelecer armazens e depositos ; 

geiros, o serviço de exposição e pro.paga.nda.. 
dos productos da agricultm·a c das indus
trias rura.es, custeadas pelas subYenções o 
aux:ilios que para esse fim lhe forem forne
cidos pela União e pelos Estados. 

Art. 5. 0 Uma. vez termimulo n T'e!'!Q'at.(~ 
das inscripções emittidas, passará a sua.' ad~ 
ministração a sop 1\3ita por dous directores· 
elei&os pelos accionistas, sob a presidencia de 
um delegado do Governo, com os vencimen
tos fixos que lhes forem taxados. 

CAPITULO li 

Dos favores concedidos ao ba1~co 

Art. 6. 0 O banco, uma vez reorganiza,clo 
gosar<L por espaço de trinta annos: . ' 

a~ de garan.tias de juro~ de 6 8 /o sobre o 
capital effect1vamente l'ealizu.do; 

b) de isenção de sello e de outros qua.es
quer impostos cobrados pela União; 

c) de privilegio de armazens alfandegado:s 
para seus depositos e entrepostos. · . 

CA:?:.:::\;i..ú lll 

Das obrigações <lo banco 

Art. 7. o O banco n[i.o poderá. cobelu~ taxas 
superiores a: 

4 °/o nas contas correntes . abertas aos · syn
dicatos e cooperativas de credito ; 

6 o j o nos adea.n tamel'l tos sobre 1.oar1·ants ou 
descontos de letras do;; mesmos syndicatos 
e cooperativas ; 

8 °/o sobt'e os emprestimos a agricultores, 
na fôrma da lettra c, n. 3, do art. 4°. 

Art. 8. 0 Nas· vendas, quer no 'intel'i01.', 
quer no exterior do paiz, o bélnco não poderá 
auforir outros lucros além de sua. com
missão, que nunca será maior de 3 °/0 , re
vertendo pa.ra os committentes todas as van
tagens da operação. 

Art. 9. 0 Si os lucros líquidos do banco em 
dou~ semestres successrvos excederem de 
7 °/0 , será elle obrigado a. reduzir propor0 

cionatrpente as taxas estabelecidas no art. 7. 
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CAPITULO IV 

Das condições de c;·edito às coope;·alivas 

Art. 10. As instituições de credit'o· agrí
cola q\1(~ em seus estatutos preencherem ·as 
condições expressamente exigidas no art. 2° 
da presente lei, sejam quaes f'urem as suas 
designações (syudicatos, coopel'at:vas, lJancos 
regionaes ou populares, caixas ruraes, etc.), 
poderão gozal' das vantagens de credito por 
cllas concedidas, uma vez que o requeil•a.m <i 
administração do banco . oea reorganizatlo, 
fazendo acompanhar· o requerimento dos se
guintes documentos: 

a) cópias a.uthenticas dos esta.iiutos, da re
laçã,o noniinal dos soei os e da acta da instal-
lação da sociedade; · . 

b) certidão do officjal do registro de· hypo
theca da camara de ter a associação preen · 
cllido em seu car•torio as formalidades exigi
d<ts por lei; 

c) prova de que, pelo menos, cinco de seus 
socios inscriptos possuem, livres e desemba
raçados de qualquer onus, immoveis agri
colas, dentro da circumscripçã.o social, cujos 
valores,. tomadas por base as operações do 
ultimo anno, excedem o dobro do valor do 
emprestimo solicitado. 

Esta prova será acompanhada de documen
tos autbenticos (escl'iptura, certidões do im
postos pagos, etc.), indicando a extensã,o ter
l'itol'ial da propriedade, natureza de suas 
bemfuitorias e outros elementos · constitu
tivos de seu valor. 

Paragrapho unico. O banco, depois de 
examinar a petição e julgar das garantias 
apresentadas, concederá o credito pedido, ou 
negaJ-o.ha; até nova prova, si forem insuffi· 
cientes ou não provadas as garantias offe
recidas. 

Si, porém, a. associação não se conformar 
com esta ultima decisão, poderá recorrer 
para o Governo, por intermedio do Tribunn.l 
de Contas, que, em parecer fundamentado, 
si julgal' de justiça a pretenção, poderá 
aconselhar o Govm·no a que ordene ao banco 
a concessão de credito solicitado. 

Art. 11. Emquanto existirem relações de 
credito da associação com o banco· prosta
mista, a administração daq uella deverá
remetter semestralmente a este a r.-:Jlação 
dos socios admittidos e excluidos durante ·o 
aemestre, bem como cópia authentica das 
netas das sessões em que se derem altm·a
sões na mesma administração ou em seus 
çstatutos. 

Art. 12. Durante a vigencia de seus con 
tractos com o banco, as associações coopera
tivas ficam sujeitas á fiscalizaç~o do Go
verno~ que podará fazer inspec~ional-as 
para. julgar de suas condiçÕ\3S financeira.s e 
de sua acçãq economica. · 

. Vol..IV 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contl'ario. - · 

Sala das sessões, 20 do outubro de 1903.·-·; 
Herwique Bo1·ges. 

N. 6 

Ao art. Io, § 1°: - lettra a:- Supprima
se. 

Ao mesmo artigo lettra c:- Suprimam;se 
as pahvras: - e por descontos c redes
contos etc., n.té o fim da alinea. 

Ao mesmo artigo, § 5°, <lpós as palavras: 
-para oxecução desta lei, dicra-se: - ex
clu-da a emissão do p::tpe'-moeda. 

Saiu, das sessões, 8 tie outubeo de 1903.
Caloge,·as. 

N. 7 

Ao § I o do art. lo do projecto Jos Sr.~. Can
dido Rodrigues e outros: 

Accrescente-se depois das palavras empre
zas commcrciaes idoneas o seguinte : 

Na falta absoluta de syndicatos agrícolas, 
organizados · de accordo com a lei de 6 de 
j'meiro de· 1903 e praticamente apparelha
dos . . . (O mais como está no projec to) •. 

Sala das sessões, 16 de ~.mtubro de 1903.
Tgnacio Tosta.-Ch1·istino Cruz. 

N. 8 

Si for approvado o substitutivo do S1•. Can. 
dido Rodrignes e outros-eliminem-se o § 3') 
da lettra c do art. 1°. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1903.
B?·icio Filho • 

N. g 

Si for· approvado o substit~tivo do Sr.Can
dido Rodrigues e outros - eliminem-se no 
§ 1° do art. 1°, as palavra.s:-angmento, re
ducção ou isenção de impostos. 

Saia das se'ssões, 22 de outubro de 1903 . .:__ 
Bricio Filho: 

N. lO 

Ao substitutivo apresentado pelo Deputado 
Candüto Rodrigues : 

Ao § 3° do art. lo-depois das palàvl•as:
dura.nte tres annos, pelo menos-accrescen
te-se:-verificado que sejam o exces::~o de 
producção sobre o consumo e o accrescimo 
de plantações era proporção supe1•ior ao 
augmento do consumo. 

Sa.la das sessões, 6 .. do- outubro ·de 1903.
.f#beiro iunqueira. 
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;~,\ · Acct•escinlo ttO subatitutivo do S1•. Candido 
· Rodrigues: 

Accrescente-se onde convim·: 
§ 8. 0 O Governo poderá. despender até a 

quantia de 000:000$ em auxilias aos syndi
catos agricolas já organizados c aos quo se 
organizarem no paiz, dentro dos seis mezes 
contados da data da. promulgação ela pre
sente lei. 

§ 9. o Estes auxilias serão distri buidos a 
titulos de premios de 1:000$ a 10:000$, a cada 
syndic::tto agrícola, organizado de accordo 
com a lei em vigor e com o disposto no para
grapho anterior, segundo a importancia de 
cada um. 

§ 10. Só ter<.t direito a premio o primeiro 
syndicato agrícola organizado em cada ci
dade ou villa, cuja população urbana seja 
pelo menos de 4.000 habitantes. 

§ 11. Cada. syndicato agrícola, para o re
cebimento do premio que lhe for destinado, 
provará: 

. a) que funcciomt rcgulai·mente, preen
chendo os fins a que são destinados; 

b) que subvenciona, pelo menos, um jornal 
local diario ou não, que trate principal
mente dos interesses da classe agrícola, mos
trando as vantagens que resultam para clle 
da organização syndicataria no paiz. 

Ao § 5° acccrescente-se: 
E pela metade dos auxílios pecuniarios de 

que t.rata o § 8° dostinados a titulo de pre
mios aos syndicatos agrícolas. 

Sala das sessões, 9 de outubro de 1903.
Rebouças de Cm· valho. 

:N. 12 

El\IENDA ADDITIVA AO PROJEOTO N .1G8,DB 1897 

(Projecto <lc lei sobre cooperativas 
ugricolas ) 

O Congresso Nacional decreta: 

Das sociedades coopm·ativas, seus cm·acte· 
1·isticos e sua constituiçc7o 

Art. 1. o As sociedades cooperativas, Ol'ga
nizadas pelos syndicatos agrícolas, que po· 
derão ser anonymas, em nome conectivo ou 
em commandita, são regidas pelas leis que 
regulam cada uma destas fórmas do socie· 
dade, com as modificações esta.tuidas na pre-
sente lei. · 

Art. 2. o São curacteristicos das sociedades 
cooperativas : 

a) a variabilidade do capital social ; 
b) a não limitação do numero dos socios ; 

c) a. incessihilidade das acções, quotas ou . 
partes a terceiros estranhos á sociedade. 

Art. 3. 0 As sociedades cooperativas devem 
fazer pt'eceder a sua firma ou discriminação 
social das palavras «Sociedade cooperativa 
de l'esponsabllidade limitada ou illimitaua», 
conforme esta ibr em to(los os seus actos. 

Os administradores, soc'tos ou não, ;~ó· 
mente serão responsa;vcis nos limites do 
mandato que receberem. 

A l'esponsabilidade dos socios será solídoria 
ou dividida, indefinida ou até á. concurren· 
c ia de certo valor, conforme determinarem 
os estatutos. 

Paragrapho unico. O:~ que tomarem parte 
em um acto ou operação social em q_ue se 
occulte a declaração de q1.1e a sociedade é 
cooperativa poderão ser declarados pessoal· 
mente responsaveis- pelos compromis8os con
trahidos pela sociedade. 

Art. 4. o As sociedades cooperativas se 
podem constituir por escriptura publica ou 
por deliberação dtt assembléa geral üos 
socios . 

~\.rt. 5. o O a c to consti tu ti v o das sociedades 
dever<t conter, sob pena de nuHidade, o· se-
guinte: -

1 o, o numero preciso dos soei os fundadores~ 
que nunca será inferior a sete; 

2°, a denominação e fó1•ma ela sociedade e 
smt séde; 

3", o seu objecto ; 
4°, a responsabilida·Je assumida. pelo3 

soclos ; 
5", o modo ele administração ; 
Ü'\ o minimo do capit,~l social, quantlo <t 

sociocla.de for de capital, e a fórma por que 
este é ·ou sertí ulteriormente constituido. 
sendo permittiuo estipular que o paga.mentc·, 
seju. !oito por quotas semana.es, mensaes ou 
annuaes e cada sacio entre com uma. joüt 
destinada a constituir o fundo de reserva ; 

7°, o modo de admissão, demissão e ex· 
clusão dos socios, e as condições de retirada. 
das entl•ada.s ou pa1•tes. 

8°, os casos de dissolução e fôrmas de H
quidação; 

go, o modo de constituição do fun·do de 
reserva e o seu destino nas liquidações de
pois de satisfeitos os compromissos sociaes. 

Art. 6° Os estatutos das sociedades, alem 
dos requisitos fundamentaes de que trata. o 
artigo anterior, indicarão: 

1 o, a duração da sociedade,· que não ex e-
cederá de 30 annos; . 

lo, os direitos dos socios, o modo de con
vocação da assembléa geral, a maioria re
querida para a validade das delib01•açõcs c o 
modo da votação ; 

3o, a repartição dos lucros e perdas. 
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Da publicidade e [JCO'ctntia de tetcei!'os 

Art 7° As· socied1des cooperD.tiva~, qun,I
qucr que seja a sua. natureza c fót•ma, só 
poderão funcciona.r validamenG·3 depois de 

. :preencherem as formalidade .. , seguintes: 
1°, depositar em duplic11tu, na Janti1 Canl· 

mcrcíal, onde houver, ou no registro du.s 
hypothccn,s da círctm1SCl'ipr;[o da. séde d í.L so
cicclaüc, exemplares dos est;ttu tos e listas 
nomina.tiv<tS dos socios, rlo que ;.;ct'<L da.J.o ro· 
clbo incumbindo ao otficial do registro re
mettcr, por intcmnedio do juizo commercial, 
cópias tL Junta. Commet·cial ua, ca.pital do 
Estado; 

2°, renovar semestealmento na. época m::tr· 
cada pelos estatutos · o deposito da. lista dos 
soei os o as altcra.ções que l1on verem so1frido 
os cst<::,tutos. 

3°, remcttcn· igualmente, para o mesmo 
i1m de q 110 trata o n. l, cópia, da <teta de 
insta.llaç~ão <lu. socioda.de, devendo esta. de
~laral' o valor iiotal (b.s cruot~v3 sulJsbri:pGa.s, 
a. oxistencia em caixa da.s importancüts l'C
colhidas por conta àcllas, e <tssiguada tõ:o 
sómento :pela administ1·aç:ão eleita ou esco
lhida, unica. responsavel pehts a.trirma.ções 
do seu contMulo e sujei t<t a. penas, no cn,so 
de fraude, de .200$ a 2:000$, impostas pelo 
juiz commerclal ; 

4°, publicn,r no jornal oílicia.l o acto con
stitutivo e <ts ruo(litlcn.ções qu.c neUe se 
operarem. 

Do U"'J'O de 1·e[JistJ'O 

Art. s,o Toda a sociedade coopel'ai.iva 
tel'tL em 1.ma sêde, sob a g-uarda da. ad.mi
nistr"ação, nm livt•o, sernpro patente, no qm~l 
3el'é'L lançad.o, alóm do acto constitutivo d::t 
sociedade, o seguinte : 

1 o, o nome, cog-nomo, pl'ütli:isKo e domi
cilio dos so ~i os ; 

2°, a uat:t da .:sua atlmiss~io, demiss5.o ou 
exclusão; 

3°, a. conta. COI'l'Onto ·la.s quantia::. cutl'e
gues ou retirn,éiu,s por o a da um o 

Este livro ser<.L aberto, cncerrD.do, numG
rado e rubricado pelas juntas commercia,es, 
onde as houver, ou pelo juiz commercia.l nos 
outros log<tres. 

Art. 9. 0 Os socios receberno títulos nomi
nativos contendo, além do con tira.cto social, 
as declarações relativas a cD.da um, a.ssigna.
dos por ellos e polos l'C})resentantcs da socie
dade. 

§ l o o A admissão do soei o verifica· se me· 
diante sua. a.ssignatura. no livro, precedida 
da data deante do nome. 

§ 2. 0 A demissão do sociose faz por averba
.mento lançado no respectivo titulo nominati

. -voe no livr.~, á ma1•gem do nome, assignado 

pelo demissiomwio e pelo representante d~ 
sociedade. 1;; 

Quando csto recusar a.verb:.w a, demissão1á:' 
o socio recorrerá á notifica.çilo judicittl, livro. 
de sello . 

§ 3. o A exclusão do soei o, q_ ue só poderá. 
sm· declarada. na fórma, üos estatutos, será 
feit<t por termo escripto pelo gerente, que 
relat<tdt todas as cirt)umstancias do facto, .o 
transcr·evot'á no livro (lo registro e remet
ter<.t, sem demora., cúpLt, rcgis~rada pelo cor
reio, ao exeluido. 

"\rt. 10. O socio demlssionarJo ou excluido 
e, om caso de morte, fa.llcncia ou intcrdi
cção do socio, os ilerLlcil•os, credores ou 
curadores não po·tm'ào rc.ctnoeer ~ liquüLação 
sochl. 

Pa.ra.gra.pho unico. Tcem lli t'eito: 
o.) o socio _dcmíssional'iO ou cxcluirlo a. rc

t.iear, sem lH'ejuizo da rcsponsu,bUídadc qtlc 
lhe competil', confoL'lll :J o ultimo balanço 
do a.uno d::t demis:5ão ou exclusão e a sua. 
conért cori·entc, não :::c computando no c::t
pital o fundo do re:sorvu,, ét que só tem lli
rcito, exclu,ivo c absoluto, a sociedade, qual
quer que seja a su::t pl'ocedencia-lucros Oli 
don<ttivoi:i; · 

b) os hcrrleiros-a. receberem a parte e n. 
conta corrente, na, fó1·mu, da lettro. o., po· 
dendo fica:r subrogados nos direitos socíaes do 
faHccido, si, do accordo com os estatutos, 
ent.rarem para a sociedade; 

c) os credores pessoa.es do socio fa.llido-a 
recebeecm os ,jueas e os lucros que couberem 
ao dcveuor, u a sua parte sõmoute depois da. 
dissolução dtt socicdauc; 

cl) os curadores elos socios interdictos-a 
optarem pela. retirada ou l)elu. continnação 
dos seus curé:..tolla.dos mt sociedade, nas con
d içõcs di.tS lcttra.~ a o c. 

J.rt. ! 1. O V<tlol' nominaJ do c:tdi1 n.cçi'í.o ou 
quota., que scra, nominativa, uão poder(t 
exceder de 100$ e ninguem subscrever~\ 
u,cçõ ::,s ou ClnO!iê,S CiUC excecta.l)l de cinco con
im. As acçõcs ou títulos são intransferíveis, 
sa,t v o autoriZQÇ~ão da ndministl'ação ou da. 
assemblr!a geral, conforme pl'escrevcrem os 
estu,tutos, e só1mm te üepois de completa
monte pagas. 

Art. 15. C~ttla socio só terá um voto, qual
quer que ~ejo, o numero de suas acçõos c 
não poderá reprosentat', por procuru.ção, 
mrtis de. mu soei o. 

Do c;-edito (!91'icola 

Ar•to 13. /1..s sociedades cooperativas do 
credito ag1•ieola, organizadas, quor sob a. 
responsabilidade dos associados, limitada ás 
suas acç.ões ou quotas, quol' sob a sua res
ponsabilidade pessoal solida.ria, limitada 
O:J. illimít~dà., terão P-xclusivamente por ob-
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~,~··.jecto facilitar e garantil' as operações reali
~1,i zridas indivitiualmente por cada syndicatario 

ou pelos syndicé\tos isolados ou fedeL·ados 
em uniões. 

operadores ou accionistas o Estado e pal·ti
cularos,o Governo poderáauxilial-os tambem-

Paragrapho unico. O auxilio será pl.'e~tado, 
por emprestimo, mJdiante as clausulas que 
se seguem: Al't. 14. A totalidade ou alguns doa asso· 

ciados do syndicato poderão, simultanea
mente, fazer parte do syndicato e da coope- .a) prazo não superior a lO annos; 
1•ativa de credito, mas t.'S dous institutos não b) jnro não superior a G o f.;: 
se identificarão em uma. só c mesma asso-
ciação, sendo separada a responsabilidade c) ga,rantia da responsabilidade pessoal e 
respocti v a. solidaria dos associados, nos termos do n. 4·,. 

do art. 16. 
Art. 15. E' pe.rmittUo aos insti.tu'tos do 

credito de que trata a presente lei: Art. 17._ São isentos de impostos de im-
pol'taç-ão e pagarão sómente 3 °/o de expe-

1. o Emprestar sob hypotbeca da immo- diente os macltinismos,e in~trumentos para. 
veis, penhol' agricola. e toa1·rants, estabele· a. Jayoura. assim como o arame farpado, as 
cendo para este fim armazens gcraes, na adubos chimicos, inclusive o salitre do Chile, 
fórma das leis em vigor· os desnaturn,ntes e carlmretantes e os ani-

9 penho~ agrícola. poderá so1• f~ito :por e~- maes roproductores que forem importados 
cr~pto part1~ular, se~do necessarJa a mscr1- pelos syndica,tos agrlcolas directamente ou 
p~ao no regrstro, ~?, t~rmo ou comarca para por n:cio das sociedades cooperativas que 
Vi:tler contra. ter cen O::;, I orga,mzarem . 
. 2.o Emitt~r ~ettras _agrícolas á ~·ord~m. em A isenção serú cone~J.ida pelo Ministro 

que se detm n?me prazo nxo de 'ene1mento, da Fazenda ou pelos in ··pectore~ das alfan
logar e qu.antid~de de gcmero~ a entregar, degas nos' Estados, de c~nformidade com o 
com~:~, dcs1gnaçao da. sua qaahdade ou 0 seu s:. 36 do art 2" da lei n <:> 617 de 19 de 
valor em moeda corrente. ~n • · v· ' 

O mutuario que acceitar letras de valor arço de 1900. 
excedente ás suas colheitas incorrerá nas Art. · 18. Provado que o syndicato ou co.-
penas· do art. 338 do Co digo Criminal. operativa, prevalecendo-se do favo!.' legal. 

3. 0 Receber om depo~ito dinheiro a juros, impo1·tou os objectos mencionados no artigo 
não só dos socios, como de pt3ssoas estranhas anterior, isentos de dil•eitos, para vendei-os· 
á sociedad,e. ou ccdel-os a pessoas estranhas á associação, 

4. 0 Toma!' dinheil•o emprestado, mediante será imposta a multa de 5:000$ aos impor-· 
a garantia pessoal e solidaria dos associados, tarlores, sendo peLo pagamento solidaria-· 
as Caixas Economicas Federaes, situadas no mente rcsponsaveis os associados. 
respectivo Estado, com _autoriz~çiio da as- No caso de reinciU.encia a multa ser"' 
~~.mbiéa gel'al, que nxn,ra o maxtmo do em- cobrada em· dobro e o sy .1rhcato ou coop~ 
p!.estrmo. . . 

1 
.. ... • •• ... • , _ rativa, será dissolvido a, l'equerimento do 

. A responsab1hda~e ~e falá eifcct~va rcpa:. procur•ador da Republica, além das penas em 
~~damente e fro r:ta, d~ modo a nao rocahu que inco1•rerem os infractores, nos termos 
.. omente sob1e. a~buns, a ~scolha. do credor, das leis tlscaes e penaes. 
embora com d1re1to revers1vo sobre os outros. 

O Governo é. autorizado, para este fim, a 
reformar as Caixas Economicas, dando aos 
seus directores poderes para concederem os 

. cmprestimos, sob i'igorosa reaponsabilidade 
dos mesmos. 

Dos favo;·es e isençües 

Art. 19. O Govm•no da União influirá 
junto aos dos Estados parn, que os poderes 
estaduaes e municipaes concedam tambem 
isenção de direitos c outroil favores aos 
syndicatos e cooperativas, além dos que esta 
lei dispensa, para animar o desenvolvi
mento da agi•icultu~·a nacional sob a fórmct 
de associação, exercendo, cumulativamente· 
com a União, o:~ poderes a que ·se refere· 
o art. 35, n. 2, da Constituição Federal da 
Republica. 

Art. 16. O Govemo auxiliará, com a verba 
que for votada no Orçamento, as coopera
tivas de credito agrícola mutuo que se orga
nizarem de accordo com er:;ta lei, na capltal 
dos Estadost e funcciona.rem com o intuito Art. 20. Revogam-se as disposições em 
de favorecer o custeio das diversas culturas, contrario. 
e o desenvolvimento da lavoura e das indus-
tr.~..~a.s connexas c impulsionar as caixas locaes 

1 

. lgnacio Tosta, presidente da Commissão d{~ 
nos districtos ruraes. Agricultura.-Bulct7o Vianna.--Rebouças de 

Nos Estados, onde já houver pl\MOS de crc- Car'IJalho.-J. L. Teirceira Brand,ro.-Chri,-· 
dito agt•icoJa., de que façam p<trte, como co- tino C1·u~.- Be.zer1·U F'ontenelle. · . 
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N. 138-1904 

.AHtoriza o Pocler E:.:ecutivo a concede1· mn 
anno de licença, com ordenado, pal'a ti-atar 
de sua saude, ao qj~tdante da 6a Divistio 
Provisoria da Estrada de F'e1·ro Central do 
B1·azit, engenhei1·o ~llberto Jlac;edo de A~am
'buja 

Em requerimento remettido a esta. Ca
mara. pelo Minlsterio da lndusteia, Viação e 
Obra.s Publicas pede o ajuda.nte da 6a Divisão 
IProvisoria da Estrada de Ferro Cen tra.l tio 
1Brazil engenheiro Alb01·to :Macedo de Azam
buja um anno de licença, com o Ol'dona.do 
por inteiro ou dous terços de seus vencimen
·tos, em pro rogação á de iguctl tempo que 
•lhe foi concedida polo mesmo Ministerio, 
,para trata1· de sua. saude. 

O peticionaria, com attestado da Dire
-ctoria Geral d; SauJe Publica, prova soffrer 
de arterio-sclerose, e examinado anterior
.mente pal'a obtet' a liccn('a. ele que pede 
prorogaçã.o, foi julgado invalido c aguarda 
actuaimente sua ttposentadoria; pelJ que, a 
Commissão de Petições e Poderes,cleferindo o 
pedido, é de p::trecor que seja adoptado o 
;:;eguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder ·Executivo <tu to· 

:rizado a. conceder um anno de licença, com 
orJenado, em prorogação daquella em cujo 
goso se acha, para teata.r de S!1a saude, ao 
.ajudante da 6a Divisão P1•ovisoria da. Est1•ada 
de Ferro Central do Brazil engenheiro 
.\.merto Macedo de Azambuja; revogadus as 
disposições em contrario. 

commenclar á. indu~tl'ia, pelo Ministerio da,. 
Marinha, os navios que menciona; com pa
receres e emendas das Commissões de ~fa
rinlut e Guerra c de Orçamento c voto em 
separado do S1·. Soares dos Santos ( 1a dis-
cussão); · 

Votação do p1•ojecto n. 11.2, de 1904, insti
tuindo o privilegio hmízestead, isentando do 
penhora. o immovelrural pertencente abra
zileiro nato ou naturalizado que fizer a de
claração da tn.b.;lla que indica, e dando ou
tl•as 1n•ovidencias; com parecer e emendas da 
maio1•ia da Commissão de Constituição, Le
gislação e Justiça e Yoto om separado do Se. 
Germ~tno Hasslocher. precedendo a votação 
do l'ectuerirncnto do S1·. Luiz Domingues (28. 
discussão); 

Votação do projecto n. 122, de 1904, au
torizando o ·Poder Executivo n. concedet• mais 
um anno tlc licença, com todos os vencimen
tos, pat•a tt•atamento de sua sa.ude, ao 
alferes do 12·• batalhão de infantaria. do ex
ercito Alfcello Romã,_) dos Anjos (discusslo 
unica); 

Votaç[(o do projccto n. 123, de 1904, auto
rizando o Podcl' Exeeutivo a prorogar por 
um anno, com ordenado, para tratamento de 
saude, a licença conec:dida ao b1charel Vul
piano de Aquino Fonseca, amanuense dos 
Cot'l'oios de Pernambuco (d.iscut~são unica); 

Votação do projectó n. 124, do 1904, auto
rizando o Pod.m· Executivo a conceder (.l.O 
substituto do juiz fedeml na secção do Es
tado do Amazonas, baclw.rol Antonio Demo
trio de Souza, llm anno de licença., com os 
vencimentos 1•especti vos, para tratar ele 
sua saude onlie lho conviet• (discussão unica); 

Sala das Commissõos, dl3 agosto de 1904. · t d g 
- José Et_tseúio, J)rcsidente.- Felix Gas'Ylm·. 2a discussJo do proJec o n. 134, e 1 M, 

:L' autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
--- Eusebio de Ancl1·ade, relato1·.- Sei Frei1·e . .Ministerio da Guerra 0 credito extraordina.; 

o Sr. J::>I·eiÓ!'iiden.te _ Dosigno para rio de 9:445$160, pa.ra occorree tw paga
mento dos ordenado::; que competem ao sc-

.amanhã a seguinte ordem do dia: cretario aposentado do extincto ,\rsenal de 
Votação do parece1• n. 17, de Hl04, apt'O- Guerra de Pernambuco, bacharel José Fran

vando as eleições realizadas no dia 3 de cisco Ribeiro Machado, de 13 de janeiro (te 
julho do C)rrente anno no EsGn.do de Santa 18~9 a 25 de dezembro de 1902; 
Catharina, e reconl~eco DeJ?utado I;Jelo mes- 2a discussão do projecto n. 135, de 1904, 
mo Estado o Dr. LmzAntomo Ferl'etra Gual· autorizando 0 Poder Executivo a abrir ao 
berto; 1 Ministel'io da Gue1·ra o credito e.xtraordi..: 

Discussão uiiica da emenda n. 15 do pro· I nario de 737$633 para occorrer ao paga.
jecto n. 35 B, de accot·do com o art. 162 do mento de ordenado devido ao ajudante de 
actual Regimento; porteiro aposentado do extincto Arsenal de 

continuação da votação das emendas offe· Guerra de Pernam,buc~ .José Alfredo de CM·-
Pecidas ao projecto n. 35 A, deste anno, em val~o, de 19. de Janeiro de 1899 a 10 <lo 
3• discussão, que reforma o Reo-huento In- a~r1l de 1900 ' · 
terno da Camal'a dos Deputaclos (3a diS· 2a disaussão do Pl'ojecto n. 136, de 1004, 
cussão) ; · autol'izando o Poclet• Executivo a a.bl'ir a.o 

Votação do projecto n. 30 A, de 1904, au- Ministerlo da. Industria., Viação o Obras Pu
torizando o Presidente da Republica. a en- blicas o credito extpa.ordinario de :J:795$6fJ0, 
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para pa.gar ao engenheiro a.~tronomo Nu no 
ALves Duarte Silva <1 gratifi_cação que lhe 
compete como director do Observatorio As
tron.omico do Rio de Janeiro, no periodo de 
21 de janeiro a 31 de dczembrode 1903 ; 

Discussão unica do proj!3cto n. 128, de 
1904, proroganU.o por um anno a licença em 
cujo goso se acha o a.mM uense do Tribunal 
Civil e Cdmina.l Augusto Moreno de Alagão; 

Discussão unJca do projecto n. 129, de 
1904, autorizando o Poder ExeClltivo a con-

ceder um ::tnno de licença, com ordenado, ao 
Di'. Alfredo Leal de Sà Pereira, inspoctor 
sanitario da Directoria Geral de Sande 
Publica; 

Discussão unica, do projecto n. 130, de-
1904, autorizanU.o o Poder Executivo a pro
rogar, pol' um <1nno, a licença em cujo goso 
se a.clla o pra.tica.nte dos Correios do Estado 
de Minas Gol'aos Jorge Augusto Santiago. 

Levanta.-se a sessão ;is 3 lloras da t<.Lrde. 

7V' SES3ÃO EM 11 DE AGOSTO DE HHH 

Ao meio-dia~ J.n·ocede-~e il chamada a ql!le 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Oli
veira Figeiredo, Alencar Gahnarães, Tho
maz Accioly, ·wanderloy de Mendof.lça., Joa
quim l·'ires, Eugenio Tourinho, Luiz Doroin
gues, r.>ias Vieü•a, Anizio de Abreu, Sergio 
Saboia, Gq;nç:ilo Souto,. Eloy uo Souztt, vVal
frcdo Leal, Celso de $ouzn,, Mal-a.quia.s Gon
çalves, Angelo Neto. Ra.ymund0 de Mi
randa, Euzebio de Andrade, Arroxeias Gal
vã.o, Rodrigues Doritt, ,loviniano de Ca1·vn
lho, Domingos Guimn.rã.os, :Bulcão Vianna., 
Pdsco Paraizo, Garcin. Pires, Angusto de 
Freitas, Pinto Dnntas, Alves lku·lJosa, Edn
ardo Ramos, P:.Lr<wlws Montencgro, Rodri
gues Sald:wRa, Bernardo Hcn·ta, Horedia do 
Sá, Mello Mattos, Bulhões Ma.rcia.l, Ame1·ico 

. de Albuquerc1uc, Galvão Baptista., Pcroira. 
Lima, Julio Santos, Henrique Borges, Mau
ricio de Abreu, Carlos Teixeira Bral'ldão,.José 
Botlifacio, Carlos Peixoto Filho, Bueno de 
Paiva,, Leonel Filho, Carlos Ottoni, Manoel 
Fulgeucio, Olcgario Maciel, Wcncesláu Brnz, 
Bernardo de Cmnpos, Costa Junior, Arnol
pho Azevedo, Ferreira. Braga, Paulino Car
los, Candido Rodrigues, Ber·nardo Antonia, 
Costa Netto, Aquino Ribeü'o, Lindolpho 
Serra, Carlos Cavalcanti, Carvalho Chaves, 
Paula Ramos, Marçal Escobar e Vespasia.w 
de Albuquerque. 

Abre-se a. sessão. 
E' lida e posta. em discussfio a acta,, 

O Sr. A.lenea1.. Guimarães
(8obre a acta) Sr. Presidente, pedi a palavra 
para fazer uma ligeira rectificaqão sobre ama. 

das emendas approva.da.s hoJJtem peL~ Ct\
mara ao prqjecto do Regimento. 

E' a emenda sob o numero l -i do Sr. De
putado Oliveira Vall~tU.ão. Na Hltima parte 
da emenda ha um evidente orro que prccisn. 
ser corrigido parn a l'Cllacção dcfin i ti v u. do 
project0, que é este: «l'ót'<t das condições aci· 
ma, nenhuma Qmenua de Dopui.a.tlu t.lxtra
nho a Cummissão VorHlcadol'a. scr·tt l'CCe
biJa. pcl:;L Mosa». 

A disposi<;fio d;1. GHnend<~ dcYl~ ser · lida. por 
outro modo: em voz do ser «recebida pela 
Mesa» deve ser, polas Commb:~õc:o; do Inquo
l'ito: unieas competente~ para !'ecebcr emen
das aos ro~pecti vos P<Lrccm·cs. 

Fcit:t assim a rcetitlcação, opp0t'LunamentG 
a Commi::;sii.o do Policii.L fari'L coreigit• o en
gano nu. rcdacção defini ti v a do pt•ojecto • 

0Sr.Uayl11undo de Mir·a::nda. 
(sobn3 a acla) - Sr Pmsiüente, no dis
curso que proferi hontem neHta Casa, e plt
blicado hoje no Diario do Cong1·esso, Gntra o 
nnte-penultimo Q ultimo período - c0m a. 
repetição scmp1:e «0 Sr. H.aymando de Mi
randa»,-ha. uma a.bsoluüL falta de ligação 
entre os pensamentos, contidos nesses dous 
perioclos a que me rofiro, o que demonstra 
que entre olles omitti muitas considerações . 
que não foram tachygt•nphadas ou qNe foram 
omittidas. 

Assignalo esta solução do continuidade 
para que fique bem evidenciado que não . 
pa1·tiram de mim, nem tã.o pouco da revisãe, 
as incongruencia.s que alli se notam e oppar
tunamente, quai~do tiver occasião de rever o 
meu discurso, proc\u'arei fazer a ligação · 
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lJ.UO deve existir entl·e os dom períodos a. monto da mesma. - Inteiead<t - Aechive-se 
IJUC me refiro. um dos autographos, enviando-se o outro ao 

Senado. 
O Sr. I~residente-)fatul'almentc 

não forn.m tomadas as paln.vras a que V. Ex:. 
se refere, porque, quando o Pl'esidentc f<tZ 
sear os tympanos,fieam os tachygraph0s avi
sados para não toma1·em pllrases prol'erid<ts 
em meio de agitar:·ã.o, c que, ás mais d:.ts 
vezes não podem see ouviclas pela l\Iesn, dl.l 
m0do u. poder roprimit·, ctualqucr inconve
niencia. 

<)Sr. Rayn-.un.do de 3Iit~au
da-Sou iHcapn,z do emitl;ir ac1ui conceitos 
que não pe:.lsam ser registrados. 

Em seguida é approvad<t a actn. da, sr;ssfto 
il,ntececlente. 

Passa-se ao OXl)Odientc. 

O Sr. Alen.ear Gnin1.a1·ães 
( Jn Sec>·etario) procede G, leitmn, do seguinte 

EXPEDIEN'TE 

Officto::;: 

Do S1·. 1 o Sccretn.rio elo Sen:tdo, do lO do 
correEttc, communicétndo que o Senado, em 
sessão de O do corrente, nã.o pôclo da,r o seu 
assentimento ;.t peoposiçã•> destil, Camitrtt, 
nonccdcndo um anuo do licença :w Dr. José 
~abuco Noiva, auJ.itoP do guerra do l 0 dis
·tricto milita. r .-Inteiru.da. 

Do mesmo sonllDL', dn igniiJ dattt, (~ommu· 
nica.nd.o r1ue nessn, d;tb, o Sen:tclo cnvi.ou ;i, 
~an0ção pt·e~idcncial :~ t·osolução d.'J Con
gres::o ~acionai, conccrlrJnd•) ;10 Dr. Frn.n
cisco lJt•aulio Pcreir-:.t, lcn te da Faculdade de 
Medicina. da Bahia, um iWI1o de licença,, 
com tocl:JS os veneimentos pal'~t, i;p:_tktr de 
Sll<t S<Htdo.-InteíL'ad;t. 

Do me~ mo senhor, de igu:ü da. ta, commu
nic;wdo que o Sem~do approvou c nessa datit 
enviou tL sancção pt·esid.cnci.:tl a rosoluç5.o do 
Congresso Nt~cional étutodza.ndo o Governo <t 
abrir <to Ministcrio da, .Justiçrt e Ncgoclos 
Interi0res, o crcélito extraordinal'io do -
l :401~750, para pagamento de Ol'donado <to 
Dl'. Andeé Dias do Agui<1r, no periodo de 9 do 
julho a 22 de novembl'O de 190:L-Intoi-
rn,da. · 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 
10 do coL·r·cntc, tl'::tnsmittind.o devi.üamcni;e 
sancciomtdos doas dos respectivos nuto
graphos da, t•esoluçU.o do Congresso Nacic.m<d, 
ceeanüo uma mesa do rendas de l"" oedem 
no Iogar dQnominado- Füz do Iguélssú-Es
tn,{lo d.o Paraná, o <tutoriza.ndo a abertura 
elos Cl'orJitos necess::trios para o estélbelccí-

O Sr. Prel.§i<len-t.~-Tom a. paktvea 
o Sr. \Vencr!sláu Braz. 

O Sr. "\Venceslau l3raz (')-Sr. 
Presidente, o Citso dos vinhos hcsp<tnhóes, 
quo tão lai'gn,mentc !'oi dcba.l.ido nct imprensa, 
dcstn. Cn,pital, trnuxe (t tribunn. ela. Cmnara 
meu symp<tthico amigo, o illustre Deputado 
peli.t Bahia. 

S. Ex., em p1·ovocaçã.o étmi.sl.os<t, ·qmtlifican
do de incorrect<t n, <tttitude do Brazil nesta 
qacstã.o, convidou o leade1· interino ela. m<do
ria, n, se p1·onnnciar sobeo os quesitos roenm
hdos por S. Ex:. rola ti vos ;~o assumpto. 

Si bem que eu considere o procedQnte irr·o
gula.l', porque é dosi;o:wte do regimen, em 
homenagem, cxclusivttmentc em l10mcna.gem 
<1 S. Ex., venho dar a.o Hlustre representante 
dtt Bahia a.s explica.çõos quo S. Ex. julgon 
necessa.rias. 

O Sn.. EDUARDO RAl\IOS-0 pl'ecodente 
pt'OV<'l. <1penas a grandB cnnsid1wação qug 
tenho para, com V. Ex. Não é destoante do 
rcgimon ter confiança, no primus inter 1no·es 
da pro1)l'ia corpo t•:tção. 

O Sn.. \VENCESLAL' BRA.z-Muil;o agracle
ci<.lo n, V. Ex. 

Docl:1l'ei, Se. Prosid.cnte, quo o pL·ecedonte 
me pa,rocia. destoante do t·{lgimon po1·quo a, 
provocação amistos:t tlo nulJrc Deputttüo afi
gm·ou-se-mo uma. intorpolla.çfí.cJ indiroct<t di
rigiü:t. n,o Exncuti vo ... 

0 Sn .• EDUARDO H,Al\IUS-NÜ.o apniu.do. 
O Srt. \Vr~:--rcEsr..u· HrtAZ- ..• por· illtOP

modio do teacla. 
SP. Pt'esirlon to, o meu pPucot!imonto 11ctuu.l, 

rnsponc1ondo ao illnstro cullc;.::t, niio impm·t:t 
-é nma. docU~raçã.o quo preciso l'itzot·-ntw 
imp0rta <1 responsabilitl:ulc ou o compromisso 
de L'OSponclor SCI11PL'O Clll hypotiLC30S iclcn
ticas. 

Fei~iL esta. decln.ração, vou di1·eito ao 
assumpto. . 

A C:.tm:.tra. conhece, por smn rluvidn,, o ct:tso 
dos vinl1os llospttnltôos : ellc Coi. ltt!'gamrmtc 
debatido, como cu disse ha ponco m1 impecn
sa ; mas o quo a Cam1.ra, tal vez nito s:.tiba é 
que esse caso deLl logar a uma not.a diplom:.t· 
·tica do illnstrc Se. Ministro do Pul'tiiga.l n,o 
Minist1•o d. ts Rd~.tçõos l~xteriol'e.~. ern quo o 
primeiro pedia, pt•ovirlencias no s:mtido dB 
serem cumpL'i1lits as disp:>::~lçõcs do C()n veni.o 
<lo Marlrid, conveni0 ile 14 de abril de 1801, 
1-atiticauo pel1) Be:tzil om 180 6. 

,.. . . 
(·.) Esto tliscnrso não foi rovi~t'> po!o ot·arlor. 
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Dcante dessa nota, o Sr. Ministro das Rela
ções Exteriores dirigiu um telegramma ao 
Sr. MinistrQ da Justiçit, afim de que fossem 
.tomadas as providencias de accordo com o 
referirlo convenio. 

O Sr. Ministro do Intet•ior, immediata
mente, ordenou as peovidencias necessarias, 
determinadas pelo art. 2° d6 convenio, expe
dindo um aviso ao pt•imciro procurador da 
Ropu\Jli€a, afim de que este rec1ueresse :t 
apprchensão dos vjnhos na fôrma do citado 
aetigo. 

O primeiro Pl'OcuradC1r da Repu blica rc
qu~rP-u então,com urgencia e.5sa apprehensão 
obtendo deferimento, da pal'te do digno juiz 
federal Dr. Pires e Albuquerquo. 

Posteriormente, mediante reclamação dos 
intoressa.los,-d.} uma firma e do consul hes
panhol e diante das razões apresenhdas por 
estes, o ilLustre magistrado concordanjo com 
taes l'c1ZÕBS, ;julganda-as procedentes, consi
derou sem elfeito a apprchensão dos vinhos. 

O primeiro procurador, por SJU lado, não 
conaordando com . essas razões, agg1•a. vou 
d9ste ultimo despà.cho para. o Supremo Tri
·hunal Flilrlm·al, qNe tem de docid.r sobre o 
· assumpto: 

A questão, port:1nto, está affecta ao Poder 
· Jndiciario, e ao meu ver muito bem affecta. 

Não terminarei LSta n~rração sem dizer 
ao meu illustre amigo e collaga. que S. Ex. 
foi injusto para com o primeiro procuradoL' 
da Repu_blica: este c tambem o digno juiz que 
teve intervenção nesta questão são dous 
funccionarios distinctissimos, zelosos como 
os que mais o sejam no desempanho de seus 
deveres, como &eram ainda prova no ~aso em 
questão. Não houve, porta.nto, incuria. da 
parto do illustre pt•ocm•ador ... 

O SR.. EDUARDO lLuiOs- Nem eu disse tal 
co usa. 

O Sa. \VE~CESLAU BRA.z- C<:>11sta do dis
curso publicada. 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Que tenha havido 
iocuria ~ Que eu haJa. feito tal arguição ao 
procm•ador da Republica.?! V. · Ex. está 
enganado. 

O SR. \YF.:NCESLAU BRAZ- Consta, repito, 
do di:::curso publicado. 

0 SR.. EDUARDO RAMOS- Não consta tal. 

O Sa. \VgNcESLAU BRAZ- Bem; então 
V. Ex. não declarou isso~ 

O SR. EDUARDo RAMOS- Nem declarei, 
nem constn do discurso. 

0 Sa. \V I~l'lfCESLAU BRAZ- Pois, SÓ fiz re
ferencia. po1•que consta do discurao .• , 

. O SR. J~DUARDO RA:fi.IOS- Não apoiado. 

O Sa. \VENCESLAU BaAz- Si eu tivesse á 
mão o disctH'So, mostt•aria. 

0 SR. EDUARD0 RAMOS- Mas e pOS.5ÍVC1 
manda.r buscar. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ- (depoi.s de. ?"e
ceber o Diario do Congresso, qtte lhe passa um 
de seus c€Jllegas)- Aqui está: 

« Perante a incuria do ministerio publico.» 
0 SR. EDUARDO RAMOS - Dechrada. na 

sentença. Foi a sJntcnça. que dechtrou que, 
dentrJ de quinz3 dtas,não tendo sido proposta 
a u.cção, não podia proseguit' a providench 
judicial. 

O SH.. 'VENCI~SLAU BRAZ - O juiz não de
clarou que houvesse incnria da parb do pro
curador. 
. 0 SR. EDUARDO RAMOS- Mas declarou· que 

oão podia haver o proseguimento da causa 
por não ter havllo a interposição nooQssaria. 

O Sa. \VENCESLAU BRAZ - Pe-!a não pro
positura da. aeção nã:.> se póde culpar o 
digno funccionario, que em suas razões 
justificou plen<tmente não ter proposto 
acção alguma. Desde que, porém, o meu 
illustre collega declara que não houve cen
sura ao representante do min,isteria pJ.
blico, cu encerro o incidente. 

Ha, senhores, uma divergencia. de vistas 
com relação ao assumpto entre o procur~d.or 
e o juiz f\Jdera.l ; mas di vergencias destas 
são naturaCl-3 ; si ella se dá em assum~to:"i 
lal'gamonte debatidos,submottldos frequeute· 
ment.c aos trilJuno.es de justiça, quanto mais 
em uma causa como esta, quo pela. primeit•a 
vez foi sujeiliit (t acção jll(liciaria ! O fac~o, 
po1•tauto, é muito natm•al. 

Sr. Presidente, feita esta exposição, pet·· 
gunta.l'ei á Camar:t si o Governo deixou de 
cumpt•ir o seu dover ; si o pt•ocedimonto cJo 
Govemo foi incorrccto ; si elle não se apres
sou a dt~r tolas as providencias necessin•hs 
que o convenio exigia? 

E, neste ponto, St•. Presidente, seja-me 
pe1•mittido salientar que o meu illustt·a col
lega e amigo, l'oferindo-se ao convenio, leu a 
disposição do art. 1°, deixando de lgr a do 
a·;·t. 2°, quQ é uma rt•spo~ta. il.s pet•gantn~ 
feitas por S. Ex. O twt. 1° já. foi li1o por 
S. · Elt., p::n• isso deixo de pror.edet• á sua lei
tura. Lerei apenas a.gor~~ o are. 2° : . 

«A apprehensão será effectuada (~ raquisi· 
ção, quer do ministerio publico, quer de uma 
parte in terQssada, individuo. ou sociedade, de 
conformjdade com a legislaçã·J interior de 
cada Estado. 

As autJridades não se1•ão obrigadas u. eft'e
ctuar a apprehensão em cíLso de transito.» 

Basta a · leitura dastQ artigo, Sr. Presi· 
dente, pa.1•a se ver que o Oovern0 agiu pelo 
modo por qui devia agir • . 
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O :\Iinistro das Rela.ções Elderiores, como 
disse, den.nt·~ das reclamações diplomaticas, 
.;pediu ao ~Hnistro do Interior que providen 
ciasso de accordo com o art. 2() do cJnvonio. 

O MinistrJ do Interior expediu immediata-
. mente aviso ao pl'ocura•lor para cp1e provi
denciasse nn. fôrma deste artigo, afim de se 
fazm· a apprehonsão dvs vinhos questio
mados. 

Nestas condiçücs, Sr. Pr0s;dcnte, foi o3-
.servada a disposição do art. 2(). Pol'tanto, o 
procedimento do Governo foi corr·ncto, não 
houve da su:1 parto o men<:H' de.scuid'J, a mQ· 
.nor falta de zelo cJm relação á materia con
tida neste artigo. 

0. SR. EDUARDO H.Al\I'J~-Nio quero intcr
·romper a exposição de V. l~x., por isso nã.o 
faço conh•ariedade ás declat·tLçõe;::; de V. Ex. 

O SR. 'VENCESLAU BRAZ- Uma. vez flUO 
.eu li a disposição deste al'tigo 2•• seja-m.:J per
mittitlo cha.m:u· :1 attcnç~o d;L C:Lm<triL para 
D seguinte: as altas pil,r:.es cíJntl'<lctantes quo 
J.l.SSignaram este convenio procur·amm a. meu 
v~r desvi<Ll' das au&ol'idadcs n,duaneiras o co
nhecimento e o julgamento das infracçõ~s a 
es~o accor4o. E isto fizo1•am, ~ens;> eu, por 
dous motivos: om primeiro log;tr p0rque a.s 
c.tltas partes contt·a.ctant.es reconhee(H'am ;t 
hnposi>ibilida.•le de tet•em as osta~Õ.}S adua
neil•as os ele111cu to.s r.1ccssarios par.t apura
çi'Lo dtl. falsidade das indicações do procedon
cias ; por outt•o l:ttlo, Sl'. Presido a te, t'<}~O
nhoceram quo ta.l apUl'i\Ç~ã.o podia imf)ortill' 
ebr;t do a.lt:.t. indagação quo ufi.o se compa
deco com as normas fl~c.tes. 

Da.tlns estas explica.çõe~. Sr. Pt•osidento, e 
manifustado o meu modo de vet· sob1·c o as
·snmpto, ou I;Ct·mina.roi. 

Qua.nto aos quesitos fol'mul<~.dos pelo illus
tt•o collegn, direi a.ponas que o easo está. al.fl}· 
c ta ao Poclet· Judícia.t•io; q 110 omclua.uto o Po
del' .Judicia.rio não der· a vordat oira intelli· 
gencia dos artigo1 desse convenio a respeito 
6lp cas:.> em qw,1stão e ihs leis appltcaveis, me 
parece completamente inopp01·tuua qualquer 
jntervenção do Poier Exo~utivo. 

E, quanto a nós, que ap-:iiamos o Govel'Uo, 
rt~ho que não denmos crear amba.raços em 
'l!lm assurnpto de tã!J gmgde imp01•tancia ; de
vemos, sim, esporar, confiantes, :1 decisão do 
Poder ~nd.iciario e a ;tcção oppot•tuoa <lo Po
(ter Execn~ivo. (ilittito bem; muito bem.) 

O ~r. Ga.rcia Pire:oõJ- (•) Sr. 
Presidente, é sobre o mesmo assumpto que 
solicito <tlguns momentos de attenção da 
Cama r a. Promotto não abusar. 

Na S3i1Siio de tel'ça !'eil•a., a.pl'osentou o 
illastro Deputítdo pela R\hia, o Sr. Eduardo 
, 
,.) E.11to diHcutso r•Ü(l foi I'C\'ib-.o ~1elo IH'adol'• 

Vol. IV 

Ramos, um quoi!tionario, ou que melhor 
nome tenha, ao illustee leader da maieria 
so!Jre a questKo que so ventilit no nosso fôro 
a~erca uo vinhos hespa,nltoe8,entra.Ü0S para n 
consumo, tt'azoudo em sm\s marcas dizet•es 
em portugucz . 

S. Ex. pt·ecelcu este questionaeio de 
varias considerações. 

Em primeiro Jogar, pt•ocm·ou salvar <t sua 
po ;ição de politico, declarando que este 6JUC~
tionario não impo1•tava. opposição ao Go
vel'no, dizenLlo-so contrario ü.s praxes aqui 
estabelecidas e nã.o ha muito tempo susten
tadas pelo illustre Sr. Ca.ssiano do Nasci
mento, de quu os amigos do governo não 
tinham necessidade desse requerimento par~~ 
obter int'oemações. 

Em segundo logar, S. Ex:. docla.ron que 
entra.vi1 em uma. conveesa <tmistosa com o 
illustre leader dn, maiol'it~. Por conseguia te, 
de;::;tu.s considera.çõe.3 a.presentatl<LS pelo illus
tra Dcput.ado restam de pé a cer.1surt\ feita 
ao juiz foJcl'a l da segunda vara ... 

0 SR. EDUARDO RA~IOS-Não apoiado; cen
sura, nio; t.livergencia. de opiniõe!:l. 

0 Sn.. GARCIA PIRES ••• e a ac~usttçã0 
grave ao illtBtre p1·imeü•o procurador da 
Republica ... 

O Sa. Er>uARD:J RA:'Iros-Não apoia•lo. Peço 
a palavl'a. 

O Siu .. G.\.RCH PwEs ••• pJr nct0 qt!LO, si 
alguma. classifica,,~(l,o met'ccia,, ser·h\ !lo ox
ce5so ue zeb . 

à SR. EDUARDO RAJ\W::l-Então me fiz hel\l 
comprohendet·. 

O Sn.. GARCIA Pnws- Ainda l'estrLm d0 
(liscurso do nolH•e neputtLdo aquellas lamen· 
tações polas na.ç~ões fJIIO eomno.:;co toQm tt·a.· 
tades o que s, voem sujeitas « '" uma con- ·
Vt)nç5,o intornacioni11, pttcto solennc e lei do 
da p:.1.iz pnliL sua ra.tiftcaçi"i.o;-lci confiada ti. 
honortLbilidade dos paizcs intCL·ventores, sob 
a. ftsci1lizaçlu U.e outros paizes co-o b1·igad0s: 
<lo outt•o laào, a just.iça, de nm dclles, om 
que a contt•avcnção se denuncia, se verdict~ .. 
dh\clara.ndo n:~o tet· muio de a faza.r cumprir 
pot• ausencia. de leis, ou deixando es<JaptLr a, 
introd~wção <lo genct•o pt•ohibido, pol'que 
assim o pemlitem outras leis access:.>rht s 
pcmmte a ineuria do Ministerio publico.l> 

1~', Sr. Pt•osidente, o Cl ue restá do discur.~o 
da no b1•c l.lcpu tado e a. que eu me proponho 
a responder. 

Antes de tudo, S. Ex. não levará a mal 
que eu estranl;}O que, mustre publicista., 
como é, conhecedor 1lo systema quo a.do
ptamos, traga. para a tril>una do Corpo Le
gislativo actos da. vida. particular, dil. eco· 
nomia, propl'iamea te domestica., do Poder 

20 
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Judiciario, tão soberano, tão independonte, 
:aa sua esphcra de acçã.o, quanto o Poder 
Lagisl<.ttivo 0n o Executivo. 

O SR. EDUARDO RA.1uos- Referi-me ao 
acto, porque se entrola.çava com o objeeto de 
Q"tW tinha de tratn.r. 

0 SR. GARCIA PIRES-Em segundo l0gar 
que., advogado emorlto, como é, venha tra
zer c~ d~scussão, na, tFibuna parL.tment<J;r, 
uma questão que ainda está a res0lver-se 
perante o mais alto tribuna.! do paiz, po
dendo as opiniõ@S ernittidas, na discussão 
aqui travada, influírem muito nas decisões 
daquellc l'espeitavel tribuna.l. 

O·Sn.. EDUARDO RAMOS-Nã.o creio quê as 
nossas palavras possam influir nas decisões 
do Supremo Tribunal. 

0 SR. GARCIA. PIRES-Para nãu acl'editar, 
ara preciso que V. Ex. entendesse que o 
Supremo Tribunal trataria osta. Camaru, 
traü~rüt o Corpo LegisLa ti v o como de menos 
valor, para. que as palavras aqui pronun
ciadas não tivessem echo no Supremo Tri-
1mnal. 

0 SR. EnrARE>O RAMOS-Não; o ~uprcmo 
Tribunal só tem que a.ttondel' àB leis e não 
ás pa.lavra.s do legislador. 

O Sa. GARCIA. Prn.Es-:\[tts, Sr. Presidente, 
19itas esf;as obsm•vações, entl'arei na. questã:..) 
simplesmente como nml1 JH'Ont de cou-:ide
rnção ao nobre deputado ... 

0 SR. I~Dt",\RIJO RAMOS-Agra.ueço muito 
tt V. E~. 

O SR. GAr~CIA PmEs- .. ~ e no cumpri
mento de nm deve1? sn.gt•ado a.o mcm co
rar;-ão. 

O illustrGI leadet ,itL disse <1 Casa o:'> prece
dentes tlossa. ctue.stão dos vinhos. 

O Sr. Ministl'o de Portugal dirigiu uma 
nota. dipluma~ietL ao Sr. MinistJ'o da.s Rela
ções ExtoriorJs e este um telegramma. ao 
Sr. Ministro da Justiça.. pediml.o providen
ciu.s contra esse abuso (llte disse existir entre 
nós. 

O 1 o Procllra1lor cltt Republica, moço dis
tinctis.~imo sob qualc1uer ponto de vista. que 
se queira julgal·o (apoiados), distincto pela 
sua intclligencia, pela sua. honestidade e 
pelo sou zelo no dc:;empenho das funcções 
r1ue lhe foru.m commetti<la,s ... 

O Sn.. Eot:ARDO RA.l\IOS-E l!fl!lC cumpriu. 
perfeitamente no caso o sou dovm·. 

0 SR. GARCIA PIRES- •• • requereu appl'e· 
hensãu de di vel'su.s p·~rtidas do vinhos hespa
Dhoes que traziam dizcrQS om portuguez e 
:precedQu a sua petição, como era. indispen
M:wel, de um.a justificação. 

O juiz 8e~cionn.l cl.a 2a. vara conce.deu a 
apprehensão. 

Decorreram-se 30 dias sem que outra cousa 
fosse requerida "m juizo. 

V. Ex., a illustre Deputado que podüt ser 
meu mestrQ nesta mnt4)ria .•. 

O ~n.. EDUARDO R.uros-N5.o apoiado. 
0 SR. GARCIA PIRES - : .• sabe perfoita

rnente ~1ue a appr-G~hensão é uma medida 
vioLenta, ; ella não se pódc perpetuar e, pa
rece-me mosmo, que, pomnte o Poder Ju
diciarlo, é uma mcdidn. <lcsc01illlecida, por([ue 
temos 0 arest0, o sequestro c não t8mos a 
apprehensão. 

0 SR.. EDUARDO RAMOS - Mas olhe que 
V. Ex:. é que está censurando o procura.dor 
da Republica, que requerem a apprellen
sã.o ! 

0 SR. :gUL€ÃO VIANNA - Não ttpoia.do; 
está dizendo que a medida é transitaria. 

O Sn.. GARCIA Pm1;;s - Nã.o estou censu
rando o pl'OCul'ador da Republica, estou de
clarando que não existe essa medida como 
meio ,jwliciario. A <t ]>prGlhonsão. como as 
outras medidas üulicadas, sóment~ é ado
ptaéla como a.cto pr~liminar, prepn.ratorio, 
para a acç'iio que S@ tenha. de propor ; e a. 
propositura desb acçã.0 está. detorrninada no 
seu pmso, sendo que o mais htl'go praso para 
n propositura da a.cção sobre marcat" clQ f<.t
beicas nã.o excede de 30 !.lias. 

Decorri[l.o o prn.so dQ 30 üicts, sorn que nada 
tive.-;se sido requel'ido, mudos interessados, 
allegando a fi.Llta da propositm•a da. acção Q 

escoa monto d.o pl'aso, rcq uereti <!J. ~LG fosse 
considcradLt de nenhllm effoito a apprclumsão 
de suas merc;adorias sendo ellus r·esti· 
tuiü.as. 

O juiz fedeml da 2a vara man(lou ouvi.l' o 
procurador da Repnblica sobt·c essa pstiçã.o. 
O procurado:v da ltepublictt dec~arou que a 
convenção não tinha o~tabolecide prQcesso 
especial para attaelle caso e que, por conse
guinte, devia. ello seguir um pt>ocesso arbi· 
tral'io. V. Ex. comprehcnde que sãe> duas 
idúas que se l'epellem-processo, que é o 
conjuncto de leis regulil.doms do pleito c 
a.rbitrio. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS -Está. es
cripto no parece1• ~ 

0 SR. GARCIA PIRES- Está escripto. 
Mas o Juiz srJccianal, que não podia deixa.r· 
de despachi\1' a petição, fel-o de accót•d.o com 
o art. 21 da. lei do 1887, que rcgLlla a~ 
marcas de f<tbrica. 

Ot•a, comprehende V. Ex. que, nessas coll
dicões, o paiz não se acha sem leis garan
tidoras de sua fü o lX\li1vt•a,, nem a magis
tratura se eucontt•a tão desapercobiJa, 
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O primeiro procur;Ldor Ma Repuhlica., não 
se conformanrlo com o despacho, aggrttvou-se 
delle para o Supremo Tribunal Federa.l. 

Não esc;_~p<~ à pot•spicacia elos nobres Depu
ta,dos quilo inconveniente é o debate depen
dendo n,inda de solução do TribunaJ <-L q ues
tão leva.ntadn.; m as, ainda em homena.gem 
ao nobre Deputado, direi fl~IC nn. pe1;i(·ão de 
::tggravo apt·esentada, pelo p!·ocurador da 
R.epublica, elle pede a rcfo~·mn. do dcsna
cho, simplesmente num ponto, isto é, [j_uo 
se inutilizem as marcn.s, entregn.ndo-se aos 
propl'ictarios os viri!J.os. 

Ora, tenho eu ele justificar agora a pre
ferencia daria. pelo Juiz Fecloral á lt~i do 
marcas do .fn.bdca e mostrar á Ca.sa ctue 
quem fez essa. jasWic<.-:.çio nào fLü eu, foi o 
illustre Deputado pela Bahia, declarando (ô_J_ue 
discorda.va da opinião do .Juiz Federal. 

0 SR. EDUARDO RA:'IIOS- No que não fiz 
offensa ao digno juiz. 

0 fSR. GARCIA. PIRES-N<lo, confi<tYa muito 
na. delicadeza. do nobre Deputado, pa.ra ter 
a certeza de que,em tn.l ques~ão, nem n.o juiz 
fQderal, nem a nenhum dos outros seus eol-
1egn.s, quizesse offencler. 

O SR.EDUARDO RAi\:IOs-NJ.o ~ stj delicadeza, 
é apreço pessoal. _ 

0 SR. GARCIA Pnn:s-Tinha ello, Sl'. 1'-'rc
sideEtc, de dtlspn.clun· sobeo a apprchonsão. 

Devet>ia ou não col'ltil1ual' a approllensão ? 
Não havendo processo especial, c0mo está. 
declarado, pat'<l. aq ucllc caso, o seu dovQr 
era. cingil'·SC ao pl'incipio gcl'u.l, sa.bot· quacs 
os effeitos Lh1 a.pprohcnsão, t~oté onue so potlu
r.ia.m estender, até onde olht se r~odoria 
manter, o o pl'ineipio g;H'al cst:tbdecido em 
nossa. propr·iu. legistar,~;To a.qui ost.tt con~ignado: 
«A appl·elwnstío e de)w.~ilo .~11 teem logw· riOillO 

2J1'clim1:w!i' de (I(CÇt7o ou no eOI'l"C}' t.ld{u ; fi
cando d~ nenki(jn e(feilo s~ n ~ro {oi' tentada íW 

1J1'a.zo ~e :JO dia,c;. » · 
O SR . .EDUAIWO lLDros-Conhoço pel'fcita.

mcnto. 

I3 sondo aquelle o seu unico n.cto, o acto de 
a.pprehemúlo, ellQ o nullificou, ma.nd.aollcrsus
pend~l-o. 

Em relação n.o se;,mntlo ponto, o relativo 
ás r ela.ç:ÕDS internaciona.es, pcrmitt<.LJU o no
bec Doptatado o a. Cama.t·a quo eu soja. um 
pouco 1'r<tnco. 

A Convenç:'to de 1893, l1 c1ue sn referiu o 
nob1·o Daputa.do, foL accoit.a. :mtes corno me
dida protcctora da no.:;sa intlnstrja que estava. 
sendo llcfea.uda.cla pela jndu:)t.l'iaestmngoira, 
que aqni entea.va com l'otulos em pol'tugucz, 
do qnc com') medida protectqra da indnstria 
estrangoüa, que devia cncontear em su:ts 
autorichtdcs e prepostos a. natnr:.tl protecção. 

Sabe o nobl'Q Dcputa,do que entrava, no 
nosso mercttdo, proccllen te lla. Allmn<.tnha o 
brim mineiro, fa.zondo concurronci<l. com a 
industri<1 naeional o prejudicando-a; quo os 
nossos ch<~rutos d :t Ba.lüa eram prejmlicaclo~ 
por igua.l a.rtificLo. 

Pareco qHe Portugal deve ter meias de co
hibir o abuso em q uest5.o, sem attl'itos, que 
felizmQnte nào se dee;tm entro o sctt repre
scmtante c o no.;,:so govePno, som que int:er
vonhn.tn as nnsBn.s antoriuaJ.cs jadicktria.s ou 
mcsmes a.dnün istrati v~ts. 

0:-:; vinhos voom de Valencia. e outros pc;n·tos 
do He>.>pêtnlw. onde Portug;tl tem represen
tan r.es consnlm·cs, quo pódom prevenir JJ.cs
ses portos ; ~ cxportaç~i.o dos referidos vinhos 
com rotulo l'alsiíicados; não nos ctd~endo a 
nós aqui css« missão. 

O nosso intere:::sc na. Alf'itudcga ~ que o 
gcnet•o sej;t do bo~t qnn.lidade, qne pngue 0s 
impostos dnvidi)S ;~ Na.çio; qui.tnto ú. fiscu.llztt· 
çfi.o compr•hl aos pu.izes do onde voem os 
vinlws. 

Demais, o artigo 45 <b lei 1~ ll d.o 14 do 
nnvombt·o de 18\:J:J, CJnO Lllz nào sor pcr·metti
da a impor·taçã.o dr~ peod.nci.o~ l'll.bl'ica<los 11:.1 
cxtot•ior, trazon<ll) em toclo ou orn pu.rtc rotn
los em língua portugncz<t, s:t.l\'0 qua11do im
port;.v.los de Portugn.l ou q ua.mlo ful'O!U ttl'
teC;.tcto~ para, a fu.beica(1ã.o, i1Chit-·:~e revoga
do por diSl)OSiçi'í.o do orç:::tmonto de 1900. 

O Srt. GAI-teiA Prn.ES- Sei que o nobre o sn.. [r;ovAn.no RA:\IOS- Não apoiado. 
Deputado conhecQ. Orçam cu to nã.·J póclll} revogar lei perma-

0 Srt. EDUARDO RA:'IIOS-lsto <~ ex<:wtlssi.m.0. n<mte. 
O SR. GARCIA Pnu;s-Pel'gunto,portanfiO, 

ao nobre Deputu.clo: qual u. sua. uiscorda.ncia 
com o juiz da 2a. vara 't. 

O SR. EDUARDO RAMOS - Responderei a. 
V. Ex. 

0 SR. GARCIA. Pnms- 0 juiz da 2::o. Val'\1 
cntoPldiu., como ontondou o nobl'O Deputado, 
que ~t·a. antes uma. quest,ão fisca,I, um pt•o
ces!lo auministt•ati vo. o, sondo uma qucstü.o 
Jlse;d. o umu. pt·ocesso a.dministrativo, na.da 
tinlm que vêr cem olles o Poder .Tuitici<~rio. 

O SH.. GARCIA Prrws· - Não estou inda, ... 
gando s-i. pódo ou nã.o pó<lo ; cito o i'aeto. 

Diz o Orçamento de 1900 : 
«Fica substituida a 2a. pa1•te do art. 45 

da lei. n. 641, d9 14 de novembro de 1889, 
pela scg·Lünte · «nos rotulos dos escripi;os em 
todo eu em parte em língua portugueza de 
protluctos fabricados no exterior se enun
ciará o paiz da procedencia.» 

Por conseguinte, vê o nabre Deputado que 
1>olu. lei de Orçamento foi pP-rmittido qu~ se 
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~screvessem rotulos am portuguez, comtante 
que illdiquem o pa.íz da procedencia. 

Pela apprehensão dos vinho3 he:SJ.!)anhoes, 
· sabe o nobre Deputado melhor do que cu, 
porque tem mais pratica do foro, porque é 

.,mais illustrado .•• 
O S:t;t. EDUARDO RA:\IOS- Não apoiado; é 

bondade de V. Ex.. 
0 Sn.. GARCIA PIRES- .. . S<.tbe quo não se 

pódg absolutamente conhecer da falsificação 
. da.s marcas de vinhos pela simples appre
hensão; não é possível. 

Além disso, os vinhos traziam a proccde·n
cia de Valencia, traziam parte unicamente 
das Stll.\S marcas em portuguez, como pode
riam olles incidir na. condemnação da Con
vencão de 1893 ~ 

E ainda que incidissem, como S3 envolver o 
Poder Judiciario em uma questão desta, que 

. ~eria urna questão da alfandega, pol'que, 
como muito bem foz notar o nobre Deputado, 
a al_!)prehensã.o deve ser fci ta na occasião da 
~Importação, isto é, desde a. chegada do na
vio. 

O Sn.. EDUARDO RAZ~IOS - Esta affirmativa 
de V. Ex. é preciosíssima. 

0 fi; R. GARCIA PIRES - Mas, si esta é a 
:verdade~ 

0 SR. EDUARDO RAMOS - Obrigado pelo 
apoio que V. Ex. acaba. de dar a minha ar· 

, gum!Ãlntação. 
0 ~R. GARCIA PIRES-E' uma questão que 

não tem nada com o. pode1• judiciario, ê um 
.processo inteiramente administrativo que 
deve ser iniciado na occasião da importação 
até a entrega do producto. 

Portanto, a migistratura não tem nada 
com isto, não se declarou incompetente por 
falta de lei, mas porque não cabia na alc:-ada. 
da suajurisdicção; era. um acto tle pode1• ad
minietrativo e não judiciario. E' unicamente 
o que quero torn:1r saliente, e que fique con
Eignado. 

No acio da importação, dizia eu. é que se 
deve iniciar o processo; isto é, depois de 
apresentado o manifr>sto até a entrega do 
producto, decorre tempo bastante p::tra que a 

- alfandega possa ve:ifi~ar; 
Assim pois, Sr. P1·esidente. vejo quo mo 

: assento com a satisfação de chagar a um 
accôrdo com o nobre Deputado. 

resp&nsabilidade do illustre Pro\3urador da. 
Republíca que, si moreca alguma censura é 
por ter feita mais de que m•a do seu dever, 
most1·ando excesso de zelo pelos interes.ies uo 
Estalo e nestas condições entendo quo a Ca
mara devo ca.lar-se soln•e a mate1•ia, dei
xando que o Pader Judicial'io, pelos meios 
ll.O seu alcance, agindo na esphera de sua~ 
a.ttriblllições, resolva. a. questão, como unico 
competente em faco da. nossa. Constituição. 

Proceder de outra fOrma é trazer a per
turba.ção ao mecanismo do governo, ê que
brar a harmonia dos po.leres, base essencial 
do nosso ~ysterna, harmonia que consiste em 
restriogi.r-se cada um dos p:>deres na es
phera que lhe foi traça:la constitucional-
mente. · 

Tenho coucluLlo. (Jluito bem ; muito bem)! 

O Sr. Efln.ardo "Ratno;oo;- Peço 
a palavra . 

O §r. Presid.ente-Não posso dar 
a lJa.lavra ao nobl:'e Deputado, por:;1ne j<t ha 
outros oradores inscriptos na hot•a do expe-
diente. · 

O Sr. Ecluardo R .a.mos-Então 
p.3direi a V. Ex.. que me inscreva para uma. 
explicação pessoa. I. 

O Sr Heredia. de Sá~Sr. Pre
sidente, como ha varios oradores inscriptos 
para tomar parte na hora do expoiiente, só 
tomarei o tempo sufficiento para apresentar 
á Camara o requer•imento, reservando para 
mn.is tarde as conside1·açõcs que tenho a. faze1' 
soln•eo a.ssumpto que constitue o seu objecto. 

Appresso-me a faze l-o. 
O t'equerimgnto pede algunias informações 

a.o Governo, .informações bdas tendentes a 
habilitar-me a apresentar um projecto quo 
possa da.r uma solução ao :problema do a.bas
tecimento de ngna da Capita.l. 

~laado á Mesa este reij_uerimonto, reservan
do-me para em occasiã.o oppot•tuna desen
volver outras considerações, e assim deixo 
que outl'os oradores venham occupar a tri
buna. 

Vem á Mes:1, é lido, apoiado e sem debate 
encerrado, ficando adiada. a votação, o se
guinte 

REQUERDIENTJ 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Completamente. 
0 SR. GARCIA PIRES-S. Ex. declara-se 

-satisfeito eom a explicação quo dou ••• 

Requeiro que sejam requiEitf.l.!las · ao Go
verno as seguintes informações : 

1,:~. qual a renda hruh provouien~e (ia 
cObrançà de pennas d·a~ua e de hydrometros 
relativa ao exercício de 19031 0 SR. EDUAREO RA!IIOS- Perfeitíssima

mente. 
O SR. GARCIA PIRES- •.. Balvando não 

-só a responsabilidade do juiz federal, como a 

2,a qual o saldo veritlcado na mesmo 
exercicio '? 

Sala das sessões, 11 do agosto de 1904.
Hel·edid ele Sá. 
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O Sr~ Oliveira Figueiredo
~r. Presidente, consulto a. V. Ex. si posso 
tm•, pelo menos, meia hora ... 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex. tom vinte 
minutos. 

VozEs -E o quarto de hora. do tolerancin.. 
O Sn. •. 0LIYEIRA. FH;UEIREIH)- •.• porque, 

por ma1s que queira restringir o muu di :3· 

cnr~o. não o poderia proferir em menos 
tempo. 

S_r. Presidente. A alta gr;\vidade dos acon
tcclmentos, que , DJ momento actual, est;ã.o 
se desenrolando no E::;tn.do do Rio de .la.nciro 
·~om séria perturbação de sua autonomia ~ 
real offensa . aos seus Legitimas interesses 
<tffcctam de tal modo e tão directamento o~ 
mais Estados da União, em communltã.o nas 
garantias que o nosso pa~to fundamental a 
todos clles distJ•ibuiu irmã.mente, qne a ban
cada fluminense não hesita em estabelecei' 
urna excepção ao seu ininterrupto pro o-ram
ma de apoio lea.l, franco e, sobretudo~ dos
intere;'3sado n.o Governo Federal, para trazer 
~o sew . da Representação Nacional, aliás 
madvertldamente, pelo orgã.o do unico ob
scuro dos seus membros (Ncío apoiados ge
raes), _suas lamentaç?s~ e pedir para ellas 
remed1o effica.z, sohcrtando das bancadas 
irmãs que não olridem <t infallivet sentença, 
11ue a poesia latina vulgarizou - ltodie m·f.hi 
n·as tibi. (Muito bem.) 

Ninguem ignora, Sr. Presidente, o a depu
t:tção tluminense não se peja de lmnbral-o 
porque não humilha a adYersidade immere~ 
qida, qual m•a a situação economica ·e finan
ceira do ~syado do Rio de Janeiro, quando, 
para a fehCidade dos seus destinos, assumiu 
a Pl'esidoncia dolle o eminente cidadão o 
Sr. Dr. Nilo Pcçanhtt. (.lluito bem, ; m1:ito 
bem.) 

O primeil•o euida(lo do illustre presidonto, 
n.o tomar o timão do E.stado, fui a restaura
'}ão das finanças deste, já pelas m:lis enet•
gicas medidas, no sentido do cerceamento 
das ~es~ezas publi~a.s, ainda que com grande 
sacr1ficw dos scntunentos pessoaes de quem 
as deline(tra, jà pelo aproveitamento de 
novas funtes de ronda para razer face 
ãquellas. 

!_>rogramma, tão atiladamente plan&jn.clo 
qua,o firmemente executado, não podia deixar 
de ser acolhido pelos fluminenses com en
thusiasmo igual aos applausos que alcançou 
de todos os interessados na prosperidade 
da Patria. e nos croditos do regimen politico 
c1ue ella elegeu. (Muito bem.) 

0 SR. SOARES DOS SA:'iTOS-E' um hl'ilhante 
exemplo. 

0 SR. Do:m~cws GUDIARÃI~S-E' um lJene
merito. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Entre
tanto, com magu~. confessamos nós os repre
sentantes do Estado, a animação, que dcs
pertolL o noviciado de uma administração 
que p_or tal fórii?a. se _revelava previdente, 
laborrosa e energtca, nao encontrou écho em 
algumas das altas regiües do Poclcr Centro.!, 
~orno parecem provar rei tcrados actos dr~ . 
mn.nitosta hostilidade ao digno S1·. Dr. Nilo 
Peçanba. 

Nn. alludida preoccupação de au(J'mo;:Jtar n. 
r~ceita do Estado, não _podia cscap~r á saga
c~dade de S. Ex. o aproveitamento tributa
rio do um p1•oducto natural, de recente com
mercio, d.e facil exploração e aindt~ mais 
facil transporte. 

Refiro-me ás areias monazitic<~s. que e:xis· 
tem em grande quantidade, não só no littoral 
do Estado, como nas In<\rgens de seus rios. 

Resolveu o preclaro administrador tribu
tar_as que _fossem éxporta.das pelos proprie
tarws dos tcr_renos, em quo cllas exbtem, e 
concede, _mcdrar_ltc_ vantttgens pccuniarias, ::1. 
exploraçao da.s Jaztdas em territorios do Es
tado a p<trticulares, fazendo loo-o uma dessas 
concessões ao Dr. Trajano de Mirand'~. 

Semel~tmtc m~did<t, que nad<t podia cantor 
de o!f~ns1vo aos mteresses da. União, foi mal 
recelnda pelo honrado Sr. Ministro da Fa
ze~a, co~tra cujas delibcra.ções a depu
taç~o flummense se limita. a articular justt\S 
querxas. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Aliás, no caso, o 
respon~a. .. ·el não é o Minis&ro da Fazenda, é 
o Presrdante da, Republici..t, do accol'do com 
o nosso regimen. · 

O SR. ÜLIYEII!A FIGUElRI·:no- Entendeu o 
Sr: Ministro qu~ (l União c:;n.IJi::t não só a pro
prtedade das urera;; monauttc<tS dos tcrronos 
de que pretende o dominio, como ainda ~ 
monopolio da explora.ç-ão de todo es~c mi
norio, existente no vasto terl'itorio da Naç-ão. 
De outro modo, não se compl'ehendom a.s 
goncralisa.das medidas, de quo tem S. Ex. se 
servido par;.~ impedir a. oxporta.ção das n.reia.s 
qualquer qttc seja a sua prucedencia. 

Senhores, si é ao monopolio que o nobre 
Minis~ro visa., este não se legitima. polos 
preccltos da Constituicão Federal sobre a 
especie, nem tão pouco pelos princípios do 
direito privado. 

A Constituição dispõe que aos Estados per~ 
tencem as minas existentes nos territorios 
do dominio delles, assim como aos propric
tarios particulares de terrenos as que nestes. 
se encontram. 

Em face de taes preceitos,,não ha como 
attribuir o monopolio das areill.s á União. 
(Apoiados.) . 

Dadas estas explicações pr('Jiminares, passe 
a referir o que tom occorrido a tal respeito 
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, entre o Sr. Ministro e o Sr. presidente do 
meu Estado. 

Em 14 do ma,io ultimo, oxperliu o Sr. Mi
nistro da Fazen<l<L mn aviso :.to Sr. pt•c:;i
(lcntc do Esl::.:tclo do Rio, rocl~Lma.nd.o <L com
mnnicac,·ão ofliciu.l tt Dü·ectoria. de Rendas 
do 'l'hesouPo Na.cional de todos os · despachos 
de cxpol't<.tção do arcitu:l mvnazitimts. 

Em 18 do mcsm:J moz, re:sponrleu-llw o 
Sr. presidente do E,)tado, l'cfu(;ando de um 
1p.oclo cabal as pretcnçõcs da União ao do
minio dos terrenos possuidores de t,,,cs :wehs, 
mas conjpromettcndo-se a prostat' os a vi~os 
:.·cclamados. 

?\osso officio, terminava S. Ex. eom esta, 
oxpontanea declaração, que não podüt im
portar e nem tinha a natureza. cl0 um com
promisso:-« A qnestã.o é de direito consti
tucional e deste terreno não devo sahir. No.. 
posi.ção, quo OGcupo, faJfaria. a.o m:ü:-J ele
mentar dos meus deveres c incol'l'eria. mesmo 
em grave l'cspons<tbilidadc se sacrificas · e os 
interesses fundamcntaes do Estado do Rio 
de Janeiro antes de um ve1•edíctum solcmne, 
pronunciado pelos orgãosincumbidos de vela.1' 
pela guaedn, da Constituição e das leis: O 
Congresso Federal e o Poclor Judiciu.rio». 

Não era por certo um compromisso, esta 
nobre linha de conrlucta, quo a. si mesmo se 
ha.via traça.do o illustro presidente do Es
taclo, mas observal-a era c tem :::ido sempre 
o empenho de honra de S. Ex:. Além da 
concessão, antc1·iormente feita, .nenhum acto 
foi por elle pl'atica,U.o com relação a ;treias 
monazíticas a. rrão ser o (Lo commnnicar a,o 
Sr. Ministro tl<~ F~tzcnLlo. a pat•tida <.le 5 
saccas com ollas afim ele sel'em exportadas 
1)elo porto desta cida.tl.c. 

No intui io de tt'i.Lzermos mn:1 solucção 
.Jig·na <.i. qaestão pelo lado do Congt'esso Fo
dOl·al, nôs o; Doputttdos fluminenses otrere
mos â consideração d<t Cam;wa., hn. cerca U.n 
dous mezes, umn, intlici1çã.o a.lim de que a. 
sun. illu.:~trt.dn, Commissã.o de Conf;tituição, 
Legislação e Justiça, cmittisse parccee sobre 
;). compctencia. elo domínio li. <. ~ União ou 
Estados nos terrenos de ma.r·inhas e mn.rgi· 
n[l.es dos rios navegaveis. 

Até o presente, a Commi:Ssão não se pro
nunciou a respeito deste momentoso as
sumpto. 

Qmtnto ao Poder .Judiciario, pende ainda 
do julgamento do SLpremo Tribunal Fc· 
deral um litigio de identica, espacie entre o 
Estado elo Espírito Santo e a União. 

Ü SR. JULIO DOS SANTOS-Que não resol· 
· vel'á o caso, pois a. penas tt•ata da q uest.ão 
em especie. 

0 SR.. ÜLlVEIRA FIGUEIREDO-Neste in
terregno, a <.tiititude do Sr. presidente do 

Estado do ltio tem sido <.t mais digna possi
vcl (Apoiados), a de ca.lma expectativa. 

A concessão ao Sr. Dr. Trajano do Medei
ros foi, comojá fiz vêr, autcriora 14 d.c maio 
da t<t do primBiro aviso do Sr. Ministro d<~ 
Fn.zonda, e era par<~ exploracão da:-:~ :1relas 
na margem do rio It::dJn.poana, c1u3 não é 
n::o_vogave~, e em localirla(lo, onde não cheg~t 
::t Inilticncta. da:s m[l.rés, s:mtlo, por·tanto, em 
tm·l·eno crue mcon!;estavelmen';e não pórlc 
peri;cncer á União. 

O Sa . . rur.,ro Dos 5A~Tos- A duas ou teos 
legmts dist<tntc.s. 

O Srt, 0LIVI~IRA. FIGt:EIREmo- Nest.Ls cun
uiçõcs, corno explica,r que o Sr. lvlinistro du, 
Fazenda, cRviasse um funccion:tl'io do seu mi
nistcrio, o Sr · Dr. Cll!'istino do Valle, digno 
zcl~1,dor dos proprios n<.LCionaes, á locoJirbde 
pam ostucl:1r os rncios do impedir a explora
ção du,s a.1·eias '? 

O Sr. Dr. Valle, tle volta di1 sua. excur
sã.o, ~q)l'esentou rclatol'iD (h sna inspecçft.o 
c_ talvez o conclui:r proponclo medidas que 
nao podemos aprecmr c commentar, pois quo 
um e outras. são conservado::; em segredo. 

E ::1. pro:posib da, allwlida excursão e como 
rosposiia a pnblicaç:ões na imprensa diarla do 
hoje, com o CLlilho ofilclal, nas q un.es se asso
gurn. c1uc o Sr. Dr. Chdstino do Va.Ue foi. 
a.meaça.do c soffreu desacn.tos por occasião do 
desempenho da stHL commissão, que seme
lhantes factos n.b.3olutn.munte não se deram. 
( llpoio.dos da bancada do Rio ele Janeiro.) 
Ello roi ccrc:tdo, durante a su::t. excursão, 
de tod.n.s as gar,Lntias que o elemento offi
cial do Estado podia, oiferecer, c tão se~ 
guro se <.tchon que, ao cltcg<tr ao ponto 
de cmb:trquc, enviou <to Sr. Dr. chefe (le 
polici;L do Estado ·Um telogPttmma U.c <1gra,
decimento, no qual élccla.rou dl::;pcnsi1r n,s 
pt•aças c1no foram posl.as ú sua disposição, 
prn• se c•Jnsiderar em compl.etn. scgm'<.tnça. 
.J;í, anf;gs o dcleg,:~.do de policia de S. Joã.o da, 
Bn.l'l'a, havia te!.egrapltaclo ao Sr. Dr. chefe 
de policia, tra.nqui!lis<tndo-o a tn.L resp::Jito, o 
que, ent1•etanto, não impediu qae esta. zelosa 
e uign :t autorítlu,•lc providenciass3 no sentido 
de ser aberto rigoroso inquerito para. se ve
riticar si honve qualquer offonsa â pessôa. 
do Sr. Dr. Valle. 

Assim sendo, não podiam das occurrencias 
da viagem doS,·. Dr. Valle resultar appre
hensões ao Sr. Ministro ela. Fazenda, quere
clamassem a~ medidls violentas de que acaba 
de lan ça.t• mao. 

Depois do regeesso do Sr. Dr. Valle, o 
Sr. lviinistro requisitou do St'. Ministro 
da, l\1arinlta ordem::; á capitania do porto 
de S. Jofio da. B~trrn. pa.ra que fossem 
visitados todos os na.vtos esta.cionados na.
quelle porto, afim do que nã.o lhes fosse per-
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mittida. a, sahida antes de se veeificar si con~ 
tinham carregamento de areias monazí
ticas. 

Senhores. Eu sei que a legislaç-ão fi scal 
concede ás repartições a.:eroc::u.ladoras de im
posi;os graoclos meios do vigilancia cotttl'il, os 
deli·auuadores tle~tas ; mas não me p<tr'ccc 
cu r ia. I. o meio extremo de pcrma.nen te vis i ta. 
a navios pol<.t simples po::;si!Jili.cl::l.d.c do pro
_posito de con tra.lJ:.tndo. Não ü:~ca.pari.L <i Ca.
mara o que lia de voxatorio pari.l. o cumiJler
cio ncsto sy;;tema., vordadoiro regimen de 
suspoiçõe~>, sô pl'OJ)rio do épocas <.tnormao:~. 

E com quo dirPito o Sr. .l\Iinistro podcl'ia. 
impcdll' o despacho d t~ areias mon:tzitic ~ts. 
coibidas em terrenos do dom"inio privado?-

muitosqne acreditem em uma a.nted:.tb,. ltc
:pugna.-mo a<'umpanha,l-os ne:;ta. supposiç~ão, 
si bem reconlleçit c1uc a.s circumstancias in
ti icada" são de ordem a originar suspeita.."::. 

0 Sr .. CRUYELT.O CAYALCA:'\TI-E' natm'<.d 
o ruciociniu. 

O SR. OuYI:~m.A F11d: Enu·:Do- Ainda m;l.is 
Sr. Presidento,cl1ego ao ponto cnlminantedu, 
nosst~s t·celamil('Ões. 

Os oilieiaes do Juizo SeL~cional llo E::;ta,do 
doiUo seguiram pa.nt a. sua lliligencüt na loc<L
dadc da cxtt•acç-ílo das areias :.tcompa
nh<.~dos d.c uma força do 20 praç<ts, timda~ 
do 38" bu.taU1ão de inCt1.ntel'i•-~ do exercito, 1.! 

o S1·. Pee:::idente do EsLado tlu Rio de Janeiro' 
que nilo t e m poupa.do suas nla,nit'cstaçõcs de 

O Sn.. CuuvEr.Lo CAVAr.CXNTr --Não lm- aüllesões c ae<~tamento ao Poder Exccu-
via. cont1·abando. tiuo FcclCl'al, ni\O teve o mínimo aviso d;t. 

O Su. 0LIYE1RA Fwct:::mEno-Dcpois desta. innt.sf:(o dcs~w. for(~a no E:;tad.o a quo preside ~ 
~inguli.tr e extraordinal'iu. medida., o Sr. Mi- Nem a bancada. 1lnminenso, que 1.ã.o solitl;1-
nistro determinou a inspcctoria. da. Alfil.n- ricL so tem mosirMlo com o (\overno Fe
d.ega que nã.o pcrmi1.tisso o despacho de ex- dera!, mereceu a honr<L de a.Jgurrw. comnm
portação dos einco s;~ccos úc arcü.ts monazi- nição, a ta.l t·espcHo, c isso qmtndo nem si
tícas, a que so referia n. communicaçã.o que q~1~r o :~igi!lo ~e imp11nlm pal'<J. a cf11c<J.ci<J. ela, 
rcce1)era do Se. presidente do Estado élo illltg_cnew,, pots !lU~ . os processos de mao~L· 
Rio. l;cn,;·no de posse sao le1tos com toda a lmbll-

Dos.sa. peohilJiçfto, que feria os dü·eito.:; do I c!dade e até CIJnt citaçã.o da, p~utc a.llrersa. 
concessiona.rlo, resultou 1·ecorrer este (L p1·o- Nao se tra_t<.tva, port,Lnto, do ~uu cnso c~n 
tecção do D1·. l'' juiz seccional dcskt cupit:d, que. o scgretlo foS~l~ ao, mc;nos, ntllJ.mra nao 
afim elo ser manLid.o no ..,.ozo ele su~1. con- se Jrustrar a rncdLda. 
cossã.o. ~ O Sr. Presidcnü~ do Estado do Rio soube 

O Se. Presidente do Esti1do do Rio não que o tcrritorio soh sua jurisdicção politica. 
tinha meios üe intervir para que i1 m:muten- e ~1.~In1inistratiYu o~tLrva _invadido pol' força. 
ção fosse concodid<.L on negada.. RCSl)Citi1dor mllna.r fedcr~l em :; <-.:_rviç~u local quantlo, lle 
do direito alheio, não se poderia. prestar a -yolta de uml! cxcm·~ao a Campos, a encon
usar ele su<:~. aqtoridadc para dissua<iir o con- trou n~L e.~taçao d;1. cHla,de tlc M<.tcu.lu~. 
cessiona.t•io de procurar u. protec<;ão da jus- o su. G"\l.VÃn n.\i'TIS'l'.\ -E' vord,Ldu, tl 
tíça. encontrou em i\Iu.ca.l~t.!. ( .- lpoi(ldos.) 

O c1uc oe~oncn a tal l'cspcito llw é offi· E para cumulo, o SJ•. D1·. juiz l:loccional <Ia 
cialmontc cstmnho. A questão est<.t .wb Est::t.!lo do Rio de .ftLlleil'o, :;~~~undo me refc
itrclice, c :-)<j na, tela judiciario. póde sm· t1·a- rem pcs:~on,::; dignas de ercdil.o, <t~S I !gur:t <1nc 
·tad[L. · · a nculltuua. a.utul'idadc l'CCJuisitou ttuxilio cl:! 

Ao chefe do Poder Executivo (lo Estl~llo do ro1·,:a armada. (Sailsuç~To.) 
Rio de Janeiro é cgrc nüo cabe a minim~t 
I'esponsa.IJiliclade pelo acto legitimo do con- O SR. lL\Rt:osA LI::>r.\.-lsto é muito grave. 
cesstonario tlt) Estado, que nenlmma depen- O SR. OuvEmA FIC:UE1R8Do-Entl'otanto, 
dencia tom deste, S<.~lvo as relativas a.os o art. 60 § .2° da CoustiLuição Federal 1)l'C· 
compromissos do seu contracto. 8crcve: -<<As sentenç~as o ordens da magistru-

0 mandn.Jo tlc manutenção foi concedido no tura federal são executadas por officii\,CS 
d.iu. 4 do cort•entc. No dia 9, surge outro, judicial'ios tht União, aos quaes a policüt 
requerido em nome da União pelo procura- local (} obrigada <.t prestar auxilio qua.ndo 
dor seccional do E~tado do Rio ao seu juiz invoca.da. » · 
para que ella fosse mantida no dominio das A Camara não deve perder de vista que se 
ter1•as marginaes do rio Itabopoana, não trata de um mandndo de manutenção de 
navegavol. posse a. fa.vor da. União e contra um cidad.ão, 

Este segundo mandado é exhihido no dia 9, o Dr. Trajano de l\'Iedeiros. 
mas traz a data do 3 do corrente, isto é, a do Pois bem, a quem deviam recorrer os om
diu. anterioL' ao do mandado conced.ido ao Dr. cia.es do juiso federal, no caso de pl'ccisarcm 
T1•ajano. Tra.tanúo-se de mn.teriu. do n:.tttn·ozu. de mão forte para o desempenho do sna.s 
urgente e dado o profundo segredo em juizo funcções? A' policia local (apoiados nwne
a.té o dia O da. sua concessão no dia 3, ha rosos). Si esta recusasse o sou auxilio: então, 
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sim, poderiam reco1·rer ;t força militar fe.
1 
tado, não cessará. de pedir-lhe que não esmo.. 

deral, a qual, em todo o caso, não devht in- reça, não ceda uma linha na defesa dos 
tervir sem previo aviso, quando mais não direitos e da a'ltonomia do seu Estado, con
fos::;e, por cortezia, ao chefe do Estado, onde fiados ao seu zelo, e que se compenetra bem 
ia. operar. da exactidão deste conceito do eminente 

A demora do alguns dias, gastos com estas Guizot: 
formalidades, não traria o mínimo inconve- « Lorsque Dicu a fait un homme pour. 
niente. Toda. a violencia é um mal, toda a jouer un l'ôle, tous los ell'orts contraires sont 
violencia inutil é. aJém de um mal, um antant de fetus do paille sous ses pieds.» 
gra.nde erro. Vou concluie, \)at·tt não abusar pJr mais 

Senhores, cu dis.m ha pouco que a margem tempo da bcnevola. attenção da ca.mara •. 
do rio lta.bapoana, por isso que elle não é (Nao apoiCldos.) 
navegavcl e ao local em questão não chega. a. PassJ a ler o requerimento, que meus col-
mará, não é do domínio da União. lega.s de Li.tnca.da. o eu offerecemos á conside-

Levo mais longe a minha. opinião, como _a mçào dét Camara.. Esperamos que ella,appro
sabido: não considero desse domínio nem vaudo-o, dê-nos o unico ensejo de averiguar 
mesmo cs terrenos do marinh:Ls. Mas quanto de que lado está a injustiça neste infeliz 
aos terrenos marginaes dos rios não nave-, acontecimento, que, pelo h\do do interesso 
gaveis, peço permissão para corroborar o pecuniario, não valia a minima das difficul!
meu asse1•to com a opinião emitl,ida pelo dadcs que tom originado. 
douto procurador gcrn.l da Republica, o Eis a. sua. integra: 
Sr. Dr. Epitacio Pessoa, nas suas razões de «llequeremos que se requisitem do Go-
appellaçã.o perante o Supremo Tribunal F e- ver no Federal, por intermedio do S1•. Minis
dera! no já. mencionado litígio entre o Estado tro da. Fazenda, as seguintes informaçõe&: 
do Espírito Santo e a União, que S. Ex. re· I,a. Qual a razão de 01•dem publica que 
presenta. determinou a recente intervenção da força 

Ei:::; como elle se pronuncia: militar feJeral no territorio do Estado do 
«E aqui não será fórn. de pt'oposito cor· Rio de Joneiro, situado á. margom do rio 

rigir um equivoco, em quo incorrem os Itabapoana ~ . 
Aut. nas suas allegações finaes. 2. a Caso a intervenção tenha tido por :fim 

Os terrenos de marinha não abrangem as proteger a execução de um mandado de 
margens de todos os rios navegaveis; os ter- manutenção de posse sobre o referido terri
renos de marinha eomprehendem a.s mar- torio, expedido em proveito da União e a 
gens de taes rios sómentc até ao ponto onde requerimento do procurador secional pelo 
chegam as marés.» respectivo juiz do mesmo Estado, si houve 

. Si este é o modo de pensar do Governo, prévi:unente a. invocação do auxilio da po
enunciado por seu orgão competente na alta licia local, como prescreve o art. 6", § 2°, da. 
zona judiciaria., falta base ao Sr. Ministro da Constituição Federal.» 
Fazenda para a protecção, que levanta, do E mais re.Jueremos: 
domínio da União sobre o terreno explorado «A remessa a esta Camara de uma cópia 
pelo concessionario do Estado do Rio de Ja· exacta dos termos da .1·equisição da força. 
neiro. federal feita pelo juiz seccional para efflcacia. 

Sr. Presidente, a malevolencia. contra o do seu alludido mandado ou por quem a re
nosso Estado e seu supremo representante quisituu. 
c~eg~ ao . ponto dos mn.is abmrdos ~ou. to~, Sala das sessões, 11 de agosto de 1904.
dent.J:e.os qua~s se dest~ca ~ela sua 1Ue.p~1a o. Figueiredo.- P. Lima.- Galeão.-Tei
o de h<"ver o Sr. Dr. Ntlo 1 eçanlla pa1t1do xeira B?·andão.-Julio Santos.- 1\{auricio de 
hon~em a nou~e. á frente de 50 praça.s do Abl·eu.-Henr-ique Borges.- F(:delis Alves.
Regimento. Po~Icial do Est~do ~ara l_!;a.ba- Cruvello Cavalcanti. 
poana, no mtUJto de repcll1r a 10vasao da 
fo1·ça federal. Vem á Mesl., é lido, a]!oiado e posto em 

Oh ! o digno administrador não se arreda discussão,que é adiada per ter ~edido a. pala
da séde do seu governo, exclusivamente pre· vra o Sr. Wenceslau Braz, o seguintQ 
occupado com os altos interesses, que lhe 
for·em confiados. 

O Governo Federal delle não tem a esperar 
sinão o mais leal apoio den.tro dos limites 
tmçados peht Constituição Federal, porque 
fóra destes já não seria adhesão, sim fra-
queza. · 

A deputação tluminense, na mais completa 
solidariedade com o nobre chefé do seu Es· 

REQUERIMENTO 

Requeremos que se requisitem do Governo 
Federal, por intermedio do Sr. Ministro da 
Fazenda, as seguintes info1•mações: 

la, qual a razão de . ordem publica qse 
determinou a recente intervenção da força 
militar federal no territorio do Estado do Rio 
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· do Janeiro, situado á margem do rio lta.bn.- quo mo inscl'CV<L pa.ra. falla.l' amanhã. E, ao 
poa.na? mesmo tempo, dil'igintlo-Jnc aos meus dons 

2\ caso tal intel'Yonção tenha. ticlo. por illustro,; contl'aclleturos pcç~o desculpa rle 11ão 
fim pl'otcgcr a execução ele um ma.nda.do de t~1· satisfeito o meu desujt> tiL~ lhes J'Ospondcr 
manutenção de posse sobre o referido terri- inun.cdia.t.amcnto, CIIJILO mm·ecc a. ai tn. o.stimn. 

.. tol'JO, expedido em proveito da União e :1. que consagro a :-~s. EEx. Ficar(L a ros})OSta 
requm·imonto do p1•ocurador seccion:1.l pelo pêtra <tmanhã.. (.l/ui/o úem, mttilo úem.) 
l'espectho jniz do mesmo Estado, si houve Comparccer<'t.lll mai::; os srs.Julio dG Mello, 
prêvia.mento a invocaç-ão do auxilio d<L poli- Anthcro Botelho, S(L Peixoto, Hosanua.h ele 
cia. loc <~l. como pt·escrovo o a.r·t. ~o, § 2o, da Oliveira, Passos .Mil'anda, Arth.ur Lemos, 
Constituiçào F'<~dct·a.I. Cal'los de l\iovacs. Rogm·io de :MÍl'-!.nda, IncUo 

E ma.is requeremos: elo BrtLzil, José Eusebio, Cltristino Cruz, Bo· 
. A romc~s:.t a, <J~t;n, Camara de uma, cópia. Zólrril FonteneUe, Yirgilio Bl'lgido, Thomaz 
exacta c!~s toPmo;g ~lt~ rcq_~isição dn. força Cavalcanti, FL·cderico BoL·ges, Joilo Lopes, 
fed~ra.l h.nt:l, pelo :1\UZ ~ecCiona.l pal'a, a e!fl- Erlua.t•do Stnda.rt, Pauh'L c Silva, Abdoo Mi
cacta Ll~ .suu alludrdo mandado, ou por quem la.nez, José Ma1·ccllino, Bt•icio Filho, Poroira. 
a rcqnt:>ltou. do Lye<t, .Joti.o Vieira, Comclio da Ponseca, 

SalíL das sessões, 11 de ag0sto de 1904.-l Ped.ro Peenarnbnco, Olivoit'<t, Valla,1ão,Tosta, 
. Oliv. eiro .. Fi,r;. HeiJ·.edo.-P.e•·eiJ.·o., Lím.a.-Galvao I FeLix: nasp.~l. ', ~<ttyl'O Di:t.s, Mu.l'eiea Gomes, 

Bap /.iNla.-Curlos Teixeira Bmndr."'ío.-Jtdio .José :Mon.Jal'd!ln, Nelson <le Vasconcellos, 
Santos. -Jlcmrir.:io de. Abreu.-llenr·ique Bor- Oscn.r Godor, S:i .. FP~it·c,. F ido li:~ .\l ves..! Cru
ges.-Fidc!is .llves.-Cru-vello Cm:rMcanti. vello Cav;t}cantl. L-:te\·a.u Lobo, Gastao ~la 

Cunha, Astolphu Dutra., Calugel'<L::l, Nogueira, 
O S:a..·. Wanderley <le Men- Galeão Cê~rvalhal, ~Im•eit•a da Sil\·a, José 

doll{~a-Peço a palavra. Lobo, H.odolpho ~!it'i~ntla, Hcrmonegildo de 
1Iora.cs, .Toa(luim Teixeira. Bran<lão, Bene
dicto tle Souza. .\ klon Baptista, Elisou Guj
lhcrme, Soaros dos Santos, Htn·bosa Líma, 
Riva.davia Correia. e Homem de Ca.rvalho. 

() Sr. P.reside:ut;e-FÍC<t auiadn. [L 

discussão pela hora e com a. palavra o 
Sr. "\Vandorley ~le Mendonça. 

Deixam tle comparecer com causa parti
cipada, os Srs. Enéas Martins, Raymundo 

O Sr. Eclntl..rdo Ramos·-Peço a Neey, .\.nl'elio .\.morim, .\ntonio Bastos, Ur-
:palaYca pêu;a uma. expli>Caçã.o pessoal. hano Santos, Guedelha Mourão, Ra.ymnndo 

Esiá. fi.nuu. a hoL·a. do expedíentQ. 

Arthur • .Ioã.o Gayoso, Francisco Sã., Pereirà 
_O Sr. Preside:ut.e-D.1ndo a .pa- Reis, Trindade, Izidro Leite, Esmeraldino 

la.vra ao nobre Deputado pu,ra uma. qxpli- Bandeira, Arthur Orlando,Epaminond.a.s Gra
c·a.ção pessoal, peço a. S. Ex. que l'3Sum:.l. o cindo, Folisbello Froil'c, Neiva, Leovigildo 

. mais pos .. ~ivcl as suas observações, ~visto ha- Filgueíras, Vergne de Ab1•eu, Rodrigues 
ver nun.,.1ero na. Casa pal'a. as votaçues. Lima, Tolontino dos Santos, Marcolíno 

Muura., Correia Dutra, Irineu Machado, Joã6 
O S1• .. Eduardo Ba1nos. (para B<Lpti:-;ta, Beli:sario da Souz:t, Silnt castro, 

wna expl~C(lçi'lo pessoa~)- Sr. Presulente! Bezam:tt, Abelardo do l\Iello, Francisco Vei
V. Ex. acaba do ad.vcrtn·:me_que o tempo e 0'~1., Viri:tto ~hsc:Lrenhas, Bernardo Monteiro, 
?Scasso J.?arn. um:~ expllcaça.o _pessoa.l com Jo:í.o Luiz, Ribeiro JnnqtJeiro, Penid.o Filho, 
to.~la. a hhOJ·daue das expl~na9ocs c1ue ei.Ja I DLwid Cn.mpi.sta., Francisco Bet·o .. at·d.ino, .João 
:p0de tm· e que me trazem c.~ tr1buna. Luiz AI vos, Aclalberto F'orraz, Bernar(les dQ 

Que1·o ücixa.r prov:.vJo ti. Ca.mara dos Depu- F~ ria., Antonio Zac~t·üts, I-Ienr~ql!e Salles, 
tacLos que ém o meu mais ardente desejo Lmdo~pho Ca~ta.no, h..odolpho f:>a xao, Padua 

_ respondm• immcdia.tamente ao meu digno Rczonue, .J.esmno Ca~·closo, Do~mngaes de Cas~ 
amigo, teade1· desta Ca.sa c ao não menes tro, Fra,netseo Romerro, Va.lms dtJ Castro, Re

. distil'lcto a.miO'o c conterl'aneo Sr. Gttrcii1 bouças de Carvalho, Fernando Preste.:;, Eloy 
Pires. 0 

. Cha.ves, Al~aro de Ca.eva;lho, Azeve~o M!"r-
Pal'a fu.zel-o, pol'ém, desejo que v. Ex. ques, Cand1do de 1~h1'eu, Ange~o Pmhell'a, 

informe si lla numero na ca.sa pal'a se pro- James Darcy e Cttsstano do Nase1mento • 
. ceder ás votações. E sem cansa os Srs.: Teixeira de S<i., Affon· 

0 !SlR. PRESIDENTE-lia numero. 

0 SR. ·EDUARDO RAMOS -Si ha, numero, 
nã.~ quero interromper a votação de uma 
ma teria, cujo an .lamento j'i. está. excessiva
mente l'ctard"do, e, por isso, peço a V. Ex. 

Vol. !V 

SJ Costa, Estacio Coimbra .• Elpidio FlgucirQ
do, Gal·Jino Lorcto, Azcvo<lo de Vttsconcellos, 
Erico Coelho, Ll\.nrindo Pltta, Paulino de 
Souza.. C•Lrnoiro de Rezcndo, LamounieP Go
dofredo, Ca.mitlo Sol.t'GS Fllho, Sabino Bal'l'O· 
so, CaJ•vallw B1·itto, OJyntho Ribeiro, CtHnil· 
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lo Pratcs, J1.mara.l Cesar, Leito do Souza, 
· Francisco Malt:t,Domingos l\lascu.I'enhas,Gcr
mano Hasslocher, Alfredo Varela, D:ogo For
tuna c Campos Ca.rtiet·. 

ORDE::\-1 DO DlA 

O Sr. Presfdente-Tando ficado 
mnpn,tada na SQS'ã.o de hou.Jcm a votação da 
emenda n. 15, vou, na fôrma do art. 162 do 
<V:tt.tal Rr~gimonto, submctter á nova discus
são n, referida emenda, ·-olfereddn pelo Sr. 
BNlhõos Marcial , que é a s;~guinte: 

Onde diz: 
As emendas apJ'escntadas por qualquer 

Deputado ao juizo das Commissõcs .•• 
Accrcsc!l~ntc-se : só sc1'ão aecoitas quando 

justHicadas polo exame do ca1Ja secção elei
toral, ~specificando·se as que devem ser 
apresentadas ou rejeitadas, as respectivas 
razões c o numm·o do votos obtidos pelos 

_c::~,ndidatos. 

Esttt em discu~sã.o. 

0 SR. ALEXCAR GUDL\.RÃES-:\.' Commissã(}· 
de Polici:1 não 1•opugna a acceitação de~ta, 
emCl;J.dtt ; refundidas as duas a que fô~· · 
acceHa sa,tisfará a. todos. A Commissão 
de Policia sé deseja, apresenta.t• á Camarã.· 
um projcc~o que satisf~a c.t todas as aspi
rações. 

O ~R. BuLHÕES MARCIAL-E' exactamente· 
o C!lUe procuro com a minha emenda, que. 
alt}m dlsso, r1ão é mais do que o com@le
monto da rC'furma eleitoral votada por esta 
Camat·a. Si a. Garoara quer fazer uma lei dl'· 
verda~;~, d.eve a,cceitar a minha emenda;. 
precisttmos mostrar ao povo que a morali.:.
dade exigida lá fól'a nas urnas, é tambem re
~pei ta.da aqui. 

O ~R. ALE:."'CAR Gu:tMARÃEs-Já declarei 
quo a Commissão de Polieia se conforma com~ 
Gsta emenda ; refundindo as duas, o project.o. 
a,ttenderá, aos mais exigcntGs. 

0 SR. BULHÕES MARCIAL-Neste caso, não 
]~iL mais necessidade de continuar na fundar 
mentaç:ão da minha emenda, e agradeço ao. 
honrado lo Secretario a . sua declaração. 
(Muito bem. ) 

O Sr. Bulhões Marcial- Sr. 0 SR. Tuo~IA.Z CAYALCANTI (Pelfit ordem)-· 
Presid@nte, por motivo de molestia em Sr. Presidente, autorísado pelo .Regimento, 
peseoa de minha familia, fui obrigado a eu vinha discutir 0 assumpto; mas, á vista da.. 
retirar-me pt•ccipitadamente hontem, de daelaração do illustre Sr. 1 o Sem•etario, e do 
sorte que não pude assistir á votação da assentimento geral da ca.mara, deixo de jus
emenda que tive a honra de apresentar á t.i.ficar a emenda, esperando que ella seja. 
consiàeração da Cama1·a. approvada. (Muito bem. ) 

Lamento duplamente este facto, .não só Ninguem mais pedindo a palavra, é encm~--
pelo motivo que dea logar à minha reti- rn,da a discussão e adiada a votação. 
rad~, como porque, com a. minha presença, E' annuncia.da a votação do parecer n. 17, 
t<>ria tido exito a emenda que tive a honra de 1904, approvando as eleições realizadas no . 
de apresentu.r. dia 3 de julho do corrente anno, no Estado 

Refere-se esta emenda éW mesmo assumpto de Santa Catharina, c reconhecendo Depu
ele que tratava a. emenda apréscntada pelo tado pelo mesmo Estado o Dr; Luiz Antonio 
illustre ~r. Deputado Oliveira Valladão; Fcrreit·a Gualberto. 
originadas ambas pelo mesmo facto, isto é, Em seguida são successivamente postas a 
os successos que se deram por occasião do votos c approvadas as seguintes conclusões·
reconhecimento dos Deputado:-:; do Districto do pa,1•ecer n. 17, do 1904: 
Federal, a emenda do Sr. Oliveira Valladão, « 1°, que sejam approvada'l as eleições 
que foi membro da Com missão de Inquerito, I'ealiz~~das no dia 3 de julho do corrente anuo
e quo póde, de perto, apreciar todos os . no Estad,J de Santa Catharina; 
factos passados pol' essa occasião e cuja 2>, que seja reconhecido e proclamado· 
reproducç~ão era necessario evitar. Deputado o Dt•. Luiz Antonio Fer1'eira Gmü-
. A em~nda do Sr. Oli.veira YaUadão ahso- berto.» 
lutamente não evita a 1•eproducção desses 
fa,ctos; ella exige apenas que os Deputados 
assistam ás reuniões das Commissões, quJ 
fuadamentem seu voto pelo resultado que 
houverem colhido de seus estudos, ao passo 
~ue a l;}menda q_ue eu tive a honra de apre
sentar (t Camara., declarava, discriminava, 
determinava as·. condições em que essas 
emendas devem ser apresentadas, evitando 
assim quo sophismas se dessem c a repro
tlttcção .de emendas semelhn,ntes ús aprcsen
t 1 tl:.ts .por aquella occasião. 

O Sr. Presidente- .Proclamo
Deputado pelo Estado do Santa Catharina o 
Sr. Dr. Luiz Antonio Ferreira Gualherto. 

Posto a votos, é approvad.o· o seguinte re- · 
querimeuto do Se. Hcredia de Sá, offerecido. 
na sessão ele hoje, cujo teor é o ·.~eguinte: 

«Requeiro que sejam requisita5i~B do Go
verno as seguintes informações: 

1 . o Qual a renda bruta proveniente da co-· . 
brança de pennas de agua e de hydr·ometros .. 
relativa «l.O exercicio de 1903 ~ 
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2. 0 Qua.l o ~aldo vcrifica.do no mesmo 
O:{Ol'cicio?.» 

E' annun(}iada a continuação da votação 
das emendas offel·ecitlas ao projecto n. 35 A, 
deste ann~, em 3a discus~ão, que ret'orma o 
Regimento Intr.rno da Camara, do.; Depu
tados (;~a discussão) . 

Em seguida é posta a votos a sc.~uinto 
crnonda do SI". Bulhões Marcial, sJb n. 15, 
cnja votaç~ã.o ficou empata.da na sessão de 
hontem. 

«Onde diz: 

As emendas aprescmtadas pot· qualquer 
Deputado a.o juizo das Commi::;sões ... 

Accresconte-se: só serão acceitas quando 
justificadas peto exame de ca.da secção elei
toral, especificando-se as que devem sol' 
apresentadas ou rejeitadas, <t'3 respectivas 
ra.zões e o numnro do votos obtidos pelos 
candidatos.» 

O Sr. Presi({ente- Qu:mto á se
gunda parte, o St·. Deputa.do Ba1·bosa Lim<L· 
pediu bontom votação nominal. 

Considero prejudicado o retluer·imcnto du' 
St·. B1rbosa Lima .• (Pausa.) 

gm seguíd:t é ppsta. a. voto.:; e r0jcitada a: 
rcf~rida segunda, parte d<t emenla sob n. 3.2. 

O Sr. l3aJ•bo:O;a Lin"la. (pela ordem)· 
req uce verificação da votac;ão. 

Procedondo·sc a ver-ificação, reconhece-se· 
terem vota.do :t favot· 32 Srs. Deputados e: 
contra 62, total 94. 

O Sr. Preshlent,e -Não ha nu
mero. 

V ao se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chama.dtL, verifica-se te

rem-se ausentado os Sr·s. Sá Peixoto, Ro
gerio de Miran Ia., José Euzobio, João Lopes. 
Edulrdu Studart, Mello Mattos, Erico Coelho 
e Homem de Carvalho. E' annunciada a votação por partes da so

guinte emenda dos Srs. Barboza Lima e 
outros, sob n. 32. O Sr. Presidente-Responderam á. 

chamada ll3 Srs. Deputados. 
Accrescente-se : Ha numm·o pai'a se proseguir nas vota-

«Art. A' Commissão de Tomada de Contas ções. 
incumbe : Comparecem ainda os Sr&. Fonseca e Sitvn., 

I. o Dar parecer sobro 0 balanço definit.ivo Moreira Alves, Castro Rebello, Juvenal Mul-
ler e Victorino Monteiro. 

de cada exercício financeiro e formular, jus- Posta de novo a votos, é rcJ"eita.da. a refc-
tificando-o, o projecto de lei approvando as d d 
contas desse exercício e fixanclo definitiva- ri a segun a parte da. emen<lu, sob n · 32. 

d Em seguiJa é posta a votos e approvada a. 
mente tanto a receita como a espeza a elle seguinte 3a parte da referida emenda sob 
pertencentes. n. 32. 

2. 0 Requisita1•·do Governo esse balanço « 3 .o Dar parecer e propôr á camara a 
até 30 dias, .depois de installado o Congresso approvação dos actos do Governo, submet-
Nacional, si não lhe houver sido enviado d 
conJ'unctamente com 0 relatorio do Tribunal tidos ao Tribunal de Contas, registrn os sob 
de -contas. protesto. (Lei n. 392, de 8 de outubro de 1896, 

art. 2u, § 3'\ Leis de 4 de outubro de 1831, 
3.o Dar parecer e propor á Camara a ap- 31 de outubro de 1835. 8 de outubro de 1828, 

provação dos actos do Governo, submettidos 18 de outubro de IM3, 27 de sotembro de 
ao Tribunal de Contas, registrados sob pro- 1860 e Constituição arts. 34, § Io, s~ 0 83) ». 
testo. (Lei 392, de 8 de outubro de 1896· E' annunciada a votação da seguinte emen
art. 2°, § 3°, Leis de 4 de outubro de 1831, da sob n. 33, do Sr. Thomaz Cn.valcanti: 
31 de outubro de 1835, 8 de outubro de «Art. 53 . As Commissões de Tomadas de 
1828, 18 de outubro de 1843, 27 de setem- Contas, de Orçamento, de Constituição e Lo· 
b1•o de 1860 e Congtituiçã.o, arts. 34, § lo, gislação e Petições e Pensões serão de .nove 
89 e 83).» ·membros cada uma; as de Justiç:>, e Poderes, 
· Em seguid1 é post:l. a votos e appr0vada. a de Diplomacia e Tratados, de Maelnha e 
seguinte primeira. parto da. referida emenda Guerra, de Fazenda e Concessões, de Inuus
sob n. 3B. » tria e Ob:·as Publicas, de; Instrucç:ão Publica, 

do Saude Publica, de Agricultura e Colo-
Accrescente-se : nização e de Tarifas serão de sete membros, 
»Art. A' Commissão de Tomada de Contas c a de Redacção de tres ». 

incumbe : 
I. o Dar parecer sobre o b~lanço definitivo O Sl.~. Alencar Gu.ilna.rãe~ 

de ca<ia exercício financeiro e formular, jus- (pela ordem)-Sr. Presidente, a emenda n. 33 
tificando-o, o p1•ojecto de lei approvando as t;~ão tinha nenhum parecer da Commissão de 
coutas desse exer.!icio e fixando definitiva- Policia porque est:l.va dependente o seu pro
mente tanto a receita. como a despeza a elle nunciamento da a.cceitação por parte da Ca
pertencentes. » roara. da omenda n. 30. Approvada aemen-
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da n. 30 impõe-se a approvação da emenda 
n. 33, bem como d<~ emenda n. 34 do pro
jacto. (Apoiados). 

l~m seguida é approvada a referida emen-
da sob n. 33. 

B' igualmente approvada a. seguinte emen
~iSOb n. 34, do Sr. Thomaz Cavalcanti : 
..,;:Si passar a emenda ao art. 49, modifique-

se :ultimo paragrapho uo art. 61, de moclo 
que se divida a eleição das Commissões em 
tres geupos de cinco cada um.» 

Posta a votos, é rejeitada a. emenda sob n. 
35. 

São successivamente postas a votos e ap· 
provadas as seguintes emendas : 

Sob. n. 36, do Sr. Thomaz Cavalcanti : 
«Art. 73. No final do primeiro periodo 

accrescente-se: e propor emendas, as quaes 
poderão fundamentar por escripto ou verbal
mente. 

Quando as Commissões não adoptarem as 
emendas propostas, serão as mesmas anne
xadas ao pa,recer para serem tomadas em 
consideração pela Camara. » 

Sob n. 37, do Sr. Felisbello Freire: 
« Supp1•imam-se as seguintes palavras do 

§ 3° do art. 73: 
Obtendo préviamente permissão do pre

sidente da respectiva Commissão; e substi
tuindo-se pelas seguintes: obtendo prévi~
mente permissão da propria Commissão, que 
resolverá :por maiori~ de votos.» 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda- sob n. 38, do Sr. Alencar Guima
rães: 

«Ao art. 85 accrescente-se: 

O Sr. Barbosa Lin.Ia (pela m·dem) 
requer verificação da votação. 

Proccclendo-se á, vcrifica.ção, reconhece-:::o 
terem votado <L favoe 93 Srs. Deputados e 
contra 7. Total, 100. 

O Sr. Presidente- Nãn ha nu
mm·o. V ~c-se proceder ú chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se to ... 
rem-se ausentado os Srs. Sá. Peixoto, Ro
gerio do Miranda, José Eusebio, Anizio du 
Abreu, Yirgilio Erigido, João Lopes, Eduardo 
Studart, Eloy de Souza, Fonseca. e Silv;t.Paula 
e Silva,\Valfredo Leal,Raymundo de Mii·anda, 
ArroxeUas Galvão, Tosta, Garcia Pirc:~, Mello 
Mattos, Oscar God.oy, Erico Coelho, Cruvcllo 
Cavalcanti, ::vraurlcio de Ahreu,Hormenegild.o 
de Moraes e Eliseu Guilherme. 

o Sr. Presidente- Responderam 
â chamada. 99 Srs. Deputados. 

Não ha numero para proseguieom as vo
tações. Compareceram á sessão de hoje 121 
Srs. Deputados. 

Peço aos illust1•es collegas a :fineza de com
parecerem amanhã e permanecerem no re
cinto p<tra se ultimar a votação elo Regi
mento e de outras ma, terias da ordem do dia 
que são urgentes. 

Passa-se â materla em discussão. 
E' sem delmte encen·ado. em 2a discussão. 

o artigo nnico do projecto · n. 134, de 1904; 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito· extraordi
nario de 9:4,15$160 para occorrer ao paga

Pa.ràgl•apho unico. Os requerimentos serão mento dos ordenados que competem ~o se-
verbaes ou escrlptos: cretario aposent[tdo <lo extincto Al'senal de 

a) sm•ão verbaes e independ@m de apoia- de Guerra de Pernambuco, bachal'el José 
manto e discus~ão, sendo votados com qual- Frn.ncisco. Ribeiro Machado, de 13 de janeiro 
quer numero, os que tiverem por fim pedir: de 18~\9 a 25 de ttezembro de 1902 .. ficando 

Publicação, pela imprensa, das informa- adiad<.L a votação. · 
ções do Governo, representações, petições e E' sem debate encel'l'ado em 2a discussão 
qua~squer documentos, cuja divulga,ção sejn, o artigo unico do projecto n. 135, ele 1904, 
de interesse publico; autül'izando o Poder Executivo a abrir ao 

Pl'Ol'ogação da hora da sessão; Ministerio da Guerra o credito extraordi-
Levantamento da sessão por motivo de nariode.73i$633,para occorl'Cl' ao pagamento 

pezar ou regosijo publico. de ordenado devido ao ajudante de porteiro 
b) serão verbaes e independem de a:poia- aposentado do extincto Arsenal de Guerra de 

mento e discussão, sendo, porém, votados, Pe1•na.mbuco José Alfredo Ca1·v~\lho, de 19 de 
havendo numero legà.l, os que tiverem por_ janeiro de 1899 a lO de abril de 1900, ficando 
um pedir: adiada a votação. 

Dispensa de impressão e de interstício da E' sem debate encerrado em 2a diSCU$..Sã.o 
discussão da qualque1• projecto de lei ou o artigo unico do projecto n. 136, de 1904, 
resolução; . . autorizando o Poder Executivo a abrir ao .Mi

. Dispensa de qualquer logar de Mesa ou de nisterio da Industria, Viação e Obras Pu-
·Commissão. blicas o credito extraordinario de 3: 795$695~ 

Todos os mais requerimentos, que não fo- para pagar ao engenheiro astronomo :Nuno 
rem de ordem, serão escriptos e sujeitos a AlYes Duarte Silva a gratifica.ção que lhe 
d·iscussão e votação, na fórraa do Regi- compete como dil•cctor do Observatorio As-
menta.» tronomico do Rio de Janeiro, no periotlo (le· 
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21 de janeiro a 31 de dezemln·o de 191):~. fi
cando adiada a votação. 

·E' annunciada. a discussão unicc.t do pro
jacto n . . 128, de 1 904_. pro rogando por· um 
anno a licença em cu.Jo goso so acha o ama.
nnensc do Tribunal Civil o. Criminal Augusto 
Moreno de Alagão. 

Ninguem :pedindo a palavra, é oncerra.da a 
discus:3{to e adiada a votação, 

. E' annunciada a discu.ssão unic<L do pl'O
Jecto n. 12\J, de 1904, autorizn.ndo o Poder 
Executivo a conceder um anco de licença, 
com ordenado, oo Dr. Alfredo Lea.l de Sá 
Pereira, inspector sanita.rio da. Dirociorla 
Geral de S<mdo Publica.. 

Ninguem pedindo â palavra, 6 encerrada 
a. discussão c adiada a vota.ção. 

E' anounciada a discussã-o unica do project') 
u. 130, de 1904, aütorizando o Poder Ex
ecutivo a prorogar por um anno a licença 
em cujo goso se acha o praticante dos Cor
reios do Estado de l\linas Go!'aes, José Au
gusto Sa.ntia.go. 

Ninguem :pedindo a pa.Jn.na, é encerrada 
a discussão e udiacla. n. votn.ç~:to. 

Vao a. imprimü· o soguintc 

PROJECTO 

N. l 07 B - 1904 

Pm·ecc1· sob1·e a emenda o!fe,.ecida na 2a. dis
cusscTo do p1·ojecto n. 107, deste anno, llo 
se~wdo, que dà novo regulamento 01"[/t.tnico 
1.10 .. Asylo de Invalidas ela Patl"ia 

{Vide prr,jccto n. 107 A, de Hl04) 

A Commissno do Mn.rinha e Guerra, tendo 
oxa,minado a. emenda apresentada. pelo Sr. 
Deputado Hel'edia de S<.i. <~o projecto n. 107 A, 
de 1904. ~ de pa.recer fJ. ue eUa se torua des
necossarla, porque.si os asylttdos dtt Marinha., 
excluidos em 190:3, estiverem impossibilita· 
dos de prover aos moios de sua subsistoncia, 
poderão voltar ao Asylo em face da ampla. 
disposição do art. 2° do pPojecto e seus pa
ra.graphos. 

Si, porêm, não estiverem naquellas condi
ções, não ha razão :pla.usivel para. one1•ar-se 
o Thosouro com uma despeza que póde ser 
melhor utilizada, mesmo em beneficio dos 
invalidos da Patria.. 

Sala das Commissões, 10 de agosto de 1904, 
-Alves Barbosa, presidente.-Oli-veira Val
ladão, rela. to r . -Sowres dos Santos. -Ca,·los 
Cavalcanti. 

Emencla a que se 1·e(e1·e o pw·ecer- supra 

Accrescente-se onJ.e convier : 

Continuam no goso das vantagens a que 
tinham direito os a:sylados da. Marinha, ex
cluídos em 1903, excepto a.quolles que oc
cupa.rem empregos ele nomeação. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 100.{.
Hm·edia de Sà. 

O Sr. Pt·esidente-Do.:;igno para 
amanhã a seguinte ordem do dia : 

Continuação da vota.çi'io das emendas otfe
I·ecidas ao })l'Qjeeto n. 35 A, deste :J,nno, em 
3a. discussão, que reforma o Regimento lo
terno da Cama.ra dos Deputitdos (3o. dis
cussão); 

Votação do :projecto n. 30 A, de 1004, au
torizando o Presidente da Republica. a oncom
mc>ndar ü. industria, pelo Minísterio da Ma
rinha, os navios que menciona; com parece
res c emendas Llas Commissõos de Ma1·inh<.1. c 
Guerra c de Orçamento e voto om separado 
do Sr. Soares dos Santos (la discussão); 

Votação do projecto n. 11.2 , de H104, insti· 
tuinüo o privilegio homesteml ,isentando do 
penhora o immovcl rmal pertencente abra
zileiro nato· ou naturalizado qne fizer a. de
clara.ção da. ta.bel!a. que indica., c dando ou
tras provirlencias; com paroem· e emenda~ 
da maioria da. Com missão de Constituiç5.o, 
Legislação c Justiça o voto em sopa1·ado do 
Sr. Gm·ma.no Hasslochcr, precedendo tt vota· 
ção do requerimento do Sr. Luiz Dominguos 
(2a. discussão); 

Votação do projnctll n. 122, de !904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder mais 
um anno tlc licença., com todos os venci
mentos, pn't\ tra.camcnto de wa. sa.udo, ao 
:.tlfere~ elo 1.2" b~tbtlhit,o de inl"anta.ria d.u exer
cito Alfredo Romã.o dos Anjos (tlicussã.o 
unica); 

Votação do projecto n. 12:1, de 1!)04, auto
ri.znndo o Podet• Execu1.i vo a pl'orogar por 
ujn a.nno, com ordenado, para teat<tmonto do 
sa.ude, a licença concedida ao bacharel Vu l
piano de Aquino Fonseca, amanuense dos 
Correios de Pernambuco (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 124, de 1904, auto .. 
rizanuo o Poder Executivo 11 concotler ao 
substituto do juiz fodcral na secção do Es • 
tatlo do Amazonas, bacharel Antonio Deme
trio de Sonzu., um a.nno de licença com os 
vencimentos respectivos. pal'a. tratar do sua 
saude onde lhe conviet· (discussão unica) ; 

Vota.ção do projecto n. 134, de 1904, auto· 
rizando o Poder Executivo a <tbl'ie a') Minis·· 
terio da Guerra o.ceeJito cxGI'<toPdiaario do 
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9:445$1GO para occorrer ao pagamento do3 
oi·denarlos que C.)mpetem ao scct·etario apo
sent:l.do do extincto Arsenal de Guerra de 
Pernambuco, b:tcharel José Francisco Ribeiro 
Machado, de 13 de ,ia.ncir3 de 189:1 a 25 de 
d9zemb1•o de 1902 (2a discussão); 

Votação do projecto n. 135, de 1904, auto
rizando o Poder Ex:ecutivo a abrir ao Minis
teria da Guerra. o credito extra.Ordinario de 
737$6:13 p:Lra occorrer ao paga.men to de or
denado dovit.lo ao ajulante de porteiro apo
sonta1o do cxtincto Arsenal de GueL'l'a. de 
Pernambuco Josj AIL'L·eJo de Carva.lh·), de 
19 de janeiro de 1899 a lO de abril de 1900 
(2n. discussão) ; 

Vohção do projecto n. 136, do J 9J4, ::.uto
riz:an lo o Poder Executivo a abrir ao Minis
terlo da Industeia, Viaçã.o e Obras Publicas 
o creJito extraordinario r.le 3:703$693, p:l.ra 
p:tgar ao engenlleir.J astro no mo Nuho Alves 
Duarte Silva a gratificação que lhe cJmp3te 
como direct.or do Observatorio Astt•onomico 
do Rio de .Janeiro, no período de 21 de j3.
neiro a 31 de dezembro do 1903 (23. diseussão); 

Votação do projecto n. 128, de 19)4, pro· 
rogando por mil anno a licença em cujo gJso 
se acha o amanucosc do TL'ibuna.l Civil e Cd
minal Augusto :VIorono de Alagã.o (discussão 
unica); 

V o tn.ção do projecto n. 120, de 1904, auto
l'izarlilo o Poder Exccutjvo a con11cder um 
anno de li~ença, com ordenado, n.o Dr. Al
rredo Le:.~l de Sá. Pereira. iospector sanitario 
da Directoria Geral de Saude PubliC<t (dis
cussão unica); 

Votação do proie~to n. 130, do H)(l4, auto
rizando o Poder Executivo a proroga.r, por 
um anno, a licença em cujo goso se acha o 
praticante dos Correios do Estado de Minas 
Gera.cs Jorge Augusto Santiago (discussão 
unica) ; 

Discussão unica do pr'ojecto n. 1.26, do 1904, 
a.utoriza.ndo o Presidente da Republica a con
ceder seis mezes de licença,com os vencimen
t'l::) da lei, ao ajuda.nto de fiel da thesoura.ria 
da E~trada rle 'Fcl'ro CentJ•al do Brazil, Jnlio 
~lendes Pereira, em prorogação da licença 
em cujo goso se acha., para. tratar de sua. 
saude onde lhe convier; 

Di3cnssão unica do JWoject~ n. 138, de 
1904, autorizancio o Poder Ex:dcutivu a. con
ccdet· um anno do licença com OL'dena.do, 
para tranr de sua s:mde, ao ajudante da 6° 
Di visão Provisoria da Estrada de Fer1•o Cen
tral do 13raúl, engenheiro Alberto Macedo de 
Azambuja.. 

Levanta-se a ses:!ã'J á.s 3 hoeas d.1 tal'de. 

7r>n SESSÃO EM 12 DE AGOSTO Dl•: 100'. 

Ao meio-dia procede-se á chamada a. quo 
respondem os Srs. Pa.ultL Guimarães, Oli
veira. Fjgueiredo, Julio do Mello, Alencal' 
Guimarães, Thomaz Accioly, Wanderley de 
Menüonça., Joaquim Pires, Eugenio Tourinho, 
Luiz Domingues, Din.s Vieil•a, Fredet•ico Bor· 

· ges, Eduar·do Studat•t, Sergio Saboya, Gon· 
çalo Souto, Teixeil·a de Sá, B1•icio Filho, 
Pedro Perna,mbuco, Angelo Neto, Raymundo 
de Miranda, José Euzebio, Arroxcllas Gal vão, 
Rodrl~ues Doria, Joviuia.no do Carvalho, 
Tosta, Bulcão Vianna, Prisco Paraiso, Gar
cia Pires, Pinto Dantas, Alves Barbosa, 
Eduardt'> Ramos, Paranhos Monteneg1•o, Mo· 
r~ira Gomes, Heredia. de Sá, CorrêtL Dutra, 
Sá· Freire, Fidelis Alves, .João Baptista., 
Galvão Baptista, Laurindo Pitta, Pereira 

Lima, .Julio Santos, Ur·uvcHo Cavalcanti, 
l\'Iauricio de Abreu, Carlos Tcixoim Brandão, 
Estavam Lobo, Bueno do . Pai v a, Leonel Fi
lho, Bernardes d·o Faria, Carlo~ Ottoni, Ma
noel Fulgenc;io, Olegario Maciel, Wencesláo 
Braz, Bernardo de Campos, Moreira da 
Silva, Paulino Ca.rlos, CDndido Rodrigues, 
He1•menogildo . de Moraes, Joaquim Teix:eira. 
Brandão, Aquino Ribeiro, Lindolpho Serra, 
Carvalho Chaves, Paula. Ramos, Marçal Es· 
CJ bar e Homem de Carvalho. 

Abre-se a sessão. 

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

Pas-:a.·se ao expedi.entc. 
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O !!ir. Alencar <~nin-.arães Corumbá. Vicente !\Iaximo tle Almeida. Serra, 
·(1° SecretC! :···io) p1·0cedo á ldturn. do S3- demisslío que eu de coração profundamente 
guintc lamento, mas C)ue não posso deixar de a.chaJ-:.1. 

EX.PEDI8NTE 

O!licios: 

Do St•. l" Secretario do Senado, de 1 1 do 
·corrente, transmittindo a esta Canlal'<L um 
<los autogt'n.phos da Resolução do Congresso 
Nacional. devidamente sancionada, proro
gando pol' um anno a licenç~a concedida. ao 
Dr. :\ lrredo Mo:tu~irn. de Barros Oliveira. 
Lima. lente da Faculdade de Direito de Sii.o 
. 1->aulÓ.-Inteir-a.da. (,\rcltive-se o autogt'tt
pho.) 

Do Ivlinist.orio d<t .lusti~~a e Negocias Inte
riores, de 10 tio coJ·rentc, transmittindo a.s 
informações solidtadas no oílicio n. 4, de 
2 ue janeiro ultimo, I·elativ<Lmente ao nu· 
mero de réos condemnados em pena pe
·cunia.l•ia no Distl'icto Federa I, com especitl-
eação dos nomes, crimes, datas de eunde
mnação e de conversüo da multa.-.\ quem 
fez a. requisição. (Ao Sr. Deputado Gast~o 
da Cunha.) 

Requc•,·imentos: 

legal. 
O Sn. .. AQUIJ'\O Rrm;m.o -Legal e justa. 
O SR. LlNIJOLPno SERRA. - SL·. Prasi

dento, as defesas produzidas no Sen:tdo fo
ram cabacs, eompletas, mas como represen
ta.nte de Matto Grosso, devo decla.t•a.r qtw 
sou solidario com os i ilustres S13na.doecs que 
se collocaeam ao lado do Sl', l\Iini~teo ch 
FazcnJ.a. 

0 SR. AQUI'\0 RIBI':íR.O- Apoiado . 
O Sn. LH\JIOLPJ!I) SERllA- O 1° escriptu-

1\trio da. Alfa.ndcga. de Col'umM Vicentt:l 
Ma.ximo de Almeida Sert·a, estttv <~ no go~o 
de uma licença que devia, tuL·minar em no· 
vc:nbro do anno p;Lssado. 

0 Sa. AQUI~O RinEm.o-E tm•.nin on. 
0 ~R. LINDOLPI!O SERRA- Em setc:nlJl'O 

elle rcqueJ·eu ao CongL'esso Na.ciona.l uma. 
lir.cnçr~ do um anno para tratamJnb ün 
:-saude, rcquerimontcJ este que não pouJ.e ::;.~ t· 
votado pclt~s duas casas do Congt·csso. 

Cessa.ndo a licençn,, e:>to empregado n'io s~~ 
apresentou ;t rJpa.tição, 

Da Maria. Rita de Figueiredo. pedindo re-
k~vação da prescripção que diz ter incm·ri lo. O Sn.. AQUJJ'\O RtBE!R ')-:\10J·an lo na séd\l, 
-"\' Commissão de Fazenda. e Indust1•ias. convem accreseenlii.Lr. 

Uo alferes Joã0 B,\rbosa Noguei1·á. Rosa, 
pedindo pagamento de quantia a que se rassc. 
julga. com direito p8los motivos que allegrL. o SR. A,~,m~o RIIlEmo-Do acJôrdli, 

0 Sn .. PAULA RAMOS -1\-Iorasm oodo IUO· 

-:\' Commi~sã.o de Orçamento. · 
O SR. Ll~DOLPIIO SERitA. - No mc.z t:c 

De Gabriel Aives _de ,\z~mbuja, de_spa· maio do cort·cntc anno, 0 in~pectul' da A!l\w
chanto. da Intend~n~l~ da, 1_,~;-rra, }led~nd.~ d~ga de cora.mh:í. communicon :w SI.': 1\!i
que a hccnç~ que :s~ll~ltou, sefa. C.!_.)ffi VC.~Cl-lnlsti:o da Fazendt~ c1uc o emprc:_gttdo VtcCJI~•J 
mentos.--,\ Commtss<w d.3 I etH~ues e lo Maxuno do ;\lmmda. Sorra, nau compaL'C(: ~tt 
{lnr.Js. ;i. repartição ha. suis mczes. S. Ex., apezrt.L' 

ui.~so, mandou quo o dcloga/lo fisc:ll ('Jil 

Cuya.ha, inf'o1·masse n. respeito, e c•s:=o cm
pl•ogado .•. 

O Sr. Llndolpho Serrn (')
Sr. Pl'csitlentc, vim hontem ó. Ca.mal'a. u.nt,os 
(Le abrir-soa. sessão, inscrevel'·mc p:Lra. tu.llar 
no expediente, o vi quo quatro collegas .iá ~c 
haviam antecipa.tlo, l'azão por que só hClJC 
o.ccupo a tribuna em dofo.3a. de urn a.cto do 
digno o honrado Dr. Bulhões, que com tanta. 
eompetoncia o critm•io tom gnrido a pasta da 
·Fazenda. 

Os Sns. \VANDERmY DE MENDON,:A E 
.-\.QUINO RIBEIRO - Apoiado, 

0 SR., LINDOLPIIO SERRA - A proposito de 
·uma licença ao escrip1;urario Antonio Vieira 
(lO Almeida, o Sr. Som.tdot• AZCl'OUO cen
SUl'OU o Sr. Ministro da Fazenda pcln U(~mis
·:~ão do 1 o escriptura1·io da Alfandoga de 

O Sn .. AQUtl'\o ltwrm"to- No que l'CVol•JII 
muito cscrupulo. 

'O SR. LI~JJOLPIIO SEn.n.A- ••• confiPJnon 
o fa.cto. 

Por css:.t occasião o Sona,do concedo a ll
cenç:.t, o o St·. Minist1•o d:.t Fazenda, levando 
a resolução do Senado, infur·mou ao hont'a(to 
Sr. Presidente da Republica que este emprfl
gado lw. seis mozes não comparccin :i. repar
tição, c o St•. Presidente m:tndou l~Vt'al' '> 
decreto de demissão por abandono de em
prego. 
· Vê V. Bx. que este foi um a.cto muit.o 
pondemúo o retiectido o nello não existo m:
pit·ito de politicagem, como disse o sr. All
tonio Azeredo. 
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O distincto Senador Sr. Urbn.no de Gouvêa, 
em defesa do Sr. Ministro da Fazenda, disse 
em um dos topicos do seu discurso o seguinte: 
«Assim, está. bem claro, Se. Prasideilte, 
como muito bem disse o honrado 1 o Secre
tario, que o fim do illustre Senador par :Matto 
Grosso foi um pequeno desabafo contra o 
Sr. Ministro da FC:',zenda, de quem S. Ex. 
era amigo e com quem mantinha as mais 
estreittts relações, que não sei po1• que fomm 
rompidas. 

O Sr. Antonio Azereclo- 8. Ex. sabe a 
razão; todo mundo a conhece.)> 

Sr . Presidente, ou presnmo sabor qual 
é essa. razão e posso garantil>, com convicção, 
aoSr. Senador Azm•edo que , mttis uma, vez foi 
profundamente injusto para. com o Sr. MI
nistro da Fazenda, suppondo-o rcsponsavel 
peln, não realização de seus desejos. 

El'l1. o que tinha n. dizet·. (Muito bem, 
nmito bem • ) 

O Sr. Eduat•clo R.an1os agra
dece a promptidão com que o illustre Depu
tado por Minas, o Sr. -wenceslâo Braz, 
acudiu ao cha.mn.do que o orador lhe havia 
feito, ao pedir-lhe explicações sobre o fla
grante incidente da iutroducção fl·a.udulenta 
tlos vinhos hespanhoes simul:.tdos em vinhos 
portuguezes. 

Estimou tí1mbem que o seu distincto con
terraneo, o Sr. Garcia Pires, v i esse illustrar 
a t1·ibun:1 da Camal'a com as obset·va,ções fei
tas sobre esse interessante caso. Dirú., en
tretanto, quo não está de accordo com a 
doutrina, muito commodu., mas pouco con· 
sentanea com as rogt•as parlamnntarcs, quan· 
do S. Ex. allogou que «sô poP dcfcn·encia 
pessoal para com o o1•ador dava as oxplica
ções solicitadas, e que, só~ titulo procario, 
admittia o p1•ocodente contido nossu, espccio 
de interpellaçã.o». ·. 

O oradol' discorda neste ponto da opinião 
du sou leadel' . 

Leade1· quor dizer guia, directo1·. Guiar 
sem osclarecGr assemelha-se muito a mover 
um apparelho il•t·acional de mecu,nica, a 
movimontal' um engenho hylll•aulico, appli· 
cando as leis physicas da dynamica tto oi•gu
llismo legislativo. 

Resalva.da a sua situação no objecto com 
que ·o orador compara um tal mothodo, si 
taL fosse a funcçã.o do teader, eUe se resumi· 
ria na utilid;tde pi'ostado. pelas mad1·inhas do 
caravanas (?'iso), apontando o c:tminho á tro
pa pelo som uniforme dos gulsos. 

A seu ver não é assim, e est:.·~ eo1•to do que 
as$iln não pensa o seu distincto amigo. 
Conduzir, na signitlcaÇlão dignificadora da 
funoção, 6 osclarücor, ú formal' a vontade 
:pela. consciencio.. 

No parlamento ingloz lm uma especie de · 
leade;· a quem se denomina tohípper. E' um 
vocabulo derivado do substantivo whip, ctne · 
quer dizer latego. 

1-Vhipp eY, manejado r do flagicio. A funcção 
do 'toh·~ppe1· é congregar os memb1•os da Cu.
mara para pol-os a postos no niomento das 
rotações criticas para os p ~trtido:5. 

Entro nós não póde ser esse ajuntador do 
rebanho legislativo. Aqui o gula, ou z.eade;· 
parlamentar é um jntermediario ou pre
posto da confiança de cada grupo ou partido 
para orientar os seus amigos, com os meios . 
de suasão e conhecimento pleno da crms:1 em 
qne se acham empenhados. 

Na essencia, portanto, de suo. elevada 
missão nesta Camara, a idéa formada pelo 
illustre Deputado,-uma das johs da, ban~ · 
cada mineira-não póde ser aquolla em que 
pareceu conccntPar-se, só dttndo explic:.tções 
por favor aos collegas e coneligionarios que 
pedirem. 

O l ::adeí· é um agente gi'<tduado para. o 
exercicio dos deveres parlamentares; e quan
do esse cargo se encarna ('lU um amigo do 
Governo, e uma pessoa dn sua. confiança, é 
do sou devet' desempenhar jun t,o a eU o o 
papel de intermediaria e mediador. 

Feito este repa1·o, o orador dirtt que não · 
lho pa1·eceram satisfactori<Ls as infl)I'lnitções 
dadas pelo illustre Deputado pot' Minas. 

S. Ex. affit•mou que o S1·. Ministt•o do Ex
terior tclegraphou ao St·. Ministro do Inte
rior, rcclttm<tndo promptas providencias p<Lra 
o caso da violação do tt·atado do Madrid, pitra. 
a impol'taçfio fallaciosa, de vinho:~ hespa
nhoes, sob a mascara de productos portu
guczes. 

Dahi se concluo quo o ominento Sl'. Mi · 
nistro das Relações Exteriore.~ cumpl'iu pm·· 
feita e solicitamonl.e o sou d.ovot•, du11t1·o de 
sua esphel'a govomamental. 

Rofet·o-nus nioda. o illustrn learla1· que o 
pt•oclaro SL·. MinistPo <lo IntOL'ÍOL', pol' sua 
vez, avisado poliJ sou collogn, ap1·ossou-so 
em promovei· a acçã.o do Ministorio Publico, 

Pol'l'eitamentc. O actual Ministro do Inte- . 
l'ior é a. encarnação da pontu:1lidade. Pó
do-so i.tfllt•mar que eUe vive o seu alto cargo, 
Por intervenção de S. Ex. o Ministerio Pu
blico agiu logo. Tudo isso está bem ; nad<L 
ha que dizcl' nem censurar. O quo o illustre 
leader nã.o nos refel'e é si o 81•. MinistL·o da 
Fazenda. recebeu, ta.mbem! a sou turno, do 
Ministel'io d.o Exterior , algum;L commu
ule<tção identica á que l'ôriL expedida ao seu 
collega do Intet·iol', .• 

O ol'ador acredita quo essa communicação 
se foz; no emtanto, as informações que . 
hontom a Camara ouviu são mudas a esse . 
respeito; relevando notar que o caso contro~-
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verso affecta particularmente o departn.men
to do Ministerío da Fazenda antes que outro 
qun.lqu8r. 

A alta, penetração elo Sr. Barão do Rio 
Branco, perfeitamente conhecedor das .clau
sulas do Tratado de Madrid, não podia ter 
deixarlo de parte exactamente o Ministerio 
da Fazenda, o superintonclonte rbdministra
tivo da.s repartições aduaneiras, em ct~ja es
phera o tmf(ulo impiie a 1·ep1·essiío das fi·oudes 
na importaçiio; porque o seu primeir0 ~~l'tigo 
resa expressamente que: 

«Os artigos serão approhendidos no aclo 
lla importaçtio em cttüa um dos Bsta.dos (con
tra.ctan tes)>~. · 

Significa iBso qno a apprchensão f:W e1Ie
ct.uar<t dent1·o da zona fl.scu.i ou (Uluaneim. 

O Ministerio d<L Fa:r.enda ora, pois, o mn.is 
directa.mente affecütdo pelo c::tso que origi
nava a rechmação. 

Ainda. mais, accrosccnt<1 o tmtado: 
«Si a legislaç:ão de um Estado não a,dmit

tir a apprehensão no acto da importação, 
esta apprehensão será substltuida, pela pro
hibiçao da importaçc7o». 

Agol'a, pergunta. o orador: 
Temos neste paiz legislt~ção rcfereme it 

i111prohcnsão de artigos do introclucç:Io pro
hihid~t? 

Temos, sem duvida: ê é~ legislação fisca.l 
aduaneira. Si não ~L tlvosscmos, que cumpria 
fazer segundo as estipulações obrigatot'ias 
do convenio ~ 

P1·ohibi1· a impo1·lc!ção. 
Ainda, ncst11 hypothesu a rospons::~:bili.daue 

<b execução do pacto inteenacionai remte 
toda soiJee o tlepaetttmento do Ministoeio da 
Fazenda o de seus subord.inados. 

Mas.as infcn·mações do digno Deputado po1· 
Minas pa,ssa.ram de longo pela, intervenção 
de;:;so Ministorio. 

Falluu·so no que fizeram os outl·os, monos 
uo I!UO :;e H;z neste. . 

Teria o digno :\Hnistro da Fazenda dormi
tado sobre o grayo incidente ·~ O OJ'atlOl' níi.o 
:'.iabe. Cu~ta·lhe am·odita1· que o tivesse dcs
flenhado com ;-_;.tcrificio de execução do um 
compromisso internacional. 

O illustro Ministro ás vezes hiberna de· 
masiadamen te, Invado pr~los seus habituaos 
exemplos de resolvet' as questões. I-Ia 
casos que parcco quo o relogio do S. Ex. foi 
1hbricado por algum artista. do planeta Stt
t.urno, om que as horas são annos. 

O orador tem de englobal' as consideraçr.,cs 
de seus "dous íUustres impugnadores, para 
l'Ospondcl-as. (Ent1·a no 1·ecinto o Sr. 1Ven
cestáo Braz.) 

Um dos seus impugnadores (não sr.tlJe si. o 
ILOnrado leade?· ou si o illustro Sr•. Garcia 
Pires) allogou que não ora possível verifica.r, 
no . acto da impol.'ta.ção, a fraude contra a 

Vol. IV 

qual reclamou o ~Iinisterio das Rela.çõc~ 
Exteriores. 

O SR. l+ARCIA PIRES- Não me ref&'i a, 
isso. 

O SR. \VENCESLAo BRAz- Eu disso que u, 
Alfandega nã.o tinha elementos para bem 
verifical' a falsidade elas indicações. 

0 SR. EDUARDO RAM03- Sim, f0i S. Ex. 
q uom o disse. 

Vac, p.n•ém, domonstra1· que não ha tal 
diíficuldade em fazer a. verificação da fraude. 

Tea,z um fac-símile de uma das marcas 
f'raml11lentas (mostnoulo): «VINil O YI~RDE 
ESPECIAL. r~UI:-ITA DE ~lONSÃO », 

Como se vô, esl;t't entre esses dizeres clcso
nhada do um ln.do a, bandeira. brazileira o 
de outl'o uma bandeira. portugucza com um 
barrete frigio ao centro. 

O Sr:.. \V'EXCESLA.o BrtAz- Mas esta é u. 
prova completa. de que o vinho vem de 
Moosão de Portugal'? Não pôde haver 
Monsão na, I-Iespanha. '1 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Não pódo existil'. 
A geographia. não se compadece com hypo
theses: é uma, sciencia, ClllC estCL :w alcance 
de todos. 

0 SR. \VENCI~SLÁO BRAZ-NÜ.O é umt~ prova. 
tão complek1. como V. Ex. diz. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- Havor:l porven• 
tura vinhos ({o l'o1·to na Hcspa'!!ha? H:wer(~ 
alguma. localidade com tal nome no Reino de 
Hespanha ·~ 

O SR. \VENCESLÍ\.0 BRAZ- Ni1.o ·conlleç.o: 
mas não contesto quo exis&tt. 

0 SR. EDUAH.DO RAMOS-"\. 1'r'i1ltdc usa des
tes recur·sos, isto é, dechtra quo ti possivol 
havce Monsã.o o Porto na. llc!:>panlm c quo <L 
geogt•u.phiu. é uma. scionda occulta.. 

t~:nteetanto, o quo i;orht g·cnto su.bc. é fLUe 
Monsilo é uma luCL\lhla.llo pl)l'tugueza, conhe· 
cidissimtt cn Lre nós como pt·o~luctora. de vi
nhos vel'ÜOS do largo eonsumo. 

O Sr~. 'WI·~Nct~sr,Ão BaA.z-Não contesto quG 
seja cicmon to de vcrificaçãu do fraudo; mas 
o que <lucro dizer é que aAlfandoga não tom 
meio d.e verificuçãu cabal. 

0 Sa. EDUARDO RAMOS-Si <1 Alfundega não 
tem tacs elementos de voeificação imme
diattL, cumpro aos seus fiscaes e agentes pro
eural-os. 

Mas que elementos faltam á. Alfandegtt, 
quando tem o rotulo com inscripções que 
contradizem o logar d.e procerlencia '? 

O Sn. C.\I .. OGBRAS - Não toru meios de 
vm·ifimtção da procellencia. 
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0 SR. EDUARDO RAMOS- No conceito do 
nobre Dcp,ltn,do par<)ce que a verificação da 
fraude nas alfandegas depende da sun. evi

. dencia no primeiro aspecto, e sem mais inrla-
gaçõcs. . 

Entretanto, a pratica racional c corrente 
.é que basta um elemento appa.rente de 
·fraude pn.ra legitimar o emprego de medidas 
ftsc<Les, tendentes a apural-a. 

A conclusão a tit•ar da doutrina de S. Ex. 
·é quo as leis repressivas do contrabando, 

· ·com todo o seu demomdo cortejo de . pes
quizas, p1•ovas, contra-provas e recursos, é 
uma rematada inutilidade, porq~e as f'rauues 

--ou são evidentes ou não exLtem. 
Ao conkarlo disso, as leis aduaneiras 

instituem um proce8so de indagações para 
QS artigos suspeito3 de contravenção ús leis 
fi~caes, deante dos elementos materiaes indi-

--cativos da fraude. 

0 Slt. CALOGEUAS-Engano de V. Ex. 

0 SH.. EDUARDO lLDIOS -Não lta tal en
gano: o que expondo é materia muito vulga· 

.. riz<tda para precisar de ter explanaçõe:::. · A 
alfa.ndega apprchend.c logo o que incorre na 
suspeita de um crime ou de uma. contra

'·JlCnção. 

0 SR. CALOGERAS- V. Ex. está completa
: mente cquivoc<Ldo, não só perante a lcgisla

c:ão fiscal, como quanto á a.mrmaçüo que es1.:'L 
fttzendo. Pois não temos vinhos francm es 

· que vem pelo porto de Lisboa, port:tnto ex
portados com indicaç1o om língua dilfcrent3 

.üa que se,falla em paiz para onde se faz a 
-. exportação ? 

0 SR. EDUARDO RAMOS- Perfoitarnente. 
· Vinhos de fabdcação po1•tugueza podem Yit• 
de portos portuguezes. Mas, a prohibição só 
l'ecti.hirá, então, sobre uns c out1·os quando 

. (alsea1·cm, por etiquetas ou outros meios 
fr·audulentos, o logar de sua fab1•icação. Si 
os vinho:-.i são de fabricação e procedencia 
rrancüzes, não é pcrmit1iiúo ao exp:Jl'tador 
portuguez fazel-as impingir como d:t indus
tri::~, pol'tugueza, por meio de fals:ts inscl'i-

''JIÇÕes no seu vasilhame. Foi para cohibir 
este abuso que se celebrou a convençã.o de 
lVIadrid. . 

Esta convonçã.o se destinou a pl'otegcr 
, simultaneamente a industria do paiz da fa
bricação, como o consumo no paiz impOl'
tador, que, do outro modo, estaria exposto a 
ser• explorado em sua boa, fé e em proveito 
das m<tnobras mermtntis do ütlsificador. 

O i llust1•o Sr. Calogeras alle~a que não é 
facil saber de onde vem o. proaucto ; que o 
rotulo nada prova. Para S. Ex. oscl'cver o 
r.otulo em lingua. portugueza., com banuoira 
portugueza, com a indicação de uma locali-

. dade .Portugueza., no vasilhame de um vinho 

de fabricação hcspanhola e de procedencia 
hespanhola ... 

0 SR. CALOGEH.AS -Esta exist.e no mani
festo. 

O SR. EDUARDO RAMos- Sim ; mas é isso 
precisamente o que o tratado de Madt•id quer· 
evitar e probibir. 

0 SR. CALOGERAS- V. Ex. está enga
nado. 

0 Sn.. EDUARDO RAMOS- Basta ler OS tel'· 
mos da convenção para provar que o engano 
é do seu illustre contradictor. 

A convenção de Madrid não se propoz a 
reprimir a falsidade das marcas, mas a des
conformidade entre estas e a procedencia e 
origem dos vinhos, procedencia. e origem que 
ta.cs marcas fal:seam. 

O manifesto, afactura consular são um ele
mento de prov<L para a autoridade adua
neira. A procedencia dos vinhos, attestada 
por :tquelles documentos, estando em diver
gencl:.\ com as etiquetas ou rotulos quo in
culcam, de pet• si, isoladamente, uma proce
dencia ditm·sa, é que induzem a applicação 
das medidas prohibitorias pactuadas no 
tt·atado. 

Não ha localida.dc alguma denominada 
Quinta de Jionstío em Hespa.nlu, como se lê 
nos rotulos. 

0 SR. \VgNCESLÁO BRAz-Posso garanti!' 
a V. Ex. que existo. H a pouco o nosso col
lega Dr. Cruvello Cavalcanti me informou 
quo na Hespanha existe a Quinkt de Mon
são. 

O Sn. EouAnno RA:Hos pergunta si oxb
tirá t.mbom IH1 Hcspanha uma quinh d.e 
Vinho do Po1·to ! 

Haverá tamlJom, por acaso, alguma out1•a. 
quinta heF:panhola de Vinho de Lisboa? 

O o1•ado1' perguntn ao illnstl•e Sl'. Cruvello 
Cavalcanti si lho pódn informar da exh;ten
cia, nos dons reinos, de hntos logares 
cidades o sítios, com esses nomes idonticos. 

0 SR. CRUYELLO CAVAT.CA:NTI- Não foi 
isso o que eu disse. Eu disse que ha Monsão 
em Hespanha, a geographiu, o indica. Agora, 
Lisboa, não ha. 

0 SR. EDUARDO RAMOS-.·~hi estão 01 ele
mentos palpa·veis da fmudo, que so offere-
eiam á. verificaç-ão da. .\lf'andega. · 

o SR. Wl·!NCESLÁO BRAZ - Perdão ; a 
respeito do caso a Alfandega ora obrigada a 
attenllcr ao eom·enio de Madrid, que dá com
petencia ao MinisterioPublico o aos interes
sados. A Alfandega nada, tinha que ver com u, 
falsidade das in<licaçães de procodencia, }JOl'-
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que isso competia ao Ministerio Publico e 
interessados. 

0 SIL EDUARDO RA?IIOS - 0 nohre leade,· 
está m;tnife:;hmente cnganado.Dir-se-lüu. que 
não leu o texto do convenio. 

cia. Nem tão pouco alludiu de modo~ poder 
susccptibilizar o illustt•c orgão do Min isterio 
Publico. O processo seguido é que não pa
receu a.') orador ser mais consentaneo com o 
melindroso caso. O Brazil vem do uma mo
narcllia muito ü:Scrupulosa. em respnitae os 

O Sn. "\VE~CESLA.o BRAz-E' o art. 2° do teatados intcJ•nacionaes. Deseja quo não se 
-convcnio que diz sel'da compeGoncia do Podei' possa. jamais dizer que esse escrupulo acabou 
Judiciario. com os homens quo pa.s:>aram o sim que ellc 

o sa. EDUARDo RAl\IOS- Não ha tal. 0 pm·duea c01~o _uma. tendencia. inrrnita. doca.-
tratado estipula a este respeito con.lições meter bra~Ilerr~ · . _ .

1 
, 

.alternativas: estabt;~lcce em um O"radua ·ão Na questao 0111. p_enclente os~~o t, .mbcJ? 
que so obset•vará. segundo as cit\~~mstan~ia~ em caus<~ os ~os:;~s mt~.res~os_ tora. ~o pa1z 
da legislação do cu.ia paiz. no ~uel)"lcs?et!.a <~, ~~fta.ud,tçao po.)sivel de 

Começ:1 a Convenção por estab~lecm· (no 1 nos~os l:>~nero~, exp.n tMLo~_. . ~· _ ,, . 
art. 1 o) a app;·ehensrro no acto da tmportaçao 1 S_l cerra. r mo_ os _olhos '.ts f,aLtficaçoe~ de 
e accrcscenta -logo após : . I art~/5os de _Pl'oducçao a.lhe~a, _e bem. cl~rJ ~u? 

Si a lcc:ri ·I ação de um dos E~tados 1ão pet dçmos "t força. m?r,Ll 1 :~.r,~ plet te,~r fur.t 
admittir ~ c~ppl·ehenstfo no actod:t impor!a~t~o, daqUI .. os n.~ssos rlu:mtos .q:l!l~do ~a~r~~cado::; 
~sta n.pprehensão ser<-1. substituida. pela pt·o- pel~ _J.dlacia de m:u:wlm~~ In~ore:ssmra": 
hibição da i?nportttçao. E Isso o _quo, de~oJa ?CLX::tl' bJm asstgn<t-. 

Eis a primeil'a clausula. o executor tom lado. _(.lfutto u~m; ;Jwtto vem. O orador e 
!f\ rç)samentc de se deter neste ponto c per- compnmcntado.j 
guntar: ha ou não h:t na legislação brazi- Comp~Lrecom ma.is os Sra. Pas~os Miraotla, 
leira a meditla fiscal do apprehens(7.o ~ C:~rlo3 do Nova.e.s, Rogel'io de Mit·and:L .. José 

Ningucm o contcst;t. Tanto 'basta para quo Euseblo, Urbano Sant.os, Cllrist.ino Cruz, 
d.:mtro da csphera em que ossa providencb Anizio de AIJreu, l:lezorl'il Fontenello, Vii•gilio 
é c st 1tuida, isto é, na zona. fiscal, clh de~ Brigido, Thomaz Ca.va.lcanti, .João Lopes, 
v esse ter logar. Eloy de Souza, Fonseca e Silva, Paula c ~ilva, 

Anteg d3 estipular i1 intervonçã.o do Mi- WalfreJo Leal, Celso do Souza, Pe1•eira ue 
msterio Publico, o Tratado determina (eis a Lyra, João Vieira, Malaquias Gonçalves, 
segunda hypothes3 na ausench da. pl'i- E::~meraldino Bandeira, Moreira Alves, Cur
meiL•a): 

1 
nelio da 1'\msoca.,Oliveira Valladã.o, Domingos 

«Si a legislação de um Estado não ad- Guima1·ães, Castt·o Rebello, Folix Gasp<tr, 
mittir a apprehcnsão no interior, essa ap· Sa.tyl'o Dias, Augusto de Freitas, H.r>drigues 
i()r2hensão será suh.stituida pelas acçõ~s c Lima. Rodt•igucs Saldanha, Bernardo Horta, 
meios que a lei desse E~tado assegurar em José Monjttrdim, Bulhões Marcial, Americo 
scmellmntes·casos aos nacionae.;;.» de Allmquerquc, Erico Coelho, Belisa.rio de 

Tudo 0 mais é inutil. Havemos de pí1utar S~uz~., Htmriclu~ B:}~ges, José .Boni!.''·cio, 
a execução do tratado pC'la.s lois que t.emos. G.~~tao d~ Cunl.a, ~stolpho l Dutra, ~<~·~los 
OI•a, no no~so rogimen llscal as a.pprobensões P.elx?to Flll~_o. Anrti~Clo. BoJ? h~, c.alo':'eta1, 
de generos importados se roa.lizam na alfan- Carv,Lil!o ~~~~o, N,ooumra, :l"•Llcao C.trva~h·a ..• 
·dega e s 1b a.a.utoritlade -de seus cbofes. Co~t;, JuDI?1 • Ar no~pho .\zevo~~· F?rt.J,Il<L 

Quando os gcnoros entrados por contt·a· Br~,.t, Jose ~ohu, h.?dt'lpho Mt ~-nda., l,,nr~ 
'fenção transpõem a zona fiscal, então entra ~aulo Ant~mo, Benedw.'o .d.e Sou ~:t,, Crul~s 

- em acção a judicr~tura ordinaria provocala Cavalcanti'. ~l.Jlo!l B.tptt:ta, ~li:s,o.u ,~UI-
pelo Ministerio Publico. ~l~e;.~ue, ~~~~bo~~~: Lun.a, Ju~c:na~ ~lllcr, l.~~~a-

Tttes são os termos da ctuestão. Sahir dahi d,n l<t ~oll ?~· \ ~c~ort,~o M Joteu o, Dom mo os 
é illudir a fê dos contractos solemnes co- Ma.scaiCnh.Ls, 'c.,pasia~o de Albuquerque, 
leb1·a.dos pelo nosso paiz com as o~:tras Homem de Carva.luo e Dwgo Fortuna. 
nações. Deixam de com'i)afeC3l• com causa partici-

Pam terminar, o orador, dii•igindo-sc ao pada os Srs. Sá Peixoto, Enéas Martins, Itay
Sr. Ga.rcia Piros, declara quo sento verda- mundo Nery, Aurelio .\rnoeim, 1-Iasannah de 
deiro prazer em dar publico testemunho dos Oliveira, Arthur Lemos, Antonio Bastos, 
grandes dotes do !:leu illustro conterra.neo, o Guedclha Mourão, Raymundo Arthur, João 
Sr. juiz fcdetal da 2a. vara desta Capitu.l, o Gayoso, Francisco Sá, Peeeü•a Reis, Trindade, 
seu digno filho. E' uma das melhores acqui- Izidro Leite, Joss M?..rcelliano, Arthur Oi·lan
síçõ:>s que a judicatura. poderia ter feito. do, Epa.minonrla.s Gracindo, Folisbello Freire, 
O orador não o censut>ou, como pa.t•eceu ao Noiva, LeovigUdo Filgueiras, Vergnc de 
seu illustre collnga. pela. Bahia.. Divergir do Abreu, Toleotino dos Santos, Marcol.ino 
uma opinião não é molestai· a. quem a. enun- Mom·a, Mello 1\Iattos, Irineti Machado, Silva. 
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Castro, .Be7:amt, Abelardo de Jiello, Francisco 
Veiga, Viriato Mascarenhas, Bernardo Mon
teiro, .João Luiz, Ribeiro Junqueil•::t, Penido 
Filho, Da. vid Campista, Francisco Be1•nard in o, 
João Luiz Alvos, Adalberto Ferraz, Antonio 
Za.carias, Henrique Salles, Lindolpho Cae
tano, Rodolpho Paixão, Padua Rezende, Je
suíno Cardoso, Domingues de Castro,FL'ancisco 
Romeiro, Valois de Castro, Rebouças de Car
valho, Fernando Prestes, Eloy Ch<:~.vcs, Al
varo de Carvalho, Azevedo :Marques, Costa 
Netto, Candido de Abreu, Angelo Pinheiro e 
Cassiano do Nascimento. 

E sem causa os Srs. Abdoi.l Milancz, Affonso 
Costa, Estacio Coimbra. Elpidio Figueiredo, 
Galdino Loreto, Nelson de Va.sconc~llos, Oscar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Paulino de 
Souza, Carneiro de Rezende, Lamounier Go
dofrod.o, Camillo Soares Fill10, Sabino Bar
roso, Olyntho Ribeiro, Camillo Prates, Ama
l'al Cesi1r, Leite de Souza, Francisco Malt:.t, 
Soares dos S:.tntos, Germano Ha:;slocher, 
James Darcy, Alfredo Vareta. e C~tmpos 
Ca,rtier. 

ORDEivi DO DL\.. 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal, vae-se proceder as votações das 
ma terias constantes da. ordem do dia. 

E' annunciada a continuação da votação 
das emendas ofl'erecidas ao pr~je~to n. 35 A, 
deste anno. em 3a. discussão, que reforma 
o Regimento Interno d<:L Camara dos Depu
tados (3a discussão). 

Em seguida é posta, a voto i! e approvt.da 
:1 seguinte emendtt, do Sr. Alencar Guima
rães, sob n. 38: 

« Ao art. 85 accrescente-se: 

Pa1•agrapho ur:iico. Os requeeimentos sm•ão 
verbaes on escriptos : 

o.) set·ão vorbaes e independem de apoi
ctmento e discussão, sendo votados com qual
quer numero, os que ti verem por fim pedir: 

Publicação, pela imprensa, das informa
ções do Governo, representações, petições e 
quasq uer documentos, cuja divulgação seja 
d@ interesse publico ; 

Prorogação da hora da sessão ; 
Levantamento da sessão por motivo de 

pezar ou 1•egosijo publico. 
b) serão verbaes e independem de apoi

amento e discussão, sendo, pot•ém, votados, 
ha.vendo numero legal, os que tiver·om por 
fim pedir: · 

Dispensa de impressão e de interstício da. 
discussão de qualquer pr~jecto de lei ou re
solução; 

Dispensa de qualq ucr Ioga r (le :Mesa ou de 
Commissão. 

Todos os mais requerimentos, que não fo-· 
rem de ordem, serão escriptos e sujeitos á 
discu:;são e votação, na fóerria. do Regi
mento. » 

E' pos~a a votos e rejeitada a emenda solJ. 
n. 3!J. 

São successivamente postas a votos e ap-
provadas as seguintes emendas: 

Soh n. 40, !!o Se. Alencar Guimarães: 
«Supprima-se o art. 89.» 
Sob n. 41, do Se. Alencar Guimarães: 
«No art. 91 supprimam-se as palavras-e 

si decitlir pela negativa, será a discussão do 
assumpto atUada para a primeira hora da. 
sessão · seguinte.>> 

Sob n. 42. do Sr. Alencar Guimarãe3: 
«Snpprinia-se o § l 0 do art. 91.» 
São succoasi V<tmeo te postas a votos e re

jeitadas as emendas sob ns. 43 e 44. 
São succe3sivamente postas a votos e a.p

provadas as seguintes emendas: 
Sob n. 45, do Sr. Thomaz Cavalcanti : 
«Art. 101. Acceescente-se: 5ç., para expli

cação pessoal. » 
Sob n. 46. do Se. Thomaz Cava.lcanti : 
«Art. 103-.Substitua-se a palavra «licença» 

por : palavra. 
Accre.scente ·se no final do artigo: e si for 

desobedecido, o Presidente suspendeNL a 
sessão.>~ 

Sob n. 47, do Sr. Tl10maz Cavalcanti: 
«Art. lOL Acceescente-se in fine : e as. 

razões justificativas dos projectos, indicações, 
requerimentos, etc.» 

E' anunciada a vota.ção da seguinte emen
da, do Sr. Eduardo Ramos, sob n. 48: 

«Ao art. 104 accrescente-se : 
SalYo procedendo licença, concedida pela 

maioria dos Deputados presentes. 
A lei.tura dos disctll'sos não exceder<:\ de · 

meia lio1'a. 
Os originaes serão immediatamcnte entt'e· 

gues á Mesa para a publicação no jornal da 
Camara..>~ 

O Sr. Alencar Gu.i.n.arães - · 
Peço a prtla Yra. pelê.t ordem. 

O Sr. P••esidente- Tem a pala
v-ra peb ordem o Sr. Alencar Guimarães. 

O Sr. Alencar Gu.ilnarã.es. 
(pela o1·dem) -Sr. Presidente, u. emenda, sob 
n. 48 permitte a leitura de di.scm•sos contra 
a. prohibiçã.o que existe no actual Regimento · 
da Camara. 

A Commissã.o do Policia declarou que não 
havia inconvonlont.o na ncooitaoão dessa . 
emenda. po1•que, no J>l'ojooto quo elaborou, 
se contém o al'tigo UH, oonsignu.mlo medidfl. 
que compreh.enda ma.la on monu11 <llspadlQií.n 
identica. 
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perigrin::ts, que nunca, occnpara.m a. tribmm 
c ClUf\, no emtanto, são b ~~sta.ntc apt'ccia.dos 
pelos sens escl'iptos. 

Nii.o sei qu<Ll tJ inconvcnicn te cTn se <tdoptar 
sernel.han te mcdid<~-

De üwtn, ahi se diz : «Art. 131. Cada pro
jecto deve conter simplesmente a enuncin.ção 
da vontade legisltltiva, sem preambulos nem 
razues ; comtudo, podorá o aut.or moti'V'a.r 
por escripto a sua proposição, quando não 
queira ou não possa fa.zcl-o vm·balment(~». Não sou daquelle::: qnc tenham mai..;; urgen-

0 SR. PAt:r.A RAMos_ E' cous;t di!Tct'cnte; cia. n;1 medida, mas reconheço, estou ~l. rccu
r.sta medida já. 0 antigo Regimento coiBi- nhecer cont1nuamentc quu TIL explanação du 
gna.\·;

1
• certos assumptos Cil teria. dito mnito mai~ 

methodicamentc; , m11ito mais de contot·mi-
0 Sn.. ALENCAR GcnrARÃES- E' quasi a dadn com o meu pensamento, si pudes:::v 

mesma cousa qun ler o d1scurso. E, desde fazer aqnillo qne se fa.z em tod;L o pat·tt·, 
<luc a Commissão incluiu a disposiçYí.o per- isto (i, mctllodjzae para. ex:poc>. 
~itti~d~J a. l~itt~r~ ~tt~ raz?es)n~tific~ti v~s 0 Sr.. PRw·:rnA LDL\. _ Para :::c fail<ll' 
aos ~noJ~ct~::; SUJeitos a ~~~be.L '-t~a~ d,l Ct~· gasta.-se menos tempo do que llal':t se cs
malcL, Jlllt:>ou-se sem rc1zao al 0 U.l1a parti. crcvo1 , 

rejeitttr a medida proposta pelo Hlu::tre I ·- · 
Deputado St>. Edua1·do Ramos. O SR. Em:,; ARt:o H."DE\S-:\Ia.s seria mellw1· 

esct·cver p~ra. expor com concisão as mate
lllll rü~s. <."ts vczc.:; de caracter gra.vissimo, que :'e 

discutem neste recinto. 
O Sr. Presidente- O at•t. 

diz: 
«Art. 104. Não é permittüla a. leitma ele 

discursos escriptos, exceptuando-so os rela
V. Ex., entretanto, suhmettcrà a minlm 

emenda á considera<;ão da Ca,1mtPa., quo resol
verá como melhor entender. (Muito bem; 

a.pre- ;;wito vem.) 
tarias elas Commissões.» 

A este artigo o Sr. Edun.rdo Ra.mos 
sentou a seguinte emenda: 

«Ao art. 10"1, acerescente-se: 
Salvo precedendo licença concedid<L pela 

maioria, dos Depmados presentes. 
~·\.. leitura dos discursos não exce(lül'Ü, de 

meia hora. 
Os originaes serã.o immerliatamente en

tregues á Mesa pa1·a publicação no ,jol'nal 
ela Camn.ra. » 

E' esta a emenda que vae se1' Yotada 
agora. 

O Sr. Barbosa Litna- V. Ex., 
Sr. P1·esldentc, permittirá que abunde nas 
consi(lerações adduzidas por um dos talentos 
def>ta Cas<t, cujo brilho, cuja. competcncin. mt 
tribuna, são geralmente allmüados pelo~ 
seus col!egas. 

Creio que ·posso ser comprehcndido no nn
mero daquolles que nft,o escrevem os seus 
discursos ... 

O Sn . EDUARDo JL\:--tos- E' um do:~ mai;-:: 
brilha.ntes oPadores que o pa.l'la.mento tem 

O Sr. Ed ua.r<lo R.a,nl.os (pela visto f.l 0 Bra.zil. 
o1-cle11i)-V. Ex. sabe que em nenllum paria- O SR. lhRnosA Lnu- ... mas reconlwçu 
mento do mundo, c1uo me con::;te, ~alvo o e tenho notado quo o tra.ba.lho cscripto ~~ 
parlamento inglez,onde não ha stooo!fl'D..phia, feito com uma maior ponderação, eool'
sc_ veda aos Deputados a leitura dos uis-

1 

denando·sc o.'l argumentos por tal fórma q11e 
<~llr8os. . · teazem nota.vel snperioridado ao m~üs bri-

:Não sei qual a razi:í.o por que no Rrazil lhante impr·oviso desta tribuna, em que 
se faz excopç~ão a· OiiSe preceito, aliás consi- nfto rD.l'O tndo se discute, menos o ::t.ssumpto 
o-nado no parlamento do todas as na,~õcs. em dclmte. (-4.rJoiados.) 
o ~ . , , , Quaesquor que fossem os inconvcnientus 

O SR: PE~URA LIMA - .Menos 110 Pctrla- que a medida pudosse tcl', esses inconvenien-
mento mglez. tos seriam largamente sanados pelas ju!.l.i-

0 SR. EDUARDO RAMOS- Eu já tinha dito ciosas cons.idcl'açõcs que se leem na emenda. 
que no parlamento inglcz não ha.via steno- Pruneiro 1 o discmso só será. lido quan(lo a. 
graphia. maioria dos Deputados presentes entender 

Depois, Sr. Presidente, a minha pl'ovi- que assim p6de ser ; em segundo, limita-:::o 
dencia traz resultados. essa concessão tt meia. hora. 

Ha cousas, a Cmuara conhece, que recla- Oea, pa1·ece-me preferivel o ouvir a. tei-
mam uma exposição methodica, e de que tura por moitt ho1•a sobre um t1•abalho bem 
não-se póde tra.tar em ·um improviso. meditado, sobre qmtlqner assumpto submet-

Teem passado por osta Ca.sa. muitos escri- tido á. nossa apreciação do que discursos ern 
ptore::~ distinctos (opoiados) que, no emtanto, que não rams vezes V. Ex. tem do usal' de 
não usam da palavra. V. Ex. conhece que tolerancla quasicsem limite, porque o debato 
lla espiritos bastante cultos, intelligcncias se extravia em divagações suscitadas pol' 
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apartes que interrompem frequentemente o ctinhos em vot1ção sobre questões de inter-
orador. . rsse pesseal. 

o SR. PAULA RA:\IOS dá um apnte. Entretanto, V. Ex. sabe que ha nas pastn.s. 
das Commissõcs, vindos desta e da ses:~ãu 

O Sa. BARBOSA LIMA- O que nós pode- passada, muUos projectos de real utilidade. 
mos achar de melhor é que todos os nossos Por que razão, pois, esgotados todos esses 
collegas collaborem no n.ndamento dos tra , recursos de quo as Commissões podem lançar 
ballws submettidos a apreciação da Camara mão, não ser perrnittido á Mesa dar para <t 
dos Deputados. di.:cussão, segundo a orJem de antiguidade, 

OL·a, ·V. Ex. conhece não pe:1ucno num o- rnesmu sem o parecer, os p·:ojcctos constan
ro do dignos membros desta. Ci1mara, com- tes da synopse? 
potentes como os que mais o forcm,que toem Este caso só ·se póde dar quando nenhuma. 
verdadeiro ter1•or da tr•ibuna. parlamentar e Cummissão der parecer sobre nenhum dos 
de tlido quanto seja discur::o feito sem nota. p ·ojectos submettidos á sua apraciação. 
escripta. Quando o factu se der, parece-me que nada 

Esta emenda vem nos permittie a collalJo- mais conveniente do que dar para a ordem 
raçã.o sy,tcmaticn. e a meu ver efficiente .. do dia os projectos, mesmo sem parecer, pois 
desses dignos collegas. não é razoavel que se permitta que as Com

Parece-me que a emenda. é uma. medida missões deixem de dar parece1• sobre quaes--
liberal e que a Camara lhe deve dar o seu quer dos projectos submettidos <í sua apre-
assentimento. (Muito bem,.) ciação. 

Em s~guida é posta a votos e approvada o SR. PRESIDENTE-V. Ex. requer a veri~· 
a referrda emenda, sob n. 48. ficação da votação ~ . 

O Sr. Pereira Li:rna (pela. ordem) O SR. BARBOSA Lll\IA-Perfeitamente. 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se o St.•. Presiden-te- A emenda sob 
terem votado ;.t favor 62 Srs. Deputados e n. 51, do Sr. Barbosa Linia, (~ a segQinte: 
contra 46, total 108. «Art. Toda. a vez que a ordem do dia 

Posta a votos, é approvada a seguinte ficar reduzida exclusivamente a votações 
emenda, sob n. 49, do Sr. Thomaz Cavai- por não haver projectos com parecer publi
canti: cado, o Presidente dará para discussão nos 

«Art. 106. Substituam-se as palavras «não dias sub~equentes, segundo a ordem de sua 
sendo attendido ... »ou o final, pelas se- antiguidade mesmo sem parecei' os pro-
guint~s: _ . . jectos const~ntes da.synopse.» ' 

O Sr. Duputado fulano nao pode contm.uar; . . 
e si for d\3sattendido, 0 Presidente suspen- A Camara vae se pronunCiai' com conhecl-
derá a sessão.» 1 mento de causa. 
· E' rejeitada, a emenda, sob n. 50, offere- Procedendo-se á votação da referida emen-
cida pelo Sr. Felisbello Freire. da sub o. 51 reconhece-se terem votado a 

E' annunclada a votação da seguinte favor 35 Srs. Deputados e contra 68- · 
emenda, sob n. 5l, ofi'erecida pelo Sr. Bar- total, 103 . 
. bosa Lima, a qual é rejeitada: . 

«Art. Toda a vez que l. ordem do dia ficar 
reduzida ·exclusivamente a votações pol' não 
haver projectos com parecer publicado, o 
Presidente dará para discussão nos dias sub
sequentes, segundo a ordem de s1;1a. antigui· 
dade, mesmo sem parecer, os proJectos con
stantes da synopse. » 

O Sr. Barbosa Lhna (pelao1·dem) 
- Antes de V. Ex. passar á emenda imme· 
di ata ••• Parece-me que V. Ex. annunciou a 
emenda 51, precedida. da. decla.raç:ão de que o 
parecer era contrario. 

A Commissão não impugna. a acceita.ção 
da minha emenda; o este artigo additivo que 
está 1igurando no impresso sob o n. 5l visa 
auxiliar a Mesa, pois que. agora mesmo, nós 
temos uma ordem do dia, que h a dez ou doze 
sessões se arrasta com meia duzia de proje-

O Sr. Presidente- Não htt nu-
mero. 

Vae se proceder á cha.mada. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te

rem-~e ausentado os Srs. Virgílio Erigido, 
Jüão Lopes, Eduardo Studart, Celso de Souza,, 
Esmeraldino Bandeira, Moreira Alves e Vi
ctorino Monteiro. 

O Sr. Presidente -.Responderam 
á chamada 118 S1•s. Deputados. 

Ha numero. Vae so proseguir na vo
tação. 

Posta de novo a votos a referida emenda 
n. 51, é rej« itada por 83 contra 33 votos.· 

E' r<.jeHada a. enen'!a sob n. 52, ofl'erecida 
pelo Sr. Thomaz C'aV<1lC onti. 
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E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda, sob n. 5:J, do Sr. Eduardo Ramos: 

«.\o art. IIH. Substitu:.t-se: 
O pe.Udo da s<2ssãosecreh será dirigido ao 

Presidente Ja Camara, que o submettet·à sem 
Jemora. (L delib~ração secreta dos presidentes 
da'3 commis~õe.3 permanentes. 

O assum~to será logo indicado por esc1'i· 
pto, podendo o autor ou autores do pedido 
fundamental-o mais descnvolvidamente pe
rante a. Commissão do.:; Presidentes. 

Deferido pela ma.inria da Commissi"í.o o pe
dido da sessão secreta, ser<L. esta con voc.1.da 
p;t,ra o <lia e hora que o Presidente da Ca
tnal•a designar, de accordo com quem a tiver 
promovido. 

No caso de indeferimento. é liYre a reno
vação do requerimento perante a Camara, 
em sessã.o publica. 

§ Serlio conYocadas sessões secretas, sem 
dependcncia de prévia consulta. requorida.s 
por mats de 40 Deputados, ou por alguma 
dn.s commissõ:Js, pa1·a tratar do m<.ttoria 
commcttida ao seu exame ou rs.ue for de sua 
competencia. 

§ E' pm•mittido aos Deputados que toma
rem parte nos debates secretos reduzir a 
escripto os seus discursos, para. serem archi
vados com os documentos, na fôrma do § 2° 
do art. 120.» 

São consideradas prejudicadas as emendas 
:-5o b ns •. 54 e 55. 

E' · annunciada a votação da, seguinte 
emenda, sob n. 56, do Sr. Eduardo Ramos: 

«Ao art. 149 : 
§ Quamlo as sessões sec1•etas versarem 

sobre assumpto da competencia legi&lativa 
dos dous 1•amos do Cong1•esso Nacional, 
poderão assistil' a ella os Senadores f~
deraes, uma voz que o Regimento do Senado 
consigne identica medida em 1·elação aos 
Deputados.» 

O Sr. Edtu~·rclo Ra1nos (pela 
01·clem) - Sr. Presidente, na minha emenda, 
que se vae vota1•, se p1•ovê a uma duvida 
que se levantou aqui na discussão do tra
tado de Petl'opolis. 

Pela emenda só se admitte a presença do 
Senadores nas se.ssões secretas da Camara 
quando a presença dos Deputados for per
mittida nas sessões secretas do Senado. 

Ora, pergunto a V. Ex.: qual é o incon
veniente que ha nisso, uma vez que se dê a 
reciprocidade nos dous ramos do pa.l'la
mento 1 

V. Ex. sabe que nas sessões secretas se 
debatem mn.terias da maior relevancia de 
ambos os ramos do parlamento. 

0 SR. GALEÃO CARVALIIAL-E ptWa OS Se
naÜOl'OS não deve haver segredo. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- ••. O não Ó po~si
vol hnser segredo para os Senadores, que 
participam da mesma responsabilidadolcgis
lativa que nós; tanto mais que os documcu
tos o as considerações t'eitas na. Ll'ibuna da 
Camnra não podem chegar sioii.o destiglll·a
dos aos ouvidos dos Sonadot•cs, a.tl•a v~s da . 
noticia dus jornacs. · 

Não vejo incunvcniente DPnhum nisto; no 
p:u·lamento a.t·gentino assim é c nunca se en
tendeu que isso m·a inconveniente. E' um<t 
homenagem prestada á outra Casa do p n•la.
mento, qua.ndiJ por t.LCitSO cs.~a outra Cas<.L do 
pu.l'lamento entendee de J.restar-nos <t mesma . 
homenagem . 

.Eea isto o que eu querh dizer. (Muito bem. 
Em segui.la é posta a. votos e t·cjeitada a . 

referida emeud<t sob n. 56. 
Posta it votos, é approvada a seguinte 

emenda. n. 57, do Sr. Felisbollo Freit·o : 
« Supprunam-sc as seguintes palav1·;v;; do 

art. 12H:-os parecet·es, indicações e rec1ue
rimentos EÓ serão uiscutidos na CaiDiLl'U. » 

E' consider;tda prejudicad<t a emenda sol~ 
n. 58. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda sob· 
n. 59. 

Posta a votos, é approvada a seguinte
emenda sob n. 60, do Sr. Thomaz Ctn-al
canti : 

« A~:t. 138,§2°-Substituam-se as palavras) 
-que será, etc., até o fim, pelas seguintes <L 
as quaes serão tomadas em consilleração:. 
na 2" discussão, s<.tlvo o caso de discussão:
unica que o serão ncst<t. » 

São successivamente postas a votos e rejei· 
tadas as emendas sob ns. 61 e 62. 

São succcssivamente postas a votos e a. ~> 
prova(Las as seguintes emsndas : 

Sob n. 63, do Sr. Thomaz Cavalcanti : 
« .'\rt. 113. Redija-se tts5im : São consi-· 

dcradas como rrqucrimentos todas as 'mo
ções ; o mais como e.,tá no a1·tigo. 

Sob n. 64, do Sr. Thomaz Cavalcanti : 
~< Art. 143. Accresconte-se no final o so-· 

guinte : -ou sohre a inobservancia de al-· 
gurna disposição legal. 

Sob n. 65, do Sr. Alencar Guimarães: 
« Transporte-se o art. 143 para depois do 

art. 86. » . 
Sob n. 6u, do Sr. Alencar Guimarães: 
« Supp1•ima-se o art. 64. » 
São successi vamentc postas a votos o 

rejeitadas as emendas sob ns. 67, 68 e 69. 
E' posta. a votos e approva.1a. a sE~guintc· 

primeira parte da emencla sob n. 70, do Sr. 
Oliveira Valladão: 

:<Ao art.162. § 2°:-0ode se lê-numero o· 
imp01·tancia, diga-se; numero ou importan· 
cia, etc.» 
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Em seguida é posta a votos e _rejeitada . a 1 O Sr. Echul,rclo R~:nu~s (pela 
secruinte segunda parte da roferuht emencla, Oí·clem)- Parece-me, Sr. P1·csrdente, que <L 
sob n. 70: emenda a quQ V. Ex:. acaba. de_ ~e rElferil• 

«Eliminando-se as palavras- e qualquer devia ser approvada, S3lll preter1çao desta, 
:Deputado o requerer e a Câmara annuir.» que é uma emenda (L parte da outr:a,. 

t . , · ·t d l l A emenda, meus senhores, tem por pro-
P_9sta a vo os, e I<'Jel a a a emen( a so J posito extinguil· a Commisão de Redacção, 

.n · d · que t3 uma superfetação inutil nesh Casa. 
São snccessivamcnte J)Ostas a votos c ap- De facto, as red"'cçõcs não poucm deixar 

·provadas as seguintes emendas: de ser feitas pelas proprias Commissões que 
Sob.n: 72, dos Srs. Pa.ula Ramos c Bricio teem de cuidar das ma.terias sujeitas <'L sua 

Filho : <tpreciaçã.o. 
Todos nós conhecemos como se fazem a.~ 

redacções nesta Casa, é i.nn tramite inutil ; 
r~ Commissão é composta do tres membros, 
que ~ee~u de redigir projectos cuja mataria 
envolve conhecimentos muitas vezes cs
tl·anhos á compctencia pessoal daquelles quo 
toem de eedigi r. 

«Art. 166. Redija.- se assim:- Tanto na 2" 
como na 3a discussão de qualq_uer projccto, 
as emendas ou artigos addi ti v o~, crea.ndo ou 
augmentando despuza ou roduz~n~o a. receita 
publica, não podel'ão ser adnuttula.s ao de
bate e â votu.ção sem peévio pa,recm· da Com
mi.ssão de Orçamento.» 

Sob n.73, do Sr.Paula Ramos: 
«Art. 167. Supprimam-se os ctous pcriotlos 

que seguem á. palavra-projecto. 
E' considerada prejudicacla ::~ emenda sob 

n. 74. 
Posta a. votos, é approva.da a seguinte 

emendtt sob n. 75, do Sr. Tl10maz Caval
canti: 

«Art. 168. SulJstitua-se todo o fi.nn.l do pe
ríodo, depois das p<~lavras-Diado d!! Con
[lresso -pelo seguinte: -No .caso d.e nao_ híl
ver emendas em 3a. ou ultuna. dtscuss<w, a. 
Ca.mara podo1•á. dispensa.r <.L impt·ossão da 
rcdn,cçã.o, a l'equcrirnento do qmtlquel' Depu
tado.» 

E' annnciada a voi;ação da seguinte emenda 
sob n. 76, do Si'. Eduardo Ramus: 

«Onde convier: Al't. A l'Ctlacção final 
das proposições ou Pl'O,jectos SCL'tL reit~t pela 
Commissão a que pcrtcncel' o conllccunento 
da matel'ia. 

Suppl'imam-se no pl'ojecto as disposi~:ões 
.relativas á Com missão de Rodacçã.o, q no fica 
a.hol.ida.» 

O Sr. Presidente-A emenda n.7G 
· estü, prejudicada pela. acccitação da émendtt 
n. 30, que dtL novas denominações ás Com
missõGs e augmentu. o seu nume1•o. 

O SR. EDUARDO RAMos-V. Ex. ·me poderá 
, informar si essa outra emenda mantém a 
Commissão de Redacção. 

0 Sr. PRESIDENTE-A emenda. TI. 30, que 
foi appt•ov'a·la., mantém a Commissão de. Re-

-daccã.o de . Leis~· · · 

Creio, portanto, Sr. Presidente, que não 
ll~ inconveniente <~lgum em que V. Ex. 
submetta esta emenda. á approvação on (~ 
reprovação da. C amara. 

O Sr. Presidente-A C amara a.p
provou, como disse, a emenda n. 30 e a,p
provou tambem a emenda. n. 33, tratando 
do numm·o de membros d<Ls Commissões. 
Foi por isto que a Mttsa considerou prejudi
cada a emenda. n. 76; entretanto, â vista dn, 
reclamação do nobre Deputado e como sem
pre a Mesa tem procedido de modo a, que se 
torne bem chtl'O o pensamento da Camara, 
rola.tivamente á.s q_uestõns regimentaes, vou 
submettel' á considm•ação da Casa a emend:.~ 
n. 7G. 

O SR. EDUARDO RA:~ros-Com parecer fa.
voravel. 

0 SR. PRESIDENTE-A emenda é a se
guinte: 

,~ onde convier:-Art. A l'ed:wção final 
d;~s proposições ou pl'ojectos sertt. feita pcli.t 
Commissão a que 1iertence1' o conhecimento 
da materia. (Supprimam-se no projecto as 
disposições relativas <'i. Commissão de Redac
';ao, que fica abolida).» 

Vou submettcr a votosa emenda. 
Posta a votos~é rc,jeita.da a referida emen~ 

da sob o n. 76. 

O Sr. D~ .. Jcio Filho (pela ordem); 
rec1uer ve1•ifi.cação da votação. · 

Proced~:md.o-se á verificação reconhece·so, 
terem votado a favor 30 Srs. Deputados c 
contra. 77, totn.l 107. 

O Sa. EDUARDo RAl\IOS- Peço a pahtvl'a O Sr. Presidente-A emenda sob 
. pela ordem· n . 76 foil·eje!tada por 77 yotos con ti' a 30. 

O SR. PRESIDENTE-Tem a palo.vra pela. E' igmtlmente rejeitada a emenda soiJ o 
.ordem o uobre Deputado. n. 7i. · 
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E' ann1mciada 'a votação da 8eguinte emon
·díl., sob n. 78, do Sr. Thomaz Cavalcanti: 

«Art. 170, ultimo período-Substitua-se 
;a parte final depois da palavra- Camara. 
1pelo seguinte:-Segtlirão os -tramites da pri
Jneira par·te deste artigo ou os do art. 167, 

·conf'oi•me o caso.» 

O Sr. Presidente-A emenda wb 
n; ·73, tem dua-3 partes. 

A primeira parte diz: 
·«Art. 170, ultimo periodo-Substitna-se 

a parte fina.l depoi~ _da palavra-Camara, 
pelo seguinte:-Seguirã.o os tramites da pri
meira parte deste artigo.>~ 

"Esta tem paeecer favoravel. 
A segunda parte diz: 
«Ou os do art. 167, conforme o caso.» 
·Em seguida é posta a votos e approvada ·a 

referida primeira, parte da emenda sob n. 78 
e r~jcitn,da a segunda parte. 

São successivamente postas a votos o ap
pr·ovndas as seguintes emendas: 

.Sob n. 79, do Sr. Thomaz Cavalcanti: 
«Art. 172. Substitua-se a phrase-todas a,s 

-:-pelas palavras-as duas ultimas.» 
Sob n. 80, da Commissão de Orçamento: 
«Substitmt-se o art. 185 pelo seguinte: 
·Organizado pela Commissão o projecto de 

orçamento dtt dcspeztt de cau<t ministerio, 
.ou o da receita., será. entregue á Mes<L e est<t 
o mandu,r<.t imprimir c distribuir em avulsos 
pelos Deputados, dando ao pat•a. ordem dos 
trabalhos 48 horas depoi:-l da. sua, distribui
-ção. 

§ I. o Supprima-se. 
§ 2. o Consm•ve·so. 
§ 3. o Substitua-se pelo· sog·uintc: Encor-

1•ada a. discussão do projecto e da,s t~mend:-,s 
e a.r1iigos adrlitivos a clle aproscntndos, vol
ver(L o pt•ojocto assim emendado á Commis
sií.o para dar o seu parecer' no -'qual poderá 
propo1• as modificações que entender conve
nientes ao .texto primitivo. 

§ 4. o Redija.-se assim :. Lido, impresso e 
distl'ibuido pelo~ Deputados, esse parecer 
·ser(~ dado par•a ordem dos tra.balhos, 48 ho
ras depois de sua distribuição, abrindo-se 
sobre elle discussão. Nesta discussão não se 
poderá. mais apt•esentar emendas. 

§ 5. o Como no projccto. 
Art. 18?. Substitua-se pelo· seguinte: Pu-

blicada. o dist1•ibuida .pelos Deputados a re
. dacção de que trata O· § 5, do artigo antece
·dente, o Presidente ·dará o pt•ojecto para. 
.-ordem dos t1·ahalhos , 48 horas depois dessa 
dist1•i buição. 

Pa1•agrapho unico. Como no projecto. 
Art. 187. Na. 3a discussão do projecto, a 

.Mesa observará. o que está. estabelecido no 
:§ 3° do art. 185.» 

Vol; IV 

E' considerada prejudicada. a emenda. sob 
n. 81. 

E' annnnciada a votação da segnim8 
emenda. ,.:ob n. 82. dos S1·s. Paula Ramos e 
Bricio Filho. · 

«Art. 185, § 2°, -:n {in>!. Accresceniem-se a.s 
seguintes palavras:-nem mesmo sob afórma 
de auto1•ização-.>• 

<<Não poderá tambem ser incluida. nas 
mesmas leis autorizaçã.o que importe em 
deleg-ação das attributções constantes do 
art. 34 da. Constituiç;Io Federal.» 

O Sr. Presidente - O § 2° <:o 
art. 185 diz o seguinte : 

« § 2. 0 Não poderão ser propostas, nem 
l'ecebidas pela Mesa .. emend:1.s que crion1, 
reformem ou exi.ing;;.m repartições pu
hlic~LS, criom ou extingJ.m empregos pu
lJlicos, augrnelltem ou diminuam ordena
dos. revoguem leis de out1·a natureza ou 
mandem vigorar a~ ,i{t revogadas. em sum
ma, toda o Qualquer disposição de caractor 
permanente.» 
Dev~ prevenir (L Casa. . quo na, publicaç~i:i.:J 

dessa ernenr1a hou-re omissão de duas pu.
lavras-disposições ou-. 

O artigo deve sel' Üdo assim, como foi 
escripto : 

§ 2. o Não podel'ão ser propostas, nem l'o.J· 
cebidas pela Mesa, disposições ou emendas 
qne criem, reformem ou extingam !'e
partições publicas, crimn ou extingam em- . 
pregos publicos, angmeutem ou diminuam 
ordenados, revoguem lc·l:~ do outt'~L nat.urez·;1., 
ou mandem vigorar :1;~ já revoga.d:.ts, em 
summa, toda c qualquer disposição de ca· 
racter permnnente. 

A isto, accrescenton o Sr. Paula Ramo::1: 
«nem mesmo sob a fórm:t ele au.torização>>. 

Vai-S3 votar esta em(~nda do Sl'. Paula 
Ramos. 

O Sr. Paula I-t.a11nos (pela ordem) 
-Essa emenda, Sr. Presidente, compõe-se de 
duas partes. A primcil·a. tem parecer favo
rav-el da Commissão de Polici<L e a segunàa 
é concebida nos seguintes termos: 

«Não poderá tambem.ser incluida. nas me~
mas leis autorização qne importe em delega
ção das attribuições const::mtes do art. 34 da 
Consti tuiçiio Fedel'al. » 

O SR. \-VENCESLAU Br.Az-V. Ex. diz que a 
primeira parte tem p::m:cer favoravel. Não 
ha tal. 

0 Su.. PAULA RAMOS-Pa.rece que a MCSi1 
vae p1•ocoder á votuçã.o por partes; si é assim 
eu cha.mtu•ei a a.ttcnçlo da Casa _paru. a pri
meira. :parte sobre a q na l se · vae proceder a 

23 
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votação; isto é, a disposição do Regimento I curso de votaçiLo, a.. pretexto de esclarecer· 
Jn;ohibe que nas · leis :mnuas seja incluída. quest'Qes de ordem. . . 
disposição de caracter~ pel'lll<tnente, que a..u- As ·questões de orlem, durante as vota-
gmente ou ctimiuua ot·denado:>, e· revogue ções se limitam : 
leis de caracter permancon to. · a) a pedir prefe.rencia ; 

A· lllinha emenda decl;Lra que mesmo b) a declarar a matorict prejudicada por · 
sob a fórma. de autorizações taes emendas ou uma votação anterior ; 
disposiçõ :J:; não podc·m ser acceitas pela Mesa c) a requerer votação nominal; · 
nem "figurarem em leis annuas. d) veriticação de votos. » 

Creio, Sr. Pt•csideDto. que nã.o Pl'eciso A Commissão deu parecer contrario a 
mostrar á Camara a; Yantagens da minha esta emenda. . 
emenda, a neeessidade de ser ella approva.da, Quer di7.er: continuamos a ter na Camr~ra 
porque não comprchendo quo prohibimLo-se dos Deputttdos as votações por impt·essão 

. ·á Camara a. inicia.tiva do medi<lu.s desta na- inst,wtanoa, os discursos de ultima h01·a, as 
tu·reza, se permittr~ que ell<1 autorize o Po- corru:ptehts qne induzem mmtas vezes em 
der Executivo a fazer, a praticar n.quillo que erros gravissimos os votos dos Srs. Depu-· 
a Camara não pôde fazer :1. Cam:.tl'z\não deve, tados. 
zelando o seu prestigio, c11mprindo o seu A Camara votará como entender mas os. 
dever constitucional, autorizar o Poder inconvenientes são manifestos, conforme a 
Executivo a fazel-o. propria Commissão o reconhece. 

Era isto o que tinha. a dizer á Camara. Era o que tinha a dizer • 
. (Apoiados; mttito bem.) 

Em seguida é posta a votos e approvada a 
seguinte 1 a. parte ela referiüa emenda sob 
n. 82: 

«Art. 185, § 2•·, i~~ fine. Accrescentem-se 
as seguintes palavras:- nem mesmo sob a 
fó:rma de atitor;izaç:io. 

E' egualmenk approvada. a seguinte 2a 
pn.rte da. referida emenda sob n. 82: 

« Não pode1•á tu.m bem sor i ncluida nas 
mesmas leis auto1·izaçtio quo :impo1·te em 
delegação das n.ttribulções constantes do 
a1·t. 34 da Con::;tituioiio Fedora.L.» 

E' con:;:idm•a.dé~ prejudicada a. emenda. sob 
n. 83. • 

Postt~ a vo~o .... é rc>,ic'it.t~da. a. emendtL sob 
li. 8·1. 

E'.I\Dnltno.ia.tJ;t a. Yt>tat}tll da, soguintn em'on
du., sob n. 85, do !':il' . Ednu,rdo Ra.mos: 

« Ondo convier: 
A1•t. E' ab$olutamt~nte vedado du.r ex-

plicações sobre a~ propusiçúos ou outro ob· 
jocto ·Olll cur:5o de v-otação, a pl'eteito de 
esclarecer· q uesWes de 01·dem. 

· A:s·questões de o1·Llem, durantn ns votações 
se limitam: · 

, .. · t:~J.â · pedir·:preferrllcia; 
, . b):.!Jo . declarar a ro;1teriu. p'rejudieada por 
:uma votação anterior ;· 

c) a re'que1•er votação nominal; 
'd) verificação de voto.~. 
Essas mil. terias serão indicu.da.s por simples 

2nunciado., sem fundamentaç'i'í.o. » 

O Sr. Ecl H .. a,J•do fta1nos (pela 
ordem)-Sr. Pre~idente, chamo .a attenção da 
Camara dos Deput:1dos para esta emenda : 
<< E' absol'p.ta.monto vedado dar cxplic~çõas 

. so:bre . ·as propQsíçõe:-!-. on outro o.bjecto eni 

· O Sr. Bricio Filho (pela m·dem)
Sr. Presidente, o nobre Deputado apresentou 
uma emenda restringindo absolutamente · o 
dü•eito de esclarecer. (Apoiados). Eu apre
sentei uma outra, substitutiva,, dando o di
reito de esclarecer, mas limitando o esclare
cimento aos pontos p1•ecisos. 

Assim, diz a emenda: « •.• não podendo 
ser novamente discutida a maieria em vo- . 
tação· e não sendo permittidas longas expli-
cações. » . . 

A Mesa da Camara acceitou a minha 
emenda, de preferencia. á emeuda restl'ictiva 
do nobt•e Deputado. . 

Si fosse necessario, Sr. Presidente, um 
u.rgumento em favor da necessidn.do da 
a.pprovaçã.o da. minha emenda., eu invocaria 
o que resulta da p1•esença do nobre Deputado 
na, tribuna; no momento em que se vu.e 
'total', vin<lo trazer esclarocimentos para 
orienta1· o voto da Ca.mara. (ApQiados.) 

0 SR. EDUARDO RAMOS - Porque não es· 
tive aqui para discutil-a, e trata-se do Re
gimento da Camara! 

O SR. Brucro FrLuo -Creio que nada mais 
preciso dizer á Camara em fil.vor da minha 
emenda. (Muito &!em ; m,uito 'úmn.) 

O Sr. Briclo Filho-Poço a pala
vra pela 01•dem. 

0 SR. PRESIDEN1'E-V. Ex • não ·:pÓlio falar 
pela ordem duas vazes . . 

0 SR. BRICIO FILHO-Mas ê para. fazer um 
requerimento: pa.ra pedir :t V. Ex. prefe
renciu. na. votacão par~ a minha. . emenda~ 
visto que ella. define melhot' a. materia, e a 
prop1•ia Mesa da Camarase prommcion favo-· 
ravel á sua. u.ppt•ovação. 
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0 SR~ EDUARDO RAMOS - E' melhor rejei
tarmos as duas para. ficarmos no regimen 
actual, das Yotações :po1• impressão instan
ta.nca. 

Consultada a Camara. é concerlida a pre
ferencia. ' pedida. 

Em seguida é posta a. votos c appeovada 
a seguinte emenda sob n. 8G, do St·. Bricio 
Filho: 

«Accrescente-se onde convier: 
Art. Por occasião de vota1• poder(L ser 

concedida a pala na, pela ordem, para. breves 
esclarecimentos, simplesmente no sent1.do de 
encaminhar a votação, não podendo ser 
novamente discutida a materia. em votação 
e nã,o sendo permittidas longn.s explicações.» 

O Si~. Pre~idente-Considero pre
judicada a emenda sob n. 85. 

São successivamente postas n. votos e re
jeitadas n.s emendas sob ns. 87 c 88. 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda, sob n. 89, do Sr. Barbosa Lima.: 

«Ao art. 223. Diga se: Os porteiros, con
tínuos 0 correios r1ue. conta,rom mais de lO 
annos do serviço sómente poderão ser dis
pensados e demittidos pela Cama.ra em vir
tudo de proposta da Commissão de Policia.» 

.E' annunclada. a Yota.qão da seguinte 
emenda., sob n. 90. do St•. Thomaz Caval
canti: 
: «Art.. O corpo de redactorns dos debates 
constituirá uma corporação de í'uoccional'ios 
em ·commissão, subordinados á Mesa. da Ca.
mat•a, da qua.l depen(Lerão a nomeação o 
demissão dos rospecthos membt•os , com 
approvaçã.o da. Camam. 

A Mesa. poLlod empL·ep;al' ostes funccio· 
narios uão só no tt•abal.ho do 1•edacção. como 
no -do revisão de todas a.s pn blicu.çüu~ da. 
ca.mttra. 

Seus venchueutos serão mal'cados pelu. 
1\Iosa o n.pprontdo~ peh~ Ca.ma.m.» 

O Sr. lfla .. 1.:•hosa Lima (pela Oi'

dem)-Sr. Pl'esidentc. poço a. V. Ex. que 
submetta a votos esta emenda por pt~rtes. 

. Na segunda parte ha uma disposição quo, 
sem quel;n·a do muito respeito e estima que 
me merece o autor da emenda., pa.rece-me 
que poderá da.r logar a uma confusão do 
f'uncções, cuja scpat;aç~ão, ao contrario, é o 
que so impõe. 

Cre.io quo submettida, a. votos, por partes, 
se poderá providenciar melhor, em r·elu.ção 
•~ esse setTiço de redacção de debates. 

O !!!ih•. Presideu'te-Attendendo ao 
pedido do nobre, Deputu.do, vou submetter• a 
votos o. emonda por partes. · · · 

Em seguida é posta a. vo·tos e rejeitada a 
1 n. parte du. refPrido.. omerida sob n '. 90. 

E' jgualmente rejeita.da. a 26 parte dare
ferida emenda. sob n. 90. 

São successivamente postas a. votos e re
jeitadas as emendas sob os ns. 91, 92 e 93. 

E' o projecto assim emendado approvado 
em la discussão, e enviado á. Commissã.o de 
Redacçã.o para redigil-o de accordo com o 
vencido. 

E' annunciad::t a votação do projecto 
n. 30 A, de 1904, autorizando o Presidente 
da Republica. a encommendar á industria, 
pQla Ministerio da. Ma.rinh::t, os na.vios que 
menciona ; com pareceres t;3 emendas d~s 
Commissões de Marinha e Guerra. e de Orca
menta e voto em separado do Sr. Soa.res dos 
Sa.ntos (1 a. discussão). 

Ern seguida. é posto a votos e a.pprova.do 
em !"-discussão, o seguinte 

PROJECTO 

N. 30 A- 1904 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. l. o Fica. o Presidente da. Republica 
~wtorizado a. encommenda.r t'l. industria, pelo 
Minister~io dtL Marinha., os navios seguintes: 

:3 couraçados do 12.500 a 13.000 toneladas 
do deslocamento; 

3 cruzadOl'OS·COlll'il.~!U.UOS de 9, 200 a 9. i00 
toneladas; 

G caça.-&at·pcdoit•os de 400 toneli1das ; 
t.i torpedoiras de 130 toneladas 
6 torpelleil•as do 50 tonolu.da.s; 
3 submarinos ; 
1 transporto parrL 6. 000 tonolada.s de 

Ctl.L'VãO, 

Art. 2. 0 Asdospeza.~ pa.ra a. execução desta 
!oi serão pt•ovidus com os recursos orça
montados do Citda exercício. 

Art. 3." As q uan t;ias não applica.das ser•ão 
levadas u.o exercicio seguinte, conserva.ndo o 
seu destino primitivo. 

Ar1;. 4." os estaleil•os du. Ingla.terra serão 
proferidos para i1 construcção. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
.1.•equer verificação da votação. 

Procedendo á verificação, reconhece-se te
rem votado a ü~vor, 60 Srs. D~pntados e 
contrn., 30 ; total 90. 

O Sr. Presidente- Não lm nu
mero. 

Vae-se p1•ocede1' á chamada. 
Procedendo-se á chmnada, vcritl.ca.-sc te· 

rem-se ausentado os · Srs. Chi"istino C1•uz, 
Virgílio Brigido, Thoma.z Ca.vàlcanti, Fr,ede-
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1•ico Borges, .João Lopes, Celso de Souza; 
Esmeraldino Bandeira, Moreira Alves, Ray
mt1ndo de Miranda, Areoxellas Gn.lvão, Tosta, 
Bu1cão Vianna, Felix Gaspar, Garcia Pires, 
Augusto de Freitas, Pinto Danhs, Alves Bar
-bosa, Rodrigues Lima., Sá Freire, Erico Coe
lho~ Julio Santos, Henrique Borges, Cru vello 
Cavalcanti. Carlos Teixetra Brandão. Carlos 
Ottoni, Bernat•do de Campos, José Lobo, Hl}r· 
menegildo de Moraes,Joaquim Teixeie<~ Bran
dão, Aquino Ribeiro, Benedicto de Sollza, 
Lindolpllo Serra, Cat·los C<l.valcanti, Carva.lho 
·c}1aves. Abdon .Baptista, Victorino Monteiro, 
Diogo Fortuna e Homem de Carvalho. 

O Sr. Presidente- Respondera.m 
á chamada 84 Srs. Deputa.dos. 

Não h a numero. · 
Fica adiada a vota.ção. 
Passa-se â materiu. om discussão. 
E' annuncia.da a. discussão unica do projscto 

n. 126, de 1904, autorizando o Presidente da 
Republica a conceder seis mezes de licença., 
com os vencimentos da lei, ao ajudante de 
fiel da thesourarin. da Estrada de Forro Cen
tral do BI·azil, Julio M~ndes Pereira, em pro
rogação da licença em cujo goso se •~cha, 
para. tratar de sua saude onde lhe convier. 

Commissões de M:ar·inba c Guerra e de ·Orça.
mento e voto em separado du Se. Soares dos 
Si1ntos (la discussão) ; 

Votação Jo projecto n. 112. de l\)04, insti
tuindo o pt•ivllogio hornestead isentando de 
penhot•a o immovel rur·al pertencente a. bra
zileiro nato ou naturalizado que fizer a de
clara\ãO da t-ibella que indica, e dando ou
tras providencias; com parecer e emenda~ 
da maioria da Commissã.o de Constituição, 
Legi~lação e .Justiça e voto em septtrado do 
Sr. Germano Hasslocher, pl'ecedendo a vo
ta.ção do requerimento do Sr. Luiz Domin
gues (2a. di:;cussâo) ; 

votação do projecto n. 122, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder· mais 
um anuo de licença, com todos os venci
mentos, para tratam~nto de sua saude, ao 
alferes do 12° batalhão de infantaria do ex
ercito Alfredo Romão dos Anjos (discussão 
unica) ; 

Votação do projecto ·n. 123, de 1904. auto
rizando o Poder Executivo a prorogar por 
um atmo, com o ordenado, para tra.tamento 
de saude, a licença concedida ao bacharel 
Vulpiano de Aquino Fonsecu., amanuense dos 
Correios de Pernambuco (discussão unica) ~ 

Vem á. mesa, é lida, apoiada e posta con- Votação do projecto n. 124, de 1904, au-
junctamente em discussão a seguinte torizando o Poder Executivo a conceder ao 

EMENDA 

.~1o projecto n. 126, da 1904 

Em vez de-com os vencimentos da lei
tliga-se: coni o ordenado du. lei. 

Sala. das sessões, 12 de agosto de 1904.
Paula Ramos. 

Ninguem peuinclo a palavl'a., é enccn•rada a 
discussão e adiu.da <~ vota«;lãO. 

E' a.nnunciu.d:1 a discussão unida do projecto 
n. 138, de .1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a conceJ.er· um anno de licença, com 
ordenado, para· tratar de sua saude, ao aju
dante da 6o. Divisão Provisoria da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, engenheiro Alberto 
Macedo de Azambuja. 

substituto do juiz Federal na secção do 
Estado do Amazonas, lm.charel Antonio De
meil·io de Souza, um anno de licença, com 
o:~ vencimentos l'espectivos, para tratar de 
sua sa.ude onde lho convier (discussão unica.); 

Votação do }H'ojocto n. 134, de 1904, au
torizando o Poder ~xecutivo a abrir ao Mi
nisterio dtt GuePra o credito extraot·dinar]o 
do 9:445$100 para occorror ao pagamento 
dos or•denadns que corilpetem ao sec1•etario 
aposentado dó oxtinc1;o Arsenal de Guerra 
do Pernambuco, bacharel José Francisco 
Riboit•o Machado, de 13 de janeiro de 1899 
a 25 de dezembro do 1902 (2tl. discussão) ; 

Votação do p1•ojecto n. 135, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraor
dinario de 737$633 para . occorror ao pagr~
mento de ordenado devido ao ajudante de 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a porteiro aposentado do 1:1xtincto Arsenal 
discussão e adiada a votação. de Guerra do Pernambuco, José Alfredo de 

Carvalho, de 19 de janeiL'o de 1899 a 10 do 
O Sr. Presidente-Não havendo abril de 1900 (2a. àiscussão) ; 

nada mais a tratar, designo para amanhã a Votação do projecto n. 136, de 1904, -auto-
seguinte ordem do dia: · rizando o Podar gxecutivo a abrir ao Minis· 

Continuação da votação do projecto terio da Industria, Viação e Obras Publicas 
n~ 30 A, de 1\:lO-l, a.utoriza.ndo o Presidente o credito cxtra.o1•dinario de 3:795$695, para 
da Republica a encommondal' á industaia, pagar ao engenheiro astronomo Nuno Alves 
pelo Ministerio da Marinha os navios que Duarte Silva a gratificação que lhe compete 
menciona; com parecores e emendas das. como director do Observu.torio Astronomico 
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do Rio de Janeiro, no período de 21 de janeiro G'eraes, Jorge Augusto Santiago ( discussão 
a 31 de dezembro de 1903 (2"' discul:isão) ; unica); 

Votação do projecto n. 128, de 1904, pro- Votação do pl'ojecto n. 226, do 1904, 'Im-
rogando por um anno a licença em cujo g:oso torizando o Presidente da. RepubHca a con
se acha o amanuonse do Tribunal Civil e Cri- ceder seis mezes de licença, com os venci-

. t 1 - ( · meotos da lei, ao ajudante de fieL da thesou-
mmal, Augus 0 Moreno de A agao discussão raria da Estrada de Ferro Central do Brazil, 
unica); Julio Mendes Peeeira, em prorogação da li-

Votação do projecto n. 129, de 1904, auto- conça em cujo goso se <tcha para tt~atal' de 
rizando · o Podor Executivo a conceder um sua saude onde lhe convier (discussii.o unica); 
anno de licença, com ordenado, ao Dr. Al- Votação do projecto n. 138; de 1904, au
fredo Leal de Sá Pereira, iospector sanitario torizando o Poder· ExecutiYo a conceder um 
da Directorin. Gera. L de Saude Publica (dis- anno de licença, com ol'denado, para tratar 
cussão unica); <io sua S<tude. ao ajudante da. 68 Divisão Pro· 

Votação do projccto n. 130, de 1904, au-~ visoria. ~~ Estra~a de F~rro Centr·al ~o Bra~~l 
torizanito o Poder Executivo a pror-ogar, e~_genb~uo J~Lberto M,tcedo . de Az-ambuJu. 
por um anno, a licençn..em cujo goso se acha (Uiscussao umca). 
o pratic:1nte dos Correios do Estado de Minas Levanta-se a sessão ás 3 horas 'ia tarde. 

76° SESS}~.O E~I 13 DE AGOSTO DE -1GC4 

Presidencia do 81·. Paula GuimaJ·cíes 

Ao meio-dia, procede-soá cha.mada, a que 
respondem os St>s. Paula Guimarã.es, OLi
veira Figueireuo, Alencar Guimarães, Tho
maz Accioly, ·wanderley de Mendonça. Joa
quim Pires, Eugenio Tourinho, Sá Peixoto, 
Thomaz Cavrücanti. Fl'cdm·ico Borges, 
Ednardo Studart, Sergio Saboya, Gonçalo 
Souto, Eloy de Souza, Fonseca e Silva. Bricio 
Filho, Euzehio de Andrade, Arroxellas Gal
vão, Joviniano de Carvalho, Nei.va, BuLcão 
Vianna, !>risco Paraíso, Pinto D[tntas, Al
ves Barbosa.. Rodrigues Lima, Bernardo 
Horta, Heredia. de Sà, Correia Dutra, Ame
rico de Albuquerque, Erlco Coelho, Galvão 
Baptista, Pereira Lima, Julio Sa.ntos, Cru
vello Cavalcanti, Mauricio de Abreu, · Carlos 
Teixeira Brandão, Estevão Lobo, José Boni
nwio. Astolpho Dutra.. Bueno de Paiva, Leo
nel Filho, Bernardes de Faria, Carlos Ottoni, 
Manoel Fulgencio, Olega.rio Maciel, Wen
cesláo B1•az, Galeão Carvalhal, Moreira da 
Silva, Bernardo de Campos, Costa Junior, 
Arnolpho Azevedo, Ferr•eira Braga, Paulino 
Carlos, Candido Rodrigues, Rodolpbo Mi-

. randa.. llermenegildo do Moraes, Bernardo 
Antonio, Costa Netto. Lindolpho Serra Ca.r·
los Cavalcanti, Paula Ramos, Abdon Ba
ptista., .Juvcnal Miller, Marçal Escobar, Bar
bosa. Lima. .o Vespa.sit\no de Albuquerque. 

Abt•e-sc a sessão. 

E' lida e sem debate approvad:.t. a acta d::t. 
sessão antecedente. 

Passa-se av expediente. 

O Sr. Alencar c;uhnat•ães 
(1" se,c;·ela·rio) proccie á leitura do seguint ~~ 

EXPEDIENTE 

Acta da apuração gemi das eleições pro
cellida.s no Estado do H.io Grande do Nort.e, 
no dia 29 do mez de junho proximo findo, 
findo, para um Deputado ao Congresso Na
cional. - A' corumissão de Petições e Po
deres. 

Requerimentos: 

Do Dr·. Carlos Antonio de Paula. Costa, bi
bliotbecario apoiientado da Faculdade de Me
dicina do Rio de Janeiro, peJ.indo contagem 
de tempo para o cfleito de melhorar a sua 
apose1•1tadoria..-A' Commissão ue Fazenda c 
Industria; 

De Ut•bina Alexandrina de Carvalho Gui
mal'ães, pedindo pagamento de quantia a 
que se julg<L com direito, pelos motivos que 
allega.-A' Commissão de Orça,mento. 
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O Sr. Manoel Fulgencio (·)'
Sr. Presidente, apresentando ha mais de 
40 dias á consideração da · Camara dos Depu
tados um projecto de lei prorogando o prazo 
dos exames parcellados do curso de . prepara- · 
torios, para a matricula nas escolas superio
res, até hoje, apezar do pedido que parti
cularmente fiz ao meu illustre amigo Presi
dente ·da Commissã.o de Instrucção Publica, e 
da reclamaçã.o que attenciosamente dirigi 
desta tribuna á Commissão. collectivamente, 
não logrei obter um parecer qualquer a 
respeito deste projecto. 

Sabe V. Ex. que no dia l de janeiro pl'O· 
ximo ficará definitivamente fix:ado o exame 
de madureza., unico meio de obstar-se a ma· 
tricula nas escolas de curso superior, a não 
ser pelo bacharelado em lettras dos estabele· 
cimentos equiparados ao Gymnasio Nacio
nal. 

Si o Poder Legislativo nã.o i;omar uma 
providencia qualquer para remover estes 
obstaculos, muitos moços pobre.~ que estão 
estudando sob o regimen de preparatorios 
ficarão privados da carreira das lettras,esta.
belecendo-se assim o monopolio da scicncia. 
pelo dinheiro e pela aristocracia. (Muito bem.) 

Ora, V. Ex. comprehende que serht uma 
iniquidade obrigarmos esses moços, que 

_não dispõem de · meios de fortuna, a inter
romper a sua ca.1·relra., porque não é possível 
que elles sejam compellidos ou pos3am cursar 
o Gymnasio· Nacional com grande perda ele 
tempo,qua.ndo até nem dispõem dos meios de 
a Ui se manterem. 

Urge, portanto, qúe n. Camara dos Depu
tados tome qualquer medida em auxilio 
desses moços. · 

E eu, Sr. Presidel!lte, sentindo-me' em 
grande difficuldade, por um lado tendo neces
sidade J.e ir em auxilio da mocidade e po1• 
outl'o lado nã.o querendo melindrar a illus
trada Commissão de Instrucção Publica, 
venho hoje recorrer ao alto prestigio de 
V . . Ex., pedindo que interponha os seus 
bons ofllcios junto á. digna Commissão, aftm 
de que ella dê um parecer qualquer sobre 
esse projecto. 

pretexto de que, tratando-se de reformas da ' 
Instrucção Publica, conforme outro projecto 
que ahi corre, o das universidades, não 
convém por cmquanto agitar-se o anda
mento daquelle meu .projecto; mas V. Ex. 
sabe, Sr. Presidente, que o projecto das 
universidades é um projecto complexo, que 
dema.nda tempo e meuita.çã.o, e que talvez 
nã.o sej:1 convertido em lei est.e anno. E nã.o 
é licito, não é justo que fiquem . priv::tdos 
elses moços pobres, que estão com as vistas 
voltadas para a Camara dos Deputados, do 
direito, que teem, de concorrer com os ricos 
na carreira das lettl·as em nossa Patria. 

Assim, Sr. Presidente, recorrendo a V. Ex:., 
reset·varei para mais tarde o uso dos meios 
que me são facultados pelo Regimento, afim 
de compellir a illustt•e Commissão a dar pa
recer sobre este projecto, ou a Camara dos 
Deputados a se pronunciar sobre elle. 

O que é conveniente, o que é ioadiavel, é 
que a Camara tome uma medida qualquer 
sobre o assumpto: ou tranquem-se as portas 
das lettras é't mocidade pobre, ou abra.-se 
uma valvula afim de que possa, tranquilla., 
continuar na carreira que encetou, da.ndo á 
nossa pa.tria a co! laboração de muitos ta.len
tos, que ahi ficarão perdidos si u. Camara dos 
81'S. Deputados não converter em lei o meu 
projecto ou não estabelecer uma medida que 
os ampare. 

E' a. reclamn.ção que tenho a fazer. (Muito 
bem,; rwuito bem.) · 

O Sr. Presidente- O pedido de 
V. Ex. será transmit tido á Commissão de 
Instrucção Publica, que naturalmente o to-
mará em considora.ção. ' 

Tem a palavra o Sr. Neiva. 

O Sr. Neiva diz não haver numero 
para as votações constantes da ordem do dia, 
como é de facil verifica<:ão ; os seus distin
ctos collegas relevem, pois, que venha oc
cupar a tribuna na hor::t do expedjente~ 
Sabem o seu c1uerido amigo, Presidente da 
Ca.mara, e ·os eollegas que o conhecem, qu~ 
o orador jamais se prevaleceu desta hora~ 
destinada á fundamentação de projoctos de 

O SR. Josfl BONIFACIO- O projecto a que loi, para tratar de assumptos extremamente 
V. Ex. se refere ainda não foi distribuido. politicos.agitados naturalmente em uma cor· 

0 SR. ·MANOEL FULGENCIO - SegundÓ diz poração política.·· 
11 Nada ha de admirar, portanto, que tome 

o meu i ustre collega, o pr,ojecto ainda não a palavra, neste momento, desejoso de 0 
-foi dist1•ibuido. Ora, comprehende-se que fazer ha tantos dias, desde que essa pleiade 
um projecto desta ordem não póde ficar na de representantes da nação _ acceitando 0 pasta da Commissão. 

Estou, aliás, informado de que 0 illustre ~honros~ convit? da ~llus~re bancada mi~eü;,a · 
presidente da Gommissão de Instrucçã.o Pu- e do digno S1. F~anms~o Sall~s, s~b1~ ~~. 
blica · não quer distribuir 0 projecto sob 0 ~ontanha~ da altiva_ Mmhs pa1a assis.tir a . 

. ' mauguraçao da estaçao da prospera c1dade 
. . de . Curvello - desde esse mo:rp.ento que 

(.·.) Est~ · discut·so não foi reviste pela · orador. aguarda opportunidade para subir á tribuna. 
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~<\.s varias questões, porém, agitadas ultima-) Mas, OJ?lbor~ partam do ~1·ador, v~l~m 
mente nessa hora não o permittiram. pela sua smcertdadc os encomtos que d1r1ge 

Sl subisse á tribuna no dia 6 faria o que ao Sr. Ministro da Viação, como uma prov•t 
vac ora fazer. Talvez seja um pouco sero- de quanto S. Ex. se interessa pelas cousas 

· djo · mas o calor que lhe vae na alma é do paiz, de norte a sul, e está ce1·to de. que .. 
ainda suffi.cienf.c p:.wa aquece~-tal é a since- S. Ex. estenderá, em breve, ~s suas v1stas 

·ridade dos seus sentimentos - a idéa que para além, de modo que_os balua.nos pos~am 
vae externar. solemnizar, com ardor d alma, urgente CO !fi· 

mettimento progressista em prol da Bah1a. 
Não podia deixar de congt•atular-se com a Era seu objectivo, pois, render homena-

illustre bancada. mineira e com digno presi- gem n.o desco~tino admirava!,. _á indefesa 
dente de Minas-prestimoso cx-collega e actividade, ao 1ncoutestavel pa.tl'wtlsmo do 
membro da Com missão de Orçamento- e de distincto Ministro da Viação. que vao ligando 
congratular-se, como bahiano e representante seu egregio nome a assig-naiados commetti
da Nação. com essa brilhante phalange _do mentos, que certo trarão gra.ndes vantagens 
O'lorioso Estado, na pessoa do sympathico ao p:\iz, e accentuado lustre á sua. tão ap
leadel·, ·que com a su<t distincção, lhaneza r plaudid~t nome;~da . ; era seu intcnt.o congr<L
:fino trato vae seguindo ás pegadas do leadea tular-se com a illustre bancada mineira, com 
tJ.Ue primeiro aqui conheceu, o S1·.general Gly- 0 digno presidente daquelle grandioso Es
cerio,quejámais poderá olvidar,porque com_o tado, e com aquelle povo altivo, que mais 
já disse, era o primeiro que entrava e o ulti- ume1 vez deu inquestion:~vei::: arl'has de su~L 
'mo que sahia. ouvindo com a mesma attenção lhaneza, d.c seu modo ..• - ia dizendo prin
os discursos eloquentissimos de um Junqutlira cipcsco, mas como essi~ palavr<t não se cot~
Ayres até 03 do orador ..• Assim deve ser o duna com 0 r(:gimon, dirá -seu modo ... ml-
leader neiro de proceder. . 

Não é estranho a es::Je acontecimento-rc- A um aprLrte lisongeiro do Sr. \Vcnceslu.o 
leYe <.'L Camara esta expansão- o orador. Braz faz eeterencias a!1listosas ao lecule1·. do 
Quando o saudoso ex-Deputado Cupertino qual, no emtauto, nã.o est<wá._longe de _d~s
de Siqueira, da bancada mineira, a_o .lado· sentir, desde qu 1~ s. Ex., em v1st.~ da posLçao 
de Rodolpho Ab1•eu propugnava a, 1dea do que ora occupa, tiver de contraeiar, em no
prolongamento da Cen~ral; ~tuando _os mi- me do Governo, alguma medida que o ora
neiros. e.3quecida.s as d1ssonçoes, reumam-se dor julgue proficila ao seu Est.a:do natal, 
para dar o bom combate por essa idéa, o cujos interesses, não se cança de dLzet-o, C?l· 
orador esteve sempre ao lado dos nob1·~s loca acima de tudo, e na <1efez:1 de CUJOS 
Deputados, constantem~nte com a sutt pal<l:- direitos nã.o trepid.a.ri<t em lut;n•, com ard01:~ 
vra c seu voto. ( Apotadcs da bancada mt- mesmo contra e1 vontade do seu p1·czado aml
neil"ct.) . . go 0 Dr. Paula Gul~narães; e \·em a pcllo 
~as neste caso, deve. d.Izel~o, .com tan~o J dize1• que, entre os In1;~resses SIIPllO~tos da 

mc:uor prazer: qu. anto os mtere. ss~s da. Ba.hia I União. e os do s.eu quer1do Estado, na~ va
est:Lvan~ em JOgo-e ?S colloca aetma de tudo cilla em colloca.r~se ao lado destes; ass1m btt 
-pel~ llgaça~ d~s vtas-f~rreas Central e, de sempre procedido e continuat•á. dest'u.rte a 
.JoazCLro ao r1o ~- Franr.Isco. e, po_rtanto! ao agir, toda a vez c;.ue entendei' p1•etcnda. a 
seu Estado. Propugnou por est;L 1dea, mmtas União ou julgue que pôde arrancar tudo 
vezes, po1• vezes·em~ora em desaccordo com p:na si com pretcr·ição elos interesses c di· 
o~ chefes que em nome Governo a comba- reitos dos Estados. (.4.poiaclos c ('.pm·tes.) 
t1am. . . . . Não é chegada ainda a occasiã.o de se cx-

Acceite, pois, a nobre e brilhante b<tncada ternar sol)l·e certos as,;umptos, mas desde jt~ 
mineira: as suas sa_u~ações P~l' este grande dirá que vê de um lado o blandicioso lcade1· 
a.contocimanto pollttco do pa1z. na intransigente defesa do modo de pensar 

Permitta a Camara que no momento es- e tão es(01·çaclo de agir do GovClrno, e do ou
tenda as felicitações ao illustre Ministro tro a illustre bancada flluminense expandin
tla Viação, em outros tempos, um bom col- do· se pelo verbo venerando do seu provecto 
lega do orador. leade1·~ em quem o sabe::.· jurídico tem cada vez 

Esta sua saudação ao Sr. Lauro Mi.iller mais se apri mora.do, e que com ardor de jo-
. é tanto mais valiosa quanto o orador não ven valoroso pro pugna a causa de seu Esta
tem o temperamento cumprimenteiro ... do, digna, nobre e criteriosamente presidido 
nem · para os seus · proprios illustres p~- pelo illustre Dr. Niio Peçanha, que por sua 
tricios que merecidamente · occupam hoJe admiravel actividade, comprovados estudos, 
altos postos na administração. . talento reconhecido, firmeza de caracter, 

Esta attitude talvez seja um e1•ro em po- ·elevàÇão de vistos, intuição patriotica, ~o
Utica; não póde, porAm, modificai-a porque naci.d:tde jnquebrantavel e rara energi;.L, 
c do seu feitio. soube conquistar um nome que mais não pó ... 
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de 'ser esquecido palos que se dedicarem ao 
estudo do go.-erno dos Estados que consti
tuema Republicu. Brazileira .. ( Jlt,titos apoiados.) 

Ainda bem que a . est:t hora a illustre 
harlCadtt alagou.nu. está. vasia. A' S3melhança 

. daquclles Yalorosos guerl'eil•os da antigui· 
da.de, que nos referidos intervallos do com
bate, retemperavu.m u.s armas para novas 
!iças, a pha.lange alagoana não se demorar(L 
om vir propugnar pelos seus interesses, pro
curando cada qual, á porfia, esmalta1· ( hica-

. ,·.idade ) o seu discurso de phrases buriladas 
e pensamentos elevados. Reina, pois, a pa.z 
em •.• Alagoas. (Riso.) 

E para que não passe sem um fim pratico 
a subida do orador á teibuna, permitta a Ca
mara a demonstração de. que não foi sem 
obedecer a um objectivo que veiu occupar 
a attenção dos seus pares. 

Embora mais propenso á ternura do que 
:10 furor, sabido é que não vacillou em 
:1,t.acn.r di.-ersos prOjectos relativós a pen
~ões, votanrlo contra. tod.os em numero de 
l6, em um só dia, app1•ovando apenas um, 
l'rocisamentc ac1uellc que logrouützee passar. 

Convém ainda accentuar a circumstancia 
ele. por vezes, se ter recusa .. do a a.ssignar pr·o
jectos de pensões. 

To(lavú h::t cn.sos em que as excepções se 
impõem. 

Agora mesmo não hesitou em acceitu.r a 
def,3sa de uma causa oue lhe foi commottida 
·-a. de pleitear pcra.úte esta C;Lmara uma 
:pensão i Yi1,1va do tenente-coPonel do estndo
Im\.ior de la classe Dr. _ \ntonio Gabriel de 
Moraes Rego. 

Não se trata. de um nome obscuro. O Dr. 
Moraes Rego fez o s2.u cm•;:;o de engenharia. 
civil, indo occnpar pol' concurso uma ca.

. deira no magisterio da, Escola Milita1•, onde 
;~oubc conquistar a admiraçã.::> e a estima de 
:-;eus ·. diseipulos de par. com os maiores enco

. mios de seus collegas. 
Publieou diversas obras de reconhecida 

r10meada, dando a propriedade dellas á 
mesma eseola, e ai~da ultimamente-a Me
canic(~ Oeral, de cujos 900 exemplares 500 
e1fereceu em beneficio da Ex:ma. viuva do 
in olvida vel bahiu.no Dl'. :\Ianoel Victorino. 

Pois bem. a viuva e filhos desse distincto 
militar não· podem subsistir com os venci· 
mentos que percebem. 

Nestas . condições, vem apresentar á cJnsi
fleração da. Camara um projocto cJncedendo 

· desde já, sem prejuízo do meio-soldo, á viuva 
desse distincto militar a pensão mensal apP

. nas de lOOS;OOO. 
E' insuspeito em reiu.ção à classe milit'ar, 

n.ccentúa o orador. Varias vezo~ se tem ma
nifestado em desaccordo com a.quelles que a 

dirigem. Demais. de vista. apenas conhecia.:. 
o illustre maranhense, tão cedo roubado á 
patrla a que prestara relevantes serviços. 

Não vttcillou, porém, em accoitar o patl'o
cinio desta causa., convicto como está de que 
é uma causa de justiça e, portanto, merece
dora do sufft•agio da Camara. 

O orador passa a justificar o sou procedi
mento de, durante dous dias, ter compare
cido <i. Camara, mas não ás St}Ssões, por nã() 
desejar concorrer para a passagem de me
didas que reputa perigosas, por importarem 
em verdadeira coa.cção á liberdade de tri
buna, verdadeiras tentativas contra a auto
nomia do parla.mento, em homcnag·em á so· 
beranht do Executivo. (Muito bem, muito bem. 
O o1·ado1· d muito comp1·imentado). 

O Sr. Presidente- Estt'L finda. a, 
hora do expediente. 

P<tssa-se' á ordem do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. Hosannah de 
Oliveira, Rogerio de Miranda, Carlos de 
Xovaes, .Josê Euzebio, Christino Cruz, Dias 
Vieira. Anizio de Abreu, Bezer:ril Fotenelle. 
Paula e .Silva;Walfredo Loal, Celso de Souz-a, 
Malaquia.s Gonçalves, Esmeraldino Btmdei:ca. 
Moreira Alves. Cornelio da Fonseca., Pedro 
Pernambuco, Angelo Neto, Rodrigues Doria, 
Oliveira Va.lladão, Domingos Guimarães, 
Leovegildo F'ilgueiras, Tosta. Felix Gaspar, 
Satyro Dias, Augusto de Freitas, Rodrigues 
Saldanha, Moreira Gomes, José ~Ionjardhn. 
Mello Mattos, Nelson de Vasconcellos, Sá 
Freire, Laurindo Pitta, Ribeü·o Junqueira,. 
Carlos Peixoto Filho, Anthero Botelho, C:.t
logeras, Carvalho Britto. Nogueira, Camillo 
Prates, Jose Lobo • .Joaquim Teilteira Bran
dão, Aquino Ribeiro, Beneclicto d9 So·_:za. 
Carvalho Cha.ves, Eliseu Guilherme, Soares 
dos Santos, Victoriuo M9nteil•J, Domingos
Mascarenhas, Piogo Fortuna e Homem de· 
Carvalho. 

Deixam J.e comparecer. com c:msa parti-· 
cipada,os Srs. Julio de Mello, Enéas Martins .. 
Raymundo Nery, Aurelio Amorim, Pu.ssos. 
Miranda, Al·thm· Lemos, Indio do Brazil, 
Antonio Bastos, Urbano Santos, Guedelha 
Mourão, Raymundo Arthur, João Gayoso,. 
Francisco Sá, Pereira Reis, Trindade, lsidro· 
Leite, José Ma1•cellino, Arthur Orlando, Epa-· 
minondas Gracindo, Felisbello Freire, Ca&tro. 
Rebello, Garcia Pires, Vergne de Abreu, To
lentino dos Santos, Eduardo Ramos, Para-· 
nllos Montenegro, Marcolino Moura, Irineu1 
Macbado, Fidelis Alves, Joã.o Baptista, Beli
sario de Souza, Silva Castro, Be~amat, Abe
lai•do de Mello, Henrique Borges, Francisco 
Veiga, Viriató Mascarenhas, Berna::.>do Mon
teiro, João Luiz, Gastãó da Cunha, Penido 
Filho, David Campista, Francisco Be:·nar-
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dino, João Luiz Alves. ·Adi1lberto Ferrn.z, 
Antonio Zac:trias, Henrique Saltes, Lindot
pho Caetano, Rodolpho Paixão, P~tdua Re
zende, Jesuíno Cardoso, Domingues de Cas
tro. Francisco Romeiro, Valois de C!.l.stro, 
Rebouças de Carvalho. Fet'nando Preste3, 
Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, Azevedo 
Marques, Candido de Abreu, Angelo Pi· 
nheiro, Jarnes Darcy e Cassiano do Nasci
mento. 

E sem causa, os Srs. Virgllio Brigido.João 
Lopes, Ahdon Mi!anez,,..eixeira de Sá,Alfonso 
Costa, Pereir·a de Lyra, João Vieira, Esta· 
cio Coimbra, ElpidiÔ Figueit·edo, Raymundo 
de !\Iira.nda, Galdi.no Loreto, Bulhões Mar
cial, Oscar Godov, Pau tino de Souz~\. Car
neiro de Rezendê, Ln.mounier Godof"redo, 
Ca.millo SÕa.res Filho, Sabino Barroso, Olyn
tho Ribeiro, Amar~\1 Cesar, Leite de Souza, 
F1•ancisco :\!alta, Germano Hasslocher. lUva
flavia Correia, Alfredo Varela e Campos 
C~ü&. -

ORDEM DO DIA 

C) Sr. Presidente-~\ lista da por
ta. accusa. a presença. de 110 Srs. Depu-
tados. , 
. Ha numero legal. Vae se proceder ás vo

tações das ma terias ence1·radas e das que se 
acham sobre a mesa. 

E' lido, julgado o"Qjecto de deliberação e 
enviaJo ::í. Commissão de Pensões e Contas o 
seguinte 

l"ROJECTO 

N. l3U-1004 

Concede, desde jd, a D. Alice Fto1·es de Mo1·aes 
Re[Jo, viuva do tenente-co;·onel Antonio Ga· 
brie~ de llfo1·aes Rego, a pensiío 1nensal de 
100';$, sem prejuízo do me·io-soldo e montepio 
qv..e pe1·ceúe 

O Congresso Nacional resolve: 

;\rt. 1. o E' concedida., dest:!o já, sem pre
jmzo do respectivo meio·soldo e montepio, a. 
D. Alice Flores de Mora.es Rego, vi uva du 
:tenente-coronel Antonio Gabl'iel de Moraes 

. Rego, uma pensão mensal de 100$000. 
' ·Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R. Sala. das sessõo3 da Camara. dos 
,Deputados, de agosto de 1904.-J. A. 

. ,Neiva. 

. . E' a.qnunciada a continuação da votação 
do ]}rOJecto n. 30 A. de 1904·. autorizando o 
Presidente da RepÚblica a éncommendar á 
i~dustria, pelo· Ministerio da. Marinha., os 

Vol,' IV 

navios que menciona; com pareceres e emen
das das Commissões d., Marinha e Guorra c· 
de Orçamento o voto em separado do Sr. 
Soa1·es dos Santos (la. discussão); 

Posto :r, votos em 1 a discussão o referido 
projecto n. :30 A, de 1904, autorizando o . 
Presidente da Rcpuhlica a encommendar ;i, 
industria, pelo Ministerio da. Marinha, os 
navios que menciona, com pareceres e emen
das das Comissões de Marinhl!. e Guerra e· 
de Orçamento e voto em separado do Sr. 
Soares dos Santos, roconhece-se tm·cm vo
tado <t favor 70_ Srs. Deputados e contra 14-
total 84. 

o s.-. Pre~ide:nte - Ni'ío ha DU··
mcro. 

Vae sc·proceder ;l charnadn.. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te

rem-se ausentado os Srs. Anizio de Abreu, 
Froderico Borges, Esmeraldino Bandeira, 
Arroxella.s Galvn.o, Rodrigues Lima, Rodri-
gues S:lldanha, Heredia de S(L, Corrêa Dutra, 
Americo de Albuquerque, Erico Coelho. Car
los Teixeira Br·andão, B3rnat·des rle Faria, . 
C.1rvalho Britto. Cost<\ Neto, Lln•folpho Ser
ra. Ca.rvalho Chaves e Homem de Car-
valho. 

O Sr. l?residente-Respondcra.m·á,. .. 
charn:tdi1 9:3 Srs. Deputados. 

Não ha numero. 
Fica i1diada a Yotaçã.o. 

Vão a imprimir os seguintes 

PRO.JECTOS 

N. 140-1904 

Auto;·i~a o Pode1· Executivo a conceder ao · 
conductm· de t1·em de 4" classe da Est'rada 
de Fen·o Central do Bra::;,ii Manoel dos San
tos 1llachaclo wn anno de licença, com o1·de
nado, em pro,-ogaç(io da que obteve pelo Mi
nisterio da lnclust?·ia, Viação e Obra$ Pu-
blicas, pw·a t1·atm· de sua sattde 

A' Commissão de ·Petições e Poderes foi 
presenJ.e o requerimento em que o conJuctor 
de trem de 4~ classe da Estrada de Forro 
Central do Brazil Manoel drs Santos Machado· 
pede um anno de licença., com ordenado, 
em prorogação da de igual tempo que obteve 
do Ministerio da Industria, Viação e Obras-
Publicas, para tratar de sua. saude. . 

Remettida a petição a esta Camara pelo 
Ministerio da Industria, acompanhada da in
formação do director da Estrada de Ferro. 
Central do Brazil e do competente laudo da 
Directoria Geral de Saude Publica, onde se· 
verifica. que o peticionaria soifre de lepra 

2\ 
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anesthesica, julga a Commissão que o pedido 
deve ser deferido, pelo que apresenta o se
guinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fi.ca o Poder Executivo au
torizado a prorogar por um anno a licença, 
com ordenado, concedida pelo Ministerio da 
lndustria, Viaç:ão c Obras Publicas, ao con
ductor de trem de 4a classe da Estrada de 
Ferro Central do Brazil Manoel do3 Santos 
Machado, pm•a tratar de sua saude; revo
gadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 13 de agosto de 1904. 
-José Eusebio,relator.-Euscbio de And1·ade. 
-Felix Gaspm·. 

O Sr. Preside:n :te- Designo para 
segunda-feira, 15 do corrente, a mesma 
ordem do dia de hoje, isto é: 

Continuação da votação do p1•ojecto nu
mero 30 A, de 1904, autorizando o Presi
dente da Republica, a encommendar á indu::;
tl'ia, pelo Ministel'io da Marinha, os navios 
que menciona; com pareceres o emendas das 
Commissões d~ Marinha e Guerra e de Orça
mento e voto em separado do Sr. Soares dos 
.Santos (1 a. discussão); 

Votação do projecto n. 112, de 1904, insti
tuindo o privilegio (homestcad) isent~ndo do 
penho~·a o immovel rural pertencente abra
zileiro nato ou nàturalizado que :fizer a 
declaração da tabella quo indica, e dando 
outras providencias; com parecer e emendas 
da ma.ioria da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça e voto em separado do 
Sr. Germano Hasslocher, precedendo a vota
ção do requerimento do Sr. Luiz Domingnes 
(2a discussão); 

Votação do projecto n. 122, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder mais 
um anno de licença, com todos os ven-

. cimentos, para tratamento de sua saude, 
ao alferes do 12° batalhão de infantaria do 
exercito Alfredo Romão dos Anjos (discu ,são 
unica); · 

Votação do projecto n. 123, de 1904, au
torizando o Podm• Executivo a prorogar por 
um anno, com ordenado, para tratamento 
de saude, a licença concedida ao bacharel 
Vulpiano de Aquino Fonseca, amanuense dos 
C9rreios de Pernambuco (discussão unica.) ; 

Votação do projecto n. 124, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a conceder ao 
·substituto do juiz federal na secção doEs
,tado do Amazonas, bacharel Antonio Deme-

rio d~ Souza, um anno de licença com os 

vencimentos respectivos, para tratai' de suu. 
saude onde lho convier (discussão unica); 

Votação do p1•ojecto n. 134, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistorio da Guer1·a o credito extraordinario 
de 9:445$160 para occo1•rer ao pagamento 
dos ordenados que competem ao secreta,rio 
aposentado do extincto .-\.rseoal de Guerra de 
Pernambuco bacharel .Tosé Fmncisco Ri
beiro Machado, de 13 de janeiro de 1899 a 
25 de dezembro de 1902 (2a discussão); 

Votação do projocto n. 135, de 1904, au
toriz:\ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistci•io da Guerra o cl'edito cxtraordinario 
de 737$633 pa,ra occorre1• ao pagamento de 
ordenado devido ao ajudante de porteiro 
aposentado do extincto .\.1·sena1 de Guerra 
de Pernambuco José Alfredo de Carvalho, de 
19 de janeiro de 1899 a lO de a.br·il de 1900 
(2· discus.~ão); 

Votação do projecto n. 136, de 1904, auto
riztLado o Potter Executivo a, abrir ao Mi
nisterio da Industria, Viação e Obras Pu
blicas o credito ex.traordinario de 3:795$695 
pura pagar ao engenheiro astronomo Nuno 
Alves DmLrte da Silva a gratificação que lhe 
cumpete como director do Observatorio As
tronomíco do Rio dB Janeiro, no período de 
21 de janeiro cL 31 de dezembro de 1903 
(2a. discussão) ; 

~votação do projecto n. i28, de 1904, pro
rogando por um ann9 a licellça. em cujo goso 
se achu. o amanuense do Tribunal Civil 
e Criminal Augusto Moreno de Alagão 
(discussão unica) ; 

Votn.ç~ão do projecto n. 129, de 1904, au
torizando o Pocler Executivo a conceder um 
anno de licença, com ordenado, n.o Dr. Al~ 
freJo Leal de Sá Pereir·a, inspector sani
tario da Directoria Geral de Saude Publica 
(discussão unica); 

Votação do projecto n. 130, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo <L prorogar, por 
um anno a licença em cujo goso se acha o 
praticante dos Correios do Estado de Minas 
Gera.es. Jorge Augusto Santbgo (discussão 
unica) ; 

Votação do projecto n . 12G, de 1904, 
autorizando o Presidente da. Republica a 
conceder seis mezes de licença; com os ven
cimentos da lei, ao ajudante de :fiel da the· 
soura.ria. da Estrada de Ferro Central do 
Brazil Julio Mendes Pereira, erri prorogação 
da licença em cujo goso se acha, para 
tratar de sua saud.e onde lhe convier (dis
cussão unica); 

Votação do projecto n. 138, de 1904, auto• 
rizando o Poder Executivo a · conceder um 
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. a.nno de licença, com ordenado, para tratar I Brazil, engenheiro Alberto Macedo. de Azam· 
. rle sua saude, ao ~judante üa 6a Di visão buja (discussão unica). 
• Provisoria da E-~trada de Ferro Centeal do Levanta-se a sessão às du<"ts horas da tarde. 

ACTA DE 15 DE AGO~TO DE 1904 

Presidencia do Sr. A.lenca;· Guimar(t.'3s ( 1° Secretm·io) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a c1ue 
respondem os Srs. Alencar Guimarães, Bri· 

· cJ.o Filho, Luiz Domingues, Christino Cruz, 
Dias Vieira, João Vieira, Arroxellas Galvão, 
Rodrigues Doria. Paranhos Montenegro, Bcr-

. nardo Horta, Mauricio de Abreu. EstevãQ 
Lobo, Manoel Fulgencio, "\Vencesláo Braz, 
Bernardo de Campos, Costa Junior, Ferreira 
Braga, Pa,ulino Carlos, Caudido Rodrigues, 
Rodolpho Miranda, Bernardo Antonio, Aqui
no Ribeiro, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, 
Abdon Baptista e Vespasiano de Albuquer-

. que (26). 

Deixam de comparecer com causa purtici
})ada os Srs. Paula Guimarães, Oliveira Fi-

-gueiredo, Julio de Mello, Thomaz Accioly, 
\>Vanderley de Mendonça, Jo:).quim Pires, 
Eugenio Tourinho, Anthero Botelho, Sá Pei
xoto, Enéas Martins, Raymundo Nery, 
Aureli:o Amorim, Hosanmth de Oliveira, 
Passos Miranda, Arthur Len\os, Ca,rlos de 
Novacs, Rogerio de Miranda, fndio do Bra.
.zil, Antonio Bastos, Urbano Sa-ntos, Guell.J
lha Mourão, Raymullno Al•thut'. João Ga.yoso, 
Francisco Sá, Gonçalo Souto, Pereira, Reis, 
Trindade, Izidro Leite, José Ma-rcellino, Es
meraldino Bandeira, Moreim _ Uves, Cor
nelie da :H'onseca, Arthur Orlttudo, Angelo 
Neto , . Epaminondas Gr::tcindo , Felisbello 
Freire, Oliveira Valla.dão, Domingos Gui
marães, Neiva, Leovegildo Filgneiras, Castr>o 
Rebollo, Tosta, Felix Gaspar, Satyro Dias, 
Vergue de Abreu, Augusto de Freitas, Garcia. 
Pires, Alves Barbosa, Rodrigues Lim<t, To
leu tino dos Sa,ntos, Edua,rdo Ramos, l\Iar
colino Moura, Correia Dutm, Irineu Ma
chado, Fidelis Alves, .Toão Baptista., Beli
sario · ll.e Souza , Galvã.o Baptista. Silva 

·Castro, Bezamat, Abelardo de Mello, Julio 
S<!-n tos, Henrique Borges, Gruvello Cavai

. canti, Francisco Veiga, Viriato Mascarenhas, 
Bernardo Monteiro, .Toão Luiz, Ga~tão ·da 

·Cunha, Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, 
.D~vid .campista, Bueno de Paiva,~ .Toão Luiz 

.\lves, Leonel Filho, .:\.üalberto Ferra:t;, All· 
tonio Za.carias, Henr-ique Saltes, C<-trlos Ot
toni, Llndolpho Caetano, Olegario Maciel, 
Rodolpho Paixão, Padua Rezende, MorerrtL 
da Silva, Jesuino Cardoso, Domingues do 
Castro, Fra,ncisco Romeü•o, Va,lois de Castro, 
Rebouças de Carvalho, AI·nolplw Azevedo, 
Fernando Preste.3, Eloy Chaves. Alvaro ele 
Carvalho, Azevedo Marques, I-Iermenogildo 
do Mol'aes, .Joaquim Teixeira Brandão, Costa 
Netto, Candido de "\breu, Carvalho Chaves, 
Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, James 
Darcy, Cassiano do Nascimento e Diogo For
tuna. 

E sem causa os Srs.: José Eusebio, Anizio 
de Abreu, Bezerril Fontenelle, Virgílio Bri
giclo, Thoma,z Cavalcanti, Frederico Borges. 
J oi'io Lopes, Eduardo Studart, Sergio Saboya, 
Eloy de Souza, Fonseca, e Silva, Paula e 
Silva, \VaJf'redo Leal, Abdon Milanez, Tei
xeira de Sá, Affonso Costa,, Celso de Souza, 
Pereira de Lym, Malaquias Gonçalves, Es
tacio Coimbra, Pedro Pernambuco, Elpidio 
Figueiredo, H.ayrnundo de Miranda, Eusebio 
de _,\ndra.dc, Joviniano de Carvalho, Bulcão 
Vi::tnna, Prisco Pamizo, Pinto Dantas, Ro· 
drigues Saldanha., ·Moreira Gomes, José 
Monjarélim, Galélino Loreto, Heredia de S<'~. 
Mello ·Mattos, Nelson de Vasconcellos, Bn· 
lhõcs M;_~rcial, Oscar Go(ioy, Augusto deVas
concellos, Sá Freü•e, Americo de Albuquer
que, Erico Coelho, Laurindo Pitta, Pereira 
Lima, Carlos Teixeira Brandão, Paulino de 
Souza. José Bonifacio, Ribeil'o Junqueira., 
Astolpho Dutm, Cn.rneiro de Rezende, Ber
nardes de Faria, La,mounier Godofredo, Ca,
millo Soares Filho, Calogeras, Sabino Bar
roso, Carvalho Britto, Nogueira, Olyntho Ri· 
beiro, CamiUo Prates, Galeão Carvalhal, 
Amaral Cesar, João Lobo, Leite de Souza, 
Francisco Malta, Benedicto de Souza, Lindol
pho Serra, Eliseu Guilherme, Soares dos San· 
tos, Juvenal Miller, Marcai Escobar, Ger..,. _ 
mano Hasslocher, Rivadavia Corrêa, Victo-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:13- Página 2 de 2 

188 ANNAES DA CAMARA 

rino Monteiro Domingos Mascarenhas, Al
ft•edo Varela,' Campos Cartier e Homem de 
Carvalho. 

O Sr. President.e- Respondera~ 
à chamada apenas 2G Srs. Doputadoi3. HoJe 
não ha sessão. 

Designo para amanhã · a mesma ordem do 
dia de hoje, isto é: 

Continuação da votaç·ão do projecto 'n .30 A. 
de 1904, a.utoriza.ndo o Presidente da R~p~L
lJlica a encommendar á iridustria, pelo Mtnts
terio da Marinha, os navios que menciona; 
corn pareceres e emendas das Commissões de 
::VIarinha e Guerra e de Orç<l.mento c voto em 
separado do Se. Soares dos Santos (la ais 
cussão); 

Votação do projecto n. 112, de 1904, insti
tuindo o privilegio (lwmestcad), isentando de 
penhora u immovel rural pertencente a. bra
zileiro nato ou n<~.turalizado que fizer a de
claração da. tabella que indica, e dando ou
tras providencias; com parece1· o emendas 
da maioria da Commissão de Constituição, 
Legislaçiio e Justiça c voto em separado do 
Sr. Geemano Hasslocher. precedendo. a vo
tação do requerimento do Sr. Luiz Domin-
gues (:!."' discussão) ; -

Votaçã.o do pro,jecco n. 122, rle 1904. auto
rizando o Poder Bx:ecntivo a conceder mais 
um anno de licença. com todos us vencimun
tos, para tratamento de sua saude, ao alferes 
do.l:!.0 batalhão de infantaria do exercito Al
fredo Romão dos Anjos, (discussão nnica) ; 

Vota.ção do projocto n. 123, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a. prorogar por 
um anno, com ordenado, para tratamento 
de saudo, a licença concedhla ao bacharel 
Vulpíano de Aquino Fonseca, a.manuense dos 
Correios de Pernambuco (discussão unica.) ; 

Votação do p1•ojecto n. 124, de 1904. auto. 
riza.ndo o Poder E~ecutivo a conceder <to 
substituto do juiz federal na. secção do Esta
do do Amazonas, bacharel Antonio Demo
trio de Souz·~. um anuo de licença com os 
vencimentos respect.i vos, para. tratar de sua. 
saude onde lhe convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 134, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir u.o Mi· 
nisterio da. Guerra. o credito extraordinario 
de 9:445$160 para occoner ao pagamento 
das ordenados quo competem ao secretario 

aposentado do extincto Arsenal de Gnerr:-~ 
de Pe1·namhuco, ba.cha1·el .losé F1·ancisco 
Ribeiro Machado, tle 13 de janeiro do 1899 o. 
25 de dezembro de 1902 (2a. di~cussã.o); 

Votação do projecto n. 1:35, de 1904, auto
torizando o Podet• gx.ecutivo a abri1· ao :rvri
nisterio da Guerra o m·edi to extra.ordinari(} 
de 7:37$633 para occorrcr ao pagamento de 
order1ado devido ao ajudante de pot·teiro 
aposentado do extincto Arsenal de Guerra de· 
Pernambuco José Alfredo de Carvalho. lle HJ 
de janeit·o do 1899 a. 1 O de a. bril de 1900· 
(2u. discussão); • 

Votac.:ão do projecto n. 136, de 1904. auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Industria, Viação c Obras Publicas. 
o crediLo extraordinal'io do 3:i95$695 para 
pagar ao engenheiro astronomo Nnno Alves 
Duarte Silvtt a gra.tificaç~ão que lhe compete 
como director do Obscrvatol'io Astronomico 
do Rio de Janeir·o, no per iodo de 21 de janeiro 
a 31 de dczembt·o de 1903 (2a discussão); 

Votação do projecto n. 128, de 1904, proro
gando por um anuo a licença em cujo goso 
se acha o amanuense do Tribunal Civil e 
Criminal Augusto Moreno de Ala.gão ( dis
cussão uni c a) ; 

Votação do projecto n. 120, de 1904, auto
rizando o Poder Kxecutivo a conceder um. 
anuo de licença, com ordenado, ao · Dr. Al
fredo Leal de Sá Pereira, inspector sanitaeio 
da Dü•ectoria Geral de Saude Publica (ais
cussilo unica); 

Votação do projecto n. 130, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a proroga.r por 
um anoo a. licença em cujo goso se acha o 
praticante dos Cm·reios do Estado de Minas 
Geraes Jorge Augusto Santiago (discussão 
unica); 

Votação do projecto n. 126, de 1904, auto
rizando o Presidente da. Republica a conce
der seis mezes do licença, com os vencimen
tos da. lei, ao ajudante de fiel da thesoura.rla 
da Estrada de Ferro Central do Brazil .Julio 
Mendes Peeeira, em prorogação da licença. 
em cujo goso so acha., para tratar Lle su:.~ 
saude onde lhe com·ier (discussão unicl1); 

Vota.oão do projecto n. 138, de 1904, auto
riza.ndo o Poder Executivo a conceder um 
anno de licença com ordenu.do para. tra~a.r 
de sua, saude, ao ~·judantc da Ga. divisão pl•o
visoria da Estrada de Fcwro Central do 
Brazil, engooheiro Alberto Macedo do Azam
buja (discussão unica). 
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7711 SESSAO El\J 16 DE A(~OSTO DE 1D04 

Presidencia do Sr. f'mtla Gdma.l't1es 

Ao meio-dilt procede-se a chamach, a que 
!'.espondem os Srs. Paula Guimarães, Oli
veita Fi(J'ueil'edo, Julio de Mello, Alencar 
(:Juimal'ã;s, Thomaz Accioly, \Vand_erley üe 
\[endonça, Joaquim Pü·es, Brie!o FILh?, Ho
sannah de Oliveira, José Euseb10, Lu1z ~o
min(J'ues, Dias Vieira., Anizio do Abreu, Vtr
gili~Brigido, Francisco Sâ, ·Edu~rdo St~da.~·.t, 
Sergio Saboya, Gonçalo Souto, ELoy ~e ~ouza, 
Fonseca e Silm, vValfredo Le<;tl, Te1xe1ra de 
Sá, Celso de Souza, Malaqmas Goo_çalves, 
Cornelio da Fonseca, Ra.ymnndo do ~llrand~, 
Arroxellas G<tlvão, Rodrigues Dor1~, J~vt
niano de C:.trva.lho, Domingos Gmmamos, 
Neiva, Bulcão Vianna, Prisco Paraizo, Garcia 
Pires Pinto Dantas, Paranhos Montenegro, 
Bern~rdo H01·ta, :Moreira, Gomes, Heredia de 
Sá., Mello Mattos, Augusto de V~sconcellos, 
Sá Freire, Erico C:Jelho, AmerlCo de . Al
buquerque, Fidolis Alves, João Baptista, 
Galvão Ba.ptista., ~ilva Cast~o, A~elardo de 
Mello, Lam•indo P1tta, Pereira. Lunn., Hen
rique Borges, CruveH? qavalcanti!. Mauricio 
de Abr•eu, Ct~rlos Tmxo1ra lkandao, Fr:an
dsco Veiga, Estevão Lobo, Buono de P:11va, 
Bernardes de Fm•üt, Carlos Ottoni, Manoel 
Fulgencio, NogueirtL, Olegario Maciel~ '" en
cesláo Braz, Galeão Carvalhal, Mormra d<.t 
Silva, Cost:1 Junior, .\l'nolpho Azevedo, Fer
l'eil•a BmO'a,, Paulino Ca.rlos, Joaquim Toi
:teira Bra~d:i.o, Bornard.o Antonio, Aquino 
Riboiro, Ca.rlos Ca.vu.lca.uti, Carvu.lho Cltavc~s, 
Paula Ramos, . \ bdon Baptista, Marçal I~s
,•obar, BaruostL .Lima o Vospa.siano de Al
buquerque. 

A bre~se a ses_sílo. 
São sueeessivamentc som debate appro

vadas as actas <la sessão de 13 e :1 do d1a 15 
do corrente. 

O S1".fta.yn .. nn<lode Miranda 
(pela o1·dem)- Sr. Presidente, levo ao co· 
nhecimento dt1. ·Mesa o da Cama.t·a quo meu 
uobre e distincto collega, o Sr. Eusebio de 
. \ndrade, tem deixado de comparecer ás ses
sões por se achar seriamente enf~rmo. 

Pai':sa-se ao expediente. 

O Sr-. Alencrtt:- Gu.irr~arães (1() 
sco~·etario) procede (t leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 

Do Ministerio da Guerra. de 12 dv .COl'ren· 
te, tra.nsrnit;ünJ.o o requerimento em que.u_s 
operarios da Fabrica de Ca.rGuchos e Art1h· 
cios de Guerra ped.ern que lhes cedam pas~es 
de 2n. elas,)i~ com abatimento de i5 •J i " na 
Estrada. de Fet•t•o Centt•al do Brazil, em 
vista das dilliculdados com que lutam paea 
manter-se.- A' Commissão de Orç<Lmeuto. 

Reque1•imcnto: 

Do Dr. ;\rtllue (le Míra.ndt\ Pacheco, in
spectot· sanitario «a Diructoria Ger:al de 
Saude Publica, pedmdo um anuo de IIcenç:a 
pi.~ora tratamento de sua saude.-A' Commis
sã.o de Petições c Poderes. 

O Sr. Galeão Ca,rvalh.al -
Sr. Presidente, tenho a honra de ser o }Jor~ 
tador de uma rept'esentação dirigidtL ao 
Con,rrcsso NacionaL por cidadãos brazileiros. 
resiJentes na cjdu.de de Campinas, gsta.do de 
·s. Paulo, contra o projccto de lei que pre
tende estabelecer em nossa p<ttt•ia. a. obri
gatoriedade da Vil.ccinação contra a vt~riola. 

Os r·eclamante.-; usttm do uma faculdude 
gttranUJ.a pela Constituição _da RepubliSi1· 
o documen~o quo passo ás maos do V. hx. 
pede a, l'e.iui~:ã.o do projccto quo a. C:tmara 
vao est.nuu.r com o sou costurno.do mtoresse 
pcla.s coustLS pttblicas. Os signa.ta,r:ios du. r~
lH'csenta,ç:ão, eonveneidos a.lguns dt~ effica.ct~ 
da vu.ecina, penstttn, ent1·eta.nto, . quL~ a, le1 
que visa estabclcccno a. sua obt•igator·icda.de (·. 
attent<Ltoria das liberdades iudividuaes o c0n
stHue uma intervenção indebih dos po
deres publicos na economia, jntima dtl, fa
mília. 

Sinto uma alopia suproma em ser o por
tador desta representação, porq uc tenho o 
feliz ensejo de a.nnunciar (~ Ca.mara que vooo 
contra. o pro,joctoda. obrigator•ied<Lde da vacci· 
nação contra a val'iola . 

Sei que O:'> de!ensores do pro.iecto iovo~am 
o bem publico como fundamento da our.lga
torie<lade da. v.accina, mas penso quo o nosso 
rer,imen republicano e o respeito escrupuloso 
ctu~ devemos à. libBrda.cfe espiriéua.l con
demoam somclhao to pratica. 
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Basta, a.lém disso. um ligeiro exa.me sobre 
as duvidas existentes nas doutrinas medicas, 
para que o Governo se afaste deste terreno, 
espJrando que a lh-re discussão possa fa,zer 
surgir a verd11de no campo da scicncia, e um 
tal desidemtwn sr) poderá ser alcançado com 
a gal'a.ntia mais completa da liberdade espi. 
ritual e industrial. 

O projecto é inconstitucionn.l porque a.têLCa. 
a libel.'d<.Lde de c()nsciencia. 

O podet' publico entrega á classe med.ica o 
pleno dominio sobre ;.1s 1nassas populares ... 

0 SR. BRICIO FILHO- A uma. parte da 
classe medica. 

0 SR. GALEÃO CAR\-ALIIAL- ••• e ga.rante 
com a força. miliku· ;~ pra.tica. de doutrina.s 
que são impugna.das peloi:i proprios mcdicos 
divergentes. 

E' o que uevo dizer neste momento. Invo
cando as nossas tradições na guarda. c defesa 
das libcrdtLdes publicas, eu peço a. attcnção 
da Camara para. a representação que lhe é 
endcreç:ada,e espero que os legisladores repu
blicanos não olviclarli.o os preceitos consa
grados na Constitni9ão Federal. (Muito bem; 
muito bem.) 

REPRESENTAÇÃO A 'QUE SE REFERE O SR. GA" 
LEÃO CARVALHAL 

· SPs. :Membros do Congresso Nacional -
Os cid.adãos brazileiros abaixo assignados, 
resitlentcs na cidade ue Camplnas, Estado 
de S. Paulo, julga.m do seu dever usar da fa
culdade üe representa.ção, que lhes gara.nto 
a Const.ituir.~llo da Republic<L, pam vos pediL· 
a rejoi~~ão do projecto de lei, que visa, insti
tuir a. obrigatorierb<le da va.ccinaç:ilo anti
variolica em todo o Bt·azil. 

Muitos clus :tba.ixo assignados ns1iã.O con
voneidos d:1 otncacia. da vaccina de .Jonnt!r, 
como moio prophyltttico contra a. vaPiola. 

:\ prosonte representação, portanto. não 
signitica um dissídio de opiniões contra, os 
qm' sustenta.n1 <L officacht do invento jen
nol•iano :- ella collima apenas obt.er quo 
não sej1.\ imposta pelo Podoe Legi:-;lativo uma 
pratica, que cada ciuadão uovo lier a. libcr· 
dade ·c i.t responsabilidade un adoptar, para 
si o para a sua. ra.milia,, como o quando lhe 
pu.reuor mttis conYenicnte o soh a direcção 
dos medicos que lhe inspirarem confiança. 

Os ab:1ixo u.ssignatlos julgam ·que é do in
teresse da propri<.t pra.tica. ela, vaccinaçã.o 
anti-variolosa a. sua não obrigatoriedade. 
Porque, no regimen que tem vigorado a.té 
hoje sob1•o esta materia, se evitam os gr:wes 
inconvooi.entes, impossíveis de prever o tlc 
obstar, resultantes do atropell() da. prepa
ração, n.condiciona.monto, o te., das enormes 
massal:l ue vírus. c1ue são nccessa.rias par:.t a. 

vaccina<,;~ão. em curto prazo, do uma. popu 
lação de dezenas de milhões de pessoa.s~ 
Além de que os medicas, quo forem inves
tidos da nova. funcçã.o, se verão. na maioria. 
dos casos, impossibilitados de pesar conve
:rüentcmente as condições biologicas de caua 
paciente, no momento em que tiver de vac
cinal-o.- c é obvio que dn.hi poderão resultar 
geaves damnos para. a saud.e, . até mesmo a 
mort~ da.q uellcs i ndi viduos cujo cstatlo phy
sico pcrsunalissimo contru.inuica.sse o em
prego da vaccina. 

Estes possiveis, e diremos mesmo, estes 
inevitavcis desastres concorrerão para o des
c.·edito de .um. processo prophylatico, quo,. 
praticado com todas as cautela.s e com toua 
a calma. é julgado pela IDidoria dos abaixo 
assignados como efficaz para evitar a va.
riola, sem occasionar as dolorosa.s catas
trophes que fize1•am l'iscar-a. sua compulso
ried.ade das legislações do alguns paizes eu
ropeus, entre os quaes se destaca a. proprta 
lngla.terra. 

Emfim. os abaixo assignados vos pedem a 
rejeição do projecto de lei que visa estabe
lecer a obl'igatoriedn.ue da vaccina. contl•a a 
variola em toda a extensão do territorio bra
zilciro, por o · julgi.l.rem attcnta.torio das li
berda.de::; 1ndividuaes c como uma intervenção 
indebita e tyru.nnica dos podures publicos na 
economia. intimt~ da. Familia., cuja direcção, 
sub o import;a,nte aspecto da hygieoe, ficí1 
assim subtrahida. tLO seu chefe natural. 

Campinas, 28 de julho de 1904. (Seguem-se 
as assignatums.) 

O Sr. l3arbo,;;;a Lilna (') - Sr. 
P1•esidento, som querce, por fórmtt •tlguma, 
contribuir para protcltLr um debate que se 
me n.ftgura mais do quo nunca opportuno, 
qual ê o. suscita.do pelo requerimnnto bri
lhantemente j11Sf;iticado pelo Se. Depu1;a.do,. 
cujo nome docl.ino com a. dovid:.t venia,, o 
f.:r. Oliveir:1 Figueiredo, não me posso es- · 
cusar>, todavia., à nocossidadc em quo me 
onconiiro du solicit:u· a, intervençi'io de 
V. Ex. junto ús honradn.s commissões per
nmnentes, no intuito de alct~ll<,:i1l' !las mes
mas p:~recer sobre alguns p1•ojec·tos que tive 
a ideia ele aprcsentat· {L consideração de meus 
pa1'0s. 

Um dcssos projectos tem a sua razão de 
ser· agora, mais do quo nunca. no momento 
em que o pouor puiJlico entende dever an
gmentar a.s suas attribuições cr1ractel'istícas. 
com a de tutor de todos os lares, cura.dor de 
todas as familia.s, ma.is interessa.üo na vida 
domestica. e na mora. L privada de cada . um 
do que aquellos u. quem essa. rnissão é clcfe-
fel'ida no rogimon repu~licano. 

(•) El:ito tliSC\ll');o 11:iú f•) i I'C\'i;;t<l pelo ot•ador .. ... 
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Quero referü·-me a uma indicação que, 1 substantivo -é visto, é intuitivo - sã.o 
em 1902, submetti á aprceiac·ão da Commis- para reger este genero de relações em. 
são de Constituiçiio, Legi:'.itaÇão e Justiça. to1io o nosso territorio, não querenuo entrar · 
Com essa indicaç,ão eu pl'ovocava da. parte nas questõ:Js de direito internacional privaJo, 
da honrada Comn:üs.'lào um pronunciamento que não ha. motivo para vr.ntilar agora. 
que valesse como i:ltel'pt·etação doutrinarí;;t Peço, solicito tla honra.da. Con:nnissão de 
üe um ponto por dcma.is controvertido da Le~íslação e de .Justiça um pronunciamento 
Constituição de :-2-1 de fevereiro; csi;ou me qualquer neste sentido. 
referindo ao dispo:~itivo do art. 7.2, § 24, 
qna assegura o liYre cxercicio das profissões 
de ordem .moral, intellectuaJ · e pratic:l. 

Eis o que c·n quol'ia com e.3sa indicação. 
Dizia eu : «Indico que. par:~ definitiva in
telligencia do art. 72, § ~4, c de eonfonni· 
dtLdC com a facntda.cieconferida,ainda.que não 
privativamente, ao Congr·csso Na.cional, pelo 
art. 35, § 1°, t'Ch!i' na [)?.tarda da Constitui· 
çi'to e (las leis-a Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça interponha seu parecer 
sobre os scgllintes ite1is : 

« 1 o, na~ villas e povoados do interl0r dos 
Estados, onde não existem medicos diploma
dos, doutores en1 medicina, tem lagar o dis
posto nos arts. l5G e 158 do Co(ligo Penal, 
isto é. cabe procedimento legal contra todo 
e qualquer in(UYiclno que, não sendo diplo
mado, exerça alli a arte medicn. ?-» 

Vê V. Ex. desde logo a preoccupação que 
domi.nou ao 1·edjgir Of)te item, isto é, o Con
gresso Nacional não legisla para a rua do 
Ouvidor, onde os medicos diplomados <tndam 
:ls centenas, mas para o nosso lo~ginquo 
,.;ortão, partt os tabaréos caiph·as c matutos, 
muitos dos qnaes sú toem noticia dos medi
cas diplomado.-; JJela. lf~itura d.:.ts folbas que 
v5,o das ca.pitaes. 

«2°, ues::;es logal'e.s deverá ser pnnido com 
as penas previstas na.queUes twtigos só o 
individuo que aufei'Ü' 1ncJ•os dos consLJiho~ 
medicos que der e das recoil.ns que e.xpedir 
011 ta.mbem alcança.m aqueLL:\s peoa,lldn.des 
os indivitluos que fJl'atuitmncntc pmf;ica.m 
o oflicio do medico::;, p<Lt·toiras, c:irut·g-lõ,!S, 
etc. ?» 
. :3-1 , na bypotlle.,c de abrangerem taes ponu.

hdados a nns L' uutros. ve(la.nüo o El\tu..lu 
recorrer-se <L arte e ti. sciencia níio o!Ilcial, 
de que t•ccurso legal podem lançar mão os 
necesf>litados de soccorros modicos sem que 
contribuam para Ieva1• á cadeia (pl'isão cel
lmh· por 6 meze~) os bemfeitores não diplo
mados e unico::: existentes na:; longiiHtuas 
local idades do sel'tilo bra.zilciro ?» 

On o artigo do Codigo Penal tem do se 
cumprir rigorosamente e, ne~ses loga.res. 
quem exercita. ~• :Ll'te medica .. :1ind:L que seja. 
com a. inoll'cnsiva. homcopathia., incido nas· 
disposições pemLes do cqrligu e, purtn.nto, 
corre o risco de ir pam a cadi.~a ; ou, então, 
os organizadores do coéligo s:mitario v:iodes
pa.char medicos pa.ra. distl'ibuircm mesinhas, 
como antigamente se despachavam jaizes 
para distribuirem justiça. 

O outro appello que dirijo tis honradas 
commissões, por intermodio <le V. Ex., é · 
no sentido de obtee ua. Commissão do Orça
mento parecer solJre o projccto que eu oste 
anno restabeleci, segundo compromisso lm
blico que aqui tomei em occasião de que a 
Cu.mara terü. a bondade de recordu.r. 

Refiro-me ao prQjecto que extingue as dis
tincçõcs entre empr~).:ados elo qua.dro c jor- · 
mdcl1·os. O meu projecto ü u.ntiquis;,;imo ; 
ellc ;únda ní'ío logrou parecer da honrada 
Commissão do Orçamento. N:'to precisa.ria, 
dizer- estú. bem comprchendido- quo sou, 
como c1ualqnot· outro colloga, dos que re
cebem com u devido a·ca.tamento a opinião 
dos meu::; p:1.rws, omittill:L por interwcdio das 
commi:;.-,õcs ; m:Ls qtmlqucr quo sqja esta. 
opinião, yenho soticit1tr da hont·ada Cornmi.s
são do Ül'ÇtUlH.m to o pa.rceer, som o qual o 
meu projoctu niT.o podor•;i, entrar na ordem 
do dia. 

A occa.siã.o é :1. mu.is opportuna. porq uo a 
allogaç;'to do qu(• isto vau sobroeí~rregar os · 
coí't·os pnblicos niio tem jü. tanto valor 
quanto pollorhL wr aqui '" alguns mcws 
atri'Ls, cle~dc que vorilka,mos-c em tempo 
opport;uno vcni;ila.rui e:;ta. quest;ão mais de 
pol'to-que h:~ tanto dinheiro nos cofres 
1'eduraes, o s;.dtlo é tamanho, o numcr:.l,rio · 
regorgit:~ por t'\l maneira no ora.r•io da, rua 
do ~acru.mento que, tlc l:Lmbugem o repre
sentante da f't\zenda iedct·aL jú. uú. sobt·o os . 
lanços maiot•os do lcilã.o da. Su1·ocabanu. cinco 
mil contos ou mais a titulo de bonificação. 
Cinco mil contos é uma quantia tã.o gra.nde 
que OS :.LUgmentos de J.espeza .... 

O SR. BRwro Fr.Lrro-E' a metn,dc da. som· · 
m:.~ a despender u.nnnalmente com a nova. es- · 
quadra. 

V. Ex. compl'ehenllo: ú umu. sitnação de 
perplexidade em que se encontram os nossos 
patri<:los no interior doste 'Vasto B1•azíl, a. 
maior parte de cuja superllcie e de cu,ja 
composiç:iio ethnic:t, não se molda pt•ecisa
mente alli pelo canto d:t rua do Ouvidor, es-
quina. do becco dasCanccLLas. · · , ·o SR. K\ltBOSA LJMÁ- ..• exigidos po.r · 

.. \s leis feitas aqui na Capital Federal esta · medida de ju-stiça. consubstancia.da no 
sobre osGoassumpt<> esolJt•e materia do dil'eHo meu pro.jer:to, constituem uma. gotta. de aguu.. 
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·em relu.ção a. esse ocea.no de prodigalida.tle de um amigo que deseja, sincera e ardentc-
official e irresponsavel. mente, desa.ppu.reçam qua.esqnm: attt•ito:; 

Tenho concluído. (Mz.uto bem; muito bem.) entre os dous eminentes ftmccionarios a 
quem está confiada a alt:1 missão de dei'en-

0 Sr. President.e- ~ão lut mais der importantes intel'esses c.~ ~ua guarda 
o1•adores inscriptos. (Pauso..) comme&ticlos. 

~st~ em _disc~ssão o rzquor_idmento do SE:· o Sr... GAT.VÃO B..;.PT1S~A-Independentc da. 
Ohve1ra. FJgueiredo, ou.erecl 0 na s_e:;sao vontade do presidente do Estado do Rio ele 
de 11 do corrente, cujo tet1r é o segmnte: .Ja.neiro. 

. «Requeremos qu~ se reql!-t:;ilmn do. ~o-~ O SR. \VE:-~cEsL.\.o BRAZ-Poço a.~s meus 
verno Federal, por lll. t~rtnell~o ~o Sr .. Mtms- am. igos da. bancada do Rio de Jan?i·P.o que me 
tro P.a Fa.zenJ.u,, as_ segumtes Informa~ões: ouçam com a.quella cG.ptivante genet•osiclade 

I.a. ~tml a. ra.zao d~ ordem publwa, qne que sempr3 mo dispens<tra.m. 
determinou a 1•ecente mtc1·vençao da. toec~a. · 
mi!Lta.r 1edet·al no tcrritorio do Estado do O ·assumpto de que vou tratar tem ante-
Rio de Janeiro, situado ii margem do rio cedcnt3s que preciso assignalar. 
Itabapoana'? _ _ _ De longa data. o Governo centrn.l, monar-

2.a. Ca~o a mtervençao tenha tldo por fim chico ou republicano, considera os tel'l'enos 
prote()'er a cxceucão de um manJado de de marinha. como (le propriedade da União. 
manutenção de posse sobre o referido terri- Poneria citar, Sr. Presidente, innume1·as 
torio, expedido em proveito da União e a decisões do Podor Ex:ecutivo, ordens, por· · 
reqne!'imento do procueador seccior~al pelo hrias, circulares, avisos que demonstram a. 
respectivo juiz ~o mes~o Estado,_ ~1 houve proposição que acabo de affirmar; ma.s não 
préviamen te a mvocaçao do auxilio da po- tenho necessidade• d;sso porque essas deci
li~ia l?c~I,_ como prescr·cve o a1.·t. 5o, § 2o, da sões col'l'em ahi Jpel~s j~rnaos, pelo Diario 
Co~st1:'!u;ao Fe~eral. . 1 Of{iciat e pelas monogra.phia.s de direito. 

E ma1s requetemos- Não quero tambem cansar a. attenção da Ca-
A remessa a esta Camara. ~e_ uma c.opta mara. 

0.xa.cta d9s term~s. da r~qmsiçao da 1ot·ça Não é só o Poder Executivo que tem assim 
fedcn·al felt~ pelu ~mz seccwnalpar<t effica.Cla considerado. 
do_s~u <.tllud1do mandado ou por quem a re- Tambem o Legislativo tem sustentttdo a. 
qms1tou.» mesma doutrina., quel' no Imporia, quer na 

Tem a paln;vra o Sr. vVencesl<'w Braz. Ropublica. 

o Sr. "v(~n.ceslito Br·a:z- Sr. 
Presidente, ouvi com a maior attenção e 
respeito o discurso pronunciado \.)do meu 
venerando u,migo u colloga leacle1· da ba.ncalla 
fluminense, quando S. Ex. justiticou o re
querimento de informaçuos or;~ em_ de?ate. 

A actençiio com qno a Camara mtcll'il. o 
ouviu, e o respoito que S. Ex:. mm·eco de 
todos nós se just.iftcam plenamente pelo alto 
conceito em que temos a.s nobres intençlões e 
attributos quo oxorna.m o ca.ractor· impolluto 
do nosso eminente colloga o amigo, cujo 
assento nestu, Camara constituo uma honra 

,,~· para o parlamento bl'aziloiro. { Apozados 
geraes.) 

Os meus sentimentos de sympathia e de 
estima, estendem·se tambem á valorosa. e 
bt•Uha.n te bancada fluminense e a e~se iUustre 
e~tadísta. que tem )!l'estu.do os melhol'es ser
viços ao gstado que pt•eside o á H.epublica 
Brazibira. ( Apoiados geraes.) 

0 SR. I3RICIO FILHO- Apoiado ; tem pro
cur•ado reerguer o Es.tado do Rio ue Janeiro. 

O SR. "\VENCI!lSLAo BRAz-Per-feitamente. 
Não podem, portanto, Sr. P_r~<>idente, as 

mi'lhas palavras sor tomadas .sina'J como as 

Com a promulgação da Constituiçü.o de 24 
de fevercit·o, sm·giram algumas duvidas ; 
a.lgnns espit•itos, ttli<is com os melhores pro
positus, com a rneihor boa-fé, invocando a 
disposição do at•L G.i, entenderam que os 
terrenos de mar·inha pertenciam aos Es
tados, collocando·os na. mesma categoria 
U.os torronos devolutos. 

Es!.ia, opiuiã.o, Sl'. Presidente, teve advor
sa.rio.s al'uorosos e rap::,rcutiu no Congresso. 

Em 1891 o Congresso se pronunciou de 
modo categorlco sobee o :tssumpto: na lei 
n. 25, o.t·çamento da I·cceit.a, ior.am qualilt
ca.dos como l'entla da União os fót'os dos ter
renos de .mai'lnh:~. Essa disposiç~ão por si só 
respondel'ltL áquelles que impugnam · a pro
priedade da União ... 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não apoiado; n?í.o 
se podem derimir questões dessas por <liSllO-
siçõe& de lei or•ça.mentaria. · 

0 SR. "\VENC1~SLA.o BRAZ- .•• porque O Con· 
gresso, o proprio Congresso que fizera a Con
stituição, fez mais que declarar o dominio 
dit•ecto da União, porque l'ei-vindicarao.s fór•os 
anteriormente outorgados ás Camaras Mu· 
mcipaes, iatogrando o uom1n1o. 

Mas, ha disposição mais dccisiya a respeito. 
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Antes, porêni, do cita.l-a, farei a .inda um O SR. 'VBNCESLÁO Ba.Az- O que 6 certo, 
estudo retrospecU r o ::;obre o a sumpto. Sr-. Presidente, é quo as razões do veto fOI'am 

O Ministro da Fazenda, em 1892, assim acceitas, e o debate se travou principal·· 
considerando e rcspondentlo a urna, consulta mente soln·e o art. 1", que tratava ext.Lcta
da Inspectot•üt. de Fazenda das Alagoas, de- mente do assumpto. Portanto, t·,mbcm em 
elarou que essa disposição da loi n. 25, de 189ü houvo uma affirmaç~o cat~gorica do 
1891, tinha. rcvog,\uo as disposições anterio- 1 Congrcs;;o, que so pronuncwu mats uma vez 
rc~, em virtude das quaes competi;:t ás mu- pelo dominio d<\ União sobre o:~ terrono·s de:. 
nicipalidade3 a faculdade de aforar e rece\>er rinha ... 
os respectivos fõros. 

Com es;~a cit'Gular, que foi distribnida por 
todo o paiz, não concordaram alguns Sena
dores, que levantaram a questio, a.peesen
ta.ndo a.o Senado um projJcto de lai que dava. 
aos Estall.os a facuUade de afor<1r os tcr:i:·enog 
de marinha. 

0 SR, BARDOSA LIMA-E algullS Estados, 
cntee os qmws Pernambuco, prote:~tat'itm 
immcdiatamente. 

0 SR. vVENCI~SLAO BRAZ-H0UVe effectiva
mente alguns protestos. 

Mas o Sen<1do Brazileiro, depois de longa 
discussão, rejeitou esse projecto, affirmando 
assim quo os terrenos de marinha. continua
vam a ser do dominio da União. 

Posteriormente, em 1893, alguns membros 
da Cmnam dos Deputados apresentaram um 
outro projecto, que, depois de correr os tra
mites regimentaes, de soffrer algumas modi
ficações, subiu á sancção em 1896. 

Deste projecto constava que ficaria man
tido o pleno direito dos Estados sob.t·e os ter
renos devolutos, com.p1·ehendidos neste~ os 
tcn·enos de marinha. 

.Este projecto foi approv<1d.o, como d.issB, e 
suoiu <.L &ancção; mas o inovidavel Presi
dente de então, SL'. Dr. Prudente de Moraes, 
vetou a proposição legi!~lativa o fel-a -voltar 
ao conhecim~nto do Congresso. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Principalmente 
pola. segunda. causa.. 

o SR. 'VENCESLÁO BRAz - Pois bem; por 
essa occasião, travou-se memoravel debate, 
em que tomaram pa1•te alguns· dos melllot•es 
oradores da Camara dos Deputados de então, 
c o resultado foi a acceitação das razões do 
veto por uma. maioria ex.traordinaria: 129 
votos contra 12. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO- A materia 
do veto era complexa. 

O Sn.. 'VENCESDÁO BRAZ- EJCactamente 
sobre este ponto que foi julgado pelo Presi
dente inconstitucional e inconveniente aos 
interesses da. Nação, é que se travou mais 
largo debato. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI dá um 
aparte. 

Vol. IV 

o Srt. FltANCISC·) 
nominal. 

VEIGA - Pvr ,-otação 

O SJL \VJ·:(\CEi-iLAo BRAz- •.• om votação 
nominal, como muito b( m ::tffil'ma o meu 
honra.do collcgn. e amigo. 

Não param ahi, Sr. P1·cs:dentc, os pronun~ 
ciarnentos Jo Congt•esso w lJre a m 1teria ; 
~tntes de ir adeante, porém, devo dizet' que 
esta decisão influiu de tal modo sobre os 
espíritos que nenbumaresi.:;tencia. ·encontrou 
mais a disposição orçamentaria que dava ã. 
União direito aos fóros de terrenos de ma
rinha. 

A lei n. 74l,de 26 de dezembro de 1900, au
toriza o Governo~\ ar1•endae a exploraçlio das 
areias monazíticas ou outras que conti-vessem 
substa.ncias ou metaes preciosos e se encon
trassem em terrenos pertencentes ao domínio 
nacional. Em virtude desta autorização foi 
h.tvràdo eml90l um contracto com C.Schnitz
pahn & Comp. pa.ra. extracção de areias 
existentes em terrenos de marinha de pro
P!'iedade nacional, situados nos territorios 
dos E~tados da Btthia. e Espirito Santo. 

Este contracto não tevo execução, mas o 
que é certo é que om 1902 o Congresso se 
pl'onunciou de novo por este modo: 

«Arrendat', mediante concurrcr.wia publica. 
e a. quem melhores vantagens ofl'ercccsse, a 
oxptor·ação das areias monazitica.s do domi
nio da. União, 11odendo I"evalida.l' o contracto 
celebrado a 31 de dP.zembt•o de 190 l », etc., 
etc. 

Mais duas demonstrações, Sr. Presidente, 
da doutrina que Yenho ex_pendendo. 

Em 1902 tambem a Camara se pronunciou 
de novo sobre o as3umpto, por occasião da. 
discussão do Codigo Civil, incluindo ontre 
suas disposições, como· pertencentes (lo do
mínio da União, os tert•enos de marinha, 
positivamente nestes termos - te1·1·enos de 
mm·inha. 

Por ce1•to que, si o pensamento constitu
cional do art. 64, ti v esse sido passar para 
os Estados a propriedade dos terrenos de 
marinha, não poderia a Camara dos Depu
tados incluir tal disposição no Cod.igo Cb'il, 
porque SEn•ia ir de encontro á. Constituição. 

O SR. FRANCISco VEIGA-Sem duvida .. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:14- Página 6 de 39 

i94 AN~AES DA CAl\fARA 

0 SR. BARBOSA LIMA - Não seria a pri~ 
meira vez qu() a Ca,mu.ra se lembrasse 
disto. 

0 Srt. FRANCISCO VEIGA.- Principalmente 
na discussão do Codigo Civil, que foi muito 
reflectida. (T1·ocmn-.'>e outJ·os apm·tes.) 

0 SR. V[ENCESLAO BRAZ - Já. me referi, 
Sr. Presidente, <L cioutrinn, sustentada pelos 
poderes Executivo e Legislativo, e vou 
.mostrar agora que o proprio Poder .Judicia
riojá se pronunciou de modo evidente e ter
minante sobro o assumpto. 

E(fectivamcnte, o accól'dão n. 48.2, de 31 
de dezembro de 1001, citado pelo Sr. Dr. Epi
tacio Pessoa, declat•a que a Fazenda Nacio
nal «tem o pleno dO?ninio das tcr1·as de mm·i
nha nã.o af'ol·aclas e o di1·eilo dcts aforadas, 
ct~ja posse nao perde com a cessao do util. » 

Quero salientar bem a doutrina sustentada 
pelos tres poderes, para. mostrar que o Go
verno actual encontrou acceito este princi
pio. 

Elle não podia, portanto, deixar inde
feso o direito da União contra quem quer 
que o turbasse ; e, nestas condições, de
fendeu-o na Bahia., no Espirito Santo e o 
está defendendo agora no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Rola ti vamento a este Estado, devo salion
tal' (t Camara que ainda havia uma outra 
obrigação, além desta : era a obl'ig&.ção ex
pressa em contru.cto celebrado com o Sr. 
Mauricio Isealson, o qual, na sua clausula 

ga diz:' 
«0 contractante communicarâ ao Thesouro 

a existencia de intrusos que possam estar oc
cupando os tert•onos de mal'inhas do domi
nio federal, onde existf:tm ai'eias, fazendo o 
Ministro da Fa.zGnda retiral~os, assim como 
providenciará para qm~ as Allandegas não 
deem sahida <.ts areias que por ellas tl'ansi
tarem sem se p:·ovar Slla procedencia. » 

Lida esta clausula que estabelece uma 
obrigação para o Ministerio da Fazenda, e 
que sobre o caso tem importancia capital, 
passo a ler as informações: 

Pela clausula rga elo con tracto assígnado 
pelo Governo em 12 de dezembro de 1903, 
com Mauricio Isralson, ficou estipula.do «que 
o Governo não pe1•mittirla a sahida de areias 
monazíticas sem que se provasse. a sua pro
cadencia e se obrigou a não permitth·, du
rante a vigencia do contracto, oxtracção de 
areias de terrenos de marinha ou outros da 
União.» (Vide contracto.) 

Esta clausula foi incluída no contracto' por 
ter sido condição imposta pol' todos os con
currentes ao set•viço de exploração de areias 
monazíticas do domínio da União : 
· Asshn, ·si consultarmos a.s propostas apre

sentadas, verificaremos: 

Proposta da Deutschc Gasgluhlicht Aktion
gcsellschaft:- Ciausulu. 33 

••••••••••••••••• 

« Bem assim gl.lrantirá. o Governo aos pro
ponentes que dm·;_tntc o prazo deste con
tracto ningucm poll.m·<.'L extrahir ou exportar 
ttreia monazítica dos terrenos de marinha, 
ou outros da União.» 

Proposta Behren[l & Schimidt :- CLm-
sul~'\, 3n. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

«Fica entendido que, além dos proponen
te::;, durante :1 duração do contracto, nin
gaem podor:.t explorar ou exportar areias 
monazitic<LS elos terrenos de marinhas c ou-
tros que pertencem á União.» . 

Proposta do Dr. Viri<.tto -Alberto Sa1JOÍ<.~ 
Vil'iato de Mecleiros, cgw é o contmct[mto 
do Estado do Rio de Janoiro.-Clausula gn.: 

«Durante o 1)razo do contracto o Governo 
S3 obriga expressamente a impedir a ex.
tmcçã.o c a exp01·tação du.s aeoias de ma ri
nhas por 1x~rte de terceiros ; e não fará ne
nhum outro contracto da mesma natureza, 
nem mesmo a. titulo precario ou provisorio, 
durante a vigencia deste, contado o prazo 
de 16 de julho ultimo, em que foi puPliciJ,dO 
o edital.» 

Proposta. de l\IéLUricio Israelson- Clau-
sula XVI: · 
. «0 Governo não permittirá que se,jt.tm ex

trahidas areias monazitlcas de terrenos de 
marinhas e outros da União, em qualquer 
Estado da Federação, durante a vigencia do 
contracto, sem que seja medeante eoncur
rencia. publiea, na qual o peoponente ter[L a 
preferencia em igualdade de condições.» 

Como se vê. ;,1, clausula, 19a do con tracto 
assignado pelo GoYerno obedeceu á oxigen
cia constante de touas n,s propostas. 

Firmado o contracto com o Govm·no Fe
deral pelo p1•oponente preferido, quamlo j(t se 
achn,vtt em execuçã.o o mesmo contracto, o 
Governo do Estado do Rio fez publicar o 
cguinte edital : 

Secretaria Geral do Estado - Directoria 
do Interior t.\ Justiça - Inspoctoria de Obras 
Publicas, ~\.gricultura o Industrias-Edital : 

De ordem do Sr. Dr. Secretario Geral do 
Estado e para execução do decreto n. 844, de 
3 ele fevereiro corrente, faz-se publico, pela, 
Inspectoria das Obras Publicas, Ag1•icnltura, 
Industrias que se recebem propostas para o, 
serviço de extracção de areias .roonaziticas, 
existentes em terrenos devolutas do Estado 
soh as seguintes condiç-ões : 

1 a 

Os proponentes ou seus representantes lo
gaes se obrigam a apresentar ao (?overno com 
as suas propostas. a indicaç(ío dos ter1·enos do 
municipio ou municipios por onde de'Ve1·tto co
meçar o scr'!'iço de ext1·acçcío das areia3. 
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Directoria elas Rendas Publlc.:ts do The
.-:ouro Federal. 

O contra.cto será assigna.do no prazo ma-
~irno de trinta. dias depois da acccitação da Por esta cllrcctor1a se notific;_t, em virtude 
:proposta. do clesp:.tcho do Sr. :\línistro do. F<1Zend.:t, de 

3 de março do cor:;:ente, a. todos c1ua tencio
na-:·cm procctlcr ;i. uxtracção de areias mona
úticas acaso rxistentes em te1·renos de smt 

. O se1•viço da oxtra.cç~ão das at'oias sor5, in i- pt>opricda.d.e. ou, mc:leantc autorização do rc
cia.do no prazo de dou :i mezcs, contados cht, spccti vo dono um t,J ;Tenos de p;·op;·ie(lade de 
úata cb ll.SStgnatura elo contracto. te:·cci;·os, e conlig~!os t!Os do dontin-!o da Unicio, 

nas m:.tegeus do mal' ou dos rios navcgaveis 
c dos qlH3 se fazem nn.vegaveis que, para e;(:· 

0.:; proponent1~-~ pa.gn.l'ã.o ao Estado unFt CCI' ça:o de tal servi~:o, devenro p;·eviamente 
porcentagem sobro cada tonelatla. de a1•cias, lct:m: o caso (~O. co;zheci;nento llo. ii1esmo S;·. 
extl'<~lüd::.s dos terrenos d.cvolLttos, a. q_ual (lc- .!1itmslro, e.dttúmclo 2j{r.mta dos dtlos ter;·enos, 
L}rininarão em suas propostas, sendo acceita pla:~tg e;ta QW3 rleve;·r.1 ser lewnto.da com 
:1 proposta. que, a juizo do Govel'no, maiores ass.~st e il c u.: r!o CJ![Jenhetro. zelado;· dos p;·o-
vautacrelJs oll'erccer. 

1

Jí.nos 1wn q. wes ou seu aJudante, ou pl·ofis-
e> swn;J,l df..;SJgmtdo p::t:'.'1 repPesenta.r o Governo 

5a. da, União nessa. tli ligencia, sob pena ele, 11ã0 o 
. _ I íitzen{lo, serem judici almente embarga.U.o3 os 

?s. propot;entc::; c~tuciOI! <'I.r;:~o :10s cofees te:_t!Jalhos de expioraç·ã.o c extracção das refc
puul:~os do Esta.d.o ~ c1uant1a.de trwta. contos ridas areias, quando dellos se tenha noticia 
de reis para garantia da asstgnn.tura do con- no Tlwsont'O Federal, o bem assim tt respe r 

tr~cto, 6l~ntro d9 P~'azo marce1do no pr~sonf,e ctiva exportação atü flUO seja provado não 
ecbtal, e J?ntarao as proposta::; conhec1men- procederem ell:.ts dos terrenos do dominio 
to respectivo. nucioqal. 

5a DiroctOl'ia uas RondttS Publicas do The-
- souro, 23 de março do 1904.- Lui~ R. Ca-

.As pt'opostas U.evorao ser apresentn.das om I valcanti c.le .1lbt~ !JU6i''lu.e, director das Rend~::; 
carta fechada, selladas com e.3tampilha. es- Pulllica.s. 
tadual de mil réis e assigoahs pelos propo -
nentes ou seus procuradores, legalmente ha- Oca, exigindo o edital do Governo do Es
bilitados ; tra.rão as firma,s reconhecidas por tado U.o Rio que o coo.curroo.te apeescntasse 
tabellião do Estctdo c ssrão cln.ras, sem emerr- planta do.~ terrenos, ondo existissem taes 
das ou rasuras. terl'cnos, é bem de vor que tu.l exigencia es-

A.concul'l'encia ter(Llogar· nesb Inspectoria, 
no dia 5 de abriL pt'oximo futuro, ;~ 1 llora 
d.tt tardo, u<tta para, que foi adiada.,cm cum
primento d<L ordurn do mesmo Sr. Dr. Secr'e· 
tario. 

Inspectoria das Obra::: Publicas, Agricul&u 
t'a 0 lndustrias, Nitheroy, 12 de fovcreit·o 
do 1904.- O chefe de secção, Oscw· de A.;eve· 
do Qttintanilha. 

Como se vê da clausuln P do eJ.ital,o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro f<~zia de
pender• a acccitação da proposta <.la indicação 
por parte dos proponentes «dos terrenos do 
município ou municipios por ·onde dcverU.o 
começa. r o serviço U.c extrn.cção das areias». 

Daqui se couclne quo o Governo do Estado 
do ltio ignora.vu. qual o loctd das jazidas. 

Em vil'tudo deste odita.l, o Governo da 
União, pa.t•a supprhmmto d:t clausula l!Ja do 
contra.cto, o em vh•tudo do solicitaçã.o da 
pal'te inte1·e~sada, foz baixn.l' o seguinte 

·edital: 

tava. de inteii'o ~tccôrdo com o presente edi
tal, ou vice-versa, c, porta.nto, pa1'a ovita1• 
futm•m; eon11ietos, devia o gover·no do IEstado 
ol'donar• o cumpl'imc-nto do tal formaliúadc. 

Para cumprimen to tloste edital, ha.ixou 
ainda o Governo o:_; seguintes actos : 

~Iinistcrill tla Fawnd•t- Circnlu.r n. 10-
!•:m l4 de maio Ll.e lU0-1. 

Rccomrüenüo aos S l'S. delegados fiscu.cs U.o 
Tllcsouro Federal proddcndern para que 
seja. obscrv.:tllo nos Estctdos o editu.l da. Dire
ctot'Íél. das Rcncla.::; Publicas de 23 de março 
ultimo, public<tdo no Dicwio Official do dicL 
immediato, •tttcndidas as modificações que 
necessariamente de,·erd. soffrer para pouel' 
ter execução alli; bem assim para. que pelos 
a.gcnl;os fiscaes dos impostos de consumo scjll. 
feita communicaçflo tlc quanto verificarem 
sobre a cxist.encia de o.reias monaziticas em 
deposito ou destinadas a qualquer fim, indi
cando, semp1·e (iUC for possível, a.lém do lo
cu.l, a })l'ocedcncia das mesmas areias e os 
nomes de seus donos ou depositarios.-Leo-
1Joltlo de Bulhões •. · 
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Sr. presi::entc uo Estado do Rio de Ja.-~ pass1do pelo engenheiro Deoclecio Borges, 
nciro: que o supplica.ntc mandttra a essa locali-

N. 15-No intuito do assegural' a perfeita. dade para a vel'ifi.cação do facto.· Releva, 
oxecução da. pPuvidencüt constante do edital notar que sóbe do gravidade o procedimento 
ua Directuria das Renda:; Publicas do The· do Dr. A. S. Viriato do Medeiros, invadindo 
souro Federa.L de 23 de março ultimo, publi- terrenos da Uoião, por i3So que, havond() 
c:t,Lo pela pdmeira YCZ n::> Diario Official do requerido a V. Ex. «dispcmsa dos onus o for
dia immedla.to. peço \'OS digneis providenci~tr malidadcs estabelecidas p:-.r•t cxtracção de
para. que as rnestts de 1·end .ts (lo;.;.se Estado tt!"cbs monazíticas», foi por v. Ex. iodefe
deem :1viso ti.quella directol'ia logo que se r1da, tal peticão, como SJ n! do Diarü) Offkial 
trata de despacho pa,ra exp~rtação de areias d~ 31 de maio proximo findo. Corno se ve
monaz~ticas. r1fi.c .~ do telcgt•amma ano0xo, o prenomca . o-

E:n vil'tndc de tae.:; act >8, o contra.cta:~te 01'. Viria to de Medeir.Js tem cJmo sen 
elo Estado do Rio requereu ao i\linisiro da rcprcccntantc e agente n~que~la 1o.!alidado 
Fazendti' dispensa dtts form<üidades exig:déts o Sr. Luiz Cordeiro de Mattos, qu~ dirige 
pelo edital de ~3 de março, sendo indeferido, o8 trabalhos de extraeção á fL·eme d3 du
eomo se vê do Vim·io Official de 31 de maio sentas homens. Trazendo ao conhe3im3nto 
de 1904: de V. Ex. semelhante fa,cto, o sup.r>lic1nte 

A. S. Viriato de Medeiros, pedindo dispen-· espera que V· Ex. • no intuito de salva
s::t dos onus e forma-lidades estabelecidos guardar. os interes~es da Fazenda Publicl e 
para. extracção de areias monaziticas no para cumprimento da precitada clausula 19 
Chiador e Conceição.-De accôrdo com os do contracto firmado com o Governo; mtn
pal'eceres. Indeferido. Adoptem-sc. as me- dar(t apprehender as areias já extmhidas e 
1Edas propostar:; no parecer das RendDS Pu· determinará que sejam impedidos 03 tra-
bl' balhos da extracção, que contra todas as 

lc~s. . . instrucções e ordens do V. Ex. se está pro-
Nao obstante este despacho e a de~pe1to cedendo com grave p1•ejuizo da Fazenda Pu

delle, procedond~ o contr~ctant~ do E:;tado blica. Nestes termos, pede deferimento. Rio. 
do Rio á extracçao de armas, nao em terre- de Janeiro, 6 de junho de 1904.-Pedro F;·an-· 
n_os devolutas, mas em te_rrenos de mc_L·j cisco Ror.l1·igues do Lago, advogado. Estava. 
rmhas, o ·Governo, para ~c mforma~· e agir uma estampUha de tresentos réis compe
com segurança,_ fez s~gmr para alh o ze· tentemente inutilizada. Telegramma Itaba
htdor d?s propr10s nacwnaes, que apresentou po ma 4 junho 1904-Borges para Israelson
relatol'JO. Rio -Luiz Cordeiro Mattos, I'epresentado Vi·· 

Vou ler agora, Si·. Presidente, o relato rio ria~o. Medeiros, está ex~rabind.o areias m~· 
apre~entado pelo zelador dos proprios nacio- nazltiCa.s terrenos mar~n~a;s logar denom1- . 
nues ; mas, antes de faz~Jl-o, lerei o requeri- nado «Largo»_ dest~. mummp~o. TCI~ dusen~os. 
mento do contractante federal, o Sr. Mam~- homens. serviço, Ja ~xtral~1u mmta ar01a. 
cio Isrn.olson, l'eclamando contra a extracçao Deoclec~o. InforJ?açao, ~u. penso que a . 
de areias feita pelo Sl'. Dl'. Viria to de Me- extrc.1.c_ç~o do are1a.s monazttlC~S de terrenos 
(lcirof! . de mttr~n_h~-s no logar denommado «Largo» 

no mumCiplO de Itabapoana, Estado do Rio 
Dowmenlo B de Janeiro, que o preposto do Di'. A. S. 

Viria Go de Medeiros est;t fazendo com 20(} 
Cópia-Exm. Sr. Ministro da Fazenda. homens, conforme o telegramma junto do· 

l\J auricio Israelson, de accordo com a clau- SL'. Dr. Deoclecio Borges, engenheiro que· 
sula dezenoYe do contracto de 12 de dezem- sabe o que são marinhas, alem de merecer
bro do 1903, pelo qual contractou com o toda a fé e confiança, é umcrimo de furto ü, 
Governo o serviço de extracção e venda das Fazenda Federal com a.s aggravantes do des~ 
areias monazíticas existentes em terrenos prezo de tudo quanto tem havido a respeito. 

· de mari.nhas e outros da União, vem trazer desta questão e ~o edital quo fui publicado· 
ao conhecimento de V. Ex. que o Sr~ Dr. ultimamente ptovidoncíando a respeito c
A. S. Viriato de Medeiros, a despeito do avisando aos quo tentassem cxtrahil• taes 
edital da Dil'ecbria das Rendas Publicas areias de terrenos contíguos aos do domínio 
de 23 de março do corrente anno, da cir- da União. Mas o dito Dr. Vil•iato estú, as
cular n. IH, de 14 de maio p1•oximo passado extrahindo mesmo de terrenos de marinhas, 
e ordem n. 19, da mesma data, procede, dos qua<>s nem os foreiros taem o direito de 
actuahnente, á extracção de areias mona- explorai-as, e, pois, não podem conceder o 
ziticas em terrenos de marinhas, no logar que não teem, caso ossos terrenos se achem 
denominado «Lo.rgo» do municipio de Ita· aforados. Assim, eu penso que deve ·· ser effe-· 
hapoana, Estado ua Rio de Janeiro, como ctuada :1 prisão om flagrante delicto do de
Hdo se verifica do tclegrammét annexo, frauda.rlor dos haveres da Fazenda Federal,. 
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j):tra o devido processo, como a apprebensão I to desapparecm·, enchendo-as üc novas arei
das n.t'ei<.t::; extralüdas, e caso não haja, fJa- as e nivelando· as, pois q uc, segundo asseve
gi·an.te clelicto deverão se proceder <is diligen- rou-m.e a pessoa qnc acompanhou-.me nessa, 
cias necessarias para o respectivo p:·ocesso. viagem, as areis deposita,das em uma ela
Para isso penso que dever<i sct• requisi-~ reira f.! i ta no matto são em grande quan
tada do Mioisterio da Justiça a força pJli- tidade em diversos montes. Niio podendo 
cial precisa para e!fectuar taes diligencias, ver esse deposito, vedado pal'<L isso, e não 
deYondo eu seguil· na mesma. occasião para podendo continuar a viagem pela praia pJo 
proceder i L neces~~tria vistoria.. Secção dos estar enchendo a maré, coincidindo o dese
propi•ios nacionaes. em ô de junho de 1904. jo de vel-o entrando pelo outro lado, retro
-C. do Valle, zelador. Parece-me digno de cedi até encontrar um pique uo matto poL' 
de ser adoptado o alvitre quo suggere o onde sogui,sahindo na. estrada geral,evitandu 
Sr. engenheiro zelador dos proprios na.cio- volta maior pela picada soguid;~, que liga. a. 
naes, de officiar-se ao Ministerio da Justiça c pr(l.ia á n1esma estrada e tendo assim evlta
Negocios Interiores no· sentido de so lhe pe· do tambem a emboscada que me faziam G 
dir o auxilio de for~;a militar que acompa- homens pa.ra impedir a minha passagem, 
nbe o mesmo Sr. ~ngenheiro na vistoria a como veiu ao meu conhecimento e não pô-
4lue se deve proceder no local em quo estão de negar o empreza.rio da extracção dessas 
sendo cxtl•ahidas areias monazíticas, afim de areias, Luiz Cordeiro de }d•Lttos, dizendo sel' a 
se saber si ellas demoram em terrenos de emboscada feita ao Dr. Dcoclecio Borge~. 
marinhas do domínio da União. Na hypo- quando aquolle sabia que estava. no norte e 
these de resultar dessa vistol'ia acertem de ao tempo de preparar a emboscadi.t não po
.que estão sendo prejudicados os interesses da dia. sa.ber da vinda do dito douto1·. 
mesma União, deverão ~er então tomadas as 
providencias que no caso couberem no in
tuito do se evitar semelhante prejuízo. se
gunda Sub-directoria das Rendas Publicas, 
ô de junho de 1904.-A. C. de J,fene-res, 5ub
dircctor. De aécorJo. Er.:t supra. -Cavalco.nti 
de Albz.rque1·que. Antes de qualque1• outra 
providencia recornmendo que o Dr. zelador 
dos proprios nacionaes siga com toda o ur
.gencia. Em lO de junho de 1904.-Leopoldo de 
Bulhões. Conforme, C. elo Valle, zelado1•. 
·Confere, Ped1·o Jlluniz. 2° cscripturario. 

RELATORIO 

Tendo seguido, conforme o superio1· des
pacho exarado neste processo, em viagem a 
:S. Sebastião de Itabapoana pela praia. do mar 
·desde Garga.hú, povoação á margem esquer
da do braço do rio Parahyb:t que tem es:;e 
~orne e pelo qual êste rio lança tambem 
.suas aguas no ·Oceano, a l 1/2 hora de via
.gem em canôa de S. João da Bat•ra encon
trei a ô 1/2 leguas de Gargahú e mesmo na 
jpraia contígua ás marinhas f1·onteiras uma 
. grande escavação, da qual haviam sido ex
uahidas areias monazíticas, como indicavam 
o fundo c as paredes da mesma escanção, 
.que as continham, havendo tambem nasci· 
ta.das marinhas c em outras n. quem da dita 
c~cavação diverso~ poços de sondagem. Da 
mosma escavação pa1•to um caminho por 
dentro do matto c cuja entrada achnva-se 
.então fechada por forte cerca de madeira., 
não podendo por isto nella penetrar, o pelo 
qual deviam ter sido transportadas as areias 
.extt•ahidas dessa excavação c de outras que 
o ·mar em seu fluxo e refluxo, acompanha
·do da. arrebentação das ondas devia ter fei-

Do lado da estrada as entradas pelo mai;
to para o logm· do deposito mencionndo es
tavam igualmente fechadas e mais adeante 
em uma. casa junto á qual o dito empreza.rio 
está construindo uma outra, coberta. de te
lhas de ferro galvanizado, achaV<1m-se o~ 
trabalhadores daqnelle a essa hora, mais de 
4 da tarde, em descanço, mas com olhares 
a. mim dirigidos, de uns desconfiados, do ou
tros espantados, tendo eu notado isso: tan
tos oram ellcs o tão expressivos. Mais ado
ante, algucm que conhecia o meu compa
nheiro de viagem perguntou-lhe si o eil1bm-
gador não tinha vindo, cabendo-me essa ex· 
pressão e sendo-lhe respon.liuo que não c quo 
viria no dia soguite. 

Chegando a S. Sebastião de !tabapoana, a 
1 l/2legua do Jogar da extracçã,o das n.1·eias, 
foi-me ttada hospedagem no hot.cl c mais 
tarde, querendo ahi jantar, fui-me negado 
isto . 

Tendo recebido ás 8 hora~ da noite um te
Iegramrna do Sr. Mauricio Israelson, de Gua
rapary, communica.ndo-mo a. vinda do Dr . 
Deoclecio Borges, engcnhoiroa seu serviço, 
conhecedor da localidade c do deposito das 
~reias referidas, no dia seguinte ficou avel'i
guado já saber o referido Cordeiro de Mattos 
e mais pessoas da poYoação da vinda do dito 
engenheiro, pois que aquelle não só peitou o 
canoeiro que tinha de conduzir este através 
do rio, como cnvion quatro homens, afim de 
virarem a canoa, o lança,r na agua esse en
genheiro; sendo o mesmo esperado na mar
gem opposta, caso escapasse do attentado, 
por 30 homens, al'mados <ie cacete, como foi 
notorio na povoação e me foi referido por 
senhoras que, indignadas, pl'etondiam sahir 
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á rua para obstar qne se effectuasse um se
gundo attentado. 

Frustrado esse plano, por se ter enviado 
uma canoa, que recebeu o Dl'. Deoclecio e o 
conduziu rio acima <i casa em que se achava 

de Ja~oiro, competindo_ a defe~:t_d?s direi~s 
da União oifendidos assun e o lfilCIO da acçao 
e processo contt'a os ctfensoros, deve~-se-ha 
officiar relatando o que for necessarw para 
esse fim. 

hospedado, foi esta dmante toda a noite Secç~ão dos Prop.'ios Nacionn.es, ~I~ 28 de. 
rondada por uma. malta rle trabu,llladores junho de 1904. (Assigna.do) - C!u·~stt?W do 
que por meio de gritos, vivas a Mattos. e Valle, zelador. 
morras á União, qneimando foguetes e p1s· 
tolões, segundo decli1rou o mesmo Mattos; Reportando-me ao que cumpl'idamen te 
dizendo ter impmlido tent'U' hnçat' fogo a expõe 0 Si'. eng~o.heiro z_elador dos proprios 
dita casn. por meio de kerozeno. naclonaes nas lmhas acima, sou tambem de 

Não tendo o subdelegado de policia da lo- opinião que deve ser adoptada a med.ida por 
calidn.de elemento algum de força para não s. s. proposta com relação ao embargo das 
só e:ffectuar a busca o n.pprehensão das arei:a.s areias monaziticas embarcadas no vapor Ctl,
extrahidas, attentas as cieeumstancia.s re~a· mngota, expedindo-se a competente ordem á. 
tadas como garantir o meu regresso a Sao Alfan dcga do Rio de Janeiro. . . 
João da Barl'a, afim de ahi rcwerer da auto- coa cordo igualmente com a providoncw, 
rldade policial as refGridas. h.usca e apr~~1en- suo·o-erid<t para. por intermedio do Dr. pro
são, diligcncia. esto. que oxtgta f~rça 1~n!Itar, cu~~do1· seccional da Republlca no E_stado do 
pedi á mesma autoridade prov1denc~as ga- Rio de Janeiro so evitar que continuem a 
o-aeantidoras da minha p3ssoa, nessa v1agem · ser extrahidas ~s l'eferidn.s arêias de terrenos 
t> Para resumir esta narl'ação, que faço na movente3, de prop1•iedade da União .. 
supposição de ser necessaria p~r~ ser insLat:- 2a. Sub-directoría das Rendas Publicas, 1 de 
rado o respectivo processo, ex1g1 da autort- julho de 1904. (Assignado) ....:.A. C. de Mene~es, 
dade polícin.l de S. Sebastião de Itabap~an?- Sub-director. Estou de a.ccordo. l~1·a supra. 
que, em vez de pes.;;oas elo povo, fosse mtl- ( Assignado).- Cavalcanti_ Atbuquerque. _Diga 
ma.do o referido Cordeiro de Mattos para <.t Dire::toria. do ContenciOso. Em 5 de .JUlho 
acompanhar-me; o que se _realizou até o de 190tl.- (AssiD'nado) Leopoldo de B'ulhões. 
meio do cn.minho para S. Joao da B:1rra. Estou de acc;rdo com a Dü•ectoria das 

Pouco antes de chegar n. Gargahú, encon- Rendas Publicas, pal'ecendo-me que devem 
contrei uma força policio,l quo seguia. J?:tra. ser adoptadtts, com urgencia, as seguintes 
Itabapo:1na ::tfim de acompanha.r-me na vmda providencias ; . 
dahi. . 1a, determinar-se á Alfandega do RJ.3 de 

Em S. João da Blrra. requeri ao respectivo Janeiro que não permitta a exportaçao de 
delegado de policia o mandado, conforme a areias monazit.icas vin<hs de Itttbapoana no 
cópia d.e fls. ô o instrucçõos escl'iptas que vapor Garanr;of.a ou em outra embarcação ; 
me foram foL'nocidas pelo Se. Dr · procut•tt· ~a. deterniinar·sc ao Se. Dr. procura no r da 
dor d.a Republic~ no Es~rdo do. Rio, para Rep~blica, na secção do Estado do_l~io de Ja
serem apprellendldtts as ditas areJas. ueil'o que requeira ao Sr. Dr. JUIZ federn.l 

o referido delegado, depois ~le ler e~sa I'e- mandado. de busca o apprehensão das areias 
presenta.ção, dissJ-mc que se JUI~twa 1ncom- monaziticas extt•ahidas em Itabapoana pelo 
peten te para a diligencio. r·oq uertda~ fic ~mdo Dr. A. s. Vil'iato do Medeiros ou poE seus 
com o papel por ter-_lhe ~u ~ecln.rado ser prepostos ; e ainda. embargo ás ~stttçoes de 
elle competente para ISso, a v1sta das mcn·1 n,reias monazitlcas naquella locadldade pelo 
cionadas instrucções. mesmo De. v. de Medeiros ; e que tambem 

A proposito deste assumpto, tendo rece- requeira ao Sr. Dr. chefe de policia do Eii· 
bido a carta que junto neste momento para 1 t:tdo do Rio a abertura de inquerito policial 
a sua apreciaçG',o, incluo igualn~ente um tele- para 0 fim de se apurar a quem c!l-be a re· 
gramma no qual o Sr. Lucas Mlrantht, o mes- sponstthi'lidade dos desacatos soffr1dos pelo 
mo autor da carta, que me acompanl_10u e~ Sr. engenheiro zelador dos proprios na
toda a viagem r_eferida o_ a quem mcumb1 eionaos e das emboscad.as a elle feita~, tudo 
de prestar-me mformaçoes CJnsoquentes no intuito de continuar a defraudaçao dos 
<:t mesma. noticii:t o embargao de 25 saccos ~e direitos da. União. 
monazita no vapor ca,·angola, qu~ deve 1r Para estes fins convem remetter ao 81> 
ao porto do Rio de Janeiro ; con~mdo que a DL'. procurador à.cimt~ a,lLudido uma cópw. 
Alfa.ndega as apprl'hentla, otrlCJando-se-lhe dos documentos de fls. ô, 7, 8 e 11. 
neste sentido. · A superior administração, porém, melhol' 

A' vista dos ::tconteciment~s relatad_os e do resolverá. 
facto praticado pela cxtracçao de areiaS mo- . . . 

8 
d . lh ·d .. 

naziticas das praias do mar, p3nso que á Dn'ectoria do Contenc1oso, .· e JU . o e 
procuradoria da Republicano Estado do Rio 1904.- C. Augusto Nay~o1· Jumor, offimal •.. · 
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Cópia. Recebido em 8 de julho de 1904. 
Entendo que podem sae adoptadas as pro
videncias lembra•las na ínformar;·ão supra 
e mais as seguintes: Obtido o mandato de 
posse e apprehensão, convém que se re" 
quisite do Ministerio da Guerra força para 
expuls:1r quaes 1uer intruso; cgw estejam nos 
terrenos de marinhas, premlendo os l'ecalci
trantes. Ao da l\Ial'inha se deverá pedil' que 
recommende á delegacia da capitania do 
porto, existente em S. João da Ba.rra, que 
vede o embarque no l'efol'ido porto de qmtl· 
quer qun.ntida.de do area., não se apeesen· 
taudo o embarca.dor com a necessa.ria liconça. 
do Governo da. União, bem co:no que commu· 
nique a mdstencia de qualquer navio que 
esteja na.s proximilln.des do logar onde exis
tem as aroia.s e cuja. estadia pareça suspeita. 
A' Alfa.udeg<~ desta CapitaJ se devcl'á mais 
recommenda.r que pro~eda. a rigo1·osa. busca. 
em todas as emba.rca.ções entradas no porto 
desta capital. vindas de S . . João da Ba.rra, 
a pp1•ehendend o as areia.s que encon t1·u.r. 
Contencioso, 9 de julho de 1904.- Didimo 
Agapito Jiernandes da Ve~çJct, sub-director. 
Concoed.o. Dü•ectoda do Contencioso, 9 de 
,julho de 1904.- C. r1. ~Vay!Oi', Adoptem-se 
as providencias pro}'o::.tas. Em 12 de julho 
1904.-Leopoldo de Bulhões. Recebi, om 20 
de julho de 1904.- .cileü:o. Officio do expe
diente n. 330 tl. .Alfanrlega elo Rio do .Janeiro, 
om 22 de julho de 190-L Aviso n. 40 a. Mi
nistol'io da. :Marinha. em 25 de jullw de 1004. 
Officio do Sr. Min]stro, n. 19, ao procurn.doe 
da Repnblica. no Estldo do lUa ele Janeiro, 
em 25 de julho de 1904. Procm•aüol'ia da Ropu
blica. Nitheroy, em 30 de julho de 1904. 
Sccçfto do Esta.do do Rio de .Janeiro. Esm. 
Sr. Dr :Ministro de Estado ela Fazend<.~.
Accuso o recebimento hontem do officio 19, 
de V. Ex., datado de ~3 elo corrente, com 
um doettmonto, e o recebimento hoje de 
outro oflicio (21 ), do V. Ex., da tatlo em .~8 
do corrente, ambos rela.tivos <t c~::tra.cQ[o de 
arcia.s mona2:Hic:~s de terrenos naciona.es, 
feita. pelo Dt•. A. S. Vit>h~to de Medeiros ou 
por sua Ol'dem. Vou toma.l' todas a.s provi
dencias intlica.das nos referidos officios, o que 
fa.rei com a ma:dma urgencia., communi
cand>, om tempo, a V. Ex. o respectivo an· 
damento. S<mde e fraternidade. -O pro· 
cur~tdor da Repub1ica, Luiz Qui1·ino dos 
Santos. Recebi hontem. Nada, ha. a. prvvi
denciar sobre o conteúdo do presente otlicio 
de 30 de julho ultimo, do Sr. Dr. procurador 
da, RepubUca. na secção do Estado do Rio de 
Janeiro, convindo archiv<tl' os te processo, 
aguardando commnnica.ção de uléeriores oc
curl'encias. Dil'ectorin. do Contencioso, 6 de 
n.gosto de 1904.- O. A~~gusto Naylo1• Junim·, 
ofilcial. Recebido em 8 de agosto de 1904. 
De accordo. Contencioso, 8 do ago:;to de 

1904.- Diclimo Agapito Fe1·nandes da Veiga, 
snb-director.. 

:Mínisi.erio di1 Fazenda..- N. 19.-Em 25 
do julho de 19M.- Sr. p1•ocm•<.tdur da Re
publicano Bstn,do do Rio de Janeiro. 

T.ransmittindo-vos, por cópitt, os inclusos 
documQntos rela.tivos aos factos occorriclos 
em Itabapoana com d engenheiro zelador 
dos proprios naciona.es, alli mandado em 
commissã.o deste Ministerio, recommondo
vos requeraes ao Juizo Federal ma.udado de 
busca. e ;'l.pprebensão das areias monazíticas 
e:drahidas naquclh .locaUda.de pelo Dr. A. S. 
Viria.to de Medeiros, ou por seus prepostos, c 
embargo (Ls extra.cções das mcsmi.tS pelo re
ferido doutor; b!J m as.5im Clne, obtido o dito 
mandn.do; deis a nccossa.rit~ communicação, 
pi1l'a que se providencie no sentido de ser re
qui~ita.da do Ministerio da Guerra força 
pt.~.ra expulsttr os intL'usos que estiverem nos 
terrenos de domínio da União e premlel' os 
rec~tlcitrantes. 

Outrosim vos recommendo roqueiraes ao 
chefe de policia desse Estado a. :.d.Jcl'tma do 
inquerHo ~fim de apnrar-se a quem cahe a 
responsabilitlado dos desacato.-:; soifl'idos pelo 
mencionado engenheiro e das emboscadas a 
ellc fci tas. 

Saucle o fl•a.ternida.do. - Leopoldo de Bu
lltües. 

Cópiu.-Telegramrrtét-XitllCeoy, 2 n.gosto 
l!)OL Urgcntc.-Bxm. Dr. Ministro da Fa
zenda. C;.tpitttl Federal. Communico V. Ex. 
pa.r:.t olfeito final officio 19, dl3 25 julho 1904, 
expedidos mttndn,(Lo~ manutenç~ão po.:;se ter
reno mal'inhtt Ha.bopoana Atalhos l'equisito 
pa-.so recur.3o.; m•Jcm ct>llectol'iu. NithePoy 
foenacel' idt~ otllciaes dUigoncia.- L~'t: Qtâ· 
l'ino dos Santo.~·, pl'OClll':ttloe da. Rcpublica. 

Cópia-!viinistcrio dos Nogocios da F'azonJ.:.t 
-X. t44.-Em tl de a.go::;to de 1904.-Sr. 
Dr. Ranl de Souza Martins, juiz foderal na 
secção do Estado do lUo de hneirv.-Com
rnunico-vos que, tenllo o Dr. Luiz Qtürino dos 
Santos, procurador fieccíona.l da Repuhlica. 
nesse Estado, pat'ticipado a. este Ministerio, 
por telegea.mma. de 2 do coerente, haver ob
tido desse juizo nnurla.cto de manutenção ú. 
favor da. União da.s maeinha.s du Ha.bapoana 
e Atalho, nosso E!jta.do, c pondert~tlo sobee a 
convenieucia do ser posta <í disposição desse 
juiz nma força. do exercito pa.r•:.1. g-a.rantir a 
execução do mrtndi.tdo e evUttL' qua.lcLuel' ton· 
tativa. possivel de aggressão aos officiaes de 
justiça, incumbidos da. cliUgencia., como suc
ceder .. .t recentemente com o Dr. Christino do 
Vn.Ue, zclu.dor dos proprios nacionaes:·. incum· 
bido de Uillé\. commissão desto Ministério no 
moncionodo loga.r, resolvi rcquisit'ai:-, por 
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aviso de 8 do cm•ren~e, do Ministerio· da 
Guerra que fosso posta á vossa disposição, 
nas localidades acima ref~ridas, uma força 
ie quinze praças para garantir a execução 
do3 vossos mandados, caso seja necessario. 
Conforme communicação do Mínisterio da 
GuerrJ. ue 9 do ccrrente, a referida força. já 
seguiu e aguarda a.s vossas ordens .-Saude o 
frat9rnidade. (Assignado) Leopoldo de Bu
lhões.-Conferi, Candido Costa.-Está con· 
forme, Yisitaçrio, sub-director. - Tamhem 
concordo. Era, ut supra. C. A. Naylo;·,
·Archive-sc. Em 10 de agosto de 1904.-Leo· 
poldo de Bulhões.--Confere, Pedro Muniz, 
zo escripturarío. -Conforme, C. do 1'alle, 
zela.dor. 

pois ver os depositas dessas areias, assim oc
cttltadas, declarou o referido Mattos de modo 
algum mostrai-os, não negando, portanto, a 
existencia de taes depositas. 

A' vist:1 do exposto, requet• a V. S. man
dado de busca. e apprehensão das areias ex· 
t1•ahidas de terl'enos da União, que por issu 
lhe pertencem. e deposita(ias no logar in· 
dica do. ou em qualquer outro logar em que 
se achem; offorecendo, além das testemunhas 
alm,ixo nomeada'3, nos termos dos a1·ts. 134 e 
138, do decreto n. 3.084, de 5 de novembro 
de 1898, a. 1e3temunha Lncas Miranda.. que 
acompanhou o zelador na viagem e estada oa 
povoação referi(!<\, · 

sr·. delega.lo de pJlicia do :rviunicipio de 
S. João da Bar r~~. 

O zelador dos proprios nacionae.3 vem 
perante V. S. representa r con t ,·a Luiz Cor
deiro de .Mattos, de nacionalidade portu
glleza, e outros quo junctamente com o 
mesmo extrahieam areias mon.ulticas de 
terrenos do domínio d<.1. União no districto de 
S. Sebastião de Itabapoana, pelo~ fa.c~os 
que passa a expor : 

Tendo por ordem superior scguitlo em di
recção a essa povoação, afim de verifica1• si 
as :treias monazíticas que estavam sendo 
ex&rahidas nas p1•oximidades da mesma eram 
provenientes de terreno do dominio da União. 
e seguindo pela pl'aía desde Ga.rgahü, cn~on
trou, aqucm da dita povoação cerca de lcgna 
e meia., exca.va:çõcs feitas nos refel'idos ter
renos, om algum·1.s das quaos se acham 
dessas areias ; haYendo caminhos que daqucl· 
las 'Se dirig~m para o interior dos terrenos, 
«>s qual':S indicando qne por elled tinham sido 
'tl'ausportada.s as · ' a1•eias extrahidas, não 
pôde, entretanto, penetrar nos mesmos pot• 
se acharem vedados pot• forte;:; cerca.s de 
madeira. Retrocedendo da h i tomou um ata-

; ho o, seguindo a estrada. geral, procul'ou 
:penetrar no matto onde so acham deposi
'!:ndas as mesmas areias, encontrando, porém, 
:igualmcn te fechadas as entradas dos cami
nhos, e, pouco adeantc, em uma casa, o 
pessiJal do serviço da. exploração dessas 
a,reias. 

No diaseguinteao da chegada á mencionada 
povoação, informano das pf'imeil•as occurrcn
. cias que f'oram pNmovidas no sentido de ser 
obstada a chegada do mesmo zelador e sua 
permanencia. nessa localidade, communi
cadas a1gnmas das quaes a V. S. por tele
gramma, procurando a autoridade policial 
para mandar proceder á busca e apprehen
são das areias extrahidas contra a vontade 
de seu dono,a UniãÓ (Codigo Penal, art. 330), 
em vista. das occurrencias referidas, decla· 
l'OU essa autoridade não ter elemento& para. 
.e.ll'ectuar essl. delígencia.. E procu1•ando de· 

As demais testemunhas são Belmiro Fer
l'eira dos Santos, agente ou capataz da. 
delegacia da capitania. do porto e subdele
gado de policia de S. Sebastião de Itn.ba
pon.na; M:.tnoel Cunhn., mo1•ador nesta povoa
ç.ão; tenente-coronel Ernesto Vieira. de 
Fl'eitu.s, idem ; Francisco de Jesus Simões, 
João Ribeiro e capitão João Vianna, todos 
brazileiros e moradores na referida povoa· 
ção. Nestes termos. P. deferimento. São 
João da Barra. 22 de junho de 1904. (As~ 
signado).-Ch1·istino do Val'e, zeladot• dos 
proprios nacionaes. · 

Cópia.-Repartiçã'l Ge1•al dos Telegraphos. 
Telegramma n. 1.011. Itabapoana. Sr. Mi
nistro da Fazenda. ltio-Tendo va1:íficad.o de 
passagem que exploração monaziticas <~ legua 
e meia daqui é f'uita em to1·renos União por 
Luiz Co1•deiro de Mattos, e recorrendo ttuto· 
ridu.de local para as neco3sarias tliligoncias 
em vista dns occul'rencias hontcm pu.ss ·.~odas 
em relação li chega.da do Vt•. Deoclecio Bol'
ges, e á. noite tendo sido a c;tsa em qu() eatou 
hospedado rondada po1• um b:md.o de tralla
llladoros de Ma.ttos que, queimando foguetes 
e dttudo vivas a este, deram morras á União, 
occort•cndo qu·e na minha vinda foi gente do 
mesmo, o qual veiu adeante, tendo vindo no 
mesmo trem do Rio, espera.r-me para. obt•i-
gar-me a retroceder,escn.pando dessa violen
cin. por tet• eu passado por a to. lho, h a vendo 
desencontro, declarou-mo aquella autoridade 
nenhum elemento ter para ne3ta emergencià 
proceder <L diligencias nem pam garantir 
meu regressJ, tendo t eleg-ra.phs.do delegado 
S. Joã.o da Barra. pedjn·Jo p1•ovidencias para, 
isso.-{Assignado) Christiano do Valle, zela
dor proprios nacionaes. Sub-directoria das 
Rendas Publicas do Thesouro Fedet•al, em 12 
de agosto de 1904.-Jose Alves C:z,·nei1·o, 3° 
escl'ipturario. Conforme, C. do VaUe, ze· 
lador•. 

Portanto, esse telegramma foi expedido 
depois que tinha sido publicado o mandado. 
Ainda. depois disto, o Sr. Ministro da Fa
zenda. offlciou, pondo as forças ás ordens do 
referido juiz federal. 
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Sr. Presidente, sem coniinuar na leitura 
·desses documentos, os qua.es farei publicar, 
wou concluir. 

O SR. PRESIDENTE-Devo observar ao no-
1m; Deputa.do que está a terminttr a hortt do 
expediente. 

O Sn.. 'VENCESLÁO Bn.Az- :\.' benevolencii1 
de V. Ex. solicito apena~ umll. pequena tole
l'ancia. 

Das informações prestadas e do:; documen
tos que acabo de ler ~e concluo: 

1. o O Governo não podia permanecer in
;activo, de braços cruzados, a.nte a. rcclama
·Çã.o do contra.ctanto Mauricio Israelson, fun
·dada na clausula 19a. de seu contracto. 

2. o Não se tra.t:.t de a roias monn.zil icas 
existentes ou extrahída,s em tcneno:s devo
lutos pertencentes ao Estado du Rio de Ja
neiro, nem de areias existentes ou extrahi
{}:as das ma1•gcns de rios onde nã0 cheguem 
as marés. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo-Isto é O quo 
restr.. provar. 

O SR. "\VENCBSLÂO BR.Ar. - O zelador 
dos proprios nacionaes at!irmou que as 
a1•eias extra.hidas o occultas no matto o 
tinham sido dos terrenos de marinha e das 
l?raias en tL'e ossos terrenos e o mar. 

0 SR.. OLIVEIRA. FIGUEIREDo-Declara.ção 
sem provas. 

0 SR.. WENCESLÂO BR.AJt,-Até que se pro
ve o contrario, ficará de pé a aflirmação do 
digno zel;\dor dos proprios na.cionaes. 

Trata-se, portanto, do a.roias extrahidas 
em terrenos ue mat•inhn. que sempre fo1•n.m 
considerados pelo governo como pertoncen
tes á União. 

0 SR. 0LLVImtA FIGUEIREDO-O governo é 
'Parto. 

O SR, Wgr-:c~sr.Ão Bn.Az-3°. O ministerio 
da fazenda tomou providencias garantidoras 
{}o contracto Israelson I'olati vamente a toda 
União, expedindo circulares a todos os dele
gados dos Estadus. Não as limitou ao Estado 
úo Rio. 

4''· E si tomou a.lgumtts providencias rela
tivas a esse ultimo, foi po1•que, em quanto nos 
outros Estad.os se esperava a soluç:io da 
quesfto atrecta ao poder ju.diciario, o Rio de 
Janeiro era o unico Estado onde se estavam 
extrahindo areias nos terrenos de marinha 
pertencentes á União, com otfensa aos direi
tos desta o do contracb Israelson, de obsel'· 
vancia forç 1d:.t para ella. 

5°. As pt•ovidenc.:ias tomadas, que1· as ge
i"acs pl.ra toda a, União, quer as rclati vas 
ao Estado do Rio de Janeiro, lembrad(J.S aliás 
pelos altos funccionarios do Thesom•o, só ti·· 

VoJ. lV 

vera.m o assentimento do Ministt'o depois de 
ter esto vm•ificado haver violação do direito 
exclusivo da União, q_uJ explorava as areias 
das marinhas, não se po1ondo, portanto; 
a.ttribuit• quer a uns, quer ao outro intuitos 
hostis ao digno presidonte do Estado do !Uo 
de Janeiro. 

6°. A ida da, for~,~a fcdCL·al para gar·1n tia 
das providencias necessarbs tinha sido al vi· 
trada, desde junho deste anno, pelo zelador 
dos proprios nacionaes, pelo director e pelo 
sub-dit·ectot• das rendas publicas. O Ministro, 
discm·dando neste ponto tl.esse3 pareceres, 
ordenou ao zcladot• que seguisse immedia
tamente o de3a.companhado do força para 
Itaba.poana, afim do fazer as averiguações 
necessarias o tomar as providencias que 
julgas::;e accrt.adas . -

7°. Só depois que, por t 31egt•amm:t do 
zr~l:..tdor o rclatorio deste, vet•iticou o Mi
nistro quo o auxilio da força local tinha sido 
invocado c recusado pelo snb-delf.>gado de 
ítahapo:-tna., quo declarou não U.ispor de uma 
praça siquel', e 11cl•J delegado de S. João da. 
Bar;·a., ::;édo do município, por se julgar 
incompet,ente; só depois que o pr-ocura~ 
dor secciona.l lho ponueron a. conveniencia 
de ser posta. com urgcncia á ordem do juiz 
federal uma força do cxe1•cíto para o cum
primento do.> mandados de manutenção em 
Itabapoa.na, onc.le os a,nimos estavam exa.l
ta•los contra a Fa.zcndn, Nacion:.tl, manuten
ção ostu. cp1e se burlaria. si não fosse immc
dia.tamento posta. em pl'atica e tornada. 
ell'octiva ; só depois tl osto conjuncto de cir
cumsta.ncia.s foi que o Ministro so resolveu a. 
fazct· :.t requisição d:.t furçn. do exercito. Esta 
ultima, conclusão rosalta ta.mbcm do exa.me 
dos factos. Dema.is, não podot·itt pa.rocer 
descorteziu., tt\lvez mesmo violoncia, pot' 
par·te dtt União para. com o pl'e.sidento do 
Estado do Rio iu vocttt'·lho o auxilio pa.r:1 
m<tnter o pt'opt·io pt•i_neipio contt•a o qual 
S. Ex. tinha protc)tarlo como inconstiLucio
na.l. em documento larg:.Lmontc divulgado~ 

8. o A força fedet•Ltl posta. á. disposição do 
juiz seccional o foi para o caso de ser neces
saria, estando eu inl'ol'mado paio procurador 
seccional de que o referido juiz telegraphára 
ao supplcnte em S. João da Barra indagando 
si era ella sufti.cicnte. 

O mandauo de manutenção foi cumprido 
quando a força já estava otfectivamento ás 
ordens do juiz. 

9. 0 Tambem não houve a anto-data. refe
rida, mas não acreditada pelo mr!u eminente 
collega e amigo, le(1de1· dn, b:Lncada flumi
nense. 

UM SR. DEPU'l'ADO -Sómente quanto a este 
ponto acceitamos a explicação. 

26 
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O SR. \VENCESLA.o BRAz - Si não bas- mento, afim de que as informações venham, 
tasse a hoT!orabilidade dos dignos pro- eom o cunho otncial e sobre ollas se possa 
curador seccional e juiz federal, ahi esta- instituir exame minucioso. 
riam o offlcio do procura,dor e o telegeamma Não tave razão o nobre Zeade1· da Camara . 
deste, já lidos. em fazer a detn.lhada exposição dos factos, 

Mas, não insisto sobre o ponto, á vista da quB acabamos de ou.vir, para chegar á con
dcchtração que acaba de fazer o meu illustrc cJusão de que o Estado do Rio, assim como 
amigo e collega, representante do Rio de os ma,is Estados da União, nenhum direito 
.Janeiro. tem ao domínio dos terrenos de marinhas. 

Sr. Presidente, a.o termin:.w, tlevo sali- · A ç · · - , t 
entar-e para isso estou competentemente . , , CJ.UCl' ao. pr~senteme_nto nao e es a_;. a 
autorizado -que nito houve. dtt parte .do I aprec~açao d::_ proced~ncl~ de~ ~a~" don.1m10.; 
Governo o propcsito de melindrar o gover- 51 para a Unuw ou s~ :pa:.cl, os Est""dos, esta 
no do Rio de Janeieo ; que não houve o confi~~a. ao Pode~ JudlCiauo. _ 
intuito d.e creae o. m_enor embaraço ::L a.cção O E:st~do ~.0 RJO, ~ante~~o a concessa_o 
intcHtgcnte o pltrwtic: ~ de um gove1•no que que haua 1Llto. ao Dr • TraJano, conce~sao 
tem dado provas da sm1. dedicaçã.o ú. causa que fe transfoiJ?O~ em um_ co~racto ~!la
publica (apoio.clos), de um governo que tem te~a , crcando ,drreltos e oJ:rlgaçoes .~~Clpr~
dado demonstrações (ta sua solidariedade ca._, ~ fez :p~rqu.e a allud1da_ couces ... ao er_a 
com 0 proO'ramnn elo Governo Federal a~terwe á prnueu'a rechmD.çao do Sr. Mr-

. b L < c • mstro da Fazenda. 
(Apozados.) O r 'd t d E t · d ·t 

Feita esta declltração, termino dizendo : P 8?1 cn t. 0 meu s a ~· corno cons a 
julgote1~ :prestado as infor•maçõespedhlas pela ~~ ~fficl9 P~ Jltcado na .. ~u~ ;cc~nte ,.mcnsa: 
nobre bancada fluminense ; mas, para dar o 1 '.CUJO ti echo final J~ h a Cam~r a, ;m~l
mais uma demonstração a SS. EEx. do de- esp?ntaneam~nte decla.r~u ~ue nao pr~t1~ 
sqjo que tenho de attendcl-os, aconselho os cari~ ac,t~ _alem~ contrauo d~\ reclamaçoe._ 
meus amigos a. que votem pelo requerimento ~o ~1 : J\~uustr.o ~a ~~zenda, ate que o Poder 
'Lpresentaclo (iliHito bem . muito bern ) udiciarw por deCisao sua..! ou o-Congresso 
< • , ' • Federal por alguma resoluçao a nao se ma-

O Sr. Oliveira Figueiredo _ nifesta,sse a respeito. 
Peço a palayra em occasião opportuna. E is5o cumpriu; núo lhe cabia, porém, 

O Sr. Presidente- Tem a p:.tla
vra o Sr. Oliveira Figueiredo; ainda f.:dtn.m 
alguns minutos par-a termina.r a ho1·~\ do 
expediente. 

O Sr·, OJi,reiJ:•a Figueh•edo -
SP. Pl'esidente, a gentileza com quo o nohrc 
leade1· desta Camara procedeu p~tea com o 
illustl•e pl'osidente do meu Estado e para com 
os mous companheiros de ba.ncadu., a gcncro· 
sidade que teye para cpmmigo ... 

0 SR. WEIXCESLÁO BRAZ - Fiz jastiça 
apenas. 

O SR. 0LIYEIRA'Frcn:EIREDo---' ... penho
raram-nos extraordinariamente e leva
nos-hiam, depois das conclusões do discurso 
de S.Ex. no sentido de aconselhar n. approva.
ção do nosso requerimento, a. pedir simpLes
mente a retirada do nosso requerimento, si 
não fosse a circumstancia da t'orça federal 
ainda continuar na incumbencia de policiar 
uma parte do territorio flmuinense. 

o Sn .• vVENCESLÁO Br:.Az-A força militar' 
si ainda. não foi, vae sC3r retirada • 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - 0 cedo é 
que aindll. permanece em Itabapoana, e por 
isso a bancada, tluminensa não pód.e deixar 
ele insistir na approvação elo dito requeri-

im})eclir a execução do contra.cto autorior c 
muito menos que o concessionario pro
curasse a prote~:ção do Podee Judiclario Fe
deral pal'a o quo snppõe ser o ~cu bom dit•ei to. 

Este acolheu o pedido e concedeu ao poti
cion;.trio o rerncdio quo a lei processual 
fornece. O ca.stJ ficava s!tb}wlice, c nilo podia 
o Sr. presidonto do meu Est.ado, bem comu 
o Pode1• I~xcwui.i v o llcsa.foral-o pa1•a a jnris
dicc:ã.o administl'ativa. 

O que mo}intlrou a bancada. fluminense foi 
o facto da 1'ot•ç·~ militar fmleraL tet' pene
trado no torritot·io do sou Estado, nã.o para. 
exercer funcçuos propriamente militares, 
caso em c1ue elta scmpr•e occupará constitu
cionalmente qualquer porção do terri.torio 
nacional, mas para serviços . meramente 
policlaes, porquanto para esta cspecie de 
trabalho, impropl'io até da sua organização, 
ella sô pôde agir como auxiliar da força 
policial dos Estados, ou q_uando esta fu.llla., 
nos precisos termos do nrt. GO, § 2o, da Con
stituição Federal. 

Si o Sr. Ministro da Fazenda tivesse requi
sitado o auxilio da força policial do Estado 
pa.ra segnrança do S1•. zelador dos p1•oprios . 
nacionaes na incumbencia de investigações 
que lhe foi dada, certamente elle não poderia. 
se queixal', com ou sem razão, o que não po· 
demos agora, e nesta Casa a.yeriguar, .de ter 
so:trl'ido alguns incommodos devidos a.. a.s~ 
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::~uadas de tralJalhadores em logar qun,si de- Hasslocher, lUvada;via Conêa, Victoriun 
serto e sem força policial. Monteiro, Domingos Mascarenhas, Diog0 

Fortuna e Homem do Carvalho. O governo do Estado não lhe negaria. o 
apoio reclamado; e o funccionario referido se 
terüt achado cercado do todas as garantias. 
O segredo guardado pam aqnella investi
gação foi justamcmto o c1ne deu motivo n.os 
sustos do viajante funccionario, 'tuc afinal 
voltou sem ter soffrido aggressõcs e até grato 
ao procedimento elo delegado e do Dr. chefe 
de policia, como manifestou em seu tele
gramma. 

Não queremos abusae da toll~l\l, ncia do 
V. Ex. c,obedecendo aos seus recla.m os, con
cluo, declarando que os sentimentos da. b<:m
ca.da fluminense fol'am suscoptibiliza.dos uni
camente pela pouca attenção que o Sr. Mi
nistro da Fazenda. teve para com o Sr. pre
sidente do Estado do Rio de Janeiro e tam
bem p:wa com ella, um c outro sempre 
:.tmigos do Governo Federal, manda,ndo <L 
força. federal policiar uma parte do seu Es
tado sem o mínimo aviso anterioe ou poste
rior a este grave a.coritecimento. 

E essa força se acha mais de oito dbs no 
desempenho dessa impropria commissão, 
como si as queixa.s elos rept·osontantos do 
Estado não des1)ertassem t1. mi.nima attcn
ção. 

Quanto â. questão de domínio sobre terre
nos de ma.rinhas,repito ao seuta.r-me,nào so
mos nós, Governo da Uniã.o nem governos 
dos Estados, 03 competentes pa.ra constituir
mo-nos juizes de no::;sas pt•opri;ts J)l'ctonções. 
Essa tarGfa é exclusiva do Podm• Jndicim·io. 

Ténho concluiuo. (Muito bem; muito úem.) 

- Ninguem mais pedindo a palavra,, é cncol'
l'ada a, discus.~ão c'"adia.da a votação. 

Comp::u·ecom mais os Sr~. Sá Peixoto, Pas
sos Mil'anda, Carlos de ~ovaes, Rogerio ue 
Miranda, Imlio do Brazil, Urbano Santos, 
Christino Cruz, Bezerril Fontcmelle, Tho
maz Cavalcanti, Frederico Bot·gos, Pa,ul.it o 
Silva, Abdon Milanez, Pereira •lc Lyra., Mo
reira Alves, Pedro Perní11nbuco, Oliveira 
Vn.lladão, Lcovegildo Filgueiras, Castro Ro
bello, Tosta, Felix Gaspar, Eugenio Touri
nho, Satyro Dias, Vergne de Abreu, Augusto 
de Freitas, Alves Barbos.:t, RoU.rigues Lima, 
Rodrigues Saldanha, José Monjardim, Cor
rêa Dutra, Nebon de Vasconcellos, Bclizario 
de Souza, Bezamat, Jos1~ Bonifacio, Gastã.o da 
Cunha, Ribeiro JLtnquoira, Anthm•o Botelho, 
Ln.mounier Godofredo, Calogel'as, Carvalho 
Britto, Camillo Pratos, Bernurdo de Campos, 
.Tosé Lobo, Candido Rodrigues, Rodolpho 
Miralílda, I-Iermenegildo de Moraes, Costa 
Netto, Lindolpho Se1•ra, Benedicto do Souza., 
Son.res dos Santos, Javenn.l :viiller, Germano 

Deixmn. de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Enéas 1\'Ia.rtins, R:tymundo 
Nery, Aurelio Amorim, Arthur Lemos, An
tonio Bastos, Guedt:>lb.a Mourão, Raymundo 
Artlmr, Jo'ão Gayoso, Pereira Reis, Trin .. 
dade, Izidro Leito, José Ma.rcollino, Esmeral
dino Bandeira, Arthur Orlando, Angelo Noto, 
Epaminondas Gra.cindo, Euzelüo de Andrade, 
Felisbollo Freire, Tolentino dos Santos. 
Eduardo Ramos, Marcolino Moura, Irinoú 
Machado, Julio Santos, Viriato Masca.renhas, 
Bernardo Montoü·o, Jo'ão Luiz, Carlos Pei
xoto Filho, Ponido Filho, Davül Campista, 
Frttncisco Bernardino, .Toão 'Ltüz Alves. Leo
nel Filho, Ada.lberto FerrtLz, Antonio · Za.c;,t
rias, Henrique Salles, Lindolpho Caetano, 
Rodolpho Paixão, Pa.clua Rezoncle, Jesuino 
Cardoso, Domingues üo Castro, Franc.isco 
Romeiro, Va.lois de Castro, Rebouças de Car
valho, Fernando Prestes. Eloy Chaves, Al
varo de Carvalho, Azevedo Marques, Can
dido de Abreu, Angelo Pinheiro, Jamos 
Dttrcy o Cassiano elo Na.scimento. 

E, sem causa., o:J Sl's. JoKo Lopes, João 
Vieira, Estacio Coimbrn.., Elpidio Fignoirodo, 
Galdino Lore'to, Bulhões lVIarcia.l, Oscar 
Godoy, Paulino de Souza, Astolpho Dutra, 
Carneiro de Rezende, Camillo SotLrcs Filho. 
Sabino Barroso, Olyntho Ribeiro, Amaral 
Cesar, Leite de Souza, Franciseo Malta, 
Elizcu Gnillwrmo, AlfL'edo Varola o Campos 
Cartier. 

ORDE:\'I DO DIA 

O Sr. 1">r·esidente - Havendo 
numeeo legal, vac-so pl•oceLlOL' ;ts votações 
das matel'in.s constn.ntcs <l:t ot•dorn tlo din. c 
d:ts que se ttcham sobro a. mesa. 

Em sogtüLl:1, (~ po . .;to a votos o approvado 
o seguinte l'llqnel·imonto de Sr. OliYeit·n, Fi
guoil'odo, oJferociuo na sessft,o de 11 elo cor
reu te : 

«Requeremos que se requisitem do Governo 
Federal, por intonnodio do Sr. Ministro da 
Fazenda., as seguintes informaçõos : 

l.a Qual a t'ttzílo de ordem pulJlica (illC 
determinou a, rocente intm·vençã.o ela fot'Çét 
milita'!.' federal no territorio do Estado do 
Rio de Jttnoiro, situn.do ú. margem do rio 
Itabapoana? 

2.a Caso a intervenção tenha tido por fim 
proteger a execução d.e um mandato de ma
nutenção tle posso sobro o referido terri
torio, expedido em proveito da União e a. 
requerimento do pl'OCUl'ador seccional pelo 
respectivo juiz do mesmo Estado, so houve 
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:previamente a inVOC:1Çào do auxilio da po-r E' annunciada. a votaç5,o do projecto 
Jicia loca.!. como prescreve o !l.rt. Go, § 2° da n. 112, do 1904, instituindo o privilegio 
·Constituição Federal. (hmncstead) isentando de penhora o immovol 

E mais requeremos : rur.ü pertencente a hrazileiro nato ou · na tu~ 
A remessa a esta Ca.mara de uma cópia ralizado que fizer a declaração da tabella 

·exacta dos termos da requisição da forçtt que indica, a dando outl'as providencia~; 
federal feita pelo juiz ~eccional para efficacia com pat•ece1· e emendas da maioria da Com
-do seu alludido m~tndato ou por quem tt re- missão de Constituição, Legislação e Justiça 
quisitou. » o voto em separado do Sr. Germano Hasslo-

E' annunciada a continuação da votação cher, precedendo a votação do requeri
do pro.jecto n. 30 A, de 190-1, autorizando o mcnto do S1•. Luiz Domingues (2a discussão); 
Pres!dentc da Republica a encommendar â Em s3guida é posto a votos ê appl'ovado o 
-iind.ustria, pelo .Ministerio da Marinha, os requerimento do Sr. Luiz Dorningues, o1fere
na.vlos que meuciona ; com parecares e cido na sessio de 1 do cor1·ente, cujo teor é o 
emendas da. Commissões de Marinh'l. e Guerra seguinte: 
erdesoOrça.ment.o e vot? .em ~eparzdo do «Requeiro que o :project•) n. 112, de 1904' 
S · ares dos Santos (l d1scussao). instituindo o homestead volte á Commissão 

de Constituição, Legislação e Justiça, p:tra 
dizorsobt•e as emendas aprcsentatias.» 

E' annunchtda n. votação do projecto n. 122, 
d.e 1904, autorizando o Poder Executivo a. 
conceder mais um anno de licença, com 

Em seguida é posto a votos e approYatlo todos os voncimentos, para tratamento de 
·em ra discussão, o st'guinte sua saude, ao alferes do 12° batalhão de 

O Sr. Presidente -A Commís:;ão 
:1,pres~ntou substitutivo qne só poder:~ ser 
tomado em consideração, quando o p1•ojecto 
passar á 2a. discussão. 

I'RO.JECTO 

N. 30 - 1904 

O Congresso Nacion:1l r~solve : 
Art. 1.° Fica. o Presidcntn da Republíca 

.;wtorizado a. cncommendar ú industrh, pelo 
Ministerio da Marinha, os navios seguintes : 

~~couraçados de 12.500 a 13.000 tonelitdas 
de deslocamento ; 

3 cruzadores-couraçados de 9.200 a ü. 700 
; toneladas ; 

6 caça· torpedeü·os de 400 toneladas ; 
6 torpcdeiras de 130 tonoladas ; 
6 t01•podoh'M de 50 toneladus; 
3 submarinos; 
l transporte para. 6.000 toneladas de 

Cal'V<lO. 
Art. 2. 0 As despozas para a execução 

desta lei se:rão providas com os recursos or· 
,JÇamentarios de cada. cxere-icio. 

Art. 3. 0 As quantias não applicadas serã.o 
levadas ao exercício seguinte, conservando 

·o seu destino primitivo. 
Art. 4. o Os estaleiros. da Inglaterra serão 

. preferidos para a construcçã.o. 
Art. ~.o Revogam-se as disposições em 

·· con trarlo. 

O Sr. Barbol!!la Linu1 (pela o,._ 
·dem.) 1•equer verificação da. votação. 

Precedendo-se á veriflcacão, reconheca. se 
·que vo~aram a favor do projecto 1 tO Srs. 
])eputados e contra 9, O projecto foi appro· 

wado, 

infa.ntarh do exercito Alfl'Cdo Romão dos 
Anjos (discussão unica) ; 

Em s:guida é posto a votos, appt>ovado 
e!,P discussão unica. e enviado <t Commisstlo 
áe Redacçfí.o, o scguint\3 

PROJECTO 

N. 122-190~ 

O Congresso Nacionali•esolvo: 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo u,u
t,orizado a concedel' mais um anno do licença 
com todos os vencimentos, para, tz•atamcnto 
de sua. saudo, n.o :\lferes üo J2° batalhão de 
infant:t.ria do exercito Alf'redo Rornão dos 
Anjos ; revogadas as disposições em· con
trtu•io. 

Posto a votos, ~ approvado em discussü.o 
unica o enviado <í. Commissão de Hctlacção, o 
seguinte · 

PROJECTO 

X. 123-1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. unico. Fica o Poder gxecutivo auto

rizado a prorogar por um anno, com orde
nado, para tratamento de sa.ude a licenca. 
concedida pelo decreto n. 1.143, de 29 de 
dezembro do anno .pa.ssaho. ao bacharel Vul· 
piano. de Aqui no Fonseca, amanuense dos 
Corre1os de Pernambuco ; revogadas as dis
posiçõe3 em contrario. 

E' annunciü.d!i a votação do projecto n. 124 
de 1904, autor1zando o Podot• Executivo a · 
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concader ao substituto l·.o juiz federal na. 
secção do Estado do Amazonas, bacharel An
tonio Demetrio de Souza, um anno de lí
conç:..t. com os vencimentos re3pectivos, pa1•a 
tr:ttar de sua sê1udc onde lhe eonvicr (di~
cussão unica). 

O ~r. Pre§ideu.tc-A este pro-

o credito cxtraordinario de 73i$G33, para. 
occorrer ao pagamento do ordenado devido 
ao Bjuclante de porteiro aposentado do ex
tincto Arseaal tle Guel'ra de Pernambuco,. 
José Alfredo de CarvaUw, uo 19 de ja.nciro dc-
1899 a lO do abril de 1900; revogadas as dis· 
posições em contrar~o. 

jacto foi otrerecicla uma emcnua pelo Sr. Posto a votos, e approvado em 2a dis~ussão 
Paula Ramos, que deve pl'cceder na vo- o se;;uinto artigo unico do 
tação. 

Em scgui.Ia. é posta a vot<Js c a.pprovada a 
seguinte umúnd~t do Sr·. Pau lu. Ramos: 

PROJEC'IO 

~- 136- 1904 «l~m vez de:-com os vencimentos rc~pe-

1 ctivos, diga-se:-com ordenadv.» 

Assim emendado,é approvado em discussão' O Congresso Nacional reso1 ve: 
unica e cnYiado -á Commissão de-Reda,cção o . . ,. . 
socrninte Artigo muco. l•1ca. o Puder Exccutl 'f o au-
. '"" torfzado a abril· ao Ministerio da Industri1l., 

rROJECTO Viação e Obras Publicas o credito cxtraol'
N. 12-t-1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o Fica o Poder Executivo :.mtori

zado a conceder ao substituto do juiz federal 
na secção do EstD.do do Amazonas, bacharel 
Antonio Demetrio de Souza, um anno de 
licença., com os Yencirnentos respectivos, 
para trat;u de sua. sa.ude onde lhe convier. 

Art. 2.n Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Posto a. votos, é approvado em 2:1. discnssã.o 
o seguinte artigo unico do 

PitoJt;CTO 

N. 134- 190t 

O Coogl'CS'o Nu.cional resolvo: 
Artigo noico. Fica o Pudor Executivo au· 

to1·izado a nbrir ao Min!sterlo da Guor1·a o 
credito oxtrnordiun,rio de 0:445$160, para 
occorrer a.o pagamento dos ordenados quo 
competem a.o secretario aposentado do ex
tincto Arsenal de Guet•t•a de Pm•nambuco 
bncharel José Francisco Ribeiro Machado, de 
13 de janeiro de 1899 a 25 do dezembro de 
1902; revogad1s as disposições em contrario. 

dinario de 3:795$695, p-:~.ra pagar ao enge
nheiro astronomo Nunt> Alves Duarte Silva 
,~ gr:.ttificação que lhe compete, como (lire
ctor interino do Observatorio Astronomico 
do Rio de Janeiro, no periodo de 21 de ja
neiro a 31 de dezembro de 1903; revogadas. 
as disposições em contrario. 

Posto a votos, é approva.do em discussão
unica o enviado <.í Commissiio de Redacção~ 
o segninte 

PR.OJECTO 

N. 128- 1904 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Pl'esidente da Repu
blica autorizado a prorogar por um anno. 
com direito ao respectivo Ol'denado, a licença 
em cujo goso se acha o D.manuense do Tri~ 
hunal Civil c Criminal Augusto Moreno de
Aiagão, pa1·a tratal' de sm\ saudo onde lhe· 
convier; revogad!.~s a.s disposições em con· 
trario. 

Postos, a votos , é approva.do em discussão 
unica e enviado á Commissão de Redacção o 

O Sr. Celso de Souza · (pela seguinte: 
m·clem.) requer e obtem dispensa de intersti· 
cio para o p:·ojecto n. 134, de 1904, que 
acaba do ser votado • 

Posto a votos, é approvado em 2a. discussão 
o seguin to artigo uni co do 

PH.O.JECTO 

N. 135- 1904 

O Congt•esso Nacional t•esolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au· 

toriza.do a abl'ir ao Mtnisterio ua. Guerra 

PROJECTO 

N. 129-1904 

At•tigo unico. Fica o Podor Executivo au
torizado a conceder um anno de licença, com 
ordenado a.o Dr. Alfredo Leal do Sá Pereira., 
inspoctor saniéa1•io da. Dircctol'ia Gm·al de 
Saudc Publica., parr. t1•a.ta.r de sua. sa.ude 
onde lho convier·; t•cvogadas as disposições 
em conti·ario. 
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Posto a. votos, é ap. provado em discm;são r Em seguida é sem debate appl'ovacla a so
·unica e cuviu.do ú. Commissã.o de Redacção, o guinte 
·seguinte: · 

PROJECTO 

. Artigo unico. Fica o pode!' Executivo au-
toriza,do a conceder mais um anno de licen
ça, om prorogaç·ão, ao praticante dos Cor
reios de iviinas Geraes, Jol'ge Augusto San
tiago, com o ordenado respectivo; revoga-das 
as disposições em contra1·io. 

O Sr. Nelson de Vaseoncel
Jos-(Pela 01·dem) requer c obtem dispensa 
de impressão, para ser votado immediata
mente, da Redacção final do projecto n. 122, 
c1ue acaba de ser votado. 

Em seguida é sem debate approvada a se
guinte 

REDACÇÃO 

N 122 A- 1904 

Redcwrtto flnal elo p1·o}ecto n. 122, deste anno, 
que aulorüet o Presidente da Repuvlica a 
concede1· {Jna·:·s um anno (le licença, com 
todos os '!Jencimenlos, pam t1·atmnento de 
sua sattde, ao al(e?·cs do 12° batalhtio de 
infantaria do a:~.·a1·cito Alfi·eclo Romtlo dos 
Anjos 

O Congresso Nacional resol n~: 

Artigo unico. Fica o Presidente dn. Re
publica autol'izado a concede!' mais um anno 
de licença, com todos os vencimentos, para 
tratamento de sua saude, ao alferes do 12° 
batalhão de infantaria, do exercito Alfredo 
Romão dos Anjos; revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, 16 de agosto de 1904. 
-Dmningos Guima?·ães. - '1Val(1·edo Leal. 

g• o projecto enviado ao Senado. 

O Sr. Calogeras (pela 01·dem)
Achando-se sobre a Mesa a redacção <lo pro
,jecto n. 130; de 1904, que a Camara acaba de 
vota.l', peço á V. Ex. que consulte á Ca,sa si 
concede dispensa das formalidades regimen
taes para que ella. seja immediatamente 
votada. 

ltElJACÇÃO 

N. 130 A- 1904 
Redacç{ío final do )'J1·ojecto n. 13J, deste anno, 

que auto;·i.<;a o P1·esidente da Republica a 
p1·orogo.r, po1· wn anno, ll licença em cujo 
!JOSo se C{cha o p;·aliwnle dos Con·eios do 
Estado de J.liinas r;e;·aes Jorge Augusto Scm
tiago 

O Congresso Nn.cionalrcsolYe: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Rcpu

lJlica . n.utorizado a conceder mais um anno 
de licença, em prorogação, ao praticante dos 
Correios de Minas Geraes, Jorge Augusto 
Santiago, com o ordenado respectivo ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissõcs, 16 de agosto de 1904. 
Dornin!Jos Guimm·aes.- 1Vcllfredo LeC1.l. 

E' o projecto cm-ütdo <.to Senado. 

E' appro-vada a seguinte emenda do Sl'. 
Paula. Ramos ao projecto n. 126, de 1904, 
autorizando o Presidente da Republica a 
conceucr seis mezes ele licença, com os ven
cimentos da lei, ao ajudante de fiel da the
souraria da Est1·ada de Ferro Central do 
Brazil Julio Mendes Pol'eira, em prorogaçKo 
da licença em cujo goso se acha, para tra,tar 
de sntt sa,ude onde lhe convie1• : 

Em vez de: - com o vencimento da lei -
diga-se -com o o;·denado da lei.- Paula 
Ramos. 

Assim emendado, é approvado em d\scus
são un ica. e enviado <:i. C:)mmis::;ão de Rcdac
çKo, o seguinte 

I'RO.JECTO 

:N. 1213 - Hl04 

O Cong1:o~so Na.ciona.ll'esolve: 
. Al'tigo uuico. Fica o Presidente da Ropu
blica autorizado a concedcl' seis mezes üc 
licença, com os venci~~1entos da lei, ao aju
(lante de fiel da thesom•aria da Estrada do 
Ferro Central do Bl'azil, Julio Mendes Pe
reira, em prorogação da licença em cujo 
goso se acha, pm•a tratar de sua saude onde 
lhe convier ; revogadas as disposições om 
cont1•ario. . 

Posto a votos, é approva.do em·' discussão 
unica, e enviado à Commissão de Redacção o 
seguinte 

PRO.JECTO 

N. 138 - 1904 

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

torizado <.t éonceder um anno do licençn.~ 
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com ordenado, em p1•orogação daquella. em guardadas, pela irnprcscindibilidade da in
cujo goso se acha, para trat,~.r de sua Sltud.e, tervençft.o judicial, <L respeitabilidade do 
~w ajudante da (in. Divisft.o Pt•ovisol'ia da Es- cn.ego de rept•csentante da Nação c a b:Ji.~ 
tra.da de Ferro Central do Brazil engenheiro fama. de quem o exerce, uma e outra, sem o 
Alberto Macedo de Azamlmja, ;rcvoga.das as preenchimento daquelle requisito,sujeHas ao 
disposir;ões em contrario. :'limplcs capricho de qualquer indivüluo e 

I 

à inepcia jnridica do seu roque ror. 
Vae n. imprimir o seguinte Foram re(1ner·idos pelo orgão do minis-

teria pnb1ico,indcpendcntemcnto de qualclUCl' 
PARECER acção do poder judicial'io, licenças paru. 

N. 18-190,1 I proce3so dos Deputados Joaquim Francisco 
de A:-.;sis Bl'ttzil, Joaquim José de Almeida 

Opina íW sentido de ser concedicla a liccílça Pernambuco e Custodio José de Mello, em 
pedida pelo gene1·al ele bi'igada Jose Bcnw1·- 1801; dos Deputados Francisco Glycerio,Irinou 
cl·:no Bormann pm·a processar o Sr. Deptt- Machado, Tot•quato Moreira, Alcindo Guana
tc!do Al(reclo Varelc~ pelo c;·ime de calwnnias bara e Barbosa Lim~l, em 1898; do Deputado 
e inju;·ias -::mprcssas ; com voto em se[JC!í'l!clo Francisco Corrêa Dutra., em 1903. Pelos 
do 8;·. · Este1xtrn Lobo particulares Ist\il Boeis o Achilles Boris, 

~\' Commissão de Constituição, Lcgisla.ç~ão 
e Justiça. foi p~·csente o requerimento em 
q_ue o genm·al ue briga.da. José Bernardino 
Bormann pede conceda-lhe a Camartt dos 
Deputados licença para processa.r, por crimes 
de injul'ias e calumnias, o Sr. Deputttdo Al
fredo Va.rela. 

Nesse documento, depois de lombra.r que 
ha prestado ú sua patria 43 annos de ser
viços devotados, que lhe hão provocado 
elogios, na paz e na guerra, dos mais nota
_veis chefes do exercito brazileiro e quo não 
tem a. ennocloal-os uma só p1•isão nem a 
mais levo reprehensão-como prova com a 
sua fé de otftcio junta, (t petição-o reque
rente n.llega que o Deputa.do Alfredo Va.
rela transformou a tribuna e o orgão de 
imprensa que dirige, em pelourinho da repu
tação dos m::~.is eminentes servidores da 
pat1•ia e da Republica, não escapando ao seu 
ataque o veterano coberGo de serviços que 
o peticion::trio se presa ele ser, conforme se 
póde ver dos exemplares ele cinco numcros 
do Commercio do Bl'azit, appensos ao requeri-
mento. · · 

Termina.ndo, accentún. o peticionaria que-~ 
rer permanecer fiel a.o dever e ás leis ela sua 
Patrla para não buscar a reparação das I 
offonsas soifridas em meios extra-legaes e 
declara esperar a. concessão da licença 
;pedida, confi.<Lndo em que a justiça. não é 
.apenas um nome. 

Como se vê, o general José Berna.l'dino 
Bormann impetra directamente, e não por 
via judicial, permissão para o processo de 
um Deputado. Poderá a Carna.ra conhecer de 
um pedido em taes condições ~ A tradição 
do nosso direito parlamentar resolve a ques· 
tão pela afiirmativa, sem embargo da pra
tica adoptácla em outros paizes e apezar de 
alguns votos de illustres membros do Poder 
Legislativo, que desejariam ve1' melhOl' res-

francGzes, residentes no Ceará, foi tambem 
dil'ectamentc 1'equeriLla <t Ca,mara, em 1891, 
licença para proce:::sar o Deputado Ma.rttnltu 
Rod1•iguos. 

Os pareceres fo1·mulados soln·e tacs reque
rimento.:;· c a.final approvados pela Camar<t 
jamais consideraram siquer irregularidade o 
facto do, não os juizes competentes par<t 
conhecer dos processos crimes, mas a.s pro
prias partes requererem a licenç<~necessaria, 
para os referidos processos. 

rvluito a.o c9ntmrio, o parecer relativo ao::> 
Deputados Assis Brazil. Joaquim Permtm
buco o Custodio de Mollo, firmado por 
Aristides Lobo, Francisco Glycerio, Leovi
()'ildo Filgueüas, Gonça1vos Chaves, Ang-elo 
Pinheiro e Chagas Lobato contém o s.:>.guini;c 
consiclerandwn : 

«Considéra.nclo que a denuncia é um 
dos meios de instauração ele processo 
criminal c que, segundo o nrt. ,107 do 
Codigo Penal da Republica, tem loga.r 
a acção penal por denuncia. do minis· 
terio publico em todos os crimes e con
travenções, excoptuados apenas os de 
fm•to e clamno, não tendo havido prisão 
em flagrante, e os do vio1encia ctwnaJ, 
rapto, ad ul te rio, parto suppos to, cal um nht 
o injuria., sal vos os casos do art. 27·1, 
competindo, portanto, ao ministério 1JU· 
blico da.r denuncia pelo crime de duello, 
o 1·eq1terer â Cwnara, pare{ da1· a neces
sw·ia licença, quando o delú<qttente (o1· 
deputado.» 

Tambem no parecer n. 94, de 1900, que 
concedeu licença para o processo do Deputado 
Irineu de Mello Machado, e que traz as assi
gnaturas dos Deputados Anizio de Abreu, F. 
Tolentino, Alfredo Pinto e Luiz Domingues, 
sem restricções, se invoca o seguinte trecho 
do parecer da Commissão de Constituição e 
Justiça do Senado, de 21 dejulho de 1891: 

« Não podendo, salvo o caso de I !a.
gJ·ancia em crime inafiançavel, sor m-
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tentada acção criminal contra o repre- Uma segunJ.a questão a estudar, e certa
seotante da nação som prévia licença, da. mente mais impor·tante, é a da. maior ou· 
sua Camara, quem a dere. impetl'ar? menor amplitude de exn.me e de acção que, 

Entende tt Commissão que todo aquelle sob o ponto de vista dos principies politico
a quem cave o clil·eito de queixa ou de· constitucionaes, se dovc attribuit· ao Legis
nuncia, c, segundo a nossa lei processual, lativo, no concernente á conceasão ou dene
a. acção começa-pela queixa do olreodi- gação da. liccnç t para proces.w dos seus 
do ou p:n· denuncia do mirJisterio publi- membros. 
co, em todo~ os crimes e contravenções.» Conhecem-se as razões de caracter politico 

Na ausencia de lei quo, entro nós, regule de que na•ct!u na Inglatori·a e propagoti·se · 
o procegso a. observar-se em semelhantes J~e- por quasi todos os. outros paize.s de governo 
didos, deverá ser mantida 1J, observancia dos representativo o questiona.do privilegio pal~-· 

l:tmentar, não como uma od.io m. restricção à 
precedentes supr<t-citados? V~jamos o que, generalidade das leis penaes, em f;:~,vor da. 
n'osta materia, se pratica entre outros povos. pessoa do representante da nação, mas como 

Na FranÇa, a jurisprudencia tem sido uma garantia da independencia do pl'oprio· 
muito contradictoria. Só ultimamente se Po .!er Legblativo vis-á-vis do poder armado 
tem seguido alli a regt'a constante de ru- da força coactiva. Essas razões historicas, 
pellir todos os requerimentos do licença. a · emanadas da Iucta secular que entre mil, vi
que não precola um começo do dem~1nt.la cissitudes, lHlo firmado a existencia de ta:l 
juJicial, o isto sob o fundamento da nece3- privilegio, contêm, só ellas, o fundamento 
sidade de reunir os elementos de infurmação theorico deste, ante a conquista egualitaria 
precisos a uma esclarecida. delibe~·ação das do nivelamento de todos perante a lei. 
Camaras, e da. con veniencia de oppor en
traves ás accusações temerarias, submet
tendo-se os falsos ou maliciosos accusadores, 
muitas vezes inspirados no interesse politico, 
á repressão, unica efficaz, da justiça or
dinaria. 

Na Italia, já se não requer -forçadamente 
a intervenção do juiz. Todo pedido de licençít, 
porém, deve ser transmittido por via hier·ar
chica ap Minist.ro da Justiça, que o apresen.-
tará á ·camara. · 

A Belgica prescinde absolutamente da 
acção do magistrado, pois é alli geralmente 
admittido que o ministerio publieci ou a 
parte interessada se dirija ao presidente da 
Camara. 

Não é pl'eciso h• mais longe pal'a se vm· 
que não ha, na mataria, uma pratica, unifor· 
me entre os diversos povos sob o regimen re
pt•esent;ttivo. A nossa. tradição parlamema.r 
dá,_ parece, uma solução mais domocratica, 
mais da nossa índole, a esse ponto de direito 
processual. Não são de impt•essionar, por 
outro lado, os argumentos com que se sôe 
combatel-a, pois a malícia accusadora pôde 
ser repellida desde logo pelo legislativo e 
punida tão efficazmente como si se dirigisse 
em primeiro logar ao judiciario. O mesmo 
escandalo póde provoca. r ella em um ou em 
outro caso, dada a larga divulgação pela im· 
prensa em que vivemos. E, quantoá defi.
ciencia J:ossivel de informações á Camn;rt.~, 
na hypothese do pedido directo da p::trte, 
pode tal falta ser supprida graças á faculda
de de investigação que em toda parte tem o 
Podet• Legislativo. 

Não cntenJe, pois, a. Commi~são que se 
deva. mudar de pratica no caso presente. 

Nesta conforinidade, douti'in::tva o insigne 
Canovas del Castillo, em notavel discurso 
pt•onunciado no parlamento hespanhol, em 
30 de março de 1890: 

« Las determinaci.ones constitucionales 
que en todos los paises liberales, á ejem
plo de la Inglaterra, estabeleceo la 
immunidad de los representantesdel pais 
en ambas Câmaras, han tenido por solo 
y única origen la desconfianza respecto 
de la Coro nu.; la desconftanza dei excosgs 
del Podel' Re.al, la descontlanza respocto 
del ejercicio de este poder, frente á 
frente do las libertados pública.s. 

Poi• dónde dobia ha.ber-se introduciolo 
la immunidad parlameotariu. para esqui
va!' la. acción de la justicia, pu.ra. esqui
var la. ncción do los triuunales mismos ~ 
Qui~n hul>iora podido defonderjamás, 
sin cnrojecor-so el rostl·o, que debiera 
determinar-se en la Consti tucion ó on 
lrls leys, que se pusiera una barrem al 
e,jercicio de la justicia ordinaria, tra
tándo se unicamente de delitos corou
nos~ Quien hubiera podido tener tniedo. 
en ul Parlamento á la Justicia! Que in
terês han tenido nunca los perseguidores 
de ladrone::~ y de asesinos en in.tervei;J.ir 
en la. politica ni en cohibir á los dipl:l· 
tados ó senadores ~ Esta probibición ha 
alcanzado â la justicia, por miedo de que· 
en la justiCia intluyera el Poder Real. 
La iinmtinidad ha sido hecha, sola y 
exclusivamente, para . que en la lucha. 
de los dos poderes, en el contraste ncce
sal'io de todos los dias, àsi como la Co
rona posêe su<i inviola.bilidad propria,. 
la Representación Nacional, fl•ente á 
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frente de l::t Carona, poseyera la suy::t 
tanbiém. Esta es la historia; per:o no es 
sólo h historia, es la substan~1a de la 
mataria constitucional quo se dtscute.» 

E o estadista iberico poderia dizer que, 
inverosímil, embora, nes tempos modernos, a 
annullação material dos parlamentos pel~t 
força do Exe~uti.-o, ainda as_si~. sem o pri
vilegio questiOnado. as mawrw,s parlamen
tares poderiam fazer-se ou de::;fazer-se, cun
foL·me o arbítrio dos governos, graças ct pro
cessos que, subtrahindo votos, modificassem 
os resultados das votações. Por tal systema 
-poder-se-1m tornar mesmo impossível o func-
cionamento d<.'S Camaras. . . . 

Homens polilicos, nii.'o exam,inamos a ques
tao sinao sob o ponto de 'Vist(l. pU1·amente 
polit-!co. 

Protcctores da independencia de nosso 
collega, perguntamos si esta demanda 
não é um pretexto para impedir.,..lhe o 
exercício de seu mandato de Deputado, 
si nilo é um atter!tado directo á inviola
bilidade consagrada por todas as nossas 
Constituições para todos os <.tetos rela
tivos ás suas funcções. Um corpo poli
tico 1)óde sempre entregar-se a este 
exame sem immiscuir-se nas questões de 
direito criminal, sem intervir em uma 
instl'ucção perigosa de factos criminaes 
e sem usurpal' os direitos do poder judi
cial.)) Foi attendendo ao caracter htstonco polt

tico do privilegio em questão que 9h<1ssan 
{Traite des delits ele lc~ pcwole, I, ol) dou- :J:-.11~ste mesmo sentido externon -se Marti
trinou que a autorização dada pela CamaEa nez Campos, no · Senado hespanhol, ct propo
para processo de um dos seus membros nao sito do processo celebro do generaL Dabã.n. 
implit:a a approva,ção da demanda, nem su_a São suas palavras ..• 
opinião sobre a culpabilidade ; ella_ é so-
mente uma declaração de qne nao ex~ste mo- « Eli professo a opinião de que quando 
tivo algttm politico para oppor-se ao pro- os Srs.Senadores commettem faltas ou de

lictus, fóra da questão política. fóra de 
cesso. suas opiniões políticas, jámais deve o 

.Era o que por outras palavras sust~ntétva, Senado negar a a,utorização p:~ra o pro-
em França o Tepresentant.e. La.nglaBl na, cesso.» 
sessão legislttkm de 3 de abr1l de 1854 : 

Sob a influição desse systema que deixa ao 
«Deve-se apenas investigar si o pro- Poder Judicial'io toda a apreciação de ·me,·i-

cesso é leal e sincero; si não encerr<L tis dO processo, para reservar ao exame do 
um p1•ete..""<;:to para despojar Url.?- !?0P11 - legislativo unicamente o seu aspecto politico, 
tado de sua cadeira. Tal é a m1ssao da tem-se gerctlmente ;-;ust.entado que, por mais 
Ca.ma.l~a, e suas investigações. sob e::~t\j evidente c1ueseja,a crimimtlida.de do accu~ado, 
ponto de vis~a, ~odcm. ser C?n~i~er~~as não commcttem as Camaras infra.cções aos 
como um Pl'lmmro gra? de mstl uc~.ao · principies recusando a licença, qu:J,ndo esta 

Depois, ~~. Cama.ra de01de. Quan?o tem privaria, o legislativo de um concurso imlis· 
:t conviet.;~ão de que o pedido é smcero. pensavel ou quando sacriflca,sse n, propria in
sem occultar um pensamento _de e_erso- dependenciu. deste poder. 
r,.uição. ell:.t conc('de a auto1'1zaçao, 0 .i\pplicado criterio tão rad.ica.l ao caso ver·· 
que niio significa, de modo a~gum,. que tente, vel'ifica tL Commisstio que nenhuma . 
reconhece ou presm~e a oxls~oneta do consideração d.e ca1•acter politico aconselha 
tlelicto ; Iüas que ns<.t excl';!Slvamcnto u. denegação d:1licença impetrada. 
dttr á. justi•;·:.\ libcrtlade do ~tcçu,o..: Ti'a.tii-se e!Tectivtunonte de uma ctcção cri-

Si, :~o contrario, o ped1do na,_o parece min:tl prh·ad~~ em que, se remotamente 
sincero, :.t Cama1·:t repellc a hcm~ça., 0 poderiam tct· ihfluldo divergencias pa.l'tida
que que1· dizer que em presença, ntto c!a rias,prepondm•ante e immediatamente actu~~
justiça, mas das paix~es ~olitica.s,_ deseJa rmn a revolta do brio fel'ido por injurias 
que sua independenc1a SeJa respeitada.» puno-entes e a inilludivel obrigação moral e 

Não foi outra a doutrina sust~nta.d;~, em juridica, que. ao Junccionario p~bJico de alta 
um parecer ::tpresen:tado à Assembléa Na- categoria se 1mpoe, de chamar a provas no 
cional daquelle· pn.iz, em 1872. pretorlo o jornalista,, accidentalmente Depu· 

tado tambem,-que o accusa, com iosistench 
O relator dizia: ·e vehemencia extraordinarias.-de torpezas 

«A Commissão resolveu que, si o po- e crimes, <.\lguns a.té de funcção. 
dido dirig·ido contra Ml'. Carré-Keri_s?u- Não o fizess~·· e o genern,.l _requ~rente i1~s0. 
et eJ.'a inteiramente extranh~ á pol~t1~a facto confes:sar1a com o. seu sllen~w as ~.ra-ve.-; 

. e ás. suas rnncções- de· Deputado, s1 nao ·faltas que lhe ~oram Imputada~, d~g1 -~dado · 
envolvia um pretexto pn.ra separar nosso assim, no ~oncelt~ dos se_us conCidada~s e dos 
cóllega do exercicio de seu. mandato, seus s~1perwres ln~::'archlco~,-.elle!u. quem 
deverü\ sm· autoriz<.td,o por nôs outros ... 1 a qualidade de _ m1hta.r ma1s 1mpoe o culto 

Vol. IV . 27 
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das virtudes civicas e a sensibilidade do sim
ples pundonor. 

Por outro lado, a época não é de tumultos 
ou paixões na política do paiz; a Camara 
uos Deputados não offcrece o espectaculo de 
~ousou mais agrupamento.'! que se degladiam, 
d~ modo a suppor-se q~e haja no pedido de 
licença. em questão o proposito, governa
mental ou não. de arrancar o Deputado á sua 
cadeira. de supprimir·lhe a voz nos debates, 
fie alterai' o resultado de votações, desti~l
ca.ndo~se maioria ou minoria. 

Negar, pois, a licença pr,dida seria conver
ter em odiosa protecção · de caraeter indivi
dual· um privilegio, cujas razões theorica.s e 
historicas pairam muito mais alto, na região 
da indpendencia e integridade dos publicos 
poderes. • 

Ora, os publicistas ma.is eminentes de 
sciencia constitucional, escreve o argentino 
Miguel Romél'O, em sua notavel obra ElPaJ·
lamento, se teem pronun·ciado em favor dos 
privilegios parlamentares, si bem que dis
cordem sobre a extensão a dar-lhes. A tal 
respeito, a doutrina geralmente acceita é 
que hão de limitar-se aos strictarnente ne
cessarios para assegurar a independencia. e 
liberdade do· corpo legislativo. 

Um segundo systema existe, porém, se
gundo o qual a. Ca.mara dos representantes 
da Nação, ante um pedido de autorização 
para processo de um dos seus membros, não 
age co·mo corporação política, decidindo por 
criterio estranho á stricta applicação da lei 
ao facto; mas deve ater-se ás normas com
muns de um tribunal judiciario, deliberando 
exclusivamente pelo allegado e provado. 
Tal orientação, que se alheia de todo o fun
damento historiao do p1•ivilegio parlamentat•, 
não tem fui to ci~rreira.. Evidentemente o~
agerada. olla, contrariando o proprio texto 
constitucional, equipara. as funcções d:t Ctt· 
mara ás que o Poder Legislativo exerc~ no 
caso da processo do Chefe do E:Jt!tdo, por 
crime de funcção, como si á mesma Camara 
incumbisse mesmo sentenciar, absolvendo ou 
condemnando o representante accusado. 

Rep :llindo radicalismo tão insustenta.vel, 
ha, todavia, quem at~ribua á Camara, na 
hypothese questionada, a faculdade de, não 
se adstringindo exclusivamente ao aspecto 
poli tico do processo, examinar de meritis o 
fundamento juridico e os elementos proba
torios do pedido. 

No parecet desta Casa, n. 21, de 1891, 
f.. emittido sobre o requerimento p:.tra processo 

. dos Deputados Assis Brazil, Joaquim Per
nambuco e Custodio de Mello, se lê: 

«Considerando, <:~.lém disso, e quando 
taes factos se tivessem dado, já estando 

em execuçãl) o novo Codigo Penal, que, 
si mesmo no ca.so de tlagrancia em crime 
inatlançavel. o processo instaurado con
tra. algum representante da Nação deve, 
depois de instr-uido e antes da pronuncia, 
ser remet.tiúo á ca.mat'a. rospecti v a para 
resolver sobt·e a procedencía da accusa
ção, desde que o accusado não opte peto 
julgamento immediato (art. 20 da Con
stituição), o que implica a necessidade 
de exame e apreciação das provas nelle 
produzj da~, com. maioria de razao nlio 
póde a Carna?·a pn~scindir do exame e• 
ap;;eciaçi1o dos documentos, inquerito ·OH 

outro qt~alquer genero de provas em que 
pretenda basear-se o ministerio publico 
ou a pa1·te offendida, para processar· qttal~ 
quer dos seus membros, afim de poder a 
mes1na Cama1·a pronuncif!r·se, com conhe
cimento de ca'ttsa, sob1"e a p!·ocedencia do 
pedido de licença, de que trata o cUado 
art. E. O da Constit·uiçilo e concedel·a . ott 
neg<~l-a; » 

A respeito, dizia o Deputado general Gly
cerio, n J voto em separado que pt·oferiu so
bre o parece1• que. concedeu licença para 
processar o Deputado Vicente Antonio do 
Espírito Santo: 

«Quando se discutiram no seio da 
Commissão os pedidos de licença para 
serem processados os Deputados Assis 
Brazil c Martinho· Rodrigues de Souza. 
opinei que 1.1. Camara, em fa.ce do art.20 
da Constituição, devia sempre conceder 
taes licenças, afim de que se não creasse 
privilegio odioso em fnNol' dos represen
t,a.ntos ua. naç;1o, limitando-se essa pra
tica. sómente aos casos em que a pre· 
sonça. do Depnta.do fosse in•tispensavcl 
aos trabalhos legisla.tivos,sob a condição, 
em todo o caso, de sor dada a. licença, 
uma. vez cessado o impedimento. 

Entretanto. foi votu voncedur na. Com
missão e sa.ncciooado pela. Ca.ma.t•a, que 
esta tom direito de conhecer da. legitimi
dade da. acção e do mel'ito da prova, 
para conceder e denegar as licenças. 

Esta.belecida. e firmada essa pratica, 
sou obrigado a votar contra no caso 
occm·rente. por me pa.1•ecer que não ha. 
prova· suffi.ciente pa1·a autorizar si quer 
a formação da culpa. Nã.o di::;cuto com 
largueza o merito da. prova, para que a 
opinião de um memb1·o da. Commissão 
de Legislação. Constituição e . Justiça, 
ainda. que sem valor jurídico, não vá 
influir no juJgamento do processQ.» 

Foi tambem fundamento do parece!: que 
negou a. licença solicitll.da pelo Deputado 
José Bevilacqua para. ser submettido a con
selho de g11erra. o seguinte: 
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«Considerando que, segundo os p:·ece-~ pio, á. sua. índole de poder essencialmente 
dentes, a. Ca.maru., pa.ra conceder a li- politico, para sentenciar. 
cença., em taes casos, tem o direito de Accrescentou o parecer que a Camara se 
avaliar substancialmente o merecimento limitava a reconhecee que o pedido . era 
dos factos e das prova.s,-nega.ndo-a.j sincero, que provinha de uma justa causa, 

· .IJ.uando se deduzir ausencia de motivos que não o determinava movel político ue 
para a prisão ou de criminalidade (Pierre perseguição ou vingança. 
-T1·. de dt·oitpolitique, n. 1.104.» Como se vê, não estc.í. ainda as'lente nos 

·os pareceres posteriormente submettidos à e~piritos um pont~ ele doutrina nestt~: mate
decisão da Camara. e relativos ao assumpto rm, em que varta tambem a pratlC<\ de · 
·examinaram, todos, o merito das accusações, outros .P0 ':?s · 
.em faco das provas e dos princípios de di- . Na ."taha, a. jurisprudencia é contru.-
reito, ~xcepto os que foram proferidos sobre dic_toria.: . , •. . . ,, 
;pedidos de nutorização para processos do:~ Da. pum~tr~ v,ez que .a .camatclJ ~eve d .... 
D~putados Francisco Glycerio, Irin<m Ma· se P10n_unc~a1 s~bre o a.s:sump_to, 1.esolveu 
:chado, Torqua.to Moreira, Alcindo' Guana.bar,t que, nao se .. pertencencl~ a St mes~o u~ 
e Barbosa Lima, em 1898, e do Deputallo Deputado e sw~ tambem a.o~ seus e_lmt?re~, 
Irineu Machado em 1900. e~a de~er da Ca,m~ra examma.r pr1me1ro c"t 

' · · smce1·zdade da a.cçao. e. segundo, a, p,·ova o 
Na primeira dessas peças se lê que, a fa· até a gravidade do facto imputado, para, 

.. <mldade que tem a Camnra de conceder a li- comparados os dous damnos,-o da denegaçã.o 
cença. prévia de que trata o art. 20 da Con- da licença e o da suspensão do Deputado, -
·stituição, não pres~tppõe a de apreciar deme- resolver em um ou outro sentido, conformo 
.ritis os factos arguidos, pois, si assim não as circumstancias particulares do caso. 
fos:se, ficarja. completamente bureado o prin- A pr.oposito, porém, do requerimento 
·cipio essencialmente constituciona,l da com- contr11 o Deputado Mazzucchi (parecer ele· 18 
petencia peculiar a cada um dos poderes pu- de maio de 18i2), a mesma Camara reco
blicos instituídos no art. 15, competencia nheceu que entrai' no conhecimento de facto 

.que se acha positivada co art. 16 e nos se- e de direito, em umaquestão dessa natureza., 
guintes da mesma. Constituição. para o unico fim de conceder a licença, eru. 

Sustenta-se ahi que, si para a concessão arrogar-se faculdades do Poder Judiciario, o 
-da licença fosse necessario o conhecimento votou a seguinte conclusão do parecer : 
·substancial das provas, a. Cama.ra. poderia «A Commissão ê de opinião que não corres
:funccionar igualmente em todo o processo, ponde á Ca.ma.ra. a investigação dos factos, 
. até sentença definitiva, o que seria uma ano- nem a discussão jurídica.» 
malia jurídico-constitucional, e que, nulliti· E', ao q_ue parece, a doutrina su:tfraga.d~ 
-cado o Poder Judiciario, a denegação da li- pelo Sr. Deputado Barbosa Lima, conforme 

. cença. produziria. e1feitos de perempção, sem se vedo discurso que pronunciou a proposito 
recursos, o que seria fundamentalmente con- do pedido de licença. para processar o Depu
traria á índole das lei& de organização ju- ta.do Martinho Rodrigues. S. Ex. declarou, 

. diciaria e á Constituição que instituiu as então, que a Camara. não tinha competencia. 
instan0ias, como razão de ordem publica e para substitllir·SO a, cada um dos juizes e 

. superior. ... tribunats que, na especie correspondente, 
!leve conhecer da questão, pois, si a tivesse, 

Na segunda das citadas peças, relatada caber-lhe-hia o exercício de todas a.s forma
pelo Sr. Anizio do Abreu, delimita-se clara- !idades processuaes; mas. em tal hypothese, 
mente a esphol'U. funccional dos dons pode- não se conhece o p!'ocosso pelo qual a Ca
res, o Legislativo e o Judicial'io, no caso de mara ha de substituir-se a esse tribunal ou 

. concessão ou denegação da licença, para ficar juiz, começando desde a. inquirição das tes
com o primeiro o lado politico e com o se- temunhas até á sentença definitiva • 

. gundo o lado jurídico da questão, isto em Accrescentou aquelle Deputado: «A con-
bem da reciproca independencia desses pode· clusão seria que os tribuna.es ordinarios, 
res, da sua harmonia e equilíbrio. . nem mesmo em crime commum, como este, 

Concedendo a licença. solicitada, declarou de injuria ou calumniu., tecm acçfl.o sobre o~ 
o parecer que a Camara não julgava, ou an- Deputados. 
tes, não prejulgava, porque não entrava no Tratar-se-hia, então, de julgar um Depu
merecimento da causa e das provas que tado; mas o que a Constitui~ão quer é que a 
ainda não tinham sido feitas completas o Camara dê licença para que o tribunal com-

. cabaes para um julgamento definitivo ; que petente possa julgar. A necessidade da li

. a Camara não se investia precipitada e pre· cença inspira-se em qué, em épocas de agita
ma.turamente, pol' mero arbitrio, de attri- ções políticas, muitas vezes é necessaria a. 

1 buições judiciaria.s, repugnantes, em pi'lnci- presença de c~da um dos membros da Casa 
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do,Congl·ess0, e: em que, no caso .de contlicto .mann, . pessoa ... que,- pelo .cargo:,q:Q.e exerce e 
entre os poderes, a Camara.-,est~ia a.rmada. p,elas honras.l qRe lhe,: hão·, sido confe.ttidas:em . 
da- faculdade· de negar licenc;a, , afim de-im- r·et:ribuição; a . ser:vic_os ,. prestadoS•· á , patria. 
pndir, que os seus -memb1·os·· sejam retirados gosa.do.mais ,alto .concetto, entre· os·.seus· .. con-
dos -trabalhos-legislatlvos ~ cidadãos • . 

A 0amara nã.o. tem o "direito de. inter._pre~; 
tar o Codigo Penal in sp,ecie · para . dizer::. si- · Constam.dé sua'fé 'de otfiéio, junto·â•petição 
sr:drata.deihjltria. ou c:Llumnb. ~) os ·seg·uiutesassentamentos: · · 

Entre a.s doutrinas .radicaes que ahi ficam·. a) Por ordem. do dia do commando em 
expostas, é possiveL. encontrar-se- um ;justo cllefe · do 2~· corpo do exercito, n·. 87, de 14 
meio em que ellas se combinem e ~ harmoni-:-· de setembro de 1866~ foi e1ogiado por se, ter 
zem, .como .. propoz .;.L · Ca,mara •. na , seo:isão .de tornado· sau·ente por sua bravura nô combate· 
2.2 de a ~·osto de 1891, o . Sr •. Deputado~.Am-:- de curuzú·~ . ' 
:philophio. ·· .. ;_ b) Por· ordem do· dia· do commando em 

úonhecendo do. pedido de. autol'ização . pM~a ~ chefe, n. 88; de .10 de, outubro de 1866~ foi 
processode ·um dos seus .membrus, a Camara elogiado· pela coragem· e bons serviç.os que 
:pronuncia-se evidentemente como entida.de prestou !lo comhate ·de Carupaity . 
politica•.; mas para.que o p_ossa. fazer, com c) Foi elogiado; na parte dada pelo com
prudente arbitrio, para decidir . si se trata. mando do corpo de artilharia ao da brigada 
ou não de crimes imaginarias; si o processo da. mesma ,arma, em· 26 de abril de 1867, 
COl'l'esponda ou . não . á verdadeira ou falsa níio só pola smt bravura nos combates, como 
:mputação.,de um.delicto, si ar tificiosamente pela sua infa.tigavel caridade de en:fermeil'o, 
se pretende ou não atacar a integrídado do levando seus actos humauitarios ao ponto de 
Legislativo, necessario lhe . é proceder, não despende1• não pequenas . quantias com · rou
com a teclmica esmerilhadora. de juizes pas e dietas para.os convalescentes. 
adstrictos a estreitas exigencias legaes, mas, d) Em junho. de 1867 foi elogiado pelo'com~ 
ao menos, .. com. o . simples raciocínio de ho-. mando .. elo corpo de. artilharia, , não .. só. pelos 
mens par.à quem, não bastam, em; ma teria .de relevantes serviços prestados .. mn . combate 
tanta• grav:idade, as·. mér<IS allegações , de: por tão. dis~ inctoíofficial, corno ,por sua·:infa~ . 
quem que.:r.que seja. . ; ~ ·-;: ;tlgavcl ca1•ldade, levando a: dedicaç~ão : ao 

Tt•ata,se: realmente ,· de um delicto OJ!'i.ôª'~ ,;ppnto de dormir, .como enfermeiro, entre os-
acção incri:r;ninada não.Joi evidentemente ·de~~- .cholericos. . 
tinida como taU. . e) Tomou P.arte. no c:nnbate de Itororó, a 

Póde-se ·presumir razoavelmente a :p i.·atica 6. de .. dezembro de 1868, sendo elogiado na 
delictuosa. do Deputado .. ac.cusado,.ou o crime· parte do commando. do corpo por ter-se . dís
nenlmma 1relação póde ,_ter certamen.te, com .o tioguido por sua bravura . . 
repl'esentante em questão .. ? E', comesinho que f) A 1l .. de dezembro dó, mesmo anno tomou 
o .impeti'ante•tem;o dtreito.de agiremjuizo _pt1,rte na batalha do Avahy, sendo elogiado, · 
na hypothese, ou trata-se, de pessoa visível-· .m~ parte do commandante em chefe, por sua 
mente incompetente. para isso ? .bravura, calma. e bi,zarria com . que sempl'e 

São estas outras . tantas .q uestões preliroi- combateu. . 
nares a' que ,qualquer entia.u.de·não se poderia g) Tomou parte no;;; combates de 21 c 27 de 
subtrahir, uma vez: chamada a . resolver dezembro no mesmo anno, sendo elogiado 
sobre-licenç<t:para·.um proce~so ; questõe.;; .que p,olo muito que coadjuvou o commando da 
o proprio ;juiz. teria,de decidir no :;imples in~ artilharia, portanclo-se sempre como um 
gi·cs"lo, ,da -acçã.o. bravo. · 

.Assim, a par dafuncçã.o met·amente po~ h) Em s: de•n.gosto·de: 1869, por ordem do 
litica, á Camara incumbe, parece-nos, certo . dia, regimentu.l n. 81; foi elogiado pelo in
exame do pedido e elas .peças que o justi-, tcresse que mostrou no arranjo e movimento 
fiquem, sem.;que·isto; implique -usurpação . ue da sa bateria do primeiro regimento de ar
funcções ·judiciaes•e<neeessidade1de . conheci- tilbal'ia. 
roento,. de· tados-osl·elementos probatorios da i) Tbmou pa.ete· no bornbardeio:e :assalto á :. 
acçã.o, . aliás ·.ainda,nãoproduzidos, nem,sus~. f0rtific~ção de· Peribebuhy, al2 · do mesmo 
ceptiY.eis, disso, .nas:ta, phase itücittl do , pr.0ce·· mez, sendo elogiado em,01·dem regimental •. 
dim.ento judicial. .i) Marchou sobre Goacupê;, ·_sendo mencio-

Isto::posto, e:iest:.tbelecido• que não se cogita nado com. ologio na~ .. ordem do.· d-i\1 . regi .. 
·de move,C• p.olitico" . na'- es-p_.edie, vejamos · si: . .men·ta!, .n. 79, de 13. do· referido me~. 
é - possivel- : l~esponder: ús-qum;tões-i a.cim[.l. . forr• k): Aindar ;a · 18· d{3.agosto tomo:u:: parte no 
muladas; . . combate ,<le CaraguatahY:•· sendo,.elogiado.em;, 

E' autor:· do .· :p,etlido de licença" pa.ra p;ro.-- ·ordem do.; dia reg-imental, n. 8.0~ . da~ 19. do 
cosso do· Dapütado Alfredo V:arela o generuli .dito mez., pelo sew., comportamento . na. 

· do· exercito-bt•a.zileiro. José Bernardino Bor- accã.o .. 
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l) Por-portaria ·de :..22 de ·ma1·ço :de 1876; s) Em·ordem··do dia.de·27 ·de setembro do 
· foi-'elogia;do pelo zelo com que· se houve du- 'ditoanno, foi :pelo·.mesmo commando louvado 
rante a administração ilit'erina de ''Ministro pela icnexcedivel dedicação á causa ela lei e 
tLa· Guerra~ da justiça, mauifest~da no desempenho das 

·m} -Já•·nomeado cavalheiro da Ordem de espinhosas commissões que lhe teem sido con
Christo ;:e da Ordem da• Rosa., .por serviços fiadas. 
prestados em combate, foi, por · .. decreto de 3 t) Em ordem do dia de 4 de dezembro, 
·de ·maio de 1876, coridecora~do com a me- .ainda daquelle anno, emanada do sobredito 
dalha de ~a classe, em ·attenção ·á dedicação commando, foi louva1o pela perícia com que 
não ce>mmum. polct ·humanidade, abrindo om ·se houve c bravura, já ta,ntas vezes eornpeo
Curuzú_uma enfbrmaria em que foram tra- •vadapor seus velhos companheiros ele armas. 
taclos muitos-soldados ac9ommettidos du cho- u) Pela, ordem do dia de 7 ele dezembro do 
lera-rnorbus, aos quaes não só serviu de anno de 1902, ~manarla. da. Repartição doEs
enferrneiro como forneceu gr<~tuitawonto tado Maiol' do Exercito, foi-lhe ::.tgraidocida a, 
dietas e vestuarios.' coa,djuvaçi\o intclligente e etlicaz que sem-

n) Em portaria do 5 de janeiro de 1878, pre :prestou, na. qmüirlade de commandttnte 
foilouvado pelo zelo e Lealdade com que des- do· 5° distl'icto milítttr. 
ernpe11hou o cargo de ajudan-te de ordens do v) O Ministro da Guerra., ao deixar estA 
Ministerio da Guerra, du.ndo constantes carrro, em 14 de novembro do mesmo anno, 
provas de intelligcncia, e dedicação. magdou elogiai-o pela correcção milita,r, 

o) Por· port:tria do ajudante-general de zelo e dedicação com cgw se houve naq11Clle 
27.de julho de 1887, foi mandado louva1• pelos comll1iwdo. 
desinteressados o bons serviços pl'esta.dos á Eis ahi um longo invenbr.io de actos de 
causa publica,. no intuito de ·evit<:tr quo a bcnemerencia prost,tdo:Sá noss::.1, patri:tpclo 
epidemia do cholora-morbus, quando gl'<.ts- rectuerente e <pie fi.r·nutm, de modo lnilludi
sa.va na Ropublica Argentina, invadisse a vel, nma alt<L pm•::;onallclado mora.l. 
:;:>l'ovincia do P<traná, .serviços estes de que Vejamos agora os f:,ctos Clue eUe c1ualifica. 
tratou a presidencia da. referida . provincia. de delict;uosos contra. tL sua lJoa fa,n:m, decoro 

p) Por portarüt de 28 de janeiro de 1888, e honr~~. si fora,m praticado~ pelo Deputado 
do Ministro da Guerra, foi-lhe reglstJ·ado accusado e si realmente são definidos como 
em seus nssentamentos o agradecimento do taos pela lei penal. . 
presidente daquella provinci::1, poP valiosa _\ppensos ao req_uerimento de llc.ença 
offerta que fez á auh1, do mus.ica da, .Colonia acham-se cinco numoros do Commei'cw do 
:VIilitar de Chapecó, iüt qual era director, Brazil jornal que se publica nesüL C:tpita1, 
com louvores pelo nunca desmentido in- sob a direcção do Sr .. \tt'rcclo V<treb, con
i,ere.sse que tomtt pelo adennhmento e pro- forme se lê no frontespicio da mesma folha. 
gresso do estabelocimento que com verda
deiro tino, zel.o o intelligencia dirige )1:1 <Ll
guns annos. 

q} Por porta,rüL de 2 do junho de 1894 
foi declantdo quo, tendo-se verifie<.Lclü qne 
este officin.l, commandaotc cl<t feontetra das 
Palmas e d Lrectoe da Coloniu Militar do Cha
pecó, no Estado do Paraná, não tomou :parte 
na r~wolta e serviu com le::tldade á Repu
blica, ficasse sem effeito a ordem de prisão 
e a dispensa dos referidos ca.rgos, que lhe 
tinham sido impostas. 

1·) Na ordom do dia, de 26 de junho do 
mesmo anno, emanada do commando do 5° 
districto milita r e das forças em operações 
no' Estado do Paraná, se lê: «Inda mais uma 
vez o distincto coronel J os(~ Be1·nar·lino 
Bormann demonstrou que conserva inaltera
veis os sentimentos elevados que lhe dão 
logar saliente entre os valentes que illustra
ram o nome. · brazileiro nos c:;~,mpos do Pa-

. 1•aguay. 

No numC~ro de 5 de m:1io do corrente :wno 
encontra-se um al'dgo inserto na parte cdi.
ctorial, solJ <t epigeaplw ~<.\. Cana.lhévGmüda» 
e a.ssi(rnado pelo dito Sr. _\lfredo Yarel<~, no 
qual,~~ proposit.o du, passagem do a,nniversa.
rio mtt<tlicio do requorento, se lê, com re
ferencit.L :.~ este, os seguintes trechos: 

« E:)te rio-grttndo11se degenerado da 
tradicional <tltlvez ele seus pateicios, fez
se o escravo submisso elo grande assa
sino o famoso ladrão Vicente Machtt
do ... » 

Sua coragem, sua resignação nas privações I 
·'sem numero por que passou, ·seu:pat1•iotismo, 
, ·sau amor á Ol'dem, tornaram-n'o credor do 

reconhecimanto da Patria;» 

« General deshomado na, vergonhosa. 
façanha do Xanxere, logar p1-1ra ond.e 
fugiu espavorido da.s hostes de. Gumer
cindo, sendo por io,:so considerado desel'
tor, constituiu-se este misero soldado, 
que ê a mancha de sua nobilíssima clas
se, o .maximo perseguidor dos camara
das, pa.ra ga.nhêtr e manter .as boas gra.
.ç;:ts da, féra do kilometro 65. A's suas 
intrign,s ... » 

« Parvoeh·ão ridiculo, (1ue, não obstan
te a. sua corvarde attitude de 1894 ... » 

« ••• este general Bum ... ~> 
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c Faça muito annos como este o palha- suas perseguições e desvarios. e, por--
ço fardado. de Curityha, mas não da fór- tanto, impossibilitado de depÔ!' com a 
ma por que tem empregado os ultimos precisa. liberdade.» 
de uma visivel velhice, que S. Ex. for- « ••• as tropelias do commanda.nte do· 
ceja. por esconder com os cosmeticos e 5° districto, instrumento docilimo do, 
pinturas que lbe estãrJ compromettendo grande bandido Vicente Machado.» 
a. saude da cachola..» ·< Um homem que, além de energu--

4( O autor d'estas linhas a conheceu bem meno e escravizado de· um tyrannete· 
outra; é verdade que, n'esse tempo. a feroz e rapace, é agora apontado como-
;Jegradação moral não contribuíra, como eonnivente em crimes barbaros e amparo 
ora contribue, para a miseria de sua de conhecidos defraudadores do fisco. »· 
pbysiologia cerebral.·.» « ••. fazendo do ser·vmsmo dos man--

« Faça muitos annos, e quando chegar d · d d t· · t 
áquelle do ultimo da vida, oblitere a. arms de nossa egra an ISsima. ac ua--
memoria. quanto possível para que os lidade, a escada para. augmentar e pro-
I'eniorsos lhe não transformem em um gradil• · » . . 
inferno a hora fioal, com a relembrança E' do numero 'd.e' ,7 de junho o editaria 
da traição feita :.L Menna Barreto, ami- ainda assignado por Alfredo Varela, sob al 
go de infancia e parente, e da macula. epigraphe- Os dous heroes Vicente e Bor-
com que ennodoou a farda b1•azileira, mann -. do qual destacamos estes trecho~ e 
limpa até hontem, no quadro de nos:3os phrases referentes ao peticionaria: 

· :':ófil~_iaes generaes · » « Aos desvarios do grande bandido deu·~ 
No numero de 13 de maio, sob a epigra- mão forte o Sr. José BePnardino Bor-

phe-«0 grando escanda.lo no Ministerio da mann, cooperando para as persegui-
Guerl'a,»-e ainda com a. assignatura do Sr. ções ... » 
Alfr·edo Vareta, se vê um artigo editoria.l, « ..• qualifico o autor da maldade-

. eom as seguintes referencias expressamente villã aos companheiros de classe,nos de-
:::<féi:tas ao requerente: vidos termos, isto é, chamo de « insen--

. - « .•• O commanclante do districto, que sato, atrabiliario e perseguidor» o Sr. 
'.• José Bernardino Bormann. >> 

violára a lei, determtnando ínquerito « ••. lhe falta criterio e é um animo 
·absolutamente inadmissível. .. » 

« ... Auxiliado pela perndia de Jos6 desponderado e violento, sob apparencias . 
. Bernardino Bormann .•. » contrarias.» « ... Retirado da colonia 0 inimigo dos « Mas, então e3tc desmiolado.» 

det'raudadores das rendas·publicas da Fa- « Bormann não passa de um desses-
zenda Federal,e mantido 0 commandante impagaveis generaes, quo na America 
d d' t · t ( t t do Sul se faziam muitO ás pressas e com. 

o IS ,rico o requeren e) que os pa ro- • esquecimento dos requisitos que devem 
cina. 0 favorece.·· » l ter otiiciaes de tão alta categoria.» 

No numero de 15 do maio, em um arti- . · • "d d · 
güete sem assignatura, mas pertencente c1: 9_ ~ue al.n, fiel!: 1eprod~.z1 o a par ~s I?ve-
parte editorial da folha lê-"e . ctl.' a:s e e~pr essoe~ ultraJa~tes. é uma. f<.trta-. 

' · .::. · · mL•sse de unputaçoes· de cr1mes con1ira o re-
« ••• general Bormann, escravo do in- querente, e do acto:s deponentes que o ex--

fame regulo do Paraná .• ~» . põem ao odio e ao desprezo publico, isto:,), 
« ••. Bormann, cuja reforma se impõe : um longo rosario de injurias e sel-o-ha .. 

não está mais em condições de pertencer tambom üe calumnias, si a prov11 dos actos
ao brjoso exercito nacional, o energu· delictuosos imputados não for feita no juizo 
n:!.eno instrumento Je Vicente Machado competente. 
e .. ag.ora reduz.ido p. or este.' ao trist. e papel./ Tal é a cla~sificaçã.o quo á conducta do: 
de PROTECTOR DE CONTRABANDOS. E tem Deputado accusado dá O Codigo Penal, tal é 
o topete de f,~Uar em desaffL'onta o a que lhe dá o peticionaria no .seu requeri
cumplice de criminosos defi.•audadores do mento. 
fisco.» Póde ainda nutrir a Camara duvidas sobre 

· sobre a autoria do delicto ~ Não é crivei. 
. No nume~o de 5 de junho, sob a epigrapho o.s a.rtL,•)'os em questão são assignados pelo 
~~o verdaden•o responsavel» e com a assi- ·~ 
gp,atura-Alfredo Varela-lê·se um editoria- accusado; sob a direcção deste vem, noto
no qual se contêm os seguintes trechos relal riam ente, á luz, o jornal em cuja parte edi-
t- t" · · torial foram elles publicados. 1.vos ao pe Icionarlo: . Si mais provas são necessarias para a con· 

«O pessoal d'alli está sob a autoridade demna.cão do autor desses artigos,o juizo or
de José Bernardino Bormann, sujeito a dinario ser<'t o seu logar proprio. Para a li-
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cença de processo bastam os elementos de 
convicção ora fornecidos. 

Aliás, o proprio Deputado em questão de
Clarou que o uni co caminho digno para o re
querente era. chamal-o a juizo. São palavras 
suas, constantes do artigo sob a sua assigna
tura publicado no Commercio do .81·azil, de 7 
de junho (exemplar junto c.t petição): 

« Fielmente photogeaphado por mim, 
se entendeu, com injustiça. quP. os meus 
traços do sau ca1•acte1· o oílendiam, «den
tro da. lei», só lhe ficava um desaggeavo 
regular: serenamente pedir licenç~:l. para. 
o meu proci:lsso, que o representante do 
Rio Gt·ande do Sul seria o primeiro a so
licitar lhe fosse dada, por seus pa,res.» 

Nestas condições, é a Commissão do pm·e
cer que a Camara conceda a licença pedida 
pelo general José Bernardino Bormann para 
proce~sar o Sr. Deputado .:Ufredo V<trela 
por crime de calumnias e injurias impressas. 

Sala das Commissões da Camara dos Depu
tados, 18 de julho de 1904.-ParaHhos Mon
tenegro, presidente.-A1·thur Le'iltos, relator. 
-Frederico Borges. -Lui;; Dorningues, com 
<t resalvu. de meus votos anteriores. -Mello 

10
111attos .- E~te'f!am Lobo, vencido, pelos mo-
tivos seguinteS: -. 

,._ I- Em flagrante co.~tradicçãó iucorPoria 
subscrevendo o pa,recer acima relatado. 

O que nelle se affirma como dout1·ina, o 
que se apura como facto e as respectivas 
applicações de direito-tudo contrasta com 
o teor geral e conclusões do parecer, de que 
fui relator, em especie analoga-o pedido de 
licença feito, para o mesmo fim deste, pelos 
Srs. Dr. João Vieira, Ferro e José .Justino 
Teixeira,. 

Assim sendo, vou externar, menos concisa
mente do que o fiz naquelle outt·o ca.so, as 
mzões que· me in8piraram e inspiram o voto 
quer nurnn., quer noutra hypothesc. 

Materia strictamente jm•idica, sómente 
sob essa. face convém sor aventada, e nestes 
termos o fa.r.ei. 

Antes, porém, torna-se preciso necess::trio 
reparo. 

Ha na petição do Sr. general José Bemar
dino Bormann um trecho singular. Como que 
mal se dissimula ahi uma vaga referencia 
ao acto da Cu.mara, sobre o assumpto,
acto que, préviamente, se taxa de injusto, si 
for advel'so ao pedido. 

Melhor se ver(t copiando fielmente o texto: 

« O peticionaria, mesmo nesta conjun
ctul•a, que1• permanecer fiel ao dover e ás 
leis de sua. Patria. e, por isso, nã.o vae 
procul'ar em meios extra-legaes uma re
:paração. 

Elle annexa a esta petição os artigos 
injuriosos e caJumniosos, e confiante de 
que a }ustiça ntTo é apenas um nome. es
pera dos Srs. Presidente e membros da. 
Camara dos Deputado" despacho t'avo
ravel.» 

Quererá com isto significar que, denegan
do-lhe o podido. ter-lhe-ha. a Cama1·a, em 
realidade, dispensado justiça., apenas em 
nume? 

Não se presumindo, nem se devendo pre
sumi I'. semelhante proposito a anima. r o 
requet•ente,- cuja. fé de officio resa uma 
longa vida militar sobremodo honrosissima, 
julgo, todavia, de necessidade, salientar -
dada. a equivoca ambiguidade daqueUas pa
lavras- quo indet'erir a presente petir;ão de 
licença, importa commetter rectilinea justiça. 

Isto posto, cumpre entrar no exame das 
varias o delicadas questões quo o parecer 
assignala. e resolve. 
li- Susci&a·se, primeiramente, a debatida 

controversia. de saber até onde·vae a com
petencia da Ct\ma.ra ao deliberar sobre pe
didos de licença para se processar Deputados. 

Acertttda ou errad<unentc, penso que deve 
ser ampla. es::la compet.encia. Envolve ella a 
apreciação de formalidades externas, do con
tendo das provas, da autoria e responsabili
dade, de todo o delineamento, emfim, do 
processo. 

Assim entendendo, cuido ser esse o unico 
meio pelo qual se poderá decidir, com inteiro 
conhecimento de causa e ratlectida pondera
ção, da procedencia. ou improcedencia de um 
pediio de licença. 

De na.da. vale o exame meramente ex
terno d.o processo. Fa.llaz e fcmentido é esse 
metllodo. -

Desassociitr inteiramente, como olle o faz; 
o direito da acção, a. substancia. da ('ól'ma, 
parece-nos insu;:;tent.a vel. 

Recorrendo-se á origem, mais rudimentar, 
do direito e da aeção (e esse é, por certo, o 
melhor meio do nos guiarmos na lnda.gação 
do qualqum· im;tituto scientifico) YeL'·Se-hu,, 
segundo o ensina. Cogliolo,- o direito pro· 
vindo, or·iginariamente, da acção o jus indo se 
embeber na actio; vei"-se-ha aH1da o profundo 
\VÜHlscheid (citado om Cogliolo, L'Evol7,1,zione 
del Diritto, pag. 102) mostrar quo a acç11o. 
no dir·eito romano,e o rn-op1·io di)·eito, o não 
uma consequencia ou uma serva dene. 

D'ahi se infere que andam ambos con
jugados no mesmo é lo jurídico. Sem se 
apreciar o merito do direito, não se poder1i 
avaliar da acç11o ; ou por outra: sem se en
trar na ana.Jyse do facto, que dá origem á 
relação juridica, sel'á impossivel se prq_ce
der, com justeza, <L applicabilidadc da acçao. 
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Pôde um proce::so revestir• todas as forma
lidades externas que a technica '-juridica lhe 
impõe; e, todavia, nada impede ,que, sob 
semelhante veste, se occulte imaginaria 
crime. 

Ha de a Camara. deferir um pedido de li
cença feito ne5sas condições~ 

Pela theoria de só se adstrjngir ao exame 
exterior, meramente formal- deve ter o 
pedido despacho favoravel. 

Consoante a doutrina, a que o parecer se 
refere, dá-se a licença, quando feita «com sin
ceridade, sem occultar um pensamento de 
persêguição». 

Figure-se, entretanto, de entre outras, esta 
hypothese: quem se supponha envenenado 
por arsenico (commettido o crime por um 
Deputado) quando ingeriu sómente assucar, 
não terá o direito de requerer licença para o 
processo~ 

Reveste-se o ·peâtd.o das formalidades ex
trinsecas. E' sinccra.mente feito; nem obe
dece a n~nhum mo\'el politico. 

Ou a Camara o denegará-e, nesse caso, 
arruínam-se as duas theorlas, visto como se 
acha o pedido de licença em termos de di· 
reito, tom, a compôr-lhe a cstructura. exter
na., todos os reauisitos. 
. Ou a Ca.mara~ por exaggerado byza.ntinis
mo em torno dos principi.os que suppõe ver
dadeiros, concederá a. licença; - e, em tal 
conjunctura, consummar<l. gravlssima injus
tiça, quuJ a de remetter um de seus mcmbl'OS 
a processo, que sab.e, de ante mão, deixar de 
ter a minima. base juridica. 

Sustenta-se, porém, em contral'io, nenhu
ma razão haver para se dispensar ao repre
sentante da Nação tratamento diverso do do 
simples particula1·. Si este, não obstante o 

. absurdo da ímputa<;ão, terá do ser processado 
e defender-se, da mesma. sorte o Deputado
desde que o pediclo preencha todas as forma· 
líclade:'l ext1·insecas-ha de ser proce:-;sado o 
se defenderá. 

. A essa arguiç~ão responde autorizado con
stitucionalista, Luigi Rossi : 

~( Cosi puo darsi che un arresto o nll 
accusn. siano fatti senza sm·i fundamenti: 
.sr. si tr:ttta de un privato cittadino, per 
necessittL di cosa non ci puõ esscre a.ltru. 
guarentigia che quella doi potere giudi
ziario ; ma se net cittadino vi e anche 
la qualittt. di deputato, appunto per la 
garanzía della .seriotcL dei motiYe che 
strappano alla piu alta Assemblen. dello 
stato un suo mem1Jro, si e voluto il 
controllo del corpo costitnzionale cu i egli 
'appartlerie, il quale, nel caso d'un, in
gíustizia, potesse preven.ire l'o:tresa che 
riceverebbe in un dei suoi membri. 
Si cosi non avvenisse, il prestígio deZl' 

Assemblda sarebbe a poco a poco dimi
nuito, per-chc un accusa insussistente 
contro ttn membro di essa lascia pu1· sem· 
p1·e una t1·accia di. sosppetto, e ttna dimi
nu:;ione de 1·ispetto, ve;·so l'Assemblia. 
medesi.ma .» (A.1·cldvio Git!n'dico,vol. 58, ::< 
p. 233.) 

· Em summa: o art. 20 da Constftuição Fe
deral attrihuc á respectiva Ca.mara a ampla 
faculdade de apreciar de me;·itis o· podido do 
licença quo se lhe solicita. 

Sem ser preciso invoc:w ::trgumentos de 
ann.Iogia, com os quaes se demonstraria func
cionar a Camara, n. outros respeitos, como 
verdadeiro tribunal; sem haver necessidade 
de accentuar, segundo o faz Luigi Rossi
que apropria. autorização e giâ ?tn atto im
plícito di giw·isdizione, constituindo, pois, tm 
primo stadio di, gi.ndizf.o-o argumento que 
vou adduzir dirime, sem duvida, toda a 
questão. 

Quando a Cama.ra nega tl licença, não im
põe perpetuo silencio ao processo, nt'l.o can
cella inteiramente o crime ? 
. Logo, exercita acto precipuo, essencial, 

strictamente de indolo contcmciosa: func· 
ciona, nesse particular, com os attributos 
todos de um verdadeiro Tribunal .Judicial'io. 

UI-Força é convir. Reponsam as doutri
nas adversas em um presupposto todo unila
teral. 

Veem sempre na immunidade parlamentar 
o que lhe era exclusivo fundamento em sua, 
n.ncestral genese historica: a defesa do Poder 
LegishLtivo contra os excessos do Executivo 
po:· si ou per intcrmodio do Judicia.rio. 

Náo é sómente esse, porém, o exacto con
ceito da immunidadc. Desdobra-se om insti
tuto jurídico, muito mais complexo. 

Si se debuxou nessa dUa.tada formação, 
veiu, entretanto, realizando, atra.vtiS da bis
toria pulitica, a sua evoluç·ão organica até 
se constituir em preeogativa do corpo !~gis
lativo e do suas funcções contl'a. quacsqum' 
infundados ntaques do Judiciario, ainda que 
::;em snbordlna<;ão daquelle, o até mesmo elo 
um simples pm·ticnli1l'. 

Interessando o them~L á doutrina constitLl
cional, c sendo ellé de viva. controversia. 
bem cabe lhe externar aqui os respectivos 
fundamontos. 

Ain,(a será em Rossi, na sua magistral mo
nographia. já referida, qne iroi busctLr 08 
elementos dessa explanação. 

A interpretação jurídica tradicional em
presta á immunidade parJa1uentar este essen· 
cial attrihuto : o de subtrahir os membros 
do Poder L~islativo aos attentados, ás amea
ças, ás vindictas do· Executivo. 

Foi Blackstono dos primeiros a esboçar a 
theoria, assim crcada. Affirmando serem os 
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privilegias estabelecidos ,para salvaguar
dar de offensas os :representantes da nação, 
adverte que semelhante immunidade se 
verificará, sobretudo contra a oppressão do 
poder da Co1•óa: · « but also rnm·e specially 
from bei.ng opp;·essed · by the powe1· of the 
C1·oton. 

mente, e não a totalidade dos representantes 
cunstituidos em .corpos cdllecüvos. 

Igualmente se manifestam recentes au
tores allemães Sontag e Seid.ler,inspirando-se 
tambem, nessa doutrina, a jurisprudencüt 
pa1·lamentar de varias paizes .. E ainda é a 
opinião de Micelli, em seu .inestima vel opus
·culo Immttnità Pm·Zmnentm·i : 

«Ma il carattere pin rilevante delle im
munitfL parlamentáPe é sempre quello 
che deriva dall' attrito, dallo stato di 

- perm:mente conflitto nei rapporti fra il 
Parlamento o la Carona.» 

Revela, porém, notar a .unilatera.lidade 
de semelhante theoria. Tení ella somente 
em conta o caso de· uma pressão ou ameaça 
procedente do Governo. 

Deixa de considerar otltPas hypotheses do 
o:ffensa ao corpo legi::;lativo. Assim, para 
exemplificar : póde succede1· que o Poder 
Judiciario, eivado do, principias a.bsolutista.s, 
.intente por todos os meios, atacttr a digni
dade dn, Ca.mara intimidando os represen
tantes com a íminenci~t de um processo. 

Nessa. hypothese, cuja reallsa.bilidado seria, 
aliás, àiticil, mas m1o .impossível,- só tt 
immunidade pa.rl;.tmenta.r é que resguu.r
dará o Deputado do tacs aggressões. 

Da mesma fórma, sobreleva-se o essencial 
fundamento da prerogativa, no caso do accus
sação improcedente, constante de qnoixa 
particuhtr: <Linda nhi, consti tue-so n. immu
nidade tt gnmntia suprenm da integridade 
dos co1·pos constitucionaes c de sou mutuo 
l'espeito no exercício da,s ümcçõos. 

Decone do cxpostD,inolnctavol indagaç:Io: 
a. immunida<lc é um diroieo subjcctivo ou 
objnctivo?- · 

Máo gr•ado o er•udito parecer do Mlcolli, 
para quem -in uno staclio avan.:mto cli orcl·i
narnento político la immunitci non tro-,;ano 

· clunque tma base o~w·idica- suscitu.·se, a ·osso 
respeito, interessante debato. 

Entende JeUinek ser a prerogativa. parltt· 
mental' um direito pessoal do rcpl·esontiu.Utie. 
Tem ella por fim proporcionar tLOS Deputados 

·ou Senadores tL possibilidade de livre'mente 
exercer a sua acção como orgãos do Estado. 
Preso púdc ser só monto o in di vicluo: logo, 
o:dfecta nccessn.r.iamenie a disposição a um 
mteresse iudividual. 

Para mostrar a insufficiencia de seme
·lhante conceito, cumpro advertir quo pa1·a 
esse esc1·.iptor, o-orgão do Estado é o repro

·sentanto da Nação considerado individual-
Vol, VI 

Além disso, o processo ou a prisão, de um 
só representante que seja, interessa c)jrecta
mente (~ composição da l'espectiva Camara. 

A esse respeito, observou Bebel, no Rei
chstag. como. por alguns annos. a proporção 
entre o partido catholico e o partido liberai 
na Caml\ra Bavarense esteve ue tal arte 
ectuilibrada que a falta do um unico partida
rio era sufficionte p:.tra faze.t' triumphar a 
i1ggremiaçào opposttt. 

Pl'eYalcce, po1·ta.nto, a doutrina de ser a 
immunid:ctde um direito objectivo, inherente 
não só ao inteiro col'po parlamentar, sinão 
tu.mbom uma garantia da f'nncção publica. 

ConsagTa-a, dess':.ntc, Lahand, sustentando 
quo ::1,s immunidados n·ã.o são d.iroitos pes
soaes elos membros do Reichstor;- ruas prin
cípios de direito penal e de processo, fun
dados sobro motivos politicos e do diL·eito 
publico. 

São espociaes · p1•lncipios olJjt~ctivos, - o 
não direitos fundados sobre privllegios e 
referentes a. doterminauos individuas. 

IV-Em consoqnencia, niio scn·ácortamcntc 
desal'l'azoado entrar no mm·ecimeniio da 
ca.ustt iniciu.nda, quo útz objecto do pl'C~scnto· 
pedido do lícenç<L 

Prdiminarmente, é do not<~r-se -quo dc
vet'a tm· precedido tto rGquei·imunto de li
cença., convonicntemuntc in~truinclo-o lln
pols-a explicação om juizo da o<tUivocidadc 
das injurias c ca.lumnias. 

Sa,lut;tr modicb essa- cnnsigna-<.1. o Cotlígo 
Pon:d, art. 3.2!, como indispeusitvol f'or
malülado pt•'t~via a. processos da prcsen1;o 
na..,tnrezr.t. 

Foi essa, n.liá.s, um dos con.:.'rlaanda do 
pa.r·ecer fot'l111ilado, nesti1. Cam~~r<L, em !891, · 
qna.nto a.o podido de liconç:~ pa.l'<'l. se pl'oces-.~ 
s:w o !Joput.;ulo :vial'tinho Rocil'iguc~ de :-;ouztt. 

Outro.':iim, não so moa.figur<~.juridicamonto 
L'a.llu.ndo, documentada ou demonstra.dit êt res
pon::;abilidn.<.lo penal do Sr. Depntarlo Alfredo 
Vttruh pelos artigos que se lhe imputam. 
E, con:-::cguintcmence, occone, na cspccic, 
inteira inexistencia dos arguid.os crimes. 

Ao illustrrLdu relator satisfez. <.lfim 1.le ~e 
tornar incontra.stave! a respousahilidade do 
Sr. Alfredo Vt'l.rela, 11 dupltL eircm-rlSLanci:.t 
de ser ellc: 

diroctol' do Commm·cio o:; E;·,::ail e 
de haver assigna(lo alguns (não to

dos) dos artigos quo se p2·o lionde serem 
jnjuriosos e calumniosos. 

Quanto ao primeiro ponto, improccde em 
aJJsoluto. 

28 
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As entidades jurídicas. de que a lei vi· 
gent.e cogit ,~. são as taxativamente exaradas 
em o art. 22 do Codigo Penal , a saber: 

a) o autor; 
b) o dono da. typographia, lithogr:tphia. 

ou jornal; 
c) o editor ; 
d) o vendedor ou disti·ibuidol· de im· 

pressos ou gravuras, q~,Jando. não constar 
quem é o dono da typographia, lithO"· 
graphia. ou jornal, ou ror residento em 
pa.iz estmngeiro. 

Não b:l. ~Lhi a figura juridica, - DIRECTOR. 
E, pois. ainda que venha o nome do di-

1·ector estampado no cabeçalho do jo1•nal, 
-como sucCQde com o Commel"cio do B l·a:;il, 
-elle é necessa.ria.monte irrespoosa.vcl. 

ela. do crime, o sem se provar que ha 
ct'imc.não hu., nem póde haver criminosa.~ 
(Direito, v. 45, pa.g. 224.) 

V-Achando-se, dessa forma. eíva.do o pre · 
sente pedido de licença. de manifesta improce
dencia, St!pertluo se torna motivar os outros 
dillcl'Oll tcs to picos de minha radical di ver
gencia do illustre Relator. 

Seriam, na. verdade, de axaminar-se as 
immunidades de que tamhem gosa.m ll~ jor
nalista$ ( Privileqes o{ Publishe1· o( News. 
como lhes cham11. Cooley) e que emprestilm a. 
certas publicações o cunho de privile~iadas. 

Estudando e:c-pl·ofeMo a legisla.ção mgleza 
sobre a roateria., delinêa. Gl'assl a nMureza 
dessas priviteged communications, em que a. 
liberdadll de imprensa atinge iUimitada.
meute uma vasta. esphera. de acç.'í.o. sobres 

Segundo refere Pincherle, a razão do ser sa.lliodo notadamente a criítca aos homens 
da · ~rrOl!pons:Lbilidade, que algumas leg id· publicO<', aos ~nccional'ios do Estado. 
laçõe.s attribuem ao dlrector, der iva dos No exercício. dessa fuocção, tem 0 jorna-
mu! iiplos encargos que 0 oneram: tis ta completa immunidade, nada lhe escapa 

«Come potete preteriderc-persrnnta o á linguagem, mais ou m enos viva e vehe
provecto criminalista.- che il direttor e mente; ou por emp1-ega.r a expressiva lo
possa. realmente esa.minare tnti.e le cução de Cooley : 
parte de cui se compongono certl gior· «Every nmn has u. rigllt to discuss 
nali do mole str<~.ordinuaria che si pab- matters o f public interest . . A clergymao 
blicono quotidianamente 1 Chi puD VO· wltll hls Jluck, an admil'a.l witlt bis fleut. 
lere che íl ditei toro del Time&, del New · d 
Yor-1.' Heralcl, dclla Neu.e Freie. Presse a ~eneral witb his a;rmy, and a. JU ge 

wHil bis jury,- wo are ali ot' us the 
"lllgga. ogni nmnerJ dalla prima all'ul- sul>íects for publio discussioo.• 
ti\na.. parola, dall'articqlo di fondo all' " 
aununzio ~o nor1 dovrá egli atlHarsi á Onde, porém, expira. :1. liberda\le de im-
suoi nuroerosi collaboratori, conteott\n· prensa a anele começa o a.nomu.lo imperio da 
tl.osi di tra.ccial'e certo Jiuoe geoor-J.Ii di ·liaonç!l.? quando cessa a prosumpcão de que 
condotta ',. · o jol'nu.lisca. age impellido só monte do amor 

pela causa prtblica, t ra.D8muda.ndo o seu 
~ fac~ de ha.var o Sr .•. Alfredo Vat'Gla. nobre otflcio em méra. coscovilhioe de co· 

ass1~ado alguns dos quns t10oa.dos ~;u:tigos madl'es : the vill<~ga oossip and •·etailcr o{ 
não mduz tambem a sua rcsponsa.b1hdade scandal.P 
peua.l. . . _ Jl garrulo nar•·aloJ·e, na. phr-J.se do Ca.r-

Sem o processo prehmln!l-r da cxh1biça.o r:\ra., _tom limitlls neoeasa.rios. Jáma.is dovo 
do a.utogr!lpho- (}Ua, dep01s se submotierla. dominai-o 0 animws injuriand\ . . 
ao ()<mheotmento ~a C!\r~ara dos Depu~a.dos Eis que cato 0 inspiro 0 , logo, o formoso 
em ~nnexo ao pedtdo de hconça, instrnJDdo- insirumento da vida. inten~iva. de uma. nacio
o~~~o ·ha corno, regularmente, deferir-se a. na.lidado, 0 orgli.o mais robusto da cultur:~. 
pe.t1ça.o do Sr. general Borroa.nn. popular : one o{ the chie{means for thc educa-

E isto porque : tio11 of" lhe people-se aonverterá num dates-
O au~grapho, no caso sujeito, é que exclu- tavel llppal'elho de ionominav!ll opprobrio. 

slvamente constitue o respectivo auto de Envolve o arduo problema., nesse caso, 
corpo de delicto. conforme se vê, o estudo da peculiar stru

ctura do animus i»juriandi,-delicado themo. 
·Sem neceasídade de fundamentar, em que divide as escolas 0 as legislações, eabo· 

maior desenvolvimento. esse a.sserto, referi· oa.ndo a.s figuras jurídicas d!!.S injur ias e 
rei sómente o accórdão do Tribuna l d(l ca.lumnia.s impressas sob um feitio c!Lr acte-
Justiça. de S. Paulo do li de outubr o de ristioamente sui gane1·is. . 
1887: ora, na doutrina vencedora., que tambem 

« Nos delicto3 por a buso de liberdade se encontra acehita. em nossa leglslaoã.o,-(). 
de impren81lo o autographo da publicação conceito do animtu it~juriandi, conforme o 

' incriminada constitue, quanto ao autor proficiente ensino de Florian (em tL axcellen~ 
reaponsavel, a demonst1•a.ção da. existen_. monog1·a.phia. sobre este assumpto inserta 
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no Tra!tato Completo de· Dil·i!to Penale de 
Pietro Cogliolo)-o conceito do animus in
Jm·iandí procede da pcrver5idade que tenha. 
tido o agente ao pra.tica.r o crime. 

Não havendo a perversidade-la p•·a..,itd-, 
inex:istindo a má fé-dost~.pparece, conso
quontcmante, a intenção dolosa.: the legal 
mal ice. 

A ausencia. cla intenção maltazeja. ainria 
se a.ccentúa, mais vivamente, si se lhe con
trapõe, da parte do supposto d~linquente,
o··animt~s narrmuli. 

« Si da.\la stamp,1. in genm·e, e 11:1. 
qttella. periodica in particolare,-diz o 
insuspeito F1•ola,':""'"si dovesse, in modo 
assoluto, bandü·e la narrazione dei fatti, 
per quanto possano talo r a. tornar noci vi 
u.lla. repu ta.zionc d'alcuno, H ben a ri da 
cosa si ''itl~rreiJbe ~a s>.w missioni. » 

O fim socln.l que o jornalista tem em vist~t 
constitue, na. lição de Florian. a dirimente 
de sua. r~sponsa.bilí.dadc: quaesquer dilfama
<)íes pot· cHc commettldus justificam-se ante 
a santidade do fim, lt que visa.. · 

Nem de outra fOrma se pronuncia. ElleL·o: 

« Ogni umano istituto.trae cou se certa 
umana. imperfezionc, né. Ia legga p uo 
tutti gli erramenti dei libero arbítrio 
in frenal'e; c si nella stam pa cd i L ma.le 
cd il beno vaano assieme, é 'l>c>·oche il 
bellc t! supe-,.ia>·e ~enza mi.•t~>·a al male. 
Si e~sa. p1·orluce il ma.le, () ca.pace a.nche 
di f<tre il bene . » 

:\os cL·imes de que se tr:tt11, portanto, a in
tun('ão dolosa niio se encontra in •·o ipsa, 

De a.ccordo com as elevadas inspit•ações 
do sua. esoola,- que se n:io desprende j;lm;~i! 
dos subsídios quu llm minis~ram <1 psycholo
gia e sociologta. crimina.os, assim como u 
exuberante renova.,;fio que o mcthodo posi
·t.ivo vciu tl'aZe[' ·aos l'untlltmentos claasico• 
tia erimlnalogia, de tal arte quo, jlt h~jo, tl 
vdllo bt·ocardo scicntificu-o de nãu haver 
mais a entidade ab;;tra.cta, osso «ser jul'idico• 
tt que alludiu. Ca.r1•ara., o delic to; o ijim, as 
modali.dades cambiantes, O$ typo~ especificas, 
conformados á. ma o eira dos lil.ctoras intrin
,;eeos e extrtnsocos do meio eosmico em quo 
agem, os delinquentes,-obedccendo a essa. 
orientação quo segue rumo dos verdadeiros 
iden.es ~cientiftcos-Scipio Sighele, o la.ureo.do 
discípulo de Lom broso e Ferri, distingue 
11uatro casos dilferentcs em que se Póde ma
nifestar a. di1Tamação, indica.ado , ao mesmo 
teiiipo, a. toespecti v a sancçil.o: 

a) t~~octo ve!'dadefrg e motivo nobt•e : não 
ha.. crime, antes Qm a.cto !ouvo,ve!p de co
ragem eivlea; 

b) facto verdadeiro, mas o motivo. egoís
tico, vil oú torpe: ha crime, mereoedo1· de 
uma pena. mais ou menos gr11ve, segundo 
as circumstanoias do facto, a maior ou menor 
antesocialidade do motivo, a qualidade do 
düramado; 

c) fa.cto fulso e nobre o motivo, a boa f~ 
inteir11: o uitl'amador deve ser responsavel so 
civilmente ; 

d) facto falso, e motlv~? egoi~tico, vil ou 
torpe : ha Cl'imc, e gra.vJ,ssimo, a. punr;-se 
com uma pena sempre mator que o max1mo 
estalJelecido para o caso b. gra.d nando-so ~e
''Undo as circumsta.ncias do facto, a ma1or 
~u menor a.ntesocialidade de motivo e a qua,
lida.de do diffa.mado. 

VI- Dadas estas noções, convem appH-
cal-as à !Jypothese occorren ~e. . 

Em primeiro lagar, da stmple8 le1tura dos 
artigos incriminados se conclue. que nem 
todos contêm os requisitos formaes da ca
lumnia., crual a define o Codigo PenaL 

Qua1no ús injurias, porém, oHas a.mora.m. 
viv;ts e morda.zes, onvolvenrlo em vch~
montes epithetos a. respeitavel personah-
dade do p'eticionario. . . . 

Qual tet·ii. sido. torlf\Vl<l, o l f:it~nto do. Jor
nalista. ? A perversidade, egmsttca, vll ou 
torpe. dos seus intentos se achl\, fle toflil o 
ponto. a d11scob~rto ~ . . 

Não nos quer parecer que asstm o SOJa.. 
Antes do mais, releva a.ssignalar expt·cs

siYa cü·cumsta.ncia.;e quo dtl, de certo modo. 
a medida. da boa f~ que animou o St·. Alfredo 
Vareta.. 

Sendo elle, a um p:1sso, jo J•nalis~a e Dcpu_
ta(lü, bom podel'ia tet•-sc provalemdo da ~rl · 
buna. <h ClLmara. que lhe ga.ra,n~o piam• 
immunidadc, para atacar o Sr. goneral Bur
mann. 

Preferiu expor-se a. um procosso, p<l l" que 
tlis,;eS$0 no sc()na.<·io jorntLlisLico, a i L' d'Zor 
()SSus mesma.~· <~ou~a.s, I'esgu:~rdo.tl o ~ob a. ln-
t.l.l.ogível immunidr1dc pal'la.rn o~t:tr. . . 

Dtl outt·o lado, ai mla. so o~pl1ca e t ~te!l'a
mento se justifica a. v.rJonte voltomoncta do~ 
artigos. 

VLn!Ja o referido Doputu.do d() faze~\ no· 
Pa.ra.ntl, violentiaslm& cu.mpa.nh:l. poh t_wa. 
Ao qlle pat•oco. no a rdor da. refrega, ~~~rtgo~· 
pela sua. rt•ente, entre as hastes adversas, os 
bordados do general Borma.nn. 

Por honrilo do exercito n acional e desse 
brioso servidor da Pa.tria., ucredito absoluta
mente infundada tal a.rguição •. E' de todo o 
ponto inexacto quo o requerente, exercendo 
o commu.ndo do districto militar, houvesso 
t omado parte nas Juctas p()li tica.s do Parami,. 

Ce1•to é, pol'ém, que o Sr. Alfredo Va.rela 
so julgou victima do genera l Horm~nn; sup· 
pol·o ta.lvez um do~ causadores, dtrectos Oll 
indirectos, do acontecimento, publico e no· 
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·tDl'io, ·de lhe não ter sido possivel-·seguir 
Yi~gem de Pa.ranaguá a.· Cttrityl.Ja, á-vista da 
·:manifestaoão de desagvado quo lhe estava 
rese~:vada. nesta ultima cidade. 

SensiveliDente attenuam taes ciroum
stancias a virulencia. dos &taquea,;excluindo 
-qualquer proposito maligno, e que pr·ovenha 
de -um mo vcl·torpe. 

Pouco importa que sejam gra.tuitas as 
-suspeíta.s. As paixões politica.s. em emer
gencia. -assim tão critica, conduzem a ex
CC3sos muito maiores. 

A visão rubra, qoo as contendas asp~ras 
engendram, tudo pe1·tuJ:'ba.. Homens e rac-.;os 
se desfiguram, se amesquinham. Espantam 
as palavras, esfuzía.ntes, percucientcs, c:J.n
denw.~, mas a intençã.o dolo~a. o movel torpe 
ou '' il inexiste : e, como nos .delictos ecc
imp>·ovis", el:clue-se por .completo o desiguio 
malfazejQ. 

Penso ser de ini:cim applicaçã.o aqui o 
ensino da dou;dn11 e da. jurispruú:mcia. de 
alguns -pa.izes. quanto a immunidadc jorn~t
Hstic<~, em ma ~eria o lei toral. 

A judspl'llrlencia. feanccza, por exemplo, 
,julga in~ubsistento l'intentíon de nui,·e si, 
vivamnnte ataca.dos, os membros de um co· 
mite eleitor~d. u~am elles, em resposb, do 
expressões Yiolentas. 

Entoodc·sc, nesso. hypothcse, que : 

« leur unique mobila a étú 1' intt!t•út 
de lOlU' défonse; qu' entin, s' ils ont em· 
'tendn c'"ntrodit·e, mêmu violcmmeut, 
leur~ l'dversait·cs. leur intention n· a 
pas étf\ do lcs dillitiuer. » 

VII~E, <tgOl'<\, p:tr<1 concluir : 

Si me !ora Iicito,nos st1•ictos moldes deste 
voto, :t.i_c:umtt CüllStt aconselltar ••o pet.icio
nal'Ü>, embol'<! sobre i~-'o nii:o sej<t en ch:~.
tmwo <t dir.ar, llle periDittiria a llherd;tde de 
notat•-lhc a a.bsoluta inucuhl;td<:! do moi o <lo 
qne lu.nçarlt mão, c<~so ll1'o permíttu. •~ Ca.· 
ma.ra., pa.r~t. os fins que tem em vista. 

Accttsa.m a~ e~~a.tistica.s rhl Co!los os povos 
cultos a <:~bsolvição constantn, e1n uniforme 
regnlariditdo, !lu~ processos cr·imos de di!l'a
mu.ção inst!lUI'<tdos contra. jornalistas. 

Nilo soril certamente, em nosso p;úz, e na 
ho1·a a.ctual, q tle se abrirá. uma Dxoep~-ão a 
assa tradicional ·usança. 

Demais, quem ha, em nossa terra, .que, 
lletendo umu. parcella. minima .. do goveruo on 
de re:presontacão social on politica, qnol' no 
Imperio, r1uer na Republica, já. fosso· pon
pado pola garrula loquola, em lll'o.;a e Yel'SO, 
a e nossas .gazetls ? 

Sendo, do ·ordinario, a al'dorosa legião quo 
~e dedica a lides. intrepid:J.~ pelo bem socüü, 
~is ve7.1es fala, fala ·muito. 1\l.la 'tanto, que dá. 
á.s victima.s o ·direito dB se consolarem coro 
Esopo em reconhecar mel11ncolicamente que 
si ê a linguu, o q_ue lm de melhor no mundo 
é tambem o .que lla .... de p eior. 

A ninguem se esquece. Tudo e toàos pas
Sél.ID. pelo esmex·lfhante cr..dínho, 

Por se li--.:mr della, podem a.s viGtima.s 
ímoolles c des-alentad::-.:> murmUl·ar colitricta.
mente <t litania que JuLes Dela.fosso, em :fina 
ironia, recita contra a maligna ccrebra.ç-,ão 
meridional de sua torra: 

O «demonto» a.qiii (;esse l)at\·imonio da 
hu:na.nidade, tão h'ooriosa.ment.e adquirido: 
a liberda.,.le de pensamento,-elemento mces
SM·io, organico, essencic~l- ..-~.nossa cultura. 

Ainda uma. vez \'ecorcJal:·eí a reflexiio tle 
emine!lte pensador. E' Fi:m•i quem n'ol-o 
aconselha: 

~ A<l impidire i cosidetti reati di st3.m
:pa, che pure rezisttero a.i l 'og hi del 
medio evo, Msai me~lio delle _pene, che 
<•nzí ge ttaoo alio .~d 1\lQco. rlusl!endo 
odiooe se date ad uomini integri, puó 
i!ervire La pie!W lib~1· tci di opinioni, ch!J 
pmcura alia. societá. uno sfog-o mono 
v iolento ed un equilíbrio m eno insta
bile." 

Que ]ll'OYeito, aliás, anfcril'(~ o r eq norente 
(allmitünrlo~su mesmo como p rovados o~ 
questionados Cl•imcs) em mwr cít;~r a. uc,_.:io 
Cl'imína.l? 

A condemnar;ão do jornalista 'I .ram:üs-, 
p!'O vu. volmento. 

rncommod:.t.l-o, :>.motin:ü-o, ac<J.brunh:J.l-o 
com o vexame de um proce;,so ? 

NtLda. disso n.lca.nçal'<i.. Ao contr M·io, sel'á, 
em derredor de wu pcssof1, a pa.ru.da verme
li!<> Llo rJsetmdalo, a ronda -perenno cl1.1 co.rl
catnra, ma!s c mr1is amargura.mlo-lhe a. 
tran•tuilla e respeita.vel existeacia. 

E, (jUauto ao supp osto delinquent r), s3rJ, 
-como já se dissll, «a ruidosa pop üluridade, a. 
-palma formosissima de um m <J.rtyríologio 
in1indo, a consagl'uç·ão definitiva de uma for te 
intlívídualirlade- sobre quom est<i. a. r ecair, 
lle instao to a instante, a mole pes(Ldissflm~ 

Si do& gau!ezes dizia Ccsar que não ama.-.· 
vam .~enlio duas co.usas no mundo : 1·em mi·· 
Utw·em et argu!e 1oqui, - outro tanto c:~
oerú. diZer-da. imprensa bruziieira. 

de procc:>.ssos formida.ndos ... » 
Torna-se, pois, de mcridiam. evid encia. quo 

o melo m~is con\'eoionte, efficaz e seguro, 
parn. o peticion.~rio, de sa desa.tr~on (al', seria 
o que as pra:-o:cs militares indigita.m emana.· 
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Ioga: emergencia:: o ped·ído de um conselho c:J.l'ia. palavras· de qu8ro póde·fa la!' d<lmodo 
de guerra. inteiramente insuspeito, 

.Si se sente aggravado o general Bormann ; Ninguem mais do quG RéLP1n 0 G~mblltta 
si as injurias· pungentem~nte aíl'ectam foram.a,lveja.dos pela critica mordaz ele seus 
<tquillo que par•\ o militar é, no incisivo cou. contemporn.neos. 
ceito de Ihering, o m<Jsmo que·;), propriedade· 
para o agricultor o a probidadB p,arn. o com- Si Gambetta jâ. recebera em N urna Rou
mcrcio.nte, isto·(', a llonra,:._nessc C:J.So mo- mestan a penetrante cal'icatul'a lle sna. agi
lhor seris. o pedido deum·conselho de "Uet'l'a ta.da vida política., essa n:'io f'oi, to(iax-üt. :t 
ins\ltuido como Se fõl'a VGl'da.deira de"v<tSS(l., menor das amargur~.S que lho ODSOl!l l.tl' al'J.ll1 
c para o qual nada impedia "o con,;id.~tsse os dias ·de, C~.rdorosa. cn.mp~nh<h 
:t do pôr o jornalista :wcusador. E cnti.io. d 
a.ni;e esse tribunal sereno. de touu ::tlheio a.i Réuan, ain a lla pouco, ao inaug urar'Se a 
-tumultua.r daspaixõss politic~J;s, se :Llmra.ria. sua esta tua em 'l'réguie1·; (1uando o tempo j(t 

dove1·a ter foi 'to ealar as ultimas apostrophes 
.limpidamen.te, a integl'ida.de moral e legal de congesta intolera.ncia, recebeu, em sua 
das accusações, effigio, as chutas Ja. otnrna inconscioncia 

l>óra dahi, tudo. mais é fragi1, 6 inexequi- multitudinari" uos injustos ... 
VlÜ, e, sobretudo, inconvenientlssimo. 

Nem são nossas easas· J'efiexõrJS' que vimos Pols·lJern.A~onselha.vam um c outro a J'csi-
fazendo. guaç,âo stoica ante as aggres;ões que , fatal~ 

mente, todtl personalida.do ha de receber. 
Constantino Castm·i, a..: J'esrwib, enuncia dosde quo <l.ttinja um posto de mais vivo 

seu p(!.reccr nestes ter1nos: realce. 

<< Sempre si considero che questi (o;· Nada valem, de outra parte, as figurM quo 
crimes de injw·ia e dif!ama?ao) in moiti passi1rn no mundo soh a discreta 11enurnbr~ 
ca.si r.rovano meglio il suo ínteres.'e nel do silcmcío. 
silonzio cho nella publicitú. de un dibat-
timento, .del quate. cbbtl ,1 dire un illus- Suscitar adies. levanta1' tompostr~rles em 
ire inglese,. O' Connol: e Nos.sun u;cl to1·no de seu nome ou de .s ~·Ll papel social, 
mono macchiato (li quando yi enteiJ>; , -eis I) traço culmin;;,n:.e dos for tes dos qut3 
. « Spusso H silenzio e il disprozzo sono emergem de entre a ::tspsra luiKL do ex.istir . 
Jc armi migliori, mentm multe volte il Ou digamos,- outra.vez, eom Rénan : 
rec9nero aí Tl•ihunah proJw;c ttll etrctl<) 
dül \ut.to cuntm riiJ a quello ch ~ si ,.0_ «·L'oubU et lo silcnce sont l a. punítion 
Jeva ott enere . _ qu'on inítige (!.co qu'on a trouvé laid ou com-

« se si tratta di stampatí, !ungi dall'a- muu dans la .promcnado it tr::~ vers ltt vie . » 
r restarne la diJl'uzione, il dilmltimento Vão a imprimir os segui ntes 
dá <~d essi u rna piir. J<:II:ga.' publicitil. e 
r·cnde populari quei trn.tti mo1·daci che 
prima erano cono~ci.uti dil. pochi vol-
r,aoto. · 

<< Ondn puiJ acc<tdm:e, specialmente se 
l'oll'es'' si:1 una .pcr>ona nota. c d>e 
o•:cupi un. alto grarlo nelln. socbt•1 , cltt: 
i1. procusso si risolva per il teo ill uca. 
vit~oria, in c ui, in· cambio <ll uoa eon
dauna Spel!so inoi!:niflCantc, gm.Ltlv.gna 
fama c furtumt.» (Comp. Tmt . üe Di:;t. 
Pen., de Cogliolo, ~.IV, p . 114.) 

Attcnda. o requerente !~ qm: ·'L oplniii o 
publie<L, entre n ós, toda. impressiona.vel, 
toda élwla deste 110ssu ca.tnbiunto e q uonte 
~ol meridional, resoa , por vezes , ao Llmbo.te 
dos at'óí~os brilhantes e dt:IS cu:Winaria~ t'ui
miuea.s éom r1ue a imprensa Lbe a limenta a 
voltlYul excit:.1b ilidade - rcsoa. da. mesma 
fúr·ma. quo a esta tua legendarli de ~Jomnom 
ao$ primuiros clt•rões da t\tlr•Jra, •• 

E si fôra pormittido, pa,1•a <lm um dorra
Lleiro resumo cnfeix:\1' todo o meu pe8so<> l 
mario de ver. nt'sto dcl.icadíssim•J CêUlO, i nvo-

l'P.O;JECTOS 

N. 16 A-1:104 

Emendas (;dditiMs o,o p;-ojcclo il. 2 .'/8 , de 
:1003, do Senodo, rztte dccl<tn< , e,· uppl<cavel 
a disposiçrZo do art . Jo do rl<x relo n . OB8, d~ 
29 de de.zemú>·o de 1902, com 1'C/'crcncía ao 
al'l ' 59, H S. :I e 8, dn Constit:)irr7o, só 1108 

wsos do citado <Wt. 59 n . J c § 1', ti ~ q~• ae., 
o S en.().dO ~u.:To ·clcu o seu a /)·sent irnm~!o , com. 
par-ecer d~ Oo»~'tniS.si!O de. Constituí!~ao > Le
gislaçlío c .Tusliçc< 

(Vide p rojcd11S os. 2 48 A, de i !J03 , e 16, d" 
1904) 

A Commíssilo d e· Conséituição, Legislação 
e ,Justiça., :lO ser ouvida sobro as emendas · 
a que o Sonado t·ecnsou.assentímento,opinou 
contra a, incor pora.çfio do sua u1ateria ao 
projccto, pelas razões <J L\0 expoz. 

M:.~.ntGm· a Comrnissão esse Jlarecer, pro
pondo qu<l a Camara acccitc o voto do Se-
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:nado contra ellns, sem preJnzzo da sua dis
. cussão em projecto á. p<1rte. 

Sala das Cornmissões, 15 de agosto de 1904. 
-Paranhog Monteneg~·o, presidente.-Lui-3 
.-Domil'i,']Ues,rela.tnr. -Mello .il-lattos. -Germano 
Hasslucher.-Es!evamLobo.~Teixei>·a de Sd. 
-l''rederico Borges: 

rProjeoto n. 248, de 1903, do Senado, qt'e 
declara se,. applica1lel a disposirao do ar
li[ra 1• do dect·eto n. 938, de 29 de de· 
~embro de 1902, com re(e,.encia ao m"i. 39, 
ns. 1 e 3 , da Cons:ituiçifo, só ttos casos 
.do cit<Jdo a.·t. 59 n, 1 e§ 1• 

(Vide p>·ojectos ns. 248 A, de 1903, 
e iô, de 1904) 

tratados da Gniã.o pelas justiças dos Eotados 
ou rlo Distrieto Felleral. 

§ a.• Os recursos pal'a o Supremo Tri
bunal poderão ser perante etle arrazoados, sl 
não tiverem sido no juízo de cujas decisõas 
forem interpostos. 

§ 4.• O tempo, concedido pelo regimento 
do tribunal para o debate oral, poderei ser 
pr<>rogado, a bem do esclarecimento da 
causa, a requerimento das partes e decisão 
da maioria dos .i uizes ua sessão do julga
mento. 

Sempre que se vm•ifica.rem, no Supremo 
Tribuual Federal, julgamentos. cont radicto
rios em mo.tct'Ü\ de comt~etencia, de n ulli
dados ou de processo, o seu pres identc con
VOCM'á. os respectivos juízes para. fixa.rem, 
por meio de Assentos, a jurisprudencía, 
!'tlgula.!loro. dus !11turo; caõo,; aualogos. 

. A convocação sBrâ feita no prazo maximo 
·O Congresso Nactona.l decreta. ' I de 30 dias, cont<tdos da. u ltimi1 decisão con-
Artigo unico. A disposição do art. ]o do trovm·tida. 

--decreto n. 938, de 29 de dezembro de Hlü2, Os A~sentos serão tomados de accordo com 
cóm reforcncüt ao art. 59, ns. 1 e 3, da ·os votos conformes de 10, pelo menos, dus 

•Constituição, só é applica.vel nos casos do juizes do tribuoa.l, com:prehendidos o pre
·citado art. 59, n. L e§ 1"; tlerogadas as sidente e o procurador da. Republica , que 
·disposições em contrario. neste caso, deliberam e votam. ' 

Senado Federal, em 30 de setembro de O regimento do tribu_nal ~tabelecerá. _as 
1903.-Joahim d'O. Catunda, Presidente in- regra.s para o es.tudo e_ d1scussao da. materta., 
terino .. - Alberto Jos~ Gonçalves, 2" Secre- devendo a dellbera.Qao final ser tomada 
·tario, servindo de 1•. - Herwique da Silva 1 dentro do prazo de 00 dias uteis. 
Coutinho_, serviado de .2" Secret~ri~. -.Jose\ o tribunal poderá, querendo, ouvir om 

·de .• >Um~lda Barreto, 3 Se~re~ar1o lnt~;tno. sctssão, ou consultar, um ou mais jurrscon
-: Ramtro Barcello•, servwdo tlc 4• ;:;el}ro- sultus brazileiros. 
-iario. . Em quanto o Poder Legislativo não esta-

J?ma11das additi'ltas da Camm·a dos De;>tttados 
ao projecto n. 218, de 1903, do Senado, 
as guaes não obtivet·am o ttssentill!en(o deste 
·mmo do Congresso Naciona~ 

Accreseente-se: 

Quando, porém, tendo tomado parte no 
julgamento tão sómente a simples maioria 
do tribunal, o numero dos votos vencedo
res for tal que a. decisão poderia ser outra si 
comparecessem os dous tercos dos juizes, ex
cluido o procurador da. Republica, o julga
mento não se haverá por deftnltivo emquamo 
nã.o se pronunciarem os juizes ausentes. ne

·cessarios para constituir o quor-um exigido 
pelo art. 1'' do decreto citado·-

§ 2." Tem lagar o diSposto no pa.ragrapho 
antecedente, no julgamento, que compete a.o 
supremo Tribuna.l. dos recursos interpostos 
JlOr viollLçã.o 011 falsa. applicação de leis ou 

tuir sobre as especies previstas nos As:;entos, 
teem estes força obriga.toria como subsi
diarias das Leis, senrlo nullas de pleno direito 
as dicisõos que os violarem, 

E', todavia., :pBrmit~ido ao Supremo Tl•i
bunal derogar por outl·os o8 seua Assentos, 
observadas as formalidades cstabelecidae 
neste artigo. 

§ Não sendo possív el apurar 1 O v otos 
conformes para a elaboração dos Assentos, o 
peocurador da Republica, se:n demora, ex
porá ao Mini~tro da Justiça circumsta.ncia
damente a materia da dive-rcencia. (:~nne
xando cópias das a.ctas das sessões especiae;; 
e extra.ordinaria.s do tt·íbunal) para ser clla 
submettida ao Congsesso Nacional e resol
vida por lei. 

Ca.mara. dos Deputados, 3 de junho tia 1904. 
-P. de Pa•~la O. Guímariíes, Presidcnte.
Manoel de Alenca~- Guimm·aes, 1 o Secret ario. 
J. B. -w·ande1'ley ile j\fendonça, 3" Secre
tario, S'}rvindo de 2". 
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N. 65 A- 190.1. N. 3 

JParece~·es sobl·e as emenrlHs o{ferccido.s ao 
st•bslitutiuo apl·esehtado pela tJom-missão d e 
j\[.,ri,.ha e C.uerra na 2~ discu.•s,zo llo 
pl'oj~cto n. 183, dtJ 1903, que torna ~;tensi · 
vas o.us auditores d e glu:Y·ra d os 1'1 , 2r>, 3 °, 
5• c 7•, rListrictos m ilitares as vaata!J<m• 
do rle~reto n . 821, d e 2'T de de~emln·o 
de 1901 

: 
/Vitle projeelos ns. i8:J e 183 A, de I H03, e 

65 , de i904) 

Em oliBtliencla. á delibera.ção da. Ca.mal'Íl., 
a Cornmi~são. de Marinha. e Guerra pas'sa a 
·emíttil' o seu parecm• sobre as e mendas a.pl'C· 
sen1a.da.s em 2• discus9ão ao projecto n. 65, 
d-e 1904, a. s"'ber : 

EMEND! .. S 

N. l 

(:\dJ.il h· a) 

Art. O a.uditoJ• geral de marinha será 
auxiliado por dous sub-auditores. 

Pa.ragrapho uuíco. O consaltor togado do 
Conselho Naval e o auditor geral, n;J.s sua.s 
faltas o impedimentos, serão substituídos polo 
sub-a uditor md is antigo. 

Sala. das sessões, 27 <le junho d e 1904.
Jlcno·ioio de ;1bYel.l . 

A Commís~áo opina. pe la appr ova.çã.o desta 
e menda., visto coro o, a.u torizado p elo art. 17 
do Reg1'lamu1110 Procs&sua~ Orimino.t Jri ilitar 
e a.otendendo, sem du vida, á necessidade do 
serviço, o Poder Executivo, posteriorment~ 
~~ clab01-ação desta projecto de lei. nomeou 
mais um.: auxiliar de J.uditor geral \la. m(J.
rinha.. 

N. 2 

Ao art. l. o Ac~rescento-s~: 

Pa.l'agra.pho unico. Os atluitores ou sub
auditot·es aos quaes por dispo~ição esp ecía.l 
"tiverem sido 0 11 forem concedidas honras 
mHitat·cs poderã.o usa.r das divisa:! do post o 
em que !'orem super•iot•mente graduados. 

Sala das se>sões, 27 de junho do 1904.
Celso de Sou::a. 

A Commisaão entende que esta emenda. não 
deve ser <;pprovada, por ser da oxclusívn 
compe~eoeta do Poder Executivo estabelecer 
1'egt•J.S sobre uniformes militares. 

Ao ·~rt. 1.• Depoi~ das pal:tvra3 «distríctos 
militares .. accreseoutc-sJ : e do estado
maior. 

Em vez de «cioco auditores de 2• classe 
com gl'adu<>cã.o df! major, dous snb.auditores 
C(>m a gra.duaçil.o de capitão», diga-se : cinco 
a.ud1toro~ de 2• ch1..~se e ires sub-a.udítol'OS 
com a gri1duaçi'io de major, 

Sala das sessões, f!7 do junho de 190.1.
r,-inc-.. Jfachado. 

A Commissã.o concorda. com a p rimeira 
pa.rte da cmendci.. visto ter sido cr eado uUi· 
ma.meote o logar de o:atuilia.r do auditor do 
J<:staólo Maiot'». · . 

Quanto á segunda parte, ~ de opinião quo 
seja. rejeitado.. por ser incompatível com a 
hiera.rchia militar que o proje"to esta.belcce 
c que a Commissã.o julga conveniente 
ma nter. 

N.4 

Ao a.r t . 3.• Em voz do qne está., diga-sé : 
As V'cJ.gas que posteriormente se derem 
serã.o preenchidas: as de auditor de l• classe 
por a.ccesso dos de 2• e dos sub-a.udit.orcs, 
que sD.o equiparados par'3. todos os etreHos 
aos a.uditores de 2" classe, observando-se, 
porém, alternadamente os princípios do 
antiguidade c merecimento, a começa.l' 11olo 
primeiro. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1904.
Z,·in~~t• illachado. 

P ela razão quo vem de exponderquanto á. 
segunda pat•te da emenda. n. 3, a. Comrni~siio 
opina. polu. rejoiçii.o desta. emend;~. 

·N . 5 

Ao a t•t_ 5. u Depois da.s pu.la.vr·a.s ~ da. ma.· 
rínba e do exercito», diga- se : e dos a.u
di torcs do 2" clllSSJ. 

Sula. dliS sessões, 27 de juolto do 190-1. 
!ri> te·~< Machado . 

.Admíttidos no qu adro m ediante concuno, 
cujas ma terias não devem ser dilfercn too da.~ 
que se exigiria. pa.ra. o coneur~o de auditor <.lo 
2" classe, não é justo sujoitu.rem-sc os sab· 
a.ndi~ores ·~novo concut·so e muito menos cx
pol-oa á. probabilidade de serem preferiJos 
por indivíduos Olll,l•a.nhos ao quadro. Assim, 
a. Commislli'io oplna pola. rejei~lio dc.~ta 
emenda. 

N.6 
.Ao art. 6. • Em voz de " OI a.utmor81u 

sub-auditores servlrii.o nos dlatt•la~ua qtu: lhoa 
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forem designados pelo Governo», diga-se : com o ordenado de ·4:800:ii e a grat ificacã.o 
Os auditores e su h-auditores, servirão nos . de 2:400$ annuaes, vencimentos estes m ais 
districtos para os quaes houverem sido no- ou menos equivalentes aos de medicas de
meados; o mais como se segue no artigo. 4' classe com a patente de capitfto . 

Sala das sessões,. 2-7 de junho de 1904.- N·. g 
I rir<~ Machado. 

Não ha. razão plausível para que os a.udi .. 
tores e sub-auditOl'es .fiquem em uma situa-

Ao ar~. 1. • Em yez de «dünH, diga-se: 
tres sub-auditoresc 

ção mais privilegiada do que a dos otfic1aes N. lO 
do corpo ue s~nde, por exemplo. Seus ser-
viços devem ser prestados onde forem neces-. Ao art. lL Accrescente-se depois ·da. 
sa.rios, onde o Governo julgà..r conveniente, palavra. «sub-auditores>> estas «e escl'ivães». 
quer em tempo de paz, qae1· em tempo de N. l l 
guerra. · 

Todavia, attendendo il circurnsta.ncia de Ao art. lG. Substitua-se po1' este: 
que quando t'üril.rn. nomeados os actuaes au- FiC<~. 0 Pod~;r Executivo autorizado a rever 
ditores, qu:J.si!odO!! magistrados, não existia, o a.ctual Regulamento P ·•·ocessual Cr·i-mirwJ 
como ainda hoje não existe, lei alguma Militar·, sem enca1•gos para o . Thesouro e 
opposta ao preceito da inamovibilidade, em eliminando a, disposição do a1·t. 17, que lhe 
cujo goso se achavam, a Commíssão. propõe dâ competencio. pO:ra nomear a uditores au
que, mantido t>m sua integra o art. ,()" do xilíares. 
projecto, accrescente-se como disposição 
transitorüt, o seguinte: Sala. das Commissões, 2.7 de junho (I e ! 904. 

-Oli"Veir·a Valladcío.- .Som·es dos Santos.-
«Art. Osactuaes auditores e sub-auditores Ce!rlos CavC!lcant·i.-R. Paixão. 

servirão nos districtos p<~.ra os quil.es hou· 
verem sido- nomeados, exccptuados, porém, Estas eme1"das, sendo da. propria Commis-
os casos de guerra, accesso, remoção a pe- ·são, dispensa.m 0 seu parecer .. 
dido, mobilização do e~ercito·, concen-tração 
de fvrça.s em det~rmina.doa zonas do. paiz, N _ 12 
nova divisão de districtos ou. finalmente •. 
mudança de sé de dos actuaes. » Ao art. 2. • A.ccrescente -se : 

N •· 7 · Fica resalvado o dir eito de desistencia 
expressa. por parte daquelle a quem compe-

Ao art. 0"- Accresente-se ;, fine: § !.• o tiro accosso. 
montepio dos auditores contribuintes SOl\.l Sala das sessões, 27 de junho do !904.
regido pelas mesm:1s leis que regem o monte- Celso de .~o~::a. \ 
pio do exercito e da arm<'da., 

Sala das sessões, 27 de junho de 190~.- A. Commi!l.'lã.o opina. peht r ejeição desta 
[,·ineu ]J:[achado. emenda ; sut\ ::~ppt·ovação viria introduz ir m~ 

A Com missão concm·da com esta emendn.. 

N. 8 

A', tabella de vencimentos: Em vez de 
«~uh-auditor da marinha e do exc1·cito, or
denado 4:000$, gratificação 2: 000$,, diga-se: 
sub-auditor da. marinha e do exel'cito, or
denado 6:000$, gra tiftcnção 3:000$000. 

&'l<t das sessões, 21 de jnulto de 1904.~ 
[;·iaet< Ma chado. · 

legislação militar, em m a te1·i:L de pr omoção , 
UIJ;! máo precedente, um:~. pral(e perturba
tiara das boas normas até agora. seg uida~; 
Quer por antigaid;tdo, quer p or merecimen
to, quer por outro qualquer m oti-ro, o ac
cesso a.te hoje aindr~. não fo i, e jamais deve 
sel-o, objectó de desistencia ou recusa. 

N. 13 

Ao at·t. i .• Accrescent e-se : 
E" mantido aos o.ctuu.es auditores o direito 

de inamovibilidade de que goso.rem por acto
de sua. no meação. 

Su.la das ses8ões, 2i de junho de 1904.
Cel.~o de Sou;; a . 

Posl o que seja da competenchl da Com
missão de Orçamento pronunci:ll'·Sc sobre a 
materi~ rlcst<J. emenda, ·Lodavia., como sim
ples informação subsidiaria, a Commissão rle 
Marinha e GuBl'l'a. dirá que, a ser· possivel A Commis~ão considera e sttt emenda pre-
,qualquer a.ugmento, acha que ossub-audi- judicada em face do pal'ecer cmittido sobr e

·'''tpres,. ficarão suffi.cientemcnte retribui dos. a. de n. ô, do Sr. Deput~do Irinen Mach:~do. 
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N. 14 

On lu convier : 

Art. O nudit.o1· de gue1~ra d;J. bri.,arla po
licial d01. Capital Fe~leral tJrá as"' mesmas 
vanta.gens que são conferirias pehL pre3etito 
lui aos a.n(.l!tores de mal'inha. 

Sala dc.s scsSClas, 2i de juuho de 1904.
Hcredit;ute Sd. 

A brig<Lda policin.l da. C.r.pit'Ll Federal não 
faz parto, nem do exc1·cito, nem da mal'ioha, 
e sómento sobre as~umptos concOi'nentes a 
estas duo.~ corporações a. Commissão de Ma.
rinlm e Guerra. considera-se competente 
para emlttir parecer. 

N. 15 

A' tu.be1:a. de voncimentos : 

Onde se diz «Snb-auditor de marinha e do 
exercito :- ordeaado 4:000$. gratificação 
.2:000>>, dlga-se: Sub-auditor de marinh11 e 
do exercito - ordenado 5:2005, !!ratificação 
2:600$000. . . 

Sala das sassõeg, 27 de junho de 1904.-
0scar Godoy. . 

. -~ Commiss~o considera esta. emenda pre
JUdtcada. <l v1sta do parecer emittido sobre a 
tlO n. 8, do Sr. Deputado Iríneu :VIaehado. 

N. H3 

Acet•eseente-se onde convier: 

Art. O :1udítor dfl policia do Distüeto 
FodcJ?al terâ vencimen tos Í" liU."S aos dos au-
ditores do maríu ha. ~ ·· 

O ·decreto n. 4.272, de HJOO, creou o togal' 
üo auditor de policia, com e"ercioio junr.o ;i. 
hrigada policial do Distrioto Federal ; é, por
l,antu! um funccíonario f ederal aquollo qtto o 
cxerclta. Esse runccionario tem attrihaiçõss 
llc juiz nos crimes militare~ '3 do advo<>ado 
rl?s. membros do.q_uella. corporo,ção nos crimes 
CJVJS, 

E' bem de ver que essa dupla funcçiio de
manda um dispendio de actividade muito 
maior que a neccssat•ü:t aos :J.uditores de ma· 
ri~ha e guerm, mesmo desta Capital, onde 
lt[Jás tem cada um delles um sub-auditol' 
como auxiliar. 

Acel'e.~co quo os auditores de marinha e 
gue!'r;L teBm a.ceesso p~rL\ o Su])reroo Tribu · 
nal Milita.t•, o que não suceedc ao audito1• de 
}lolicl<l, que nada. mais póde aspirar que a 
pcrmanencia. no logar que exercita. Suas es
peranças a.lli S(l fa.na.I·ii.o por melhores o ma.io
~es que sejam os serviços que prestar. E' 
JUSto, portanto, que haja uma. compensação a. 

Vot. !V 

tllllo isso e nada mai~ equitativo e raz0a.vo1 
que a. equipa,ra.ção proposta. 

Sala das sessõe3, 27 de junho de 1904.
Joagt<im p.:,·es. 

Esta emenda. sendo identicn. <1 de n . 14, do 
(]O St·. Deput;J.rlo Heredia de Sá.. a Commi~são 
se ma.uifesh do mc8rnu mod() qLre em eelaç.'io 
áquella. 

X. 17 

Onrle convier : 
Os actu:.tes a.uxilial'Co de audi to ces de gller

ra, que t iverem mais de quatro a.onos de 
serviço· oJfuctivo, serão eq_uipa.ra.dos, para. 
todos os clfeitos, aos aüditores de 2• classe, 
levando-se em conta a sua antiguidade na· 
quelle cargo. 

Sala rla.s sessão~. 27 de jllnho de 1904.
R. Paixão. 

Não deixa de haver um cf'rto fundo de 
justiça nesta emenda; existem, realmente, 
auxiliat•ee do ;tuditor mais antigos c, q uiçi!., 
com mais serviços do que alguns dos audi
tores actua.es, assim como tambem dent re 
os a.uU.itores que, pelo proj Gcto, ficam con. 
sidera.dos de 2a chLsse, alguns existem mais 
antigos que as tt-cs classitica.des n r~ pt'imoira. 
- A' vista do ell:posto, a Commiesão, cooca 1'
dando, em pal'te, com a emenda, e. para ser 
collerente,propõe quo, como disposição tra.ns
itoria, a.ccrescenLe·se a.ind~t este ar tigo : 

« Pa1·a os elfeitus de accesso c de a.po~en
hdol'ia, ficam equipamdos : aos a.utlitorus 
considerados do ! • c lasse por esta lei, os 
actuaes audiéores que, não !CDllo a.ssiru cl<>s · 
s i ficados, for•em, entret.an t.o, ma is aotigus no 
exercicio do ca.rgo, e aos auditorc•s dc2" classs . 
os auxiliares úo a.udHor 'Lll '' a.ctua.!monts con
tarem ma.is ele cinco an oos de oxor cicio, le
V<1ndo-se-1hcs em conta, para. a.quclles dous 
e !feitos, a antig uidade do l'u ncções. 

Sa.la. das Commissões, 18 de julho de 1904. 
-Alves BarlJosa, presidente.-Ôiivei•·a Valla
da:o , rela.tor.-Ca•·los Cavalcanti.- soa,·es dos 
Santos.- Rodolpho Pai:m1o, com restricçõcs, 
quanto á emenda n. 17, que apresent ei ao 
prqjocto, a qual. segúndo penso c com 1:1 de
vida venia. do illnstre rllla.tor, mer•ecc ser 
approv uda, in-totum, pela Camara, visto con-
ter disposi~ão de toda. a. equidade. , 

Votarei, entretanto. contra. :J, emend;~ n. 7, 
porque encerra., a meu ver, medida de iojus· 
tillcavcl excepçã.o, prejudicialis~lma aos co
fres publicas. De facto ; o montepio militar 
foi or gau i ~<tdo sobre bases diversas daq uellas 
adoptada.s para o montepio civil, quer em 
reli~ção á. ioia e conkibuições do io!ICrípto, 
quer quan'to á. lista. dos se!ls het·dciros e á. 

2'J 
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pen~lío aos mesmos legada, q~w, no primeil·o 
:instituto cita(Lo, é iguaJ á mcta(Lc do soldo c, 

' no segllndo, á metade do ordent~.do, até ao 
limite maximo de 3:500$ annu<tcs. Ora, tendo 
ambm; os montepios despl'ezatlo os p1·incipios 
cardcacs do segu,·o de vida, quo estabelece 
uma vel'dadeira oqnaçã.o entro a receita JH'O
vavel do cont.l'ibtlinte, e a despeza, tambem 
1WOv&vol, com o pagamento da pons.'io a seu~ 
herdeiros, chro é, c isto se está. vel'ifica ndo, 
assoml:iros;unonto, que o Tllesouro Federal 
entra com urn<l pcSJ.do, quota para o custeio 
desse serviço, a qual quota. cresce propor~ 
ciomtlments ;~ idade em que o f1mcciooario 
civil ou militar se imcrever, ao ordenado 
ou soldo que vencia, ao fallecer, e ao numero 
de psssoe~s com direito ao goso da pensão 
legada. 

Ora, senrllJ o Ol'àen<Ldo, em regra, igual 
aos dous terços dos vencimentos o não 
attingindo o soldo, varias vezes, se re
quer a terça partB dos mesmos, os au
ditores de guerra e respectivos auxiliares, 
:ficarão (como podet•ei facilmente p1•ovm•), 
qu:>,nto aos "beneficios a suas fa.milias, em 
condições lmsta.n te superiores ás de muitos 
ofttciaes uo exe1•cHo, a.rmada e c:lasses an
nexas, o (iUC me nã.o parece justu: demais, 
porque excluir de semelhantes vantagens os 
empregados aivis das ropartições de guerra 
e .marinha, os qua.es foram inscriptos obriga· 
toria.mcn te, no montepio civil? 

A Gommlssão de Orçamento, tomando co
nhocimml.to das emendas !Lprcsentadas :J.O 
projectu substil.uti v o da Commiss:io de !\Ia
r,inha. o gueern., é Jn parecel' que sejam ap
prova.das as seguintes: 

A primoil'a emenda do Sr. Mo,m•icio ue 
Abreu, pelos mesmos mo ti \·os que const,~m do 
parecer ua Com missão de :vrarioha e GUCl'l'<L; 
a emenda n. 9 ao art. !••-em vez do dous 
-diga~sc: r. t·es su li-awlitorcs. 

Não pólle, porúm, a Commissão concor(lar 
com as emenúa.s qne B.l!g:mcntam despeza, 
como ~eja.m a.s de ns. i, 8, 14, 15 e 16. 
A emenda n. 8 modifica a tabella de vonci
mentos consignada no projecto substitutivo, 
que foi elaborado pela Comroíssão de ~fari· 
nha e Guerra corQ o. intuito de attender c'L 
questão do augmento dos vencimentos e 
melhor regulariza!) o serviço das auditorias. 

Não ha motivo para. esse novo augmento 
nos vencimentos, quando a presente reforma 
a.inda. está em discussão. 

O mesmo comment~rio se applica á emenda 
n. 15 , que 1ambem augmen1!1. os venci
mentos dos sub-o.uditol:'es da marinha e do 
exercito. 

As emendas ns. 14 e 10, que se referem a. o 
audi~or da. brigada policial, a commissão de 
Orcaroento não as accci ta., j<í porque au-

gmcnta. ma, despeza. com tal serviço, j:~ peJoS 
motivos expostos no p<n'eccr do. Commissã:o de 
Mal'inlla e Gucn·u.. 

A emenda. n. 7, do Sr . Il'ineu Machado, 
pl'occituanclo que o montepio dos audit or-e:' 
contribuintes :;et'ii. regido pe la3 mesm:\S loi.; 
(lllfl eegem o montepio. do cxercltt: e da a r 
mu.da, deve ser rcjeítaui1 pal'<t pt·cvaleoer·, 
pelos seus bons fundamentos, o voto Jivc:r
gonte do S1•;;, Rodolpho Paixão, accrc;:ccndr!, 
além disso a circumstilncia de qu~. o mo n
tepio dos civis está ;;uspenso. 

As ouh'as emendas que ni'io tratam pro
priamente· de despeza f ol'atu cstut!adns pelo, 
Commissão de M<tl'io.lla e Guerr:1 e o Con
gresso, a> apreciando devidümcute, r esol
verá como e o Lcuder em sua alta sa bedoria . 

Por ultimo, a Corumiss~\o tle Ü!'çamento 
coucor1l<J. com a emenda su bstitutiV<L da Com
mi:osáo de l\Iarinha e Gum•ra á emenda n. l7, 
d o Sr. Rodolpllo Paixão, qnc fimL :J.>sím pl·e
judicll.da. 

Sala das Commissões, 16 de agosto de Wü4. 
-l•nmcisco Veiga, pres idente.-Gale,ro 01),-~ 
valha!, rcllltal'.-Fnmcisco S à.-P aula Ra
mos , venci(!() quanto :l emonda n. 17 .-U•·
bano Sa1tt·os.-Victo;·ino Jlontci r o. - Co?'!1el i o 
ela Fonsew. 

N. 141-l!JN 

Atttol'iza o Pode;· Eo;ecuti vo a u.~d1· ao Jl i· 
nistm·io dos Balaçõcs Extcrio1·es o c•-edito 
ex!mo;·dinm·ia de 100 :000$, ouro , desli<l~J, · 
dos âs despems com mna ]Jfissl7o Eepecial ,; 
Colmr:J.biar conz. iitG·ccc·í· ela Oo·m~nisslro de Di
plomacia e Tl·atarlo s 

O Sr. P1~csidcmto da Repuhlica, IJOl' ) fon
g(tgcm de 22 de julho ultimo, solicita. du 
Congl'asso Nacional <L devida a.nto1·izaçií.o 
p3.~:~ :tlwi L' a.o Ministerio da.s Relações Exto-. 
rioros uro credito extra.ordinarío de 100:000$, 
ouro. afim de ser enviada uma Missão J':s
pecial á Colombia.. 

O Sl'. Ministro elas Relações E:tterlre.>, 
m1 exposição feita ao Sr . Preside nte da. 
R.epublica, decl:1l'a que assumptos ur~entes 
reclamam que pa1·a. a Colombia manaemos 
quanto antes uma. Míssáo Especial. 

Onvidn. <~respeito a Commissão de Dipto
.macin e Tratados, ella opinou pola necessi
dade Ul'gen te de> se1· enviada. esta Missão; 
cabendo tão sómente á Cmmnissão Je Orça
mento pronunciar-se sobre a abertura do 
neces~a.rio credito para tal fim. 

Trata-se de resolver que:>tões que dizem 
respeito á integ ridade do tet•ri torio pa.trio e 
á navegação do rio Iç,á ou Potomayo, cujo ro
gimen fôra instituído por acto, de caract~r 
provisorio referendado pelo Sr. Ea.1-ão de Oo
tegipe em 2 de sotemln•o de 1875. A navegii.-
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ção neste rio não se acha ahcd;:~ ác; J.\<Lç6es 
estrn.ngeü·a.~, visto que o decreto n. ::UrW,de 
31 de jnoho de ISGI,lit.zcndo semclh<wto con
cessão em relação ao Anmzoms, rcsalYoll o 
dh·eito do Bmúl quanto aos seu:>tPiblltal'ios. 
O Poder Executivo 1locla:ra que e ur·go;Ho 
tratw-se d.t aol1:1ç:ão dessas qnestucs, 1: que 
todo ;:ulianHHJto pócle cansa.L·-no.> S'wios pre
juízos. 

CouJ'or·ma,ntlo-so com os motivo> allog:~.Jos, 
a Comm.issào de Orçamento subrnett,, ;·,, w n
sidcração d<t Ca.mat·~t o scguiutr: prujccto de 
lei; 

limites e naveg-a<;iio ilavi:tl, t; de p;trecer q ue 
q_uanto ao crcJ.ito oolicitaclo ~eja ouvida a 
cumputcnte Commü;são de OrçaJUC11 LO. 

Sal:t das CummisilÕCo th C<t ll1<U':t dos Vepu
ta.do~. -~ <lo agosto de l ~o L -G1Lstao d" C1!11lw, 
presidon ';c.- Lcovi~.:if do Filgu ci1·o ,-:, rcta.tor ~ 
- A. .J. 11~...: r·ci>·,t rl,: L!Jnt. ~ liosannaft. de 
Oiivei l"f.l. 

l!..~ll'_i1 fJSiçtio de nwt ia;r.~~· a '1-w: se ~·e(en: o p t!-

7CC')i" supra 

St·. Pre8idon to- SonJ.o in:ipo,sívol, peh 
ct>':mde dista.Jieia e, sobl'Ciu(lo, pela ,u mcul-

0 Con<>'resclo c-racional resolve: tla.do 1l•J comln:rni.c:tçGcs entre Q11 i to e Bo-
. o . . . :-. t· 1_ ~~otú, q_rw .nnt lnt~:--tno it ~tu.üe d.iplonla.tico . 

. Artlg•) ttnlC:O- Fica o Pode:-_ Execu 1 '~'0 ;·'11..:0 · QOSsa dn,;ompcuh<tl' "' fllnc r:ões do sou c:1rn-o 
_r1zad~ a a.br1r ao ~110lste1_~l0 ela~ l~c.:~a.çüCS \luJto aa.~ go\,.Ol'nos dt~s R<~pt{bl'ic rts tlo r~~q_u~
Extono~cs o crcdtt<;~ cxct:aordum:u ün ·rlor e da, Cnlombi<c t·o"o :t V . r,, _ q tiJ s~ 
lOIJ :oo.o~ogo ,o~,~·o, ~~st~natlo~ ''~ ~~~sr~2~~: .. ~o~n., 1llgne de IH'nlJOl' "~ Congrcs>o Naciona.l q_ ,w, 
u~ua.:it~~<L2 !·~JlCCl,\l <t .. ~olum na., r~H,aú.u.o l com :t pv;.c:lvt:l b:.·cvidado, }lOl'(LIIC assim o 
a, d!.. JlO~Jçuo, Oll1 cont.Mlv. I oxig·om os intore.%es cht :'1'açi1o, .ôoj<tll.l sepa-

Com a. appro\":M:.ãe deste p1-.:üecto, ;:ão os t•;·tda~ as dnas Iuissõ,~s. pt·e sentemente ro
segnintos os credito~ extr;t-orÇ:tmontar·ios nniJ:ts em vit'tudc do :11·t. l • da lei n . ()44, 
concecliflos pela. Cama.t•a. na pre:oen~e srJssilo: dr. W de llovembro de l:SU9, pa.1·a. serem es

Papc·l 

18 creditos ex· 
traot·dínarios 5·. 2-l.S: Of·0850o 

6 cre:lito> <'>~'PC· 
ciaes .• . , ... . . 

4 creditas sup
plcmont:<ro:> . . 

13 : 1338331) 

705: 034.$'233 

ÜU!' I) 

lO .1: OfPJ$000 

4: 747$5~~3 

5.966:228$060 232 : 652~683 

Sala das Commissêíos, lG de :1gosto dr. HJIH . 
-!·'ranci.>co Veiy«,prc:sidento·-Pr.,~ln Rmnos , 
relal;or.-G(~/clf.o C'arV<~Uu~l .-.F;·ancis(.,' 0 S(l,
Urbano SLmto .~· -~ YiclorÚ10 Jlont·ci;·o . - r(tg. 

rindo PiUtJ.. - Conwlio da 1-'ome:;(J.. 

tabiJiocida.s lcg:tç<)c'l em cadn. uma da.q uella s 
ca.pitaos, com um chefe de m iss1i.o e Ltm 2° 
sccre~ ·~rio . 

Assumpi.os ut·gent(J> l'eclamalu q tH) p ;tra. a 
Cnlombia m;cndemo~ quanto antes uma 
Mhsão Espocüü, como verb:dmcntc t ive a 
lwm·;, de uxpor a \'. Ex. '1118 n isso concuJ'dou. 
Veobo, }Jorttw1;o, :pc;dir a V. Ex. C[lle solicite 
do Cvng-rc:-\Sü N:1cionilol a ncccssu.l·ia u,utoi·iza.
(ii.O p[Ll'é\ :t a.b()l'LIIl'it de ll lll Cl'Odito de 
!Oli:OOO$, o:n·o. fJU:LnT.i<l um qaa Cil.lculo •~-~ 
dc:•pezu.~ d;L rol'cl'id;L ;v!i~são . 
Tenho '~ ltum·:t de ilJll'esont:n• a V . Ex. os 

pr·utcstos do me ti mai~ profrmclo re.~peito, 
Rio ~o .ran.:iro, '!2 do jatho ele 1904.

Rio 1Jr (~f1.r.:o a. 

A Com missão de Diplomada c Tl'atados ,_)o SI"· P ~-e,.,.htente--;- Esgotadas a > 
tom'anrlo em consideração a.' M~nS<Lgom de Ú ' ma;en:t~ cl::. ~r::m~ do Llw., d_e~;guo pu.L·a am<t
de julho pt•oxlmo p:1ssa.do, em que~. Ex. 0 nlm a .>eg t.cutc o!Llcm do dta . 
Sr . Presidente dt~ R opublica solicit<t rlo Con- Vot:Lçã.o <lo lll'o.iecto n. 107 B, d.P. 1904, 
gr esso Nacional a. a.nertura de um credito com parec8I' sobre a emenda. oiTcL'ecüla .em 
destinatlo ;.is desper.a.s noccss:J.l' Í:~s com uma 2' discu;;s1í.o do pm;ccto n. 107, ílostc a nno, 
Missão Diplomatica. Especiul ao< J<:~taclus do Sena.([o, que d:L novo rcg"ulumento a r 
Unidos da Colombi<\, que consi1ler<> ur!(untc, gan ico <Lo A~ylo de Inmlidos da Patrüt 
informou-se dos motivos e .fins deSS8. MÍBS:-:10, (:~·' discussão); 
assim co~o .~e. q,_,e a qua~tia._ indispcma.;cl Votação do pt•ojecto n. 26 A, de 1904, 
a taes des1~e~.~s :.u. ~e IÇIO.OIJO$: uur 0 •. rec~- <·.om parecer sobrG emendas o!lerccidas na. 
~h':l?!l~do a ~usttfic~lHhtl ade da provHlenCla 3, discussão <lo projecto n, 26, ~este uil9o, 
sollc1tada Jlata que tenham :tuanto antes qun re('orma 0 processo de fa.Hencm.s (il• d1s
uma soluçao convementc aos wtercsses das : ã ) . 
([u as Repu blica.~ amigas, a brazilcíra e a cn,,, 0 • 

colombiana., as questões que entre cllas 3~ disc;Jssií.o do projectú n. lS,t, de 1904, 
ainda pendem, por não terem tido a.nda.· autorizando o Poder Executivo li abdr a_G 
mento desde .22 de janeiro do 1870, sobre Ministcrio drk Guerra o credito ex:ka.or di. 
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n:J.rio de 9: 445$160. pat·~~ occo~·reJ.' ao p1.g:•· 
munto tios ordunados 'I ue competem ao se
ereta.rio aposentado do ext.íncto Arsenal de 
GnelTa do Pernambu~o bacharel .Josú F1·an· 
cisco lUl•eir<..' Machado, de !3 de janeiro de 
l 890 a 25 de ilezern l;m de 190.2; 

Di~~\!Sõ:-,o unica. do projedo n. 140, de 
l\104, :mtoriza.ndo o Poder E~ccutivo a cance· 
uer ao ••onJ.uctot de t1·em de 4•· c!as>e da. Es· 
r.r:~.d:t de Feuo Contt'al do Bt•azil Maaoel dos 

Sa.oto~ Machallo, um a.nno de licença, com 
orden<~.do, em prorogação da ([Ue obteve 
pelo MiDisterio da. lndnstria., Via~o e Obras 
Public:1s, para kata.l' de sua. saude ; 

l"Jiscussiio unioa. do pt·ojecto n. 325., de 
!00::!, com parecer soln'e a. emenda. oll'erccilla. 
ILO projccto n. 3i4, de 1902, que concede a 
D. i\Dtoni:.l Jleariqucta. Antut~es MJ.fra. a. 
p~nsão men~'tl de 75$000. 

Lev:mta-se a. sessão ád ':!. horas da tarde .. 

78' Si~~S.\.0 F:~[ 17 DE Ati<lSTO DE 1904 

P1·esirfenda do Sr. Paula Gt!itn(mfes 

Ao meia·diil. pl'accde-se <1 chamada., a. que 
respondem o~ Sl'S. Panlu. Guimarães, O li· 
Y OÜ'<l. Figueiredo. ,\lenctW Guim1l.riles, Tbo
maz ,\ccioly, \Vandcrley de Mendonç:t, Joa" 
([uim Pires, Sá. Peixoto, Luiz Domingues, 
Thomaz CaYalca.nti, Eàn<trdo Stndart, Sergio 
Saboya, Gonçalo Souto, Eloy de Sottza, Celso 
de-Souza, Bricio Filho, M:Llaquias Gonçalves, 
Ra7mundo de Miranda, .\rroxellus Galvão, 
Rodl'iguos Doria, Joviniano do Carvalho, 
Oliveira, Valladã.o, Domingos Guimar5.eg, 
Tosta, Noiv<~. Prisco P:u<Lizo, Gar<'ia Piees, 
Pinto Da.n tas. l'a.ra.nhos Mon teneg•·o, Bc)r· 
11a.rdo Hort::~. Jos~ ~Ionja.rdi111, Hcrcdi~ ue ~. 
Et'ico Coelho, Galvão Ha.ptist<.t, Silvr~ Custl•o, 
Laurindo PHta., Pereira. Lima., Mauricio do 
!\fJrcm , Cn.rlos Teixeir:.t Bl'and:'to, l'..,tllino de 
:5ouza., Francisno Voil-(a, Estevi.Lln Lobo, José 
Bonifado, Astolpbo Dutra., Bueno de Paiva, 
'Barnardes de Fãria., Calogeraa, Manoel Fui· 
gencio , Ole<>iilrio Maeiol, \Veuccsláo Braz, 
:\foreira da. Sil 'i'a , Bernardo de Campos, Costa 
.Junior, Arnolpho Azevedo, P1wlino Carlos, 
Rodolpho Mit•a.nda, Aquioo Ribeiro. Carlos 
Cavalcanti, Carvalho Chaves, Pim!a WJ.mos, 
Marçal Escobar, Barbas~~ Lima o Yespa.siano 
(l<L"lbuquerque. 

Aul'C•SC a. SQSsiíO. 

1::' lida e sem deb:1ÜJ approva.da a acta da 
. ~e.;são antecedente. 

Passa-se a.o expediente. 

O Sr. ~o.\..lencar Gn.irnariíe"' 
(1" ·Secretario) procede á leitllra do s_~guinte 

EXPEDIENTJ>: 

Officios : 
Do' Sr. 1• Secreta.•·io do Senado, de Hl do 

corrente, oommunicando· que o Senado, ap
pl'ovou !l nessa. data. enviou á. Sil.nccão ·a 
proposição desl;a Cama.m., fixando a.s forças 
de terra p;1,ra o exercício de 1905.- Intei
rada. 

Do Ministorio da »farinha, de 16 do cor
renLe, transmítti ndo o l'equerimento em gu~;,' 
o commissa.l'io de 3• d assc l • tenen te Ca.
lixto Gaudencio de Abreu pede o p~ga.
lHentn llo _tcl'ço da.s ctnp:ts que percClbl;lu, 
tluran to o período em que serviu na dívisii.u 
naval do oot•te, á s~molhnnça. do qll!~ se pra
tica com l'ela~ão aos officiaes do exercíto .
A's Commissões do Marinha e Guerra o de 
Orça.monta. 

Do Ministario da. Guerra, elo 12 do cor
rente ,rest it llindo de Vidamco te san CCZO!la.dos. 
dous elos l'espectivos autographos da Reso
luçuo do Congt·esso Nacional, · m:cncl<~.ndo
gr;~,c!u:lr no posto immediato superior .o
otficial do exercito G da armada. ou das
clas.~es anuellaS que attingir o n . 1 da 
l'ospectiv~ escala., sem nota que desabone 
sua conducta e dando ou1.r as providencias. 
lnteil'lLda .- Arcbive-se um dos autographos, . 
enviando-se o Olltro ao Senado . 

D<l Assoc iação Gommel'Cia1 Beneficente de 
Pol'narn buco, lle 4 do corrente, ren1etteodo 
uma. rop1·esentação que fazem os nego
ciantes ele bebidas n:tcionaes, que teero ta
brieas do mesmo geoero, em Pel'nambuoo, 
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rpedindo a reducçã.o do impo>to por litros 
·s~bre- bebidM nacionae$.- A' Commiss..'io 
do Taril.i.Ls . 

Acta da. apuração gel"al da eleição proce· 
dida ·o o (lia 9 de julho ultimo, para um Depu· 
tn.dc f<)dei·aL . - A' Commíssão de Pet ições e 
Poderes . 

Requerimentos : 
00 Dr. Pnulo Fcrr.;)ll'::~ Alves, prefeito 

da. cidade do Nitlteroy, Estado do Rio de .la· 
neiro, pGdindo pagamento da. divida. que 
diz tenwoirahido p:~,ra com o município de 
Nitheroy o Governo Fedm•at.-A· Commissã.o 
-de Orçamento. 

De Pàultno ~c Frcit~s , portcir<J da Caix;t 
de Amortiz.l.Çiio, pedindo equip;:~ração dos 
seus vencimentos aos dos do Thesouro e 
Aifandcga. - A' Conurii$.ão de OrçJ.mento . 

. ''.~'F' r . 
O Sr. P a.ttl:t<'Rà:inos-Sr. P rcsic 

«Continua o flag(/lo da sec.:~. sendo - di.z o 
telegramma-ett:a>sas ,,s clwwrs que « ii.? · dc
rttm -cigo;-, s~ue;· d.s 2iasl.ageas . 

.-l.s es1nolas zlaJ'!i~t.<l<!ns c;tci<l .id cspo;"das .; 
o 1.u1ico r-ect'J'SO llo~~ f(mzintos. a..,· 1'Cli.+es silves .. 
tn:s~ est(l e:di'i1Cto. /i;' g)'atlde O Clatn o;·, e a. 
mise1·ia p1·oduzicla 2;eil< fome chega u•> se« 
auge. Clam.ac, )111!' (1 W >' si o goecrno em1n·eg« 
;n..edidct$ sa.lvacloras c t! ;·ge;1- tes ! Dia.ria·nu:nl ~; 
c.ltagltt)i. lw.n.rlo~,· de )·eti-,~ante.-:, em dcplora,.;e1 
e'tado.• 

ii;st.á assignado p<.lt' varios ~omp(l. tl'iot~H 
nossos. 

O Rio t>mnde do No1·te ú da.s n1enore6 uni
d<\dcs politicas que compõem 11 fo~era.çit•J 
brazileira. ... 

O Sn. Emco CoELl!O- E' o so?.ll granllt' m<\L 
Si tive;;se numer'<JSO eleitoratlv, pesarü~ r ::; 
b<tlanç.a. 

dente. achando-se ii~·;:Mte-sab o Depntado O SR. Ru:.nosA LDL-1. - ••• c pcr t(l•Jce :1 
aleito e roooobeciU.Lrpdr Sant~ Cathal'iua , o essa. pobre região do norte, P<Lt'a. a. qu:~.l cad~ 
Sr. Luiz Gua.L11erto, peço á V . Ex. o mande I vez se voltam m euo.; v.s vi.~ tas de um gl1~ 
!ntrodnzü• p:~t'<L pr0sta.r o coropt•omisso de,. verno qtie se diz ;•,;p,·esen t:J.r a feder·a.ç:'\o 
vide. J,.1 mas que represunt:1, cad:t vez mai~. a cen-

. tmlizaçã.o mosco>itJ. ma.i;; ompcn:tda quo 
O Sr. Pre,.;ide nte condtliJ. os é posslvel. · 

· Srs . 3" e 4.• Secretarias r1 irem t·coebcr o AO pass•J tttte ~.qui, nu centl\l, n0. ' A:) ,·! .. ; 
mosmo senhor, o quJ.L sondo intt·uduzido no ~-não na. Capital Fedet'<ll: onde oi:ío l ii;t Fli · 
rocinto, pr·esta junto a ~'ICSD. o oompromi;;so deração nno ha Capital Fedt~ral ! - n.\ 
regimental. · Cô;·te não se hesita em a brir crerl itos ~upple>.-

mentares á. rnbr icn. - Soccorros Publico.~-
0 Sr. Bn:d~o,.,;a Lilua. f·)- S1·. sem noCC.'!.~ida.tl~ de\ inte1•vcnção, oficiosa on 

P1·esidonte. 11111. dos mJ.i~ i.\crt..~lita.tlos jorníl.IJS provoC<~.da, tlo Pottrr Legislativo. na impor'· 
1lesta. Ctlpit:;l notjciou hoje, com manirc,t;o ta.ncia, fle fJLlO o oq::ão oftlclal deu noti ci<\ 
desrespeito <L verdt1do official, o S!!guinte : I lia p•>ucos riias. de 800 :000:". p.1l''i o t:m d•! 
«.·JfosuJJ:rJ, f(;~ •• • M?ssoró ni1o é ,~a lst!m!, ]'c-

1 
acudi; ' '? tlagnllo dtl vari üla.; ~'!1 rol:u;·i•' 

qnona vtlla <.1 11.~ confins da Scaodm:IVHl, que, a.os hnnmtos do norte faz-.;:.e c:lJCa.na. par· 
victimarht po~ uma •remenda ca~a.:>tro]llln, lla.men{:Lr (apoi"'lo) , t!eiOOl".J.-S(', pr.)()rastina· 
dosportou a. commi.<eraçiio do mundo tn~cit•o s '• pt•otell~·so tlcsapieda.damentc e sü se 
o particularmr.nto do~ brazilciros. lllllito in- tom <letLnto dos ulilos, como ttnica ltléa o 
elinados :t se arlligirem r!Xtt·~tord,inari lt· corno unic.1. imagem. :"quella (JUO a Hngua· 
ment~ com o quo succedo com o ct\:pitllo g-em inculta. tle nossos pobres compatl'iotas 
Dr-eyfus, pot· exemplo, c c.ont os desastres do nortll .denomiuon - ct mollmbu - ; sob o 
de Chornulpo c otHr..,~ do ~xtrcmo Orhmtc. rund<~mento de f.J.\te os •linheiros publicas, on-

0 Stt . ERrco Coi~Luo-Apoiado. A guen·a viados (lo centro par:l. os J~sta.dos flagellados, 
do E:drcmo Ol'iente é o que mais in ter essa potlem se extra v ia r em mãos ([e pecula.tal'ios 
á opiniiio publicn,. · e concussionario.>,podem servir pa ra a engol'-

Massorc! () no Rio 'Gr·aotle do Norte, é um da dos foroecedot·e~ que prúspera.lll ~ som
pedaço do B~a.zit,de nossa paoria., cujos slo· bra desses soccal'l'O~. sob este f~~olso preiextv 
montas sa congregaram. sob a denominação prefere-seque morram uns a quo não pr.ssa.m 
política. .de Federação Ropublica.na., p(~ra. o engord:~.r outros. 1-: :~ch:1-se <lll'J ê e.;;ta. a fe· 
fim-acreditaria muita gonta-de quo os for- ctcração promott ida nos mais ardorosos dis· 
tes nesse piloto pudessem mclh01·monte am- et1rsos ([os propn g::tndis~as Ropublieu., a qm1l 
parar os mais debeis, os mn.is fracos, dOil· · ê urna rea.li«lt.\<le, que só os opposici.onist't~ 
tt•ina. que o at•t. 5• da. .Consmuição t rD.(luziu systo10aticos teimlltn em negat• qua.ndo s~ ~ 
de modo inequi >oco o vevdadeit•amontc t'ra· vorirtcu. <!UC us gemidos, <1ue os claln orcs, 
ter no. E}ue a~ imprecações, que a.s justificadas mal· 

dicõos dos que ve0m morrer li. fome os saus 
·(·) Este diseurso nüo foi r evis to pdr; filhinhos, anathcmo.tizando a. mais vcrg•)-

ondor. nhosa c menth·oli:t das rop111J!icas ... 
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0 SR.· ~{A.R.ÇAL ESCOBAR-Muito lJem. 

O SR. BAREOSA LIMA-••. não chsg~m pm• 
mais alto qne bradem, não chegam á luxuosa 
capital Federal, habitada hoje polo dcmonio 
iuconcesso da, prodigalidade íu~ensata, que 
paira nas regiões afficiac~, sem medida, sem 
peso, sem conta. sem prevideuciv., sem scien
cb, sem zelo de especie algtlma-. ( ;lfuito 
bent.) . . . , , 

Oitocentos contos tle réJs, 1.al é a c1fra U.o 
credito ultimamente aberto, supplcmentar ã. 
rubrica - SOCCOl'l'OS pubUC08 ~ para COll· 

tinua.rem a pas.sciar os variolosos, oum 
jornadcar macabro e estupido que os conduz, 
<.~.tormentados, das froguezii1S suburbv.nM 
de.sta C:::tpital para o HospitaL de S. Sehil.s
tião, oudc terminam os seus dia>, sem, 
siquer, nos poder~m fornece_:: o:; elemeuios 
fidedignoss:Jbre st m·am ou nao va.cctnados ... 

Mas para os que morrem ue fome, pa.ra 
aquellcs de llUcm diz, com a eloquencm 
de factos lugubrcs, se uevem co!ldoer os 
que a inda sentem pulsa-r um camçao brazt· 
leiro, para, aquelles que, segundn este tele· 
gra.mma, j<l. se [l.calmram_ as ,·aues s>h>est,·es, 
que ni'io lhes e dado ma.ts, nem ao menos, 
reduzidos a miserus ja.vardos perseguidos 
pelo f!agella da. . secca, f assar no au bsolo á 
busca do aUmento, para esses- que se con
tentem com a ídéa., com o consolo, com a. lem· 
brança, que lhos vae daqui, pelos canaes 
compntentes, de que « o Go~e1·no cogita, os 
poderes publicas pmjeclmn e se p•·coccupam 
burocraticamente com. u lar[JO pla<to, fac-,mdo , 
àe re(onnas no tocante eis o/J'I'as publicas que 
Juro de ser -in icic!dcs nesses Est"dos, pa,·c, que, 
DE FUTURo, ao lado dos açudes, gl·a.ças ás ü·ri· 
!jli.Çiies. mercê do replantio !laquellas zonas, 
ao futuro, ni\o se morra mais de fome>>. De 
presante, os contemporaneos quo doem a ar· 
gamassa e o cimento com os. seus pobl'e;s 
osso~ para. que sobre clles se elevem os o.lt
cerces desta obrJ. nefanda. 

Eu não peço mais providencias de espccie 
algum'.\. A minha voz tem a certeza que a 
impede de se illudir com uma chicana que 
todo o mundo vê, de que os seus clamores 
bra.da.m em vã.o a,o redo~ .de orelhas eterna· 
mente ensm•decidas pelas convcnienei:.LS d o 
partida1·ismo ••• 

Vozes-Muito bem. 

O SR. Eiuco CoELHo-O silencio da.Cam<wa 
ê a confissão de que V. Ex. está. d1zendo a 
verdade. E si não é, alguem que se leYante 
e proteste, 

0 SR. BARlJOSA LlMA- ••• de que não ha co
rações mais a.q ui para, ouvir os cla~or:es dos 
brazileiro~ que morr1nn do fome, a mmgua, 
que morrem da miseria., jã. agora não Só 
depão; mas de rai~es sil-vestres, em umu. parte 

do tol'l'ão que eu suppunha. brazlleiro, m~s 
que JJão é l>l':1zileiro, porque ~não é suburbw 
da CLLpitu.l Federal ou. d?- Corte dc.it il. ver
gonhosa, desta mendac1sstma Republtca. 

0 l)n. Tuo~lAZ CAVALC~1''l'I~?\{uito bem . 

0 Sp., BARBOSA L IMA. - Imaginava que 
c.ií.o so prcc"Lsa. v a padoc.er con.)unctrunen ta 
com os so-ns semelhantes, para só e u·tão con
doer-se cada um d.os males que o aílligcm. 

Ora, vejo que cst<\. é uma Wistissim~ v~r
(ia.,Ie r. QU·~, a não ser rtue Yenha. a sctenCia 
offi:cial a de~cC>brir alguma nova lympba , 
píts ou polpa, cultiY::tda em a.l?um lahora
torio qu~ não sei onde par:n•a neste .mo· 
menta, susceptiYel de infilt rar no_ orgamsmo 
o1Iici.al desta Republica os sentimentos de 
piedade e commise!:ação para. _com os :r:ossos 
compatriotas, a n~o sel' que Jsso se de, nós 
continuaremos clqtu a frequent ar :.s batal~as 
tle flores (]Ufl se dão alli assim na praca. dna 
da Repuhiica, no outr'or a C11mpo de Santa
AntJa c :J.companhar as r egatas em que se 
regat~ a aristocracia official na for:zno
sissima enseada de Buta.fogo, dostma
dA, graças ao dinl1eiro que vem desses pro
pl'ios retirantes a se a for moseat', Por
q_ue, <J.ntes de tudo. a e stb.etica. da Capital 
Fedm~J.l o em hellezamon to des G:l c1dad~, 
paru gaudio do estran~ciro, p:na rm, 
vindicadi.o de llo:;sos credLtos de povo ClYl· 

lizado 'desta civilização no seio da. q ual 
m~rre'm de fome ceutanas de individuos que 
se suppunha.m bra_:o;ileiros, c_ pa1·a os qua.o~ 
li1l. u:n uoico refng10 : o de Irem pere cer iá. 
píJ.t'll. os ig;_tpós do Amazouas,lll:orrcr~m como 
lllOlTCm lá. á.s úe4enas ber1bcncos e wchados 
de fobrc palwtre os passos soLdado~ c mo.
rin heil'os. Par a. isso -vau algu ns na nos f i.'O
tados por bo11s sommo,s a apanhar milhares 
e m1Lll"res de rio-gro.ndeoses do norte que 
esc;~pa.m <i fome, ã. sede, a dor, .a fim de a~
crmeutar o numero dos f[U8 povoam os c o!Ul· 
terias á· beira dos igll.l'a.pés n<~. vastíssima re
o-ião do Amazonas. ( P ttusa . ) 
" Perdoe-me V. Ex. e me rele-ve a C~ mar a. 
r1ue ine tivesse a.p11ixonado po1' esta forma. 

O sa. Er.uco CoELHO- E' o caso de pedi).' 
perdã.o . 

0 SR. BARBOSA. LI~L"-- Pernambucano, 
representante uma vez dessa e da gloriosa 
Terra da Luz, o Ceará , eu pensei de mim 
para mim q_ue não ti.nha o direito de calal.' · 
a mais deb1l e a ma.rs frac;_\ das vozes que 
,aqui dentro se podiam levantar par~ ~la.mttr 
soccorro para. os n ossos compatr tcws do 
norte. · , .. 

Ora. fecharei o incidente que cs"a. not1cul. 
despertou, o,~fo1•çando para que cQnstc dos 
Annaes que ceste dia.; a esta hora, dos fastos 
de uma. cousa politica. q tle sa andou cha.·-
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waudo a Repu blica e federação nesta. parte 
da America do ~nl, I10UYC um brazileiro que 
ao meoos não fullou ;~ lingna.gem dos que se 
illudem e dos quo qnerem illu tlir os outro8, 
porqu e este a.ffirmou que absolutamente não 
tom mais motivo para a.cl:'edit:w n:'s Jli'OYi
dcncias dos porlerPs pulJI ir:os, nem na commi
serr~ção (l ue acaso devcr<t pungir os cor:•ç·<>es 
<{IHl.ndo lessem ooticias como esta, cuja in
sístencia. vale por lll'olongar um gr:~.nüe 
dobre de fi nados pela alma. collectivl). de 
g1-anda parte de nossos concidau1i.os. (.li•.lito 
bem.) 

H', wdavia, o representante do et•ario 
na.:iooa l, o procuradot• du. Ropublica, dcstil. 
mesma Republica. que. pelos S\)US orgãos 
ullicit\cs, a.o o une ia um deficit no noSdO Ol'Ç.a· 
met;~to rlestõJ. mesma. Republica cujo 'ilfilliS· 
t ro da Fazenda corta a.rbitra.rittrncnt..J verbas 
nos orçamentos milit<Lr es. pat•a. o fim do 
r estu.belcccr esse equilíbrio, nem assim lo· 
gra.ndo os seus intuitos ; corta qu o.si pol' 
inteiro a. r ubl•ic:l dcstinad<J. o. proporcionar 
aos nossos soldados qua.rteis. mor<J.diots qne 
não pude;;sem sm· ameaçadas pelo intertlicto 
da .Junta Sa.nit;n·ia., pelo documento com 
•. , I!C se tem institnido para a pt•opried.cdc 
'· o pobre o confisco ioeompati vel rmn U I ria. 
Repulilica ( muito úem ); nesta hot'a presente, 
destt\ giga-joga, que ran.ie em todas as suas 
articulações :tdoocidas, desta mesm~ Repu
blica, nosttc hora, o procurt\dot• da Rcpu
bli ca, <.l reprc:;ontantr~, o ma.ncl:1t:cr io dos 
poderes C()t.li;raeS, Vl\0 a um loilii.o judiCitLl. 
au (jtm.l rtuasi ninguem compat·cceu, tu! " 
!'Oi!ulu.ri~u.Jc C•l lll que a.s vari:l.S l'ut'lUI~liuados 
.Pl'Cl imiu:ll'Os n~sse piei i.o fot•am u.ttou J lida..~. 
o, u.hi, !le}>Uis do tct· em nome da União 

· la.nçu.do, UC.'iS:J. lu.tsl:l publica e m ci.l.du. 
um dos cinco lotos nm <1110 clla fo i diviuid<L 
uma col'ta importancia, niitl sr1udo o seu 
lanco coburto, tendo sido a. ufful'ta. <Lcccita. 
pclu loilooit•o, cont!t•Jmula. pelo juiz du. li· 
<tuida.ção, quo assis~ia.- tidal~amllntc, na· 
Lab<'...sca.mcn J.e, com uma. pl'IXlisalidade que 
fa.z contmste com esse doloroso quadro que 
Dos proporciona o Norte fla:;ellu.do peltt 
secca, manda. dar mais mil contos ; diz -
il.ou sem competidor mais mil contus ! 

Ninguem Jhe disputou o ramo vet•de nem 
áqucUa candeia , aquella. candeia. que ou
tr'ora. symboliz"'ya essa cerimonia dil. vida 
jurídica dos poyos da nossa raça. e quo se 
apagava quando a.cablLYi.l. de ser a.rrem:Ltada. 
qu:Llquel' cousa levada. a hasta. publica, 
a.quelle l'amo quo o progoairo entregava ao 
que mais dava, ao al'roma.tantc, c que no 
caso estava em definitiva. em poder do Sr. 
procurador da. Republica l Níngucm llle dis· 
pu·tara. o lanço, nluguem lb.e cobrit·u., llle 
~obrepuj~ra. a oll'erta: a. União ia. adquirir 
por.onzc miL coutos a.q11ellc primeiro lote ~ 

A t'nião, tão nobre, ~ po!'ta.s do uma fa.t· 
lenoia vcrgonhosttmuntc ft•audulenta, maiS 
elo QUO culposa, dolos<\, a União quo a.cabaya. 
de :J.nnunciar um (le(wit , >1 Unüi(). quo on
i.lu<>Sa.ra um cmprestimo municipal <JUC fra
cassou, a U1liã.o, que n:lo tem dinheiro pal'a 
a acqnisição de navios que hajam de guar· 
dar os nossos interesse> no Prata, que não 
tem dinheiro para mobilizar ~uas tropas, 
,juntarldo dous uu ttos mil soldados es!'a t'l'a· 
pu.dos para gu<Wd<ll' as nosoas fronteir as com 
a Bol.ivia. c o Perl!, ma.od:~. pelo seu repre
sentante. com umtt prodigalidade idiota, du.r 
mais mil contos de réis que nã.o sabiram do 
bolso do feliz maodatal'io c rcsponsavel, 
porq ue é rcspoos<wel todo aquclle que tem 
uma. p:l.l'<:ella. de a ntor•i(ll1.lle neste paiz, digno 
do mclhot sorte. •~ união m ;mda. timr mil, 
m ais míl, outros mil, c inco mil cootos, que 
podia. deixar de da.r por urna. cous:J. que :po
di:L obtet· por meoos cinco mil. Obteve por.· 
mo.is ci oco mil, n<~b,~uesca.monte, como qttem 
ostá. so:Lndo, t.ra.nspil·aodo, tresandando di
nheiro, dinheiro e mais dinheiro pOt' tou.o~ 
os poros. 

Miser:.1 falsific;Lçfto da. Ropublíc:1 c1u t otlas, 
em todas <.L~ suas manifestações ~ 

u~1 St~ . n:,l'rJTADO-Muito bem. 

O :'i I~ . BAR.flOS,\. LDJA- Que fazot•. como 
o.gír? Clamar, cl<Ltna.t', pa.ra. qtw tiQUe t'C· 
gistrado o pr<.lte~1.o de algucm rtue <tct·editou 
mu diil. mt retc \iJliLue Llo reg-imenl'upuhl.ica.no 
nosta. Pu.tria , mas elamat• só e p1·ep;1ra.r 
ta.! vez mais alguus << pt•ova.rá.s" pa.r<\ 11 li
bello que hei do tt·azot• contr" o Prcsiilouto 
de tuna. .ltepuhlic>1, em que D Chefe da Nação 
\! rcspons;wel pela tolerancia., dissimulação 
c bcucvolcncla. com que acoborta os crimes 
dos seus subot•ll inad.os , o ma.is u<J.da. R.o
•l ll<) l'r:t', sim, (' possivcl, mas com a cortozn. 
pr<J1·ia. de que o r a•ruel'i mento V:\lerti. por 
UIU<L m;ouili:lsta.çã.o do iogonuidade pa.rla.· 
m•Jnht· tlc um l!ra.ziloiro t•obclde aos eusi
na.mealos que a pratica. úos J ia.s de hoje csttl 
impondo a todos que se :Lgita.m ne.;;to meio 
em que vamos dizendo que vivemos, nesta 
mesmo meio em que, a.o passo que dizemos 
quo vi\·cmos, morrem centenas de bra.ú
lelros com a mesma. cet•tez<~. de que a. surdez 
g_ue aqui encontro, encoatt'a.m olles, o fh· 
gella.1o R.io Gr:J.nde do ~arte, Cea.rá. e ouka~ 
zonas . 

O St> •• U:ruco COE[.Ho-Aqui não e n.cootra. 
surdez. mas o sil:mcio lLpprobatorio dos 
gritos de pa.trlotismo quo astá. sulta.ndo ; e 
.~inão tl, a!guam que peça. a palavra para 
re•pondcr. 

0 SR. BARBOS,\. LIMA.-0Jtalá. fa.lle V. EIC. 
.mais pela IJ·occa. prophetica do um lsa.i(J,s qae 
elama.ssc l'elo le va.uta.mento das enorgiil.S 
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collec~iva.s da nacionalidade brazileira, do O Jrn·tJa~ df1 Commercio de 6 · lj.e· agosto 
·que pela ;roz chorosa do um Jet·emias gue informou : ap>·egoado o p1·iineiJ·o lote o 
estivesse .aqui desalentado a dizer das glo- DR. Cm;.ARIO PEREI RA (1" procurador d:J. 
rias passadas do uma .Jerusatem derrocada, Republica.) em nome da F«::enda Nacional 
na. qual e!iam pe.-ie>:e ruina1; e de uma outra. lançou on:c "'il contos ; NÃO IIAV!o:NDO QUEl1 
Jerusalém que pudesse vi>er nos corações oFFf:REcnssE MAIS, o leiloeiro foi consul to.r o · 
11condrados de meia du~a de patriotas que juiz da. liquidaçii.o, QUBACC":F.ITou A o~·~·ERTA. 
n ós não veremos. já. agora. tão Cedo. mas que O que parecia ?, Que a l:niii.o ia. ficar com 
pódo ser que nossos filhos possam ver como aquello lo te por 11.000:000$, penso eu. na 
uma rea.lidade di gna de ser o.mada por todos minha lncm•avel teimosia e (!eploravel igno
os brazileiros, como invejada. pelo forasteiro. rancia . 
. Até lá. o qne vt>jo é a.. mortalha. de chumbo Pa.rccia·me; aã o s<li si algum novo r ego

das convcniencias partida.rias unindo em um lamento ou regimento tem sido expedido ahi 
fe~e unico todas as energias pollticas , que clandestinamente ou em 4Qa edição cort•ecta. 
apodreeem dcsa.provcitadas, e· mais nada.. e augm entada. para reger estes casos do 

O Jornal do Comme•·cio, or gã.o conservador, leilão publico . . 
jornal em cujas columnas niio echoa.m os Não sel que artigo da ordenação philippina. 
arrojos dcm•~gogicos, como já estou ouvindo • tn.lvct da ordenação m<wuolioa, acaso da 
appellida.r aquellcs· que vivem na minha voz ordonaç,.'i.o a lionsina, seguramente do direito 
ora a..cla.mar em ~â.o, e cujas noticias, ma- romano, talvez da. lei das 12 tu boas, pol'ven· 
xime em questões de tamanha gra.viuadc, tura da legislação egypcln., ~lvez da. legis· 
t imbram em anda.r con~orciados com a ver- la.cão chiuez.:~ . modificou este regimcn. 
dade, da qual é reflexo seguro a uniformi· (R.is~.) · 
.dade dBs informaç:oe3 ministt·adas l)elos Não sei. m;,s a mim parGce na minha in· 
outros jornaos. de ontrc os quaes sa.lienta.•sc cur•avel !ncapa.cidade jur_idica o incompe
a Ga::ela de Noticias. tcncia profissional que, nii.o havendo quem 

O Jcrrrwl do Commo~cio de 5 de agosto diz oíl'erecosse mais, o leiloeiro, consuUando o 
o scguinto: jui.:: da liquid" çv:o, que acceítou a. otl'cr ta, o 

«T endo os St·s. Jlopldtls, Hauser & Comp. , r a.mo verde p nssa.ria. l\s mãos da. arrema
msconde de Vil/ela, Narciso Fcr>tU."Rdos da tante, quer dizer desta União desvalida , dcs
Si&'Vu Naves e ou.tros, pol· sett advogado Da. ampa.riloda em seus rlit'eitos, e que a candeia 
EsltTm At.DINO BA;o;DEIRA, ·requ~rido a ctoalitt· symbQlic:L que illumina este dia. fllmarcnto 
çlfo dos bons pc•·tc>lcct•lcd ci ma&mo Oompunhia em q ne andamos vivendo com a . pretencão 
União Itumw a Sa>'OClt/J(JW, foi e~.~o ''equa!'Í· de quo ,·i vemos em uma. formosa Republlca 
m ento inf1e('orido pelo j ui• da liqtlidoçtTo. • a ~er symbollcamonte apagada pelo lei· 

O nome !lo udvogado dccl;~rado nessa. no· looiro consagrando o dh•oito da. União, não nos 
ticia., ê o lle ulll diguo collogu nosso, cuja. doixassc em vão feio lu,·co·fusco. 
probidade e cuj1~ compoteucia o colloco.m oro Pois. nilo ; o lic itante nnico ê lt Uniã.o, é 
coodlçõos tlo illfot•ma~· a CllmO.ra sulll'o o o Tlleaouro Fodet-a.l. este Thesouro Federal, 
assumpto, do modo !JUO melhot• so pudera com deficit du 17.000:000$, aonunciudo pelo 
doseju.r. Sr. Bulhõe.~, essa União obm•a.da <lo dividas, 

O Jo1·rwl do l..'omlliCI'c!'o publicava ta.mbom vivendo do moratoria prolongada, pois o~ 
em um de sou:; numoros. o de 5 de agosto, um tt·os pt· imelro~ a.nnos que lho fot•a.m conce
longo pl'otcsto htHha.ntctneute ilcn'uzido pelo didos de suspensã.o de pagamento de juro~ 
nosso digno collega. jUl•ista omet•ito, a. cuja terminaram, mas a suspensiio da a.morti· 
hont'adez c comvetoncin m e refl!'O sem pre zação não te~·minou, essa União que tem 
com a ma.ior sMtsfu.ção, o St·. De]lutado An- sua. renda. d;ts Alt'~ndcga.s sob a preSsão de 
touio Moreira da Silva. hypotheca. possível, sinão certa., qun.odó ·a. 

O ca.so,porta.uto,tem multo quem,com mais Republica for ~ubstitu!da por algum Khedíva 
competcncia. do que; eu p ossa informar á. proporcionarto aos feU<•hs bl'a.zileiros a. 
Cam ar a. dos Deputados, em todos rs seus clamu·em para o céo inclemente quelhe 
d~ta.lhes , em todas a.s suus peripecia.s. Eu, faca chOver, como si fosse o rnaoú e.~b 
leguleil' que a.ndo me mettendo n. esgravatat• liberdade que e lles são. incapazes de con -
nestas bellezae do nosso r cgimen adrninis· quista.r ~ . . · 
·tra.tin, judiciario, financeiro, cconomico, Esse m esmo · Thesouro, que é o llcitnnte 
politico,' etc . etc., me cont ento om chamar a unico, « ·ENTÃO, E11[ nJCN"El"'CIO E NO INTB· 
attenção da Ca.lllal'a, melbOl', me coniento a. R.ESSE DOS CREDORES DA MASSA:. (qU0W ÍlOii 
expõr dea.nte da. Carnara a cstupefa.cção da dera que a m~a fosse l.\ ma.ss11. dos contPi
mlnha. lncuravol ignot•anoia dea.nte deste huintos, o conjuncto dos que pa.gam impoe
fol'moso expedientp dos cinco .mu contos de tos !), ·não senllor, em boneftcio, nã.o do Tlle· 
de lambugcm , ou de bonnilic&çã.o, dados pelo souro, 110 !nter~11~, nio da. União, em ~e
pçõcut~a.dor da. Republica., . · Acio o no interesso doe credores da. mássa, 
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augmentou, augmentou • •• (1·üadas), quau- t icia do cl!so lias pod1·as. que se dis.~o que se 
· to ~ Qu anto e que ello a ngmentou.? csta.v<L produzindo urb monumeutal ioque

Dou-Lhe uma, U.ou·lhe duas, don'-lhe tres rito, q11e haveri:~. acção regressiva contra. os 
(-risada<) .. . funeciona.rios prevaricuclores. que faria cum 

Não fique V. };x. desconsolado ; não au.· 11ue os 500:000$ entrassem para. o Tllesouro 
~mcotoa 50.000:000$. nem mesmo 10.000:000$; com (1, mr~~ma r :J.pidcz, ao m•~nos, com 
toi razoa.vel, uugmeutotl só l.OOü:OúO$ pa::ra o que ... a. nossa. G!!qua.dt·a se moveu d:J.qui 
p rimeiro lote, I"! a.ssim como l 'apct it "icnt para. o Amazona..~ ... · 
én 1l1<1>'9cant, a ugmontou pa1·a o segundo « Quf! providcnciM deu .. ·" 
1. 000:000$, pa~a. o ter ceiro 1.000:000$ o Eu sei que o Go vet'!IO já. mandou llroced(\l' 
assim at.é o quinto l Deu 5 .000:000.$ de t«m- contra. u1o juiz suppll'n to aqui do E~t:1do do 
bugem, corno se diz na linguagem. na gil'i<1. Rio que se lembr·ou de não dal', desde logo, 
tle accordo com o quo mais im)Jer:~. · ne~ta ra.z;í.•J a.o Dr. Leopoldo de Bulhões. 

· Cidade, o j O!JO cto bicho: deu mais 5.000:000$! Vi no Jornal do Commcrcio que já o pt'O· 
Bom, agora ont~o ,.,u. SI'. Presidente, n curttdm· da. Republica. na. secção esta v~t so 

:;uppor possivol que o Jonwl rio Oommercio prepa1·ando }lara. da.t· denuncia. coat:·a cs\e 
tenha sido mal i11-iormado, ou en tão que o juiz ~U!>plcnte, o Dr . Laodhn, por wr c um
Jor•wl do Comme•·cio, nii.ll se tendo ro vacci · prido 1<ma or·dcm manifestamente illcgaL 
na do contra o c~pil·ib de opposiaionismo, A h ! As ma nifesi.<Lçõcs das ordens i l!ega(.ls 
esteja. a.ta.ca!lo de oppostr.ionismo l ar11a(lo; a. ~ão curio~as; )_)ttlpaveis, nustcs casos, roas 
~istancia. nio í: grande daqui á. J"Ua do Ou- ímpondera.veis u inr ish ·eis, eomo no casG 
virlal', o talvez a poeira. atmospherica. ti- Vll.l'eht • .• 
vesse con,luzido u.lgu ro mlcr obio desses Os jor naes ooticia.1'am . pelo menos, c u. 
fLuo o microscupio Dão póde ver, mas a não ser alguma teimo~i :l e~mgora(la, sei 
r cspJito dos quaes os ba.ctoriologi~tas ju- t.arohem que em rod<~s de brazilc i ros em 
N.m como se jurava. a ntigamente suht· () as Lo!! «ires . 

· virtude; de Minor va ou. de Apollo, o tivess~ « Londres, 4 ele a~osi.o . 
occa.sioo·ado ess:t duploravel e nfel'm idadeno Em l'Oclas bt·a.z ileir;J.s, ncstn cJ.pital , caa· 

gra.udo orgão jor·na.listico . Sllll pesslma. imp;·cs:<ii.o :L noticia. de qao u~ 
P ois bem, nesse presupposto, eu come('O o ministro~ plonipot.em.:iari"s <LCt•cdit:;.dos j11nto 

meu rfquedmento destinado a se1· j ugula do a.o Governo do l:.io de .Ja.ncl!·o cuvhlt'arn lLO 
no na~cedouro p~los Ale idos que matmn uo :\1inist1·o 1lils ltola~ves Ext()l'itJres uma. recla· 
b~rço tod11s as :!Crpontos tio opposicionismo, IU'll;flo contm o :tu::pnt)nt tJ tk di reitos p t•o
cap ,:w$ do vivcrum aqui don&l'o; eu começo puotu no pt•o,joc to ti" l'efol'ITI:t mltmnoi ra re-
t1..9Sim (I$.) een teme o te ajWeSelltilllO •t Ca mara elos Llupu· 

«Si e verdade que . .. t<tdos <lo Rio. 
E11 ando imag-inando quo o Clovcr1w d,l Caus:~ ospeeialm nn ~•) udmil'açii.o quo cntl•t• 

providonda.s no,ses cu.,oa. (l~i~o ) Quo in::cnlll· n~ I'cclarn<~nLes ll ~turom u.~ mini~i.·1 ·os tl!' a:I
Jade, quo me conduz o querer indagar desta.~ I <;tics quo nenbmn ju~ ~e011 1 :i JibeJ~llidtiAie 
)lrovidcncio.s. Talvez scj:t como no ca:;o tla lmlzi:eir·a. 
Cyp t•iann.. que já se esli1clliou pot· cornpliJto, Assi m , ontre Jl{)Ssoa~ d:1 cotoni:1., d iHo 
dcsu.II!Luclo lfliU. lqnm· necropsia, o como no quo :1 ~'t':lOCil ú uum tias q_uc rccla.ro:tm, es
cuso d::.. m'on ina Imcema.,qu,, so queimou com rtuccillfl i.lo ee.l'LG da JlOnea gene1·osida.tle 1!0 
o" inollcusivo ,acido phenico ofllciul o com.:> o ~en J•egimcn :1du" noir <> ptl ra. como o nosso 
t.la!tllella pobre vclluJ. que levou nu. cabe(:a. <ll.LI',' , eu ![uc mais .:, no mesmo gTupo des· 
cou1 urna pc~du. tampa de ftm·o de CltÍXll. con tento tlgurn. ta.mbem a. ltalia, doado a.ca
d'.tgua in~pecc\onada pelos mala-mosquito~. b<tmos ([O r ecebc1· uma pungente.iojustiça. que 
mas que fe lizmente não morreu porq~e é não -poderemos Cl;quecer tão cedo. 
muito governista, quo si fosse opposiciocista Estes commentario~ r e!lcctem bem a im· 
era. C<lpaz de t~r morrido; como (lu.quclle press:.\o aqui causa.da pola oot icia u~ iucspe· 
outro ca.so de u ma. mulher que mun·cu tle r a.da. reell\mação.» · 
syncope _c .... rdia.ca pot•que p<lnetrou no qua.rto O Jornal do Oomme;·cio, orgilo conser
que estava ainda choio de gaz sulphoroso dei· vador, que tem o privilegio de ·só fall<~.r a 
xo.do pala desiufecQã.o offici(<l. linguagem propria. do3 espíritos pondcrõl.dos 

A questão foi quo ella morreu de sy .. copa e oq_uilibrados, adrertiu no dia sc!guinte, C_!ll 
cl:wdiaca e está. salva. a Pa.tría.; pouco impor· um tom que a.té pa.reco uma rna nifesto.ça.o 
tando que a. desinfecção a.ccolera.S:!o o tt'M· de jacobinismo hll'vado . 
passo da enfot·ma... . · Dhr, e lle: 

'"«Que pro~idenciao·llcu o Gova1·no ? • • • «PuiJlica.mos hoje urn tolegra.mma. de Lon· 
-Outra ingenuidade minha suppor que o dt·es Olll quo se diz que, nas rudas bra.2t

dinhoiro que sao volta., spirih•s qt~i oodet leira.s, causou ulli pessrma. imp1·essão a re
non reddit ••• E a proposito, podem dar no- cla.mação dos ministro~ Elcredilados jnnto do 

- ~~ - 00 
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nosso GoveL'no contra um projccto apresen· Inlervcnçao t.los ministros-E ning11em sa.be 
t.a.do á. Ca.mu.ra. dos Deputados, no qu:J.L se disto ! A Camara não sa.be-aboo.çoada. igno
augmentam o.; direitos aduaneiros . raocia !-a. Ca.ma.ra. não sabe da intervenção 

Esse projecto só :póde ser o do 81'. João de ruinist1·o alguwa.. 
Luiz Alves, e é de estranhar que hot,Yesse .: .. . aqui acreditadas d c.b.~otutamenle des-
ta.l protesto, antes de se tar pronunciado a cal;ida , . . ,. 
Camara a s eu respeito e q_uando o sct1 pro· Veja· se si é ou não já uma. nova ·manifcs
prio a.utor pediu a iodos o;; intet•essa.dos que tação prev01üiva ! São como phlyctena$inltos 
llie enviassem nota. escr ipta. das modificações que a.pparecem: i!t o já vae mosu>ando como 
que cntendel;sem conven ientes. » lavra o exa.nt hema. do opposicionismo .• . Des· 

Pudemos , tud<~o via., saber que é <Jcrto que cabida-ousa chamar dascauida a. intcrvcnç1ío 
os ministl>o• estrangeü•os representaram con- dos ministros qu~ nos acous~lbam tão par
tra o projecto, ponde}'(mdc que a renda das terntümente! 
alfandog:u~ diminuiria psla exaggerada ag· « ••. não só porque se trata. de uma lei,~ 
gre.vação dos direitos e conscquente d.Ecre· sim de um pl'ojecto, a. qua o Got~c•·no é es
sciíDo do consumo, o allega.ndo que assim se tre<nho . . • » 
tornaJ•iu. p ra.tie<lmopto impossível expor tar Ah ! Vae·se logo pondo o Govet'no um 
eertos arl\go.~ po.ra o 1'\razi.l. condições de, npportllna.rnente, repudiar essa. 

Seja. qual for o erro que porventura ro· manifestação do umjnoobinismo exa.ggerado, 
presente esse IJI'Ojccto, o que é fóra de duvida de u m na.~ivismo muito para se condcmna.r; 
é que a intervenção dos ministros aqui é preciso c1ue o Goyeroo não -se compro
a creditados ú absolutamente desrubida, não metta nestas coisas: «a. que o Governo é 
sô porque se nií.o tr:tta. de uma lei e sim de estranho» ! obtempe1·J.·SO por via. das du
um projecto a que o Govct·no é estranho. mas vidas ~ •.. mas tambem po1·que a sobe1·anic< do 
tambem porque a. sobera.nia do Brazil é igual B1·azil .•. » 
á dos Estados T;nidos, e nenhuma. potencia A sobaania do Bn<:::il ! Quem me da ril. 
ou.-,aria ter identir.o procediment o contra. os noticia. desta \"Cnera.nda. senhora. ! (Riso). 
direitos prohibitivos da. tarifa Dingley. Onde é que ella. mora.? (Riso). 

Feliz j ornal ! Nós n:io temos o relatorio do A. sobemnia do Bra::i/.. . • Ha. do ser, qual-
Ministro do Eüoriot•, e elle póde saber co usas quer dia destes, intimada., em um da.qnelles 
que dizelll ~·espeito a. relações intornacio- famosos oditaos como os <1tte a. Dil-cctoria de 
m•es.. . Saude Publica m<~.oda todos os dias para. o 

Parece que leu este f<.1.moso documento e Díario Offi.ciu.&: «Ni o sendo conhecida. :t tno· 
teve a felicidade de ver os hycrogliphos dos mdia do Sr. Fula.oo de ta.b ou «Não se 
intimas... sabendo quem é o proprictu.rio do pr edio 

Não l1a com<J a. p oli\ica in tornacional. h!, m(trca.-s~ o prazo de tu.ntos diM para 
Assim 'nós ficamos equipa1•ados :ls escalas que vcnh~~; a cs t:.~. directoria receber tal in· 

do Levante, sujeitas á. jurisdicçKo cunsul;~r tima.ção .. • » (Ri.~o). 
propria. das regiões m:1l oiviliZ·ldas. Sr. Prosidonte, tl\mhcm accedeodo ú. in· 

Imagine- se c~ta iutorvcnç1io acompanhrula t imação quo, vejo, V. Ex. IDO faz, vou 
por uma. centena. de can hõc.'l 1'<\ia.dos, •ponde· t erminal'. · 
rando muito ama.vci! ... ~w a ;·enda das Ct·cio que a Ca.m<~.l"ol. .i •-~ sabe o qne tom 
nossas alfandegHs dimi>~uiria... de fazer : l'Ojcltu.l' o l'cquerimentu o perdoar-

Mas o zelo destes representa11 tes do mundo me esta in~upportu.vel per lenga. 
culto j unto a.os botucudos du Bl'a.zil, pela « • • • mas lambem pO>'quc " soberania dQ . 
renda das alfandoyas ar-riscada a dim:nui>·. B1·a:>il •• ,» · · 

« • •. e atlegando que "ssim se to•·na 11;·ati~ Mas que jot•nal p3radoxal ! 
camente~ impossi'llel e:upo>·lar certos ai'tigos « ••• e Í!JUO.< á dos Estados Unidos da Ame· · 
pa?a o B1·a::il .» . dca do .Nm·te •.• " t (Rüo.) 

'!Seja <tua.l for o eno,l> aclvorte o ,grande ·ora, como eu me lembrei de Guatemala, 
orgão, ou o JornaL do Oommercio, «que por- ·ou do Egypto, sob a direcçã.o da Caixa dos 
ventura represente este projeoto . .. » Credores Estt·angeiros, com esse Kbediva. d,e 

O Jornal já. admitte que é possível que bat·bica.cho curto! 
haja e t•ro .. . E' em qualquer caso pal'a faltar « ••• e tWlhW ll(t poteno::a o•-'sar.ia •• • » 
&linguagem grata ás potenc!as, uma. opeu Parece que esta monta.do em um canhão 
doar, um postigosinho aberto para. nós, do 100 toneladas ! 
opportunamente, ro,jeltarmos o projecto, « • • • ot<sariu. ter identico p•·occdímento 
como acceitámos pa!t'ioticam<mte a roducçM contm os dit·oitos p•·ohi/Jiti'tlos da ta•·ifu. Din
dos 40 o f o na.s !a.t•inba,.<; do trigo <los li:st<W.os glcy. » 
Unidos... Tarifa Diagley, tarifa Jllac-Kinley- são · 

« •.• O que ú fóm de duvida é quo a inter- expressões que soa.m bem! Agora- tarifa. 
vençã.o dos ministros •.• » Joao Ltnt Alves-não va.le nada. ... 
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E' port11guez, língua de gente q_ue tem José EnsolJio, Cl1rístloo Crnz, An iziode Abr e tt, 
pal'oh em YCZ de esqn~dras ... (Ri> o.). l Bczerril Fonton?llc:., Vie;.;ilio ~Bl'igldo, Fr11o.· 

Sr. Presidente. tcrmmo mandando ~.t Jlo~a ctsco Sa, Fredm·t,~o ''orges, Jo;w Lopes, Fon
rnmtrcij_ucrhncnto c fazendo votos par· a que seca e Silva, I.Yalfrcdo Lea l, ,\lJdon Mi l<t
<l.Silim como a justiç~~ do nosso po.iz c a policia noz, Tcixcix-a, de S<i, José Ma rcellino, Tci· 
ua Republicn., sempre solicitas, sempt'G zolu- xeil'a de Lyl':t, João Vieira, 1\srnm"alüino 
sas no exercido dos seus deveres funccionacs. Ban1leir<.L, Corudio da Fonseca, Po1lro Po l'
t.l.cram c<.tbu, com a múor facilidade, elo .oamlmco, Balcão Vianna, Folix Gaspu.r, Sa
t>"ust ••. dcs ro.tasanl'.S, dos catitas c dos c~- tyl'O Dias,AttgHsto de Freitas, Alve:> Bttrbosa. , 
moudongos (riso) nós passamos a d.:s;·c•!i:ar a. 1\odri;::-u~s Sa!rlanha, Edn~u·llo R&me~. :Mo
Republlca, tal Cj_u<tl nos Ytte s:tllindo a m;li' reü·t~ Gomes, Ncbon d.c Vasconcellos, Hu
ver<ronhos~. d:1s illusõe.~ com r1na se tom lhõcs :Yiat'et<ll , Oscal' Godoy. Sá Ft·eirc, Ame
a.m;rgurado ~t alma .bra.zilcir•L nestes ulti- r_ico ~c "Ubuqum··p~o, Henrique Borgc~. J.3c
mos 2ií annos ~ ( Mu1lo bem, mmlo !Jc5•<. O l!s l.1'10 ele Sonz;t, 1t1bmro Junq tteu•a, Leonel 
orado>· d ,;i~cmwnte jeticit.ado.) Fi!llo, Lamounioe G<1dorredo, Carlos Ottoni, 

y · Me"a é lido apoi~o 0 po;to em Ca.l"Y<Llho_tleBd&to, Nugneiru., Ca millo Pra-;-
•lisc~~~~ii.!. ~Ju~ é adüiua": pol' ter pedido ;t. pa- tes, G:.:.!oao ~arv«l!l~tl~ .Ferr:mt ~Bragt~· .. J~se 
L· . s c·1too-eras 0 seo-uint e Lobo, Joaqu .m To!XOlH Btaml.w, l:l uLnat do 
,,v1a. o r. ' " · • · " Antonio, Costa Nc.tto, Lindolpllo Ssrrn., Be--

nedicto de Souza, Abdon J3; ~ptista., Soucs 
dos S<Lntos, JUva.daYia Con·eia , Gennauo 

Requeiro que se solicitem do PodtJr- Ex- l·b.sslacller, Viclol'ÍU<J ~1ontciro, Domingos 
ecutívo as ;;eguintcs inform<Lçõcs ~la>carenhas, Diogo Fortuna. a Homem de 

L• Si é verdade Cllle, segundo notir:i<t o Ct,rYa lho . 
.!oJ·nat do Com.me1·cío de 6 do corrente, no Deixam de cor,Jpa.rcecr com c o.u~a parti
lcllito pubEco dos bens da Estrada de Ferro cipaua os Ses. Enéas Mart ins, R<~.ymundo 
União SorocabCLmt e ltwwa, foitu pelo lei- Ncrv, Aurelio AmoJ•itu. Hosannah de Oli
loeiro Assis Carneiro, no <lia 5 ultimo, tendo voil:tt, Ant.onio R;1.stos, Ul'IJ<1JI D Sa.ntos, Grie
o representante da L"ni1ío, Dl'. CG.~al'ÍO Pe- ;lelha Mottrão, Raymundo Artlm e, .João 
reim, !• procurtttlor da Republica,lauçttdn Gayoso, Pereira Reis, Trindéldc, lzidro
ouzc mil contos ao aprogotu·-~c o primeiro Loite, J:VIOI'Oil·n. Alves, Al'thur Or lando, An
lote, e nii.o havendo sido por pessoa a.lgum<L gelo Neto, Epaminon1la.< Gr·adnrlo, Eusobio. 
coberto esse lanço, o licitante, om uoruo d<l. de Andrade, Fclisbcllu Fl'r. ire, Loov egildo 
fazendtt Nacional. c depois ilt' •1cceita essa Filgueiras, cast1·o Rebello, Vet·goc de Abreu 
olferta pelo juiz da Uquidação, alli tH·esentr.. Rodl'igucs Lima, Tolen~ino dos Santos, Mar~ 
-augmcnto!' )na <"ontos no lanço fui to. em Ue · colino Moura, Corrêa Dtltl':r., Irineu ~1a
Heficio e ao i?l!srcsse dos credores d" masw cbado. ~'idelis Alve s. .rofio Baptista., Beza
(sic), F'Cpetindo osso a.cto do Wxmllillado uos mat, Abeta1·cto de Meilo, Julio Santos, Cru
qtzatro lote~ subsequcntes. vello ca vD.lcauti, Viriatu Ma.scar en ltas, Der -

~- • Si, podendo a. Fazcnd~L 1\a.ciona.l ter narüo Monteiro, João Luiz, Go.s tã.o d;t 
:J.dquil•ido !la lmsta ]J!lbliea arjuclles billlS por Cu !Jha . Carlos Peixoto Filho, Pcnido Filho, 
monos r;inco ,;1il contos de J'êis, arbitrari~>· D:~.víd Cll.mpista , Ft•ancísco Bcrnu dioo, 
mente accrescontados pulo SBLl ropresen- ,João Luir. Alves, Atla.lberto Ferraz, Autonio 
k>ntc u.os cinco l:.Lnços n«o co/!cJ·tos e iá ac· Zacllarias, Hcnriq_nc Sallcs, Lindulpl10 Cac: 
ceilos, cstu.va. o representao tu <J.utorízado,por tano, Rodolpho Pa.ixão, Patilla Rezende, Je
c1uem, e em virtude de que lei, a JlOt' eS3l.t suíno cartloso , Domingttcs de Co.Hiro, l!'ran
fól'IDa lesar' a Unífl:o, t.l.antlo de m[<) beij~da cisco Romeiro, V•üois de Castro, Rel.rouça.s 
o.. terceiros interessados a <tvultada impo1•- do oarva.l\10, Feruando Prostes, Eloy Cha ves, 
Ü1Iloia de 5.000:000$, que deviam ser pau- Aly;u•o de Oa.rvalho , Oaudido Rodl'iguos, 
pttdos aos cofres publicos. AZO\'edo Mu.rques, Hermenegildo ~o _Mo-

3.• Que p rovidencias deu o Governo para l'aes, c~odido de Abreu, Angelo P tohetro, 
eehaver e ssa importanci::t illegalmente doada .ra.mes Darcy e Co,ssiano do Nascimento. 
em s•~u nome aos credores supra citados, c 
si já. mandou Pr'ooeder contra seu pro digo E sem causa , os Srs. Dias Vieira , Paula e 
proeur<Ldor. Silva., Afio uso Costa, Esta~io Coimbr a., El-

pidio Figueir edo, Galdino Loreto, Me~lo 
Sala d;~s sesSÕeS, !":' de agosto do 1904.- Mattos, Augusto de Vasconcellos, Carrron•o 

Barbosa Lima. de Rezende, Camillo Soares Filho, Sa.bino 
Comparecem tna.is os Srs. Julio de Mel- Banozo, Olyntllo Ribeiro, Amar.al Cosa~, 

lo, Eugenio Toul'inbo, Anthero Botelho, Ar· Leite de Souza, Francisco Malta, Eliseu Gm
thur Lemos, Carlos Mira.nda., Gar los de No- lherme, Juveua.l Miller, A.lfredo Va.rela e .. 
vaes, Rogerio. de Mira.nd;L, Indlo do Brazit, Campos C:.~rtier. 

REfiUE!tH[E;-(TO 
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AXl\AES DA f.,DJAIIA 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Elnueraldino Bandeira. 
.....: Peco a ·palavra. p(l.ra. uma. eltplicaçã.o 
pessoal. 

O Sr. Presiden.·te- Ha. numet·o 
para as votações das ma.tcri:•s r.oostnntes da 

·ordem do dia.. 
Darei a. pala.vr(l. (I.O nobt•e Deputado depois 

do findas as vota.çõos . 
O SR. EsMER.UDINO BANDI~IRA- Muito 

bem. 
E' . a.onunciada . ;t votação do projec to 

n . 107 H, de 1904, do Scna.do, quo dá Hovo 
.regulamento orga.nico a.o Asylo de Invalitlos 
llü. Pü.tl'!a. (2• discussão) . 

l!:m seguida sã.o successiva monte pos+.os a 
·votos e approvados em 2• discussão os se
·g uin t es a.rtlgos do 

PROJEC"l'O 

N. 107 A- 1904 

(D o Senado) 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. L• O Asylo ele lnv.~lidos da Patria , 
fundado na llha. do Bom Jesus, desta Capí· 
ta.! , continuara sol) o dependencin. do Minis
teria da Guerra. c ~el'á. t•eorganiza.dn pelo 
Governo de :tccm•do com e.~ta lei. 

Art. 2.• No asylo serão a.dmíttidos os mí
lita,t•es ele terra o m:u'qtte, t>Or ferimentos 
em· combate ou por molestia, ftc,trem impos
sibilít:tdos de co o ti nua r no serviço a c Li v o c 
não p ossam fóra dellc prover os meios p ll <'11 
~ua subsistencia.. 

§ 1.• Uma V l!Z a.dmittidos no asylo, offi. 
éio.es o :pra.ca.s passa.rão <t constituit· o-Col'· 
pode In validos da. P atria.-sem dlstincção da 
classe at•roada. a que pert enciam c com igual 
direito l.l.s vani.a.g.JOS da a.llSi~~oncio. no est.a.
helecimento, nKo podllntio ninguom ser eon
sidel"d.do asylado, nem receber a.uxilio algum 
fóra delle . 

§ 2.• Os volunt al'los da patria, quo prova
rom ser viços de g uerra., poderã/l ser inclui· 
dos no a.sylo nos postos (JUe houverom con· 
quis't.a.do em ca.mpa.nba. . 

Art. S.• A' fa.miJia do militar asyla.do 
fica. concedido o direiw de residir com o seu 
cilefe no estabelecimento.do asylo. 

§ 1.• Entende se por família do asylado, 
pal"a. o elfoito do a.rt . e demais favorea 

§ 2.> O Governo fará reconstruir os edi• 
tlclos da tlll:l. do Bom Jesn~. ada.ptando-os 
o melhor possível á commodidade o conforto 
dos a.syla.dos, tendo muit·) em vista. a. hygiooe 
cio~ alojamentos e aposentos, bem como u. 
bygieno do espírito, montando escola prima
ria, bibliothoco. c distraccões ou divortim cm 
tos que t ornem amena e ~;rata a. convi vencia. 
dos asylados ; para o que, lunça.rá. mão das 
c1uantias depositada.l uo Thesouro Federal, 
p1•ovenieutes dos descontos feitos para. · o 
Asylo do Invalidas da. Mar inha. em vir tude 
elo art. 23 da le i n. 51 '1, de 28 de outubt•o de 
1848. sendo a sobra do~se dinheiro, depois 
de promptos taes mcthommcntas o obras. 
convertida em apotices d(l. divida. publ·ica 
rnra. o patdmonio do asyto. 
. Art. 4.• Os nsy!ados veocerã.o soldo e 
eta.p t~ correspon dente~ <h snas patente.~ , e 
g1•adua.cões ; ns pt~.Jça.s de pro~ terão ma.i~ 
um a.bono ue 5$ mensaes para. fal'da.mento e 
de meia. etapa por Pll!OO:~ de sua fa.mitia. 
mniol' de tr'os a.nnos de ida.de , não podendo 
em caso algum ex ·~odcr do quatro moias 
etapas o nnmero das que assim fu rem :Lho
nadas a. cada família.. 

§ l . • Esses veuci.meotos correrão por cont a 
do Mioisterio à que pertenciam os asyla.dos 
qUitndo em ssl''' ic;o a.c t ivo e serão tiradus em 
folh!l.s e prets 1nensaes, organizados no pro~ 
prio corpo de invtüidos, seg undo u.S norma,: 
adaptadas nos corpos do exercito. · 

§ ~-' O:s oiUciites reooborio os seus venci· 
men\os em ospecie ; a.s pra.ça.s, porém, só 
r•ec~berão em ·p.spooie o soldo, senclo o r1u<tn· 
tita.tivo pa.t·a f,Lrdamen to e as ctapa.s reco-. 
Ih idas <i. caixa. a.b:üxo in ;titnidi1 . 

Art . 5.• As despeza.s de dormitoric:>. do tlli
men~wã.o, de vcstua.I' io e outros inherente~ 
M boQI aga~alho das praças asylada.s o r e
spcctiYa.s f<.lmiliM cm·rer/t, p:)l' uma. ca.ix" 
~rer:~l a c:u•~ro da :~dministt•n.çã.o do osta.ho lu
cimcnt:J, <i. qual ser·ã.o recolhidos: 

«) o rendimento do pa\t•imonio do asylo ; 
b) a.s impor ,a.nci"ls do fa.r dn.mento e da.~ 

ett~.pa.s que competit·em às p~.as e suas fu.. 
m ilias; 

c) todo e qualquer ou tro rendimento nã.o 
previsto ou doações em especie feitos por 
particulares . 

. o vantagens quo por e<~ta lei lbe forem 
·conferidos, a mulhel' casada , tUbos monorcs, 
filhas solteiras ou viuvas o netos menore~ 

. ·por e lle m11ntidos e sustentados á. d•1ta de 

PM'a.grapho unico. Com. o ílm expresso e 
uoico de a.ugmen tat• o patl'imonio do asylo, 
se !lescomard. de uma. só >ez om cada. anno, 
a. l de m arço, !'llota.de de um· dia. de ~oldo a 
todas as .Pl'.:tças d.a prct ; a todos os o!Hciaes 
subalter nos, suvoriores e generaes do (}Uadro 
a.ctivo do cxerctto, a r ma.dn. o classes anocxas, 
assim tambem a.os officlaes ref<Jrmados e 
honora.t·ios , que exercerem commissõcs gra.
tlftca.das do serviço militar. 

Art. G.• Hu.vcrá. no asylo um hospital; 
pa1•a tratamento dos :~sylados em geral, cor· ~ua inclusão no estabelecimento. 
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!-;ESSÃO E;\1 i 7 I> E :\GOS'I'O l)E ElO '. 2:l7 

J•oudo por conb do Ministerio tia Gnc1·r:\ 
;~,g tll!sp~zas do inskl.llação, custeio do pessoal 
medico n pha.J·ma.coutico t! provimento de 
llroga.s, iuswumontos cirurgicos e ntclD.~is, e 
por cont:L da. Caixa Geral do Asylo o cu~tcio 
dos enlbrmeiros c demai8 empregados. qut• 
~erão tirailos dentre os mesmos asylados e 
bem assim das td.ntas e lavagom do r oupu s. 

Par~tgra.pho unicó. O a~ylado que, poste· 
!'lormomo em junta medica compet en.te, 
for· j ulgado r elmbilitado da in vallllez e apt o 
•~ prover a Slta. subsistencia, stmi. excluído 
tio asylo, vol~ndo õJ.O corpo do onde viora 
uu · seguindo livr·enunne o destino quo llu~ 
convier, no ca.so de já tc1• \ido cxcusa úo ~cr-
viç.o. · 

Art , 7. • ·Quando as r endas do pa irimonio 
do asy lo fo1•e m S1tfficien tes pal'õl. occorrer âs 
dcspnas in~tituidas pelos arts . 5• e 6°, 
cesi~a.rá para. o erario publico a contribttiçfw 
que faz pa.ra. a Caixa Geral c pat•J. o custeio 
ao hospital. 

Art . 8. • O •~sylo será administrado por 
um offlc i:~l de patente superior, r eformado 
uo e:tercito ou da m·mada, com o t Hulo de 
commandaote, nomea.do por docreto, o qua l 
poderá. ser· conservado ou substituido em 
tlualquer tempo, pr~cedendo, ne~te segundo 
caso, audiencia do conselho supcl'intendente, 
<le que trata o :.~rt. 9.' 

§ l. • Par:> os domais ca.1·gos serão apro
veitados offlcia.es rio proprio cot•po de im·ali
ilos da. Patria o, só quando não os haja ido
ncos, serão ellMnados olllciaes roformados, 
sendo osb~ nome:\çõcs por portal'ia do Minis
tro da. Guorr:L . 

§ 2.• Uns B outros. assim como o com
mo:ndante do corpo, perceberão as mesmas 
gratificações o n~nl;tgons dos olHei aos arregi
menttLdos <lO exercito no c:owl·clcio do iguaes 
funcçõcs. 

ll10s hygienicos o d ivorsõcs p:u•a o entrot<!
nimentu; 

c) coo lr•ctll' e dedtlir das recl:Lmaç:õós so
bl'o qualrttter f1~lt.a no ~e1·viço do estabeleci
mento, atl'octando ao Ministro da. Gu~rra o~ 
fa.ctus, acr:u~a,:ücs 011 queixas graves contra. o 
commandn.nto do v.sylu, conl'a respJs ta deste· 
o inrorroa~~o positiva. su>\; 

(l) propor :.w Minisiro da Gí!erra. a a tlmis· 
são dos iuval idos que o requm·crcm c e~ti 
verom no~ termos da. proscnt e lei; 

e) tom,tr contas a no ;mlrncn te ao comma n
dantn do v.3ylo o submGttcl-as ao l\Iinistro d:t. 
Gue1;ra.; 

f) inspeccionar com a J>Os.>i vcl frcquencia 
o cstabolocimento o provitlenciar prompta.
rnento no senti tlo de sanal' qualquer ínconve
oiooto ou f;\lta. 

Al't. 10. Sobre estas bases gera.cs, o Mi
nis t.ro da Guerra baixará. in~lrucções que 
t't'ja.m a di~ciplina e economia do estabcleci·
mcnt.o. 

Art. 11. Ficam revogadas as disposições 
e1u contrario. 

Po.;tJ. a votos~ rejeitada a. sogninto omend:J 
a.dtl.itivtt, otferecido. pelo Sr. H(}redia do Sol.: 

« Acc1•cscento-se onde convier: 
Continuam. no ll'Oso das vantagens a q;w 

tinham direito os asylados rl<\ marinha. 
~xclnidos em 1903, excc1Jto aquelle.'l quo 
occuparom e mpregos de nome:.tção.» 

O 8l". Barbosa Lhun. (pela o•·· 
dcm) - Sr. Presidente. nã o me p areceu q lw 
houve~;e nlgucm p edido a pa!a,·r tl sobr e v 
meu rertucl'imonto . 

O honrado Deputado por Porm\mbuco p ed iu 
a pa l;tvrn. pa.ra umt~ oxplicação pessoal. Mas 
cu não ouvi que alguem tivcs.~c podido :t. pa· 
!<L n•J.. V. Ex. mo infol'mará . 

Art. !J.• Para vcl!Ll' sobro a insLituir:ão c O Sr :P ... esi.dcnte- P 11z om úis-
tl.llsist.oucin do:! a:;yl:ulos lmvcr:~ um conselho ctlS.~ão o l'úquerimento tle V. E:t. c ton1lo u 
eompostu do cií10o olllciaes goneraes ou Sll· R;·. De pulado Ca.loger:LS pedido õJ. palavt•a, 
periores, wos do exct'Cito o dous tia arrno.da, decliLrei adiad•~ a. tliscus.-:ão pelo adiant.a.do
errectivos ou !'C formados, nomoadGS por de-~ da. hOt'il., 
c1•eto, para. servirem por iN!s. a.unos, prcsi· E' a.nnuncia tla. a votaçiio do projccto n . 26 
dindo o mais gra.duail.o ou o m<tís antigo e A, de 1904, quo relvrm;t o procosso de fallen
percebendo os vencimentos de actividade cor·- cias (3~ discussão) . 
respondentes <lS suas patentes. E' a n nuncia.da a votação das emendas. 

Paragrapho unico . A e.>te conselllo in- E m seguida e posta. a votos c rejeitada o, 
Cllmbe : soguinto emenda. sob n. I, do Sl'. Mello ~lat-

a) administra.r o patrimonio do a.sylo, ro- tos : 
solvendo sobre a. conversão em apolices da «,\o art. 1•, n. III. Parece melhor substi
divida publica., das sob1·as em dinneiro an- tnlr -se a palavra «impontua.lidadm> pelas pa
nualmen tc u.purada.s, de 'lualquer proce- bvras «I'<Llt il ou cessação de pagamento». 
dencia ; 

b) velar sobre a conse1·vação dos edificios, 
de mqdo a. proporcional' sempre bom a.gaza
lho e conforto aos asylados e d eliberar sobre 
a.· const rucção de novas obi':Ls e dopendencias 
do est:~.bolocimento; a instituiç.5.o de traba-

O Sr. Dt•icio Filho (pela ordem) 
1·equer vllrifica.ção da. volação. 

Procedendo-se a. vcriticaç.ã.o, r ccooiJece- sc, 
terem votado a favor 12 Srs. Deputados o con• 
tra SI, \otl.l 93 •. 
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238 ANNAES DA CA:\fARA 

O St·, Prcsiden.·te- Nio lla nu- Nessa oeeasli'io, porém, fui procurado em 
.mero. meu oscriptorio por um distinctissimo amigu 

Vac-se proc'cd()r â cbamctda. qnrJ me apt·esemou pessoal me m e um digno 
Procedendo-se <L chamada vcriflc~t-se te- rcp~·c.senta.nte de importante cas:l c ornmcr·

l'Cm-se ausentado os Srs. ltogel'io ele i\Ht•an:la, cia! tlcsta prap, P'Jssnidora de 92.000 acçõe.~ 
Indio do Brazil, Anisio de Abreu, Virgillo rh companhia liqiddan(b , IX!di ndo-me r1uu 
Brigido, Eloy de Souza, rtaymnndo de Mt- acc:Ji ta~~e p1·oenra.çã.o para defender 03 seus 
t•anda, Art·oxcllas Galvã.o, <;:tr~I:L Pm;s, .'.u- cElrei~os nos termos do respectivo JH'oces.~o
gusto de Freib.s, Atn~rico ele Al1Jl1C[l1Cl'qne, Acccitei penhot·:~odu e'sa prova de confian
Carlos Teixeira Bt·andão, .ro~.U}\lÍJn Tllixelr·a 1 ça; ü, J.e posso do respecti vo instt•umonto d e 
Brancl:to e GoJ~mano Hassloch~1· _ procuração, off<Jrcci em juizo, por parte cio 

meu constituinte, rechtmação contra a elas
O Sr. Pre~i.de:rrte- rtesporHler a:n ~ifica.çüo de crclitos fe ita pelos synuicos. 

á clutmada 10,1 St'.l. Deputados. Não ha nu- EsBa, como todas a s demll.is r ecla mações, 
mero pal'a. s~ con~inu<~or nas votações.· com exccpção talvez üe uma uuica, foi des-

Tom a pulavt•a o Sr. E8mera!dino Ban- ·~·,t,~ndüüc na sentença a l'cspoito pr oferid:.c 
doira., para uma explica<;ã.o Pll5>oai _ pelo juiz commorclal. 

I Corno era de me11 dever, inte:· nuz. do tal 
O !S.:·.Esmeraldino Bandeira 

1 
>;cnt.enç:1,, o rccU\'Su lle appellaçfo, que mo 

(pa1'e< wn(' e:<.plica("<o pessoal)- S1·. Pce.~l- !ucuH::< I'<t o decretou. 434 t!c lô:Jl. 
dente, flli intormatlo lto.fe ao enk<tr nesta No'ro;; <~.cclon!.sta.s nw pr·ocararu.m, entrr;
Camara de que o illu.~tre Sr. Barbosa. Lima, na p,nrlo-mo procuração coilectlva :para dc
occasião em que Jhndamentava o seu rer1ue- fender tambem o5 seus direitos n o :processo 
rimento sobre incidentes occorridos na, liqui- l'Bfel'ülo. 
dação forç·ad<t da Companhia Uniao Soroca.- Interpost:t outra appellaç?Lo p or partP. 
bana. e Itu:.na., appellar(b paL'a mim no sen- destes ultimas, a gmtYd<tva eu o prosegni
t.ido do.vir dizer aos meus pa.res o rruc sei a mco·to do feiw cpt<l.ndo fo i. ::>.onunciado o 
respeito da mesma liquidação. 1 leilão llo espolio liquidando . 

. · , Tra.tando-se dn. venda. de um acel'Yo que 
O SR. BARBOSA Lr~rA d,l um apal te· in contesta velmentc v<~olia WO. (l()Q: 000$000 , 
O Sa. ESMimALDINo BA!\"DJ,IRA- Não mel c1·n. na.tur<1.l que fosse m.wcado um prazo 

achando presente neste recinto naquelln. nunca inferior a qu"'tro meze~ , "'fim de que 
occasião, t•ogo a S. Ex: . o obsequio de for- l no pa.iz e no estrangeiro se puitessem appa
mular agora o seu appello pur:~. que eu lhe lrel it(l.l· as interessados com os caipta.l)s n G
posga ~ar a respo~t~. r1ue clesllja e mm•ecr:.. ccss~;;:?s a. co.n,corre;em ao di! o leilão. 
o Sn. Bo.RBOS\ Lnn-Li um trecho d As~, lJ1, porem, n,LO acon~oceu c o cur l.o 

Jonwt ~lo Commc-;·c:o q~c se t•efel'e ,1 v. E/ cs?a~'? lle, d?us mezos 1'o1. m <1.rcailo p~ra 
e disso que tudo quanto. dissesse sobre o as·j vc?d" de .~w ,\vnlt1J;d~ acer\ 0 • 1 , • .. 

1 sumpto merccer-mc-hia todo 0 11 . tanP to. . .\nnuncm.do o lct~ao sem q ne nouvo,,cn 
c:t err s1do ~.o menos ::wal!~tilos os bens pertenceu· 

Q 81~. Esm:RALDll\O BANDEIJu.- ,\gra.üeço qcs c~l1neli<1 compilnhia., a:pezil.l' à.e doao ro
a ·gontilezil. de V. Ex. Ante>, porém, do tuorimcntos llo; syndicos, solicitando e ssa 
responder ao appcllo do nobre Dcputaclo, mcsmr~ diligcucía, entendi do bom a.Yiso 
me :permith a C;~mara um:t íranquczil.. requm·Gl-a nov:•mcnte em nome dos meus 

E' h-aço ha.bitnal de minha conducta. n:~o condlwintes, pondol'ando que a. julg<~.Y<t 
trazer para o plcnil.l'io da Cam<u'a as que>- nece;;,;aria p:1ra scl'vir ao menus de base aos 
tões que debato nos tribunaes.judicüdus. lances fJllC ,,o tiverlsem de ft\zer no dito 

0 Sr{. ÜLlVEI~A FIGUE!RED0-1\Iuito bem. JeWi o. 
Mas, p:1r;~ que não so pudesse suppor· que 

O SR. Es~!BRALDI~o BA~DEIRA--'-Estn.b~leço 
inteira separação entre o exercício de mínl1a 
profissão de advog<tdo e o clcsempenho de 
meu mandato de Deputado. 

Entretanto, pela deferencia pessoal que 
dev o ao illustre Deputado, e tambem p.tl'll 
que· os meus pares conheçam com preclsio 
em quo tem consistido a minha interrerencüt 
nessa liquidação judicial, direi aigrímas pala 
vras sobro o caso trazido a debate. 

Fui alheio a todo o processo desS\ liquida· 
çã.o até o momento da class ificação do; cl'c

·ditos. 

esse requerimento visav(l. ape nas um fim 
pectelatorio, accrescontBi que, IJa. hypot llesc 
de não merecm· elle deferimento do ill us t ro 
juiz, se dignasse este de m a ndar not ificar o 
leilueiro para IJão vender o a cervo por 
preço inferior ao do balanço . 

Era um<~. alternativa que collimava não só 
salvaguardar os direitos dos m eus consti.
tuiutes, como o decm·um. da J ust iç:a e · ô.a 
alt:r. arlmínistraçií.o da Republica. · · · 

Infelizmente, por!?.m, o illustre juiz dis
$(1utlu <lesse moüo de ver a questã o, iude-
tr.•J'intlo o r eq11orimen to . · 
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.i!: .• as~im foi vendido o acervo d .. e impor-~ N. in f{!_l~lll p~r!indo <L p:t.lavt·a. ó cuce\'rad:L a 
l:tiHISsuoa. compao lua a.o umco lJcttaote que dtscns,::w c adtada <L votai'àO. 
coJl.tpa.reccu (LO lcilii<!-;-<t Flbzcnd:~ NacionaL _,. . , • . o. • . • , :7 , . • _ 

1•, t11wm, de c:·>.l' to, 1r1a, omp(Jnl!:u· 09 S<.'us . E ,_\fll.tnc.u.ua .~ cbscu,xw _nn.ca. tlo 
0

p1 o 
c:~pitaes na compra. de um actJrvo litigioso IJ~c:~ n: 14?, tlo 1~0-I •. . alt~m·tz:tn;lo. o • ~er 
e contt•i.l cujo pl'uccs~o do l iquid :.ll~ iio oxisc~m L~c~,"::v?. a. c_o~ceiteJ. a?~ co,nt~l~c •. ot do . ttcm 
ta u tM e tão fundadas re<::tamac:õos 1 ! de .. 4 d a.,o 1.ht Esr:r·L~!.L · ·~: ~crr o Cen!r\Ll elo 

O curto espaço dn te:np•l m:.Ll'Cado p:cr<t Buztl M~n,lCI dos.S.tnt,o, ~-I:J.ch;ul~. un: _3.un~ 
esse Jcilao e as rocln.ma..:;õos ,~I ludidas pro· de liccnç.t, com o r Jcnrul.u •• ;m Pt.o· og,.ç~o .~'L 
oluzi1·a.m 0 oll'eito mnhoc ido: só :t Fa.zcmda q,ue ~btevo .?~lu ,MII_J ~~t<..tto ::.~ +· I~u lustn:.~: 
Naciona.1comp:1reoou como licif.a.n1:c. \ ta.ça.o e O l.n ,\~ Pu 11 l lc:~~. pa.r,t "o.~n ele .~u •• 

Relativamen te ao facto de ha.vtll' o r·eprc- sa.ud.:. 
·.><mta.nl.e do Governo cobrwto ~om m:tis mil Ningncm pedindo a palavra. é encel'r<\d<L a 
cont.os de réis cada utn dos seus Iancc•s.<Lnpuis Lliscus>[o u a.d.iatl:t a vot~lçflo. 
de accci tos pelo respectivo agente os p reços 
antes oft'erecitlos, sem quo nonlmrn out.t·o 
.l icit<mtcr hom·c:lso ·comparecido i.IO loiliio 
para disputar <t compra Llo nw>mo ac.cevo, 
é facto que. do certo, deve cn'l.l'íst ecel' :ws 
amigos do Governo . 

E' annuneiaLhL a. dbcussão ur.ic~\ <lu pl'O
jecto n. :J·f5. do wo::. com p<trecor solJt•a <õ 
em')ilib olf<n·ccid:J. ao projecto n. 3i 4, ch) 
I~J02 , que MDC.(Jd '' a D. Antoní:1 Hcnl'iqucta 
Ant11nc.~ ~I:t ('r<L a pen<;'io m~n s;\ l de 75$000. 

O S1·. 1\'Iorei.r:~ <la SilY:\-PiJço 
a p:t.lavra . 

·0 SR. LAMOu!:\lER CiODOFUEDO - 0 juiz :tc
ceitou esses 1ances ·1 V. Ex. b,L Jc ou,·ir· ex
p licações calJacs sobre e.sso assumpto . 

osa. BAtwost..LIMA _ Estimarei muito . O Sl- . Pre ,..:idente-Tcm a pala.vt•a 
o nobre Deputado . 

0 SR. ES~H:RALDINO BANDEIRA. - St. P l't!
siderl te, ])Ol ' ma is en.ba.cs que poss:\m snr :~<; 
exp!iet~.çõas anrtunciacl<ls, cu deixo <1un o 
facto !'alle por si em toda a folY·a de su;~ evi. 
dcncia.. ' 

Como <lmigo do Governo, qur~ mo prow de 
sm•, tam1mto os.;e acto da administTt~ção su· 
poriot' d11. Ropnblica c muito dJ;'Jej;ira que 
ollc se nãu tivesso vct·ilicado. 

Niio se Cl!g<~m~r:í,Sr. Prcsiden te, quem acr c
di·tar quo o~ erros occorridos ncs.<a mall:tdadn. 
!irtuitlao;:í.o ir ii:o a inda cusl.a!' muito caro ao 
T lw.;:ou•'o Federal. 

Et·am oss .. s, :'r. I>!•c"sitleuto, as ·~ons id<.'l'<\
r; íJe:l <JUO jltlguni de mcn dCY•~ t· ex t.omttr <L 
C;Lmara, nii.u ~!i <LCtendcndo !LO ,,ppollo qnc 
me fuz o i.llust rc 81·, Bat•bo~;t Lim:t, sioi\o 
t;unbcm, ao dercr 1)0 expu r a os meus parns :1 
attitud<l o a. i n~crcncia quo tenilo ti< lo no pt·u· 
cc!l~u il<t mencionada liq uid:u,,Iio. 

Absteoho·m(J do commentM· os fucLosoxpo~
;oscdeixo a.ssirri ioforrnados<:om toda. lcald<Lde 
os meus p;Lr cs sobro minha con<lncta profis
siona l no caso em doba.tc . (.lhti tn úein ; 
muito bem. O o1·ado,. rJ muilo cor;tp;··:mentado). 

Pas.sa-se á. ma teria em discus:sã.o. 
E' anttnciada a a• discussão do pt•ojeeto 

:n. 134,de. !904,a.utorizaodo o Poder Executivo 
a. abrir ao }Iinisterio d:1 Guet•ra o credito ex
traordinario rl;e 9:445$160 para occorrer ao 
pagamento dos ordenados que competem ao 
socreta.rio a.poscnta.do do ext incio Arsenal 
de Guerra do Pernambuco, bacba.rel José 
Francisco Ribeiro Machado, de 13 de janeiro 

·de 1899 a 25 de dezembt'O de 1002 ; 

O Sr. :;\.roreirê" ela Silva , ploltciu. 
pel·ant.c a CMnar:.t elos Deputados um voto 
de rccunhecimento ao general S•Jlon Ribeit•o, 
pelos sor viços cxtraord.io•1l'io~ (1 ue prcs· 
ton il c:wsa do a,rh·euto da. Repuolic;c. 

Em 1900 a vinva clossc br ioso mUltar e 
inlà.tigo • .-el l'npublicano, sentindo-se ba.l(ht 
do J'Or'.UJ'Sos pa.ra cmft·onta.r a.s (li(!ieu ldadr~~
quc lho advim':l.m com a morto tle so11 
digilo cousort,e, rcr1um·L:U á Cam<ol'a uma 
pertsão para. si o J.nw:l um'J, sua fil ha. 

A Com missão de Pensões e Cou t~s. to· 
m:~ndo conhecimento desse r•)quel'imento 
ta v r ou pa1'cccr ftL l'or" v e! nos termos em 
cttHJ o Ol'adnr nw t r;l' :.t honra tlc ler . Diz 
este rlocumcn to : 

•l .\ • CommissKo de Pcnsiíese Cont a.s fo\ 
":rccta ~ vctic;:ão do D. T I1lli t1 Toixeim 
Ribeiro, vinvu. Llo gl)ocral b' rellc1·ico So
lon Sampalo Ri!Jcil·o , solicitando pa.r il 
p(l.t•a ~i e eoujucta.mente sua f!lha A leme
na. Soloo !U beiw um>~. peoS:w. 

,\ llega a. peticiunar ia. a oxigui1la uc de 
r ecur sos a que se vú reduzida, oiío 
obstante o melo-soldo e m ontep io insti- · 
tuidos por seu marido, pois a. longa c 
do lorm:>1 enfermid<tdc do que Yeio a 
fallcccr o gener:~l, af.(gl'avou grandf:l
mente os parcos rcclirsos do mtsal R 
o comprometten e m divida.s :pot' l3~o 
contrahldas. 

Instr ue a. peticionat'ia sua solicit ação 
com a fé. do officio de sen marido. Na ver· 
(tade o documento que exibe é um titulo 
de l>enemeroucia tão brilhante c honro8o 
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que, mesmo preseindindo dos justos ·mo
tivo<> allegadoa, seri11 C$811. fé de officio 
u suffieiente lJara que o Cong-resso Na
eionv.l, a exemplo de todos os povos 
que teem sabido recompeosar o merito, 
o pil.triotismo, o valor e brio militar. 
deci·ete em honm de tão distineto ge· 
nora.l uma paneão a sua viuva. e coa
junclamente 'ua. filha.. 

A Commi8são, interpretando a gene
rosidade ilo Congresso, ~empre justiceiro 
na recomponsa do mei'i!o, o1l'eeeco o se
guinte pl·.,jecto do lei: 

O Congresso Xa.cional rosol ve : 
Art. J.o Fica o Poder Executivo au' 

torizado a conceder a D. Tullia Teixeira 
Ribeiro e conjunctamentl\ sua filha 
Alcmena S·Jlon ltibeiro a. pGosi'io men~al 
de 200$000. 

Art. 2. 0 Revogam-se <1.9 disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, 12 de dezembro 
de .1900.- Rayrmmdo de Ui1·anda, reli~.· 
tor.-Ettgenio Totwinho.- Totmtino dos 
Sanlos.- Aureliano dos Santos.- Jollo 
Gayoso.- Gabriel Salgado,» 

O projecto de lei a que esse parecer deu 
origem, a.~>Sim como todos qu11,ntos se refo.

1 riam a pensões. naquelle momento de dilfi
culdade financeira para a Republica, foi 

. rejéitaJo. 
Em 1002, tendo melhorado sensivelmente 

as condições do Theeouro, tomou o orador a 
libBI'uad~ de renovar aquelle pi•ojecto, e 
como a Commissão de Pensões e Contas se 
demorasse demasiadamente em lavrar o 
respectiva parecer, resolveu na sessão de 24 
de dezembro daqueHe aono, addHar uma 
omenda corporizando aquella medida a.o pro
jecto n. 374, que consag1•ava uma pensão a 
Exma. Sra. D. Antonia Henriqueta Antunes 
Marra.. 

Voltando esse projacto :I Cornmissão de 
Pensões e Contag, estr,, pronunciando ·Se sobre 
a alludida emenda, deu parecer contrario 
nos termos que vae ler : 

" Ao projecto n. 3i4, de 1902, com pa
recer favor-avel Ja anteriol' Commissã.o 
de Pensões é Contas , concedendo u D. An
tonia. Henriqueta. Antunes Mafl'a, viuva 
do capitão do ex:ol'cito Antonio Mafra, a. 
:pensão mensal de 75$, sem prej nizo do 
meio saldo que percebe, f\Ji otferecida 
uma emenda. pelo Sr. Moreira da SiLva, 
:na sessão de 24 de dezemb1·o de 1902, 
(lOncebida. nos seguintes termos: 

O Poder Executivo é. autorizado a 
conceder a pensão de 400$ por mez, re· 
,partida em partes iguaes, m as com sue-

cessão reciproc1., a. DD. Tullia Te:xeira 
Ribdro e Alcmen<J. Solou Ríileiro, viuva 
e filha do ·geneml Frederico'Solo n de 
!iampa.io Riheiro ; mvoga.<bs as disposi
ções em contrario.» 

« E' sô sobro a emenda citada .. que a. 
Commis~n.o t~m rio se p t•ontmeiar; qu;tn tu 
ao pt·ojecto, não. P~ra. a sua. recusa., 
porém, além de oukos motivos de grande 
monta, ba.sta. se consi.der&r que o a.u.
gmento da dosrezli. publica com «Pensio
nistas e aposentados», cl:~sse de inacti
vos, toma proporções a:>somb!'Dsas dE\ 
anno pa1·;~ anno, principalmente com <.·~ 
primoh•os, que pezam de mais ao The-
souro. · 

Ora.. considerando a Commisslio que, 
na hypothese em questão, não se trata. 
de uma pen:lão em rigor justa ; e que, 
pJ.l'a. fazer f<tce á. despeza com os « Pen· 
sionistas», no Cllercicio de 1904, calcula 
o Thesouro serem necessar íos mai3 
2.164:465$633, iJ.lém da sommil. consi· 
gnada. pela lei n. 957, da 30 de dezem
bro de 1902, é a n::esma G01nmissão de 
parecer ll ue a emenda do Sr . ~1ore.ira. da 
Silva. seja rejeitada. 

Sala das Commissões, 19 de novembro 
de !903.-Gonçalo Souto, prcsidente.
Carneú·o de Re.zende, rela.tor.-João Ltti.:·, 
- Elysw. GuHhenne.-Galvao B aplista.-
B e•·na>·do Hor"ta. » · 

Os dous pareceras que l eu são incollc
rentes e contri1dictorios, e o orador vae da? 
OS motivos por (tUe se sente n<:l obrigação de 
sustenta!· a ~ua emenda contra o ultimo pa
recer da. honrada Comm issão de Pensões e 
Contas. · 

A a.ttitudc Msumida pelo general Solon 
Ribciru nos acontecimento~ que del'am em 
resultado a tJroclamação da Republica, ê um 
titulo que o honra e q ue o aponta á g ratidão 
do Congresso Na.cionaL Entrando a. llistorial' 
os seus feitos nessa memora vol jornada., o 
orador reclam:J. para elle um pa110l principal 
entre os factores da Rcpubhca, e narra um 
a um os serviços por elle antes, então e 
depois prestados á causa democr>ttica.. 

Entl'e muitos outros feitos, que o orador 
relembra, J'oi elle, diz S . Ex. o po:·tador da. 
mensagem do Gover11o Provisor io a D.Pedr oii 
dando conta de sua doposição. lslo .pruva. a 
grande confiança em que era tido entre os· 
revolucionarias de então. 
Exe~utou perfeit amente esta {ncumbencia , 

com respeito, mas com resolução. 
Encarregado da guarda do pa lacio impe

r:al, garantiu a integridade pessoal de ea.da. 
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·um dos membros da farnili11 deposta, ao 
mesmo tempt> _que garantia ta.mbem, a ce~·
teza. de !J.ue a Republica estava feita. 

Nlio fez Solou a. Republica só como mili
tar, !el-a. tambem como civil, por isso que 
.;c~ ~uas idt!as vinham de longe, desde a sua 
mocidatlo. 

Foi elle quem, quando da Europa vnli11va 
-com grandes maoifestaçõos o nx-1mperador, 
•!rguia na gscola. Militar uma bandeira com 

·O distico-Viva a Rept<blica ! 

: E por Ôste mo ti v o foi castigado. 

Todos os postos do valente militar foram 
conquistados por actos de b['avura o nin
g·ucm mais do !J.Ue ello murecc uma, mo.ni-
.festa.~ do Congrc.sso Nacional. · 

. Vaofaz~r uma dechraçiio que muitu. ;_;ente 
1 gnora: s1 o goo era! S olon fosse ou v i ao na 
·(~ueatiio de Cam1dos, com certeza não se tc
t·ia.m dado lá. OS rnorticinios que Sll dm'i1ffi. 
I) general recommendava não um ataque 

-com os pequenos· eontingon~es da força po
licial do Estado, m~s um ataque ao mesmo 
tempo, com dua.~ colmnnas. Si isso se dússe, 

. eom cericza. não teda o Br:~zil perdido í'ã.o 

.grande numero de preciosas vidas. 
Em Canudos foram mortos, r! ueimados, 

•dcntt>o do vallas, numer6sos velhos, mutho· 
r~s e crianças. 

Só e vi ta r este facto, valeria grandes ap
' :pla usos ao brioso miU tal'. 

Nunca se cança.rã de clamar pela necessi
dade de uma justa retribuição ao valente 
heróe da proclamação da Republica. O ora

. dor é ainda o mesmissimo homem da propa
ganda, votando sempre verdadeiro amo!' ao~ 

··3eus correligionarios que prepararam o ad
Yento da Repubtica.. 

Por pomar que o general Solon, além de 
tão in estima vel serviço, prestou outros ainda 
:i ctlusa. da. abolição o á. segurança da. Repu

. hlica é que está. pleiteando esta ca.usa. 

Convida os seus collegas a examinarem a 
llistm·ia e a responderem sobre quem mais 
merece ent~-e os propa.gandistas, 

Não vem implora;r uma esmola para a 
vi uva Solon; vem, sim, salientar <t obriga
ção em que está o Estado de pagar os servi
ços q ua lhe iãG feitos. 

Ya.e a imprimir a seguinte 

N. 129 A-l\10-t 

Reducça.o fi-rt.al do })i"Ojc..:lo íl. 1~!), d~ste l !1Zi? ~ l 9 
gue auto-ri;" o P;·esidellt<J d" Rept<bli.ca " 
concedeí" um anno rlt: ua~ll.ça.,com. (Jrdcnat!o ~ 

<'0 D1·. Alf'i·edo Leal de Sá Pereira, in.')'''c:rn· 
3c~itat·io da DiJ·ecto;·ia Ge1·d de 8audc i ' u 
N:.-a 

O Coogresso Nacional1·e.<olve: 
Ar·tigo u ni co. Fica o Prtlside ntc da R cpll· 

blie<L autori.za,do a couce~er um amw de i i
CCD0i1, COID ot•den<.LdO, J.l) D1· •• ·il l'J'OÜO LfJI~l cl•) 
Sá Pereir11, inspector ~anitario da Directo·.·i<l· 
Geral de Saude Publica, par<~ il'ata.r de Sllil. 
sand.(> onde lhe conYle:·; revogada~ as <li8J•' •· 
sições em contrario. 

Sala das Commi:>si\e> . ; i de agosto de lD04· 
~Dmn-ingos Gt.timan1!.!3.- lVal;;.·ello Letll . 

Vae a imprimir o se;:o:u:ntc 

PAl~ECEP.. 

N. l\J- I904 

Re~oYlhece Derwtado pelo Estado (!e R io ! ;nmdc 
do ..cYoi'te o Sr. D:· . Albc.-to Jllm·anltrZo 

Examinou a Commio:são de Petições c Po
deres a ac t11 da apuração geral da eleir}LO 
effectua{ta em 29 de junho deste anuo, no 
Estado do Ri•J Grande do Norte, p n.ra preen
chimento da vaga aberta por efleito tla 
mnunci:J. do Sr. Dt•. Augusto Tavares do 
Lyr a e ma is 9 I authentiCas da mcsrn:L olcição. 

Vcritl ca-se pelo estudo deste documento 
que o candidato dij)Iomado, Dr. Alberto 
Maranhão, obteve r1u a~i a t ot(\lidade do~ 
votos d-Js e leitores qn~> concon·eram ús u rn aE, 
nào tendo havido ca.ndidatllra. opposta <L stJ:~ ; 
assim <:omo nenhLliD prote~to ou r eclamaç;,.,) 
foi :presentG ás mesas ou â junü apura dC'riJ, 
contra a validade do p!'occsso olaítoru.L 

Attendendo ao exposto. é a Commisstio Je 
parecer : 

1•, que seja app~·ovarla a eleição realizada. 
no Estado do Rio Grande do Norte, em 29 do 
junho deste anno ; 

2", que seja récouhecido e proclam ad o 
Deputado por aqnellc Estado o Sr . Dt• . Albcrto 
Maranh~o, camli~a;;o diplom ado. 

Não havendo no Bra~il quem tivesse pre
stado maiores ou m elhores que o bravo ge· 
-nera.l, pede á camar a. um acto de r econheci
mento aos seus inol vidaveis feitos, (J.[uito 
/)em, mui!o bem). Sala das Comroi$sõe~. 17 de agosto de 1!l04. 

en- - Jose Eusehio, prl~sid(1ote.- FeUo: Gaspa; 
r elator.- Sri Frei,·c . 

Ninguom mais pedindo a palavra, é 
· cerrad11. a discussão e adiada a votação. 

VollV ~1 
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Ya.e a imp1·üuir o ~eg-uini.e 

PROH:Cl'O 

X. 76 A -- HJO-l 

,~W,to;i:;a · o G:n::~_.•; ·1w '' conce<le;·. no cot·rcmLe 
<IY!ftO~ unut ~f.l[l"~J1ltla dpoc« (le v,:t.oru;s aos 
cs{uÓunt~s d~ p -repa ra to rios 

apresentado pelo Sr . Deputado Bricio Fillto·. 
é um~ consequencia. necessaria do a.diamento.· 
mais uma vez concedido pe la lei n. 694, de-
1 de ott tubro de 1900, que prorogou a~ o 
fim do corrente anuo o p l'azo para a rea.li
Z<J.\·ã.o dos exames pamiaes do curso prepa
ratorio exigido p:.u·:l a matricula nus di
versos es tabelecimentos do ensino .-;uper ior ;. 
considerando que, qua.ndo foi vota.úa essa 

\ Commissão de Iostr:~cção e 5au<Je Ptt- lei, oxisti:tm duas épocas de ex;tmes d<" ]>re
lJ!icJ., incumlMa üe U.a1· p;u·ecer solJ t•c o pro- parc•torios e que só m•üs ta.rd~. em vii•Lude· 
;jecto u . 7(), de 1904. que: autot·izn. o (;uvern'l da.~ io, trltcções que baixaram com o decreto· 
a' conceder, no corr:.Jn iC anilo. uma sogunda n . 4.247, do 23 de no\'embro dol901, pre
êpoca dt' exames aos estudantt::.-:1 de prepa ra- screveu o Poder l!.'xecut lvo que houvesse 
torios, vem desempenhar a sua. missão. uma sO epoca e que os exames começassem· 

Es.ie pro_jecto é não só uma pl'Dva, ruo.s a. 15 de janeiro (artB . 5" e. 6° das citadas in
ainda. u ma consequencia {orçadt~ uo estado strucções); considerando, portanto, que o 
de desorganização e complc~ anarchia a. m enci<lnado projccto n . 76, de 1904, não 
que está. reduzido o cnsmo socundario no constitue uma nova. prorogação de pra.zo . 
Brazil. .para a suppressão dos exames parcellados, 

Ellc vem demonstra.I• anecossidade urgente mas, sim, apenas, uma medida. complemen
e indeclina.vel de ama 1~!orma md ica.l do tar á. lei n. 694, em vigor, é de parecer que · 
ensino publico. sej<\ elle approva.do. 

V:igoram simultaac..1.mente entre nôs _dou3 Sala das Gommissões 17 de agosto de 1904. 
reg:mens oppostos: -:-o ~os_ exames set'Ju.dos ~ Satv1·o Dias. - sJ Peixoto, relator.-· 
ou de madureza, m8tttUJdos pelo decreto Joao v"ieira . - Ant~n·o Bot.elho. - 1Jfl;laquías 
n. 081, de. S de novem bro de l S'JO,. e pelo ro· Gonçal..:es _ José Lobo . _ J_ B onifacio. - 
gula.ment<? approV1ldo pelo decreto n . 1.075, Tei:.cei1·a Brand,ro. 
de 22 do ot ta.do mez e anno, o o de exames 
purcella.dos, que en tã.o existia. 

Mantidos transitoriamente estes exames 
por esses decretos, a.r ts. 81 e 106, at é o anno 
de !895, inclusive, tem t ido este prazo suc
cessivas prorogações . 

Assim, os decretos ns . i!)221 e 2.226, de 23 
de janeiro e 1 de feve1•eiro de 1~96, arts. 102 
e 151, só tornaram exigível o exame de 
madureza , pa.ra a matricula na Escola Poly
technica e nos cursos jurídico3, a contar de 
1898, facilidade que o Poder ExecutiYo en· 
teodeu, por equidade, tornar igualmente ex
tensiva aos cursos medicos . 

Veiu de> pois a le i n. 490, de lô ele de
zembro de 1897, lei orçamentaria, que, no 
§ 4• do art . 2•, facultou aos . estwlantes quo, 
naqueUa. data, já tivessem sido a.pprovados 
em uma ou mais ma.terias, terr:niaar os seus 
estudos prepara torios dentro do prazo de 
tres annos, p1·estando exames par c-be.> das 
disciplicas que lhes faltassem. 

Finalmente, o dect·eto legisla ti v o !l. 094, 
de 1 de outubro de 19()0, ;prorogou a ttí 31 de 
dezem bro do 1904 o prazo' para. a r ea!izaÇ<\ o 
dos exames pa.rciaes rio cur.>o preparlltorio, 
exigido paru a ma\t'icula nas escoln.~ do cul.'fo 
superior . · 

Dm•ante 14 annos se tem , dest'a.rt~. pro-. 
crastinado a e::tecução da refo1·mo. Benjamin. 
Co'ils:ta.nt, conserva!}do-se oTeg!mon pot' elle 
coudemna.do . · 

A Cor:nnlissão de Instruoção e Sa.ude Pu
bliCa, considerando. porém, que o projecto 

N. 7B - 1904 

O Congresso Naciomü resolve : 
Art. 1.• E' o Governo autorizado a con

ceder, no col't'ente o.nno, uma segunda êpoca .. 
de exames aos estudantes ile prepara.torios,. 
abrindo par<1 isso o necessa.rio credito . . 

AJ•t. 2 . • Revogam-se as disposições em. 
contrario . 

Sal a. das sessões, :28 do j unho de 1904. - · 
Bl·id o 1' ilho . 

O S:r. P reside ute-:1\iio h:lventlo· . 
nad<\ mais a tr:~.t:~.r , designo para amanhã 
o. seguinte ordem do dia: · 

0)Jltlnua.ção da Yota.ção do projsato n. 20 A, 
de 1904, com parecer s.obre emenda.s otfere
eidas na. 3• discusão do projecto n . 26. deste
anuo, que r eforma o procusso ele fallencia~ · 
(3' discussão) ; 

Votação do projecto n . 134, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi-· 
nbis terio da. GuerJ~L o credito e:~:troornina.rio· 
de 9 :445$160 pam occor re r ao pa.go.mento 
dcs orden~1dos que compGtem a.o secretario 
aposentado do extincto Arsenal de Guerra. 
de P er nambuco, bacharel José Francisco· 
Ribeiro Machado, de 13 de janeiro de 1&19· 
a 25 de dezembro de 1902 . (3• discussão) ;. 

Votação do projecto n . 140,. de 1904, au
toriz:J.ndo. 0 Poder Executi:vo a conceder a.o.· 
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couuucto1' de trem de -1' cla.sse !la EstradlL 
de Ferro Centr~•l do Brazil :\Ianoel dos 
Santos Machado. u1~: anno dn licença., com 
ordenado, em pror oga<;ão ua qn"' obteve polo 
Miuistcrio ua !l:!dnFtt'ia, Vütç,i,o e Obms Plt· 

hlicas para trat"!' de sua Sll.ll(le (discussão 
unic«); 

ordenatlo devido ao ajudante de proteíru 
aposen ta.do do o.xtind.o Arseo~ü de C>uerra de 
Pet·na.mbu•:o José Alfredo de Ga.rva.tllo, de 
19 de ja.oeit·o ele 1899 a lO de abril de 1900 ; 

Votação do p ,·<J.'c:c:,} n. 32.'5, de W03, com 
pa1·ccm• sobr:· "· <'!!l<:nch ufferocicla ao IJl'O· 
jocto n. ~~4. de· ! '~· ::::. r;• w c<~ncede ''O. All· 
touia. Heul'iq_uer~·- ,\n~auL•-~ M;\ fi'a, a pc n:>ií.o 
mensal tle 75~. (l.l i.>WoÔ.<.) ttn ic.a) ; 

2' discussão tlo p:·ojecto n. 141, de 1004, 
autorizando o Pode•· Executivo a. abrir a.o 
Ministct•io das Rol~.ç0es E~teriores o cL'etli~o 
n~traordinariu dt• ;o(l :l)t)O,i;, OUl'O, de>iina.dos 
<i.s daspcz.'ts _co!"..: tm::.a ?liL~sã.o &lpecip.l ú. Cu· 
lombia ; com pal·e•::;l' da Com missão do Di· 
plorua.cía e TrtJ.. tU.dv:: . 

3L disoussao du pt•ojecto n. l 35, de 1904, 
a11;oriza.odo o Pouec- Exe'cutivo !\abrir ao Mi· 
nlsterio da Guert·~. o e:•edito extmordinat•io 
de 737$633 Jl<ml. occ't•:·rer ao p~~ga.mento de 

3" uiscussüo do proj~cto n. l:3G, de 190-t. 
autorizando o Poder Ji:xecutivo a. a.bt•it• ao 
l\'l i:listcrio da. Industri>l-, Viação o Obri1s Pn
blkt.~ o acdito extraordína.ri.o de 3:795$;693. 
para pagar ao engenhe iro a.stronomo Nunc• 
Alves IJll M ' GC Silva;lgt·a.tHieação que lho con:
pe te como director elo Obscrvatol'io Astro
nomieo do Rio de Janeiro, no per iodo d·e Zc 
de janeit•o :131 de dezembro !903; 

2" d iscnssão do pt•qjed o n. 30 A, de l9M , 
autol'iz~L!Jdo o Presidente d(l l~epublica a en
r.:omtuenuar á. indust1·ia, pelo .M:iuistrJrio da 
Maeinha, os navios que menciona, com pare· 
ceres c e mendas das Commissries de l\lat•inlw. 
e Gum•t•a e de Orçamento e voto em ~~p•n·a ·. l~ 
do Sr. Soares dos Santos. 

Levu,nta.-se a sessão <i$ 2 lloJ•as e 30 m[· · 
auto3 da. t.:-.rde. 

79' SE~SÃO Ei\:t l8 DE AGOSTO DE 1901· 

]>;·eside:1cio. d o: 8;· !: . Paula Ouim1m"ies (P;·eside;de) d ;oHtJCin ' FiguB<>·eclo (i' Vice· 
Presiàtmte) 

Ao meio dla pr.Jr·ad.'.'·se á clw.ma.t!a a que i Prancis~o Malta, Ca.udido Rodrigues, Ca.t·los 
r e;pondomos Srs. PMtl~t Guimarães, J ttliu de Cavalcanti. Carvilollto Cltavos, Paula Ramos, 
Mello, Aleoc<l.r Ou;n:,w:tes, Thomaz Acciu ly, I'I.IJdon rkl})tista. :\1n.1·çal 1-:~coh!Ll' t' Ba.rbosa 
W"anderley de Y:enclon•;tt, .Joaquim Pire;:;, Li m;l. 
J\nt-eliu (1-mori.rr:. Ltr.iz Domingues, Dia . .: Vi_- Al1r e·se a sessão . 
on•a., Amzw de Abreu. Thomaz Ca.mlc<~ntt, . l'd d b 
Gonçalo Sou oo , t·:loj· de Souza., Fvnseca e E_ t a, e sem c ~ne n.ppro~·M~t a act:J. clr( 
Silva. Wu.lft·etlu Leal. Teixeira de Sii., Bricio seg,;;ao antecedente. 
Filho, Angelo Ne10. Raylllundo de MiL·u.nda., P~ssa-se ao Axpediellt rJ . 
Euzobio de Andr aú.e, Arl'oxellas G~lvã.o, Ro· 
drigues Dot'.i.a., Jovinia no de Ca.rva.lilo, Do· O Sr. Alenea:1:• Guhuarãe.,. 
mingos Guima.riies, Pl'isco Para.izo, G~1rcia (1• 8eC1'eta1·io) procede ;i leitura !lo seguinte 
Pil'es, Pinto Oant.a.~. Alves Barbosa, Para
nhos !lfontenegro, Rodrigues Saldanlm, Ber· 
a a rdo Hor ta.. Mm•eü•a Gomes, Hcl'cdia. de &i., 
Co·rea Dtltra, Fidal.is Ah·es, .Toli.o Baptis~a.. 
La.urindo Pitt<:<. Pet·eira. Lima, Mauricio rte 
Abreu. Carlos Tcixeirr. Brandfi.o, Paulino de 
de Souza., Franci~co Veiga., Estevam Lobo, 
J osé Bonifacio. Gu.otl o do, Cunha, Bueno de 
Paiva., Leonel Filho, Ca logera.s, Carlos O~· 
toni, Ma.noet Ful.gencio, Olegorio Ma.ciel, 
\voricesla.u Br o.z, He:·na~·do !le Campos, Costa 
Junior, Fern•.i.J::t .nrag:t , Paulino Ca,rlos, 

EXPl~DlENTE 

Officio~: 

Do Sr. 1• Secl'l:ía.rio do Senauo, de 17 do 
corrente, commnnicando que o Senado ap· 
provou e nessa data enviou á sa.neção a 
proposição desta Ca.ma.ra, concedendo proro· 
gaçiio, por um anno, da licença. concedida ao 
Or. Saro uel da. Garoa e Costa. Mac-Dowel 
lente sn b$tituto da. Faculdade ·de Direito d.o 
Recife. - Inteirada. 
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0 SR. CA.:o.;DIDO RODRlGUES-Perfei tamentc 
injusta .. 

0 Sn. ELOY llE SOUZA - •• , entendi não 
deYer.deixar sem resposta . · 

Do mesmo senhor•; de igual da,ta, cgm
municando quo pelo Sr. Presidllnte da Repu
olica foi sanc~iona.du. a. l'esolução do Con· 
;<resao Naciona.l, de~ quo.l cnYill. um dos a!lto
gra.{lhos, autoriwndo o Govm•no a conceder 
um anno de licença, com todos os venci- O SR. BARBos . .;, Lr:rrA- Desde logo con
men tos, ao D r. Democrito cr~.valcan ti de ' fosse i que q ucm não trn ha razão eram os rc
.-\lbuqnerqne, director do Tribunal de Cont11.s. tirante~ q_ue já. nem mais muc~mam tcem 
-Inteirada. At·chivc-se o aut.ographo. 'pa.r~ se alimental'em ... 

Do mesmo senhor, de igual da.t:t, trans- o SR. Eun· DE SouzA- Sr. P1·esidente 
mitlind~ o projecto do Senado, conccdc!ldo uem sei q_ue a tu.nto :Lrl' a.stou S. Ex., o d~ver 
a. D. Jull~ta.d~ Lamare, em~ua~to solte~~· de representante d:t Na.çã.o, como ta.mbem o 
a mancepl<) dmxado por s~u 1rmao, _o cap1tao seu coração de hraz ileil'o, toma.1o de subito 
•le mar e guet·ra _ H.()drJgo Antonw de L?.· por uma noGiCi:1· assim a.larma.nte, que lhe 
'.!l~re.- A' CoromJs~~w de Fazenda e Indns· era communicada em termos tão affiic tivos ; 
tna.s. . noticia. onde se lia. que uma grande p opulaç.io po_ mesmo ~nhor, do 1gual data, tra!ls· daquella zon~ estava. prestes a succumbir 
mJttJ•do o proJecto do Senado, que a.utortza pela. fome. · 
o prolongamento da estrada. de ferro Camo· 
éim atê Therezina, lançando um·rama.l em 
direcção á Amarração , - A'S Commissõi)S de 
Obra.9 Publicas e de Orçamento. 

Do Sr. Constantino Nery, de 23 do mez 
findo, communica.ndo que, depois de pre~tar 
perante o CoJJgre.~so dos Srs. Representantes 
do .-\mazonas o compromisso constitucional, 
assumiu nessa data a administração· do Estado. 
-Inteirada. 

Requerimento de Brigido Augusto Graoa., 
3• escripturario da Alfandega de Manã.os, 
pedindo um anno de ~icença para tratar da 
sua sa.ude. -A' Commissã.o de Petições e 
Poderes. 

O 'sr. Eloy de Souza(·)- Sr . 
Presidente, não estive hontem pt•esentc ã. 
primeira parte do discurso do no!Jre Depu· 
.tado pelo Rio Graode do Sul, e sómente á 
gentileza tida.lg<~ d!l um amigo tiYe a fortuna 
de aindahaver chegado a tempo de ouvir o 
final da. notaYel e e loquentissima oração de 
S. Ex. 

0 Sa. BARBOSA LnrA-Muito obrigado. 
O Sa . ELOY nE SouzA.- Soube, :porúm, 

que S. Ex. referiu·se a um telegramma da 
cidade de Mossor.ó, e publicado no Cor,.eio da 
Jianha, clamando por medidas salvadoras 

_que fosse111 ao encontro dos retíran te;; a!l i 
11agellados pela calamitosa crise c!imatorica 
do que o pa.iz vae para, dous annos tem 1ido a 
dolorosa n otiQÜJ., 

Vejo, pOl'ém, Sr. P residente, no discurso 
.de S. Ex. hoje publicado na integra, que o te
legra.mma alludido foi thema para um;t vio
Ionta-perdôe-me a expressão o nobre Depu
tado- :para uma violenta <~.Ccusar,;ã.o q.o Go· 

,.verno, accusação que, por parecer-me in-
: .fuilda.da. ... ·· ' · 

'{"'} E ste di~cut·:s c 11io !"oi 1·cv;~ t.t pelo Ol'S.dof. 

Nií.o condem no o procedimento do nobre 
Deputado, an tcs·louvo o appla.udo , Sei bem 
que a.qui repi'osentamos todos a g1•ande· un i· 
rlade bJ•azilcil'a ; e ma l de nós no dia em que 
nos melindrassemos por manifestaÇões iden· 
ticas á do nobre Deputado, manifestaç-ões de 
todo o ponr.o cabíveis, dadas as circttmsta.n· 
elas especia.lissima.s em que foi tomado o es
pírito de S. l~x. ! . 

O SR. BAanosA Lr:uA - Sensibilidade 
doentia de q uom jâ assistiu a. esses e spe
ctaculos da secoa ; retina exaggerada.mente 
impresgionavel, porque a inda. guarda as ima
gens dos dias de 1879 e de 1880 no Cea râ ! 

0 SR. ELOY DE SOUZA- Não é sensibili
dade doen tia ; e ta.nto a v•1Ha aos meus olhos 
a bella. fe ição moNl do p ronunciamento do 
nobre Deputado, que, póde estn.r S. Ex. se
~uPo de que, co1nojâ disse no começo do meu 
atscursó. não o inCl·imino e antes, ao con· 
tra.río, o louvo o o ap p laudo ; e, si pa.ssasso · 
por acaso pelo nosso espirito a impressão, 
por deimti~ dolorosa, de q_ne S . Ex, tives.oo 
agido como homem poli"tico, obedecendo aos 
sentimentos pa.rtiJa rios, nós, os represen
tante.~ do pequenino Estado do Rio G: ande do 
Norte, nã.o nos senta•io.mos a bsolutamente 
melindrados com a. intervenção generosa elo 
S . Ex. em oouaas que de porto cmtendem 
com a. missão do Deputado. 

Dada esta ~itua.ção, Sr• . Presidllnte, a 
nossa. obrigação primoL·dia.l e acndir na pro
pria defest>, dizendo alto, para que o pa iz 
bem o ouça , que os home ns investidos da. 
responsabilidade dos negocias publicos no 
Rio Grande 'do Norte e~tão 'tranquillos, fil!
plenitUdc da. cJnscienc ia. do dever cumprido; 
e, de certo, outro 'tanto se poderá dizer ·do 
honrado Sr. Presidente da Republica. · · 

O Su.. B.\.RBOSA LmA-Saliludinern faci.zt'iit, 
pa.cem appeUaat ! 
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O SR. ELoY DE SouzA- A's primeiras no
ticias de que a secca. se annunciava temerosa 
n0 Estado uo Rio Grande do Norte, o govllr
nador de então, o íllustre Sr •. Dr. Albert.o 
Maranhão. dirigiu·so á representnç-.ã.o do Es
tado e ao Sr. Presidente da Republica., pe
dindo providencia~. 
, . O phenumeuo clima.tcrico. nJ.o se cil·cum
,:crevendo ao Estado do Rio Grande do No1·te; 
estendeu-se para. o Sul e para o Norte, 
abrangia os Estados da Pal'allyb<J. e Cear·;í. 
Foi nessa situação. por uma acçã.o colljuocta 
das ba.ncadas dos Estados as~im flagell:tdo~, 
que surgiu o projecto do illu~tre reprcsen· 
cante do Ceará. o Sr. Thomaz C;~valcanti. E' 
sa,bido, senhores, que o projecto do illustre 
Deput;Ldo não conseguiu ter andamento na 
sessão pas."ada. Seus esrorcos, pot·ém, não 
foram perdhlos e as medidas consignatla.s 
n.este projecto, fazem pat't<l integr<tnte do 
,orçamento da receita e despnza ; folgo em 
dizer á Ca:mara dos Deputadrns que o Si', P re· 
sidentc ci;L Repuhlica tem executado cla.r;L e 
e~prcssa.mente essa disposição orçamentat'h\. 

VOZES- Muito bem. 

0 SR. BARBOSA LDIA-- Pt·ovidencbs ]l01rét 

O Sa. BARBOSA LmA-Não creio que V. Ex. 
não e>teja muito bem na tribuna . Sei 
que si não (o. mais orador é porque nao o 
•t u e r Sel'. ( Apoic;clos ). 

O Sr;. ELOY DE Sot:H- E' inestima•·cl bon
(lade de V. Ex. 

0 .SR. ANIZlO JJE: ArntEU-E que o é est;l 
provando. (Apoiados.) 

O SR. AKüELO NEro-l~ ,j{t provou quttndo 
discutiu ns e!()ições da Pal'aiJyba . 

0 Srt. ELOY o!~ SOUZA.-Oizi<L eu, Sl'. Pl'e· 
sidente, que não for(]. debalde o appeUo fe i1o 
pelo governador do Sstat!o, porque dias de
pois chegava ao Esütdo do l<io Grande n•) 
Norte a boa nova da. nomeação de uma com
missãu de engenheiros. 

E' chefe ucst:~, commissiio (J Dr . Sampaio 
Cot•rêa, .nome que pl'On nneio com esp~cial c a
rinho pl>\o~ cxtraorilina.t•ios ser·iiços qu e. 
S. Ex., denti'O de i.ào pouco tempo, tem pr·e
stado ;L minhu. torra. S. Ex. alli não tem 
sitio só mente- ser·h c;rusado dar il Cama
ra a pwva. prova.d:.l rl<t ~ua c<J.pacidado tão 
reconhecida neste paiz,-um administr:\dot· 
habile honos~o. de ume~ a.ctivid;tde que ate 
ent.tu, não devo occu l tar,ent para mim des
conhecidé~. 

Nio furam sú1ren 00, St•. Presidente, estas 
as provirlencin.s que o GoYerno t ou10t1 par<~ 

. O Sn. Er.oY TlE Sovz,~-Dcvo declar.u• que, soccorre:e at1uelle Est':1do e pagar uma dividc. 
tendo o g·ovorno do Eotado insistido após a de perto de tJ•cscnto> ;tn nos. 
vot<\çao do orç;tmento junto do Pl·esidcnte A boa vontade do·Govm•no; expr·cssa em te
da. RepubUea «para soc~orrer com utilülade legrammas, na sua. mensagem o pas;oal
os tlagellados e beneficiar o ti;st;J.ilo com al· mente aos rcpresentant.es do Rio Gl''l.n(lc do 
guma obra de inte1·essc geral e de solidos rc- Norte, tudo nos fa.zia crer que, desla vez. 
sult..Ldos economicos, comv a constl'ucçiio de esta divida. ni'í.o doixarit~. do ser pa.ga . 

o futuro, não J;ara os quo estão I <i. maJ'L'<m~ o 
de fome . E' como ~ va.ccinação obl'ig<ttoria 
pa.ra os >'a1'iolosos possivüis de futut·n. 

acudl,ls, paços e estra!ltts» não foi dci:Jaldo Um credito de 475 contos fo i ab~rto para 
que o fez. occorrer :t essa. despeza e o GoYOl'll O J;t ma. a-

S. Ex. o St·. Presidonf.Cl lh Republica dou iniciar a construcção d;1 Esü·~dtl. do l"er'l'" 
immediatamente providonciou (lO motlo do Ceará· Mirim, estuda.r a geologia do ~o;s tudo; 
•1ue dentro de poucos dias chcg;wa. ao emfim, já tem tomado p1·ovidencia.s de Ol'(lem 
~sta.do ao Rio G.r;1ode do Nori e a. noticia systematica de modo a Cluc, de fut11ro, n ão 
alviça~im. de que tinha. sido nome:tda uma possamt.JS soll'wr com tatnanha in. te~sid;vla 
commissão de engonlwiros para. ir ostudar 0 os etfmtos des~;t cala.mtdu.d~ :IJOl'lOdtca que 
~crviço systcmaLico de combate ;t secc<~. , por taot~~ vezes no~ t~m a fll lgrtlo. . 

. Mi1s, nao fica.ram alu, como dtzaa, ~s pron-
0 SR. BARBOSA Lnu .. - Do combato u. vidoncias que o Sr . Presidente da Rep u-

secca. pnblica tom tomado. 
O SR. ELoY DE SouZA- Perdoe v. Ex. Estou pel'feitamen te convencido de qu e 

Estou fazendo uma. exposlçiio. S. Ex. não fez tudo qu:~.nto, porvent ura, uo· 
v. Ex. sabe que cu nii.o sou orndor ... S!Üa~·a fazer, ou tudo quanto, pOl'ventura, 

nós desejavamos que ello fizeS8(J . 
O SR. BA.RnosA LD!A-Esi;ou accontuand~ Além do que, por um dever de leatdade, 

alguns pr>nto$ culminantes do. discurso de não devo occultar â camara os justos (!Scru
V. Ex., com algnns dos quaos estou de o.c- pulos que teve o Sr. Presidente da Repu
cordo . . bl1ca, em a ttendor á.s nossos primitivas solici· 
•·O SR . ELOY DE SouzA-.•. sou um tímido; t<tçÕilS. 

trago para a ~ribuna uma emoç1io especial Por outr() lado, a nossa si tuação ora pes· 
da. qual até hoje não me pude foJ't•ar. Tenha 1

1 

soo.lznente melindt•osa.: não des~jamos emJ1l'~S
V, Ex. pacienci~. Ajude-m~ . ta. r a nossa J:espousa.bilidr~de á. distl' ibuiçuo 
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de soccorros, a ·titulo de esmolas, sem proveito 
2'Elal para os soccorridos, nem uma com
pensação equitativo. aos sacrificios que a Na
ção th·esse de fa7:el.'. 
1111 O Sr . Presidento da Republica não foi tão 
indilferentc, como hontem assign;:;.Jou o elo
quente Deputado pelo Estado do Rio Gr<tnde 
úo Sul, na oração vehemente que proferiu, 
não ; S. Ex. mandou para o Rio Grande do 
Norte a importancia. de 150 contos ... 

0 SR . B ,\JlBOSA LIMA- Cemo e cincoenta. 
contos! 

O Stt. ELoY DE SouzA - •.. mandou para. 
a Parahyba 70 contos, :para. Pernambuco 50 
contos; mandou, a lém disso, fazer na. Pa
rahyba. varios serviços de prolongamento da 
estrada. de ferl'O, etc. . 

·No Rio Grande do Norte, como já disse. o 
c1-edito aberto para. se1•viços desta. nat ureza 
j(~ ascende a quatrocentos e t a.ntos contos. 

Além de que, o nobm Presidente da. &o
public:~. t inha a. experiencia. dolorosa JJa. 
secca de 1877, em que nós, com ta.o ta. ma
goa. e dor, vimos o desperdício de grandes 
quantias. · 

Sabemos que por occasíão daquolla grande 
calamidade no Norte da1•am-so axtt•avios 
de dinheiros, irregularídadl33 muito para. la
mentarmos e que grandes saCl·lftcíos fo1•am 
feitos pela Nação, sem proveito efflcaz, quer 
para. os fia.gellados, quer para o Estn.do. 

Sabemos quo no Rio Grande do Norte oii.o 
:!ieou um beuetlcio siqu!r, provM'ientc do 
dinheiro que então fora. gr.~to. 

O SR. BARBOSA LJ)!A- Não p<tl'ecc '!Ue 
V, Ex. agora. exaggcra '! 

O SR. ELoY DE SouzA - Não c:taggcro; 
l'etlro-rne a.o meu Estado. 

0 SR. BARDOSA LBL-1. dá Ollti'O aparte . 
0 SR, ELOY DE SouzA.- Não ha duvida: a.lli 

in iciaram-se a estrad;t do ferro de Baturlté, 
açudes, etc ,; mas o quo me consto., a. noticia 
quo ionho, por mooogra.phías que tenho lido 
a.. respeito do a.ssump1o, é, entro ou tras, que 
o serviço de a.çuda.gem a. esso tempo nã.o 
correspondia ao ftm que tinha. em vista.; os 
pouoos açudes oue so fizeram pouco apro-
veitaram. • 

Sr. Presidente, entendi quo, CDl'\lO um 
preito de justiça. á boa vontade e aos ser
viços que o Sr. Presidente da. Republica 
prestou mais directamente :;,o Esta.do do Rio 
Grande do Norte, c como uma. homenagem 
ao honrado representante do Rio Orando do 
Sul, entendi- dizia eu- que não devi:L 11car 
sem resposta a accusaciio vehemcnte . por 
S. Ex. feita ao chefe da Na.çã.o. 

Era o que eu tinha a dizer. (M11ito /iem.; 
mt~ito bem. O· orador d muito comprimen
taào,) 

O Sr. ""':u1derley de Mei'l.
donç"" -Sr. Presidente, dllrante muito 
pouco tempo occuparei a a1.tenç·io da Casa. 

Conforme prometti, e1n ap:trtes quo dei 
ao discm·so pronunciado pelo digno repre
sen tu!-1 te do 2o districto do Estado de Ala
goas, o Sr. ltayrnuiJ dQ de \Iira.nda., Am res
posta ::to meu illustre amigo Sr. Angelo 
Neto, tere i de occupa.r dur<~nte ::tlgum tempo 
a a'ltAncão d?s meus lllustres collega..s, justi . 
ficando a. m1nba a.ttitude pera.nte os tlconte
cimentos }Joliticos ult imamente de&Jnrola.dos 
no EstadQ de Alagôa.'l ; e, r espondendo to
picos do discm.>o do Sr. Raymund• de :à'li
r•an da, em que este Deputado, me :~.ccu.5!l. , 
a.gua.rdo as a.ccusações que naturalmente 
ser~ feitas á minha pe:;soa pelos collegn.s quo 
a.po1a.m a sitpar;ão dominante do meu Es
tado, para de uma só vez responder a todos, 
cv1tando assim enfadar a Camara, que tanto 
conrlemna a discussão de questões quo nii.o 
tl'azem :J. bsólu i.amen te como resul t..ido o inte
resse da communll1í.o brazileit-a . 

O SR. Et:zEBIO nt: A:.--~nn.AD2 - Nlo fomos 
nos quem trouxemos para. a.qui . 

O Sa. \VA~nERI.EY nn :\IE:'\DONç:,\-Aqui 
na Camara foi o Sr. !l[].ymundo de Mit'anrln. 
o jntroductor de semelhante CJUe~tão. 

O SR. ARROXELLAS GALYÃo-No Senado 
foi o Sr . Scnadot· Bernardo de Mendonça. 
V . Ex. assim o ..:ensura indirectamente. 

0 SH. 'WAl'\DEl'LEY DE 11El'\DONÇA-V. Ex, 
não detur:po o que. estou dizeodo. QuC!m pro
voco ti a discussiío sobt•e •• política. ulagoano. 
aqui na. Ca.mara foi o St•. Raymundo de 
Miranda . Si c lle se limit~sc c corro~pondot• 
:Lpcna:s ao appello fci (.o pelo Sr. Seoador 
Bern;ndo do Mendonr;a., estava tndo acabado. 
Mas assim-não fez o aproveitou a occasião 
pam discutir com t oda amplitude a politic;~ 
alagoa.na . Esta. é que é a. vol'dadc . 

0 SR. ANGELO NETO-Apoiadissimo, 

Os SRS. E T.!ZE.BlO DE ANDRADE E ARRO
XELJ,AS GALVÃ.o-Nã.o apoia.d.o. 

0 SR . 'i:VANDERLEY DE l\IENDONC;A-HOjc· 
v enho $ómente rel'ut;.~r um ponto do discurso 
hontem pronunciado no Senll.do polo Sr . 
Senador Euclides Malta.. ngnardando para 
outra occasião a resposta que davo da.r ~~ 
outros pontos do discurso dO:qttelle Senador, 
que me dizem respeito. 

0 SR. EuzEÍno DE A NDRADE dá.umapal'UJ , 
0 Srt . \V ANDERLEY DE MENDONÇA- Eu nã o 

recebo orientações de VV. EEx.; cumpram 
o seu dever, que saberei cumprh• o matt. 
YV, EEx. não são competent es paru. me 
orientar. 
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0 SR. EUZEBIO DE AXDRADr.-Nós recO· 
·nhecemos a nossa incompetonch. 

O SR. \VANDERWY nc :vfENnnNÇA- Disse 
o Sr. Sena.dor Euclides l\Ialta, l'üJiJrimlo-80 a. 

·um brinde que dirigi a. S. Ex. em um jantar 
que me offeroceu, logo :1pós ~1 min 11a chcga!((l. 
. a. M<LCCió ... 

O SR. EUZF.lHO nE .\XDRAnE- Em 22 de 
março do corrente n.nno. 

O Srt .. \NGET,o NETO - Como V. Ex. se 
l'CCOl'da ! ,\té S<L1JC i1 d.até~. 

O Sr.. ARRCXi:T,LAS GALYÃo- Está b~m 
_gravada na mcmorü1. 

O Sr.. \VANDERLicY nE Mt;Nno"'·''.._- ... 
um jantar qno era _to,[o iutimo, pois qllc 
politico não podia o1fc!'cccr par;L despcrt<íl' 
os cinmes dos outros collcgas ..• 

0 Sa. ARI10XELr,As GAr.vÃo- Ci11mes? ! 

0 SR.. \V ANDERLJ>Y Dl~ i\Ii>~DON(:A-Ciumcs. 
~im. Não escondo o q no f''tç:o. Costumo assu
mi!• a. l'Csponsabilidade dos Retos qu~ pratico. 

Mas, disse S. EL que no -rim do lwincle eu 
doclarara: «Samlo ao meu l>Glnfeil.m·». lsto é 
at(o Íl'risol'ÍO, S1•. Prcsidcntl'. S. \(~. faltou 
a; verd:ode c cletnepou os factos. 

O SR. EczEB!D :rn: A~JJlt.».Dlê- Rcfcria-~e 
~to qus disse a impl'ensa elo Est.c".do. 

O Sa. \VANDERT"EY DE :viE:<DO~<:A- N:i:o 
;, exacto. Isto nito consta dos jumv.cs do dül 

·seguinte ;1o do banquete. 

O Sn. Eu~Bmo llE .\i\'nR.~l•E ~ Compro· 
metto·roa v. trazer t1. 'J',·ibH-,u! om q nn vem 
isto. 

o SR.vVANnEaLEY nr~ jfExnow.'"- o p1·opt·io 
rcda.ctor cltofLl d" Gt<ll~noe,·g, u Sr. l!:uzebio 
de AntlL'<Ltlo, assistw a.oja.nt;ír e retiJ•on.se no 
fim. O ~eu jat'nttl detl uoLicü~ do lH'inde c n;'io 
se rcfm·iu a. cst:~ pat·to. 

O Sn. EuY.Etno l>J·: ANIJR.\DB d• ~ ILJU a.pn.rtc. 
O SR. ANGET.o NEto-Bemf'eitor, por que ~ 

O SR. \V"ANnEr-tLEY n~:: :O.!J::XDOXÇA-Eu nã.o 
.lo i o essas discussões índecen tos tm vada.s no 
meu Est:\do e publicadas (1 uer no GL<Iten/Jerg 
quer nv. T•·iótma, pol'qne para mim são iutei
~·amente indiiferentcs os conceitos externa
dos por esses ,iornaes. 

O Sn.. EuzEmo m~ A~naADE-Hoje; mas 
antigamen1ie V. Ex. JJão dizia. assim. 
o SR. \VANDERLEY "J)E }!ENDONçA-V. Ex. 

sabe que nunca petl i ologios do seu jornal; ao 
contrario, sempre pedi que evitasse Ú<l tar 

. zel-os. 

0 SR. EuzJ~IllO DE ANDRi\DE-Me!hor ú não 
. !.'alar· nisto .• 

o SR. \V,~:\Di·:P.T.lll' 11E ~IEXDON<).\-Dí5Sr-
ram-me que lllllU do~ artigos pnhlica.des pela 
2'rill1ma. hí está que C'u de facto tinh~t brin· 
dado o Sr. Eudíde~ ~lalta. como meu bemfeí· 
i;ol·. Quero que tragt~.m o r; ,uen.i'e'"{J c r1 Tri-
1n,na do di<t seguinte ao d<\ fe;;;;a :dim lle 
examinar si nelles figutall1 tae~ expl'C8sues . 
Não se~ve jormcl posterior áqtwllas üata.s. 

l<:" verda,le. S1•, Pre>idcu'te,qne , corr es:pon
dendo :t um hrindr: díl'igido por S. Ex. li 
111i uh.,, pwso<~.. ;;~dien tanrlo o~ sm•Yio.oos poe 
mim pmstad% '' politíc: ~ . sal!c>n \ando a 
cs•rcitcm de rcla•.:ãcil elo am is:td.e m:~ntiila.s 
•~ntrl~ mim e S. Ex-.. eu. rle !l.wto, <tgL•;J.dcci 
coofirmRuilo a intímíd:_lllC clcssas rDlações e 
rna.nif(•.standu a. tníol~a solidaried~tllo po{itica 
com o p:ll';ido clil'igido p ur S. Ex.; () di~se 
zna..i~, que a~•Sf!t-:·tu·<.l.Xa .. ütrnben1 a, solida,l'ie
dade do meu innã.l1 Sonatloe Beroal'(i<1 ·1lc 
Mcmlonç:<~ Subriolw, cmllor;; nã o cstivcs;e 
por cllc .cuto~ü.cdo. · 

0 SR. -[•;czo;r:Jo l>E: ANL>RA DE-Oh ! ÍÍ.\Z Unlli. 
declaraçiw sem c,ct::,•· autori7.ado ! 

O Sr:. \VANüERU:y :n: iiiE:-;T" '"' 'A- P odia 
fu.zel-o ; l~ meu il'IUÜo nüo Ine · con l;es cou~ 
logo, conlir1nou a minha declar~Lção. E isso 
niio 11rejuüicil v.l,,, ,)uc~un:·nte a nossa ca.us;c. 

O Stt . .\~G~-:r.o ê'ETO - 1,; V. Ex. mnito 
comt·ílmlu ll<cra '!uc o Sm1a.1lor Bcrnn.rLlo de 
Mcndonç:u. .Sob1·ic.IJO 1üo l'OIUPC8' c ha mais 
tempo com o S1·. Endiucs ~l"! ta. 

0 SR. 'VA:\ l>l:i~U: Y J>l·: } I Jc:\DO:\ •'A-1!:' Yer 
umlo cus nob:·c " !•cputntlos sa.b·jnt pcdci
tamcn te 1li~to. 

)[fio podia. S1·. P rc;;i<lcn LC. brinda.r o 
Sl'. Euc!i<h~ ~!rJ.lr.;, como me u bem feitor ; só 
tive utn bcmf::-itol· !l<l minha vida - foi 
lllCil p:I,IJ. 

O SJt • . 1:->m:r.o Xt:TrJ-:Ifuito hem . 
O S1~. \~AXJ l EJ:LE':... ~ ~ ~~ ~-lt<::\r,P:'\ t .'A-8. Ex~ 

mo J'oJ. J'avor11.~ parlicnlams c po!Hico.; em 
l'ei;rí lmiçri.n <i lea.lr!a<!r, e dccli c:J.•:lí.n com que 
ou o s"rvi en1r1 u:.,nto foi a1lmini~t·rad0r rio 
Esta.tln. 

O Sit • • \xGEL<; Xl:T;J-Apoiado , 
O Srt. W:-:m:RLiõY DE ·ME:sl!o :> •~A-gsta é a. 

verdade. Não gosw de falht1• de minha p e';soa . 
s~ . Pre~iilenw. mas sou força.U.o porque 
8 . I~"- muito de industt•ia. incluiu cst r1. ex
p,._,~ssão em seu rl.iseurso . 

Quaudo o St•. Euclides ~I,. l t a. se envolveu 
dírecb.mentc na polHlca. elo Esta.do de Ala
goas, cu já era feito n<J.(LUelle Est~tdo , (Apoiado 
do Sr. Angelo Neto ; (<partes) • 

Nunca deixei de ser politico no Estado de 
Ala.goas, onde miniléL f•tmilia occupou ser~prc 
posição ~alientc, o que t) geralmente sa.~Jdo • 
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N~tquella opoc:l. SS. El-:x. (dil"igindo-!e aos 
Srs. E!!i::;el;io. Andrad~ c; .-1rroo:8llas Galvão) 
nada eram em politlca.. 

O_ Sr. Barbosa LiDla. ( •) ,.--Sr. 
Presidente, confesso a m iub.a s urpresa e de
claro q_ue el~a. não p odia ser maior do quefoi• 
ven.do na: trtbun&, o. tomar em consideração,. 
mUlto a.c~ma dos meus meritos pesso&es .. .. 
(Niio (lpouul o.) · 

0 SR. ELOY DE SOUZA- Foi como ho-
menagem a V. Ex. · · · 

O facto êque quando S. Ex. começou a 
itrabalhar em poli ti~~ ~u já. era feito, já tra· 
bt\ lha.va ~o Estado; .liL tmha grande parte dos 
meus ca.p1t!tes empregado em empt•ezas que 
.tra.ziam reoultado~ di r e c tos para o Estado. 
O que ~Oil devo ao meu trabalho exclusiva 
-mente e não podi:i consi(lera.r o Sr. Euclídos O Sa. B.,Rl.lOSA L m A -. • • o meu diSC!trso 
Malta. como meu bem feitor em causa alguma. d_e ho_9-tem, na . parte que entendia. com a. 

Além disso, Sr. Presidente, quando cu ti· s1tuaça.o _dos retil:aotes no Rio Grande do· 
ver occasião de respondet• aqui ás accm:açõos ~orte, o 1Hustre representante da.s po[luhi.
feitas pelo Sr. Deputa.do Ra.ymundo de Mi- çoes daquelle Estado . 
l':l,nda, o justificar n minha. attitude, da!"· Nunca. visei, implicitamente siq uer, irrogar 
JJt.e-lloi :10 t1•aba.Lho de enumerar todos os qualquer censura á conducta. dos meus di ~-
tiiVores que me foram reitos pelo Sr. Eucli- nos collegas... · · " 
dos Malta, plll'ante qn"m posso andar scmpte o_ Sa. E.r.ox DE SouzA _E creio que acce!l'-
de cabec<~ m•guid••. tue1 1sto de modo frisante. . . 

Podem, S. Ex. e o.s nobres Deputados,fica.r 
certos de <iUC e3tou dizendo a ve1'1iade. O Sa. BARBOSA LniA.-: .. que tão hem· 

Qua.l foi o l.Jeneficio ~ A cadeira de Depu- repre·;entam nesta Casa o glorioso E~tado 
to.do Feder:1L quo occnpo po1· indicação de do norte, nem tão pouco d esconheci os es ror-
::;: Ex. ao ]Jan ido! Essa. ou conq_1listei-a QOS posws em p~ati ca. O)l projectados pelo de
l)Orqae desde a ida.d.; de 20 annos que tra· pa.rtamento d<\ mdustna e obras publicas fe-
h~_lho em benefi~io iio ·Esbdo de Alagoas. decaes. 
l'ia.o. sou parasna. n<tquello Estado, nunca Da. primeira vez em que me occ1tpei ClOm 
p:·ecis~i de .::rnpeegos puiJ!icos pa.ra. viver. esh deplorabilíssima. situação em que se en
. ·O SR. ArtROXI•;r.t,~s GALVÃo _ Quem elll· contra.m os nossos patricíos dos Eshdos do 
geu a V. Ex. foi 0 partido republicano (to nol'le, tive o PL'azer ele f<~.zer justiQa ao llon-· 

rado Sr. :.'IIinístro da Iodustria. 
qual _.6 chef~. o s ~ ., Senador, Euclides Malta. . Ness<: meu primail'o discurso,a lguma.s con
~ SR . ANGELO ::-IBT? - E _apt·esentado rzo SldCJl•açoes he. que visavam definir ·mais uma· 

.qle~t.orado Ilor um du·~.ctorw do qmü D<LO vez o muito que m e merecem as intenções 
b~Laparte o Sr. EuchcwsMu.lts.. (dos meus hoo!•acloa c oL\egas, representaotos 

O :::1t. AlmoxELLAS GAT.VÃo ~ Era o chefe ! do Estado do Rio Grn.ndc llo Norte. . . 
do partido. · Dess<\ primeira ve~ em que intervim n a 
os~. \v A.NDJlP.Lii:Y Dlo ~IENDONf',\_- Nio e~planação do melindroso assnmpto, a soli· 

vqjÓ por que :>e me possa tal(U.l' de 'iograto e Cl~ar ~rovi_dencias.que me p'l.reciam !-lrgeates 
desleal p:~.ra com S. Ex. Io.,.1·u.to >eria e u si e madJaveJS, do Governo, o fiz urgtdo p elos 
me tivo,sc apr•oveitado da posição ·roocbida J•cplltld~s. teleg~amrnns de varias com misSÕes 
de S. Bx., segundo o modo de pensar do Sr. de_ pa.trt~H~S restdootes naquella localidade, ~ 
Arroxolla.s Galvão, cstan!lo em situt~,ção tal mun dtrLgi~o~: 
•tne)ho pudesse fa.zer mal. Mas, eu, que vüu Dessa prlme u ·a.. voz em 'Lua i_ntenim, sup
arrlsca.t· <J meu futuro político, pel'denclo 118 pondo-mo concedtda a ne<:egsaru~o voou1 pelos 
gra.çu.s da situação dominante, vendo meus hool•ado8 rcpteS\Jntantes úo Rio Gt·a.núe do 
a.migos perseg1Iidos e demitt1do3 como posso Norte n~sse mchn(lro;;o assurnpto, eu o 1i.z 
~er accusado de ino-ratidão ~ ' pa.ra soltCltar da Cam11.ra um proou ncia-

Voltando' ao a.ssÜmpto que me trouxe á tl'i- me~to doci~vo que induziss~ o Pod~r .E.xe-· 
buna., ~evo declarar que a esse jantar assisti. cuttvo a nao l'egatea.l' ás 1~1sera.s viCbm·.:8-
~·am dtvet'Bas pessoas; não duvido que al,.u- da sacca do No1·te. aos fam intos, rtue pere
mas dessas pellsoas venham confirmai' 0 que ceram dezenas e dezenas pelas estradas do 

' S . Ex. disse, como negarão amanhã si re- Rw Grande do Norte como do_ Coará, du 
ceb~rem orienta:ção diver sa ; outra.s, porém, Pa.ra.byba, como ta.lvcz . d~s sertoes. de Pe]?
te~ao a hombrtdade precisa, e s tou certo, nambuco, os ~occorros mdlepensav~ts. a nu · 
,para: deporem a verdade. · norar os _sotfnmentos que o atrocllllstmo tfa. 

· Não eou um leviano, Sr .· Presidente, gello fa~a chover sobre aquellas míserrimw; 
n unc!l. ·proreri semelha.nte phrasc pela. sim· popul~oes. . . 
pies ra zào de não ha.vP.r motivos para eo.o- A Camara, bl·parttn(\o-se, por um:t pe· 
siderar o Senador Euclides Malta meu brJm- quena di!Terença de ~eis a oito votos, qua.:si 
feitor. E' o que por Ol'U. tenho a d.izer. (Jiuilo -----~ 
(Jc;m ,) {•) E.s.t c di~cu;· !\-:. d ill (fJ Í t·c~·í ·t,., l~lo !) :•a-dor. 
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{[Uc me acompanhou ncatc $olemne O.Jlpello em quo vivo o (ellcrh do Egyp&o, depois da· 
feito ao P1·esidente da Republica, no sentido occnpaçii.o ingleza. 
de lhe significar de modo e.~presso o nosso d · 
assco'timento·form~l :1 todas as providcncia.s Bem Vi eu que. por esse l il. o- mas so po!l · 

d ll eS5e lado- não foi preciso que o ioglez nos-
e a toda.~ as espezo.s exigl.las por ~que a tivesse reconduzido á situo.<;ii.o de feitoria 
calam i tosa. situação· para que alguma cousa. se tlwsse ness'1 

O Sa. BELI.~Atuo nE Sot;zA-Muit.o bem ; direcção. Ah ! mas eu tenho, como o paiz 
como ta.moem votaremos todos os creditas inteiro tom tambem, a dolorosa m:pot•ienci.a 
•lLLc·forern. nocessu.rios pa.t•a se ac;\bar com a do que valem esses arremedos, esse~ ensaios 
vadola. de uma. actlvid;Lde itHermit tente que, em 

regra, não dur:1 mais do C!UO o tempo qu.e 
O SR. BARDOSA LmA-:Scnhores, poderia dura. a passagem de~ um min1stro, do va.lo1· d.o 

pJ.t'eccr-ima.ginava eu cntiio. não imagino D;·. Lauro Mullei•, pela pasta da lndustria; 
mais agora-poderia parecer qno o chefu do cu conbeço a dolorosa. historia. das soluções 
Estado, imprcssionCJ.do com as ,·on·,liçõcs pre- de continuida.du que teum fei to das obras 
carin.s da~ fin<J.ncas fcdet·aes, inft.lrmado da 
situac~.o om f!IIB se encontrn. 0 erario ,[a pulJlica.s fcder<~cs, naquelhl.s reg iões do Hra-

zil, um snt·vadoul'o do.~ dinhuiros pu bli co~. 
Republica, scíonte da probabíliliado, sini'íQ sem que ellil~. pot· fol·ç~ me~mo dcsc:as con-· 
de certeza. do um dcficit, computado a.ltu c t t · - l 
m:lo, l7.00lJ:OOO.S. poderia ll<trecet· que 0 s an os e. 101ntel igentes interrupçü~s, tn. 

nham logt'~~o chegar ao termo almt>jado p o1· 
~re;idcnte da. Republíca. dcante disto, hcsi- occasíiil> dos bellos proj~ctos Cippruva.<los c 
ta.va em augmentar a,1 dospoza.s d<t União e registrados no Mínístcrio das Obras Publicas. 
em se p1·evalecm· do dispositivo eloqucnte o Acceutuomu~. pois, que en n?oo d esconheci, 
fra.t~rnal tlo <tr·t. 5• da Cunstitnição <h Repu- que não ignoro, ainda na boi'<:\. presente , o,s 
hlicu.. providtmdas dad;IS pelo Ministe1·io t.la lml uS• · 

(~ttiz en convillar a Cama' ''' dos DGputadus tl'ia no sentido de a.ccelerar a con';trucção de 
rt lazer vet• a S. ~~X- que, mesmo ncS&~. con- aoudú-::', de retomar a con.'t''"eçã.o rio e~tt•a.das 
junct.ura <~pertade~ em que s.: diz quo se en- de l'er;•o, interrompid:LS por occaslão da pn
eontL-a.rn as finanças bruzileil·a.~, tod1 a tlc>- lítica financeira. de hontem q 11e nos veiu 
peza. feit11 com a &tgrada divida. dé\ fr<J.terni- dimr que o E~tadu, em regra., t em mui to 
dade collcctiva e&tava. por iS30 mc~mo, . pouca cumpetoncia. p<tr<J. fazer es t.t"<l d a.~ <le 
desde logo, de antemão justlticad:.t. (muilo de ferro e pal'a. administral-i1S e que seria. 
bem), alicet•ç:tda. como vinha. clla nos se nti- muito mai~ econornico e li mito mai~ u til 
mcntos tmrlicionaes do generosidade do suspender dosdo logo a co ntinn:Lção da via
po,·o bl'a.zileiro, e nsioaodo:nos que, nestas 1\Jl'l'Ca quo cor t.a. comv um eix.l! de ~ym~
hor<l.s de tremendas pro\·açõ~~. aâ.o é tria o ~~sta.do de Por n:.tmbtrco. de Jest.c ~. 
para o .lado do cemitct·io, em quo imrnor- v~stc, ua Estrada de Fe[·ro do Natal . ~ NllYa 
gero, tlagel!a:lo~ ps la fomo, ccnteui.ls de Ci'ur., dcsti(]'.\'JQ, a alcançar o.> Cail'irys, da· 
brazileiros, IJJ!C nos devemos volt:tr, nós l<.:•tru.d:~ do Fclrro de. Purta!cza a BMur iéé e · 
ouk<.S representantes cio podct• publico, afim por doa.nto 01n dirf!eçã.o ao Ct•ato, como da . 
de fazermos a sot·dida. oconomia, mercê da Llstr·atla do l•'ul'ro de Sob r~ I. <t.S duas u ltimas 
qun.l pos~amos pagar os juro:; ao credor os- no Ce<.trit. 
t.raogeiro, mas vo,jamos, de P<Llpebt•as clwm- Tenho d:.ul o, remomonntloes3ns c:tso:l con-
hadv.s, mor!•erem r:entenas c centena~ 1le 1 ht·:~úlBit•os, · :i. lJeire. das estr<~das do Rio ereto~. :1 pmva. da vo t•;wi<li!.l e da 1nlnln1 as
Grande !lo .\orte. do Cea.r:i, da P~rahyba. 0 serç:io, poi~que é pt'odso estw <lol!ume nt.aullo· 
d !orl;ls ossa.s di\'ot•gcncins, todas essas m a.n i
. e Pei'n<.trnbuco ! Em summa, quiz cu dizer festações do um:L lwtorodox ia ineoomivcl no 
que nem era. o momen&o, no:n era 0 caso a.ctua! momento de c;tlma~ia. p Glí 1;ica: tenho 
para. economias. demonstrado q11e etfootivnmuo te a nossa si-

Não desconheci, accentuei expre~sa.meiltc tua.ção, encarada. n(J~t.es t i· int:J, a.nn ns nl• 
o encaminlw.mento que, de accordo com o timos, em re1a~ão á~ providcociaa dadas pelo 
Congre~so :-<acionai. vinlla dando o chefe do poder publico centt•,tl para mitigm· os e ffei
IMado. notadamentB · por intcrmedio do tos dai se~ca.s no Norte, é esta: pr ojecta.m- se 
~eu ope\'OSO :'1-!inistro da Industria, ás pro obras, que so iniciam pa.r~ serem 8usp~msas 
videncLas tend(lntes a , no futuro, contr•l· pouco 'ampo depois, ao se ter noticia de 
btü1·em para. quu o cs.t.acly~mo co.~mico que que algumas chuvas calüram por aquell as 
desce, de :25 em 2.'5, de 30 e m 30 aonos so- r•e.'liõos ; volta. u. secca, l'ctor.nam-so a rtuellas . 
hre . aquella. região do norte, se mitigas~o. provid~ nchts, recomeça-se; pára -se pouco . 
ficasse t·eduzido nas suas prQporções lethaes depois, porque a poll~ica financeir a mudo u 
n pormittisso aos bmzíleíros do Norta viver de nmo, eomo uma ventoinha, apontando 
em condições ao m enos an~logas áqnellas pari.\ as doutrinas de Ives Guyot e Spencer, . 

Vol~ lV 3'' 
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·segundo as qua.es o Estado não deve con- um auxilio do govern·J fcdm•al, esta gente, 
.struir estradas de ferro. por 1tm endemoninhado espírito de opposi-

Portauto: 1•, estas providencias só podem cioni~mo a sltu;Lção dominante, entendia que 
servir para o futuro; 2•, estas providencias devia se c,·.ntentar com <J. mucun<t, com tanto 
podem nao servir nem p:u·a. o futuro, porq11e que o Estado não í'osse s uspeito siquer de t er 
o futuro póde ser de tal ordem que. ao rnn- mergulhado n.s miios, pelos orgãos dos seus 
dar-se de um quatrí.ennio presidencial para podet•es publicas, nas muambas de 1877. 1878 

·outro, poderemos vir a ter um novo mi- e 1879. I~. depoi~, ett Yerifiquei, todo mundo 
nistr'o, <lue novamente nos ensine que me- está verificando, e si fosse possivel iles:lo
lhor é perdermos meia duzin. de milhal"es de brar, neste recinto, os refulhcs de cad:\ con
contos com a suspnns;[o dessas olJras do que sciencia fi o :t•econJ.ito de cada. cor:wKo !Jr<L
consentirmos que o Estado construa. c admi- zileiro, aqui, :tgora., todo 1nundo diria que 
nistx•e vias ferreas ! ha muito tempo estâ vendo que o d inheiro 

· Nã.o foi pt•eciso m:mifestação a.l~:uma da federal regorgit.< U1S arcas ua run. do Sacra
. Carnara, nem r1uiz o govel·no, funccionando meu to, que o~ emprehendi.mentos fanstosos 
·o Congresso Nacional, vir ao seio della pe- são iniciados pelo governo federal, que _3· 
dir-lh1~ um credito supplementa.r :i ru!Jrieu. Uniã.o dâ o seu endosso a quantos emprestJ
-Soccorros Publicas-. para acudir ás vi- mos se imaginam, para i'asgar lm·g:1s ruas. 
ctímas da varíola nos ·sn1mrbios desta Ca- nesta. C:•pital, o que a nossa. situação nã.o (, 

.. pital l tal do finanças a.rruiaadas, 11ão G tal dG u m 
E, ape7,ar de circumscripta esta cttlami- oeçll.rncnto dcsequililn•ado, que a noss:t situa-

· dado a meia duzia de kilornotl'os quadrados, ção é uo tuna larga. folgança de nababos, q ue 
aqui, :i l1eir~1 do palacit1 de Friuurgo, ~.pczar não suspende mais conswncção de estrada de 
de Stl circumsct•evel' este !lagello a uma pe- ferro algmna, mas quo arrom,1ta, que com
quena parte do antigo Município Neutro, I pl'a, que adq uire, que pede empt·estado a. 
esgotou-se a ru!Jrica.-Soccorros Pu!Jiicos-, cluctlquer juro, <t qualquer tax<J., que tom;~ 
·ampa.rad:.t, ttliás, por uma larga. dotação, compromisso, ctne sobrecaucga o fnturo, 
qual fui a qu@ votlmos no anno passado até esse mesmo futuro p:tJ'tl. o qual se n.ppella, 
o computo de 5.5ú0 contos para a hygiene como devendo :;era twra em que os f<1mi11tos 

,publica. ! . . do Norte- os famin tos do Norte ? ! - os 
E demais disso, e sem a minima consulta a poucos descendentes dos famintos i.l.o Norte 

nós outros, sem que nos tivessemos man i- encontrarão al.livio âs tor·turas com q ue as 
·fest;tdo nesse sentido. o Pr·esident<l da Re· cabmldades, qnefatahuente hão .do continuar 
publica, pelo seu )tinistro do 1oterior, n ão a descer sob1•e a rtuellas l'egiões exeepcionaes 

·hesitou, apenas os jornaes ela Oapital,-coja tlo Norte , hão <le :tttingir. 
voz é mais potente do que a dos pequeninos S ão fiz req~tcrímento algum, não p r·opuz 
jorn'acs de Mossoró-apenas os jornaes àa moção alguma, não propuz, siquei', u m a.r 
Capit&l clamaram por providencias que ju- ti g-o de lei, dizendo, pm·que Jloder ia t et• dito 
guiassem a. variula nesta cidade, não trepitlon o i llllstre Deputado a quem ;cnho o prazer 
o Ministro em n.brir um credito, niio de cento d'' responder- Fica o Uoue·J·no autoJ·i;;ado,
e clncuenta contos para os duzentos ou tre- nào. Fica, desde já. r.bct•to o Cl'cdito de mil 
sentas mil !Jrazileit•os flagcllados pela seeea contos, o erc:dito de c im~o mil contos, alga· 

.no lUo Grande do Norte, não de um total, rismo tão grato :10s nossos sHnacionistas, o 
dig<1rnos, accaitn.ndo a sommaçã.o feitn. pelo cre1\ito de cinco mil contos, ptwa que o Go
honrado Deputado daquella zona fia;;ollada, verno haja de acudir aos quo m ot' J•em dl'· 
niio de quatroce ntos contos, destinados 'L forno, du.ndo a quem mor re de fom o e q~e 
ent'rontar o tremento tlagollo no Ceará., no niio tem mais n e nhum l'hyzoma,ncolunnarmz 
Rio Grancle do .\'arte, na Pa.rallyba., nos silvestre, que n ão t rnn causa algum:~ m;.tiS a 
sertões de Perna.mbuco e a.caso nos sertões IJedir, d·~odo a q uom m Ol'l'e de fome, áquelles 
da. Bahia !. que veom os pobt·es filhos morrerem de mi-

Em toda esta zona, dur:mto todo ostc seria , a. quem vê a p obre esposa na horrivel 
.tempo, á. medida que as noticias chegav am, situa.ç1í.o do Hugolino , na tone colebrad:L, 
o que se íilzia. crct•, ·O que se queria. fazer d:wdo a cad~1 um o q)le é de esperar da ge
crer era que essas noticias eram manift:!s- nerosidade republicana, o qull é de esperar 
tações do espírito de opposicionismo loca.\, da caridttde, dando pão. 
oram a prova de que aquella miserrlma E' uml\ esmola que avilta L .. 
gcmte, n íi.o tendo mais com que combater a E' preferivel quo morr::t.rn ás dezenas, que 
llolitlca situacionista, levava o seu exaggero façam com que seus proprios ossos sirv am de 
a tê o ponto da, recusando os meios fartos de argamassa. com que se hão de construir os 
trabalha, fugindo ao3 a1•mazens r e.P,letos de ge- alicerces de futuros açudes, destinados a ca u
nBros onvia.dos/Jelu. nossa. goncrosJdadeofficial, sa.r admir;~.ção dt~. engenhar ia ingleza ; ê pre

,Qúrl'endo_pu.rll. ongo du tu!lo rlm\nto pa.reoosse feri-vol tudo isto a qllO recebam uma ()Smola, 
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que av ilto., quo.ndo tLndaiuos tomados de nm;\ I Guilherme, Luiz. Gu:.tbe r to, So;u-es dos Sl\n· 
.seotummt<Llidade exquisita. e exceutrica, que 1 tos, Juvcnal Millcr, Germano Hasslocher, 
.;;e d;L mais o o contro a.lienigcna do que no in- ' Ri va.da.via Con ôa., Vict.orino Monteiro. Oo
digena, qua!ldo se a nda na~ ru<L~ clesta cido.do mingos }.f<l.Sca.ronha.s, Diogo Fot•tuna c Ho
com a. bandei ra abert<J. a c0tl1or dinheit·o , mem de Ca.rV<Ilho . 
nota~ tio Thesouro, para manda r ;is regi\ícs 
da Andaluziu.. flo.ge!l<tdn.s p or uma inun
dação, para. mandar para qaa.!qum· outro 
ponto do plo.net:J., menos p;W;J. o nol'tc do 
Braz i!, Jlorqun )Jara o norte tio Bt~lzH mandar 
amparo, mandar au:úlio des ta or,Lem, man
da.r 11ão c; aUrnent~ r os peculatm·io:.! ; ti pru
fer iYcl que root•ram du futnc os bt·:tzileir os 
que ];i es~'ío a que se suppon il <~ rtue a~ 
situaç,ões dominan tes nessa~ r egi<! c~ v iYem <L 
cusb do.s coü•es J'edor·a:~s ; a os co l'r es fe
dera.es não chegam pa.t·a o tn•st. tlos camun
dongos e dti.S n Ltaza.n<\S, os qua.us não co
n hecem os livros 1le l!olso c os t•esp<!ctí \·cs 
e sconderijos. Nom conheço cu e alieis co
nhece todu o mundo. 

Tenho concluído. ( Jlt~ilo Item ; ;m~ilo bem.) 

O Sr . l?aranhos :Vfou:tcnegro 
-Sr. Prcs1rl omc. cs't<'ndo ansenr.e, por mo· 
tivo justillcado, qnnl o de .>o ach:tr ílocute, 

- o St· . . :\zeve<lo !\!arque~. me muro !la Com
missão do Constituição, Lc;;-is!:v:·ão c Justiça, 
peço a V. l~x . que nomeio ftuom o s ul.J., titua. 
na a.llmlicl <1 Conunís&l o. 

O Sr. Prel;l.idente - :Xonwio p:tra 
subst ituir interi namente o Sr . . \Zevcdo :'lfa.r

. quos, 11a Comrnlss[o de Constitttlçi o, Logis
!aç;l.o e Justiça, o Sr. Rorn:~t·do de Campos. 

Compat•cccm mais os Srs. Oliveira Figuei
l'edo. Eugenio Tourinl1o, Aother•u Botelho, 
Passo.-; Mit'anàa., C<trlos de i\'ovac-;, l~ogm·io 
de 11it'<tnda, lodio tio Bt·azil, .!usG Ettwblo, 
ChPistillo Crnz, BBzanil Pon tonolle, Fl'l\n· 
cisco ::-.~. Virgílio Ilrigldo, Ellmmlo SLnda,•t, 
Scl'g io S;~boya, P tLUi i1 O Silva., "\utlon :\l i· 
l :LllO?., Cldso clc-Souz;~. Pcroir;~ olo Lyra., João 

· Yie ira., :Ma.ln.rruias (lonf;al vcs, ERmorald in o 
Baodeim, Co!'oelio u:~ Fonseca., Pudro Por
n<~.rn buco , Oliveira. Va.ll.adilo, Tosta , Bnl.c?io 
Vianmt , Fe!ix Gasp:tr, So.tyro Di11s, Augusto 
de Freitas, Rudriguc~ Lim:~. Edmwdu R:1mo~, 
.Mello Mattos, Nelson tlo VMconcellos, Bu
lltões Marc ia.! , Osca r Godoy, Sú Fl'oiro, 
Americo tle Albuqncr quc , J::r ico Cool!Jo, Hc
!isario de Souza, G:~.lvíi.o Baptista.. Silva. Cti.S· 
t ro, Heor i fJUe Borges, Cr uvello Ca va lcanti, 
Ribeiro Juoqucira, Astolplw Dutra., Bet·· 
.na.rdcs de l"m·ia., Lamounicr Goclofrcdo, Ca't'
v:~lho Britto, NoguoiJ·~~. Camillo Pra.teH, 
Galeão Ca.rv:~lhal , Moreira. ela Si lva, ,\ rnol· 
.11bo Azevedo, .Tosé Lobo, Hermonogiluo do 
i\olora.es, Joaquim Tcixcim Brandão, l!er
nn.rdo Antonio, Costa. Netto, Aquino Ribeiro, 
'Benedicto do Souza, Lindolphu Serra., . Eliseu. 

Dcix<tm tle COlUp!l.l' OCCl' coolll C<on~" pa.t·
ticipada os Srs . S:.t Pei~oto . ~;n ~.as ~Jar
lins , Rayrrmudo Nery, Atttouio Ilastos. Ur
ba no Sa ntos, Guedelh<~. :t.Iourio, lt a.yroundo 
Ar thnr. .Toiio Gayoso, Por·cit·;L H.cis, Trin
llade, lzidro Loitc. Jo.'!é ~l<m;clliuo. At'-
thnr Ol'lando, I~pa.minont.hs Gt·aeiHdo, Fe
lisbdlo l'reit·c, Vcrgne de Abreu , Tolcn
t ino do5 S;1nio~, !lht n •oliuo Mour•~. Ir incu 
)l'!achadu, 11c~;~mttt . Abehu·do do Mollo, .Julio 
s._nto:s, Viriato ~Tasca.renba.s , Bernardo Mon
teil'o. .João Lniz . C:~.r los P eixoto Filho, 
PcnidQ L•' ilho, Oa.vid Campi~t~ . Francisco 
Bct·nardioo, Jofto Luiz ,\lves, Adalhorto 
l1o1·raz, Antonio Zacarhs, Henrique Salles, 
Lindo! nho C;:.etauo, R.odo!pho P eixoto , Padu~. 
Rezcntfe. Josnino Carduzo, Dominguo~ Jc 
Castro. Fr·;\nci~co Romeiro, Va.lois de C.tstro, 
nebow;as r!c Oarn tlho, Fcrnaml.o P1·estes, 
~loy Chaves, Alva t·o de C<LL'Yalho, AztJvedo 
Ma.rquc~ Rodolpllo Mirtutlla., Ca.ntlido de 
Abreu, Ang!'lo Pinhei ro, .J;~mcs Da.t•cy, Ca.s
sia.no du Nascimento o Ye~ptt.Sianv do Albn-
qum·rtuc . · 

E sem C<J.uS:L ·os S l'~ . João Lo pus, Estaeio 
Coimbm, l~lpidio Fig-oiretle , Josu Moojardim, 
Gttld ino Lor cto, .\ n .C!W>iio do Vascvucellos, 
C;\ t'no it'o tlc RczcnU.c, Ca.millo So<J. t'OS Filho, 
~abi no Bc~J'!'o7.o, 0 \ynt lro Ribeiro. Amaral 
C!!sar, Lcit.c ilo Souza, :1.11'1-edo V;u·ci<J. e 
G;mtpos Cartiet· . 

OH.Dlül DO DI.\. 

O Sr. l":r esldc nte- Ha l'c!ldo nu
mero k g :Ll, V[lC·SO pt·oceúOl' ás votn.r;ÕC.1 dr1s 
ml\tcrh s coost:tntes tht o!'dcrn do d ia. r• d:J.s 
rtuc so a c lHJ,IJ t sobre a. Mo.'l;I-. 

Peço aos nobres Jtepttt<tdos <tua occupom 
os seus !ogarn.~ . ( f'a••-•a) . 

Em scgaidn. •l sem debate o;pprova.da. <t 
L'I\<Ü~cç~o 11 na. L do p l'O,jecto n. 129 ' \ , do Hlü4, 
P<WO. ser o11viado ao !:lou:J.do . 

E' a tJnHuciada (I conti nnaçiio 1la votação 
do projcct o n. 26 A, de !9()4, Cllm parecer 
sobre cmen1las ofi'crccidas na 3" discussão do 
projecto n. 26, <leste aono, que r cfo:'ma o . 
proce:>So de fallcncitl.S (3>' discussi\o). 

I~' ann unciada a votaç,ão das emond<ts •lon
stantes do impre.~.io n. 2B .\, 1111 W04. 

Em ~eguilla ~ post:L a v o tos o r•e,ioi tadr• a. 
IIOguint c emeuda., sob n. I , do Sr. Mello 
Mattos : · 

«Ao art. 1•, n. lll. Parece molhor subl.-tí
tuir-se a. pa.la.•'l'a. «impontualidade» polas pa.
lavriloS «falta. on cessação de p:.~gamento.» 
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. O Sr. Drieio Filho (pela &rdcm) 
requer verificação da. votação. 
. Prooedeodo-se á verificação, · rccoobecc-se 

terem votado a. favor tres Srs. Deputa.dos e 
contra 106. Total 109. 

O .S.r. :pr~siden-te-.-\ emcnd<l. fui 
r ejeitada. por 106 votns contra tres . 
. .Posta a . votos ü . approvada a seguinte 

emenda sob.n. 2, do Sr .. Mello Mattos. 
cAo art. 2•, 11Unea 2•. Em vez de-a~ mu

lhel'es ·ca.sa.das .e OS menot·es, etc. :-",diga-S\l OS 

in<mpazes. > 
Posta a votos ê rojeitacl:J. a emenda wb 

o. 3. 
E' congi,:erada. ·prejtldica.d:J. a emenúa. sob 

n. 4. 
Posta'' votos é rejeitada. a emenda sob 

n. 5. · 
São successivamente postas a votos e appro

va.das. as seguintes .emendas: 
Sob n. 6, do Sr. Mello Mattos: . 
«Ao art, 7•, Substituam-se as palav i·as Ü· 

naes-a.ctos inequivocos- pela.s expressões
modo ine1uivoco-aflm de evitar a. repetição 
do vocabulo-ac~os. 

Sob n. 7, do Sr. Frede~ico Borges : 
.. «Art. 8•. Em vez. . de-assistida de um 
curador ad hoc, que oo10eará o Juiz-diga
se: «assistid<t do cm•ador de ausent-es ou de 
·orphãos» .-

São successi v amante :postas :t votos e re
jeitadas as emendas sob ns. 8, !J, 10, IL 
e 1~. 

Posta. a votos" ê a.pprovada. . n ~egui ntc 
emondtl, sob n. 13, do Sr. Fred"erico Borges. 
. 4< Art. 24. Acere~cen te·so depois do § 4" ,como 

alinea; o oxa.me podurã ser feito por dous pe· 
ritos da nomeação dos Cl'Gdores e do cnr:J.· 
uor d;ls massas fillllda.s. " 

. E' a.n nunciada. n. I'Otaç-d.o d[t seguinte emen
da.. S<lb n, 14. do Sr. Mello Matõcs : 

<ci\o art. 26; Supprima·se». 

O !Sr . Part\.nhos :l'U:ontene
,g-ro (pelo; oJ·dem)-Sr. Presídonle, a :> pa· 
lavras liUe a Commlssiio propõe que so a.ddi· 
tem ao :Lrt. 26, não coutccm idéa. nova, 
n.em contrariam o pensamento do mesmo ar
tig_o ; pelo contràl'LO. o confirmam, corr_o
oora.m e o esclarecem, ·tendo unicamente 
por fim evitlr duvida.s c questõos que por
ventura. se su!iiOitem Da execução da. lei. 

DrL exposição qne precedeu ao Pl'o.lecto, 
da discussão travada tiã.o só a.qui como no 
Senado, a pl~>posito do projecto apt•osentado 
em 1900 e que continha. disposição identíca. 
a dns proprtaa pll.faVl'as do parecer dfl. Com· 
mieslo a.cerca desta emepd'1 se ded!lZ que o 
:pensaJtiento do art. 26 foi evitar que & de
liberação da-maioria., nas concordata& preju-
dique a mfnoria. · 

Desde. portanto, quo Dão . haja maioria 
nelll minoria. e sim una.nimldatle dos.cPe
dnres .desapparece a limitação ·proposta no 
arttgo. · · · 

A Commissào, de accól'do com a. idé-a 
predominante na discuasiio, propoz que s·e 
a.ddttassem as pa.la.vras.;....salvo a.nnnneDci.a. 
da. totalidade dos credores. .·. 

A Commlssão, pois, não alterou o pensa
mento do artigo, Jii'OCuraudo a.penas dar 
melbot• redacçã.o, para ovitar- duvidas e 
que~tõcs, como já disso. (Muito bem ; muibo 
belt}.) · 

O ~r. Presidente- cama a Ca
inara. acaba de ouvh•; o presidente da. Com
missão de Legisl;~.<;.ão e Justiça nii.o a pre
sentou nova emenda, o que não lhe era licito 
fazer, mas, simplesmeoto deu melhor ro-
dacçào ao urt. 26 do :projooto. · 

Nestas condições, tratando-se simples
mcn•e do . moditlcar a .redaoção do art . 26-
do pt·ojocto , como acabv. de deClnra.r o "pre$1-
dente do. Cornmissão, a. Mesa não podia. 
deixar do acceita.t• tal modidcação propo~t.il, 
p aJ:l. Com missão ·o inserta. no p arecer a 
pag . 4 in fin e do impresso n: 2G A • 

Em seguida. ó p osta a· Yotos o rcjeiLada a 
referida emenda sob n. 14. 

Posta. a votos, é ":pprovada a: seguiti.te 
modificação. proposta pe la Commissão ao 
art. 26 do projecto : « so accrescoote el}l se -
guida ~l palavra.-accô•·do- salvo · anouencia 
da totalidade aos credores.• . 

E' considerada. · pr-r~udicada.· a emenda sob 
o. 1 5~ . 

Posta a votos, é rej~itada a emenda. sob 
n. 16. 

Posta a votos, ü approvada. a seguint(! 
ernenda. sob n. 17, do St•. Frederico Borges : 

«Art. 28. Accr~scente-se ~ V- erro de 
calculo.• · 

Posta a. votos; é rcjeitac.la. a. emenda sob 
n. 18. 

Postl!. a votos. é ap[lrovada a seguinte 
emendo sob n. 19. do Sr. Frederico Borges: 

«Art. 45. Supprimo.-se-o-« V» que diz
nomea.ril dous ayudicos para al'recadar. a 
massa..» 

Posta a. votos; é rejeitada .a emenda SGb 
n. 20. 

E' considerada p1•oj udicadll. a emenda sob 
n. 21. · 

Posta a votos. <! approvada a seguinte 
emendo. sob o. 22, do SJ•,· Ft•edorioo Bo1•ges : 

«Art. 47, § J.o Supprima•se-o aproseut:u· 
dentro, etc. a.té junta. aos autos.» . 
. E' annunciada. a votação da seguinte 

emenda sob ·n. 23, do Sr. Sá Freire : 
« Ao a. r,, 49. Eliminoin·ae as palavra,s

cujo m'andado o · escrivão pasea.r1L indepcn,. 
dentemente do despa.eho do juiz .11 
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O S r. Sá Freire (pela Ol'dcm)"-
í;r. · Preslden!e, chamei a attetJcão do lllustre 
relator do. Com missão de Lcgisla.çilo e Justiça 
para o rl·ispositivo constante da. emenda que 
tive a honra de onerecer, c chamo tllmbem a 
a.ttençã.o dos Srs. Deputados, pois que se tratiJ, 
ue ma.teria muite grave. 

O disposi t ivo n. 4!J do pro,ject.o diz: . q)lã.o 
se apresentando o fallido, salvo escusa moti
vada. O provada., O Ínte!'l'Ogatorio SC fará 
slfoctivo pela prisão, de cujo manda.do o escri
vão pa.~sará. independentemoato de despacho 
do juiz, depois do lavrado nos autos, a com
petente certi~ã.o no decurso de 24 hor<ts.• 

O esct•ivão, portanto. cxpcdil·<~ mandado 
de prisão contra o fallido idepcudentcmcnto 
do desp:uiho do jui-z:. 

Essa disposição me suggere as seguintes 
considcr-&ções: 

Em primeirologa.r, nã.o havendo despacho 
do j uiz que ordene a prisão, parece que o flll· 
lido fica sem direito de recorrer· do depa.cho, 
po!'q_ua.nto não ba despwho que ordene a 
prrsao. 

Em segundo logar, parece que nii;o é natu· 
l'al que o escrivão julgue de uma mat.el'ia 
desta ordem, expedindo mandado, sem que 
em primeiro Jogar o juiz se pronul).cie orde· 
nando a. expedição desse mandado. 

Occorre notai' q uil a. digna. Cc~mmbsji.o de 
Con~tituiçiio Legislação e Justiça deu o se
guinte parecer a proposito da emenda: · 

cOesde que o mundado não póde ser axpe· 
dido sem a assigna.tura. do juiz, depois de 
verill.ca.da. por es•e a sua opportunidade, não 
ha inconveniente na disposição que a emenda 
manda. stipprimir, que oo justifica pela ne· 
eef!Sidade de se tomar a providencia. sem 
maior demora. 

O mandado de prisão deve ser entregue ao 
j uiz com os u.u~os par linli~. Si o cscrivilo 
e~ccder-se p:JSSll.ndo-o iooppllt'tuna.mente, o 
j uiz não assigoará e ordcm~rá. o que fõr de 
ilireitc. 

t'lão pareeo; pois, conveniente a emenda.,. 
0 SR. PAitA;)a!OS MONTENEORO- Alti está. a 

r osposta. 

.o sn.. S.\ FRJ:IRE- Sr. Presidente, não ba 
disposiÇ&o do projecto na parte do processo 
que determine que o mandado soja catN!gue 
ao juiz por linhu. nos aut.os e nem se compre· 
beode que c&tll mandarlo do prisã-o v~ por 
linha. nos :LUtos, porque não é nu.tura.l que o 
.l1liZ assim u fizesse, para. da1· logar ao re
curso quo o fallido tom diroito . 

A minha emenda. e, po1• assim dizer, inno· 
conte e nã.o sei quo.l o inconvenietJ\e da sua. 
n.pprovaç&o, que vjsa unicamente tira1• ao 
escrivão a. deliberação de autorizar a P1'isiio. 
Penso ·qu~ expu;>; convenientemente a neces
sidade da. approvaçã.o da emenda, com o 

respeito e acatamento que devo ao digno 
relator da Commissão, que ·mo::;tl'ou mais 
mna voz sua. competencia., sc11 valor, seu 
gr;\nde t!'aba.tho em l'elação ao projocto qu"' 
ora vota.tuos. 

O Sr. Paranhos ;llontene
gt.·o (pela OJ·rlem) -Sr. Presiliente, clo
cla.rada a falleocia é intimado o fa.llido páN 
em 24 horas comparecer ern juizo pu..·a. set• 
interrogad(> o fazer as declara.çõe~ ncccssa· 
r ias para que se inicio o processo. 

Si o fallido ac esquiva desse dever, todns ~ 
legislações team · providenciado pat•tl. · q uu 
h:tj~ li ma medida cnorgic:• c:>ntra cllc. quo o 
olmgue a. compa.reeer ·cru juizo e vonh<t 
r cspouoor ao intm•roga.t.o rio. 

No projecto que f.>i aqui aprcsenta<lo em 
1900, que teve a sancçã.o da. Camara. e do 
Senado e que é hoje a lei n. 859, existe uma. 
dispO!lição inteiramente idcntica. a e.~ta e ató 
lloje não houve reclamação ele espeeic ·al-
guma. . · 

O SR. S.i. FREme- V. Ex. r!e~conhe!!e; 
tmn havido muitas. 

0 SR.. PARANIIOS MONTENEGRO - Desde 
que o fallido é in\imado a. comparecer ~ 
juizo em 24 horas e não o faz, o escrivão, 
conforme a. pena que comi na. a lei, si é prisll,o, 
escreve o mandauo c o manda com os "utos 
ao jUIZ para que os examino e assiguo ou 
nito. Si o juiz entender que o escrivão ex
cedeu·se, não assignarâ, e si entenuer que é 
o caso de prisão, o fa.rã.. Não ha, pois, in-
conveniente algum nesta medida. · 

O manila.do não póde ter execução B•lm a. 
a~signatura elo juiz e, portanto. não ha re
ceio q_ ue o escrivão a.buse. 

Não lla., pois, como diS!Ie, incoilvcniento 
na. dispo:lição do projecto que não pas.;a d;J. 
re producç.ã.o du. lei vigente. 

E' o e1uo tinha a. dize1·. 
Posta a. votos, ú 1·ejei t;i.d•~ a. rerel'ida. 

emenda s"b n. 23, do Sr. Sã Freire. 

O Sr. Sii·Freire (pckt m·dem) ro-
quet· vedlicação da votaç&o. . 

Procedeudo-se á voriftcação, r econhece-se 
terem vot.>do a. favor 43 Srs. De"putados e 
contt•a 72; total 115. 

Posta ;t votos, 11 a.pprovada a S('guiotn 
emenda ~ob n. 24, rlo Sr. Frederico Borges: 

« Otlue convior (em substituição do ;Lr· 
tlgo 5:l): . 

Al't. Declarada abm•t;;. a. f;Lllencia e pu· 
blicacla. na Córm;1 elo a,rt. 47, o CUl't1dor das 
ma.s~as f~llidas, a quem se1·1t om a.cto sueco~· 
aivc ni.lliftcado. :t sentenç~~o, acomp·.>nhatlo do 
esc1·i vão, dentro de duas horas p1·ocooerá á 
a.rreca.rlação dos livros commercíaes do fa.l
liuo, que.Sel'iio encel·rados, fechat'á o estabe·· 
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lecimento commerclat, pondo-se os co'mpe
tentcs senos e Janando-sc termo que será 
junto aos a.u tos. _ 

§ 1.• Dcntl'o das 48 horas seguintes o cura
dor das massas apresentará a.o juiz a, relação 
dos dez (lO) maiores credores, ell:trahida por 
elle ou por perito de sua cont!anç'a c nomea.
çao, dos liv1·os do fatlido. 

§ 2. a Dentre estes dez credores, o _juiz no
mear(t uro. ou dous syndicos ; verificadas duas 
I'ecusas ;lo <:redores para o cargo de syndico. 
o juiz poderá. nomear pes8oa. estranha. ú· 
massa, porém de noto1'ia. probidade, » 

E;' igualmente app1·ovad~ a seguinte 1nodi· 
ticaçã.o da. Commissão ao n. 2: « em vez de 
-nomeará um ou dons ~yndicos- diga-se: 
nomeará dous syndioos, ficando assim de 
accô1ldo com outras disposições do projecto. » 

E' considerada prejudicada a. emenda sob 
n. 25. 

E' annuneiada . a votação da seguinte 
emenda sob n. 26, do Sr. Mello Mattos: 

« Ao a!'t. 72, em vez de- juntar aos au
tos- diga-se: autuar, como estâ. no art. ll3 
do regulamento n. 738, de 1850, de <.mde ó 
copiado. » 

O Sr. Pa~anhos Montenegro 
-Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a p.1 .. 
lavra pela ordem o Sl'. Pa1•anhos Monte
negro. 

'O !!i;x-. Para:nhos ~lontenegro 
(pel" ordem ) - St•. Presidente, dâ-se com 
esta. emenda o mesmo que se deu com a de 
n. 14. Diz ella: 

((Em vez de- juntar aos autos -diga-se: 
autoa.r, como est:.i no art. 11:3 do regula· 
mento u. 738, de 1850». 

ÜJ'a., nesse ll.rt. 113, diz-se- a.utoa.r com o 
traslado do processo-Portanto, as palavras 
que a. Commissão propõe são justamente 
complementares da. emtmdtt a,presentada pelo 
nobre D~putado Sr. Mello Mattos. 

Posta. ·a. votos, é a.pprovada a referida 
emenda. sob n. 26. 

E' igualmente approvada a seguinte·modi" 
ftca.çã.o da Commissão: 

«Accrescentando-se o seguinte - com o 
tra.shtdo do processo.» · 
Pos~a a votos, é approva.da ~ seguinte 

emenda sob n. 27, do Sr. ·Frederico Borges: 
«Art. 72, § L•,. Accl'escente·sc- depois dG 

em bal.'gado - e . ao . curador de massas fui
lidas.~ 

Posta a votos, é rejeitadn. a emende~ sob 
n. 28. 

Posta. a votos, ê approvada n. seguinte 
emenda sob n. 29; do S1'. Mello Mattos: 

«Ao ;wt. 94~Redija.-se assim: 
· A fallencia níio a.tiinge · os direitos per
sonalissimos. intra.nsmissiveis, do fallido
inhen ntes á qualidade de marido e de pae, 
llr.m o dcsapossu. da admioistraçã.u dos bens 
])l.'opriüs d<t mulhel' o llos filhos.» 

B' annunciada. · <L vota.ção da seg:uime 
emenda soh n. 30, do Sr. Mello Mattos:· 

«Ao art. 104, § l ", bem como ao art. IOii, 
em vez 'de - curador fisc<J.l - diga-se: os . 
administrado L·es. 

O Sr. Para:nhos ~:lontcnegro.
- Peço a. palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a pala
vra pela ordem, o Sr. Paranhos Monte" 
negro. 

O S1•. Para.nhos Monte:negrQ 
(pela onlem)- Sr. Presidente, o projecto 
em alguns-pontos fa,ll:L em~curado1' fiscal-
em outros falia em-curador das massas 
fallidas-que é a expressão mais geralmente· 
usada. 

Alli, nesse ~rtigo, fil.lla·se em - curador 
fiscal-; pol'tanto, como melhor redacção e 
para torn<l.r o projecto bomogeueo, deve se1• 
sublltítuida. essa expressão pela. outra-cura
dor das massas fallidas. 

Em seguidil. é approvada a referida emenda 
sob n. 30. 

1~' igualmente approvada a· seguinte mo
dificaçã-o da Commissão : 

« Diga-se : os syndicos e o curador das. 
mas;u.a faUid1LS ou os administradores. » • 

Posta <t votos, ê appruva.da a ~llguinte 
emenda sob n. 31, uu Sr. AIJolardo do 
Mello : 

« Ao art. 1 ~6. § 2·• - Diga-se : 
Si h ypothecttriu.s . pignoratícias ou pl'oce- . 

dentes de ac<'5.o retll, etc. » 

O Sl.', Ba1•bos~l Lima ()Jcla or
dem)- Sr. Presidente, daqui a. pouao não
havol'il. numm•o para-votação do um reque
rimento muito opportuno, por isso peço a 
V. Ex., verlticar desde j !.L a votação. ' da. 
emenda. ~~·~.>MC 

Procedendo-se ti. verificação, 1'Cconhece-se · 
tm·mn votado a. favor 101 Srs. Dcput.<!.dos!e 
conti'a, nenhum. · 

E' tawbem approvada a. modUl.cacã-o da 
Commissão accrliscenta.ndo-se•lhe: . tambem 
por dons diu.s e moiliftca.ndo-se o prazo para 
a sentença pn,ra.'40.dias .. 

O Sr. Presi<leu:te - Não ha. nu
mero. 

Vae-se p1•oceder á. chamada. 
Procedendo-se á verificação reconhece•sa 

te1•em se a.usenta.do os Srs·. Aurelio·Amorim,. 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 2510012015 11:15 - Página 13 cte 49 

SESSÃO !'.~ ! -18 DE AGOSTO m:; 190ft 2&5 

Fonseca e Silva . }.:Sruc rald ino B:Lodeira,· Ro
dl'iguos Lima, Fidolis Alves, .lo1Lo Bapt ista. 
Ga.lvão Baptista, Crt~:mllo Cantlca.nti, Pau
!i oo de Souza, Ca:millo Pr:ttos. Hot•me negiUo 
de Mor aes, Joa,q)lilll Teixeira. Branuáo, Costa 
Netto, Lindolpho Serra, Victodno Mont.eil'o, 
Dorniugos Masmu·cnltas. 

O Sr. l '"re;.<idente- lt"spondet•am 
:i cil:tmad:t I 16 Sr~ . D:!pu:adM. 

Va.e·S!l }>r o,;cguír n:t vutaçlo . 
Compar ecem ainda os S1·s. llosann:.~.h de 

Oli-veim, An hm· Lemos. Fr01Icr ico l:lor gos. 
Moreir:L Ah·es, Lcovegi!t!o Fllguoiras, lS'eiva. 
c Castro R.e bcllo . 

Post :L du novo à ,·otos a refel'ida eme.nda. 
sob n. 31, do S1·. Abc!m·ll.o üo .\!ollo , reco
nhece -se te1·em v otado a 1àvor 100. S1'S. Dcl>u
tados o contr:~. 6; total, l 06. 

O Sr. :Pre.;:irlen·te- Esião presen
tes no recito, com o Presiúente, 107 Sr; . 
Deputados . 

A emonda. foi aDpl·ova.da. 
E' igualmente approvada. a. sogui ute modi· 

.ficaçã.o d:~ Com missão á referida cmc.nda. so 1J 
n. 3 1: 

« Diga.-so curador das m assl1S lll. llilhls ou 
~dmiolstradores . » 

São successlvamenle postas a -votos e up· 
provadas as seg uintes ctueudas : . 

Sob u , 32, do Sr. Mello Mo.ttos: 
« Ao are . 126. E' preciso coJnplchr '~ euu

memo;-.ão dos ar tigos do . Codigo Commercial 
a lli l'efet·idos-em ve1. do a rt . 180-Di~a.-se: 
189, e a.cct·escen tc·se o art . 198.» · 

Spb o. 33, do St·. Mello Mattos: 
«O Hl do art . l~H de ,·e ser substituído 

pelo 8Cguinte: As hypoíhecas e qu:~squer 
outras ga.~·:t.ntias t•oaes, inclnsil•o a rot•Juç:ão, 
ccleburbs deotro do tet•mo lega l tla Ji.Lile ncia. 
p:~ra. segm·ança. de di vi lh~s uã.l! ·~o o t t·:~hiLJ.:~s 
no mesmo a.ctu ,)> 

P osta a l'l!to,; ~ l'ejoifu.1h a omonda svb 
n. 34. 

Post a a votos tl appl'DVé1.da. a. s~uinte 
emend:t. sob n . 35, do Sr. Ft•odorico Bor ges: 

<t Art . !52. Accre3oonte-se depois de
t.ermo a..o;.>ignado-pesc>oalmente.» 

O Sr. Dar._,o,...1" Li:ma (peta OI'· 

d e-m) - Sr. Pr·esidonte, continúo a ter im 
pressii.o de que daqui lia pou co não haverá. 
nuíner'o p il.t'a votação du . meu requerime nto 
de w iamento, que a.~~ i lD fica.t•á. pt•ejudi· 
cadó. 

J~ como quer mo parecer que d~.~do já. nã o 
Jta nurnet·o, r equeiro ·(I· veriflco.çií.o da vo
tação. 

Proceucndo-se â verificação, · r econllCce-se 
·terem votatlo a. favor 100 Srs. Deputados e 
coott"o.~. 2; totnl, I 08. 

P osta. a votos, ~ rejei f.atl:~ a.. emend:\ sob 
n. 36. 

Pos!.'\ ;~ Yotos é a.pp rovada a seguiatc 
emenda so\J 11. 37-, do Sr. ) fdlo M:1.ítos: 

• Ao art. 150. C;rrlia -se o§ 4", dtzendo·so 
-constituir m:m datariu-em voz de-contri-
buir manctatat•io . >.• • 

O Sr. l:ln.:~.•bo;,;a, J.inu• (peta o>· 
dem) l'llQ LIOt' V(•J'i (J CitÇii•J d:; VO taçi\o . 

Proccdeudu-sc :1 vet·ifl c:\,·ão. reconhe<:c·SP. 
tm-cm vuta.do a. (;w or to:: Sl':i . Depu ~ados e· 
contra 2; toto.I, 105. 

o Sr. P••e ,;;ide nte- Não ba n u 
m ero. 

Vae-sc pt•occde t' <> chamad:t . 

Proceuc:mclo·se á. verifica.çito, roconhece-sc 
te~·em-sc au$en tt~do os Srs. Aurelio Amo
rim, Eloy de Souza., Fonseca e Silva, João 
Vieira., Moreira Alve::;,Leovegildo F.ilgueir~. 
Rodigues Lim<h RodJ•igues Saldanha, ~'idclis 
AI~·es, João Baptista, Galvão 13aptis ~;a, Cru· 
vellu Ca.va.lca ut i, Pa.u lino de Sou7.t~, Calo
goras, Ca.rlos Ottoni, Hcrmenegildo Mo· 
!'aes, .Joaquim Teixoit•a. Bra ndão, Vo$tü Neto, 
Aquino Ri \Joiro, Lindolpho Serea, Gormttno 
Ha.sslocher e Vickil'ino Montoiro. 

O Sr. Px·esidente-Respondoro.m 
á chama dtt 115 Sr iL Deputados . I-ht numero 
p<wa stl pr oscgnh• na votação. • 

Posto. ào novo o. votos, é approvo.da. [l. ré
ferida. emond<t sob n. 37, do Sr. Mellu Ma.t
tus, pJr 108 v otos . 

E' igualmente appron1.da. a; ooguin tc emen
da sob. :38, do Sr. Ur bano Santos : 

« Art. 15ft, Ll . 8. Depois w~ palnvra-lej
lociro-accrcs~·!nto-so : 1le sua uxclusiva iu
diea(io.» 

E' aonuociado a vot.oç.ão ila :;eguinte omcn· 
da, ~ob n. 39, üo Sr. Fredcr.ico Borgc:;: 

«Art. 150, § L~. li:m vez do-por por itos 
nomeados pelo julr.-diga·.~c: por p eritos no
meados pelo.-; syndicos c pelo cura.dol' das 
massa.s .~ 

O Sr. F~·ed.erico Borge s (pela 
or lkm) - !:íl'. P l'E!SidenÚI, pa.r cce-mo que 
est;.• emenda m et·cce a. approvação da Cam:.~
ra., apcz:u• do par oo(.'r contr a rio do t•ela tor 
do projccto que neste m ome nto votamos . 

Sr. Presidente, p<:Lr a. estCJ.r de occôi.'dO com 
o artigo quo tr;~tu. ilu. ma teria. dos li v1•os .na 
pa.rtc propriamente comrnercial, entondi de 
ver apre~eotur uml\ eme nda para que o cura
dor das massas podc.ise nomear tambem 
peritos para. estes exa.mes e do accürt.lo com 
<L maooira. de peusu.r do relator do projecf.o, . 
que foi quem lo~titulu o cumdor das m~S.'lll.S •. 
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Pamce-me, Sr. Presidente, que quero:odo 
· clle retirar ess<t fuocção do curador. é cohe· 
D::liJte com as suas•iliéas; mas • . . 

O Sa. SÃ FREIRE-Os peritos são ta!nbem 
nomeados pelo juiz. 

0 SR. FREDERICO BORGES- Os peritos po· 
·rliam sel' nomeados pelo curador como o são 
pelo promotor que representa. interresses 
-sociaes. 

O SR. SA FREIRE-iifunca. vi promotor no
tneil.nd.o peritos. 

0 SR.. FREDERICO BORGES - Nestas condi
ções tel-ia.m dous exames~ um exame pro
priamente de livros e o da p::trte commer
·oiaJ, que serviria. de. base e port~:~nto, po:leria 
evit&r o seg1.1ndo enme. tornando assim me
oos complícado .e menos diffi.eultoso o pro
eesso de fallencia. 
· Chf.lma.ndo a. a.ttenção da. Camara para este 

:ponto, espero que eHa dê sua. approv&ção a 
esta emenda que está, aliás, de a.ccôrdo com 
o-s principias gm·a.lmente a.doptados. 

O Sr. Parn.nbos Montenegro 
-,-Peço a. palavra pela. ordem. 

O !Sr. President.e-Tem a paLavra 
pela ordem o Sr. Pa!'anhos Montenegro. 

mitta o exu.mo por perito~ de nomeação do 
coradtn·1 

0 SR. PARA:-;1!03 MONTENEGRo-Na pat•tc 
commeroia.t, sim ; mas na parl•e criminal 
absoluto.mente níW, porq ue o agente do·mi
nisterio publico, qae é a po ~rte, não p óde 
absolut~mente nomear p e:!'itos. · 

O SR . FREDEtuco Bmwils-Qne ne~essi· 
dn.dc ha. de do us exa.mes ~ 

0 SR.. PARAN[JOS i\fONTENEGR0-8!' . Pre8i· 
.:ente, diz o nobre De:prrtado qne não ha 
necessirlado de dous extl.mes. Tambem acho 
que não ha: bast~t o exame feito pelos pe
t·itos de nomeação do juiz, e que servirá 
para. o processo crimin;ll e t<tm bem p3.rn. o 
processo da t'allench. Si, porém, o ·ayndico, 
e . o curador fiscal, para a parte propria
mente commerdal, IJUize rem proceder o. 
um exame, is~o ~~de tudo lnü.liTeren~o ; a lei 
não cogita absolutamente do caso; ma.~. 
quando se t1•:1ttt de corpo de delicto, que 
tem de servir de ba~e ao processo criminal, 
os peritos n;To podem deixar de ser de no· 
meaçJLo do juiz; o prGmotor publico, o 
ageme do mutlstorio publico, o procurador 
da. R.epublica, nunca nomearam pol'itos. 

Por estus razões, a Com missão não póde 
acceir.;ar <t emenda., 

Post.a a. votos. Ci ·r ejllitada. a. roi'el·idl!. 
emenda. sob n. 39,. do Sr.· ~'ederico BorgCil . O Sr. Para:n.holli ~:Iontel1.egro 

(pela o~dem) - Sr. Pres1den te, o exame de 
ILVJ'OS po caso de fallencia é o corpo do do· 
lioto que tem de servir de b[ISC a.o processo O l!b·. Fl•e deJ.•ic o DoJ.·ges (peEa 
m•iininal. Nessas circumstal}cias, do mesmo ordem) requer verificação da vot1tção . 

Pt•ocedcndo-se á verificação, reconhec0-80, 
terem vlltado a f<~VOl' 8 Srs. Deputados e 
contra. 82, total 90. 

modo qu~ em todo corpo de dellcto os pe
ritos n iio podom ser nomeados pelas }lartes o 
sim teem de sal-o pelo juiz, deve a. este com
,pe!ir a nomea.cão; um principio de direito 
cLimiuaJ. O Sr. 1~re,;ldente - Não hu. nu-

O nobre D e putado pelo Ceu.rá, muito dis. moro. 
tincto membr.o da. Commissã.o de Constituição,] Va.e-se proceder {~ ch.~mad.il.. 
propoz quo os peritos fos.s~m nomeados pelo Proeodendo-se á. verificação, reconhece-!'l'l, 
.curador ftsca.l e polos syn(ilcos · I terem se ausentado os Srs. Aurelio Amorim, 
. O .Sn.. FaEDJ:a rco BoF\GP.S -Ou antes~que Bezerr il Fontenelle, Virgílio Bl'igido, Fra.n
houvesse só mente um exame; não lia. neces· cisco Sá, Eduardo Studa.r·t ; Gonçalo Souto, 
sidade dé dous exa.mos, Eloy de Souza, Fonseca e Sílvu., Abdon Mi

0 Sn. PARANIIOS M oNTENEGRO-SenhOl'CS, 
o agente do ministerio publico não póde, om 

· que:!tões em que elle dev l3 ser considl3rtldo 
-como.pa.rte, nomear peritos. 

0 SR. FREDERICO BORGES- Então O pro· 
-motor publico ta.mbem seria suspeito no 
caso de processo crimi na!. 

lanez, Pereira de Lira, .João Vieira. Ma.Ia 
quia$ (!onçahes, Esmer<l.ldino Bandeira, Mo· 
reira. Alves, Pedro Pernambuco, Leovigildo 
Filgueil'as, Bulcão Vianna, Augusto de r'l•ei
ta.s• l~duardo Ramas, Moreira Gomc.s, Hera· 
aia de Sá, Filio.lis Atvea, Joã.o Baptista, Gal
vão Baptista, Cruvello Ca v;,lca.nti , Mauricio· 
de Abt•eu, Ca.1·1os T~ixeira Brandão, Pau1ino 
de Souza, Leonel F'ilho, C<J.mHlo PrtJ.t.os, Hor· 

O Sn • P .A.RA~Hos MoNTENEaRO- E 0 pro· menegildo de Moraes,.Joaquim Teixeira Brau-
·~otor publico nunca nomeou peritos. dão, Costa. Netto, Aquino Ribeiro, Lindolpho 

. O S& •. FREDEB.lCO Bol{oltli - V. Ex. na Serra, Germano Hasslocher e Victori.no. Mon
.IJarte propriamente commerci.al ní'io ad-. teiro. 
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O ·s r. Presideilt:e- Responderam 
à chamada apenas 98 Srs. Deputa.dos . 

Ntto ha numero. 
Fica adiada a votaçiio. 
Passa-se á materia em discussão. 
"h~' a.nnunciada a 2' di~cussão do p1·ojecto 

n. l4l ,de l!J04,autol'iz::tado o Poder E:~ecutivo 
a abt·ir ao M in isterít) das Relações E~teriol'es 
o credito cxtr;l!lrdinar io d·~ 100:000$. ouro , 
dc~tinailos :is tlc~pezas com uma, \!issão Es

, peclal {L Colombia.com pal'ecet• d:1 Gommi:;são 
' du Diplomacia e Tratados. 

·o Sr. Da••bos:L I.ilnn- Peço a 
pal<l.Vl.,., 

O Sr. Pre,..ident:e-Tem a palavra 
o uobre Deputado. 

O S1•. l:Ja.•·l.>o,...a, Lilua (!l~pois de 
pedi..,· ao. Sr. P;·es~dente e obte;· ·tt1U c.r.em.
:fllO.!' da projecto em discustúo j-Já. agOl'a, 
.Sr. Pt·esidenie, é bem Ycrdade que não ha 
. numero. (Pa1<w .) 
. Po1· mo.1or que fosse a. complaccncia com 
·que .se quizess1: enxergar, neste recinto , 107 
Deputados,-e desta complacencia ha. exem
plos suggestivos - acredito que uinda ao 
congressista dotado de ma.ior boa vontade e 
de poder cte i rnagiou.ção para desdo lJra.r as 
.re<J.lidades objecti v as em rmw.s e1l'ectivida.de.> 
:subjectivas, que e lle quizera c1ue cxis~i:>som 
aqui no recinto, a.indtt as~im n;Io lta nu· 

·mero. 
E não ha, numero, ainda quando se tr·r~to 

lle votu algum:L da.quella,s medida.~, pelas 
·qua.es ao sabe quo o Poder Executivo m tüto 
sri in triressa.. 

C:' sabi1lo qne e~tn.s é. qtto sã.o as medidas 
via.veis ; da.s outras, ou nã.o veem a debate, 
ou, quando voem . . o facto se dá em condições 
de absoluta. inviu.bilidwle. 

Nãu vcom a dobate. porque, em regra, 
as commissões conservam ciosamente, na.s 
sua.<; pastas, a múr pa.rt.e dos projecto~ que 
podiam ter: o feitio de 3.'lpiraçõo> p~t·adox:aos 
de uas quantos poli tico8 fili<;L<Ios ;L extrem·a 
esquerda, perigosa. tcndencia. capaz de sub
verter a Republica, cuja estabilidade só é 
compa.ravel :1 prosperidade com quo · c lia, 
'no ~tiio do Bra.zi L, va.e assombra.ndo as naclles 
nHd. . · 

Não convém quo haja numero para ca.sos 
como eõte que vou levantar. E' ainda a 
minha velha. te i mos ia de querer in ro1•mar-me 
di>'S causas a. que dou o meu. voto. pu.ra ·que 
ao menos pa.1'eçu. que app1•ovet alguma cousa 
quu conhecia, que a. minlut responsabilidade 
i'Pi conscientemente embarcada no ca.so. · 

Sei bem, não ·me esqueci ainda d.o conselho 
que já foi neste recinto formulado pat•a tira1· 
COMla Deputado a.belhutto, curiosissimo, da 

Vol. IV 

situ:J:ç'io em que se llOsoa cncout.t·.:t.r, qual li 
aquena. e m que me encoutro , cu quc .não 
privo com os que conhecem das causas pu
blicas. 

Que conselh o foi OSS() ? 
A Camn.ra. estará lembrada que nií.o é dif

ficil tornar um dos hon\linhos qun pa~s;tm aqui 
·pelo. IJÓl't:Jo e ir a.té ao Ltamaeaty peclir·uma. 
a ttdiencia. :10 Sr . SecreGa.rio do Sl'. Pwsid.entc 
da. Republ icn. e supplicar-lhe. pedir uns cs
cl<trecimentos sobre o <1.:>5umpto qu·~ se vac 
duh:•tor na Carn;1ra. 

N:ttllr ahneutr! e;;sns csclat•ecirncntos serão 
da.dos m.1. vclll :1 l inguagem, qm• é o encanto 
dos iliplomatõlS de r a.r.:il., e m q ••e t udo se lliz, 
som dizet• cousa. a~!;'uma.. · 

::\im ! convenicncias gerao> da. pr>l itica. re· 
publloana. o Hr azil tem umas antigas quos
tõe.~ a. derimir com os pt\ izes limitrophos c é 
bem do ver que es.>e.~ a.ssumpto.> não conviri:t 
sufficientemcnte cscl~1·ecer nem encaminhar 
nw iapetes da.'> discussões iut.et·uacionaes sem 
que pa.t•a esse mesmo o~copo se organizasse 
ttma missão especial ; que o Deputado iudis
cl'cto bom IJóde compt·ehcndcr quo em ma· 
teria Je tam;wh•• delica.dcZ<L não convém 
;J.bsolut:uuente quo o publico po3s:~ p erceber 
o quo e que motiva esse éi.SSllmpto n:t. dospoza. 
publica , o ness<l inst;Lllõ11;ã.o de uma nova os· 
taçã.o diplomalict1., aind<L que p1·ovisoria, 
Junto a urn paiz onde . não tinlwmo~ ropre· 
senta.nto cspecia.l a~rodi tado. 

Parecia - me IJHil essa. p!'ooccup;lçii.o de 
manter crn sigilo tudo quanto se uolibcra. o 
t•e;;olvo n:l ch:~ncollaria IJrazileü·a, só pot.lia 
viSill' ao gr:1ndc p ltbl.ico, ao povo, mas niiu 
a.o p;u·I:J.mouto. 

Tenho mesmo illoitl do quo qnand) se qtter 
quu o pa rla.mcn tu oxot·ça ossr! d it•eito du 
tlseal i.zaç.;~o G dú o scti voto 00111 pt·évio·co· 
nhoellnoutu dn' ;~urnpto~ a qtw v:t.c OOl· 
p1·c~tar o sou ~cntimenLo. s i o pa.l'lamonto 
acretlitu., induzido a. ta.nto pelo m•gii.o Uõ.l sua. 
Commissfl.o de Uiplomaci<.~. c Tt·atatlos, que o 
caso ê d;~qucllos quo exigem o sigilo o· a. 
malima. d h;creção, ú quo o nosso Regimento 
per·miite a. ses.i ã.O secreta., ensin:J. que par a 
casos taes a Camar<l se reunir;1 orn sessão 
seCJ•eta, e ouvirá p ;mto por ponto tod.o~ os 
motivos e tcdos os fundamentos em que se 
estoia o a.cto para u!tim;1ção do qu[l.l é prc· 
ciso a votação de um credito de 100:000$ , 
ouro. 

Agora chegamos a um::t situ~ção ma.is 
clara.. . · · 

Não sel si existe algum ·outl'o collega que 
~ai])a muito bem do assumpto; eu do as· 
aumpto nada sei; e ~por isso . llUe quizera 
me informar antes de dar o mca voto . 

!fão sei . tambom si tnm a!guni.a. impor· 
taocia. ; dizem qtie out'or-a. j J, tClve aqui neste 
mesmo recinto ; hoje nlio sei si tom alguma 

33 
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importancia. que um Deputado, um duzentos 
e dóze avos da C:tma.ra, queira abclhuda
men &e saber das razões diJ;llomatictLs, dos 
motivo• do oedcm iatcrn~oton:~l. ponto pot• 
ponto, que tlcterrnina.m a neceSllirhde ua 
co Viatur:1 de uma m [S$ã.o c:,pecial junt o ao 
governo rh Golomi.Ji:1. 

Não vale a pooa indagar, inquit·il'-ó'e ; 
dada. a ,ituação da~ no.>Sa~ lin;tnça~. não 
SGl'ia. m..1.is economieo manda.t' <tue algum <.los 
nossos diplom<Lto.~ acreditados junto aos go
vet•nos vizinhos daquclle, ou alg:llil dos 
rtiploma.tas que teem estado aqui no Rio de 
Janeiro tan·to. tempo, srml cousa. :1Iguma. a 
fazer, no domioio d:l. diplamac[a, fosse de 
pre>rer cocia enviado p<n·:~ tt·atar do assumpt.o, 
ou si o assumpto n(to poderio., como foi um 
outr o JUtti to maü dolic~do , o da c1 ucstão do 
;l..mapá, ser resolvido . eotabolado, discutido 
e resolv ido afinal. aqui na nossa. chance l
laria ~ 

Tr•a.ta-!lfl de rosolver questões que dizem 
respeito a i ntegridade do territorío patrio c 
a navegação do l'io Ic<t. 

Dizem que j á ha. <\cto~ feitos pela. nos.~,, 
cha.nccli<>.ria. praticados pelo nosso Governo, 
envolvendo um certo numero de compr-o
misso.> no;,-sos para. com o governo da Co
lumbia. 

Tenho p~w~t mim quo estes actos devet·iam 
ter sido submcttidos á apJ•cciação elo Con
gresso e que, só depois de havermos tom ado 
conheciment o de t aos coovcncões, a.n anjos, 
accordos, ajustes, on que melhor nome ÍO· 
nham, poderia.mos em seguida vota1• o pro· 
jecto ora•em dolJate. 
Ma.~. tenho um motivo a.ind:l. maior do quo 

todos estes p:tra me inhibir de dat• o )UOU 
voto ao pt·ojecto, e é que b.a. dous annos, 
lia quasi do us annos, o Congresso, a opinião 
publica na.üa. sabem otnoia.lmonta <lo que se 
passa. pelo dupu.rtamento das Relações Exte
riores. 

Já. não~ o rclatorio deste ll.nno; ú o rola.
torio do auno passttilo, de uma sessão que 
não se prolongou por mais tempo porque o 
anno terminou a 30 de dezembro. Até ahi o 
relatorio desse anno,quo era do dever do Sr. 
Ministro dos Relações Exteriores enviar ao 
Cong!'BSSO Nacional, por ini.ermedio do Sr . 
Presidente da. Repu blica, 11ão veiu ás noEsas 
mãos. Está t erminada. a sessão or dinaria 
deste au no; a, sessão de quatro mezes ulti
ma-se a 3 de setembro e nós estamos a l B de 
agosto- nova. sesslto que vae ao cv.bo sem 
que o Sr. Ministro do g xteríor se tenha di
gnado de infol'mar aos senhores representan
tes da.. Nação, aos Srs. Deputados, ao Con· 
g1·esso Nacional , do andamento dos negocio.s 
confiados á. sua intolligente gestão. 

·Eu não _me pos.so consolar com a. !a.lta. desse 
dooJllllento p1•ecioso. Isto aqui é uma ·escola 

onde os homens publicos aprendam todo diu.. 
Qu:l.nt!> não me ;;eria gratQ t el' tlc apreod01·, 
e •unito, I!Stou certo, na leitul'll· medii,ad ; ~ 
rlo;;so documento quo, estou s~guro. será. um 
novo ílorão n;t coru;•, heraldica. que na nossct 
contcstut•a poíitica tornou·se symbolica
mente conhecido o erninente ht•azileil'O Sr . 
barão <lo Rw Bl'aoco . 

Não me posso couso:ar veotlo jt'~ a.gora. i rrc
pal'avelmente pr·cjwlictLdu. a miol\a edttcação 
política. com o de3fl1htue que !ta clous annos 
a e3t.a. parte venho notando na. melhor partn 
d e minha bibliotheca.,onde ou VCl'h\ com tan to 
prazer os dons Yo!m ::ws dos r elatorio> rl.o 
Sr. Ministro do Exterior, o . do <UICo passado 
e o deste :>.1mu . 

Quantas causas uters nã.o t eria •ttte a.pl'on
del' u~~ Jt1tJditar,,ão deste documento por r:e t·to 
notabilissimo ~ 

Qttem sabe si não se cucoutr<~rin 1;1 o tle:<
meut ido, que segttr·amente lá osti vibr:tndo, 
esc1•ipto pelo patriota, que é o honrado ;->r . 
barão do Rio Branco, protc.~tando em nota. 
'í lle soria. um p:-awr para. nós out ros ler o 
meditar , cou tr?. 2. insinuaç;i.o colloctiva., feit<~ 
pelos Ministros acreditados junto ao nosse 
Govc1•no, }jCios l'ep!•esenki.n teH tlas va.t•ias 
potl3ncias no sentido de poupa.r á Cama.ra a. 
desngrada.vel conjunctur,.t em <J lLC ell a. se en
contt•ará de um di:t para o ou t1'0 tle rejeitar 
po!' indiscreto , pol' internacio nalmente in
discreto, por diplon!atiot~.rnentc in<li~cl·eto, u 
pt•ojecto de ta.rifns, devido ao t::üen to operoso 
do nosso honradu collcga Sl' . .lvão Luiz 
Ahres. 

O S11. MoREm.\ AT.v~~ - Esta. questão não 
podori:~ SOL' von ü lada em nenhum dos dou~ 
rcla.torios, rlesde que a. nota. foi r~presentall<t 
nos nlt imos dia.~ . 

0 Sn. TÚr:nu;;A L l)l.\- :\fils o rclatoriu 
d•Jste au no esU :;endo demorado. c Yinrlo 
daqui·~ vinte dias ü lt um moz, purque nin
gueJü sabe'' datá.. 6 b<Jm possivel que nos 
diga. <llguma causa. 

0 SR. Mo!tEllU ALvES - DeYO dizer o l[L!B 
houve até maio. 

0 SR. BARBOSA. LIXA. - E' um:\ consola
ção, Sr. P residente, pa.1•a mim, ~\ adverten
cia que encontro no aparte do honr·ado 
Deputado, e, segundo a. qual, po~so a.ca
leiltar a. esperança de que encontrarei :Jo 
r ela to rio que par a o apno, com certeza. , 
nos v trá às mãos, esse documento precioso, 
e.Ssa nota vibrante, em que muito se lallar á. 
daquell:J. soberania do :Brazil, a que se refe· 
riu o Jornal do Com»lercip, quando coromen
tou a. sup_posta a ota. col!cctiva dos ministrQS 
acreditados junto a.o Governo braúleiro. . 

0 SR. Mon.EmA. ALVES- Não posso trazer 
nenhuma consolação ; o quo digo é que esta, 
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· .nota. não JlOtlia. figtn•ar no !'c!a. t._>!'io de> ti) 
(lllllO. 

O Se~. B.umoc<A tnt.\.- :Nito digo quu mn 
1.raga. V. Fx:. cons:>la.çã<J, o qn:!. me U'<.\Z cu n
l!Olação é a. illén .• '~ c;peranç:a •[Ue eu CI'Oio 
po<let· tur CJ.tiC dentro tlc \l\U il.II JN- G nm:.1. 
·:1u.cstão d t! data. -lerei nest e l'eüttot•io c~~f.;:,, 
nota. 

O .c; , ~. H !t!GIO Ft!.;;o -V . Ex. :J,.to IJI')n1 1 •.• 
t:~l'ntOS Cll\ qLH) e ll,, P.OIIOeOI! :1. 'J U<'!Stão. ].:110 
n1io cst.i tom;~ntlú cornpromi>.>·l. 

O SR. :O.[nR"IR.I. .\Ln:; - \?..u estai( 10-
ma.nd•J t:Ompl'omL~ao, cmbo1'i\ a g1·a.n<le con· 
ri:1uça 'lue dupo~ito H<> Se. b< \l~-u~ do Rio 
.'3raoco .. 

0 Sn.. BARBOSA Li ~!.'. - p ,.;•f;·ltamente. é 
pol'IJUC tenho n. m'"'m:t confiau(:t q uo acre
dir.o quo, não me s·~n<lu d:trl, • ler '' r l'!:1toriu 
Ú<> anno pa.~3a.do. num o !lc~\o, P••1~1 o m1 no 
iml de ler os tr·es. 

O SR. Mot:.Ellt.~ Ar.\·!~:;;-· Qnom p6t!c tllr.el' 
6 o lea<te;·. Embora. a.migo .;o Go,·aruo, niio 
confabulo com cll0. 

0 SR. . BARBOSA LDr.\.- )••ddidamente 
sinto-me dr·sa.rm:tdo P••"'a 1lisc.utir e vot;w 
;);;sumpto:; que n<ttur"lmentc, pelo orgiV• 
da illustradi1 Cúrnmi~sio r.lc .\gricLtltm·<~., s i 
tlf(o jlclo do qu<~lquel' coHega, lt<i.o de vir :1 
ost<t Casa, a. dob1.1tG. Qu:uHlo nã.o, torin. eu ilc 
;tpl·c nder, no tocante <iqne!lo genero üo l'O· 
Il\çõcs que o nosso p:tiz culth·,~ com a.s de· 
m;tl;;: potonci<.ts ci vil1 z:1.da.~. p:.:·a. dtegarmo;; 
iL clo,bol':1çã.o de tl'J.tailo:; ue commerclo, d1: 
convcnçõo~ que fa.cili tem , pcl<t l·eplH'cuso:1u 
nat ut':ll q.ue <ülcs tc:m1 .>oiJI'u o desenvoi l"i· 
meu to Ü<t unss:t l'i<t uez<~ . s:dti:· ' l Thosouru 
)racional , s:•hit• o Hl·,•r.il da. C!·;.;;.~ · ·m IJU•1 ~·· 
eucouk:11n ! 

ltcquoiro «qu o ~e adie a. <li~c~I:;:;ã.o •l u pro· 
jcclo n. l-1 1, <le;:to :tnno, rp1c a.utori:G:l. o Pv
rler t:xccutivo a <LIJt·ir :1o Mini~t.<]t•io <las l:o
laçõe.~ gxtcrioros o crurli w de cem conlo;, 
ouro, p;tr;t a }.fissão i':~pecin.l :~ C<> lom bia., 
a.tú que venham <i Ca.ma.t·a. r1s <:d<~torios el es
te a.nno e <lo proximo pas~:l(lo. c1ue o Mini., . 
tro J.o gx teri01' ... » perrloe-m•3 a. C:.\mara a 
rlu1·czn. da, phr:L~e , ''· .. <l u bl'ii!:Ldo "· en v\: .Lr ao 
Congressu Naciona.l. » , 

Nao c Ltma. i njuncção que !'aço :>o honr;~do 
~iinistro. Sei quanto póde S . Bx., .>e i qu:m
to podem as pr·a~es, sei 'l'lanto vale o Exe
cutivo, sei quo nós tomos üe <•.prender onde 
pudormos :<tn:tndo o~ clocurnontos ofrlciaes niio 
nos vierem ás m~os, dovercrno;; nos conten
t ar com aq 11elles esclarecimento~ que por 
aca~o onc.ontramos aqul, mllt' c<) da boa 
vontade de nossos homa.dos eollrJgas, mem
bros da Commíssão de Ül'ç:tmento; e· s i, roai~ 

· CUl'iosos ainda, quizermos oovm esclareci-

montos. devuremos tom:tr <tquclle c:uuinho 
t;r,~ lmnevola.mentc :tpont~tdo pelo me<! di:;
tincto collcg:t rl" l tio Gra.nde do :-;ai, o c:t~ .l i
nl•o 'll10 lev:c :is Secr·ctotria..s dn t·; s t;~do, omle, 
<l!rt coaf,~bu.lat;iie~ que nãv teniH~m •> ranç.o 
fi •) opposioiuni~li'lo (,.i.w), se po~s:tm ob ti)L' , 
ilos t.itnhrc;; <la$ vol.l'hs pc\sta~. ess'1' iu:li~
crota.~ i o fot·mações . 

:\':'Lo se !'á o~ te o unic" <tc1.•J do ~!inisterio dlJ 
Ex teri<.H' q u ~ n•H. '"''mos ... J i,;eutir?... Em 
tiln , acceitemos <tu~ nós vamos .. . discuti I' , 
mas que, com ec1·teza, vamos vut:.tr, 1m a.u
Sel1cia. desses rebt!orios. 

A rn·oposito do j)l'Íll1Cil'o. q li C me potrecca 
de m(J.ior importaucia ua orde m do tli:~, ou 
sei, ::;1•. P I·csidcntc, com a devida v 01Ú:1. dos 
meus )l:\r~s. sem qne~h 1·;~ d •~ a.lJnil'at;â.o pelo:; 
alf.os ~alao!.OO i! o e m i IH)llte br~t7.iloil·tJ a te.~t-1. 

rlil uos~a. chaocelhtri:t. omci sol icitar d:t Ca
ma.ra. o seu tLjlnio ao remodio que mo pa.rcci~' 
SUSI}epti;·ol de !ndm.it- o operoso Ministro <lo 
Extet·im· a nos m anda.r o se:u pt•ecio.>o rola
t orio. 

A~rut·~. mosmo tom"s n:t orllcm <lo <li~t um 
outi·o 1ll'ojucto d;t rc·ol·g:lJÜz:•~·iio da ;mUC\th~ 
e n1."1$ v:uno~ discuUl-o ~cru r·cla titrlo. 
(.lpnia,t:Js.) 

Un1n. vez um ltÜHIJit·u euriusis.~lmo c iudi;;
Cl'cl·.o, ;;are<l~ti~. .. ·o, cujo 11omc or~t Lloclin~\ll<J 
O<.ICJ.uell~t 0puc::t com ,·ertl: ~d cü•;\ admil•açiT.u 
por p:u•to de 110>, com ~el't'oP por pm·l.o d() 
outros; nm mine ir•• insuspeito que, <lcpois 
de tor ,;ido u m:'i~ r i;tOI'OSo ui;sLu.culo 'toS 
pr o1•.essos iyl'<t!llliCIIS <lu pl'imc i;·o rd nu.do, 
fo i mais t:tt•rlt~" fl tnrladot• do Jle& t·tido con.;cr
vadut· ; UIJI:I Y('Z. OSSf' CtJ il ~JÜCiit> patl'iota, 
cujo nome cn düc lino ~ernp l'u •·u111 · ·~ rin h•J , 
com rc.s pci~o . p1·opuz, n:t vi~o11 cí; L tl:t const i
&ui<;/o.o <liJ 25 tlc lll:U'I,'O de 1 8~·1, ;i C;.u llaJ•a, t{I! Cl 
hav i:t de SJJJ" l'echatlil eom a•llle11:L 1ac•m ic:t 
Falia do Th 1·uno: •:AJlgnsLos o <li.!!n is~i111os 
souhoi'OS :·c·pl 'l!$011'-'llll<!S d:t 'íar;ão: Es~á. 
c ccor!':Lt!a a ,;c~'ito • , o ~~<hli:~ment.o •!:1 di'l
cussiio de val'itJS p t•ojcr:Los ttl<' ']WJ o.< Srs . JJi
·o.i.sll'o~ c-nuiHS~'1..!1il ,! Co:'inat•u tios DcpHlados, 
:Los augusl;os c di;!nis.simos scnho1·es l'<lpr c
scnt;lllt.cs <la. Ka.~f •. o. os •·etat,n·ios, t<s irt(o;·
.,,al=<ie.< , os docv.1;Hml<>: sobre os quaes sempro 
a Ntl•:ão suppunh<J. quo o~; St!us reprcsllui;:Lil t.es 
c:.tlctwam o 6C:L1 \·ato c cscln. l'~ciam a sua 
conscienci:•. 

llbl de mim qtt<> <Lndci a lot• papeis velho,; 
o lá s1; me dep<Ll'On, n'um domunonto des.>a 
época, o là.c:•o, illustrat!o com :1~ p t·opria.;; 
pa.l:tvra.s de Bornarüo P crelr(J. de Va.scon
t:ullo~ ! Aotlav:t na<tno!h voz sonorosa. um 
sopro a·e rebeldia <:onil'a u tyrannia que vi
nha. tla.qui U.e perio acompaniHI.l' o proces;;o 
do Ministr·o Joa.ttuim Alves. 

Ta.lvC!z !'osso po1• i.g:>o que o eminontc mi
noiro entendeu ser u111a. justa cll:igoncia. do 
rogimon, ao scrvi•,"J do qua.l clle tioha posto 
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lado com o te~temunho publico que dou de· 
r-ttt<uHo o meu esr,iríto t ioha cer •c'l.a de <iue 
se í <:t. il lu.itr;Lr, ia a.dcantu.t•- :;e muiti::;sit'no
com a. mecl!r.ttçãl) desse clocumento devido· 
~.o no;;so oper·oso chanccllel'. ( .1b•i la bem: . 
muito b·~nt . O o1·o.do>· é compl'im~ntado. ) 

\'e m ú Mcsa. e 6 litlo o segui o to 

l!I::QUERJ MEKTO 

a~ e nergias de sua. alma va ronil; aqualla, d!' 
'LliC e!le se faziu ot·g-d.o, acomp:w lmdo. p or 
ou tr os brazileii'o<s de r!Statut·a quCLsi .igual. 
1)(.)1' outros brazileiros, com&cmporancos de 
llOmeos insuspeiJ;os de opposicíonisrno ~yste
mu.tico. cootempor·anoos do :patriotas inca
pazes de seram, por um tn<•mento 8iquer, 
inclui<ios entre os que se lH'opõem ú ~a.t·<) là. 
negJ·cgada <le ~ubYerter as inscitniçõcs. por 
cotunatriotas dos subido.~ . quilate;, Cllj-k< no
ID'lS · viv'}m 11a memoria ctu~ qnc conhecem a RN!ueiro que se a.die a disau;;são d<J p t•o-
11ist oria. dc'lSe periodo aurco, que lüi :1 l'e· .i~cto n . 141, desta nnnv, que a.utoriz~t o 
~tenci<\. Poder E~ecutivo a abrit• tto ~Ii nistcrio dil:; 
" ·Tvmacdo esses exemplos, intlo lJu sc:\1' in· Rela.çücB l~xteriores o Cl'ctlit.o d.e !00:000$, 
S!>Ü'<Lçíks p3.l'l1 a. minlu~ conducla p11,rla- om·o , pal\\ a miS8ii.o espc~iM á Colom
rnentar , ne~~a hora., nos anteccdunte., <jt!e bía, l!tc., até que ' ·coham a Camara õs 
deixou M~tc r ecinto um espirito vicera.l- rela.torios, deste a.noo e do pro:ümo pas
ment.e conservador, uma a lma realmente sa tlo que o Mioistro do Extcrio t' é obrigado 
•·epublica.na, ó\tra.Yés de todos os se1·v i;os que a envhtt' ao Congresso Na.cional. 
:Pl'eSt ou ti. dyna.stia. indo buscur licções na Sala das sessões, em 18 úe a.gosto de 1004 . 
.-ida dns>c v<triio preclat·o, parece-me que -Bw·boset Lima. 
t enho dado a.os meus p1wes o aos Q:leus con· 
t.emporaneos -o testemunuo mois Jnsuspeito 
de quo me nã.o a.nasta. a esta tt•ibuna. 
nen huma. injustificada mtí. vontade pa.!'a .com 
o emiuontc bra.zilelr o a quem a iuteg1·ida.de 
i.err itoria.l da Patria deve serviços ine.sqnt>· 
civei.s 1 

Conduz-me a. ess.1 a.tt.\ tude o zelo,- to.lv-ez 
.tlle deom ontro nome; consinta a Camar·a. que 

O Sr. )>residente-Considero pre
judiC:J.do o r equerimento que o Sr . Ba;ruosa 
Lim:l ttC<J.ha. de enviar (~ Mesu., pot• não haver 
numero. 

Coutinúa, pol'tanto, a d iscussão do p l'O· 
jccto . 

q_ue eu l.hc cha.mo- o zelo - por um;~ cousa, O Sl.'. LoovigU<lo Fil~::ueh·u.s 
<tlle. en acredito r1ue vlva na.s pa.ginas d:1. - Sr. Presidente, relator do parecer da. Com· 
no&S<L ConsUtuiçã.O; pel;>s nossas -pret•oga.- missiio <.lc Diplomacia c Tratados sobro :\. 
t iva.s, não a.s de Deputado, rcdnzida..< a umil Monsagcm de 22 do j ulho p1'0ximo pas~trlo, 
i ndividtia.lidade minima., ma.s da. collecti~· i- em quu o Exm. Sr. Pl'CSillonto ú;L Ro;mbll~t 
dc~de, mas do Congresso Na.ciootd. que t~ pre· solici tou do Congresso N;~eional a concessão 
ci.~o quo:., a.o menos, Jlarcçn. que decide ~et n- de um crotlito de 100;000.~, om•o, p:u•a occor . 
pre na plenitude, nu. vigencia. de todos O$ rer (I~ despoz.as no~essttrlas com um~ mtssito 
a r t igos da. Gonstituiçii.o Federal, no conheci· úiplumatica, esp~cíal tia. ltopublica. Bru.zilo!t•n. 
m <>nto cet·to o s~gut'O du.qnella.s iufurmaçõos n•1 R••publica Colombia n:L, sinto não Let• ou· 
quo só so podem hauri!· largu.mootc em do- vi<lo o começo rlo discttrso do nossn dlst !ncr.o 
cumentos que o legislador constituin te não col!ega. o meu particular :Ltnigo, o S t•, Ba t·· 
r ecommenda.rla., nem oxigiria que fvS$Cm boM Lima., om quo, n:t!.ur<~lmento, altegou 
tlistribuídos pot· todos os Deputado~ (é phrns:, os motiwls de su;, opposiç.ã.o u.o projocto da 
d•> artigo respocLivo), si nõ.o fos>em e1focti- itlustre Commissão de Orçamento. 11ue sr1 · 
va.mcnto necessarlos ao regular and~mento tisfa.z áqucllla solicit~ção do E:.:m. SI'. Pre.>i· 
da nossa actividade parlamentar. (Muito /)em.) dente da. Republíca. 

Eu set que 0 meu t•equerimento é um re- o SR. BA.RBOSA L n!A-:'{:\o ade<lntoi cousa 
querimento de adiamento: nã.o ha.vondo ntt-
m ero p:u'a. votar tlca prejudic<~.do . alguma nesse sentido . 

N;ío se vota o l'€qtterirnento ; vota-se ai· O SP..; LEOVIGILDO I•'ILGUEIRAS - Então. 
gm'na. cousa. ml'lb.or: vota-se •un precedente devo limital'-me a trat:J.r da. matada do re· 
a. ma.is, l'oforça·s~ a. praxe, faz-se jut·iapt'U· quel'imento, que ouvi S. Ex. fundamentar. 
tleucia, toma-se assentamento dessn. delibe· até porque .nã.o é opportuno, nem seria coa· 
rar,lLv curiosa. com qu9 nós pomo.~ de lado, veniente. antes de se estabelecer a compe· 
mais uma vez, a Constituição· Federal, decla· tencia. do Congresso Na.ciona.l para resolv.cJ' 
lwu.ndo lucontesta.Yelmonte quo o~ relato dos definiti v<.~.mente sobro os limites do territorio 
são unu supel'fluldadB de quo só so lembram brazileiro com o daquol!a Nação limitl'OJ?h~. 
os Deputado~. ou derou.siada.monte curlü$V·; , discutir os motí voo da divergencja, quer eti). 
ou desarrazoa.damen te opposicioni,;hs! I rela.~,jio o. limites territor ia.es, quor em l'ela· 

<Ma.odo á; . Mc~a o melt requerimento, na ç;.l.o a direltos sobt·e.a navegação do r io Iça ou.:. 
certcz1l de que e>t<l pl'ejuilcit!lo, mi'ls canso- Putomttyo, quo . aindt.t subsiste en.tt•e . a~ 
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, iiuas Republica.s, a Bt•azileira e <t Colom·l c aquclla llepublica, qu"-n!1o d;t compctcnci:t. 
biana. <lo Poder Executivo, pois QI.Ie o Congresso só 

Roa.lmente, esses motivos deverão consti.- a tem pa.rt~ rof"erllndar ou não, é ,, in iciativ:l 
tuir o a.ssurnpto que só du!'an~e a negociação ou. au~es. il attrilmiçãu con,;iitucioBal lk 
·entre os dous governos poderá ser estudado ent.altola.r negociações iuterna.cion;J.e~. celc.:. 
para um<J. solução honrosa desse litígio, que bra.r <tjusto;;, convenções e tratado;;, e. por· 

..i á no~ custou inCt·nctiferamentG tltw.~ t<)ota- conseguinte. a de .1nlga1• da opp,u·tunid;Lde, 
ti \'as do t\ccordo, sendo o. 1Wimoir<L inutili- convemencio. ou uegenc'a de promover qual · 
:ze~da peloSenadodaColombiaem l855etendo qum· t!essa.s mellida~ de snprcmo in tet'esse 
licadoasegund.•L SU!ll;J.ndamcuto clcsdejancit·o llacional c, ain,Ja mais, q.na,udo do nenilum 

.de 1870 ate hojo. dH taes l'elai.•H'ios sol;t'C! nogocio~ occvrTido,; 

0 SR. BARDOSA LIMA Ó<Í nm <'parte. 

O S1t. LEOYlGil·DO F!!.GtiEUI.As-V. Ex . po
Uerâ. imtruir-~e pcrfeitanumt:l do que occo1·· 
r·eu nesses di!l'orentcs porloclos tlc ncgociaçõe~ 
entre os Governos do· Hrn.zil c da Colom· 
bia em um pl.'ccioso <\.nnexo a,o rcl<lto-
.rio •.• 

do Ih) VC!lll)l•O de 1902 até ahl'ii, OH IllG>lTIO 
até maio tio corrente o.nno. não poderia, 
nem poderá. constar cousa. alguma so b!"i~ os 
motivos r111G agor:• determi.nara.rn o d tefe 
d(l. Nação <I con~illerat· urgen to essa. missfio 
dip1omttl,ica especial ;i. C:olombia, ma.s pcLfJ. 
cujas despez:~,; Ca.!·:~ce da concessão do cl'I: 
dit,o <!UC soltclt.o~l do Congees~0 NacionaL 
Reilimont•), o !·:xm. S1•. Presidente da Re· 
public'~ não it t.erüt considera<lu urgente, 

O SR. LEOYIGILDO Fll.(;UI;IRA~- ... d<J l.l!n·ão como considerou·:\ na. ref'orida sua. m~a
·ile Cotegipe, quando mini~tro interino dos ~:1gem, ;ttl.cndundo :L c:<.posiç:ão q uo do <lS· 
Negocias l•:strangciros. apr e.'icntadu <i. C<t· sumpto llte lo~ verlmlmentc o seu lwcr·o.tlo 
mara. dos Deputados na sc~ão do 1870. mioistl'(J e erninente csütdista . o Sr. Rio 

o sn. J3ARDOSA L mA-Mediante S(]lícil.açã.o Bra.oco, si esta. lhe Jlão tivesse suggeri.JtJ <W 
da Cil.ma.ra.? cspirito cct·i.n.s I'az~cs, tal\7117. fundadas em 

circums\tmcias <le adua.Udttdc ... 
O SR. LI:OYIGir.no Fn.nulml.AS - Dopoi.; 0 51~. llA!WO~A LnrA-Qu;ws ~ão? 

·1lo ter dado por findn. a. sna. missão r.spccial 
O consolhllil'O Jmtquim Ma.ria Nasccntc3 do 0 SR. LEO\"l(\11.110 L'!LGCEI!C\S- . •• l'JtZÕJS 
.-\t.ambuja c, port-anto, quando potli(l. o Go- do po li ti~;~ externa, que :->. Ex. i ncorre l'i•~ 
"Vorno Brazi!ciL·o hw;u• ao conl1ecimcn~o dtt tal vez e•n mcli~creçã.o nm revelar na, sna . 
C:~rnul'JJ, tr;tlas as occUJ'L'encias deo ta.l nego- men:-;agcm o (pia cu mesmo não me\ julgUt'l 
ciaç·iio d esr!c o t.nno do !857 :tlt' o rlb, :d de com o dit·oit<l dl' i!lllagar do scn hormulo e 

janeiro (lo 18711. criterioso ministro. Par~~ convenem··mn d:~ 
O que me p:1.ro,e, JlOl'I!m, ch l<litlll'a do 1 mgoncia. da H1erlidasolicitadu :~.o Congrr.s.• ~; 

requel'imontu do honrado reproscntanto tlo contentei-me com sa])or quej(~ cnt L'e ind u~· 
'l•:stado ao I :i o r iL'anrlo Ilo Sul, o que V. Ex., r.t'it~ds e oxploi'adorc~ colombit~.nos c bt·a?.i
Sr. Prosidt>nte.declarou p1•ojndictcJo em f'ttce loiros tem IIM·itlv co ntli ctos em um do~ 

·do Regime11to Inl;orno dost:\ Ca.mar:1, ú que. al\\uentes do lUo Ne:.;-r•o, tlevidos ;i i ncor~ez <l. 
.o illustrc prcopina.nto, o Sr. Ilti.l'bosa Lima., sobre ~ linlm tlivisol'ia. !.ltlS l'r.·ootdr:Ls colom
consiuora. ttdi<1.vet u •liscu;;são des r.c ])ro,iecto biana. o brtLzilcira. e m:~is , rpu•, tendo sirlll 
.~ü porque a.inda nti.o ior·am remcttidos á Ca.· l'a.Yot·a.vcl li. ColombitL a. dccisii.o arbitl•al do 
ma.ra. os 1·olntorios do Mini~te!'io do Extc- lotigio sob1·e os s·~>us lirniks com os de Vt!
rior, ni'io só dest<l a.nnu, como elo t~nno :pa,,. nezuoht. fil!on dlJ nenhum elfeito a domar
sa.do . ca.ção tla. commissão mixt.a. ln•a.zilei.rll·Vene-

Mas, antes do tudo, Sr. Presidente, não zuelana. desüc Cn.cnlly a.tê o Men:whi ; c 
posso atinar com a influencia. que pode1·ia. a.inua mais1quc o nosso lHigio com a.Colombia 
;ter sobre o illust.ra<IO espit•ito tlo digno rc- tom certa:~ ligações com a que~tao peruana, 
presentaote do Esttdo do Rio Grande do Sul sobro a. qual se convencionou, ha pou~o 
a leitura de qualquer desses dous relatodos tempo, um modus t~ive>tdi, quo o Cong-resso 
·do Ministerio elo Exterior para inclinar·se a.pprovon, parecendo, pois, de convcniencia 
rwr! ou con11·a ( L oonco.~sã.o do credito soli~i- qwJ o Governo Brn.zilciro a.compan!le de 
ta.do pelo Exm . Sr. Presidente dil Re· porto a liquilla~ãodas qu;)stões que as tru' 
publica, OI.I, mesmo, prd ou contnt a ncces· l'epublicas, :t do Equa.dor, ""do Pcr1! e a da 
sida.de ou convoniencía de uma. roissii.o 'di· Colombia, c~si,flo a.gora. tra.t:~.ndo c, final
ploma.tica especial aos Estados Unidos cta mente, ,que "· quantia solicitada p:u·a. :ts 
Colombia. para. uma solução amigavel tlo ve· despezas com :t Missão Especial, por m~io rl<L 
lho é 1mpo1·tante litigio sobro limites terri- qual espera. o noverno Brazilairo solver s~ 
torriaes e nav(lgação lluvial, que ainda pur· tisfactoriarnent.C', sem os riscos do um :w!n
;r;urba as relações internac.iona.es entre a. nossu. ~ramoato1 u sn<L \ ' e lha questãtJ do limite~ e 
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de navegação fluvial com a Colombia, é pre- missão ue Quito, ou de Venezuela , porqu e; 
eiso.meute a minima da.s primeiras despeza.s[ <thi está o Go,-crno brazileiro ta.mbem tra
que com outras missões diplomatica.~ já se, tanrlo de um aceordo solJre limites de>;S;J. 
tem feito, republica. com o territorio da. nossa patl'io., 

ou dos Estado>-Cnido>, que se acha licenciado, 
011 o do qualquet· outm nação, onde não 
podem ser· uüpensatlo~ a sua presença o os 
seus servi ço.s. 

0 SR. B.ARJlOSA LIMA - P;J.ro, as primeiras 
despeza,s 100:0008. om·o ; preparemo-nos 
para 2. 000 milhões esterlinos ou mn.is. 

O SR. GA.S1'Ão nA CuNHA -Para a rlo O eminente bt•ar.Heiro, cuja norma de con-
Mexico votamos o credito de 150:000$000. dLlCti1, no Minísterio, que só acceítou pi1t'a 

o Srt. LEo»wrLno FILGUEIUA-S _Da poli- servir a sua patrÜI., occmpanrlo-se especi:J.l
tica. dos adiamentos Pll.ra evitar despeza~ já monte da poliT.ic<1 extoma. ... 
colhemos o~ fructos do Acre e, ultimamente, O SR. T:IA-RBOSA- LIMA-E de oão mandar 
do Alto-Purús e !lo .Jurua., e bem se &tbe rel:.Ltorios ao Gungresso Naeional. 
quanto .já nos custa.r<tlll e ail~da hão de 0 S LEO- GIIDO FILGt: r.mA.- • com 0 custar as rcspecttvas prov1dencras quo as ~· · 11 d' , · .. 
circumstanci . impuz r· a( G , B _ 1 lo.uv~nel mtmto. ~ resolver t(}[la.s a.s p en-
zl.le·1·,. a• os . e a~ . ~ ovetno ra., denc1as ~obre ltmttcs do nosso com os do.i· 

LO O ': me1os que ter11 de empre_gat pai~es que lhe siío límitrophes ao nol'tc • 
para curnprtr o cornpromiS'O com a Boltvta · · 
c tratar de um v.cc01·do com o Pet'(t, De- O SR. BARBOSA Lnu-A' revelia. do Con-
•emos, â vista. tii~so, agua.t·dar complicaçõe~ gresso Nacional. 
ou invasões ou ?on~1ictos para então il_üciar-8e 0 SR. LEIJYIGILDo FrLGUiliRAS-Tl\n to não 
algum~ ne~octaçao com a. ?olornbt;J., ou é 0 faz á. l'eveliu. do Congresso que, agora 
p~efertvel Irmos ao cucontro dos bons ~c- me'mo solicitou do Exm Sr p 1·esidente 
SeJOS de 111l?- gl!verno que se mostra amtg-o ~a l~ep;tulic<l que trouxesse 'ao c~n1wcimento 
~a paz e ~e tncllna. a en~l'~1' em u~ accar.l_o do Congresso a oeccs~idade da medida a que 
t?m o no"so governo _p,tra a' ~olu_çi1o defir~- se referem o IJa~ecer da. Comm issão de Di-
tva de sull.ll pl'etensoes teratortaes. par_,t plomacla. e Tratados c 0 projecto em dis - . 

que se esta.~elcçoro pa:ra sempr? as mats cussão ... Esse emioeute cst&dist~ c glorioso 
~rmes rolaçues. do am1sade entre as duas diplomata a cuJ· O" triumplloS antes e após a 
nações sul a~er1can·1s 1 "' ·' • < 

• 

1

" ' .. investidura do cargo, que ta11to t em e lev ado · 
E si não temos legação na Colombia c, e dignificado. devo a nossa q_uf.'rida pa tria. 

além de enorme a. dís&aucia entre Quito e que jâ o consa:;·rou um benemer ito! as vi- · 
Bogotá, são quasi lnkansita.veis os ca.minhos c·torias da~ Missões e do Arnapó., d o tratado 
pelos qua.os uuicamonte se pôde ir daqnella de Petl'opolis, um dos maiores fGitos da di-: 
a esta. Cn.pical, tle modo que o cncttl'l'egado plomacia bl"J.zileira .•• 
de ,negocias em Quito, onde ... 

O SR. BARIJO~"- LnrA-A distancitt é ménor 
do que'tt que' existe entre o Mexico e \V::o.s
hington. 

0 SR. LEOVIM.LDO FIGUEIR.\S-D~ Was
hington ao Mexico ha facilidadu de meios tle 
t1•ansporte, o que se não dá de Quito a Bo
gotá, da modo que nmct viagem de Quito a 
Bogotá., :p o~· ter r::~, e por caminhos q uasi 
intransitaveis, ·~ muito ma.is dispendio.,;a e 
demorada. do que daqui a Livorpool ou 
New York e dahi a algum llOl'to da Ame1•ica 
Central lJal'a se transportar :i Colombia. Pre
ferivel é, pois, uma missão diplomatica 
especial para trat;.Ll' junto ao Goveruo da 
Co1ombia dos interesses da patria brazileira. 
nessa questão de limites o navegação fluvial, 
chefiando-a um delegu,do da contla,nça do 
Governo, cuja nomeação não cumpeUra. ã 
Camar1.1 ... 

O Sn. BARnOSA LrMli.-Niio apoiado: 
O Sit. LEovrorLDO Frwu.t:l.'.AS-, •• mas ao 

Sona.do conhecer. a enca.rregar o chefe da 

O Sn. Bmcro Frr.uo-Nã.o apoiado. 

O Sa. LEoYHm "no F n,GuEJRA.S - . .. o o 
accol'do com o Equadot·, que brev e serà suiJ · 
mottido á ~I.!Jl'ec\ação «d ,.,;fác1"ldi." ll do Con
gresso, tem por ideal concluit· com tod:1.s as 
nn,ções amigas, mediante accordos . evitan Llo. 
ttssiln os arbitl'amento~. que poderao get'al' 
surprezás identicas á do laudo italiano sobre 
os limites do r1osso terr itorio com os da 
Guya.na Ingleza, as questões qu!l encontrou, 
pendentes, m~s adia.das , ou mal encami
nhadas :pelos ministros que o precederam em . 
outros govm•nos, quer ainda do r egimen 
passado, quer do reg imen republicano. 

Assim é que, embora nà·) t :mhamos leg a-. 
cão eJU Haya., tem encaminhado as nego
ciações coro a Hollauda sobre os lim-ites d a 
Guyan~ Holl~ndeza, assim como espera em. 
bt•cve a. solução da perruena duvida. que sur
:,:iu soln•o os de :Venezuela e promovo os . 
mo los do liquidar a de que trata o p:n-ocei', 
quo, na qualidade de relator, estou fuo ~a
mentantlo do melhor modo que rue p:~rece 
dúvcr fundamentar, isto 6, guarda.ndo ti Pl'e·-
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ds11 convcnien~h sobre um 11ssnmpto que, 
.~ô dopois de ~lebr·ado o r•espccti\·o accor~o 
c<Jm o governo colombiano e qn<1ntlo for c llc 
sulnuettido, como o Tr11tado tle Petropolis, á 
apreciação do Congresso, ,·, que podor<i, em 
sessão secrota. ser miuucios;tmente expostn c 
d<)sonvolvid.o pa1·a a sn;\ approva.;·ão on l'C
jeiçiio. 

O Go;·m•no, realmente. não podi11 deix:.or 
de linlitat·-se em ~u11 mens •.. ~em a solicit~n· 
o.~ meios ... 

O SR. B.\Rnos.A. LDL\.-:\a rnensa.:::em iJ.llC 
üktil pu blícadt~ ? 

O Srt. Lsovrcm.oo Frr.Gl.'EIR.\S- Na. mon
,-;ag-om 'JllC foi ramettida á. C<tmi1ra. e C[ua sc 
z·epol't:l. ã conferench reservada ctue a res
yeito teve o Exm. Sr. Mini.>tro do Extorio1· 
f:om o ~cxm. Sr. Pre~idcnte ela Reput)ltc~L 

Quanto li. importancia do credito solici
tado pelo Govel'Oo, alti está publicado n o 
Dia;·io (/u Congresso o parecer dio Commissão 
.to Orçamauto, iuteie:.Lmente ltccorcle com o 
da Oommi;;sào do Diplomacia o Trar.ados, o 
creio haver demonstr:tdo C!'.1e não ,·, exa.~!;c
ract& a dll 190 :000$, em om•o, porqne tod<ts 
as nossas despeza.s com os sceviços cliplonlit· 
ticos são computad<l.;; om om·o, cambio ao 
par c nunc::t se clesp:mrle :.1 1nc11os do qnc isso 
com os serviç.os de missio espt)~ia.t algumn.. 
E iua.dia\'Cl, como tamhnm jul~o li<~VOl' do
monstradu, a solttçlio dn.;se pleito ••. 

0 SR. BARBOSA. LnrA-Qna pleito 1 

0 SR. L EOVWfLDrJ Ftr.Gucmus - ••• esse 
mesmo que, in iclu.do Cllil'i! o BL'rLzil o <t então 
Nova-Gmn:J.1lo., em l8G3, só voiu 11. ter anda
monto em 1868, pois qtw o tl'<ttadu nogo~iado 
nac1uella época não !oi <Lpprovatlu p~lo Sc
JllLtlo colombütno em sw1 ;;ass'to de 18;:;;,, e, 
put' se nii.o tel' clleg:ulo n Ultl :wcordo om 
!.~70, ficun <Ldiado •1t~ hoje. ll: considm·unuu, 
:1gor<1, o Govot•no lm.túleil•oJ , <[IHJ pudm·<~ ne
goaiar ·~mo l,<o\·ertw culombian•J um a,c
cordo b.ont·oso p<1l'i1 amba~ as nar:ues ;omig tt>!, 
afim do se es,reitat•em :tinda mais os laços 
t.lessa. :J.mizacle, é precis•> evit:wmos a prot c
htçã.o deste prQjocto, confiando, como dfJVe
mos confi11r, no patriotismo dos dous illustre:; 
bra.zilciros, CfU!l tanto toem sabido honrar os 
elevado> cargos que exerc.,m, o d;1, secretat•ia 
dos negocias do exterior e o da presidonciu. 
d:J. Republica. (Muito ~em . o O>'arior e [elici
lado ]JOl' muitos s,-s . Depl;kJ;(los-) 

O Sr.Barbosa. LiDl.a (')-Sr.Pre
sídente. cu já sabia du. so1•to do rucu indis 
cret o roquel'imento ; tinha a. cel'tezn prêvi11 
1loque e llo nã.o podia dolx:11.· tl.e Sel' qttasi 

(.) Este úíscur.w nii @ f'tti re.visto pelo 
orad.or .. 

unanimemente 1'0conhecido como um do
~~umcn"o comprob:.,toriu do oppoi'\ClOntsmo 
inequicto quo anda. a.qui a quere i' adüu· 
COJ!Sas i.nad.iaveis e u\'gcnte~ que Yeem desde 
1~70 <1 \é itoje. 

O SR. PRE51DEK'f'8- .\. sorte do r equcr·i· 
t1woto uo nubt'e Deputauo foi a. ;:cgunou
tu.i. 

0 SR. BARBOSA Lnu-Pm·doc·ml~ V. gx._ ; 
não estou li1zendo censm·<~ d. Musa, eu estou 
a~signalaudo o f.LCto quo resulta <las condi
ções em JlUc ~o er1cont!'a o recinto, no q ua.l . 
si houvesse nmuceo, a. soluçao regüuontal 
set•i:J. outra. 

.Tú. 1no aniln.'tY::t. :1. ~egn1~n.nça. pr·n ll1nina.r de 
quo o c:1,;o serüt, como tudo qttatüu S3 disca te 
nesta Cam;a·a, uma •tuostfw fechada. U111 a~
sumpto quo Yem de,de 1870, da época. Gm 
(!UC n.calH)U a guc1lra do Pal'n.guay, passa 
de ropeuto a. sce assumpto urgontc, som quo 
nós sai~1amos o pot· qtte nem ;1.s razões <J.UO 
mil.itaram ne:;sc lapso <lc tempu p:u•a d11r a 
assumpto ;Jo:mJ o qnal o> goYct•nos ur.t Rcpu
lJlica e do [mp~l'iu rlormíta.ram ta.nto tempo, 
t ama nho caracter de violo ttcia, clevanll.o~o ;t 
ll W.par.nhmu du tn.l oruem que \co i.a.r o cre
uito assume ,Ls proporções de um:1 <JUCst:io i !O 
confi<tnça, como nos hons t empos do pat'L\
mcnt1.l'ismo. 

A mensagem que o Sr. !>Iinist t·o do Ex:te
rior dirigiu ao Sr. Pt·csidcntll d:J. Repnblic:t é 
um l'Oca.,lít\IIO. Cabe aqui em rtuatro darlo:> 
de papel ilnpt'l!';:>o, tal qna.l no~ !\Ji dbtl'i
buid:1. 

Diz o .~~~gninte: 
«SI' . Presido~ to-Sendo impossl vcl, pei:L 

grande dist11nci<t o, sobJ•ctn(1o, p e la tl i (ticul
dado de commltnic:\çõu.; entre Q•tito e Bo
goo:.l, 'tnc lltll me~mo a.gonLo diplom11tico 
possa. uo.iompcnha.r <L~ l'uac\:Õos elo sou c:.1 t'go 
_junto u.us ~O\'Ornos d:Ls RopublitJ<IS do Equa
dot• c da Colombia, rogo a. Y. Ex . qutJ se 
digne <.lo propor ao Couc;resso Na.ci ont~l que, 
com a. 11ossivel brovida.de, porque a.ssim o 
exigem os i ntcresses da. Na.~:iio, sejam sepa
radas as dn:1s miSilõos, prcsen1;cmento rc
uuülas e m -vírtl!dO do art. 1• da. le i n. 644, 
do !6 de novembro de !8!)9, p<Lra sor cm es· 
tabelecidas lega.çõe.s em cada. uma. daq_uella~ 
capitaes, com um chefe do missão c um 2• se-
cretario. · 

AISSumptos ur~entes recl11mam que pat'a a. 
Colombia m~naemo> quanto antes um lt 
Missão Especial, como verbalmente tive a 
hon.ra. de c:;:pora. V.Ex.,quc nisso concordou. 

Venho, porta.nto ... (ir~terrompe a l eitum) . 
A.h I e.gse «porta.nto» é admira.vel no poder 

da sua. Iogica e nas conclusões estribadas em 
premissas que ningue m conlleco . 
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( Cont·ínúa a le1·.) «Venho, portanto, pedir 
a V. Ex. que solicit e do Congresso Nacional 
a necessaria. autori~a.ção p:1ra abertura. de 
um credito de 100:000$, ouro, quantia. em 
que calculo a~ despeza.s da reCerida. Missão.» 

Aq1li estú. a mensagem, mercê d:1, qual se 
diz que nesta hora em quB nós vamos vot:J.r 
esses cem contos ouro, começo elo despezas 
que não sabemos até onde irão. não é oppot·· 
tuno á. Cam~ra que vota, ao Congt<Ja~o que 
vota., conhecer das a.!tas razões da urgencia. 
que t01·ne inD.dia.vel a. instituição dessa Missão 
Especial, até hoje pel'feitamente di~peusavel. 

O Sa. BAanos.\ Lu..u-Entã o,· Sr. Presi
dente, começo a. fica.r satisfeito. A razão de. 
ser, uma das mais importantes 'Para a. histo
ria;,·e porque a viage m entre S. Francisco e 
Mexico se faz em , v apor, e a entre Quito r, 
Bogot á. em lombo de mulas. 

0 SR. GASl'ÃO D:'. CCN'IIA~ Isto refere-se a. 
um onko pedido. 

0 SR. BAIWOSA LDIA-Perdão; eu estou · 
lendo a. mensagem 1·e!ativa ;co creiii to quo se 
discute, e nessa mensagem leio:-Republicas 
do Equador e da. Colombi~L; Jogo , é Quito e 
é Sar.til Fé de Bogotá. 

O SR. GASTÃo DA CU:\'HA - Mas o Poder 
Executivo é rospon:;;avcl pela polltica. e~· O Sn. GAsrÃo DA Cu)I'UA-E' p orque ~emo~ 
ternl{. legação em Venezuela. · 

0 SR. BARBOSA LT:IrA-P~rdão ; aqui não se 
O SR. BARBOSA. LIMA~ Perfeitamente; trata. de venezuelit. 

mas na poli tica extel'll" não pó de dispensar a 
collaboração do Poder Legi~lativo , tanto que O Sn.. GASTÃo nA CrmHA.-Sim; mas , como 
o § 16 do art. 48 diz que : toda. convenção, a aa Venezuela é unida <i do Equadot' , re
accordo ou aju~te tem que ser submet•ido fere-se i~ do Equo.d.or part, o fim de alli se 
ao Congresso, co creio que diz mais que os crear outra, índl•pcndeute da de Venewela . 
relatorios dos Ministros devem ser distri- O Sn. BAnnon LmA-,\h ! Então a m oti-
buidos pelos Deputu.dos. ''ação reporta-se no que estú. a qu i c a o qne 

0 SR. LEDYIGJLDO FIWUEIRAS dà um es~<Í em Outro pl'ojecto; não 1 ... 
aparte. O SR. PAULA RA1>10S-A m ensagom é uma 

O SR. BARBOSA LrM,\-0 meu col\ega. está 
copiosamente inform<J.du da. razã.o de ser, ma.s 
perdôo que o diga., na mioh:t incipiencia, 
aqui esló:l. o que determina. esta. m1ssão : 
«a.ssumptos urgentes». 

Sim, isto nã.o é modo de motivar ltm<). des
pezo. que nós tet•emos do approvat· .•. 

0' SR. G.\S1'.~0 DA CUNHA-Si 1'Qssc <lispen· 
savel •.• 

0 SR. BAltBDSA. LIMA-Não estou dizendo 
que é dispensavel; o qno digo 6 que é indis· 
ponsa.vel a ·motivação desta urgencia . 

Diz !\ mens:1gem : 
«Sendo impossi vel peht gra.nde <listancia e 

sobt•ctudo pela dirtlculda.de de communicações 
ontre Quito e Bogotâ», etc. 

Ora, Sr . Presidente, a. distancia q ne existe 
entre Quito e Bogotá. é menor do que a que 
existe ent.l'e o Mexico e '\Va.shington; e o 
Sr. Âssis Br•azil. .• 

O SR. GAS'l'lo DA CU:\'HA - Perdão ; é 
menor~ 

0 SR.. BARBOSA LnrA- ..• O operoso diplo; 
mata brazileiro .•. 

0 SR. GAS'l'ÃO DA CUNHA-Entre Washin
gton e S. Francisco h a. egtrada de feno,en tre 
S. Fr-ancisco e a ca.pita.l <lo Mexico ha uma 
linha de -v a. poros, ao passo q_ ue entre Qui to 
e Bogotá. não ha; viaja.·se e m lombo .de 
mulas. 

só; a Commissã.o de Diplomacia dosdobrou-a. 
em dous projectos. 

O Srt. BARBOSA Lm.-1.-~este caso, uinda é 
ma i~ laconíc:~ do que cu snppu nha. r 

Ji eu a. reputava de um lacon ismo des· 
I)Sperador, pons:tndo qtHJ ella. se r e fer ia oxciu
siva.rnent•~ li.O a.ssumpto em debate; agora., 
vejo q u~ esta. men~agcm~ili!., esta -a.mostt•a. 
min nsculll. de um futuro r eht torio que esti!. 
;, (i.e1·i (ri.w), diz respeüo a dons assu mptos, 
IL este e :1 outro ! 

Agora vejo como a. C:1mara vae ficar admi
r a veltnl3nte bem iltCo rmada e:n relaç~ão a esse 
outro a.ssumpto, :w mesmo tempo que em 
rela<}ã.o a. este !los cem contos ! 

A h ! Sr . Prcsidcotc, ~ó u:u<1 Ca.ma,ra. muito 
a.bclhuda., muito indiscreta, muito curiosa , 
é quB pódo quercl' perturba.r o afan, o justo 
intm'esse com que o Presidente dll. Republica 
dos Estadm Unidos do Brazil quer dar mos
tras de sua amiz:~do e das suas syrnpa.tllias, 
em nome da Nação, á Republíca dos Esta· 
dos Unidos da. Colombia, r·acentemente des· 
integrada. no seu torr itorio pol' iot.ervenção 
da pmlerosa nação norte-americana , e des· 
articulada para consti_tuição da Republica do 
Panamá . Nessa occasião, eu me \ 'ecordo, nós 
demos uma booit:t p r ova de solidar ieda. t!e 
sul-a mericana. e d~ verdadeira a miza de di· 
plomatica em relac:Lo ao r epre ij3nta.nte da. 
infortuniidu. nepu blica. 

0 Srt. GASTÃO nA CUNHA.- Tal qual a. 
doro.m todos os pa.izes da America. 
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. O Srt. BARBOSA. LIMA- Recot·do-me de questão dossa. ordem, o ministro bt•azlleil'o 
que mandá.mo3 dize1·, cunjunt.a.utCnte com os junto a.o governo bJi ivíaoo wanspur tou-sn 
ou~ro~ pa.izes sul-americanos, que « aquillo para Lima. e ahi teve occasião de fuucclooa 1· 

era uma fata.lidade• , ao que acredito <JUO o no legar qun competia ao emiucntc bmzi
Sr . Bogai'in teria talvc% rCSJYJn<lido : «llntlie leiro, ;Lo lwnra.tlo e digno diploma.b S t·. Oli· 
mih-', ~,.as tibi » ••• Podia ser peior, cmfiro, vcirn. Lüm1, injustamc uto ·af<LStet.c!o d<l seu 
porquo. quando houve a in rorvllOção de posto ele honra. 
Napoleão JII nos nc.:tocios internos da R::;pu- J>sso modus ..,icendi quo Yotamos ha puuco, 
lJIIe<.L do Mo:tico, a. J>retexto do zollu· in te- • os uhimos n.ctos tt·;1ta.dos entt-a o Gu vc~nu 
resses <le •!redores, o Braz i I, por sympathía I Bi·azileiro e o do P~rú t!vm•;un, no sou a.n
tlynastica., ~pt·csS•>U -se em rcconheccl' o im- dn.mcnto como I'Cprescnta.nte do Governo 
-perio de M:tximilia.no; c, 11té hoje, a. Repu- Bmzileít·o em Lim<J-, uiiu uma missão cs
'blica. julga- se por tal lol'ma juogicl:.~ a cssr; pccial, nem siquet• o r<tprcsenta.n te titula.t· 
legado qun a.penas tlc uma. feita., epllemera- da. legação, que este aqui ost 1va, não ~endo 
monte, por pouco mais ele um ou dous cxcr-·. apl'oveita.dos o:; HCt.lS scnicos, postos iojus
~ü:ios, ousou rcsta.helecor junto a. es:;;~ Repu- tissima.rnentc á margoiTI, em<lllanto a <listJ.u
blica la.tin:t a l tJgação bra.z.iloiru.. c ia de Lima a La. Paz nfLO erll. obsl.;cculo p tll':J. 

O Sn. G.~sT,\n nA Cu:-;n:1. - DevemO$ esta- (Jll!) 0111 <>>suuJpto :lu tamanha. delic:ulota, 
e m :'ssumpto de tamanho melindr e, de t:.t

bcl~t· uma ora cada um dos pai:tes ame- manlm relcvanc ia. <tue nós t inhamos j :1 
J'ica.nos. vindo ús :u·mas , em <iUC.itãO em que mobi-

0 81~. HAil.nosA. LnrA - Urn;t legação lizamos furça, em (],uost.ões d~ssa Mdem ... 
l.llfectiva; aqui , no r..:ISO, ú }Iissão E.opecial. o SR. GAST,\o nA cu:-~uA ~ Governa.L· é 

Nós temos tido. t anto qu~tnto l\ possível co- prc1·or. 
rn hocer e8tas eonsas pel01.~ noticias ofllciosa.s. . 
uns episodio~ intere .. •<santes na nossa activi-~ O StL ~Anno~A LIMA- ... o meSJ!.\O m:nts· 
da.de diplomatica.. ~ro a eredtta.do JUUt~ ~o goveJ•no ool!Y la.no 

_Já me rc~ro a cs\as noticia~ otficiosa.s com Li~~~tar da qucstao .Jun&•l ao governo de 
o Jnsto recc•o ~e q~o eUa.s so po~sa.m ~as- Essa mesm:.t. quesUlQ, cujll. nrgenciol, cuj<J. 
sa.r· com~ vo.rd.Lde!Nl.S omqnant.o elas suas apparente urgcneia est:\. euvolv itla tt quí nus 
:1!Iirmaçoes n:L~ faz uso o Deputado Que .. a_Pe- dobl'as desta genm•u.lidado, que uingucm 
n~s se pt•on_u~cw ... solJre as r~os~.as notJCtas, sa.l.~e 0 que rí «<LSsumJlWS urgontes. interesses 
vc des~entni.L ~~ suas a.l~rm,tçues. Mas ~sta. da. Na.ç:i.o» e 11101-cc dos ,1 uaes nós somo$ 
.cu c!::.10 <[tiO n:~? ,lll)cl~l';~ ser desmentida. convidados a. autoi'l7..ar uma tlespeza. &.nnua~ 
Omtmstro braz!IOII'O JUnto ao gov_erno rln do cem 000 w.,, oul'o, paru. uma mis,;ã.o os
Lima, o _em,t~ento, cot;no os. ([IH~ m:us o fo- pcoi<~.l, podm·ia pcrlcitamentc tor ti ido vcn
rem. o .J tlcltcwso o ~1gno di plorna ta, o Sr · ,ilu1la, esses assu m ptos porltH'i:J.m os ta r j~L 
Mu.~ool do Ohvelm Luna... muito ade:wl;atlos si o anno o tanto de i n· 

VozEs-Apoiado . acção forr;a.cla. em rtue foi detido a<.[ Ui o em i· 
nontc. u up!!t'OSii e o digno St· . Oliveira 

O Sn.. MoRtW1.A. Ar.vt,:.~-Honru. a classe a Lima. tive:;s~,~ sido :Lpt·ovoitado, j:i q ue o não 
<tue ped ence. <lliOI'bm nil capital elo P <!l'IÍ, :t tratu.1• tlc;;ses 

O SR. B.\ttr.OSA. LJMA ..• - esl.cvo dnmnto 
·ma.is de um a,nno dotido nesta. Capi,a.l, a. 
pretexto do SCL'Viçn publico, du üxigcncios, 
do convonioncia.< do serviço internacional ; 
não foi ouvido, não foi consultado, D<i.o teve 
occasião de lntorpor o sou pa.l'e Jel' quo, se
guramente. seria. ltmido e p:~triotico, em 

· toda.S a.s questões suscita.tlas pela nossa. peo · 
doncia com a. Bolívia o posteriormente com 
o Perú, junto a cujo govemo er:t acredi~a.do; 
nlío lhe foi da.do wansportar-se para Lirn:.t. 
afim de a.hi prestar os serviços que, segura
·ment e, se1•iam relevantissimos. 

Não, a. distancia <le Lima; a La Paz foi 
vencida pelo m~smo mini~tro brazileiro 
acreditado em La. P:.z em ques~o da. maior 
incandesr.encla, da. m t\ior oppot•tunidadc, da 
maior ut•gencia, questão oro que chegamos 
.até <ls primeiras hosmida.dea materia.es; em 

VoL JV 

•a.'!Sumptos 111·~cntos• junto il.O ;.:overno tlu 
Ct!loml.Ha. · 

O S tt. GA~1':\n DA Cu:---n.\-~las com a Vc
nezueb ta.mbom temus que~tões de limites. 

O Slt . B.1.W:t0.~A LnrA-Sim. Por isso ú que 
:1creJito que u buncmorito brazileiro teve 
um úecesso, depois de ter pàssado um ao no <: 
mnío aqui, nesta ciciado , dando exemplos da 
sua admira.vel intellectualidadc, provas da. 
sua. c a pacidade do um diplom:Lta. do raca. 
(mt~ito hem) , sem ouoca. ter sido ouvido nu.~ 
questões em que era ua.tura.l que! cllc fosse 
o primeiro a ser ouvido, desde quo era. mi
nlst t•o do Bra.zll junto ao Perú, tom agora. a. 
pa~a p. que co:>t;uma.m fazo r jus os homens 
CUJaS espinhas dorsile! nã.o se a.ccommofla.m, 
como fora de .mister, co,n a. ductll!dade 
diplomatica! 
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Nus veremos dontt•o em pouco si esse não 
ü o primeil'o passo-consinta jâ: a.go1·a a C~•-
mara que eu o diga, ella não estranhará, pois 
que conl:tece por demil.is il. minh<> att.ltude
. -;í esse não é o pt•imeiro passo para uma. se
rie de outras medidas que a CJ.mara v<:.e 
quasi unaui_memente votar,-prolligalizando 
os dinheiros publicas, em oui'o, c-~mpleta
men te de.~preoccupada. do:J;:,~a curiosidade do
entia, (lllC me leva a reclamar rAlatorios -
em projectos de lei deste feitio ou de outro 
qualquer, em orçamentos, em adi.litivoo ao 
orçamento, si não incluídos aqui, incluídos na 
outra Casa, não attiugida pBla reformn. llo 
nosso Regimento, pn r a n,judat• a. obra. de be
ncmcrencía diplomatica, que é um culto de 
todos os contomporo.ncos, obm em que se vilo 
abrindo tanta.s avenidas (J'iso) pi:U'a seé!·eto.
rios de legação n. am grande numero de 1Jra
zileü•Js, w,ja voca.ç·.1ío para a diplomacia,pa.ra 
a politica iuternacionn1, o honmrJo 1Jal'fW do 
Rio Branco descobriu na. pcndenci::t do Acre, 
para saldat', por forma diversa daqnclla. com 
que foram saldadas as contas do Sr. Olivei· 
1·a Lima, outras conta.s. que a opini;i.o public'l 
conhece, para pagar em urna moeda pareci
da com esta rlo leilão da Sol'Onabana, tantos 
serviços que não podem ser esquecidos ! 

O paiz inteiro vae naturalmente, deutt•o 
em pouco, pelos orgãos da impt•ansa de tod;ts 
as suas cidades, ento:tr um hymno a mais ao 
clarividente, ao extraol'dinario Ministro qtte 
tloscob1·iu essa necessidade inadiavel de insti
tuirmos um~ missão especial ,junto ao govcmo 
de Bogotá. 

Basta. qu•• o Sr. 1\1inist;ro tnnha vtwbal
mente• exposto ao Si'. Prosidonte da Reptl
blica os assumptos ur_u-entes q lLC l'ecla.m;tm a 
c reação dessa ·1 egac;:'ío ! 

Está ;tqtü : « A.>Silmpws urgentes rocla
ro:1m que para a Colombia mandemos quanto 
ante~ uma míssilo especial, como vel'halmente 
tive occil.sião de expor a. V. Ex., q un nisto 
concordou.» 

Pll.ra nós, ue1u verb.ll.lmente ! 
Assumptos urgente~ ! Assumptos da 1.~70 ! 
Quereis sa bar da ul'g!lncia !leste assnmpto 7 

Ide ao 1'elatorio a]1r,;stmtado pelo Sr. barf\o 
de Cotegípc em 1871. 

O Sn.- LEaVJ<HLoo Frwu.;::rr:.As d.ú. um 
a par~. 

O SR. BAR.BOSA LrMA- V. Ex. não nos 
disse qua.es eram esses assumptos urgentes, 
disse apenas que não era oiJportun:o á Camara 
discutir. 

Mas si nós nã() conhecemos de m eritis do~ta. 
questão, como é que sabemos que é urgente, 
inadia.vel dar !00:01)0$, con!Ol'mo pede o 
projecto. 

Emfim, nã.o onc~trc:;o absoluta ment e a mis
são dos pal'lamentos; .~el bem o quo é que 
elles são, o que t~ que e lles va.lem. (Pau.w . ) 

Isso mesmo • 

O SI<. GA&'TÃO DA Cul\HA- Um gove1•n o 
rna.ís desemb:J.l'açado mandaria a m issão in
dcpenilonte do credito. 

0 Sn., BARBOSA L:MA-Espero viver maiS· 
algum tempo, pa.ta ver alguma cansa mais 
do que i~to. 

O SR. GASTÃO nA CtrNrtA - J11 ha exemplo 
no Brazil do mandar-se umo. missão contra c· 
voto üa Camara., negando o credito. 

O SrL BARJ30SA LnrA - 1!: este exemplo foi 
profligaüo por mim; foi quando o ma1~cchal 
~'loriano Peixoto, illogalmcnte, com. J>rote
riçã.o escandalosa d:J. Constituiçiio da llepu
b!ica, manteve<~ legação j unto à S::mta Sê-

O Slt, GASTÃO DA CUNHA-Não h:1 duvida , 
e honra-o muito o sctt acto de opposição-

n Stt. B!üWOS!c Lnr,~- Eu q uizera qne tal 
acto nuncJ. se tivesse da.do . 

0 SR. MOREIRtr.. ALVES-Em todo CII.SO é 
nm exemplo qne não dev o ser citado como 
argumento. 

0 SR. BARllOSA Lnl.'>.-V. Ex. saoe 1le que 
fciti.o é a. minha allmlração p elo con,ju ncto 
da vida. poliiiea do glorioso ma r ech al c rlc ..-r; 
calcular o pezar com qnn dissenti muitao 
vc~es de muitos de seus a.ct os. 
~bs deixe-mo trazer uma attennaute pal'a 

a mcmoria. desse gr:J.nde bra.zileiro . 
Acho mais nat ural que isto se désse Collê. 

um rutle soldado, pouco lido nus causas da 
1líplomacia e do direito intoroa.ciona l, mas 
ab~oluta.mente uã.o se p odorâ d ttr com u m 
jurista. IJUa.l aquelle que est:í. á. testa da 
Ropnblica no momento actnal. o que natu
r:1llncnte ha. de conduzir a H.ep ublica p Jhl. 
estl'ada larga da legalidade-

O S1t . MoREIR A Ar,YE~-- Em toio casa 
s. Ex. nã.o mandou ncnllum'L lcgaçlio á re
voli.a do Co~grcsso. 

S1•. Presidente, já. afiirmei a convicção en:. 
c1ue me encon-tro. com p ezar, dlyergín do d o. 
grande maioria dos meus colleg<:.s, de qull. o 
Congr esso Nacion~.l não pôde disc utir n em 
yotar assumptos afft'ctos ás diversas pastas 
em C[UC se divide a administração f edm•al 
sem o conha~imento, sem o estudo dos rel••
torios que os titulares dessas pasta s, na m i
nha humilde opinião, 'são obrigai.los a. Em
viar á Camara. 

Si tl a. opinião opposta 11·ue vae p r e val.Mer, 
que mal ha que eu pn.Peçn. p OL' a l!)'um t HIDpll, 
sebastia.nista. 
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Volt•;-mc para o passauo o me vou con-~ § 2." Fól'a tlo~sc:< cu.5os, a C:tmara sú po. 
f<.ll·ta.r, relendo o~ com,elhos do velho !"anda- d<•('<Í . reunir-se e fttll<:ciona;.· q ua,ndo pelo 
dor Jo par&ttlo couservauol>, u glol•wso Bm•- Pt'(:Stdcntc da Re}luiJilca, na f<l1·mu. tlu ar t. 48, 
nardo Peroim tie VascouccHos, jm·isL<t, nada n. l<l, da Constituição, fot· convoc<~.uCJ ox:k a· 
capaz de actos I[Uo só p•;dolil >OL' pt'<Lr.ica.tios oruinariamontc o CoD;!t'CS.~o Nacional. 
por <l(lW!llos ' I tto, como C \I, teimctm em ni'lo onc Art. 3 ." Pn.ra rlil"igír o; saus lt•a ballws <~ 
r.ender, dt, um:c vez por wdas. a admir<LYO! Can1aru. cleger;i.t.>.ma mesa, compus~a 1!c um 
Constitnição rll' 2.1 dn J'e\·ereiro, eada vez Presidente. uow> Vlce·Presiden &c~ e quêl.tr·u. 
mais viva. o mais S<tdi!L. Tcnllo conc!nido. Sccrctarioo. 
(Jfuito be·;i"t; mttilo J;l~iiL ) 

Ninguem mn.L~ pedilHlu :t palaVl'O. é eucet·
r•éd;~ em ~·' dhe11;;são <J •~digo unico elo pro
jecto n. 141, de 1904, auto1•iz:l.ndo o Putlot· 
Et:ecu ti v o a abril· ao 'li i oisterio das Rela.
(iUÕ~ Exteriores o credito cx.tt•:wrdioario do 
lOO:OüOS;, ouro, clcstioados :i s tle~pcz::t.s com 
uma i:vilssKo Especial á l.'olon1l.Jia, com pa· 
rccoi' dtt Commisoií.o de Diplomacia c TI'ttta· 
<los, tlcando adiad<:~ a votação. 

Viio a impl'imil· U.$ seguiu te> 

REDACo;·Ü~S 

X 35 C- 1904 

J~crlc!cç<.7o [t.nal da 1Wú,j~cto 1L ::;). d e sl;:l mt;w, 
q v..c 1·etm·~ma o Regúnenlo lt11et·no dr~ Cf~ ~·íV{i·c. 
rio~ Deputados 

(Proj..r;to n, :~34, •h• 1908) 

TITULO I 

CAPIT ULO I 

D,\ CA)(ARA DOS I)El't"TADOS 

Ad. 1.' A C•lll1êl.l':1 dos Deputado.>, consti
tuindo com o Senado da Repuhlica o Con
grcs~o N;.wional, cumpõe-:m de represen
tantes do po\·o , oloi tos pelos Esl.ados o polo 
Districto F<Jdoml, pot• ~ull't·n.gio dircd o, com 
lTIMIUtLto put• tt·os a.nno~ c <!lll numm•o CJIW fúl' 

del.el'mio<tdo om lei, tJ só poder~ dclibot'aJ• 
com ;t presonr;:.~ J e metade e mais utn de ~t!llS 
mombros, pelo menos, no~ poriot.l.os determi
nados pur este Regimento e pl3la Constituiçl\u 
tla União. (C'anst. , m·ts. 17, 18 e 28.) 

Art. 2.• Installado o Con~]"l'csso Nacional 
llla época detormiua.da poltt Constitui('ão 
(art. 17), a. Camara dos Deputados f~tnccio
narâ no edificio destinado ús suas sessões, 
~nnualmente, d1trante quatro mczes suces
sivo~, contados da. do.ta. daqnelh installação, 
podendo, tocW.via., ser adiaaos ou prorogudo s 
o,~ seus tra h a.lb.os . 

§ l. o O a.diameuto ou prorogação das ses· 
sões da Ca,mara t erá. loga.r po1• deliberações 
Sl_Jcccssiv as dos dons rttmo~ do Congresso Na· 
cio Dal, tomndas nos termos d·~ ultim<l p<1rte 
•lo al't. I". 

CAPITULO [I 

DA CO~Il'ETEKCIA DA CA~!Ail.A 

Ar t. -L" Compete •i Ca.mara dos Depu
ütdos: 

1. Privativa_mcnte : 
I'' , <'uriftcar e l'<Jconllecor os podt.!rcs tle 

sons membros ; 
2 ', eleger :1 suu, me~ a. ; 
:}>, organizü.r o seu rcgimen to in t!lrno ; 
4•>, regular o sm·viço do sua policia itl 

terna; 
5·· , nommcr os empreg;tdos tlo sua secre· 

t;U'ÍiL (Const., a;·t. 18, p cl1'a_(Jntpho t mi co); 
íY·, l'I!Solver solJro a procedenci:L tl;L ac

cusa('i'io ci·i.minal iotentail;> contl·ct os seus 
mom\Jros, sl o accu~:.<lo não opt:t t" pelo j ulgtl
mcnto immciliato (<.:onsl., m·t. 20) ; 

J 7· •, decretar a Jlroccden(;IiL on imp l'oce-

1 
donci<L th a.ccus<:~ r;lo foi La :w PJ•csi(lt:l nte d:t 
Rcpubliea nos crime:; communs e d ll r espon· 
:;a.hilida.üe (Const., <Wls. 2 9 a 53 ; ld n . 27 , 
de 'i tle j'tr.ci;·o de 1892, arts • .2", 5", Ü", 7·• 
e t O); 

8··, tlecretr.r a. procctloncia. on improce
tloncia tlil u.ccu~iLI;ào !cita ao~ M inistt·o~ de 
Estado pOl' crime.> wmman s o de r osponsfc
bilidade connoxos cont os do Presitl.cntc d<l. 
Ltqmblic:~ {Co >I si., r<l'l8 , 20 c :)f!, ~ 2 • ; c l .:i 
11 . 27 cil., oJ"l . 32}. 

ll. CiJiljlltJo:i•uuett tc cotlt o Sunado : 
L", OI'Çtu· a l'Ocoita., Hx:Lt' a d e~pez;t fc Jr.ral 

a.nuualmenl.o c tomm· :Ls con t.a;; tl.a receita. ú 
<lespez:t de CCJ.déL exet·cido lina11cei r o ; 

2", autoriza.t• o Potlc t• Exocttl;ivo '~ Cl)n
tL'il.ltil' omprc.~ timos u :t fa. w r ou tras ope
r~\Ço8S tlc ct•ecli to ; 

s", legi~la.r subre a Ji vi•la ptlblicn. c cstn.· 
belecar os meios pi.i. t'3- o sou p·tga.men t o ; 

4•, r e gular :1 arrecad:J.Çã o c a tiistr ibuição 
das r endas fcderaes ; 

5• , r ug ular o commercio intel'llaciona.l,bem 
como o dos Estudos entre si e com o Dis t r ict o 
Federal, alfa.udcga.r portos, cr·o:w ou suppl>i
mir entrepostos ; 

6•, legis lar sobre a. m.v egação dos r ios 
que banl1em ma.is da um Estado, ott se es-· 
tendam a. t~rritor i os estr angeiros ; 

7•, determinar o pc>o, o valor, a. iru;cripção,-. 
o typo e a denominaçáo das moeda.s; 
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8•, c real' bancos de emissão. legislar sobre 
·e !la e tributa.l-a.; · 

9°, fixar o pa.drio dos pesos o medidas; 
!0, resolver definitivamente sobre os li

mi tos dos Estado~ entre si, os ilo Distf.>icto 
Federal. c os do terrítorio nacional com as 

·nações limitt·ophes; 
li , autorizar o Governo a declarar guerra 

si não t iver logar ou m allograr.se o recurso 
· do arbitra.men to, o a fazer a pa.z; 

12, resolver dctloitiva.mcnte $Obre os Lra· 
t:J.dos c convcoçõcs com as nações cstr~n· 
geiras; 

1,3, mndm• ~ ca pital da Uni5.o; 
14, concodcl' sub.~idios o.os Estados quando 

·o solici tarem, em caso do calamidade pu
'bl!ca, nos termos do art. 5° da Co nstituição; 

15, lcgisltll' sobre o serviço dos cOt·roios e 
tclcgraphos federaes; 

16, adopta.r o ro~;imcn convcniontc á sc-
gorança. da.s ft•on teira...;; ; · · 

17, lixar a.nuua.lmcn to as forças de terra 
e ma.r ; 

18, legislar sobre a orga.oizaçã.o do exe.x
cito o da armada ; 

. 19, conceder ou neg-.. 1.1' passa.gcm a forças 
·estrangeiras pelo terJ•itoJ•io do pa.iz p~ra 
.. operações militares ; 

20, mobilizar e utilizar n. gtlarda na.cional 
ou milicia. c i vica, uo~ c a !lOs pre vist<Js pela. 
Constituição ; 

21, declat•at• em estailo do sítio um on mais 
pontos do tcnitorio nacional, O(~ cmcrgcncia 

. de aggr~~o por fút•ças estraogoira.:; on 1lc 
eommoçao 10torna, c a.pproi'(Ll' ou suspender 
o sitio q·ue houvm· siuo declarado IJClo Poder 
Executivo, Otl sens agentes respoosa.vois, na 
ausencia. do Cougro;so ; 

22, regular as condicõ~s c o processo da 
~lei~ão pam o; ca1·gos fctle t·acs em todo o 
paiz; 

23, legislar sobre o dil·eito civil, comtnet•
, otal c ct•hnioal da Repnblica e o procossual 
da Justica. Federal ; 

24, osta.b:1lecet' leis uniformes sob1-e natu
ralização; 

25, crear e supprimil' cmpr~gos publicas 
federa.es, tlxa.r·lhcs <lS a.ttr ibuiçõe:i e esti
pular-lhes os vencimentos; 

26, organizar a. justiça feder al , nos termos 
·do art. 55 e seguintes da. sec('ão IH da. . Con
stitu ic.'\o ; 

. 27, conceder amaistia. ; .. · 
28, commutar e perdl'<Ll' as pena.s impostas, 

:por crime de l'esponso,bilida.de, aos fuoccio
•l;larios fedel'aes ; 

.29, legislar sobre terras e minas de pro
priedade da União ; 

· 30. legislar sobre a. organização municipal 
do DJsiricto Flldel·a.I, bern como sobre a pô

(licia, o elli'ino superior e os demais ~erviçPs 

que na. Capital forem reservados para. o Gü
verno da U1j ii,io ; 

31. submott~r á legislação especial os 
pontos do tcrr itorio da Republica nece~sarios 
para a fundac~o do arsenaes ou outros esta
belecimentos e instituiçües · de con veniencüt 
te1leral; 

32, l'egula.r os casos de e:dr1~odicção entl'c us 
Est.'l.UOS • 

33, decretar as leis e resoluções necessa.: 
á.ias ao exercício dos poder~s que perW!lCCm 
á. Upião; . 
· 34, dcct'Olar as leis or ga.o ic~ pa.ra a elte· 
cução completa. da Cónstttuiçãc> ; · 

35, pl'orugar c adiar suas sessões (a1·1. :{4 
ela CollSt. ) , 

Art . 5. • Incumbe aimht ~\ Camara, como 
a.o Senado cumula.tiva.mento com o Poder 
ExccutlYo: 

1" , votar na guarda. da ConstituiQV.o c 
da~ leis. c providenciar sobre as necessidade.~ 
de caracter federa l ; 

2<', a nirnar, no pa.iz, o desenvulvimonto 
das lcttt•as, arte:~ e seioncias, bem corou a. 
immigra.ção, a agricultura, a induSn'ia e u 
cornmet'Cio, sem privilegies que tolham 
a. a.cção dos governos locacs ; 

3•, ct·car ln stltuiçõos de ensino superior 
e secundar lo nos Estados ; 

4•, pt·ovol~ <1 instruc(.':i.Q secundaria no 
Dist1·icto Federal. (Const., m·t. 35 .) 

Art.. (3, u A' Ca.ma.ra compete, toda. via , <t 
inici[LÍÍH\: 

1", do adiamento da sessão legislativa ; 
2• , dll ioda.s as leis do impostos ; 
3'•. das leis do fha.cã.o do fllr ças de terra 

ema.r ; · 
4", da. di.scuss:.'í.o de prujec~os oJTerP.Cidos 

pelo Pa<ler Executivo. ( C.:onst . , «~t. 29.) 

CAPITULO lii 

DOS DEPUTADO> 

Art. 7.'· São membros tla Ca.mara Jus 
Deputados os cidadãos braziieiro~ natos, e os 
U<Lt UrJ.lizados que, ost.ando na posse de sons 
dil•ettos civis e políticos, forem, na fórma 
da lei , eleitos pelos Estados e pelo Districto 
Fll(]eral, e nessa qualidade reconhecidos peln 
mesma Ca.mal'll.. {Goast., <!r!s. 18, par(tg•·apli.O 
t<nico, e 26). 

Art. 8.• Nenhum Deputado, desde que te
nha. sido eleito, poderá celebra~ contractos 
com o Poder Executivo, nem delle recebel' 
commlssões ou empregos remunerados. · 

§ L• Exceptua.m-se desta. :pl'ObiJ,içiío ~ 
1•, as ml,.sões diplomatieas; 
2"', u.s commissões ou commnndos milita

res; 
3•. os cargos de accesso e as promoções 

logaes. 
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§ 2 .• Nflnh~m Deputado, porem, podera I par. ortlem de precedencia, na. ultima sessão 
a.cceitar nomeaci!.o para. missões, commissões legislativa, si houvet• sido eleito para a nora 
ou com mandos, de que tratam o~ ns. l " e .20 legisil\tura , e n;\ f~• I ta de qualquer delles ,. 
do parag1·aphu antecedente, sem licença da o que for ma.i~ velho em idail<l, !!entre os pre
Cama.ra., qu:Lndo da. acceitaça0 resultar pt•i- sentes. 
vucão do exercício rlus l'uncções legislativas, Art. );-;. O Prcsidflnt~ convidarã. então' 
salvo uos casos de guerr:t ou naqu r. lles e m _parn Socre~ari os os quatro Deputa dos que-· 
que a. honra e a iutegridade da União se lhe parecerem mais moços, e declarar;~ in-
acharem cmpenhad:ts . (<.:onsl ., a•·t. t:!). sto.lla.<la o. Mos:~ pr uvi:;ot'i.>'l. da. C:.~mara.. 

Art . D." :'>enhum Deputado póde tambe;n P:o.r.o.gr~plt <> nnico. Coustitui1lu assim a .. 
. >er prnsi•leiiLC ou r~zet• pa J•to <le Jirector·ias de Mesa funccionarâ at~ a e leição da defin itiva, 
banco;;, cornpanh i:lS ou ernpt•ezas que gozem que se proceder:.\ na primeira sess.'io, depois
dos favores do Gover uo Federal dotinidos da abertura. 
~m lu i . Art. I(\. Organizada a ~[esa. na fórma do 

Pnragrapho :m ico . A inobser vancia dos :IJ'tigo an t~cedente catla um dos Deputados 
pl'cceitos contidos neste artigo e no autece- e ntrcgaril. ao Presidente o seu diploma , e 
dente importa perda do mandato. (Cons!., nm dos Secretarias fa'l"à a relação nom inal 
m·t . ::I) . dos apresentados. 

,\rt. lO.' O mamlato du Deputado é incom · Paragl'apho unico. Enlendcr-se-ha por di-
pa.tivel com o exer~icío de qualquer outra plomn. o titulo on docur;;ento que como tal 
funcçãodumntP.ns sessões . (Consl . , u.rt . . :!5 . ) ror definido pela lei e leitoral vigente ao. 

Art. li. Os Deputados são inviolaveis por I tempo em qu<J 110 }lroct!detl á. eleiç.~o para a 
~u~s opiniõcs, pala.vr-as e votos no exercício nova Jegislatma. .. · 
do mandato. (Uonst ., <wl . 19) . Art. t i . J{ctmidos os diplomas, e organi-

Art. 12. Os Deputados desde que tiverem zaclu. <t t•elacão do que t ro.ta o artigo ante
recebido diploma até a nova eleição não ]lo- rior, o Prosidenttl numeat·;t uma Commissão 
derão ser presos. nem processados criminal- de cinco membros, <t qua l, no prazo mo.ximo 
mente , selll previa licença da Ca.mara, sal.vo dectnco dlas, á vista dos diplomas, organizará 
caso de Jlag rancia em crime inatlianca.vel. .duas llstas : umo. dos deputados legalmente 
Nesse Claso, não optando o a ccusado pelo dlp\oma.dos, 11<\. f,.',rma do artigo ante'cedente, 
julgamento im meditlto , levado o-proceeso até pe.rngrapllo unico, quer pelo Distrícto Fe
a pronuncia exclus ive , a autoridade proces· dera!, quer pelos Estados, não podendo jul
sante remotte ra os autos à Camara para. que g-ar do merecimento das contestações ou pro
esta resoln sobre a. pro~dencia da accu sa· testas fe itos a cada. diploma.; e outra da 
ção. (ConsL, a1·t. 2()) . quelles, cujos diplomas nã o te vest ir em 8.'3 

Art. l :~ . Os Deputados, durante as sessões, condiçOes legaes. · 
vencerrio o subsiclio e aj uda de custa que § I. • A ppro..-adas peü1 c,tmara as d:;as 
forem lixado~ pe lo Congres.;o Naciona l , no I l istas mediante votação, na qual só tornarão 
ffm de cada legislatUI'a para a. seguinte. pa!'te os Depntados legitima mente d iploriln.
(l.'oust ., a1·1. 2~) . dos , e incluídos na primeira. dessas listas, 

Para grnpho unico. O subsidio será pago serão deotro olles tiradas á sorte, seis com
ao tleput.:ulo depois da posse do mandato, missões de cinco membt'Os cada. uma . 
seudo t\ aj udl\ \le custo pa.ga a. todos os que fS 2 . • E!tas commiss1ies nomearão dentre 
pat•a ella t iverem: l"erbn. na lei, independe nte si tun presidente para d irigir os trabalhos e 
de ave rig-uação sobre o seu domicilio no in- distribuir os papeis relativos a cada Estado 
ter,·nllo thts sessf.es . · ou ao Districto r'etlornl . e funcciouar ã.o até a~ 

fim da primeira sessão d;~ legislatura . 
TITuLO II § 3.• Nenhum Deputado potleril. funccionar 

ent Commissão a qual inCllmba o inqucrito 
Das rauniões tlt. Cam~ra e suas delibarações das eleicões J o 1l:stado JlOr onde houver 

sido eleito. Assim tambem se entenderá 
CAPITULO r com os r epresentant es do Districto Feder~~ !. 

Na bypotbese meocionadtL, bem como nas 
DAS sESsõ ;;s PJUl?ARATORIA.S vagas ou impedimento de qualquer natureza 

dos membros du refc1ridas Commissõ~s. a. 
Art. 14. Ko primeiro anuo de ca.da legisla.- sul>stituição se fará por sorteio. 

tura, 15 dias antes do designado no art. 17 r § 4 . • As contestações e protestos, de q ue 
•l~ Constituição p a.ra a n.bertura do Cotigresso trata a pt•imeira parte deste artigo serão 
Nacional, reunidos os Deputados eleitos na recebidos sómente até o ult imo dia. em que 
sala das se~sões da Cama ra., ao meio- dia , fuocoionnr a Commlssio incumbida de reln
occupa.rá a presidencia o Deputado que tiver 1 clooa r os diplomll.S, competindo ás Commis- · 
:~Ido 'l'tosideote, J• ou 2• Vice-Presidente, sões de Iuqu erioo marcar opportunameate 
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aos contestantes prazos de dous a cinco dias, 
no maximo, par•~ examinarem na Secretarüt 
<la. Camara, sob as vistas tle um dos mem!lros 
da Com missão, a.s actas e mttis papeis d<t 
eleição contra a qual reelamarem, offe
recendo, nentro Llos p1~azos que obtiverem, 
as provas justificativas de seus protestos (•L! 

coo t~stações. 
§ 5. o Esgotado o nltimo prazo conc~dido 

aos contestantes, •t Comr:J's:são darâ irnmc
<iiatamente vistu dos papeis ao candidato 
contestado para, do mesmo modo e com 
igualdade de pmzo, adduzir os argumentos 
e provas que tiver de contrapor "os dos 
contestantes. 

§ ()_,. Fica subentendido que, havendo m;tis 
ele um contestante ou de um contest~do, 
cada grupo de interessados fartt o exame dos 
papeis om commum no prazo que lhe for 

.concedido, cujo lia1ite maximo, ele cinco 
dias, niio poderá ser ampliado sob pretexto 
algum. 

Art. !8. A' primeira Oommíssão perten
cera o exame das eleições dos Estados do 
_\mazooas, Parit. Maranhão, Piauhy, Ceará 
e Rio Grande do ~arte ; 

A' segunda. o dos Estados dll. P~rabyba., 

Peroambuco, AlagOas e Sergipe; 
A' terceira, o dos Estados da Bahia, Espi

r it o Santo e Dístl'icto For(era!. 
A' quarta, o dos Estados do Rio de Janeiro 

e S. Paulo. 
A' quinta, o do Estado de ;\finas Gerae~. 
:\ sexta, o dos Estados do Paranit, Santa 

• Catharina, Rio Grande do Sul, Matto Gr·osso 
e Goyaz. 

Art. l'J. As Commissões da Inquerito cele
brarão suas sessões em sala do edificia ande 
funccionar a Camara. dos Deputados, e farão 
a.nnunciar pcht imprensa. a hora dos respe
ctivos trabalhos_ com antecellencia lle 24 
horas, :pelo menos. 

§ L• ,\.estas sessões admittír-se-hão toclos 
os interessados no inquerito e qualquer cida
dão que o requerer por escripto ou verl:al
rnen te e possa concorrer para o esclareci
mento r la verdade. 

§ .2:." Informada a Commisfão verbalmente, 
por cada um dcs relatores das questões 
suscitadas nas ·documentos, convidará os 
ioteressados, seus advogados ou procura
dores, para oiTerecerem as suas exposições a 
respeito do processo eleitortr.l unicamente. 
Destas exposições dnr-se-ha vista para con
testai-as, por prazo não excedente de cinco 
dias, ~o candidato que o requerer por si, por 
advogado ou procurador, ou a qualquer 
Deputado que o pli'dil·, na falta daquelies, 
observadas as disposições dos §§ '1", 5' e ü' 
do art. 17. 

§ 3.0 Guardadas sempre a ordem e a 
. solemnidade-precisa~ a Com missão em seguida 

celelJrará conferencias ]}ara ouvir ll.S obser
vações que os ioteressados, seus procur ado
res ou advogados e qmtlquer Deputado, hou
verem de titzer, oralmente ou por escripto, 
sobre a ma.teria propria do inquerito ; estes 
decates dum1'iio emquanto o permittir a. 
maioria do. Commissão. 

§ 4." Logo depois a Commis~iio formulará 
o n~latorio do iuquerito sobre as eleições de 
qne se tratar, concluindo com o "eu parecer· 
em artigos precisos_ 

Si na primeira ses;;ão que celebrar a Com
missão ninguem se apresentar reclamando 
ou con testrr.n do, poder·se-hto I a v r ar na. se
guinte o parecer, (, vista das actas e ma is 
papeis presentes ú Commissão. 

At't. :!0. A~ exposiçCcs, as conte~tações e 
o reJn,torlo ser~o logo . impressos . no .Vú<ri() 
do Co,,gresso No.cional , e distrihnidos em 
a vnlso corn o voto em separado, si houver, 
de qlialquer JUembJ'o drr. commis&'í.o. 

Dos documentos apresentados pelas vartes 
sô serão impressos aquelles cuja pnblicação 
for julgada necessaria p~la Commissão . 

§ 1.• Vinte e o..uatt'O horas depois dessa 
publicação, que não poderá. ser dispensada 
em caso algum, o Presidente da Camara darrt 
para 3. ordem llo dia seguinte a votação, sem 
mais debate, dos pareceres unanimes de cada 
inqum•lto. , 

!·Ia veado, porem, Yotos em separado, ou 
ernemla de qualquer dos membros da Com
mi>são ás conclusões do parecer , se abrirá. 
dis(;ussão quando a Cama.l'a estiver consti
t n ida com metade e mais um de $cus mem
bros. 

§ 2.'' Qualquer Deputado poderá examinar 
com a respectiv:t CommJssão de lnquerito as 
aç!as e mais papeis concernentes á eleição 
pm· que se interessar, fundamentando as 
emendas, que, por -vemura queira offerecer, 
com a especítlcacão das secções eleitoraes 
que devam sel' appr·ovadas ou rejeitadas, as 
respectivas razões justifica ti v as e o numero 
de votos obtido~ pelos C''Ddic1atos. E~sas 
emendas serTI.o im}Jl'essus com o respectivo 
parecer e submettidus á. votação da Camara. 

Fór;1, das condições aqui indica.das, ne
nhuma emend•1, de DBputado estranho á. 
Commissão de Inqueríto será po:r ella r e
cebida. 

§ 3.' Qua\quer Deputado poderá requereL' 
e a maioria dos presentes deliberar que fique 
a diall>t a votação do p a recer, embora una
níme, dado sobre eleições dllvidosas, até 
que a Camara se tenha devidamente con
~tituido. 

§ 4. • Quando o parecer de qualquer uma 
elas Commíssões for no sentido da aunullaçãu 
ou não reconhecimento da validade de .qual
qFCr diploma, ficará o mesmo parecer arH\\dG 
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p:<r(l, sor discutido e votado rlepois da :1 bt~t·
turi\ do CAlugras~o. 

§ ::;,• Em todns os mais casos sobr•o vori
ficn.çã.o de poderes a C~lm<tra decidirá, •lcsde 
que esteja prescBte o quinto de seus 
membro>, pelo lllenos, ua.s sessõ<?s propara
torias4 

Art. 2l. A proporção que se for votando, 
o Peesidente declnrar<1 Deputados a~nelles 
cujos poderes se tiverem Jttlgado legalmente 
conferidos, e um dos Secretarias !'ará n liStll 
dos appro...,ados. 

Art .. 22. Verificada. o. lcgalida.dc dos pode
res, si se acbarern presentes Oepntados eru 
numero de metade e mal~ um, se r:u:·, :c de
vida cornmuni.caç:ão ao Presidente da .l~epll
blica e ao Senado, para (lue accordom no 
·edificío em que deve tel' Jogar a iustallação 
da ses,li.o legisl~üiva. 

Quando nao puder iniciar seus trabalhos a 
Camara dos Dep11tados no di<L nmrcaclo na 
Constituição. ou em lei ordinaria, por 11ão 
haver numGro legal, far·se·ba identica com· 
municação, e do mesmo modo se procederá 
logo que o Ullmero estiver completa. 

Art. 23 _ os Deputados se reunirão dio.
:riamente, éW meio-dia, om sessões prepara
terias e.té que esteja concluída a. verificaçtl.o 
dos poderes e possa realiza,r-se a abertura do 
.Congresso. 

Em sessues preparatorias do primeiro 
auno d a legislatura a Camara fuuccion:>rá 
com qualqum· numero de Deputados e leitos. 

cl.rt •. '~4- Os Deputado:; que não p nderem 
comparecer mandarão, comtudo, o seu pi
]Jloma e a exposição, por escrtpto dos seus 
impedimentos. E~sas escusas, !Jem como os 

-diplomas que as acompanharem, serilo re-
mettidos às res-pectivas Commíssães. Si as 
escusas forem desattendida.s, se fa.rá saber 
:por o !fi cio ,,os Deput:J.dos que se escusarem, 
afim de !]Ue compareçam. 

Art. ~5 - No caso de morte do Deputado, 
ou perola de· seu loga~ por ([Ualquer motivv, 
inclusí"e renunc·ía, a Mesa da Garoara, por 
intarmedio do 1 o Secretario, fará. tto goveruo 
do respectivo Estado por onde se der a vaga, 
lia prazo de cinco dias, a devida communi
cação, par a que se mande immedia tarnente 
proceder a nova eleiçii.o. 

Si a vaga se !ler· na representação do Dis· 
tricto Federal, e~sa communicaçà o será feita 
ao Ministro do l uterior. 

,\r· L 27. '>estas sessões se1·vn·ao o Pre
sidente e Secretario~ quf, o tiverem sido 
n:t sessão antecetlentü, e para examinar as 
es"nsas e os diplomas dos Deputados eleito~ 
no interreguo parlament;~r pat·a o preenchi
mento de vagas que se tenham dado, por• 
qualqller motivo, servir<i a Commissão de 
.Justiça. e Poderes da mesmo. sessão, até 
que 'e nomeie a que de...,ed servil' ur~ 
nova. 

Par<tgraplto unko. Os parecere;; acercit tlo 
reco!lllecimento de novos Dsputatlos ser((o 
tlad•)S pn.m ordem Jo dia. vinte e quatro 
iJorns depois da impressos no l!im·in do Cr.n
!P" I'i•s rJ _'útr:io;ud l afim de sel\~'ffi votados, ob ... 
servando se em tudo o mãis :J.S disposíçõ1;s 
dcs arts. 1\l , 20 o 21. 

Art. '2~ - As scssues prepal'atorh\s, de que 
trata o :trt. '21), dura.rão o~ (Lias que forem 
necessarios p llm os trabalhos de que a. Ca
m,tr« se tiver de' occurar até a aberturil th) 
Congres;;o :\'aciona!. 

Art. :w. ::-lo primeiro anno da legisla tnra , 
llil ultima "essão llrepara.toria, an tes d :1 a ber
tura tlo Congresso Nacional, o Presidente 
convithcrit os Deputados :t contra.hirem o 
formal compromisso de bem cumprir' os seus 
UtJYel'es pelo modo por que elle p:.t~sa <t 
faze l-o ; e , levantando-se, no que seril. ac om
panhado por todo;; quantos S<:l a charem n<\ 
sala, proferirá a seguinte affirmação : 

« Prometto manter e cump1·ir com per fei ca 
lealdade a Constituiç~to Ferleral, pr omover o 
bem geral da Republ iea. obsernr as suas 
leis, sustentar· lhe a união, a iotegri<Jade e 
" iudependencla . » 

.~ !." Em seguida. mandarà fazer a cha
mada e cada um dos Depntados, começando 
pelos outr<JS membros da Mesa, dirá ,i, pro
porção q ue foi' proferido o sett nome: -
1issi~a ~u;· o"lii.dt"o, 

~ :2 ." O Deputado que comparecer depois 
da aber:tum elo Congresso será recebido i~ 
e ntrada d <t sala pelos 3· e 4• Secretarias, e 
profel'irà. perante o Presíde~te a mencionada. 
formula tle affirma\•ão, não sendo neces3ario 
que haja na Camat•a o numero exigido para 
as suas deliberações. 

Art. 30. Os membros das Commissõe~ do 
Inquerito de que trata o art. 17, que ao 
t empo da ~obertura do Congresso Nacional 
lliío tiverem as snas ele ições julgada~ pela 
Cama1•a, ssrão substituidos por Deputados 
que for·em sorteado.> na primeira sessão que 
se seguir i daquella abertura. 

Ar~. 213. Nos outro~ annos da legisla.tur:1 
e nas cou vocações extraordina.rias , come
~rão as sessões prepara.torias seis dias an
tes do dest inado pa.ra. a abertura do Con
grcS!lo Nacional, afim de se veritioar si ha 
na Capital o numero de Deputados neces
sarios para a dita abertura e, havendo, Paragrapho unico. As Commissões de In
Suar-se a :participação de que trat!t o querito que não derem todos os parecere~ 
art. 22 . dentro 15 días·serão substituídas .. 
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CAPITULOU 

DA MESA. 

At·t. 31, A Mesa será. composta de um 
P!'esideute o qu:Ltro ::>ecret.a.rio~, eleito.~ no 
pl'incípio dtl sessão orrlina.rh e que servirão 
a.té serem substituídos nn. sessii.o ordinaria 
do anno seguinte, 

Art. :>,·2. Nas sessões extraordinarias e nas 
prorognções servirii.o a Presiot~nte e Secre· 
tar1os que o tiverem sido auten01·mente. 

Art. 33. Par;~ supprir a falt:L do Presi
i{ente e Secretarias haverá dous Vice-Pre
sidentes e dons Secretarias suppleutes. 

SECIJÃO I 

DO PRESIDENTE 

Art. :q. O Presidente é nas sessões o orgão 
d.a. Camara tcdas as vezes que ella tiver de 
ennunciar-se collectivamente ; é tambem 
fiscal da regularidade dos trabalhos e da co n
servação da. boa ordem, tudo na conformi
dade deste Regimento. 

Art. 35. São attribuições do Presidente, 
além de outra8 designadas neste Regimento: 

l', abrir e encerrar as sessões a h oras 
· competentes; ne\las manter a ordem e fazer 
· observar a Constituição e este Regimento; 

2', concedor a palavra aos Deputados, que 
oompetentemente a pedirem ; 

3• , estabelecei' o ponto da questão sobre 
que de>a recahir a votação dunote as ses
sões; 

4•, armunciar o resultado das votações; 
5~, impor silencio; 
o", suspeudor a sessão ou levantai-a quan

do não puder manter a ordem ou as circum
stancias o exigirem. Neste caso, não podendo 
se1• ouvido, deixará a cadeir(l.; 

7~, designar os tra.balhos que devem for
mar a ordem do dia da sessão seguinte; 

il• , tomar a aftlrma.çii.o dos Deputados; 
9•, assignar as actas das sessões e todos 

os decretos e resoluções da. Camara. ; 
10, nomear as Commissões especiaes que a 

Cs.mara. julgar conveniente ; 
11, in terrornper o orador quando se des· 

viar da. questão, ou quando faltar a consi
deração dovida â. Camara e ao Senado, e 
em geral aos representantes dos poderes 
publicos, ad. vertindo-o e chamando-o ao ponto 
da questão ou á ordem, e finalmente, reti · 
rar-lhe a palavra si não fôr obdecido, na 

'.conformidade deste Regimento, resalvudo, 
· entretanto, o direito de critica que assista 
ao Deputado; 

12, convocar sessão fóra das hous e dias 
mo.rcados, em algum caso urgente e extra
ordina.rio. 

t:'J, receber os votos dos Deputados; 
14, promover a publicação dos t t·abalhos e· 

dos ~<ctos da Camara de accordo com as pre
scripções deste Regimento, não permittindo 
a inserção, em discurso, de ex pressões e 
conr.eitos que tenham rlado Jogar ás adver
tencias •le que trata o n. li ·deste artigo, 
e que offendam o decor•o ila Camau. 

15, esgotados os recursos pres~riptos no 
n. li pó de o P t·esid.ente, não sendo o~edecl
do, mandar sahir do recinto o Deputado du
rauk~ a mesma sessão, de accordo com a Ca
mar<J., de . q~em, em acto expresso, pcdiril. 
ess·;). perm1ssao. 

10, recebe1· mensa::rens e outras commUr
niaações e actos do Governo, annunciando-os 
á Camara, para serem lidos pelo l • Secre
tario, 

!7, informar â. Camara, quantlo neces.snrio, 
sobre qualquer ponto de ordem ott de pra
tica p~rlamentar. 

Art. 35. O Presidente não poderá oll'ere
cer projectos, indicações ou requerimentos, 
nem discuti r e votar, excepto nos escrutínios 
secretos; mas, si o quizer fazer, deixará 
interinamente a cadeira ao Vice-Presidente, 
emquanto se tratar do o bjecto que se propo
nha discutir. 

Art. 37. O Pr•esid·Jnte da. C!l.mara e os 
quatrt• Secretarias não poderão fazer parte 
das dem:J.is commissõcs. 

SECÇÃO li 

DOS YICE-PRESIDEl'\TE~ 

Art. 38. Si o Presidente não tiver cll~gada 
á hora a:prn.za.da. :para o principio dos tra
balhos, o L" Vice·Presidente, ou, na sua 
falta, o 2•, tomará a cadeira e desempenhara 
todas as funcçOes expressadas na secçã.o 
antecetleute, cedeudo, porêm, o Jogar logo 
que chegue o Presidente. O mesmo 8C prati
cará qullndo o Presidente, tiver necessidade 
de detxar a. cadeira m omentaneamente. 

Art. 39. Os Vice-Presidentes poderão ser 
membros do qualquer commissã.o. e deverão 
continuar no exercicio do.quellas para que 
tiverem sido eleitos, excepto quaodo; por im
pedimento do Presidente, oeouparem o seu 
L ogar por mais de oi to dias. 

SECÇAO III 

DOS eiWRETARlOS 

Art. 40. São attribuições do I• Secretario : 
[•, ·ler à Camara 8. integra. de todos os ofii

cios do Governo e do Sena1o, e que.lquer 
outro papel que deva ser lido em sessão ; 

2•. fazer toda a correspondenci a. oftioia.l da 
cama.rt1.; 
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3•, rece~r todos os officios das autoridades 
constituídas e dos Deputnnos, igualmeo te 
todas as representações, petições e memoriaes, 
que forem dirigidcs á Camara , fazendo coo
stal' a mesma o ~eu conteúdo, em summario, 
para.ll!as dar destino na fórma deste Re
gimento; 

·· 4", fazer recolher e gurrrdat• em boa or,Iem 
os projectos, indicaçõe::, pareceJ•es de com
missões e as emendas que se lhes fizerem, 
J>ara os apresentar rtU<lOdo forem neces
lllltios . 
~ 5•, a.ssignar, depo:s do Pre!ide:Jte , as actas 
das snssões, bem como todos os decretos e 
resoluçties do. Camara ; 

6", dirigir, inspeccionar e fiscalisar t odos 
ó5 trabalhos e despezas da Seci'etaria ; 

i •, providenciar pam que seja entregue, 
por meio de avulsos impressos, aos S!'s. Depu 
tados, ás primeiras horas (1[\ manhã. se~ 
guinte, a. materia designada na veape1·a pat'll 
Qrdem dos trabalhos da Garoara. 

Ar t. 41. O 2• Secretario :L.'Big nará, depoís 
do 1 •, todos os decreto.~ c resoluções ela. Ca.
m~ra, bem como as act as, sendo cscriptas as 
das sessões publicas. sob .sua, inspecçl\o, pelo 
:funccionario respec:ti YO. As actns serão lidas 
em sessão pGlo mesmo Secretario. 

Art. 42. 03 3• e 4• Secretarias recebet•üo à 
porta do salão os Deputados qne de no\·o 
entrarem, os acompanhal'iio iL Me.~a.. onde 
devem prestnr a aftl1•mação . 

Art. 43. Os Sect•etarios, confor me SUé\ nu
meração ordinal, Stt llstitui!'iio c Pre::idente 
na falta dos VIce-presidente~ . 

Art , •14. Ao I• Secretario substitu ir;i o 2"; 
aó 2'' o 3•; ao 3• o ~·', C! a esste o l• suplente ou 2', si houver mais de uma falta ou si es
tivet' a usente ou impedido o I• . Na fotlta 
a bsoluta dos supplcntes, o Presitleate convi-
dar ei. qualquer Deput!<.ri ; pre~ <mto . · 

Art . .J~. Durante os trabalhos da. Camara 
em Commissão gerctl, servirá a mesma Mes~ 
que presidir ás suns sessões ordinarias . 

Al't . 49. As commissõos permanentes siio 
as seguit1 tes : 

L' Policio.. 
2'· Tomada de Contas. 
3• Or.;amento. 
4• Coustituiçiio c LegislnçiTo . 
5' Petições e Peusoes. 
ô• Justiça. e Poderes. 
~~ Diplomacia e Tratados. 

· 8" 1\íar inha. e Guerra. 
n• Fazenda. e Concessões. 

JG> Indus.tria e Obras Publicas. 
ll' Iustrucçil.o Publica . 
12·' S:wde Pu hlica. 
13·1 Agricul tul'a e Colonilaçiio . 
14• Tn.ri fas. 
15• Redacç..1.o <las Leis. 

Art. 50. Além da.s com missões de. que 
tratum os art. 4(; e ·19, a Camu.ra poder;i., 
quando os iut~ressas no.cionaes o exigirem, 
convidar o Senado a constituir com mem
bros de ambas as Camaras do Congresso uma 
ou m;\is Comrni~sões mLI:tas para se occupa
rem do estu•l o üos c:u;os occol'!'antes. 

Art. 31. Para ~e nome..<tr uma Commissão 
Especial será necesson•io que a lgum D~putado 
o requeirn , inrli<>tlcdo logo o olljecto do que 
ellc\ deverá tra.tat•, e que a cama.ra o llecida 
por meio de votação, salvo si se tr~ta.r dos 
casos dos a,rts. 17\l·, §§ l•e 10, 182, §§ 3• (! 4•. 

,\rt. 52. Além das Commissões Pet•ma.
nenles, haverá tantas commissões especiaes 
externas quau~as a. Camara j ulgar neccssa
l'ias, n rcqncl'ime nto daqucllas. 

Al' t . 5'1, As Com missões de Tomnd<t dr. 
Contas, do Orçamento, de Constituiçií.o c de 
Legisl:1ção é Pdiçõese Pemõns serilu de uove 
mctniH·o~ cttrla uma ; as de Justiça e Pode
res, de Diplomacb\ e Tt•atados, rle Marinha e 
GttetT,t, rle F:~.~enrta e Concessões, do Indus
tl'ill e Obms Put.licas , de lustt•ucç:ãa PuiJ1ica, 
de S:~U.Je Publica, de Agricultura e Colo-

Ai't . 45 . As comrAiE~ÜC'' set•ã•) geraeB, pet·· uização e da Tari ras, serii.o de sete membros. 
manentes, especiaes e l!lixtas . e a de Rod~\cção de trcs. 

Art. 46. As Commissões geraes serii.o for - § r.• As Commissões aspeciaes tanto iu
madas peb Camnr•t to.la . Terão as me~mas ternas como e:<e:ternas e as mixta.s sn compo
Iuncções c gulj.rda.!'ão as mesmas regras r ''.!l'i · rão do nu mero d~ metnbJ•os que a <::a mara 
mentrles •tue llles fopom npplicnveis; nenhum (letePminar. 
de seus merubl'OS podc!'<i. t~!lar mal~ de duas § 2 . • A Commissão de Policia é consti
vczes sobre o mesmo r.ssumpto e n enhuma t ui(la peht Mesu, 
moção de encerramento de cli~cus~ão Sel'ó. Art. 54. Nenhum Deputodo poderit seL' 

.Permittida . mcmbl'o de mais de uma commissão per-
• Art. ~t7. A Cama r.'\ pôde constituir-se em mnnente. 
Comrnissão geral, por indicação geral, por A~·t. :.,;;. A~ Commissões J;>er:n~nentes d~~ 
indicação de qul\lque_r Det~u~do, ou lmm~-. vor~o ~r eleitas logo no prmctplO_ da ~ss~9 
diatameote, ou em dm .prenamente determ1- ordin<>rta. da c:Ld~ a.nno ; e durar~ . na.o ,o 
nado, cingindo-se ao a~sumpto da reunião. , em tollt'l ella., mas ta.mbem nas sessoes extra-

vot. I V S5 
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ordioai'ias e n;J.~ p1·orogaçõ~s que tiverem secrato, contendo cada ced,•la tantos nomes 
Jogar, até t\ ultima sessão prapa.ratoria. da quantos correspooderem aos dous terços do 
15essão orrlínBl'ia do anno seguinte. numero total de membros marcados )!ara 

Art. 51i. As Commlssões especiaes, t:~.uto cada uma dellss. 
internas corno externas e as mixtas, durarão Pa.mgrapho unico. A eleição das Commis
unicamcnte emqua.nto se tratar do negocio· sões P~rmanent~s c das E:;peciaes, tanto in
de quo !'orem cncanegadns e que de!' motivo t~rnas como externas, S3rá feita. ã p luraii
á sua nomeação, cesssun,lo igualmente as dade Nlativa. de vows , sendo que a.s Perma.
suas funcçõcs com a logislatura em que tive· nantes aerã.o f~itas ao mesmo tempo, em tres 
rem shlv nomeados, ainda. mesmo que os grupos, dons de cinco cada um e um de 
seus membros t:>oltam sido eleitos pa.ra. a quatro ; em caso de empate entre ~s -votados 
nava Je~l8latm'a. decid1rá a sorte. 

At·t. 57. As CommisEões poderão eltlgir Al't. 63. Puderá a Cama1'a commetter ao 
dos Ministros de Esta.do, por ínlermouio do p,·esidente a. nomeação li e qualq uer Gommis· 
1• Secretario da Cll.m~r.l, todas as informa- são E$pecial ou Mixtl. 
ções que lhes forem necessttrhs P<Lra desem- Art. 134. Si falta.r algum mernb!'o dos 
penho dcs seus trabalhoe, não podendo llaver eleitos ou nomeados para quEP.lquer Commis
demora. que prejudique o respectivo anda· são, ou tiver algum impedimento, o Presi· 
mento : e tambem poderão pedi!' pela mes- dente uomeal'iJ. outro que o substitua. 
ma fórmn., quo so convidem os Ministros Art. 65. A nomeação das dep utações que a 
de Esta11o para. conrerenciarem co!U ellas Co.mara resolva qne sejam nomeadas compete 
sobre qualquer ohjecto que julguem neces- ao Presidente. 
sario. 

Art. 58. A' Commissão de Tomada de 
Contas incumbe : 

1. • D<~r pil'ecer sobre o bD.lu.nco defioitivo 
de cada. exercicio financeiro P formular, jus
tificando·o, o projecto de lei aprovando as 
contas desse exe,·cillio e fixando definitiva· 
mente, tanto a. receita como a despeza. a. elle 
pertenceu tes. 

2. • Da. r parecer e propor á C amara a ap
provaçã.o dos a.ctos do Govcmo· submettidos 
a.o Tri bnal de Contas, e registrad('S sob pro· 
testo. 

CAPiTULO IV 

DAS ELEIÇÕES DA ,\Il':SA E COm,USSÕJ::S 

Art. 59. A eleição do P resi deu te e llos 
Vtca-President.es será feita ao me;,mo tempo, 
por tl'llcrutinioseci'eto, á pluralidade absoluta 
de votos expressos dos Doputa1os !Jresente~. 

CAPITULO V 

DAS AC'I'AS 

Art. 66. De o a da. uma das sessões da Ge.- . 
mara se lavrará uma acta., que deverá. con
ter os nomes dos Deputados p resentes e au
sentes, e uma exposíqão succinta de todos os 
tra.balhos de cada. dia e do expediente que toi 
lido. 

Essa e.cta serâ. lavrada ainda que não haj\\ 
sessão por fa.l ta. de numero'. 

Depois de a.pprovnda a a.cta, serã assignada 
P'' lo Presidente, 1• e 2° Secreta.rios. 

Al't. 67. o~ proje11tos, emendas, pareceres 
de Gommissões, indicações a requeri mentos 
serão mencionados em extracto na acta. ma
nuscripta., e transcriptos por extenso no 
Diw·io do Congrc.•so, com a declaração do seus 
autores, bom como todos os riiSCilrsos que 
llouvorem sido proferidos; as informações c 
do~umcnt.os lidos serií.o sómontc in,lico.dos 

.\rt. üO. Si no primeiro escrutínio níngucm com decl<~.raçào (lo objecto a quo se rc['erirem 
obtiver m:1ioria. absoluta, passarão por se· · ... 1. - · t • 
gondo escrutínio os dous mais v útodos; e, si salvo 81 a. suu. pu" Jcaçao m egral ,or reque-
llouvor ma.is de dous com votos igua.es, a rida á Mesa pelo Deputado quo os leva~• ao 

conhecimento da. Camara. 
sorte decidirá quaes dc~vem entrar no se- Art. 68 . O empl'egado da Secretaria, en-
gundo escrutinio. Si sabirem empatarlos os d d · d · · · 
dous neste segundo escrutínio, a. sorte deci - carrega 0 0 servJçO as a.ct~s. ass1st1ra a 
dirá. qual deve ser 0 Presídent l ou Vke-pre- todas as ~es.sões publicas, deeempenband.o os 
sideote. encargo.~ que llle !orom commettidos :pela 

Mesa. 
Art . 61. 03 Secreta rias serão eleitos ao Art. 69. E.' permittido a qualquer Depu· 

mesmo tempo e pela. fórma por que o são o tado fazer inserir na acta docla raçao cscripta 
Presidente ou Vice-Presidente; será o l " sup· do voto, uma. veil que não seja motivada, nem 
plente o imme•liato em votos ao 3• Secretario importe pro testo contra decisrio tomaJil pelll. 
e 2• supplente o qne se seguir ao 4" secretario Cama.ra, e a apresento na mesma sessão ou 
em numero de votos. na primeira a. que eompa1•ecer. 

Art. 62, A eleição dos membros das Com- Art. 70. Na acb. manuscripta ou no 
missões Permanentes será. feita por escl'utinio . Diario do Congresso, não será, com tudo, in-
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.serido nenhum documento som expressa :per
missão da Mesa, tomada. pot· despacho do I" 
SecretArio. 

At•i. 71 . As actas, organizadas na fórma 
dos arts. 65 c 67 serão impressas por ordem 
.. ch~ouologica nos A nnaes e estes d!stribnhlos 
polos Deputados à propor1,·ão quo fllt·em sendo 
p ublicndos. 

CAPITULO Vf 

D:JS TRAUAJ,UOS DA.S GO~lM IS5UES 

Art. 72 . Ate t1•ru; clins depo is do cleit<\s, 
cada uma d:ts Commissõess o rounirâ em 
•.uma. das salas do cdificio da. Cam:u·., pa.t·:t 
eleger pDr e:;cl'Utlolo secreto o sou pPcSi· 
dento. Fin.J.o o pt·a.zo dMte artigo, sem que 
se tenha. pt·ocedido a eleiçã.o do pr<Jsldente, 
assumirá. essa funcçã.o o ma.is velho em 
idade de entre os seus mernb1'0!1. 

Art. 73. Ao presidente de cada. Commiss:ío 
compete con vocal' a sua reuu ião todas as 
vezes que julgar noce.s:.rio, ou lt10 !or exi
·ghlo pot• qllalquer de seus mcmbt•os, o dh·i
gil·a. nos seus trabalhos. 

A 1·nnniã.o d~ Commissão se1•á a.nnnciad~ 
com antecedencia., polo menos de 24 ho!'fls, 
indicando-se a. hot•a. em quo se deverá. ren
Jlir, o Iogu da. reunião e a ma toria ou ma· 
t erias d.e que torâ de occupa.r-sc 

§ 1.• Os papeis snbmcttidos ao estudo de 
cada Commissão serão pelo l • Secretario da 
Camal'a rcmuttidos ao J•espectl ''O Presidente, 
que os distribuil·ii pelOl: seus membros. 

§ 2.• O mornbt•o da Colllmissão a quem 
for dist ribuído o estudo de qualquer mttte· 
ria fará. sobre a. mesma. o seu r clatorio· e 
formula.rá. o J.>:u ccer qui} se1~.í. lido em sessão 
da respectiva Commis.>ão c sajcito a dis· 
-cus.são o voto d.e seus membros . 

Art. 74. E pct•Jnittld.o a ClU<\lqu or Depu
tado assistir as se.~sõos da.s Commissõ3S, 
<li.,eutü• }Je1·a.nto as mesmas o assumptQ, ou 
~ovía.r-l11es qua.lquor exposição ou oscla.t•eci· 
monto por cscripto e propor cmeo.da.s, as 
qua.es podet'fLO fu ndamentar p or cscripto ou 
Yerbalmente. 

Quando as Commissões não a.doptarem a.s 
cmentla.s, ser fio as mesmas a.nnexa.d<\S ao pa
. l~cer para S3rern tomadas em consideração 
.D-1la Coroara. 
- § 1.• As exp:>sições escl'iptu que forem 
apresentadas ás Commissões serão impressas 
. com o pa.recet•, si os seus autores o requGre
.rcm, assim como o resumo d~s observações 
·que forom feitas verba.lmonte, desd~ q_ue os 
1nterea:!ados $0 encarreguem úc rcd1g1r os 
extractos. 

§ 2.• O interessado directo nas questões 
que Re deba.terom perallte lU CommissOes 
podGrá. ser udmittido a. deCenller os SGtts di-

reitos por sj ou por prpcur a.dor, por escripto 
ou vct•tlulmonto, obtendo prêvia.mentl> per·
mi~ão da propria commi~são, quo resolveriL 
por• maiot'Ül. de ~·otos. 

Ar;;. 75. Qu:wdo não comparecor o Pl'•)
s ícl~r.tc da Commis>ão. os mcmb!-o3 proseu~es 
nomca.r-iio quem o sul;.;Litua. 

Para.gra.pho unico. A pl·~tdencia. da se.>5ão 
de Com missões rcun idas compete ao pre~i
ctento que fot• m<l.is idoso , o qual {lesigna>:::; 
o rcla.cor da. m ttelia. · · 

1\rt . 76. Serão secretas :~.s sessões d().S 
Commi3.wes, semp! c q uc seus tra.bal hos vci·· 
sarem sobre projcctos do lei ou rcsoln<;âo 
attinentc3 á docia·ação de . guern ou a.c
c·H·ilo sobt·c a paz, á t'•'S<Jluç5.o sobre tratados 
ou con veoçõCls com as nações cstt·aogoiras e 
á. concessão ou a. negação de passagem i.lc 
ÍOl'Ç-1.8 CSLraogcira5 }leiO territorio Jlacional 
pa.ra. opct·açõcs milit.:u·c3. 

Pat•agrapho. unico. Nos pareceres r esul
tantes desses tt•abalhoJ se considerará. samp~a 
a corrvcnlooClia. ou inconvonicncia úc ser o 
(l.~sumpto díscutiddo em sessão publica da 
Cllmaru., c ~aes pa.t•eceres com as emendas e 
votos em separ.tdo. qu e com olles so rolacic
neru , serão em sigillo entt•ogues pelo presi
dente da Com missão ao Pt·esidente d~ Ca
m 'l.l'a para seguirem-se os tet·mos dos a.rtigos 
119 e seguintes deste Regimento. · 

CAPITULO VII 

D.~ Oll.DE~I DO~ l'RAll:\LI!OS 

Art. 77 , As sessões do. Cama r a. ser§.o pu
blie:t5, prin.cipia~ão ao meio-dia , dum rüo 
quak0 horas, regnla.üas pelo t•e!ogio da sala, 
e serão snccessi vameu te realizadas em todos 
us dias uteis . 

Poder ;í lta.VO!" se;;s.'ío nocturna. quando a 
Clltna.rn., a. l'equcl'imento de ;tlgum <los !C\1!:1 
mombros, assim deli ber:u· . 

§ 1.• Quilndo osti\'et•om om ordom •lo uin. 
pa.ra iliscussã.o a.~ leis aonuacs, as sessões 
dm•arao cinco llora•. ! oodo, toda.vía, nestes, 
como nos outros dias, dostina.da a. pl'irneit·a. 
hora, qtle ~erll. impt•ot•oga.vel, i!o'l expcdlcllte, 
Isto é ti. lei tur(l, de ol'llc ios . ap!'oseoLaQiiO ue 
requerimentos, indicações e projootos • 

§ 2. • Nos casos urgentes ou quan(lo pare .• 
cc1• conveniente, poderá. n Cama.ra, a rcque 
rimcnto de algum Deput.ado, p rorogar a
hor·n.s das sessões día rias e detel'mloa.r qu~ 
ha.ja. sessão nos <lias excsptua.dos . 

Art. 78. Dada. a. hora. do pt•incipiar a. ~es
são, o Pt•e.lidonto, Ser:wetario e Deputados 
occupa.t·ão os seus Jogares ; o Pl'e:sldcnte 
toca.rll a. campainha, o l • Secrota.rio fará a. 
ch amada. e o 2• lllat•cará na liata. nomioal os 
presoates, bom como os ausente s, pa.ra o~ 
Iins do art. 66. 
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Art. 79. Achando-se presentes Deputados 
em numero do um sex to. o Présideate 
abrirá a sessão corn as palavras - Abre-se 
a sessão. 

Art. 80. Si até 15 m1nutos do:pois da hora 
regimental não houver presente a sex~a 
parte dos membros da C<\rnara, o Presidetlte 
decla.ra.r<t qtte não pMe haver scssli.o c con
vidll.rá os Deputar! os presentes a se oecu P"-· 
r em com os trabalhos das CommisEõe.: . 

Art. 81. Si , por motivo da demoro., a ~e;
são começar depois da hora regimentll.l dn
l'ar:l. o tempo necessa.rio paro. complctat• ae 
:horas de offectivo trabalho. 

Art. 82. Aberta a sessão, o 2' S ecró tario 
fa.rá a leitura da a.cta. antecedente, a qual 
considerar-se-ha approvadn 1nuopendente u~ 
votacão, si não houver sobre a mesma im
pugnação ou recl:unw;-ão algu ma. 

Art . 83. Si, poróm, algum Deputado lem
brar alguma inexactiilão, o 2" Sect•etario ou 
qualquer dos outros llara. os neco~sarios es
elarecimen tos ; e qua.ndo, a pezar delles, a. 
Camara. rccoohece\' a iuesll.ctidão i.ndicada, 
será emendado. <t <te h aon formo se veucsr. 

Art. 84. Depois de a.pprovada a. acta, o 10 
Secrctm io fu.r à. a l~itura dos offlcios recebi
dos do Govoroo e do Senado, e, de accordo 
com o Pre~idente, irá dando aos mesmos o 
destino que lhe parecer ma.is cotnenlante; 
lUas, si algum Doputa.do lembrar outro des
tino, então o P1•esiúeote consult.al'â. <i Ca
mara e se seguirá o que dec:dir u. Yotilção. 

Art. 85. lmmediata.meute . o me.,mo Secre· 
tari~ dnrã. conta, em breve r·e1a.tor·io, dos 
officros, repl>eiwntaQões, potioõos a memot•ia.es 
que tivct·em sido enviados ;l Cn.ma.ra procc
dendo·se <.lcerca U.e seu destino come no a r 
tigo an!c~edente. 

Art . Sli. A isto :;e scglliJ'á a loi im•a dos 
P!l-l'ecerc,; de Commis~õcs, projectos. inttica
çoes, rcrpterimen to dos Daput(l.(los, qne esti· 
ve1•em sobt•c a mesa., não se gasbndo 111ais 
tempo do que a primeira hol'a de Ee>silo, 
potlenilo o DG11utado j nstificn.l·o lmlependcntc 
de Ut'gnncia na mesma. primeira. hor õl. , quo 
em. ca~o a.l gum poderá S()l' excedida.. 

Paragrapllo uni co. Os requ!lrimen tos set·ão 
verbaes ou escl'iptos : 

a) Se1·ão verba~.> e independem de apoia
mento e di;;cussão; sendo votn.dos com qual· 
quer numero, o> que ti verem por fim pedir : 
. ·publica.ção, no Dícwio do Congresso, das 
mf~rma.çõcs llo Governo, repr<iscntaçõl!s, 
pet1ções e quMsquer documentos, euj~:~ divul· 
gaçií.o seju. do interesse publico; 

Prorogação da hora. da. sessiio • 
L"-vantamento da. sessii.o po~ motivo de 

:peza.r 9u__ rcgosijo publico. 
11) Set•ao verbaes e Independem de a.poin.· 

meuto e discussão, sondo, por~m . votados , 

havendo numero legal, os quo tiverem por · 
fim pedir: . 

Dispensa rle impressão e de interstício da. 
dis~u;;são de qualquer projecto ele lei ou reso· 
luçao ; 

Dispensa de qualquer Jogar da. Mesa. ou de 
C<lmmis.•ão. · 

c) Todos os mais requer im~ntos, que não 
to.rem qe OJ'clem, _serão oscrit0s o sujeitos á 
d •scu~sa.o e vota.çao, na fórma do ar·tigo se
guinte. 

Art. RI. Os requerimentos, para. ou e pos~ 
sa.m ser n:dmittidos, necessitam dÔ apoia
mento de cmco Deputados, pelo menos, e não 
havendo quem peça <~ pa.la.vra sobro a sua 
materiu., seríio postos á. \'otação ; no caso 
contt•ario, serão discutidos Qa pPimeira hora 
tb sessão s11bsequente, si nestn não houver 
oradot•es inscriptos, e, dada essa hypothese, 
na. da que se seguir , de preferencia. a outros 
qna.esq ner a.ssumptos. 

Qnando, po1•ém, forem diversos os re
querirnsntos, a Mesa, para cumprir o dis· 
posto neste artigo, rcgula.r~se-ho. pela ordem 
da apresentação. 

Art. 88. São consideradas como reque• 
rimentos, t odas aquellas moções de qua.l~ 
quer DeputadO ou Commissão, que tive1•mn 
por fim a promoção de algum objeeto de sim· 
pies expedien ta, como pedir informa.ções ou 
esc!Rrecimentos ao Governo; pedir dispensa 
de alguns dos traba.ILJ.os da. Mesa. ou da.s 
Oommissões ; p6d!r ~essão extraordina.rin, 
augmento on prorogação d~:~s horas da ordi
naria ; pedir alguma. providencia que a. oc· 
~urrencia th\s circomstancin.s fizer necessaria 
sobr·e objecto de s\mples economia dos . 
ti'a!lalhos da Caroar<t ou da policia da Casa, 
que nao estejo. determinada no Regimento, 
ou sobre a itlohservancia de algltnlll. disposi
ção legal. 

Art. 89. Finda a pri~oi t•a hora da sassão, 
sr. começari• logo a. tratar tla ma.terio qua 
csti\·er destinada pa.ra ordem elo dia, londo 
o I• secretnrlo o que se t iver de (liscutir ou 
votttr, no caso de não se achar impresso. 

03 JlM'L>eeres, pr~eeltoa, índicnções e raque· 
rimentos, que se na.o tiverem lido pm• f;j,Jta 
!lc tempo ficarão para a seguinte sessão. · 

Ar t. 90. A ordem est.a.belecida nos at•tigos 
antecedentes só poderá ser alterada ou tnter· 
rompit.la: 

1•, no caso de urgencia ; 
2•, no CMO de adiamento ; . 
3', para a posse de Deputado. 
Arl . OI. O Deputado que quizer propõr 

urgencia, uzal'á da formula-Peço a palavra 
Jlara negocio urg.~ntc. 

Art. 92. Urgente pnr:. se interromper n 
ordem do dia , só se deve en~on·ier nquerla 
negocio, cujo resultt~do s~ tornnria nullo c 
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de nenhum effeito, si deixa~ se de ser tratado Art. 100. Quando nas sessões se fallar 
imroedl!\tamcnte. em Deputado, !erá este tratado pelo ap• 

§ 1.• Submettido á Camarn o req uerimento pellido, aunex:~n1o-so·.lhe sempre-Senhor~ 
de urgencia, si ella. decidir a!flt·mativameote que igualmente se praticara, nas actas, 
:por su a. maior ia, entrará a ma teria imme- ilmtcws e registros. 
diatamente em discussão, ficando 1Jrejudicada. "\rt . 101. No acto d" dis~ussão, quando 
a ordem de dia., até a sua. decisão final. qualquer Deputado ti vor de reft,re-so tt ai-

§ 2.• Quan to ao andamento <lo negocio gum collcga, o fará com a urbanidade e 
declarado u1•gente, a não se tratar de simples cortezia. que o decoro da Cam~\ra exige . 

. requerimento, parecer ou projecto rle Com· Art. 102. r\enhum Deputado poderii fallar 
missão, todo qUtLJquer outro assumpto , seja sinao: 
.projecto ou indicação, <lepois do orrerecido e 1°, sob1•e objecto de que se e3tejl1. t ra.-
t undamento.do pelo autor ou um dos autores, t:~.nto ; 
devor á. ser remettido ao estudo da Com- • 2., para faze r requerimentos e offerecer 
missão competente, na fórma dos arts. 135 e projectos e Indicações na occasião campa-
segui ntes . t ente; 

Art. 93. b adiamento põde ser sempre 3•, sobre a ordem u:t conformidade do que 
apresentado em ot•dem do dia. e sem deba te dispõe este He~ilnento; 
será decidido, não podendo, entretanto, ser 4•, para prOtJOr nt·geacia ; 
apresenh\do quaudo a Camara. esli\•et• em 5". p.'\ra explicação pessoal. 
.-votn.ção, quando or ar qualquer Doputu.do, Ar t. 103. Nenhum Deputado na discussão 
ou depois llt~ encerrad<t a discussão !la. ma· poder á. !'t~lli:t.r em sentido coutracio ao que j tl. 
teria. es tivet <locidido peh C~ma.ra. 

At·t . 94. Niio se proporão adiument os Al't. 104. Quando algum Deputado f<tllar 
· indefin idos ; por conseguint e, o Deputado que sem ter obtido [I palavrit, o Presidente o 
. quizer propor qnalquer adiameuto deverá ad vertirá com a paHivra-Ordem-e ~i elle 
inilioat' logo o tempo para que lla. de ser não olJeilecer, sendo a(lverf.i(lo segunda vez, o 
:le'ferido o negocio ; e si ouiro Deputado pro- Pl'esi<.leutc su.~ peuderit a sessão. 
puzer outro adiantamento, a -vot<:1ção dn. ca- Art. 105 . 1\ão ú permittid a a. leitura. de 
m~m decidirá qual deveril. pt•evalecsr. · discursos escriplos, ux:ceptuo.uos os r.~latorios 

das CommiiisCies, e a.s razões justificattvas dos 
A

0
rt. 95. Todos fa.lla~ão de pé, á excepção: proj9ctos, Jndtcnções e req~tenmentos, s~l':o 

lo' do Prestdente · . precelle'!'!do licença concedHla pela matorm. 
2, do Deputado que por onf~rmo ohttver I dos DeputuLlos presentes. 

~os m<lmbros presentes permtso<oo pnra fa l!a.r Essa Leitura, porém. não el::ceder:í. de meil' 
· .,entado . hora, e os •·espectivos originaes serão imme:-

.\.rt. 06 . Nenhum Deputado poc!orâ f~tllar din. tamcnte entregues á Mesa p(tra a publl-
scm tat• pedii!o a palavra, declaram! o si pro- caç:ão no D iw ·f.o w• CoilfJ1'csoo . _ 
tendo fa llar l'ITO ou coatn,, c sem l ho ser con- .\rt. 100 . SO nara. reclamar a. exec.uçao de 
.:Mtda, diri~;iodo sernpt'e o discurso ao Pre- artigo e:spt·esw ' do Rcgim3nto, se poclel'á in
sidente ou (J. Cama•·a enl geral. A pa lavra têrromper qaom cati\·ar f.lllando, o que se 
será dada. alternadament.e. fa.râ. di z.entlo- Ot•dom. 

Art. !)7 . Para se guardat• a ordem e evitar Art 107 . Si no ca.lol' d~1. discussão, o Depu.-
a disputa do p referencia., um dos Sacretarios t ;1~lo se exceder, o Presidente o ad vel'til".í. 
ta.rá. uma. ~elação <los Deputados que pe· jlrlmeira e segunda. vez com a. expt•essão
direm a pala.wa, pa ra por ella se reger o 01\lem ;-continuando e lle , o Preo;ídenta, 

. Presldent e. depois de chamai-o nomiualmente á ordem, 
Art. 98. Quando muitos Deputados pe- lhe dil'ti.-não sendo a.ttendido-o Sr. Depu

dlrem a palavra. ao mesmo tempo , o Presi- t~l(lO L~ ... uão JlÓde continuar, e si não for 
dente darà a precedeucia a. quem l he parecer , obedecido, suspenuerá. a sessiio, ou observa
ficando, por<lw , l1. sul\ decisão sujeit:l.. á ap- t•à o di~posto n o n. 15 do M't. 35, si for caso 
llrovo.ção da Camara, no caso de algum Depu- !la providenci11. alli indica.da. 
tado o r ecla.m:u·. Art. 108. Quando o Deputado que estiver 

Art. 99. O autor de qualquer projecto, fallando divagar da quesULo, ou quizer in
Indicação ou requerimento terá preterenoia , trot.lltzit• indevidamente materia nova para. 

' sempre que p edir a pa.lavr!l. sobre a sua. a discnsi!ão, o Presidente lhe apontará qua.l 
. ma teria. <i o objecto que se disrnte ; e si o Deput;\do 
. Os relatores das Commissões seriio para insistir, sendo adver ~iuo por duas vezes, 

· este llm cons iderados como autores dos re~ mandnl-o-ha sentar·se, usa.nao da. formula
· spectivos paree(lres. Entre o autor do pro- O Sr. Deputado F ... póde se sentar-no 
jecto e o relator do parecer a prefereneia que . o Dep utado deveril. obedecer prompta-

. caberA ao primeiro. mente. 
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Art. 109. Nenhum ;)eputado poderá faltar 

mais de uma vez na primeira discussão de 
quaesquer projectos sobre a mrttel·ia. delles, 
excepto seus autores, que o poderão tozer 
duas vez~s ; e nas outras discussões, nenh um 
Deputado poderil faliar mais de dua.s vezes, 
ainda mesmo havendo emendas. Esta dispo
Deputado poderá f1llar mais de duas vezes 
sição ê exteo~iva a qualquer outra ma teria. 
que entra em discussão, excepto as de quo 
trata o art. 110. 

julgados urgentes por voto da maioria da:· 
Garoara, a requerimento de qualquer Depu
tado. 

Nas discussões que s~ fazem por artigos, 
os Deputados teem o direito de fallar duas 
veze~ sobre cada um delJes, e sómente uma 
llora. por e..~da vez que obtiverem a palavra. 

Art. 110. O Deputado que quizer explicar 
alguma expressão que não se tenha tomado 
no seu verdadeiro sentido, ou produzir um 
acto dfscon1Jecido ti. Camara, que ttnha re
lacão dírecta. com a q uestã.o em de bn.te, o 
Jloderá fazer. Neste cnso, porém. não será 
permíttido ao Deput<vJo exceder os limites 
restriotos da explicação ou produeçã.o do 
facto para que 1i ver pedido a -pala v r a, não 
podendo ser prejudi<!t!da. a ordem dtl dia, 
salvo urgencia concedida pela Camara. 

·As rectíllcações, porém, dos ilíscursos 
serão escriptas e entt•egues á Mcsn, que as 
mandará publicar no Dia;·io do CMig;·esso. 
ostaouo em devidos termos. · 

Art. lll. Nos 1·~querimentos e questões 
de ordem, a. nenhum Deputado será pe1•mit· 
tido fallar mais de uma, voz, nem mesmo a 
titulo de explicar; o autol' do requerimento, 
1JOrém, poderá faliar uma segunda vez. 

Art. 112. Dada e1, hort\ de fitldar a sessão, 
o P residente, tenllo examinado com os Secre
tarias as materins e projectos quo houver !i[t 
Camara, designará o que lhe parecer mais 
interessante pa.ra a ordem do dia da sessão 
~eguin te, e se a ordem do ilia. Jor di víd i. 
da em duas partes, o tempo para. a prin:elra 
ni1o poderá se r excetlido por m11.is de um 
quarto de hora. 

Art. 113. Si algum Deputado quher lem
brar qualquer materia que julgue conve
niente pt~ra entrnr na distribuição d.iaria dos 
trabalho~, podara razel·o ou dil'ig indo se em 
pa.rticulat• ao Presiden te, ou requerendo na 
primeh·a hora aa sessão, e o Presidente pre· 
~tur4 ~ üevida. consideração ã requísí~ão do 
Deputado. 

Art. 114. o Presidente poderà dar pu,ra a 
ordem do dia tr·abalhos de Commissões, desde 
qoe ~a. Ca~ara não hsja mttteriLI para ordem 
([o du> segmn te . · 

Art. 115. A dfseussão e votnção de qual
quer dos projectos das leis annuua ~eril.o 
dadas para. ordem do dia de pt>eferenclo. IÍII 
de outrils quaeEquer projectos, solvo os pa
receres .sobre verificação de poderes o os 
projectos iniciados por pro_postas do Governo, 

Art. 116. .\ntes do Presidente começar a 
dar a ordem do dia da sessão seguinte, po
derá. qualquer Deputado pedi~ a prorogação 
da se,seão para . ultimar o negocio de que se 
estiver tratando ; e o Presidente eonsulta rá 
os Deputado~ presentes, qualquer que seja o· 
seu numero, por meio de vohção, inde· 
pendente de discu8são, si a se~são deve ser· 
prorogada. 

Art. ll7. A prorogaçã.o seril. por t empo· 
determinado e fixado por horas ou minutos, 
podendo ser excedido, si for votada nova: 
prorogação. Estas prorogações não poderão 
ser annu!ladas siuã.o pelo encerramento da 
discussão respectiva, por fa.lta de oradores •. 

Art. 118. Pa1·a findar a se~s!io, o Prcsi
dente usal·á da formula-Levanta· se a sessao ... 

CAPITULO VIII 

DAS SESSÕES SECllETAS 

Art. llO. O pedido de sessão secreta será · 
dirigido ao Presidente da. Camara, que o 
su bmettera, sem demora, a deliberl!.ção
seet·eta dos presidentes Llas Com missões Per -
mnnentes. 

O assumpto sera logo indicado por es
cripto. podende o autor ou autore.~ do pe· 
dido fundamental-o mais nesenvolvida.mente 
perante a Commissão dos Presider..tes. 

Defer ido pela maioria d,• Commbsão o. 
pedido da ses!âo secreta, será e~ta convoca
da paea o dia e hora que o P r esidente da 
Cnmara designar, d!3 accordo com quem a · 
tiver• promovido. · 

No caso de indeferiment o, é livre a reno-· 
va<:,ão do requerim(•nto perante a Cnmara. 
em ~e:são pu b!ic1:1. 

§ l. o Serão eanvocadas sCJssões secretas, 
sem dependencíade prévia consulta, q uand&· 
forem e nas requeridas por mais de 40 Depu- · 
tadcs ou por a lguma das Commissões, par~. 
tro.ta1• de r.nateria. commett\da ao sou el:ame· 
ou que tor de sua. competencia. 

§ :~.· E, p~rmittido aos Deputados que 
tomaram parte nos debates se~retos r eduzir· 
a esaripto os seus discurso~ para serem ar
chivados com os documentos, de que trata C· 
§ 2• do art. 121. 

Art. 120. Havendo sessão seereta, o Pre
sidente farll suspender a se~sll:o publica 
quando tenlH\ começado, pura fazer sahir d:;,· 
sala, das tribunas e das galerias todas as 
pesaollB O!(tr~nbaa, inclusive empregados da 
Ct\mara o ont~arreg~do~ du~ serviços $teno·· 
graphlco e redaoc;lllo doa debates. 

Art. l21. Rounldtt a Ollmt\J'& em IOS&io ll!·· 
ereta, dellberar·lll·ha, em prlmelro lot~ar, RI-
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o assnmpto deve ou não Eer assim tratado ; 
e, segu.otlo se resolver, a sessão continuará. 
secreta cu se far :i. publica. 

§ 1 . o Antes de encerrar-se a Ee!são se~reta 
a Camara. resolvará. si o seu objecto o re
sultado devem ficar secretos ou ser notados 
na acta publica. ; igualmente decidil·ã, por 
simples vot~~.<ão c sem discussão, si os nomes 
dos Rroponentes devem fie ar· secretos. 

§ 2.• As actas re!pectivas SCJ'ii.o lavradas 
por u m dos Secretar-tos, lidas e approndns 
antes d<l encerrada n sessão. Serão lacradas 
e g ua;·dadas no · archivo da. Garoara, com 
rot ulo assigna.do pelo I • e 2• Secreta rios, 
c;locla.raodo o dia, mez e anuo em qne seca
lebra.ram. 

CAPITULO IX 

DA pr.OROGAÇÃO E ADBliE:-!TO !lAS SESS 
DO COl'iGRHSSO NAClO:!{AL 

Art. 122. Qualquer De.pulado pôde propõr 
a prorogação das ses~ões por meio de pro
jecto de re;olu~ão, enja. discussão ser:i. consi· 
dero.da. u rgente e Encerrada na. mesma sessão 
em que se tratar, sendo, logo depois de ap
provado. reroettido ao Senado. 

Art. 123 . As prorogações l.erão limitadas 
ao tempo neces~ario pttra u\tima~ão do ne
gocio que se ti ver em vista . 

Art. 124. Os p~ojectos de resolução proro
ga.ndo as sel!Siit>s, vindo • do Senado, seguirão 
os mc<lmos tramites de discussão, e, no caso 
de approva•los, sertí. immediatamente com
munioa•io esse resultado, t anto ao SonarJo 
como ao Presidente da Republica. 

Avt. i25. Pora t!lr lagar o adiamento das 
sessoes do C'.ongresso, cuja iniciativa pertence 
à camara, nos termos do art. li• u. 1, set•;\ 
necessario que o pl'.,jecto que o propuzer 
con tenha em substancia os motivo~ que o de
terminam , e qu~ sejam terminantemente do· 
clarados o i dia e o me:G em QU<l se devera 
reunir o COngresso, stm pre de modo qu~ os 
quatro mczes de sesiii.o s~ja.m complet~os 
dentro do mesmo nuuo. 

Art. 126. O projecto de l'esolução sobre 
adiamento deve conter, J:Blo menos, cinco 
a~signatrras e, depois ue jtJ igado objecto d a 
de liberação, para o q li} se requer vota cão 
da maioria dos prescntas, sera remetido à 
COmmissã.o competente para intol'por pare
cer, dentro de cinco dias, no maximo. 

Art. 127. SI esgotado esse pre.~o. nao for 
apre~enta.do parecor, poilerà ont ra.r em dis
cussão iudepenrleote delle, a r equerimento 
do a utor do projecto o com a approvação da. 
Camara. 

Art. 128. Os tramites para discussão serão 
os mll!lmos de qnalquer projecto de com
missll:o, 

CAPITULI) IX 

Art. 129. As proposiç1les podem consisti1• 
em projectos de lei em resolução, emendas o 
po.recer de commi:slíe~. indicações e rcqua~ 
rimentos. 

Arf. 1:30; Nenhum prnjoeto ou indicação se 
a.dmittirá. na C-amam sinão ti ver pol' fim 
o eXGI'Cicio de algumns das attribui~ões d~ 
mesma Gam~tra, expressadas na Constitulçii.o 
e neste Regimento. 

Art. 1:31. Os projecLos devem ser escriplos 
em artigos conci sos , numerados e coccebtdos 
nos mesmo3 termos em que se devem redigir 
as leis c asslgnados por seus an tores ; oii.o 
vin(\o assim organiza•los, deverão S<lr resti
Luidos pela 1\lesa. ao au tor para pol·oa na. 
devida fórma. 

Art. 132. Cada. proj.;cto deve conter sim
plesmente a ennunciaçi.o da vonta{e legisla
tiva, sem preamlmio nem razões; comtudo, 
podoró. o autor motivnr por escripto a sua 
proposição, quando niio qucil'iL ou quando 
não possa f"zeJ-0 Ve1·ba!mente. 

Art. \33 . Nenhum artigo do projecto ]lO· 
derá conter duas ou mais proposições inde
pomlentes e tr'l si, de modo que, sujeiLas á. 
discussão o votaçil.o ee po~~tt adopt~r uma e 
rejeitar outra. 

Art. 134. Nos prCijectos, indicaçõPS e re
querimentos não será permitliuo mar de ex
pressões que suscitem idéas O<lios.\S ou . que 
off.:ndam a lguma cla~~c de cidatlãos. 

Al't . 135. Os projectos do iniciat iva dos 
Deputados serão lidos polo ! 0 Se(:rattl.rio; o 
PJ'esiden te porá :~ v o tos- si o pro]ecto é 
objccto de duliberacão . o os Dept lados vo
tarão sem }H'ecoder discnssã ll. Decidindo-se 
que não ~. ficará •·e jeitlltlo. 

Art. 130. Decidindo-se, pori.m, que é ob.lecto 
tle do li beraç1lo, será envia· :o á Cornmis~ão a 
que nor sna nnttU'fl r.:t perienc !r ou áquella 
quo Ô autor do pr<>j3cto !ndiCIIr. 

Art.. !:r7. Os pt•ojectos do lei ou resolução 
remottidos pelo Senado, independem desse 
julgamento preliminar; nii.o obstante serão 
todos enviados ils Commi~sões competentes, 
que darão parecer denl ro de 15 dias, proce
ílendo do mesmo modo acerca. de qualquer· 
ossumpto sujeito ao :rou exame. 

§ l. • Si forem neces~arias informações do 
Govel'no. a Commisssão as r equ isi tará na 
fórma do or t. 57. 

§ 2. • São exceptua.Cos das disposições dostc 
at'tigo os projcctos a que se refere o art. I 88, 
2'- pal'te . 

Art. 138. OJ proj<lCtos aprcsento.dos serão 
impt•essos · em avulso para sa distrtbulrem 
:pelos. De put~dos e entrarem na ordem da& 
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trabalhos depois que sobre cllcs for da.do Art. 147. o t>rojccto de loi ou rewluçíto 
parecer, salvo a. dispoS1\'àO do§ 1• do ar- vindo do Senado, approvado pela Camara 
tigo seguinte. sem alterações, ~er[~ enviado a sancção • 
. Ar~. 139. A Corumissão a quem for rG· (Const ., art. 37). 

mettldo o projecto, poderú. propor ou não a Art. 148 . Irã. tambem á. san~ão o projecto 
sua adopçâo sem emendas, ou a. sua r etbrma de lei ou J•esoluçâo emendada 110 Senado, 
com as emendas que julgar necessa.ria.9, ou uma v ez acceitas as emendas pela Cama.ra. 
a sua total rejeição. (Const., a rt. 39, 1' parte). 

_§ 1.• o projecto sobre o quaL a Commissiio Art. 1,!9 , Re;·eitadas as emendas voHa.ra 
ll&O der p:trecer dentro de 15 dias, poderá 
entrar na ordem dos trabalhos, si assim for o projecto ao Senado, que si approval-as por 

I ·d 1 tlous terços dos votos presentes, o. üevol verá. reso Vt o pe a Camara. . c . od . t . - -
. § z.o Quando a. commissão julgar conve· a amara , que ~o p era maner _a r í'Jetçao 

!liente fazer emendas, as apt•esen.tará. con das e~e11.uo.s pe!a mesma: mator Jn ; nest~ 
; unctamente com _o parecer, as quaes serão. :;aso. _sera o proJe~t.: env:_ado, se~ 

0
ellas, a 

t omadas em constderação na 2• dlscu~sã.o, oaucçao, _( Const1tutçao, ar~. ~9, _§ ~ _ ). 
salvo o caso de disoUBilão uuica em que 0 Art. hO. Quando o prOJCC<O JOtctado no 
serão nesta.. ' Senado voltar á Cama.ra, por terem alli sido 

Art 140 Qu· d te . d . reje itadas as emendas desta, serão conside-
for de 

8
- ' a.u 0. !}- ma rJa 0 prOJecto ra.das approvadas as emendas que obtiverem 

a.rti os ~pies. miuJçao e constar de poucos tlous t erços dos votos p resaptes, e remetti-
g_ u mesmo em qualquer caso de 11r- das com o projecto ao mesmo Senado . ( Con-

~u~nl_~ absoluta ~ecess1d~de, a Cam~ra. po- slitulção a rt, ·39 ~ I >) . 
a era. d•~pensar a •mpreasae a t-equer tmento ' ' :s 
de qualquer Deputado indepen1'ente de Art . 151. O projecto de lei ou resolução 
discussão. ' • lolciado na Qlmara, não saoccionado e de-

Art. 141. Os projectos que tivGrem sido volvido pelo Presidente da Republico, pa.s
firmados por a lguma das Com missões sar·ão sar<~ por uma lliscussão c votação nominal, e 
sempt•e considerados objecto de deliberaçi'to considerar-se·ha ~pprovado si obtiver dous 
sem dependencia de vota1ão e logo im_: terÇllS ~os sutrragios preseu~s. _s~ndo en!~o 
pressos para entrar na ordem dos tra- remetttdo no Senado. ( Constltmçao, art, <>1, 
balhos. § 3'' ) . 

Art. 142, As indicações só poderão ser- Art. 152. Quando o projecto lle lei ou re· 
fe itas pelos mcm bras da camara por escripto solução, nã.o eao.ccionado, fôr da iniciativa 
e por elles assignadas · e lid~s nn. mesa do Senado, e tiver sido etwiado (I Camil.r~. 
como os projectos, serii.o, 'sem dependenc!~ esta, si o approvar pelos mesmos tramites e 
de' votação, remettidas á Commlssilo a que ~aio,ria indic~a no aJ•tigo anter ior, o en· 
por sua. natureza. pertencerem pra.ticando·se v1ar,L como let ao Poder Execuhvo para a 
como no c~so do artigo 84. ' formalidade d~ promulgaç~l.O. ( Constituiçüo, 

Art 14" A comm· .- . · · t d ar t . 't,7, parngrapho 3• ). • " · tSSao, a ' ' JS a n. ma- . . . -
teria d~ indicação, interporá. sobre ella 0 A;-t_. 153 . Os proJectos _reJ<nf.ados ou nu.o 

-seu parecer·, que será discutido conj unota- snncet~nados, _nno ~de~ao sor re?O':~s 
mente com a indicação pela. mesma fôrma na me~ma sessao legiSlativa. ( Constttmçao, 
estabelecida para os mais pareceres d as Com- art . 40 ). . _ . 
missões. Só sa consJderam uao sanccJooailos, para 

. Art. 144. os Deput<~.dos que quizerem fun· os .etreitos dest_e artigo, os p~ojectos que, de· 
da.menta.t· verbalmente a a.presenta~ão de po_ts de (~evolv•dos pelo P res•dente_da Repu

,projectos, indicações rfquerimentos ou de bltca, n ao obt tvercm a. approvoça.o da Ca
qualquer moção, só 0 poderão fazer n a pri- mara e do Senado por dous terços dos votos 
meira hora da. sessão dos 5eus respectivos membros, nos termos 
. Art. 145. os proje~tos e resoluções vindos dos artigos anteriores. 

do Senado, e as emendas por ello feitas a. Art. 154. O projecto iniciado na Camara 
projectos ou resoluções, da Camara depois de ou no Senado, que tenba por tlm a proro· 
lidOS pelO 1' secretario, Se!'ãO temettidos :18 gaç-ito tla SBSSã.o legislativa, independa de 
Commíssões competentes, para interporem 0 Plll'ecer da Comm!ssiio i serú. sempre consi· 
seu parecer, que, depois do Impresso e dls· dera do ma t eria. urgente e preferirá na dls• 
tribuldo, lerá. incluído 011 ordem dos tra- cussio e votação a outro qualquer Pl'Ojecto, 
balhos, me.~mo os relnti vos as leis annuo.s. . 
. :A!t· 146. O projecto de lei ou resolução Art. 155. Nas propostas para a reforma~ 
101~1ado ~a Camara. e po1' ell~ approvado Consti tuição observa·se-ha. o aeguinte: 
ISl'ii, d~po1s de votada. a r espectiVa iedacçio § 1 . • Coosfderar.se-ba proposta. a. refor.IJUI; 
remettiilo ao Senado. (Consto, art. 37). quando, sendo apresentada por umn quarta 
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parte, pelo menos, dos membros de qualquer 
das duas Camaras do Congresso Nacional , for 
accei ta em tres discussO{Js, por dous terços 
dos votos em uma. e em out t•a Camara. , ou 
quando lhe for solici ta.<la por dous terços dos 
Estados, uo decurso de um nnno., represen
t ado cada Estado pela maioria de votos de 
·s ua assembhia . 

§ 2 . • Essa proposta dar-se-h a por uppro
vada si DO anrio seg uinte o for, mediante 
t rcs discussões, por maioria de dous terços 
.de votos n as duas Cnmaras do Congresso. 

§ 3.• A proposta a.pprovado pubtica.r-se-ha 
·com as assigno.turas dos Pt·csidentes e s~
cretarios das tluas C;l murns, e iucorporar 
·se-ha á Constituição coJUo 11nrte integ rante 
.della . 

§ 4.• Não poderã.o ser addimi t tidos como 
objecto de dcliheração no Congresso pro
joctos tendentes abo lir a, fórma republi
ctJ.na federativa ou a igno.lda.de ua represen
tação dos Est11.dos no Senado . (Constituição 
art . 90). 

CAPITULO VHI 

Art. 156. Nenhum projecto de lei ou reso
lução seri~ approvado sem ter sido disctlt ido 
trcs vezes, salvo os que vin·.snrem sobre 
aposentador ias, r eformas, jul.JIIa.ções e li
cenÇas a. fnnccionar ios pnblicos, os quaes só 
terão um o. discussão, que c01·respondert~ á. Sl3· 
guncla. Tceiio tambem uma só discussão os 
projectos de lei ou r esolução: 

autoriza.ndo o Governo a. tlcclara.r a guerra 
ou. fazer e. paz ; 

concedendo ou ncganr.o p:.\ssagem a forçns 
estrangeiras pelo terr·itorio úo paiz,p nra 
o perações rnilital•es; · 

l'esol vellflo ditinitivamente sobre tr a tados 
e conven<;Oas com as nações estr angeiras ; 

mobilisando"ou utilisnnc1o o. guarda na
ciona.l ou mllicin Givica nos casos prevlstos 
pela Constit ui ção; 

. decla rando em estado de sitio um ou mais 
pontos do territorio nacional na. emergencia 
.de aggressilo estrangeira ou com1uoção in· 
'terna; 

a.p1•ovando ou suspendendo o sitio que 
houve1• sido decretado pelo P oder Executivo 
ou seus agentes responsaveis na ausencla do 
Congresso ( art. 34, §§ 11, 12, 10, 20 e 21 da 
Constituição Federnl) e aquelles aos quaes 
h ou ver negado saneção o Presidente (h\ 
Republica; 

as resoluções prorogando as sessões do Con
.gresso, as quaes deverão ser encerradas na. 
mesma sessão em que forem ~ujeitas a de 
bate. · 

Vol.IV 

Art. 157. Os projectos ue lei ou resolução 
que vie rem do Senado, os projectos dns leis 
annuacs, os oriundos dasCommissõcs e todas 
as [WOpostas do Podet• l!.'xecu.tivo, e con.ver 
tidas em projectos d() lei, teriio :>c)meute duas. 
discussões, que corresponde1•!1:o <is seg tmda e 
terceira . 

Quando se discutir o IJr imeiro artigo, po
der-se-ha fa.llar em geral sollre a utilidade 
ou conYeniencia do projecto. 

Ar t. .l5S. Yer$Ol"li a 1• d.iactiSSt'ío de um 
projecto de lei ou de r esolnçã.o unicamente 
sobre a utilidade e constitucionalidtl•lo delle 
em gera l, sem se entrar no ex ame de cada 
un~ dos seus artigos, e p01' isso não se a.tl mit· 
t1rao eiDJlndas de qualidade nlguma. nesta 
discu.~s fio ; não podendo cada Deputado fa:lla.r 
mo.is tle uma Yez. 

Art. 159. Acabada a 1" discussão, o Pro
siilente porá a votos- si o projecto deve 
passar a :<• de;;cussão, e, dicidintlo·se que sim, 
eutl'S.râ. na distrilm ição diar ía dos tra bnllws, 
para ee tornar a tli8cu Li r q unn <lo Cor tlado 
para ordem do dia . 

. \ l't. HlO. Si a Cnmam ~ssentar que nii:o 
r.leve ll&S&'H' á ~" discu>são, dcarit reJe it~do o 
projecto. 

Art . l õl. Na 2-' discu ssão debt~ter-se-ba. 
ca.tla artigo do projecto de per si, olferecen
,Jo-so as emendas que occor re;•ern, as quaes, 
lidas na ii-Iesa pelo 1• Sec1·etario. e sen do 
apoiadas por cinco Deput:J.clos, seri'io postas 
em discussão cem o ar t igo a. q ue se refc· . 
rirem . 

§ 1.• Quando o numaro de n!'tigos do -pro
j e c to f() r consiolera vel, n Co.mara pode r á. 
r esolver, ;i, re.Jue r imento de qualquer uo 
seus membros, q ue a tliscu>Sã.o se fu~.a por 
t i tu los Oll secções, com as emendas offereci
cla~ aos respectivos artigos, deYen•lo, por ém, 
ti. vot<~ção set• feita por artigos . 

§ 2.0 Quando, pelo numero ou impm•
t ancia dns emendos oJl'e r ecidas no projecto 
em 2• discussão, se tornar dift!.cil o p ronun
ciamento dLt Camara. a respelto, e qu a..lquer 
Deputado o requerer, e a Camara. annuir, 
antes de iniciada 11 votação, se adiará. esta 
a.tt\ que a. respectiva Commissão interponha 
seu parecer sob1•e as mesmas emendas, o 
qual, sendo impresso e d istribt•ido, será, sem 
mais debate, posto em votaçiio , sem prejuízo 
todavia, do dis posto no a r t. 165, qu1.1.nto ás 
em\lnd~s que dependam do exame lia Com· 
missão do Orçamento. 

Art. 162. Discutidos e votados todos os 
nrtlgos do projecto e Bmenda.s a. elle offere· 
c idas, o Presidente poril a votos si c:lle dove 
pa.'!S&r a 3• diecussão ; e, decidindo-se pola ne· 
gativn, ftcará o pro,jecto rejeitado. 

Art . 163. Antes da 3• discussão sera o pro· 
jecto remettido á rospectíva Commissão, com 
as emendas approvada;s, para redigil·o de 

3(} 
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uovo, conforme o vencido, e publicai-o em Art. 172. As emendas que v ierem do Se
breve prazo, qne nã.oexeeederá de clnoodiae. nado, a qualquer projecto da Camara dOS· 

Art. 164. Na <l' discues[o dehatcr-se-ha Deputa<los, terão sómente uma discussão que 
o projooto em globo, podendo-se comtudo, corresponderá á segunda. de qualquer pro
fazel' quaesquer emendas, as qua.es sô serão jeeto, lleba.tendo-se uma por uma, sem comtndo 
submettillas il discussão ~epo1~ de apoiadas fazer-se-lbes emenda. A Cama.ra, a. pedido c:le 
pela terça p:1rte dos membros presentes c a lguns de seus membros, poderá determinar 
votadas depois de ouvida a Com missão raspe· que se faça. em globo a discussão desta.~ 
ctiva, excep to quando essas cmeudas forem I emendas. 
olrerecidns pela maiol'ia da mesma com- Art. 173. Sendo approva!las tods.s ns emen-
missão. das, serão remett\das com o projeclo á Com-

Art. 105. Tanto na. 2• como na. 3• tll5cllsão missão de Redncçiío, observando-se depois o 
de qua.lquer :>rojecto, as omon•Jas ou a.rtigos 1 disposto no ar·t. 167. 
a.dditivos, creaudo ou augmentando despezM · Art. 174. No debate entre dous opinantes, 
o.u reduzindo a receita publica, não poderão aquel!e que primeiro tiver falllldo ter <!. a 
ser admittidos ao debate e á votação. sem priorldnde da réplica, e não entrará. outro 
prêvio·parecer da COmmissão de Orçamento. na discus~iio sem que os dou s opinante~ 

Art. 1C6, Terminada o. 3• dtscussão do pro- (quereudo) tenham fallado as v~zes que lhes 
jecto e das emendas, o presidente pore\ a são permitt\<las por este n.~gimenlo. 
-votos as emendas e depois o projecto . A prefereucla só ter a Ioga r- sif6r pedida a. 

Art. lli7. Adoptado deftnith·amente 0 pro· palavra emqanto estiver tallando o ora.dor a 
jecto, serâ. remeltido com as emendas appro- quem se pretende responder . 
vnd~s, ~ Co~missão de Redacção, pa1•a redu- Art. 115. Ai~da gue não h~ja q_l;lem f&lle 
duzrl·o a. deVIda forma . Uàa em sessão, será sobre as matertas postas em drscua>;ao, e ·que 
a redacção final do projecto impressa oo pot• isso esta não se verifique, sempre se 
-!Jiar-:o do Congresso () Jogo dep) is submettida procederá. á votação na. tórma deste Reg-l-
a approvação da Camara que só poderà mento. ~ . . . _ 
emenilal·a., se recanbacer que 111volve inco- Art. l1G . Itucmda a d1scussao de uma ma
lterencia, contrad!cçii.o ou absurdo manl- teria, não :;e poder& interromp~>r Jlara trat..'\r 
fe.oto, caso em que se abr irá dis::ussiío, que de outrn, sal vo adiamento votado nos ter
serã breve. mos des te Regimento. a requerimento ~ de-

Não tendo sido ap!'esentacla.s e:nen~as em qualquer Deputa.1o; p oder -se-Ita, porém, pedll· 
·3& ou ultima. di;cnssão, iJ. Camar;~, poder:i. a palavrn. para. lemdrar um melhor metho· 
disjl(jnsar a impr~~ão da r cdacção, a reque- cto de dirigil-a.. O mesmo se obset•var<i quan-

. rimento de quatquet• tbputado . do se tratar• dn votação d e qua lquer pro. 
'Art. 168. As mater·ias com rliscustão en- jecto confot·me o disposto no art. 208 . · 

cerrt~da , que uão forem resolvid~s dnmnte_a Art. 177. Sempre que haja dous oa rnais 
.leglslatut·~ e Jlc_aram para a s~gu1nte, oonst- projectos sollre o mesmo assum pto, haver á. 
d~ra.t··:~e-ltao o.dtadas paracontmuaram a ser discu~ão prévia soiJN a. preferenc ia 1lo que 
r!Jscuttuas nos lermos em que se acharem. deve servir de base para u di~cu~são, sem 
· Art . 169. As emon::las ou artigos a.d<li lí vos co_mtudo se entender que os outros tlcam re-

que e~~uderem. ou ampliarem a dispo11t~ão Jetta.dos. 
do pro)ecto a. obJeoto de igual naturez(l. ou a Art. 178 . Todas as questões (!e ordem que 
outros individuas , set•_ão l!edigidos depois da o:a9rrere~n- dura.n~e a s~ssiío de cada dlu 
:\pprov~~:dos, _em proJectos sepal'•ldos, para sera.o dectdtdaa pelo Presldllnte .. 
terem dtscusea.o eSpecial antes de ~eram r~- Ar t. 179. Qua.udo a. Ca. rnnra. ttver de dell
mattidos ao Senn.do- Nesta discussão quG cor. berar sobre ll.euu ncia dada por qualquer 
responderá a terc~lra. do pro,)ecto, a1 emendas cidadão ou po_r alguma de su~s Conuniss~cs 
que forem oJferectdas e acceite.s ~ela ca.m<wa. contra. o Pt•astdeote da. Republtea., so obser
seguirão os mesmos tramites aqui indicados. varâ o seguinte: 

Art. 170. Não é permittido em qualquer .§ I.• Apcesentnda a denuucitt, em fõrma 
discussão o1ferecer emenua.s ou artigos addi· legal; e com os documentos comprobatorios 
ti vos que não tenham relação immediata da existeucia do delicto, ou· declaraçiio con

·eom a. materla de que se tratar. · cludenle dn impoasibilidade de terem apre
. Art. 171 , Entre cada um~ das discussões sent..'\dos, a. Cainat•a elegerá uma Com missão 
de qualquer projeeto de lei ou de resolução de nove membros para. examinai•&. 
devem mediar, pelo menos, dous diaa; a Ca- § 2.• Rata Com missão, dentro de oito dla.s 
ma~, porém,. JlO!lorá, q~ando julgar con· emittirâ parecer sobre ai deve a denu nci& 
v en!ente, _restrmgJr estes mterva.llos, mas, sei' julga.•Ja. objeeto de deliberação, podendo 
de ~o.rte que nun~ se fuçam no mesrno dia p<\ra este fim promover as dil.igeocias que 
as duas ultimas dJ!IcUs$lles. entend~r necessaria,_ 
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§ 3 . • O parecer assim dado, depois de im
presso e •lístribuido com antccedetJcia de 48 
horas, ser:i dado para. or dem do dia, em dis· 
cu~são unico. . 

§ 5.• Si a Cúmara julgar que a denuncia 
é objeclo de deliberação, remetterá. cópia. de 
tudo ao denunciado, para responder por es
cripto, no prazo de 15 dias, que poderá ser 
prorogo.do á requerimento do mesmo llenun
ciado. 

§ 6 .• Findo este prazo, vol t>lrão os papeis 
com a resposta ou sem ella a Commissfio qu e 
depois de ouvir as testemunhas de a.muas as 
part.es e empregar todos os meios para o es
cla.reoimento do. verdad~, interporá o ~r,u pa· 
recer sobre a procedencu1o ou lmprocedencia 
da. aMusa.çào. 

§ 7.• O denunciado poderà assistir pes· 
soalmente ou por procurador a t odos os 
actos ou <liligencias de que trata o · pua
gra.pho anterior, devendo para isso ser con· 
vido.do pelo. Commissão, e poderá igualmente 
contestar as testemunhas e J•equerer que ellus 
~ejam l'epcrg untadas ou acareadas. 

.§ 8. • O parecer a que se refere o§ 6•, de
pois de ;uollcado e distribuído na fórma do 
§ 3•, set·é. ;ubmettido a tluas discueoões, corn 
o inter vallo de quatro dias, depois uo quo a 
Cnmara. dec idirá si tem lagar ou não a 
accusação, e decidindo pela atllrmativa , a 
decretará. nestes t ermos : 

~ A Ca.ma.ra dos Deputados decreta a accma· 
;;•iio contra. o Presidente da Republica F... A 

a envio. uo Senndo (ou ao Supremo Tribunal 
si se t ratar de crime commum) com todos 
os. documentos relativos parn se proceder na 
fórnm da Const!tuiçllo e da. lei. » 

. § 9.0 Si o accu mdo estiver nn Capital Fe
de-l•al, o decreto da . a.ccusaçã.o, assigoado pela 

'Mesa dn Camara, lbe será lmmediatamente 
int imudo pelo !• Secretario. 

No caso de ausencia., o Pre~i :Jente d•~ ca
mara eommet terá a. intimaç!io ao Juiz Sec· 
oiona.l que tiver jurisdicção no Jogar onde ~e 
achar o a acusada. 

§ 10. Decretada a accusação, a Ca.mara. 
nomeará. um9. commisíiso de tres membros 
para produzll·a no Senado. ( Const., art. 53, 
lei n. 27, de 7 de jan eiro do 1892, a r t5. 2 
a 13). 

Art. 180. Pol' igual modo proceàel'â a 
Camara quanto it.s denuncias dadu conta·a os 
Ministros de Estado por crimes communs e 
de responsabilidade connexos com os 1lo 
P residente da Republica. ( Const., a r&. cit., 
lei cit. art. 32 ). 
. Art. 181. A denuncia nos crimes de que 
tmtam os artigos anteriores uão poderá. ~er 
recebida· pela. Camara, si o denunciado Já. 
tiver completado o seu periodo presidencial. 
(Lei Oit., art. 3• ). 

Art. 182. Na discu.ssiio e votação dos co
digas de leis da União, taes como oi vil. com· 
mercial e criminal , a ordem do& trabalhos~ 
da. Camara será. a seguinte: 

§ 1.• Apresentado, impresso e distribuído 
o proje~to, a sua discussão só será iniciada 
na sessão da Ca.mar:1. do a nno seguinte. 

§ 2.• No interregno, á Mesa fará enviar · 
e:x:em plàres do projecto <i.s seguintes corpo· 
rações e autoridades, couvir!;,ndo-as a. r e
metterem, no p•·azo de seis meze~. ã. Se- · 
cretnria da Camara, as emendas e observtt· 
ções que julgarem convenientes: 

c:) Supremo Tr ibunal Federal e Juizes SEc- · 
cionaes, que Igualmente serão convidados a. 
mandnr &tflxor editaes e publimtt-o:; nas fo
lhas otllciaes , avisa.odo do pralo os in teres ... 
s:1dos que queiram formular emendas ou 
observações ; 

b) Trihunaes superiores do Districto Fe
deral e dos E.sti!.dos ; 

c ) Faculdades de Direito ; 
cl) Governadores ou Presidentes dos Es· · 

tados ; · 
e) Instituto da. Ordem dos Advogados Bra- · 

zileiros ; . 
f') Juri~coosultos que j ulgar conveniente

ou vir. 
§ 3. • 1niciados os trabalhos <la sesãso ordi-· 

na-ria, nos ter mos do§ 1•, o Presidente da 
Camar;1 diiCI&.rat"il. que, estando di&tr·ibuido o· 
projecto, ftca o m esmo .so hre a mesa, o. fim de 
recebee emendas, alorante dez dias, termi- · 
uados os quaes, o projeclo, com essas emen
das · e as de que rela o § 2", dep ois de' im· · 
pressas, será· s ubmettido a uma Commissão· 
de vinte e um r epresentantes. 

§ 4. • A Com missão será nomeada pelo. 
Presidente da Camal'a e de .. fó rma que todos 
os Estados e o Districto Federol tenham 
nello. representação. 

§ ;; . • Na sut> p1•imeira reunião a Com
missã.o elegeriL por Jnaioria absoluta. da 
votos e seu Presidente e um rela tor . 

§ C) , • As decisões da Gommis>iio, que fun· 
ccionara em dias designados, e constarão de 
actas diarias queseriio lavrada.s.~erli.o sempr n 
tomadas por maioria absoluta. de votos e os 
clebate,; devidamente stenographados e pu• 
bticados no Diario do Congresso . 

§ 7. • A Commissi.o poderá. ouvir no de
curso do sou trabalho a quem entender con.· 
venlente. 

§ 8. • O jlllrccer sobre o projecto será a.pre· 
sentado á Camara. no pra.zo maximo de ses
senta dias e contemplado na ordem dos tra 
balhos quinze dias após a sua publiea.çiio, 
podendo a. meama Camara, mediante repre- · 
sentaçii.o da Commissão prm•ogar esses prazos , 
pelo tempo que julgo.r con-veniente. . 
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§ 9. • H;overà uma só dis~ussão e votação 
do projocto, am boa por títulos, podendo 
ainda ser apresenhdas emendas, que, depois 
de encerrada a discussão irão á. Commis=ão 
dos Vinte Um, para sobre as mesmas ela
borar parecer, 

§ lO. Na discussão e votação dessas emen
das se ob~ervará o disposto neste Regimento 
para os projectos em geral. 

§ ll. Nenhum Deputado, mesmo o relator 
do p>lrecer, podera. faltar mais de uma. vez 
sobre cad:1 titulo do projecto. 

§ 12. A redacção final do projecto, con· 
forme o Yencido, será feita pela Commiss5.o 
dos Vint0 o Um, quo t11,ml>em competente 
será para emittir· parecer sobre as emendas 
que por porventura venham ào Senado, 

CAPITULO IX 

DA OUCUSSIO JlOS ORÇAMEXTOS 

Art. 183. Respeitado o disposto no art.' 115 
deste Regimento, a discussão do projecto de 
orçamento será. feita por Ministerios na 
parte relativa á. Despe:m, e por artigos na 
relativa V. Receita e Disposições Geracs, na 
fórma dos artigos seguintes. 

Art. 18-1. Organizado pela Commissií.o o 
projecto do orÇamento do Despeza tle cada 
ministerio, ou o da Reoo1ta, scr6. entr3gue 
á Mesa o esta o mandara imprimil• e dis· 
tribuir em avulsos pelos Deputados, dando-o 
pa.ra ordem tlos trabalhos, em 2" discussão, 
48 h,oras depois da sua di~tri buição. 

§ 1.• Não poderão ser propostas nem re~ 
cebidns pela Mesa disposições ou emendn.s que 
criem , reformem ou ex ti n guam repartições 
publicas, criem ou extinguam empregos pu
blicas. augmeota.m ou dlminuam ordenados, 
revoguem leis de outra natureza ou msndem 
vigorar as já revogadas, em snmma toda e 
qualquer disposição de ca1•acter perm<Lnente, 
[Linda. mesmo sob a forma de n.utol'ização. 

Não poder~ tambem ser iu~luida nas 
mesmas leis a autorização que importe em 
-delegação das attri buições constantes do 
nrt. 34 da Constituição. 

§ 2; 0 Encerrada a discussão do pm•jecto 
e das emendas e artigos anditivos a. elle apre-

. sentados, volverá. o projecto assim emenilado 
à Commissão para dar. o seu parecer, no 
qual poderá. propor as modificações que en· 
tender convenientes ao texto primitivo.» 

§ 3." Lido, impresso e distribuído pelos 
Deputa.dos, esse parecer será dado para or
dem dos trabalhos, 48 horas depois da sua 
distribuição; abrindo-se sobre elle discussão. 
Nesta. discussão não se poderá. mais apresen
tar emendas. 

§ 4. • Encerrada. a discussão, votadas as 
-emendas e artigos additivos, e deppis o pro-

jecto, volver;i. elle á, Commissão pa ra redi
gil-o conforme o vencido, afim de passar ti, 3~ 
dis~ussão. 

Art. 185. Publicnda, e ài;;tribnida pelos 
Deputa(,los a redação de que trata o § 4• do 
artigo antecedente, o Presidente dat•â o pro
ject.o para a ordem d.os trabalhos, em 3~ dis
cussão, 48 hot•ns depois dessa distr ibuição. 

Paragrapho unico. Não poderão ser a.pre
sentaàas nesta discussão e recebidas pela 
Mesa emendas creando rlespezas n ovas; si , 
porém, .i á estiverem creada..> poderão ser 
diminuida.s, supprirnidas ou restabe lecicla.s, 
mas, neste ultimo ~aso, sómante de accordo 
com a proposta do Governo. 

Art. 186. Na 3' discussão do projecto a 
Mesa observará. o QLte está estabelecido nos 
§§ 2' e 3° do art. 184. 

Art. 187. Disr.utido c vot ado o projccto e 
amendas, e approvada a respectiva red acçiio 
final, será elle enviado ao Sen~do, obser~ 
-vadas as prescripções deste Regimento 
quanto às demais proposições. 

Art. 188. Quando os projectos de orça
mento forem devolvidos do Senado com 
emendas, se procederá como está r ecommen
dado nos arts. 14.5 e seguin tas. 

Si, porém, faltarem 'apenas oito dias para 
o enc~1·re.mento dos trabalhos legislativos, 
esses projectos, hem como os de cr editas ao li
citados pelo Poder E xec ut ivo, a juizo du 
Presidente da Camara, ser ão d ados para 
ordem do dia, indepenrjentement e do parece!' 
da Commi~são de 01•çamento sobt•e l\S emen~ 
dns, ficando SfllYo, todavia , iJ, m esma Com
missão o direito de verbalmente p ron uncit~r ·se 
sobre ella8 durante a discussão. 

Dentro destes oito dias, em caso de u r gcncia 
poàerft tambem o Presidente da Camar a con
snlt>Jr·esta no sentido de ab1•ir e t erminar a 
discussão immedia tn. das emendas a o pro· 
jacto ; si assim resolver a Ca mar a., a brir
se·lla logo discussiio, ficando preterid:t a 
ordem do dia. 

Art. 189. Na votação dos orçamentos sobre 
o que n ão estiver regulado net~te capitulo, 
seguir·se-ha o disposto no capitulo segui nte 
no que lhes for applicavel. 

CAPITULO X 

DO MODO Dl'l V OTAR 

Art. 100 . Nenhuma materia se porá a 
votos sem que estejam pr esentes Deputadas 
em maioria absoluta, tendo pr ioridade na 
votação as que ficarem encerradas na sess~o 
ante~ior, salvo o dispcsto no art. 115. A 
falta de numero para as votações que se 
forem seguindo não prejudicará a discussão 
dos projectos que tiverem !ido dados para. 
ordem do dla , 
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Art. 19L Qaando não houyer Deputado quer !lesses casos, dirà o Presidente: Queir:un 
com a palavra, ou si não estiver na casa levantar-se os senhores rt ue vaiaram contra 
algum dos que a tiverem petlido, o Presl- -e dons Secratal'ios, cada um do seu lado, 
dente, indepeodente do votu.çfio, decl~ra.rá contarão os votos, para serem combinatlos 
encerrada a discussão da matería de que se com os prímeil•os. 
tl'atat•, e sobre ella deverá votar-se na S·3· ArL 199. Para se praticar <t votaç;''í,o no
guinte sessão,_ si o eucenamento tiver' Jogar mina! fóra. dos c:J.~os do art. :?./, § 3, da 
no fim da sessao. Constituição e 15l deste Regimento, serú 

Art. 192. Sempre que S8 deixar de fazer preciso qne «lgum Dapnta1lo o requeira e 
qualquer 'rotação. por não se 11Cll11l' preEente quo a C:trnlU'a admitta. por meio de YOtaçuo, 
o numero tognl de Deputados. e quando não independenf.e de rlíscussiio. 
eateja.m preenchidas as ltOr,ts do,: tmb::ll!Jos, Art. 200. DctClrl11im.da. a votação nomin:tl, 
procell.er-se-lm a nova ch:lmalla, meneio- nm 1los Secretarias, pela list<t geral, ir;í, cha· 
nando-se na. acta. os nomes dos que se hou- mamlo cada urn Deputado de pei' si; e tlous 
verein retirado com cau,a pa'l'ticip:J.da ou dos outros Secrct:lrios farão, cada urn, sua 
sem ella. lista, uaia com os nomes dos que votarem-

Art. 193. Em qu~,lq_ucr disctlssão do> $im, e out1·a com os nome;; elos que votarem 
:projectos de tel ou resolução, po1er-se-ha. - tWo. 
requerer verbalmente o encerramento da Art. 201. O tel'ceiro metbodo de vot:w, 
discussão. Este requerimento serí~ sem debate qu<~ é por escrutinio secreto, se Jlr,tticará por 
posto a. votos e, sendo approvado peb Ca· meio de ceduhlS cscript,,s, sendo estt~s lll.n
ros.ra, o Presidente d~claral'à concluida a dis· çad<ts ém urnas, qae os continuas cot'rerão 
mtssão. As 1" e 3" discussõea dos projectos do por todos os Deputados, e apresen tadas aa 
lei ou resolução não serão encerradas, ha- mes'l a,; cedntas, depois de cont~tli!.S pelo 
vendo quem tcnb.a a palavt•a, sem que, pelo L• Secretu.l'io e por clle lida cada unu de per 
menos. se haja trl'tEtcio da materia. em umll si, procaderão os antros Secretarias aos cotn· 
~essão anterior. pe~ent·3S asseatos, fazonuo-se, por fim, a. ~~pu-

Art. 19L Nr•. 2" discussão de qualquer raçito, p<~m se public<\r o resultado da vo
:projecto só poderá ser pedido o enc~rra- tação. As cedulas assignadas scrã.o aput•ad•\S. 
monio depois lle se terem pronunciado No caso de empat~, se preceder:~::. sot'teio. 
sobre o artigo em discussão, polo menos, , Art. 202. Os requGrimentos, quo exigil'em 
dons oradores. informações ll. respeito de negocios ele inter -

Na 2• discussão tlos projectos do orça- esse pt\t'tlcular. e o.~ que tiverem por ohjecto 
mento e ele Jlxação de fa1'Ças tle tol'ra e a urgencia OlJ acliamsnto de tae~ negocios, 
mat' não seaa licito reqnel'er o encerramento sm·ão sempre decididos por votação sym-· 
ou. discussão de cada. artigo, sinao depois de bolic:J.. 
tor sido o mesmo discutido em duM sessõ~., Art. 203. HttvmH.lo empate nas vot11çues, 
anteríot·es. ficar'\ e. mil-teri3. r,dh\du p:tra. so discutir n o-

Ar!,. 105. Sempre Qlle o pt•ojecto tive:' uma vamente em outro dia, e si houver segnndo 
sõ di5cttsoão, correspondell(lo e~ta ó. segu!Hla, empate, llcar:i rejeit:J.ila. 
para qun seja acceita a prupostn. de cncen•a- Na nova 1.Hscuosfio, em virtude de emrate, 
mento, prevalece o meslllu p1·incipio esta- est:t vers::>.1'Ú sobre todo o artigo, tci nda que 
JJeleciJo no art. 404. O mos mo pt•oeerlimcuto teuhn elle silln 1liviLliLio por oc~a;;ião 1h\ 
se deverú tor com as ell18nda~ q11e vierem do :Lrlte','tOl' votação. 
Sanado, excepto as otrei'ocidas n.0s di versos AI'!. 204. Nenhum Deputarlo preseut(l po
orçamentos, cuja diocus~fio .sô podará s~e en- llcra excusil.l'·Se d~ vol\.w, salvo: !•, por niio 
cerl'ada depois de discutidas em duas sessões tel' assistido ao debate; 2', por s :~ tr;~tar de 
diarias, s~lvo o disposto no :~rt. 188. cttusa propriu., em qne será inhibido de vota!', 

Art. l9r,. Por tl'es maneil·as se po.1em dar podendo, todavia., assistir à di.>cus;ã.o tornar 
votos: 1 •, pelo methodo symbolíoo, nos casas parte nella, quando. tenh::t do defell(ler-se de 
ordinflrios; 2•, pela. nominal de- sim ou accu;;ações ou de sustentar seus di roi tos. 
não; 3•, pot• e..;orutiuio secreto, na·~ eleições. Art .. ~03 . Na ,'2" discusgão tod11 vez que o 

Art. 197. O metl10do symbolico se pratica projecto for composto de mais de um o.rtigo, 
diz~ndo o Presidente: Os sonhares que são votar·se-htt sepamdamente sob1·e mt•Ia um, e 
de parecer . .. queiram leva ntar-se. em geral qr1ando a. mataria sobre que deva 

Art. Hl8. Si o resultado dos votos for tão rec11hír a. votação se compuzer de dua; on 
manifesto qne a primeira Yista se conheçam 1no.is pl'oposiçêles distinohs, tambem se vota· 
as plllralidades, o Prcsiilente o publicará, riL separadamente e sobre cada uma delbs. 
mas, si esta não for Logo mn.nitesta, ou si pa- Art. 206. No. votação das emendas terão o. 
reeer a algum Deputado que o resultado prioritlado as suppi'essivas, e, qull.ado se tl'a
publicado peio Presidente não é exacto, po- tarde despeza.s, se pot'á primeiro a vo to3 a s 
deril. pedil· rectific(lçl\o de votação, Em qual- mais reatrictivas .. 
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Art. 207. o aeto de votar nunca ser:l. in
terrompido, ~~alvo ,qua.utlo a. ma teria. em vo
t.ação coou vez· muitos artigos e sl o respectivo 
,.processo exceder à hora destinada. para. vo
tação na ordem do dia, Neste caso, ficará 
adiado na parte em que estiver, para conti· 
nuar na. seguinte sessão, não se podendo , 
em caso algum, proceder à votação em pro
rogação das horas lia. sessão. 

Art . 208. Por occasião de votar poder;~ ser 
concedida a palavra pela ordem, para breve.> 
csclarcoimen tos, simplesmente no sentido de 
encaminhar a. votação, não por.tendo set' 
~1ovament.e dís;utidlt a ma.wrla, nem perm!t
tidM longas axp!ica.çõos . 

CAPITULO XI 

DOS l' ARECEr:tES Dlil OOMMISSÕES 

Art. 209. Nenhuma materia se toma1•.i em 
r.onsiúeração na. Cama.ra., sem que primeiro 
se tenha mandado a uma Comm!ssão para 
sobre elh\ interpoi' seu parecer. 

EJCceptuam se desta. regra. as l'esola.ções 
sobre prorogação das sessões, que entra.rã.o 
logo em dlsc11ssão, e as materias de que 
trata. o at•t, 183, .2• parte , 

Art. 210. A Gomro.issão a que for en
viada. a ma.teria. interpora sobre ella seu 
:Parecer por escripto, devendo ·assignal-o 
todos os membros ou, ao menos, a. maioria 
delle~, observado o processo presaripto pelo 
. Capitulo VI deste titulo. . 

Art. 211. O membro ou membros da Com· 
missão', que não concordarem eom a. maioria 
della., podel'ii.o a~slgnar o parecel'- vencido
ou-cnm restricções - e dar o seu voto em 
separado, dentro do prazo maximo de cinco 
dias, caso não prefiram retligil-o immediata
mente. 

Art. 21'2. Os pareceres serão postos sobre 
1\ mesa. e tidos pelo 1• secretario em cada 
uma. das sessões dinrias rlepols do expediente 
e mandados a. imprimir para cntrat·em na. 
ordem dos trabalhos. 

Art . 213. Qaando os p areceres de com
missão não forem mais do que simples ra· 
querimantcs, na. conformiclalie do Regimento, 
ficarão sujeitos ãa regras que para estes se 
acham estabelecidas. . 

CAPITULO XI! 

DA POLICIA. I Nl'E!I.lU. 

Art. 214. os Deputados aaslstil'ão pon
tualmente ás sessões ordinarias e extnor
dinr.rias e nenhum se retirara do ediftcio da 
Camara., durante a sessão, sem o participar 
.ao Presiden te. 

Art. 215, Quando tiverem algum impedi
mento que não excecla a tres sessões, o par. 
tlci parã.o ao P residente ; quando fôr por 
mnls tempo, o farão em olll~io dirigido ao 
I • Secz·etario, pedindo qu o communique ã. 
Camar?. o seu i mpedimento . 

Ar't. 2lõ. Quando pedirem li•;ença para 
a.useutar-se deixando o exercício de Depu· 
tndo, dirão por escripto os motivos que ti ve~ 
rem, afim de que a Cama r a lhes defira. como 
fôr de justiça, ni.io padeceu do o serviço. 

Art. 21 i. Tojog os cidadãos e os estran~ 
geiros tecm <ltl'eito de as:;lstir as sessões, 
combnto que c~taja.m dcsarma.da.do3 e gu a.r
tlem o m:1:or silencio, sem dar o mais pe
queuu signal de applauso ou de reprovação 
ao que SJ passar n11 C(tmara. 

Pa.ra.grapho unico. Ha.verá tribunus l'e
serva.da.s para senhoras, Senadores, mem
bros do oorpó diplomatico, magistrados ou 
altos funcc iona.rios ; e loga.r reservado para 
os roprescntantas da imprensa. 

No recinto das sessões e suas dependeucias 
só po<.ler·ão ser <~dmittidos Senadores e em
pregados em se~ viço. 

Art. 2liJ . Os espeetadore~ que perturb :L· 
retn a se:ssão serão obrigados a sab.ir imme
dia.tamcnle das galerias, e, aí o caso aasiar 
e:~agir, ler-se-ha. com elles a. demonstração 
que a Camar<J. julgar conveniente. 

Art 2HJ. Quandll a inquietação do pu
blico e dos O<Jputs.dos uão puder coatet•-se 
peJas admoestações do Pl'esldente, poder<í 
este suspender ou le"Vantar a sessão • 

Art. 220. Si algum dos Deputados com
met ter dentro do edificio d:~ Camat'a qual· 
quet· exr.esso que possa jnlgar-se ·digno de 
repressão rnn!or que a declarada no capitulo 
VI r deste titulo, a Commissão de Policia co
nhecerá. do facto e o expo1•á. a Camara, para. 
ella. deb rminar o que lhP. parecer conve
niente. 

Art. 221. Si no edificio da Camara se p~r
petro.r algum excesso ou delicto, a Com· 
missão de Policia. fa.râ. pôr etn custodia. o 
culpado ou culpados, e passando a :\verlguar 
o ructo, 5i deUe resultarem motivos su/Ii
cientes para. se proceder contt•a. os dclinqueo
tes, os ent regará. dentro de víute e quatro 
!toras ao jniz compateute, dande-sc dopoi~ 
conta á Camara do Sllecedido. 

CAPITULO XIII 

DA. SECRETA R I A 

Art. 222. A Sec1·eta.ria, sob a d1recção 
geral do 1• Secretario ui\ Cam&.ra., tern um 
director, quatro ch&fes de secvão, sondo um 
incumbido da blbliotbecn., sais afilc ia.es, um 
eonaerv&.dor da hibUotheca., doue porteiros, 
sendo um dil secretn.ria e outro do salão das 
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•St\ISõe;;, 14 continuo& e dous corr~ios, com 
venciment~s tlx~dos pela. Camara, sob pro
.posta dà Mesa. 

Art. 2Z3. O director e emprego.• los da Se
·crctar!a ser.ío oomeados, di~ pensados do ser· 
viço o uornittidos pelo. Ca.mara., em virtudfl 
de proposta da Commissão de Policia. Touos 
·oS outros empregado3 subalternos ser'ii.o no· 
meatlos e despedidos pela dita. Commissã.o e 
·d~spensa.dos pela Uamara . 

P;wagrapho unioo. Os p~rteir.:s, con tinuos 
·e corretos, pol'tiffi, que contarem mais de dez 
·o.n1nos c.lft ferv!Q-J , só;noote poderlio ser dis
pensados e demittido3 p!h~ Camara, em 
Yirtude de proposta Ja Colllmissão de Policia. 

Art. 224 . Em regulamento esp~aial orga· 
nizado pela Mesa, Sel'àO fixadas as attrlbui
QÕeS e deveres dos empregados de secretaria 
. e suhalteros. 

Art. 225. Os títulos de nome.'I.Ç.ãO de todos 
os empregados da secrela.ria serão assi~na•los 
pelo Preeidente, l' e 2• Secretar!Js oa Ca
mara. 

Art. 226. No intervallo das sessões, a 
Commissã.o de Policia, ou a lgum t.los seus 
membros, que ficar nt. Capital, se enca.rl·e
gará. do governo e inspecção d[l. Camara., 
communicando para. es9e ftm as ordens no
cessarias ao d iractor, que ás deverá trans· 
mittir aos porteiros, continuas e mais em
pregados e dando aa demais providencias 
que as circumstancls.s exigirem. Nesso in
terval!o não se pt·eencherão as vagos que se 
derem dos em!Jregad.os d11. Secretu.rln. 

Art. 227. O direolor da Secretaria, sob fi 
ftscal1zação da. Mesa. serviri1. 1le tl\l.'@onroiro 
da5 quantias que fo ram vot.atlas M lei !lo 
vrçamonto pat•a aa despe7.oB ortll narias e 
eventuaes da Q~omarn. o a romma qn13 
recab"l' no Tllesouro Fi3Lleral sorA recolhida 
em corro seg11ro, do .quo teril. uma. chtlve o 
director o outra o funccion~u·io tla mesma 
Secretaria., encarregado da · contabilidade; 
ou emã.o a algtJm estabGlecimento ha.ncario, 
si assim o julgar mal~ conveniente. 

Art. 228. No primeiro trimestre de cada 
anno o d1rector apre:sentat•á a nenessarJa 
conta do que rec&bcu e despendeu, e do 
,saldo que existir em caixa., afim de ser 
examinada e approv·ada em conferencia da 
Mesa. 

Art. 229. Revogam·Se o.s disposições em 
.contrario. 

Sa.la. da.s Commissõe.!, 13 agosto de 1904. 
-Paula Guinw.t·aes, Presidente.- Alencar 
Guimarass, 1 • Secretario.- 'l'homaz Awioly, 
2• Secretario.- Wanderley de Mendonça, 
3a Secretario.- lo1:1(1u.im Pi1·es , 4• Secre· 
·.tario. 

N. 123 A - 1904 

Redrtcçc7o (<nat do p>·ojeclo 1L 1~3, deste anno, 
que attlor-;.:a o P1·esidente da. RepHblica a 
prm·agw· P"'" .un~ unno, COPt Or'llOnddO , 
rwrt] trY:tantenlo de satt(le , (~ l icc l'lç<l conce
dida cto bachw·el l'ulpicuw de ~1qui11o Fol1-
seca, amur,ucnse dos Co;-.,.cios ele Pc1·nant. · 
buco 

O Cungres~o N!lcionalrcsolvo : 

Artigo unico. Fica. o P residente da Ropu
bli ca. autul'iza.do a pr01·ogar por . um anuo, 
com ordena.do, para. tra.t•11nllo to de sa.udc, a. 
liconç.1. conc~dida. por dect·eto n. ! . 14:3, de 
29 do dezembro do a nno pa.ssa.do, <tO ba.ch:Lrc l 
Vulpiano do Aqui no Fon~eca, aman ueoso dos 
Col'reios de Pernam~uco ; revogadas as dis
],)OSÍções em contrario . 

Sala da.~ Comrnis.sõas, 18 de a.gJsto de 1904. 
-Domingos Guima,·i<es.-Wal{i-ed<J Llsal, 

X. 12·l .\-1 904 

UedllC('iio {iw:tl do ]J;·ojcclo 11 . 1.!24, d~s!rJ anao' 
que autol'i.:a o f'resido>lte da R~puúlica tt 
co••ccder ao sullslilulo (/,Q jui:: {ede;·al n~:< 
secçao à o E~lada elo Amazonas , bachctl"el 
Antor~io Demell'io de .Smoo., um. c1nno de 
l i cençc<, com o ;·dcn<~âo, pctrl~ t mt<w de sua 
sctude oncle t lte conv!e1· 

O Cou:;r•osse Xacional resolvo: 
.\t•t. I." Fiea. o Pt•osidcnto da. Hepublic<~ 

autorizado a. conco1lor iLO substituto uo j uiz 
fedOI'iLI nr1. seoQl10 do ~stado do Amazonas, 
llll.l:htlfOl An~onio Domotl'io do Suuz:1, um 
anno du licunça, com ordenado, {X1l"J. t t·ata.1· 
!lo ~m1. saudc onde lho cou viot•. 

.\ 1•t. 2." Rorogam·so :l.S dispo~i(oões cru 
COII ti'~triu. 

Sala lias Commis;;õos, J .~ de :Jogos to ele J9fH . 
-Do111inyos G•timari<es. - Wa /ji·eúa Leal. 

N. 126 A- 1904 

Redacçcío fi nal d o p1·ojcc!o n, 126 , desl e anno, 
quB <Outor i.;;a o Prcsidanlc de; Rep•.<btica a 
CO>lcecl~,- seis mc:es rle l ice11ça, com o·ruc· 
nado, CIO ajtedll1'1 te d e {ifl dll th~souraria d,~ 
Estrada de l •'ei'I'O Central elo B ra3it Julio 
Mendes Pereil'tt, em pl'OI'O!Jilç/!o da licença 
em cujo se: acha, pc;ra 11'(1/.((l • de sua S«i!(/e 
onde lhe convi a>· 

O Congresso Nacional r~ol vc : 

Artigo unico . Fica o prositl.onto da Ropu
hlica autorizado a conceder seis mezes de 
l!cBnça, aotn ordenado, ao ajudante do Jlcl 
da. thesoura.ria. da EsLt'ada de Forro Centl'<>l 
do Bl'azil Julio Mendes Pet•cira, em pt•ot·o· 
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ga.ção da. licença em cuja goso se o,c!Ht, para 
tratat· de suaie onde lhe conviet·; revo
gadas as disposições em contra r lO. 

Sala das Oommissões. !8 de agosto de 19Ct4 . 
-Domingog f',·uimariies ,-\1'alfJ·edo Leal . 

N. 128 A - 1904 
Rcde<cçito (i.n<"d do pt·qjdcro n _ {28, deste anno, 

qHc att!oJ·iza o P;·esidenle d,, &pttbli<"a a 
Jlrm·oga"t· po1· Uíít <ouw [t f.iccnr,a em c·t.~jo 
goso se acha o wncmt<eJtse do 'l'J·ib tmal Ci·uil 
e C•·imiltal AHtf"sto ,~lo;·eno de Alagc1o 

O CongressJ Naeiona1l·~so1ve: 
Artigo nnico. E' o Presidente da Repu

hlica:lutori'LadD ;1, prol'ogn.r por nm :1-nno, 
com direito ao rcspcctiYo ordenado, a licençi1 
em cujo goso se acha o amanuense do Tribu
nul Civil e Crítuin<tl Angusto Mor·Jno de 
Alagão, para trata!' de sua saudc onde lhe 
con-v1or ; revogada.~ as disposições em con
tl'ario. 

Sala das Commissões, 18 de agosto de 1904. 
-Domit<[Jos Gtdman7cs .-1ValfJ·ec!o Lwl. 

N. 138 A - 1904 

Reclacç,ro ft>ucl do JlY~jeclo a . 138, deste wMo, 
g:ue autO!·iza o Presidente da Repu.blit:a a 
concerle>- wn wmo de licença, com m·clenaclo, 
Jla!'ll tratar de st~(t sHwle, ao críuclanle da 6• 
divisr7o provisoric< da Estrada de Ferro 
Cent1·Cl1 <lo l.];·a ~it, ange11heiro Albe;·/o Ma
cedo ela ,[~ambt~ia 

O Cml!!l'C.SS.J Naoí n ~alrc~olve: 
h.rt.i!(Ó nnico . Fir:a. o Proside11Lo •l:t llo:m · 

'blic:1 ;.ntn"t·i~.a.Jo a coucodcr' um nnn" d~ li
Mn(·n.. ootn tll"ll~nado, om pl'Ol'og:L~.i\o rlar[Lwlln 
om C!lljo go.;ll se ~teha, pam tr•atllt' elo sua 
sn.uilc, :to a;jndanto do ri' divi,Ii.o Pl'ovisor·iu 
aa.r>'tl' :l.ll:t (l(l Fcr'l'il Central do 131.'tL'l.íl cn
gonhui!•n Albodo M<wcdo de Azu.mlJnjil.; revo
gadas :\s ilh:p,,siçõcs crn cont~<wio. 

SaL> <l:~s Commissi'io>, lS tlo agosto do lfJ0-1, 
-Domi" gos GBi>;w;·<7M,- )''alji·erlo Led, 

V<J.c :.t, i.Jnprimi!' o sngnint') 

de i904, vindo do Senado, tornando obriga -· 
or.ias em toda a Republic,l a vaci!iuaÇão e a 
rovaccinaçlio, depois do estuilo.t-o e onvenion
tem.eute, aconse lha. á Camarn, J. sua a.llrJpção, 
te1a.s r11.zões que passQ. a expor. 

A efficacia da vaccina como meio pr~veu
tivo da variolt~. é um facto indisctltivel. 

A dilatada obsorvação de mais de um 
seculo tem demonstrado que, onde essa me
dida prophylatica é posta em prat ica , 
a.quella molcstia, si não desappat·ece total
mente, manifesta-se attennado. em seus effei· 
tos G moderada nas suas rhwastações. !G, si. 
é verdade, como a sciencia. o demonstra, 
que, conferindo a immuuldadc cont1·a a va.
riGla, a vaccina não introduz no organismo 
bnrnaao eiementos dissolventes das suas 
eneL"gias espoci/icas, nem capazes do lhes 
t1tiorar a estrudura., nenhum motivo existe 
P<tra se negarem as vantagens de sun. a.dopção 
coropulsoria. 

Gum effoiio, da enorme congerie de opi
lliões o hypothcses formuladas contr a a Õbri
ga;toriedade da vaccina, n enhuma se ba.3ci::l 
em dados positivos que infirmem aquelle 
postulado ; estt•ibam-se, ao envoz. em dou
trinas politicas,em prc~onceitos rolig íosos, no 
dogmatismo int1·ansigente, no receio da. 
coacdí.o Jnorn.1, sinão nn.s arl~ogancias da 
vaidade .humana embuçtuht em nmll. i.lln 
soria liberdade que as contingencias org;a
nica.s dt~smentom . 

Si toes argumentos puderem concoi'rer 
paro. o U.c"fa.1·o1· da sciencía perante o pU·· 
hlicu, não conseguirão, esf•amos cer~.cs, de
mover a. Carn<U'a. tlc a il011t:J.r uma loi que, 
ha~cact:t em princípios scientlficos incon· 
cnssos, ontt'r> 'lim n~o viS<\ sin:i.o Yc1ar peltt 
; a.u!lc puhlica no i ntel·csso da collucUví
ua.ilQ. 

Os Pl'Oblmn.lsll1cilico-biologicos se resolvem 
no tot•muo posit.iro do> fttoto~. fóm das J is
cnssocs o cl.lnstt•ucçõos apl'iot·istica s a inda 
rtuo deriv:Ld(l.s de conj~cturu,s mais ou mono~ 
pl a.L\Si vais. 

l' R.OJBCTO 

A~sim .~úndo , taref<L inntil e onf,tdoolla 
tcritt aquolle q_nc pl'etendesm convencer a 
qnem, ignor<J.ndo a C\'olução e o mechanistuo 
dos phenomonos vitaes, as r elações que 

~ entre si guardam e o seu determinismo, se 
i\'. 121 A- 1904 jLügasse capaz do, ~ccumu1am1o hypo úhes"s e 

,..
0

r"t< complicando-as ao seu arbitl'io, fortr.!la.l" 
_., " obrigalotias em toda a Repnblica a uma theoria sobt•o t('.es phenoroenos. 

vaccinaçao e ·;·evacdna;.tlo cant1-ct a vm·iooc.l; Demais, 0 moment o não · cornpor t11 di~cus-
CúJ:t~ parecer da Com-·íi-'i 'Útc7o do I nstrucçtZo c 
Sawi,o l'teblica e -~>.!b>Wuti~a rlo 81•• ]),,pu- sões byza.ntinas. 
t(ulo Erico Coe!! 0 (>. effka_cia da Yaccina. ~outra. a vv.rioi:~ niio 1 fol deduztda de um rac toctnw a Jll"to'"' nem 

(Do Sen~do) teve por base o empirismo nvsotul o, ainda 
q~w disfarçado po1• f i'ivolas apparcnci(IS mathe· 

A Commisslí.o de Instrncç1io e S11.ude Pu-~ m aticas, mas da obse1'vação, vori~ci\da pela. 
blica, á r1uat foi eomrnottida. a .incumboncia ex:pc1•imentaçKo e comprova(lan(l. constancit~ 
de emittir parecer sobre o p1·ojecto n. 12!, dos 8eU~ effcitos. 
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J enne!' p unha em prat ica._ n a Iuglatorra a 
varioliz.açã.o que ~~ tra.dição popu lar sll.nr.
cionara no Oriente, qua.ndo a.- sua a.ttençíio 
fo i despertada pela immunida.U.e olfei'ecida. 
pelos ortlonlladores ti. acçãn do~ i.-us val'io
lico . 

va rio la. . A prova. implica. al!a.tisfação daquelle 
compromisso. : 

A ínvcstigaç.ã.o () o reconheci monto (la. causa 
dcterminaot,e ll.este facto s iogulat· foi o ponto 
de pa.fCld'l de todas as experiencias ulterio
res, das pt•ovas e contra pl'ovas qnc se succe
dcr·am at;ti a. dctormtnação cx<Lcta d<\S rola
Qões uc<:>.essa.rias c constantes cn trc a. vaccioa 
o a v~ri(l la , 

A alleg<l.cão da identidade dos dous ..,;,·us 
o a. inferoncía. de quo, dadas ce1•tas condi
çõe;; de rcceptiYidade individua l, ;\ inoculn
çll.o :va.coinal poderia. se segulr a variola., _re
~pondcu a. commissão lyanc7.a., cnj;\.~ cone lu · 
sõas, dr,pois de va1·ias eJCporionclas 1oram a.s 
~eguintoa: •Ricn (Iaos les ra.;;ult<~ ts de l' cx
porimentat,\on, n'n.utorise dono la doctrinc 
qui fait dela. va.riole humaino la source com
mune d'oü. procede ra(ent non seuloment les 
mala.dies a.nt'l.gonistes do la. var iole, mais an
core toutea les mala.dles variololdes des a.ni
rou.ux .La v aMole constitue une esp~ce comple· 
tcment à. pa.rt. Son identité, a.fflrmée theori
quement, a.vec les ma ladies er uptivos qui 
peuvent lul iltre substituéos, est une conce
ption de l'esprit que contredisent les rêsul
ta.ts de l'expe ,·imen t;~tion. L' identité n'exisl& 
qu'ontro oolles-ai-borse-pox,cow-pox e& va.c
cioe: trois ma.ladies qui n'en font qu' une, 
puis qu' ellcs proce,lcut dct même virus: le 
vacciu .1> 

Não é lici~o, pois, inferir -se dos dispo
sitivos do projecto o constm ngimento múrai 
tia fa.rollia pela imposição de um m edico vae 
cina.dor . alheio á. sua. confiança_ Os a ttes
t ados mcdicos cont inuam a ter fé publica. 

Assim, pois, nem o receio d<Lviolencia plty
sica., nem o-constrangimento morul :p ::~la i n
vasão do lar, devem causa\··a_pJlreheusã.o a3 
conscieooí.:ts sas. Num somos um P<~iz M 
escravos, nem um povo ·som moral . Não 
nos a rroguemo:<, llOl'ém, o ]ll'Í viloglo espe
cial de constituil' uma. cullectividade de 
espiriLOS . tle eloi~ão, todos conhecedol'O'i 
dos sous d irei tos c dos seua do veres o capazes 
do resolver o:; mais complexos pl'Oblema.s da 
sciencia . 
~~m tvdos os iemllOS o em todos os povos 

não foi jáma.is pola tlomonstrll.~.ão sciontifl.ca 
que se conseguiu implantar no espiri t o p u
blico a. confbnç:a., nem a. convicção da v er
dade de certos principias, nem tão pouco :l. 
necessidade de submst&or-sc a preceitos de 
ordem moral ou sciontifica. Teatar fazel-o 
seria ferder tempo, Slftão turbar a. con
sciencLa. popula.r pelo despe-rtar de l'cflexões 
sem o.poio em preparo ttntorior . Nu~to parti- • 
oula.rsóafée a. suggestãoobraro pt·odlgios . (1) 

No terreuo da. medicina. quem ma.ls d o 
•tue o medico pOde depositar no individuo a. 
con.tlança que o subme1ts a. c.-;tn ou á.quelle 
modo de tt•a.tamonto ou a dotertniCLad t\ mo· 
dida. prollhyliltíc a. ~ » Qua.nd nous obsel'l"olb 
Lo traiteroent pr escrit, ou le regime plty
siq uc ot mot•u.J tt•acé ou oncol'C los pt•ccau
tioos prophylatlqncs recoromt\ndées,soi G d<~n=~ 
no~ro inté1i.\t, ;:oit da.ns l'lol.et•êt d'au ~rLti. 
Qu'~st ce que cotte ao1,ion determ inante d~ 
notre médocin sur not !'l'! conduite sloun 1111 
fu.it d'a utol•itó spil'i\ucllc ? » !!;, si o accordo 
entro os competontOil ú o fltctor mais i ro 
purta.nGe da. conft:tnça. ]>osl~iva., hn. no do
mínio medico- biologicü doutt•ina quo no sou 
puni a capital - o da. influencia. preven tiva 
d:~. vaccioa. con Lra. a varlola.-ma.ior numero 
do opiniões reuna. 1 Já não passou esse j uizo 
d;~ COO$cioncia. sciontifica. para o da. co nsci
oncia. publica ? Importa. este a.>Sel'to na 
affirmo.çào do que todo o individuo chegou a 

Destruída.s desta a rto as objecções quo no 
t t>rreno scient ifico foram uppo3ta.s <~ pratica. 
da. vaccioa.ção,fica.r o.m em campo as de ordem 
moral.Sã.o e lias que constituem a substanoia. 
das rcprcseotaçõcs publica.du.s na. imprcnsrt 
c dirigidas :~.o Congresso l'laclon:~.l contra o 
alluditlo projeeto de loL Do seu contexto 
se apura. que: m~as não são mais do que rcvt
vescencw,s ,,o ídéas theotogicas apenas ador
mentadus, ml\S não extinctas ; a lgumas, posto 
quo d<t mt>s ma. ll(l,t ureza., rcvll$tem a ma.sca.ra 
de uma sciencia, inS\tbsistento nos seus pr in
cípios, errvnea. nos sous metbodos e utopica. 
nos seus fins; ontras dopendem, :tloalmeatc, 
de um motlo singular de enca!'ar a funcção 
social e politica do Estado. 

Não vem a. proposito a demonstração desses 
conceitos. !!:' tempo, porém, de acalmal' a. 
con~oioocía publica, u.larmada por suggestões 
tcndemt>s <t perturbar-lhe a. tranquUHdade 
habitual. 

(t ) Dans la domatne scientiftque, q u'il 
s'agisse de theorie puro 0 11 d'applica. tion, 
comb!on de notions admises sans r eserves 
pa.r un public qui suraít, ·oo grand ma.joritõ. 
ror~ ombarra.ssé d'en roprodníre la. demon.s
t~ation ! Fa.udraiL·il citer uoe fois do p lus ~ 
co }!l'opos l'accaptation par la. roas11e dcs oivi· 
lísê~ du double mouvoment da la terl'<J '? 
La plupart sont lncapablcs de s'on forro ulor 
la. pr.,uve, mais savont que les astronomes la. 
po!sedant et sont tot•jours pt'êtw â. la foura!r. 

A obrigatoriedado a que a,Jludo o projccto 
uoã póde deixar de oxprimir aínão o dever 
woral qlle contr11he todo e qualquer iôldadiio 
de, pol'Si e pelos seus, premuoil'•Se, adoptn.ndo 
em beoellclo propl'iO e da colloctivid&de a. 
pl'llotica. aeonst>lhada pela. scíoncia contra a. 

\'oi, IV a7 
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convi()Ção do fa.eto soi{Jntifico . e por issooiSu!islittitivo ao prqjcclo ·~ · 1!21 , llest~ anno, do 
acceit.a.livromentet Nunca.. (2) Sc11ado, ofliwvci<lo ]Jeto S1· ., E>"ico GoeUw 

A coJ?vic.;áo se impoz, é vc~dado, mas não I ':. lmncxado M _ r•arcce~, cnt vtrtudc do a1·t. 
aos esplt'l tos tortur:J.dcs pela. tE\ theologu:a ou ·Jd elo Regl1>tMio l»te.-no. 
pela sobrevi vencia .de concepçCies mctap~ysi; . ". .. • . . 1 • 1- . 
ca~. mais perigosas que aqueliaS,JJOl·quantoda «0 Ccn., r Ol'loO N.:tClOlltl roso v e . 
a. cada qual a. pretenQiio ue n1io uever sioão Ar•t. l . " As inocuht,·õtJs va.ccinaoo; .~ão exi-
a si m!lsruotolas a.-~ suas opiniões. (~iJ. a't~.tt~l- :ávilíll !lO indh ·iuuo que se achar comprehan· 

. buerúne competenoo innée da.ns-les C(ucstion.s: dido am quai']_LICr dos paragra.phos segtlin
-les ptus tliffic ilus, à. ne s'íncliner mêmc sou.~ -tes: 
benefice d ' ltlvcnta.ire, <lev"'ot aucune <~.ut:o- 1. • Qne sentat' pr11ç:<~. uo exercit~ ou JH1 
ritésciou·t ifi,pw, '' n'a.cceptol', m ême conditi· armada e cmqua.nto não obtiver ln1i:s:a ou 
Q-ne!lement \LUó\lUC diJ?ectiou scientif\r1ue .1> !lUO for r eformado; 
9I·.ímanolli. ) 2 t- t 1 · .Eis o que explica a l'evolta CJJntra a. pre· .• Que es ! YGl' a.qum: e &do em serviço 

_-tendida olfensa ú. clignídu.de do homem 0 a da Guarda Nadooal ou em meros exei·ci 
infallibilidaue dos que se Mro~atn o ]_lapel de cics de apreodiZ.'\J[8lU das a.rroas; 
guias csp\ritu:J.es d<1. coLlGctivid<l.tle humana.. 3 ·" Qne se engo.ja.•·, no _ Districto l''ederal, 

l!:sta.beleciclos de:;s'arte os termos do 0m ool'pos de J?Olleio. ou de 'bum lJctros, 0u 
P_!Obl~l!l~ que define ~ }

1
uta ~ntl'~ :~, tr~di- ~~~u·~~~mla. civll de serviço diurna ou no 

cao. rdi~lOS<l. e o es:p t~ 1 .o screntiftco, i t: 4. o Que for a.dmiitido como empregado 
alias perenne no dommw U.e todos os conhe nas secretarias do Governo Federal e seus 
cimento~ lluJnanos, no terreno das conse- . - d , ·v ·c . d · - t • - . l 1 
q encins pr-u.ticas qual deve "er 0 papel 'o 1 ramos e Slli 1,0 a_ nums ra.no, c esue o 

· E~tado ~ ~ u. lson-ou Cu_ ató ~ JttuccwuarJ~ de categ~n·ia.. 
Si a. -igr•eja dogma.tita. e a. sciencia. define, 1 Es~ dlspos~ça? é ex~ns1va, no Or~tr1?to 

0 Estado legisla. . Eis 0 que lhe compeoo Fede1a.l, a~s Julz_es e~ tnbun~!'.a i\e JUStiça 
fazer no presente caso, seguindo 0 exemplo local e ma1s oftlcJaes ._ubalteJnos. 
de quasi todv.s as na.cõas cultns, de confor - 5.• Que se empregar -na. · Cama1·a ou no 
mid::~.tle cot-n o. sua fuucção social que é so· Senado, cvmproheodidos assim os serventes 
b1•etullo s~l va.guai'dar o interesss geraL dessas casas do Congresso como tambem os 

Nesse p1·esupposto, a Commi.S~ã.o é de p:tre- funccionarios das respectivas secreto.rias . 
cerque o pt·ojecto n. 121, do corrente anuo, G.• Que contribuir pa1•a. o montepio civil 
envi<\Ó.o pelo SeuM.o, tornando obrigatori.:l. ou militar instituido pela União, sn.lvo or-; 
em tod" a. Republica a vn.ccina.çãó e revacci· milita.res reformados ou os civis aposon
_nação contra u. varíola, seja convertido em tados. 

''lei. 7.0 Que se matricular e emquanto cursar· 
Rio, 17 de agosto de 1904. - Satyro Dias, instituto de ensino custeado ou sub-vencio

presideote. - Teixei1·a Bro-ntl«o, l'elu.tor.- nado p~los cofres da. União, soja. de ordem 
Jose Bo~tifacio. - Jose L obo . - 8d Peimoto . civil ou militar. 
- ,llalaquias Gonçalves, com r estr•icçiio em · O dispositivo de;: te para.gra.pho compi·c
rel<l.çii.o a. el!tender-se a. todo o pajz a. obfiga· hende ta.mbem o llessoal doconte, assim como 
toried~d e da. lei, por considerai-a inoonstitu· o :\dminis~ra.tívo no est<.~belecimento de en· 
ciona:t. - Jo,ra Vie it·a , com esta restricção e sino oífiel<1.l BUp~ríor. 
outi'as, - ~11rthcro Botelho. S.• Que cursur estabeleciluento :pa.rticula.r 
- de onsino que niio gose tle favores do di-

(2) Ancu.nea:;sociationquelconque,diz Comto nheiro concediilos pele-. União, mas que 
-n'etit.-e lle <1u'une destination speci:1.le et gose dQ. regalia de equiparação a instituto 
tQmporaire et fftt-elte-limitée á. nn tJ•es oillchtl de alguma O!'dem. 
petit nombre d.'índividtts, ne sauL'ait rc· Esta disposiçí'io ~ exte-nsiva a.o pessoal do· 
ellemente subsister sa.ns un cort~in dcgr ú cento e bem assim ás demais pessoas de 
de confian~ 1-éciproque, à. la. fois intel- serviço no csta.befecimento de ensino. 
lectuelle et m orale, entre ses divet·s mero- g_. Que for S6l'Vente, ope ra.r ío de officio,' 
lJres, dont ohacun ép1·ouve le besoin con. éontra-roest!'e, eto . . , nos araeoaes e oífieina~ 
tinue d'uae foula do notions 11 la for- da Uniã.o ou como quer qtJe sejam tl·aoo.
mittion desquelles· il -doit êt1'e étra.oger ll\~doros em ob1•as publicas de ord:em: fe
et qu'ilne peut admettro que sur la .toi d'au- deral. 
trui. Par quelle monst_ruellSO exceptioo lO. -Que se a.cha.r em servico de erop1•eza 
ee Ue conditlon élementa.ire de toute SDCülté, de- tral!sporte teiTestre, tlu via;! ou marítimo 
si cla.irem.ent. vêrifiée lians .Ies c as las plull que perceba auxilio pecunia-rio ou que go.~e 
simples, pourrait-ol.le être êca.rtée envers de algum f<1vor-concedido pela Uniã.o, dlrecto 
l'"~soeia.t!.on 1otale del'eepêoe huma.ine1 ou lndü•ecto. · -
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11. Que immigra.r por favor pccunia L' io c() a vac~inu,~.ão será. pr~ticada (Ltú o se~to 
11<\ t'nião, on simples a.deanbmento d•\ des- mcz de idade. excepto nos casos lH'oYados de 
-pcza do t"L'ansporte e emquanto se acha!' JJll. mole~ ti;J., om ql!e poder;~ ser J\'itLI mais 
·l1ospedal'i<nlo Jmmtgrttutes ou em hze~,reto . tn.r,le ; 
da União, por mo·i.ivo ue (jtt<t.t•ent.clntl. h) :\J.'CV:.!.CC inaçiLI,) torá !OJ~;éll' :;etc ll.U 008 

12. Que estiver cnmprinclo sonteo('' ' om apü> 0: va.ccina,_::'to e ;;cr;i. t'epetida. por se
prisão c\vil 110 Di,;teicto Fmll!ral , on em ptcnlllos ; 
e~to.bclceimr.nto míl ita1· o t•6o paizano (JUC c) as pc>.oons CJt!C tiven,m mais t\e seis 
for <\h i clr.tido. mows r!e iclnde ~t~l'ão vacci tHLdas. excepto si 

13. Que se n.ch<ll' recol!li<lo n. ot•phanai.o, Pl'DVi\,l'Cill do modo cab(l.l turcrn sotfJ•idn essa 
a.svlo ou !Jo,;picio custeadu ou I~IVOI'i!r:ir1o ele opc t·i).(;[o, com tn·on,ito, dentro dos nlLimo~ 
algum moilo ]J<Jl<t Urliáo, inclusi~~c gmças a S(•is :'lnnos ; 
benefiei<~s rlo lotr.l·in.s. 11) todos os officH:ws e soldado> das classes 

Al't. 2. • O Go..-crno Feder<\ L, ao rogulit- a.rm:v.IM! <hL RcJlnlJ ~ica dcvci'ão ser vaccina
mcntar :L pres,ntc bi , cxp xlü·J, por m inis- dos e !'cn:tco:ina llo;;, l!e ,,ccordo com a pl'O· 
tarios, as lnstrucçvo.s respeetiv~.s. tlc morto sente loi. Hcaudo os comm·mdantos respon
q:uo o snrvi.ço de va.ccin?.çã.o e rc\·accinRçKo s..weh; pelo rumi>t'imento do>tu. lei, 
dl.\9 classt).~ armadas da NaeJ.o fi([UO <L c:.~rgo • ~) o üovct•no l:Lnça.t·;~ mi•J, a li m de <l!-19 
dos cor·pus de sa.u!lc do E:\el'Cito c d·.~ Ar- seja.m tlelmcnte cum1>ridas as tlisposiçoes 
rno.da., e u. reSJ1eíto das c\;1-~s<:-.s clvi~, c.,mpt' fl• <k~tn. lei, d.<t medith ostahelecida fi<L '[ll'i
hendida t\gmn·<iu. nacional em to:lo o p:liz, c mci l'êl. p:tl'~O da. lc~tr;tfdu '§ 3" do art. l" <lo 
corpos de polich~ ou de bombeiros, c~c., 1JO dccrato o. r . l:jl. t!c 5 clojanoiro·do 1904; 
Dis&r.icto Fctlera.l, a cargo da Dh·cctorir. do f) todos o~ sonír,os que se rcl;wiouem com 
Su.tlllo Puulic<~ por suas dole.'!<tcias :J cropr:J- a. pt·eseuio iol scriio postos om pratica 110 
gaàos prvfis.>i ou:Les . Dist1•1cto Fccleral c !i;;caliz,!dos pelo Minis-

Art. 3.o Fic:t o P<Xler Exoc~ltivo :tntori- torio da Justiça. o Xcgocio.< In teriores, por 
zado a punlt• :'~ inft•acçõcB ela. l't'escnt<! lei, intorme<lio <la l.lü•c•ctori:t Get·al de Stt.ude 
impondo multas de !00$ no minimo, 550$ Publica. 
no medio, c l :OOO$ no maximo, assim como A'·t, 3 .> Revaj!:.tm·sc ;ts disposiçõc:; em 
a. prisào p~lo tempo de 30 dias no mínimo, coni;ra.rio . · 
60 no me-dlo o DO no roaximo, sompro quo 
·tiverem c~bimonto multas o pl'ísões, con
forme os casos especifica(los nos p;w;~g~aphos 
do art. I" clD. prc~en te lei. 

P aragl'<Lpho unico. ?>los C:l.Sos cspeciaes em 
que nào tiver cabimento a. mnHtt. Oll1Jr isão, 
ou ao coni;nmaz em i nfr ingir a pr<~~eutc lei, 
o Poder Executivo decretar{• a. exclusão do 
·emprog:W.o da ropM• Ução fedar•ü respectlm, 
ou a privnçii.o elo favor de ordem publica que 
o individuo gosat' clil'octa ou inrlj!'ecliunente. 

Arl. 4 .• A lympha vil.ccinica será. forne
cià.:L grut!litamout(l pela Uniã.o ; as inooulr.
çõcs preven~i va~ rla va.riola serã.o feitas otn
cialmcnte a ~ ítulo gratuito c pelos cCl·tifl· 
cados oftlei\\es nã.o so cobral'<i emolumento 
algum nem ta.xa de sello. 

.-l rt. 5-' Revogam-se as disposições om 
· contrn,rio, rosl\lvad<t a. autonom ia. (los 1~

ta.dos de le.gisl:u-cada quai em seu d.ominio». 
. Erico Coelllo , 

X. 121- !904 

(Do Senado) 

O Congresso 1\"aciona.l resolve ; 
Art . l.' A vandna.çfLoc revaccioação con

. tt·a. n. val'iola. são <Jbrigatorias om totla. a Re
. publica. 

Art. 2. • Fico. o ·Governo autori~do a. r ll
gula'inenta.l 'a. sob as seguintes bases ; 

Seua.ilu Fcilol·al , 27 de ju lho U.c 1904 .
-V/o;l.<o .·l.tiUL!Sto Jfo;·ci; ·~ Pe;ma, pl'esidcmte . 
- Jocd<im c/Q O. Cdunde~ . 1" secroto.rio.-
AUHJ;·to .Jo~"ti: Oo;ift~!Les, 2n secretario. 

O Sr. ::f•• ·csiden tc-Est:tndoadcau
tad:t. <1 11 om, dn'iigno p~Lr:t. amanl!ã o. se
guinte Ol'dcro do diil: 

Continuar,i\o da. ~ot<'çiio do projccto n. 26 A, 
do 11104, com pat·•1C~r soi.Jru emend:l.ll offere
citla.s n;~ 3• ÜiSCliSSÜO do JH'Ojec~<J n . 26, llCSl6 
(l.nno, que r~fo1•ma o pt·occsso de fallonciil.S 
(3• di.sctls.<ãoj ; 

Votar:ão do projccto n. l3·i, de 1004, auto
l.'iznodo o P •.odel' E.'ecutivo a ahl'il' a u Minis· 
tcrio da C::uerra o credito Gxtraoedínarío do 
!1: •145$160 ptn•a. occor1er ao pu.gnnento dos 
or('.enndos CiUO competem ao secreto.rio apo· 
sentado do cxtincoo .\l'senal de Guerra de 
Pcrnn,mhuco bachlwol Jos6 Francisco Ribeiro 
Macllado, de l3 do j::meíl'o de 1899 a. 25 de 
dozemhl'o de 1902 (:J• discussão); 

Votnciio do pl'ojccto n. 140, de l!JO-l, auto
l'i.zando o .Poder Executivo a concotler ao cou
ductor ele trem de 4" clas:;c da Estro.da do 
Fel'I;O Central do Brazil Manoel dos Santos 
Machado u m anno do licença, com ordenado, 
em prorogaçii.o du, que ohteve pelo Mioiste
rio da lnclustl•ie., Viação e Obras Pnbllcas 
para tr<tt:lr de sna ~audc (discus&'io uuica. ;) 
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Yotaç.ão do projccto n. 3'25, ' do 190\ com 3• discus~ã.o do projeeto n. 13G, de 1904. 
p:ll•ecer sobre a eniond:l otrorecida ao pro· a.uto1·iza.ndo o Poder Elccutivo a abrir ao· 
jecto n . 374, de HJ02, que concede a D. ,\n- Mioistcrio da Iodush·ia, Viação a Obras Pu
tonia. Henri~ueta ,\ntuncs Mafra a pen, ii.o blicas o credito exka.ordinario de 3:7U5$()\J~> 
mensal de 75$000 (discu~o uni~•A); pai"..t. pagar ao engcnheiJ'O astronomo Nuno 

• _ . ,. Alves Duarte Silva a. gratitlcaoãG que lhe 
. \iotaçao dopro.(•!•~to ~- 141, do_ !.;Ol, a.u~o- compete como dircctor do OlJsenatorio ,\s

l'JZaodo o l'oder lixocut!vo a a.br1r ao 1\luus· tr·onomico do It!o do Janeil·o no poriodo do 
t.,l·io das Relações Exteri?rc:a o credito. Cx· l-~1 de janeiro a 31 de dezemb1•o do 1903 ; 
traordtnarlo de 100:0008 •. 021rv, dos.unn: 1• discuss;\o do projecto n. i6 ,\,de 1 90~ 
d os ás despezas com uma MJss.1o Espec1al a autorizando o Governo a concedct· no cor
Colomb!~; com parect:r d~ COm_!lli~sào de Di- rente anno, nma. segunda. época. de exames 
plomacm c Tratados (2'' d1scus5ao} ; aos estudantes do prep'Ll"atol'ios; 

S" discus~ão do pro,jecto n . 135, de llJJ.j. 2' discugsã.o <lo pt·a.iecto n. 30 A, da l 904, · 
a.utorizllndo 0 Poctet• J::xe'cuti\·o a. abl'ir ao autorizando o Preside11te da Repnblicn. a 
Ministerio da Gueua 0 credito ~xll•aordinn- cncommend:U' á. industria., pelo Ministerio 
rio de 737$033 para. occo!'rer ao pagamento da Marinha, O$ navios que menciona; com 
de ordenado devido ao ajudante de porteiro, IJI!.l'ccet-es c emendas das Commlssões de MA· 
aPQsen~o.do eJttincto ,\rseual do Guerra de riaha c Guerra e de Orçamento c voto em 
Pernembuco José ,\ lfrodo do Carvalho. do 19 separado do Sr. Soares dôs Santos. 
'le j aneiro de. 1 8~J9 a. LO da abril de l 000; Lov,\-nta-so a sessão ús 4 horas ela brde. 

80" SESSÃO EM 1.9 DE AGOSTO DE 1904 

Presirle11cia dos Sr.<. P m<lu Guimanics (Prcsirleflle) e Jttlio do J.fello (2• Yice·fJJ·esidente'} 

.\Ó meio·dia. pJ•ocedc·S!l á. chamada. u. qu~ 
l'Cspoodam os Srs. Paula. Guimarães, Oli· 
v eira · Fig•Jeir cdo; Alonc<~r Guimarães, Tho· 
maz ,~coioly, Wandcl'lcy de Mendonç:>., .loa· 
qúim Pít·as, Sá P eixoto; Luiz Domingucs, 
Dias Vieir~. Thomaz· Ctwalct\nti, Eduardo 
Studart, · Sergio &<boya, Gonçalo Souto, 
Eloy de Souza, Fonseca o Silva, Walfredo 
Lea.r, Teixeira de Sil, Celso de Souza, Bricio 
Filho, Cornelio da. Fonseca, Angelo Neto, 
Euzcbio de Andrade, ArroxciiM Ga.lvilo, Ro· 
Jrigues Doria., Joviniano de C(lrValho, Do
rningos Guimarães. Noiva, Prisco Pa.ro.iso, 
Garcia. Pires, Vergne de Abreu, Pinto 
DantâS, Paran h os i\~on1enegro, Moreira. 
Gonres, He'rcdia. de Sá, Julio Da.ntas,Mauricio 
d-e Abreu, Carlos Tei'teirn. Br.-.udão, Fran
cisco Veiga., E~tevam Lobo, Asiolpha DutJ•a, 
Bneno de Paiva,. Bernardes de Faria, Ca
Iogertis, Carlos Oitoni, Carvalho Britto; Ma· 
noel-Fulgencio, Nogueira-, Olegario Ma.oiel, 
\Vencosláo Braz, Bernardo de Campos, Costa 
Junior, Al'nolpbo Azevedo, Amn1·at cesar, 
. Eioy · Cha;ves, Pau !i no Carlos, Francisco 
Málta, He~menegildo de Moraes, Joaquim 
Tcheira. Brandão; Berna.rdo AntOnio, costa 
Notto, Carlos· C:tvnlcllnti, Carvalho Clta:ves, 

Paula. Ramos, Abdon Baptista, Lui?: Gua.l
berto, Soares dos · Sa.ntos, Barbosa Lima, 
Victorino Monteiro c Vespa.síano de Albu· 
qucrquo. 
· Abre-se a sessão. 
E' lida. e sem deba.te a.ppr•ovada. a. acta. 

da sea&'\o a.n tecedonie. 

Passa-so ao GXliodionte_. 

O Sr. A.lenca•• Gu.lmaràes 
(Í'' Secre!w·io) pPocede á leitura do seguinte · 

EXPEDIEN1'E 

Oftlcios: 
Do Minister io da Industria , Viação e Obras . 

Publica.s, de 18 do corrente, euvj<\ndo a se-
guinte 

MENSAGEM 

S1•s. Membt•os do . Congresso Nacim:lar.,..,. . 
Tenho a. honra de sabmetter á. vossa ele-· 
va.d.a consideraç-ão a inclusa eltposiçã.o que · 
me dirigiu o Ministro da Industriil,Vl~çji.~·· 
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·e Obras Publicas, mostrando a ne~ossidade 
de ser a.be,•to a.o l'espectivo Miniaterio o cre
Gito .1xLraordinario de 1: 761$"280 para. pagar 
ao bacharel Joaquim do Campos Porto, aju
d:J.nte-secrotario do Jardim Botanico, a g>·a 
tiftcaçito que lhe competia como director in
terino do mesmo jard1m, desde 2.1 do m:nç.o 
a 21 de n.:josto de 1897, afim de que vos 
digneis r esolver como julgardes acertado. 

Rio de Janeiro, 18 tlc agosto do 1904-
1•\·ancisco de Paul11 Rodrigues .<lt'l'es-A' Com
missão de OrçameuLo. 

Do Miuistcrio da. Guerra, de lB do cor
:!'ente, en viando o r equet'imcnto em qnu o 

. alferes <lo corpo de t1'D.nsportc Antonio :?.!<~· 
ria Barbieri Fílho pede que sc,ja consiclc
J·ada por ~teto de bravura sua. commissão no 
dito corpo . -A' Commisslío de M:trinl1a e 
Guerra. 

Requer iment o : 

De Jose Maria. Campos, peHndo que sej l\ 
nutorizaúo o Govct•no a adopt;u•, med iantG 
as condições quo oshbelece, o ()X plosivo que 
d.iz to1• inventa.tlo. -A' Commissão de Nlu.
r inba. e Guena.. 

O 81.-. Prel!il>iclente- )iiio ba o:·a· 
dores inscriptos. (Pat<sa .) 

E' u.nnunch~da a di;cus.:>ão do r equeri
mento do Sr. Bat•bosa Lima. oflerecido n ;~ 
sessão de 17 do corrente, cujo teot• 6 o se· 
guintc: 

~ Roqueiro que se solicitem do Poder F.x
ecuth·o a~ seguintes inCot·maç1íe8 : 

I. • Si é vet•dadc que, sc~nn tlo noticia o 
Jo1·nal do Co:mme•·cio de 6 uo corrontc. no 
1ciEio publico dos IJcns da li;stl•acla. de Fer ro 
U nliio Sorocttbana e ltua.na, foi to pelo lci
loairo Ailfi~ Ca. t•noiro, no dia 5 ultimo, tendo 
o r<>pt·csentanta da União, Dr. Cosario Pe
rdra., 1° procul'i\dor da RepubUoa, lan~allo 
11.000:000$ ao ap1•egoar-sc o pr imeit·o lo•c, 
(). n.ã.o ha. vendo sido por pessoa. a lguma. co
herto eSl!s lanço. o licitanto, em nome 'da 
Fazenda Na.ciona.l, o dopais de acceita ossa 
o1for ta. pelo juiz da liquidação. a.hi prc~ente , 
- at1gmento1< mit co11tos no lan~o teíto, em 
beneficio e ito. interesse eles c•·edo1·es da ·massa 
(sic), repetindo esse a.eto de liberalidade nos 
quatro lotes subsequente.s. · 

2.a Si, · podendo a: Fazenda Na.eional t~r 
a.dquirido na. hasta p ublica aquelles bens por 
Juenos cinco mit contos de ,·éi s, arbitraria
mente accrescentado l pelo seu ropresen
ta.nt.e aos cinco lanços núo cobertos e iâ ac• 
ceitos, estava o represen tante autorizados, 
·,por quem, e em vit•tude do que lei a. PD'{ 
essa fórma lesar a União , dando de mão 

·.beija.da. a tlll•ceit•os lnteresSlldos a avult.\da 

impurt;wcia do 5.0UO :OOO~. que deviam ser 
poupa.dos a.o cof1-os publicas. 
3.~ Qne pl·ovi.tencias deu o Governo p!ll'a 

l'cha.vcr essa impm•taucia. illcga.lmente doa~la 
oro s3u nomo . aos credo•·es supracitados, G 
si já m:wdou p·~· · Jc:Jdm· contra seu predigo 
p t•ocln-ador . 

O Sr. Presidente- Tem a. pala\'l';~ 
o s r. Galo gera.~ . 

O Sr. Caloge a·1v;, - Sejll.!D, ; •~ 
minhas pr irnciL•as palan·as de a.gradecime!)tu 
ao nobre Uc putado por Alagoas, que, em a•
tcncão ;i rolcvancia do assumpto do que vou 
tPa.tar, mo fez « finez:~. pessoal de me porm~t
t it· fa.Jim• antos de S. Ex., que ou estava 
iaseripto ou tencionava ln~ct•ever seno expe
dieJJ tu parll. este fim : o digno Deputa.do. cu.; o 
nome peço venia p~ra <leclino.l' o Sr. An>O
xellas Gal vão . 

Devo tambem, antes de entrar em ma.teria, 
~olicit<tr do nobre nep11t.ldo polo Rio Grande 
do Sul, apresentante do r equerimento $Obre 
o qual eu peili t\ pnla.Vl'a, me releve e~t,~ 
l'Osposta ji1 um tanto tar dia, pois n~io dep en
deu de mim <lill-a. mais cedo. (AJlOilldO$, ) 

Logo depois do ter S . Ex. terminado o 
brilha.nta discur so, bc!lissima. pagina. litte
raJ·ia que ma.is uma vez ficou por S . Ex. 
inscripta. nos A nmte.< Pm·hcmcHlw ·u ..• 

O SR. R-~.auo8A LlNA-BomladeúeV . Ex . 

0 SR. . CALOGF.R~S-. .. eu podet•ia ter 
acudido a. da.t• as explicações que o caso mc
l'ilcia, e disso sabe m v:1l'ios co !legas nosso~ . 

Niin o p~rmittiu , porúm, o ser improro
gavel a. hora tlo expediente das nossa.s ses
sões. c hontem. como \'. Ex. sabe, o dlrcit;o 
do prioridatlo ctue tini! 1m diversos oradores 
sobro a. discussão do r c<tuerimcnto om quos
tilo obrigou-me tamb Jm a. adiar para hoje 
a re~posta. quo ou dc,-ht a. S. Ex . 

Peço lieonça p :J.ra. doilla.t' inteirameoto de 
lado as bt·ilha.ntes conside rações expandidas 
por s . Ex. sobre a. ncccssill:l.dc iuel~cta.vcl 
de, por uma. a.tlç.io mnthodica. o a.cima. de 
tudo inin terrupta, acudir com medidas pro
prias para ft~zer de~app~troccr os martyrios 
cu!'tidos pol' nossos umãos do norte, sob o 
pe$o de uma. dessas desgt-açs.s com que a 
na.tUl'e~ periodicamente assot.l aquellri.s re~ 
gioos c;m cyclos que quasi se podeni consi.-
dcra.r constao te.~ . . 

Aliãs o appello p·n· S. Ex. dit·igido .aos 
poderes publicos neste ~eu tido não foi ma.is do 
que reeditar, em termos scintillantCJS,a poli~ 
~ica preconizada. ha. •Tiuitos a.nnos ·p) r va.
rios espíritos dos mais illustl'03 desta Casa .Q 
que ct)J)stantemente teern dito quo nenhum 
auxilio etllca.z e duradout•o póde se1• dado 
pa.ra. BolYCl' o problema da._ socca e douotl'ri· 
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menta~ que dalli doc01·rem que niio seja. 
feito normalmente, anuualmeme como ser
viço pormananta do nosso ot•çamento. 

Na explosão de dor pelo muito que pa
deeem os nossos compa.tricios na. terra que 
llles foi berço c hoje G t umulo, na irm.ana.ção 
nos sotr1·imentus e nos reclamos de medidas 
que os venb:~.m mitigar. na exp1'essão 1Jellís
sima deste seotimento,púde S. !!)~.estar corto 
de que a Camartt inteira, iaterpt·cte l!el do 
sentir na.clonal, é solidaria. com S. Ex. 

Não o é mais, porem, e sinceramente o .de
clal'O, no desalento que S. Ex. revelou q_uu.n
to á acção do Governo, e, fD(l,ÍS do que isso, 
quanto <i acção de todos os que, ntt phrase 
ampla de S. Ex., lleteem uma pa.rcclla si
quer de autoridade em oo;so paiz- conceito 
proferido ex:act:1montc na. occasião em IJ.UO 
mais sé~iamente e com mais method.o ~e 
procura. aprest~t\' e ap1•ess.'\r o adv~nto da. so
luç5.o definitiY<t dessas crises. 

Creia V. Ex.-e nisto ufio vae censuro. a.l
~uma-que não é mais ~oliclto na dofcza dos 
1n teresses v í.taes de irmft.Os nossos, residentes 
:n:o norte, do <tUO os rcprc.'!Cni.a.ntes immeilia
tos d.a.quella. zona, os qt~:::.us, peb voz atttori
za.da e tão sympathica do meu il\ustre 
an1igo Sr·. Elo~- de Souza, vieram llontem de
clarar quanto por lá se tem feito e o (lua.uto 
tom o Qoverno procurado cuidar da solução 
do problem:L 

. Menos do que em qualquer ouh•o, Sr. Pre
sidente, cabe a critica no momonto actual ; 
de facto, os tristes acontecimentos que 
se desenrolam naq<telh pat•te da · Repu

. blica. vieJ:am provilr qm,nto hottve de 
convergeucia nos esforços, quanto· de acção 
synergica se manifestou, procurando- se 
acudir aos so1frimontos dolorosíssimos que 
compungero a todos nós. 

Poder<\ sot• acoimado de regaten.r migalhas 
um Coogt•eso que permitte o dispcndio dlo 
quantia respcitabilissim~~ de lO .000:000$ 
po.ra a.cudir a flu.gellos (lessa natureza~ 

Refiro-me, Sr. Presidente, não só ás a.uto
r1zaçõe3 expressas no eot•po do orçamento 
po.ra despezas com soccot'l'OS publicas, com 
obras nos Estados do norte fla.gellauos peln 
secca, como <1. autorização, que figura não me 
reco1•do ein que a1·tigo do orçamento vigente, 
para. se despenderam mil contos noste sen
tido, permlttindo-se ao Governo, mais do que 
isto, abrir oreditos supplemenmres a vil.l'ias 
rub1•icas. do orçamen-to, e .entre ellas a de soc
conos publicas, sendo o limite ma.ximo de 
o!t.qmU contos para. o conjnnto, podendo, po
rém,applica.r·se no todo a esta rubrica. uuiea. e 
podendo· os creditas Rnpplementarcs para 
e.S~ despeza ser. abertos em qualquer êpoct\ 
do .anno. 

·Por outro lado, deve-se confessar q\le , por 
parte d~ Governo Federal, do mesmo modo, 

houve o maior empenho, o maior escrupulo · 
em d~t· execução ao pensamento do Poder 
LegislatiYo, fazcn:lo com que os auxilias vo
tados p or e3te fossem a.ppllcados de modo 
pt·ofieuo e effi.oaz, afim dll se dehellarem os 
ma les a. cujo desenrolar a~sistimos. 
· O no bt•e Deputado pelo Rio Grn.ude llo Sul 

abriu uma excep(;lio, declarando louvar à 
acção intelligcnte, ener·gica. e continua. do 
digno Sr. Minist ro da Industría., a.pplicando 
a3 verbn,s proprias do orçamento u:J. Via.ção 
a.o llm de se attenuarem os horr•ores da. si
·t ua.çã.o presente no nor~e. 

Os conccitqs qUCl S , Ell. emittiu so~r~: 
este ponto ett os subscrevo cle todo o cora.çn.o, 
Acho, pol'ém, que se deviam estender os 
louvores u.o Sr. Ministro do In tcr·ior, que, 
a setL tut•no, W-mbcm dent ro dos rocnr.;;os · 
orçamenta.rios, procura, tanto qu<1nto pos· 
si vel, att~mi~r exacta.mente á face actual, 
á. face prascote da questão Ao Ministro da 
lndustria. competia. dar a solução que, da 
futuro, permittil\\ resolvel', de todo, o pro-
blema. · 

Par:1. r esolver a. questão p resente , isto é, 
para acudir â.s prementes exígencias t~ctut\eS , 
o Sr. M inistl'O do Interior tomou todas as 
medidas Qtte cabiam nas :t'ut·~as do seu orça
mento ( m11ito beln ), a.ftm de fa.zor com que 
minora.ssem os muitos sofl't•imentos daquel· 
los nossos iL~miios . 

Assim. é que, só em recursos cm dinheiro 
mandados p<wa aquolla. zoa:~., até o momento 
presente, se eleva.m as rcmoS!!as a perto de 
.trezentos contos de réis ..• 

0 Sn. BARBOSA LtMA- Pat•a o Rio Grande 
do Norte 1 

0 SR. CALOOP.RAS- •••• 200:000$000 para 
o Rio Grande do No r te c 70:000$000. pttra, a . 
Pa.ra.hyba . · 

O Sn. BARJJOSA. L mA- A quetn foram 
mandados esses 200: 000$000 ~ 

O Sn. EJ.OY n~ SouzA - Ao govet'mHIOl' 
daquelle Estado. . 

0 SR. BARBOSA. LIMA. - Ao respectivo · 
governador ·r · 

O Sn. C ALOGER AS - Não sei dizer a quem; . 
a.credito quo ao governador. 

0 SR . ELOY DE SOUZA- Eii tinlla. noticia 
de 150:000$ enviados ao governo do Estado. 

O SR.. B-ARBOS.\ LIMA - E' i.s:lo o que eu 
estGn nota.ndo : V. E1;. hontem fullou em . 
1~0:000$; ao passo que agora. o nobre Depu
tado falla em 200:000$00D. Parece que llou:ve 
a idéa de se manda.r 200: OO()$,.chega.ndo ll\ 
apenas 150:000$000. 

O Sn .• ELOY DE SouzA - E' possíveL que · 
.tenha sido· uma remessa receote1 que eu . 
jgoora.va.. 
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o.;;sim; Úlm um bom pal' de mezes. ·· tl'iua. cor reaGe qualque1· Deputado pócle 
O SP .. BARBOSA LIMA- Não é tão recente I O S11. TuoMAz CAYA.LCA.NTI-Pelu. dou-

o Stt. CALOGERAS _A affirmaçfco que ihzcl-o dosdc que se ontcnd:1 com o Governo. 
acabo de f,1zer, Sr. Presi,lente, b:Lseia-~o O SR. CALOGER,\s-Devo declarar que 
em uma demonstração que venho de receber logo <lllO so verificou a necessidade deste do-
do l\1inistel'io do Intedop... lol'O~i~oirno exodo tln.s populações üunintas 

o s n ~ r E tã _ 1. t par:J. outt•os pontos ooLlc mais rt•Pida.mentc, 
d v 1 n .• t_AP.n~~A. .nrA - •fi 0 ''8 c a as e só por e;;te motivo. eli:Ls >o deviam loca-

e e n e, ar all.. lizar, por' parte de dilferontes Ji:~tud<1S dtL Ro-
0 Sa. CALOGERAS- '\ão; não tem datas. publiM, e pos~o ele memol'i:t citar trcs, os 

O Sn. J~LOY DB So1:u .. - Então quem está 
com a razíí:o é o nolJre Deputado. 

O Sa. CALOGERAs-Essrs documentos,desdo 
que termine as consideruções que e8tou fa
zendo, passarei ao nobre DGputa.do pa.t'a que 
os vct'ifique. 

Além dcs >a quantia foram g~t>tos pelo Mi
nisterio do Interior cBrca de 800:000$ com 
tt passagem dos retirantes para zonas onde 
pudessem encontl'al' o~cupação, do moJo 
c1ue nã.o e.>tiyessom sujeitos <tos rigores da 
secca. 

0 SR. BARBOSA LBrA-lsto ê Só para. o Rio 
Grande do Norte? 

0 SR. CALOGERAS-Para. todos OS reti
r<J.ntcs, qne ni'i.o vieram só do Rio Gt•t>nde 
do Norte, mas t<cmbom da Part>h)'ba c até 
do Cea.ra.e se dirigiram par:~. o sul e para. 
o norte. 

O Sn . BA.nnosA L nu - P rincipalm()n te 
para o norte: para o Ama.zonas c Pará. 

0 SR. ELOY DE SouzA - A preferencia. 
delles é pat·a. o noete. 

0 Sa. BARBOSA LIMA-Então ill1es egtão 
om conil:ições de mostrae preferencias ? (H a 
out1·os apartes.) 

O Sn. C.uoGErtAs-Dcvo agl•a.dccet' ao 
nobre Deputado pelo Rio Gr·andc do Sul tr-r
me fo:·necldo ensejo para. prov~~r quanto 
nesta questão os sentimentos d.a solidarie
dade nacional se torna.ram cvidontes no 
aull:ilio que ao Governo federal p1•esta.ram 
diversos Estados da. Republicn.. 

O SR . BARBOSA. LIMA-Já, teem a lguma 
utilid<tde certas divergcncias. 

0 Sn.. CALOGERAS- Assim é que, desde q UB 
se soube .•. 

O Sn.. TrroMAZ CA.YALCA:-;:rr-Est<t decla.
ração 6 importante, não ha duvida. Si é 
feita. em nome do Governo, é importante. 

O Sn. . CALOGERA9-A nnica pessoa que , 
creio, pôde trazer-nos as opiniões do Go
verno não ó o humillimo orador e sim o 
nosso ?eadm·, a quem delegtí.mo3 esta. funcção 
da no;;so representante perante o Executivo .. 

l(stndos de S. P:1.n\o, 1\fina.s Get•acs e o do 
Rio de .rancit·o. por pa.rte rlcssc!l Esta.dos, 
hou•·e as mais íneq_ uivocas 11rova.$ de adhesão 
ao plano que o G1JVCI'no nutPia. de vil· em 
auxilio desses mi~ert·üuos computriotas 
DUS:)OS ~ 

Os governos llesüt> circum~ceipc;ões poli
ticti.S propuzet•am-sc a loc>tlizar imntediata
mcnte o nnmel'O de rr.tieantes qn(l cptizessem 
escolher como destino os seu~ 1·espccti v-os 
Estados, fazendo com quo lles11.p parecessem 
de vez os .,oíl'rimcatos {lue por hnto tempo 
os tenl1a.m aflligido . 

Nfio posso dizer o que se p:~.ssou nos dons 
Estados de S. Paulo e Rio de Janoiro p or que 
conheço menos detalhadamento o q uo por 
;üli se deu. Estou certo, por!\m, d~ que lá 
do mesmo modo que uaqucllo que immere
cida.mente rep1·esento (n,ro opoiados), houve 
por p:~.rte dos governos o mesmo •·scrupnlo , 
a mesma pl'ov<.~. de fortisoim" solidariedade 
interestadual, fazendo-se cum que os immi
grantcs loca.lizados não fossem tratados só
mente como au:tilhl'es c~ iavout·a dos diíl'e 
rentes Estados, mas sim como irmã os rB ce
bidos no convi..-io de antros ramos d;L roesmCJ. 
familia brazileira (apaiados), f;~zcnclo por 
est.'1 fórma com que oncontra.ssom 1arBs onde 
n-s suas la.grima.s fossmn enxugadas. 

Posso fallO,l', Sr. Pl'C-~ idcntc, com conheci
mento proprio : cu esta''a em Minas e vi 
as ordens dadas pelo sen illustre PL•esidente . 
Sei quo ao chegarem, a lquebrados de força , 
ainda sob o peso da gr<lndc desgraça que os 
tinha ferido, nas hospedal'ias de immigran
tes, os retira.n tes do norte foram tra.hdos 
não conforme mandam os rcgu lamentos de 
immigl'ação, não conforme mandam os pre
ceitos administrativos sempre observados 
em mou EstadD ... 

0 SR. FRANCISCO Vll!GA-Apoiado. 

0 SR.. CALOG'EUAS- •• , illil.S COlUO irmííoS 
infelizes que vêm procurar· allivio . 
Um,~·gã,? de publicidade que não póde 

set• suspeito, em r elação a.os actos dos go
vernos, quer estadual, quer federa l, o Oo~-
1'e io da Marolur, -teve occasião de se referi l' 
a.o tm,tamento dado a.os rio-gt'andenscs do 
norte c aos p:t.rn.hyba.nos chegados ao Es-
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tado de Minas, e não podemos in vocz.r tos \i-\ _O SR.. BARBOSA_ LmA-Domonstrando quo 
muilho ma.i.<J· hónroso. mnguem lá mot•r1a. de fome c que a.té a.bun-

0 Srt. B.u~nosA LIMA- Basta a tradição davam as raizes silvo>tres! 
de hospit~Jidi.Lde cavalheiresca ·do Estado de O SR. ELOY DE Sot:r..t-A situação uo Es- . 
Minas p.lra. a.ilSim Slll". · lado tem melhorado consideravolmento. 

O Sn.. CA.L OGER.A.S- O nobre presidente Jo O SR. BARBOSA LürA-Enlão ó falso o 1ele· 
E~ta.do, pai•ém, comprehendendo :perfeita- gramma ~ 
mente que se tr;J.tava. de dar execução a um 0 SR. Elm o DE Souu-N1í.o digo que é 
pln.no do Sr. Pro~idcnte da. Rcpublica, que falso; ma-s parece-mo que pode seréxa.gerado, 
não podia :pens:1r no despovoamento dosEs· como ponderei á v. Ex. entre falso e paracet• 
bdos do norte a lJem dos do sul, e sim 
e.tteoder ã. crise de momento, o Sr . :presi- e:~:a.gerado ha. :J.Iguma. dilferença.. 
dento do Estado preoccupon-so ató nas mi- O Sa. BARBOSA. LatA- E' f;tWo, como a. 
nucia.a com a. locali~uç-,ão dos immigra.utes, notici<t do leitw da. Sorooabana ! 
1'azendo com qno fossem oncontl'al' na gua· 
riila. temporaria que Minas lhe.~ dava. · a. im
prc~são do lar perdido o a. certeza de que 
.~eus sotrrimentos tinham encontt•a.do ponto 
ftna.l. 

o sa. C,uoGER.AS- Si estiveasemos, Sr. Pre
sidente no tempo Llos velhos tot>nolos escolas· 
tícos, qua.si que poderia dar por determiowla. 
a resposta sohre P.ste ponto da. questão. 

Cabe-mo, por. acaso, falla.1• neste ·In"omeoto 
deante de um dos col!egas de bancD.da. qtiC 
mais etli~zmente auxilim•am o Sr. presi· 
dente dC> J..:s~ado, o meu illustre amiJ~O. o 
Sr . Ribeiro Junquoil'&, que na Leopollin1.~ 
localizou grande numero de retirantes. 

Como S. gx, , outl'OS collogas nossos tam· 
bem collaboraram para. que esse afasta
meu to dos nortistas do locn.l do S3U nasci
mento fosse por cllM p1·oprios considerado 
como uma medida tr~tusitoria. e nunca pu
desse ser iqterpreta.dti. ct:imo o despovoa· 
manto de um,~ zona. do Braiif em favor do 

s. :~>x. quiz e$tll.lJelecct· um confronto entre 
desidias, que acredito ter demonstrada s_e 
não deram e·desperdicios quo, ou provarei, 
não existorm. desapp&recido um dos termos 
d'esso confro'nto,a argumentação ca.hil'ia, Não 
seria, porém da miob"' parte digno do alto 
apreço que tributo á S.Ex.o da al~ura. em quo 
o3todolía.tc deve pairar, o limitar-mo a expe, 
dientCI tã.o oommodo na t>esposta que deVI> á. 
S. Ex. o na. funda.rnenta.(;ã.o de voto que hei 
do proferir sobre o seu requerimento. 

Quaes foram os desper(licios a que o no· 
bre Deputado alludlu em tom que, sl me per· 
mitte, diria esoarninho ~ outra.. " ::..:· · 

Dit!J.s .~t,as pala n-as, creio que deixei de
mo:ustrl!-do .(Jue por parte do Poder Legls· 
lativo, .do Podce Executivo e dos dilfereó.t"es 
Està(los da. Rcpnblica, houve perfeita. com
prehonsão do tristíssimo momento de <'gru· 
1•as atravossado pelos Est.ados do norte. 
Quer me parecer, pois, que dma.pparecé por 
completo um dC>s te!'mos do libello aqui for
mulado pelo nobro Deputado pelo Rio Gran-
de do SuL . 
' 0 SR. BARBOSA LIMA. - De alguma SOt;te 
circums~roveu em torna do governo loca.! do 
Rio Grande do Norte. 

0 SR. CALOGERAS- Não vejo o alcance 
da. o)n;ervaoão do nobre Deputado ; m.'l.s, na
tu.ra.lmente. S. E:t. desenvolverá o seu pen· 
SJ.ment.o . . . 

O SR . BARBOsA LnrA- Foram prwa. ltl. o 
continuam a morrer de fome. 

O Sa. CA.LOGERAS' - Sobre ·e3te . lado da 
questão, quanto ao ponto preciso, fet•ido 
agora. pelo nobre Deput:J.do pelo Rio Grande 
do Sul, creio que a. l.'esposta anteclpada
mente da.da. hont_em polo meu illustre amigo, 
Deputa.do pelo R.w Gt•a.nde·do Norto,· Sr. Eloy 
c-Souz!l., foi complo ta e cabal . 

Rcl'eriu-se aos gnstos feitos com o sa.nea· 
mooto e o ·nformoseamento da Capital J!:o-
ueral. · 

como são feitos e>tea ga~tos, porêm ~ Uns · 
pesam exclusi1•amente sobre os corres mum
cipacs; bem ou mal feitos, nada tem .com el-
les o governo federal. . . · , 

O S!l. . Ilt. RROSA Lm11. - Nã:o a_poia.dt>; o 
governo federal endossa. os emprostimos que 
o Prefeito a.ndil. fa.zenlo. 

o SR. CALOGii:RAS - Si eu quizesae desen
volver este aspecto da. questão, poderia. de
clarar a S. g:.:. que não ha í-.1.! endosso da 
União. 

O SR. BA.asost~. LIMA- Perdão; nós não 
autorizamos o PrefeHo a. fazer o empres· 
timo 1 · 

o s~. ÚALOGERAS - Niio basta isto. Si 
V .Ex. mo permittir, não tocarei nes~ _pon~, 
fóra. aliás do debate, que me lllvarxa murto 
longe; opportunamente poderemos di~util~o-

Além disto, existem despezas fe1ta.s por 
conta do emprestirno cootra.llido em Londres 
e qu~ visa.m pres:a.r, nãC> á ~a.pi~at Fedoral 
tio somente, mas w Ropubllca. mtemt o maior 
dos serviços que um governo possa prestar. 
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Nã.o é de llontem, é do lta. muito tempo. 
que se tom dito c repe~ido á saeiedade, e 
t e.em-se trazitlo prova.~ em abono de tu. I 
asserto, que o saneamento d:t Capital Fe· 
d.ernJ não corrl'sponde sómen le a uma. ím 
p ressão cst het!ea., como creio ter ouvido o 
n obre Deputado pelo R.io Grande do Sul dizer, 
mas sim a verda.doir;~ rcha.uili taçã.o do Bra.· 
~H l (Apo t'c<do.< . ) 

em um passivo de ccr c1 de 90.000 contos (ar· 
rodonda.odo ciCra.~ p:m1 argumenhr), os dous 
terços, Isto é, 60.000 con tos, ot-am represen· 
tados p~los direito$ da. União \~ do lhnco da 
R2publlca.. 

Desde logo, portanto, se t0rna.va obvi<t a 
convenioncia do adquirir o Governo, pot• sou 
justo preço, o a cervo de bens dessa ompreza.. 
para assim a cautelar os gr aves interesses tlo 

0 SR . BARBOSA LIMA - Não cil'CUI11SCl'CVÍ B1nW C da. União . 
a: quo3tiW a ostc aspeclo, que é,a iiá.s,o llOnto o sn. BARBOSA Lm A-0 justo preço no 
rna.ís b.ttido poro jorn<1lismo iodigen:.t . ~enddo jurídico oão ê esse, é 80.000 contos. 

0 SR. CAWGllRAS-R O (J U C rue a~lmira., 0 SR. CALOOERA.S-Chcga.rei opport nna-: 
Sr. Presidente, é cncontr.tr n,;se sarcasmo t 
na. bocc..'\ de quem, como 0 nobt•o Oeputado monte ahi. Si mn ]mrmlr.to, eon inuo porque 
pe!o Rio Grande do Sul, dCtt em sua. passa.· não q uet·o antccipa. t• a. minha. argumen~ção. 
gem pelo governo de Pernambuco tlb <\ltas Como so sabe. os direitos da Unl:.ío Ol'ig:-
provas do que pode ser como gove rno. no.vam·so nm \itulus llilferentes, rcprcsen· 

o SR.. BARBOSA LIMA-C\ã.o é 0 que diz a. t:\dos por d"b''"'"'·as do dill'm·onte.; séries, 
com gara.nt iM' reaes. differentes tambem. 

opinião em gora.l. Mui to tenlto sido cruci- Sabia-se, por outro lado, que 11111 cer to nu
fic<J.(lo p :>r essa. minha. aúministl·aç,'io. mero do lit ígios, alguns pendentes, .ou tros 

O SR . CAtOGER-~s-Mas, Sr. Pres(dcnte, que se previam, tot·na.vam<tlla.mente rl itHcil 
:l.ié.m deste a.rgumf)nto, aHuilia. S. Ex. a. a. a.cquiaiçlio claqnolles bens por part iculares 
suppostas libcl'a lidades, a prodigaliJa.dcs in· ou en Lão que ost3s, para podarem a.dquiril·M, 
SE>nsa.t:1s feitas peló governo da Rcpublica no só otferecerhtm um preço de tal fMma baixo 
leilão, [I que ultima.mer..te so procedeu, do que os colloc~se acima dos r isco.; col'ridos 
ttcervo dos bens da Companhia. Sorocabana.. o!ll operações desLa. natureza. 

Quer me pa recer in teit'a.mente !mproce- Obvia era., portan to, 11 convenienchl,, não 
dente a increpa.ção. só paru. o Govemo, como pa,t•a todos os lnte-

0 sn.. · BARBOSA. LtMA- Supposto que não r esses om jogo. em scro111 a.quellcs b:lnS 
seja verdadeira a noticia do Jo1·n"l d o Oon• · adquiridos pela União . 
mercio. O SJL B ARBOSA LnrA-Em todo ca.so, esses 
. ·o SR. CALOGERAS- Aêredito polür trazer a.lga.l'ismos não foram dados a. publico, em 
sobre o caso escla-recimentos. em que confio av:1.liação pr~via . O juiz recusou-se a. fazer 
a.b3olutamente, e de n•ltu1·czo. tal que, do.da. precedot• de uma. a.va.liat;ão o lei11í.o que 
a. prohidado i tHellectnal absolu ta do nobre mandou proceder· · 
Depütado, e>tou certo que s. Ex. mesmo, Os da.dos, nó3 a.gom ú que cst.a.mos co-. 
espírito aliás exigento, se da. t•ll por satis feito . nhecc ndo ; m us para o gr;tndo p ublico, para. 

os que pudessem concorrer ao leilã o, na!!<• 
O Sn.. ·BARBOSA Ltbu- Obrigado. disso foi d ado á. publioidadu. 
O SR . CALOCER.\.s-Deterrnioado o leilão o sa. C ALOGERAS - Tr-.1ta.-so, S1·. P resi· 

po r autoridade competente no processo de dente de uma fot•mulida.de p t•oceSõuat, sobre 
liquidação fol'çada. pr·omov ido pelo Governo a qu~l foi provoca~a. uma dcci'::ã.o do ju_!z 
deliberou este Govemo , de aecôrdo com à r.ompetente, o que n~o logt•on a approv_aç~o 
orient:J.çã.o suggel'ida. por voto expresso do desse ma.gist1·acto. SeJa. como fõr, coovemen.c 
Congresso Nacion al. , . ou não, e no meu modo de pensa.r, tcndq ou-

O SR. BARBOSA Ln.u-Propriamonte ex.- vitlo pessoas cuja opinião pt•oftssiona.l mer ece 
:presso, não Jmplicito. Acautelar era a. o maior acatamento;· essa. medida e t-a intei-
p hrase. ramento desnecessarl:l. e one rosl pa~a · a 

O SR. CALOGERA.S- Sem limitação. massa. 
0 S n.. BARBOSA Lm.~ -Mas isto que Se 

O SR. BARBOSA LlMl - Não, com ·. a.s liroi- es~ fazendo q_ua é sinõ.o avaliação !!aro. se 
t a.ções que sã.o as de prevor, t ambem impli· justiftc'l.r ~ Eu nao estou no ponto de ytsta d r; 
citas; não prodiga.lizaodo, u~o tlesperdiçan- exame do jui z ; estou no ponto de v tsta dos 
do, etc. interesses · do Thesouro. Aliás ha j uristas 

O SR. CALOGERA.S-Do accôrdocom a.quelle eminentes que divergem: aqu i mesmo ~u
,:vxJto, doliberou o Governo concorrer a esse vimos a. voz autorizada. do Sr. }!;smeraldmo 
leilão. Depois do proaos.~o ha.bitua.l, feita Bandeb•a . Ta.mberr_t não conJieço a.r,igo ~e· 
a classificação dos creditas, se verificou que nhum de lei que dtga que nr~o é necessarta. 

Vol.l\" . ' 38 
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O· SR. CM.OGERAs-0 qua se verificou e o 
que venceu no fôro competent.e e que essa. 
avaliação era desnecessari!L e sorá o caso 
de diwr p er11.nto todos os di.sclll'sos feitos ern 
rel~ :w a'iSnmpto que o nosso despacho de
ver i~ ser o que d<lsso o p~·op1•io jui:~; : DO$ 
autos. E ontã.o, alli di;;cutiriam os , 

0 Sa. BARBOSA Lnu - V . Ex. púd.e me 
me informar qual a. renda liquida. ila S01·o· 
cabana ~ 

0 SR. CAJ,OGli:RAS-.Nr~ Illédi<t 4.000:000,SOOO, 
O SR. BA<W OSA Lnu.- 0 Sr. Moreiea d::1 

Silva., uos amba·rgos qtw oppoz em juizo, tl· 
nha. tha.do em 5.000: IJ00$00:). 

0 81~. MOREIRA DA Sn .. vA - Mais de 
5. OOD: OOD$000. 

O Sa. CALOGEtus-E L't\ do interesso geral 
que o Governo Fedot>al tulqnir:L~se o i rnrno
vel}>elo seu justo p1·eço, e não se podendo 
coro:pad.ece1• com a n n.turez:1. das func~es do 
Governo, sendo a e.;;tas t•epugno.nte o f<IZer 
bor1s negvcío$, em prcj ulzo da iniciativa par
ticular·, tor nava-se nccessar io que, antes de 
qualquer lance, ao aprego·wem-se os l otes 
no leilão, houvesse umo. base e:mcta em que se 
.firmasse o rep1•esen taute (\a F:1zendt\ Kacion:.ü 
para propor um pt•eço (!Ualq uer. 

Esses bons negocias, aliá.s, podcl'ia.m ser 
e seriam seg.um mentc mais appar entes q lt(' 
reaes ... 

O SB. BA.RBOS.>,. Lmn.- Em todo c :\SO o Oo
veJ•no conduzht-se de modo a per mittil' o eu. 
sejo.de fazer bom n ogocio. 

O 'SR. C.U .. oGE:RAS - Bons negocies mais 
a pparentes que rea.es, repito, porque fosse 
qual fosse o total dos lances, em qualquer 
caso, quanto menor fosse a q uantia total 
lu.nçada. menores seriam (I,.'S quor.a.s do gover 
no e do B:l,DCO da Republica, como éretlores 
Cltte eram e que entrariam no rateio. 

Alem disto h:wia. o aspecto mo1•al da 
questão a attender. 

Podia o ~overno, dig namente. pramotor 
que foi da hquidação força.da da. SorocCl.bana , 
abusar da. superioridade de sua situa,ção, 
para. esmagar os cJ.pitaes bo;~a (ide empr e
gados .ua.quella linha 1 . . , 

0 SR, BARBOSA LIMA- Náo podia o go
verno fa~er isto quando na justiça indepen
dente . A llquidação forçada. é presidida por 
um juiz sobre quem não pó:le pezar a a.cção 
d.o governo. 

O Sa. CÚOGERA.s ~Em ,Previsão de um 
acontecimentc. desta p.atureza., roceiando 
que a .. orientação dG .governo fbsse diversa 
da..que estou e,x·pendondo. e os fa.ctos demons
trara m, deu-se uma.. g rande· co.mpa.nna . .Pela 
l.mprensa ,Procurando most:l-ar os prejuízos· 

graves que advir Iam sob o ponto de vista 
não só moro-l C)IDO pratico, dad~ a sitnação 
a.rl nossa praça, de q uernr o govm·no adqui · 
rir esses ben3 pOr me no> (lo seu valor. 

O SR. BAimusA L IMA -Mas devh ser o 
Goremo ~ Não po,liam ser adquir i dos por 
terceit•os que dessem ma[or importancia 1 

0 Sn.. CALOGEIUS - E' v ponb que VOU 
fel'ir. 

Que o Governo iiuha pa1·!eita comprehen 
são do que devia fazet', isto é , que nunC<l. se 
aproYGit!wia do sua situa.çã.o p:lsa esrn<tgal' 
o> interessado.;, a prova está. dada pelos pro· 
,Prios fii.Ctos. 

O SR. BARROSA Lm.~-N"'ao apoiado . 
O Sn . CALOGBRAg-Agora., para responde<' 

ao aparte do nohre Daputado pelo Rio Gt•ande 
do Sul, eu deYel' lJi dizer o seguinte : Nin
guam, p or gosto, compra questões e deman
das. Et•a sabido de lla m uito tempo que o 
Govero o sel'ia o unieo <t apresentar-se em 
campo no leilão, como c<~.ndidato <i acqui
sição das lmhas, :po:o facto de não sô existi
rem j<i p endentes alguns litígios, como úe po
der sct• su;;cik'\do a lgum outro . 

O Sn. B-I.RBOSA LmA.- E•! tão isto era 
r<~zão lln.ra afastar os outros concnrrentes e 
não o Governo. 

0 SR. CALOGERAS- Pela $ituação especial 
em que está. o Gol'erno. 

E tanto assim é que em todas as p1•opostas 
feitas eru relação á acq uisiçã.o dessa. estrada, 
t odas ellas se r aferirom á compra. da m esma 
depois de ter quem podasse fazer a. venda 
boa, isto (:, d.opois de estat• a estrada nas · 
mãos do Governo. 

Trataram, po·r conseguinte, os or·gãos com
p&tent~s da a.dmi nistr~.ão publica de, pelos . 
meios de syndicaneiu. a seu alcance, verificar 
qual o valor preciso da Estrada Soraciabann.. 
Eri1 facil obtel-o . 

0 Sn. BARBOSA Lou. - Mesma·colU c.~teS
lltigios ct.ue a embaraçam ? 

O SR. C"\toGERAS - Sim. 
O Sa. B A.RlloSA. L mA.._. Com certeza. prévia 

do que "Vac ser decidido em ínsta.ocia su
per.ior ! 

O SR. CA.Lo&ERAS- Com a previsão pos
sível d os factos. 

Dos modos, .dos meios e:tl?tentes pat•;.~, se 
a.veriguaro va.lo\' da. estrada, destaco em pri
meiro loga.r, as pl'Opostas feitas... · 

0 SR. MOREIRA Dll. SILVA - Es.se não era 
o meio lega.t. 

0 SR. FR.AN<llSCO VEIGA- Era. urn meio. 
o .SR. ~toRErRA.DA. Sxt.vA.- Eta. um meio,. 

mas não,era. o criterio oontraotavel. 
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O SR. CALOGER.>..S - Renovo a phrase - Al~m destes tres v alores concurclantes a quo 
um dos meios de se chegar a conhecer o acabo de a lludir, han.1ria. u m quar to m odo 
vll.lOl' rea l da. estrada., ora. Yerifical-o o Go- de calcu lar .. . 
vom:J, nas propos~as que t inha em mJ:os . o S R. BARBOSA LnH.-No E.~tado de São 

Uma dellas, e eu sei desse fMto, é p reciso Paulo . 
que diga, pois que não se tra tt~ de con fidencia, 
pelos jomaas todo;; fJUO o divulgaram, um<~. O SR. CALDGT::R A.s - •.• que nl\o Yi até h oje 
dellas, feim em m oeda estr a.ngeit·a.. . publicado, ou ent lí.o me escapou e sel'Ía o se-

guinte: por n~elho1· que soj3. a E:$tl'ada de 
O SR. BARBOiiA Lnr,~ dá. um t~parte. Ferro Soroca.ln>.na, deve-se consideJ•al-<t n as 
O SR. CALOGERAS-0 nobre neput:cdo est:t m<!~mas condiç11cs <las olltr:>.s redes d:t Vi:J.ção 

vendo a. sinceridade com quo lhe dou. e:spli- po,ulista. 
cnções, tutvez :J.I~m. a té. das qtte S. E:-:. Ora., pela cotaç:\ o d<ts :tcçOCs dess:.ts di iTt1-
podiu. rentes om poozas e tcmlo·se em -vi~ ta. a rondn 

o Sr .. B.-u wosA LDIA-Nem 05 meus apar· liquida rleil'lada. pela explot•ação do t t·afeç:o 
tes signitlcam outl·a cousu. senão 0 itlteresse <lu. Sol'OCabana, se verifico. que o valor nao 
com que estou acompan lw.nào a v. Ex. . poderio. exceclor de 2 .800 .000 a .?. 900. 000 li

br;l:;, Por b nto, estes quatro processos de Yc· 
O Sa. CALOG~>RAS-~luito agradecido . rifica.r qua l o n ,Lm· approx.imadamente exacto 
Uma. destas propostas, fci•a em moeda e:-:- dci!.>e con,juncto llo vüls fcrreas , dão concor· 

trangoü•n, offcrccio. ao Governo o capital de dautemcnte 60. 000:000$000 . 
tl'es milhões esterlinos ; ao cam bio actual , de Esses t res primeiros tn odos do avaliação 
20$ p or libt•a , 60. 000 contos. foram acceitos pelo Governo e scrvh·Mn de 

Outra , de p rocedenciu. nacional, ta lla.va b::t.So ao seu procedimento . 
tambem na mesma. <tnantia, 60 .000 contos . Enfileir:lva.m- so, llDl'Ü\Dto, Sr. Presiden-te, 

Uma a.valiaçiio fe ita pelo estado actual todus os argumentos Pc~rn. aconselhar a ac
dtlll linhas e do mt~brial roda nte n~llõ\S em· qnisiç.ão pelo Governo do conjunct o de linh<Ls 
·pregado.. . fen-eas conhecidas soh o uotno de Estr::~.da. de · 

Fet•ro Soroca.b;~.oa e Ituanu., pe lo valor ma
O SR. BARDOSA. LIMA-Ent ii.o sempr.e houve ximo de 60.000:000$ . Era. est e , po1·tanto , o 

ll!lla avaliação ·1 valor que o Gove mo poder ia la.ncar no ma-
O Sa. CALOGE~M- Houve, não jutliclt\1, ximo, ua certez~. de r1ue si appa.r <>eesse . causa 

m.."\S pa.:rticula.r . mais que impt•ovaYel, dad1\ a sit uaçã.o os-
O SR. BARBOSA LJMA _ Fidedigna ? pecia.L a. qac a!ludi em principio, out t•o lici· 

tante que désse p reço mais alto, a.•JQuir ir ia 
O SR. 0A.L OGERAS - Si V . Ex. deseja, a estradtL, cslan<lo :1ssim gar:1ntidos pe lo Go

llOSso lhe dizer a pessoa que a. fez , nome da ver no os in tcrcsscs proprios como ós do 
m a.is a.lta rcspaita.billdade, que, tanto no Banco da Repttblica, de que não podia des· 
m undo t ech nico, como no político ostú cura. r , poí~ do sua. go.stl\o torá de responder 
::~.cima de qualquer• suspeição, o Sr. Dt•. Al· pot·ante os a.ccioolstas den tro de mu pr•azo 
fl•edo Maia., digno supcl'intendcn to tl:J. E>tr•\· muito breve. 
da Sorocabana (a1Joiados); S. Ex. , com n 
compot.oncia. quo nioguem !hc nega, pro· O Sa . B ARBOSA LDIA.- Siro ~ ~ 
cut·ando o t'ç:J.l '.il valor das linhas sujeit:J.S á O S R. c ... w m; ttl!.s- V . I~Jc põo tluvida.1 
su:J. super intf)nuencia , pelo estMlo dolla:l , e o sn. BARBOSA. L m A dá. um :J.parto. 
pelo Yalor do materittl rodante a.lli 11mpt'O· 
gado, chegou a concluir ser· de 55.000: 000$, O SR. CALOGEltAS-Esta foi a base em q ue 
sem falla.t• no ramal de ligação d;~ Itua na â se :~poiou o OoveJ'no. 
Sorocabana, eutt>c Ytaicy e Mayriol;., em P er guntou o nohre Deputado pelo Rlo 
que se tinham desponditlo 6.000:000$ ; in· Grande do Sitl !!l era vorda.de que o Governo 
cluido este, po1•ém, chogava-so a. 61.000 tinha adquirido a ostt•a.dn. ue ferro, pol' mais
contos de r éis. do seu jus lo valor, pelo fa.oto do primeiro 

pt•ocut•adol' seccional t.ot· por cinco vezes tan-
0 Sa . BA.RBOSA Lru.\~Estou noÜ\ ndo q ue ça.do 1. 000:000$ acima <lo lance p or ninguem 

V. Ex. está respondendo aus bJletins da, AS· coberto 0 accoi to pelo juiz, em relação a 
sociaçiio .Commercia.l. uada. lote . 

O SR. C.A.LOGERAS-Estou daudo os fun~ - Ao seguir pa ra o leilão o digni:ssimo Sr. 
da.men~os do voto q ue h ei de profedr e Dr . Cesario Perúira, r eprcsen\a.ute da Fa · 
acudinclo a.o appel!o de wn espírito que h3. wnlla. Ka.cional, como 1" procttra.dor sêccio· 
muito me acostumei a admirar, e respeitar , na.l. foram-lhe dada.s pelo Governo, por in· 
quer sob o ponto de vista moral como pela termedio do Sr. Ministro da Fazenda, as 
coherenci.:~ dos actos t1.té n.gora pra.ti-cados. instrucções seguintes : 
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« No leilão q••e se deverá. cffectua.~_a.ma.ohã. 
da. Compa.obia. gstt'adl.l. de Ferro Unm,o Soro, 
·C:Lbana e Ituana., oro liquidação forçada, 
au torizo-vos a fazer. em nome da Fazenda 
Nacional, os seguintl!s lances: pelo loto n . l. 
ll.OOO:()()()$ ; pelo lote n. 2, 11.000:000$ ; 
pelo lote n. 3, 16.000:000$; pelo lote n. 4, 
10.000:000$ e 11elo lotou. 5, i.000:000$000-» 

augmentar o valor desses lances, podeis 
fazel-o até 12.000:000.~. para o p!'imciro lote, 
12.000:000$ para o segundo, 17,000:0~0$ para 
o terceiro, 11.000:000$ para o quar to c 
8 .000:000$ para o qninto.:. 

-« Si, entretanto, por circumstancia do mo· 
roento, julgardes conveniente :Lugmcntar o 
\'alar dos lances, podeis fa.zel-o •.• " 

0 S&. B ARnOSA LD!A- Circm~Sbneias do 
momento?! 

·O SR. CAt.o<HlR.As- Sim ; o apparecimento 
de .novoslicitantes, por oxomplo. 

O Sa. BAJtB)SA Lm,l-Com esse pequeno 
prazo 1! Com tal prazo nenhum lieit1lote, 
nem mBSrno ·a.quelles a cuja. proposta. V. Ex. 
se refere, podia. appa.recer lá para. tla.r o~ 
00 . 000 :000$000. 

o sn.. L.UlOUNI&R ÜODOFRilDO-~!a,S o Go· 
verno ~abi~ que não .app;u•ecot'Ül.tn ontros 
•licitantes ~ 

·. 0 SR. BAR BOSA. LmA.-Sabi~ . 
O SR. L.o~.MoUNIER Gono!'R"no-~ii:o; po· 

<liam appa.recer. 
O Sa.. BA.ll.DosA LIMA.- Ma.s o caso é que 

si a.pp 1recosse quem ln.nç;w;e 60.000:000$. o 
l'opresentante da Fazenda ba via da Ianç1r 
o.inda. mais, 

0 SR.. CALOGERAS- Abro um pa.renihê'sís 
nas ·observaçllos que veuho fa~ndo, para. 
4ecló.Iil.r que qul\nto n. esta. ques~a.o d;l SOro
cfl.bana, a respeito da qud o nobt•e Deputado 
pensa que o pt•azo de dous mozes é t ã o c s· 
.\reit o, ha mui,os annos que as vist as dos 
homens de negoeios so a.cbavttm voltadas 
p wa oste, de modo que podiam ser apresen
tadas propostas a.tê no prazo de um mez, 
pois mesmo por telegra,mma. era possivel 
fazet-o. 

0 SR. BARBOSA l.IMA- Toda.via, O syndico 
.que l'epresco.ta.va. o Govemo demittiu. so n:~. 
ante-vesper<l., para podor eoncorrel' á Hei· 
t'lçã:O: vcj~ V. Ex • . como andal'am os prazos ! 

0 Sa.. CAT,OGERAS-Foi porque se VCl'ifioou 
· SCl' esta. a. mollior solução para o caso .•• 

0 Sa. LAMOUNlllR GoDOFREDO-No caso da 
Oeste 'de Minas, deu-se a mesma cousa.. 

O Sn. B.\ttnosA LI1o!A - Dando mais cinco 
tnil co~tos ! 

0 SR. CALOGERAS- Dcntl'O dos limites 
das avaliações, de que o Governo t inha, 
conhecimento, como aea.bo de dize1•. 

O Sa . B.uwos,\ LDJA.- Essas avaliac:.ões 
não foram feitas bJas, eomo V. Ex. mesmo 
jã. di~so : só sorviam na hypothese do a.lguem 
se obriga.r pela. entreg~ ex;Mlta e liquida, do 
bem a.rl'emata.do, isento de qualquer om•s. 

O SR . . CALOGER,\~ - Com essas iuskue
ç'õ~s . St• . Pt•esidente, seguiu para. o loca. I do 
leilão o digno Sr. ptocnt•a.dol' seccional. . 

.]';' preci~o no\a.r, e este ponto é ca.pit.a.l, 
que, antes do loilão, dous eredol'C.S, o Ba.nco 
Nacional Brazileiro e a. Comp!!.uh ia Interua,
oional ue Commcrcio e Industria, t inham 
requerido ao juir. competente, obtendo dcf'e
t'~mento, que, p~r:t ga.ra.nt ia dos interesses 
em jo;.:-o, nenhum lance fosse clefinl tivamente 
a.cceito em quanto sobre eUe se nao pronun
ciassem os svndicos e fosse obtida. a appl'O· 
va.ção do mesmo ruagi.st.ra.do. 

O sn.' BARBOSA Lm . .-. - Nã.o era preciso 
requer imento, pois o leilão se faz com a.s 
formalidades conhcctda.s da lei. 

0 Stt . CALOGERAS - No dia. do leilão, 
acha.va.m-se presentes, não só o rua.gistt•a.d.o 
que presidia ao acto, como os advogMos; 
um l·ept•esentando os intoros.ses de S. Paulo, 
outro r epresentando officia.lmen te o · Banco 
da. Republica, e mais os .Proprios (lirectores 
dcsto est~helocimento e outros interessados, 
como, por ez:emplo, r epresentantes de-sse~ 
dous credores a que tenho alludido. 

0 SR. BARROSA . .LmA- Quem cobriu O 
la.nca de 11.000:000$000 ~ 

O Srt. CA.LOGl:RAS- V. Ex. est~ com 
muita Pl'Cssa ••• 

O Sn. BAnnosA. L t iiA -O contribuinte 
deve pagar polo menor Pl'eÇO ; o quo se 
fez não mtá de accordo com a noção e o 
conceito da arromilbção, confor ro<l · Ra· 
mo.lho. 

0 SR. CALOOERAS - ApregO&.dO O 'pr i-. 
meiro la.nce, ofl'ereccu a. Fa.zenda. Nacional, 
po1· intermedio do .Procurador secci~n.al, o 
preQO marca,do nas tnstrucções do Mlmste-
rio da. Fazenda ll. 000: 000~'000 . . · , . 

0 . Sa. BARIJOSA LIMA- Ah ! 0 cas.> da 
Qcste do Minas ... Deste taiDbcm diz o B()le
. l ím da Anocíaç<iO Comme1·cial foi um bom 
n~ocio ! Aliá.s, não me metto nisto: estou 

. .a,ponas repetindo. · 
O sa. CALOGI!RAs -Eu eonlinúo,'sr. Pre

.Sidente, · : «Si, entretanto, por circum· 

.stanciaa da momento, julgardes conveniente 

Por muito tempo, ficou esper•an<lo o lei·· 
loelro ; vendo, afinal, que nloguem cobria O· 
lance, eUe, de accol\lo com n.s . oro e na rece, 
bidas do juiz, desceu do seu t:J.mboreto e .. de, 
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clarou que ia consultar ao mesmo ju:z. De 
facto, chegou junto a este e lhe disse não ter 
cncontt•ado lance supet•ior a ll.000:000$000. 

Ncst:1 oc~a.sh\o, o ad vog<\du do Br.nco d,l 
RopulJlica, c1ue já ti nlla intervindo officia.l· 
mente em todo o pl·ocessado, declarou, orn
cialmcnie aind<l, :10 ropresontante da F<\· 
Z9nda Nacional que por este preço não seria 
allcnad a. a ostra.da. 

O Sn. ll.\RB SA LmA- Quem dochlia ora. 
ellc? Não eonbeço os~<l funcç•ão do syndico 
pela lcgls!a,ç:ã.o dus socic!l<J.de~ anonymas. 

O Sn. CALOGBRAS- V. Ex. pcl'mitte~ Sa· 
bido, como é, que nem o batet· uo m:Lrtollo 
tOl·na definitiva nem expurga. de vicias a tra
dição do immovcl em ,·enda. publtcajudicial, 
t:mto assim quo existem medidas posterloreo, 
a.ssecnra.toria.s dos direitos que se julguem 
lesados, como, por exemplo, o protesM.r por 
novo lcWi.o; eri1 obi'ÍO quo, p~Lr<~. que so tor
nasse a Fazenda Nacioua.l senhora. do pri
meiro lote, como ertt mais Yo.ntajoso a todos 
os io.tere~ses em jogo, necassario era elevar 
a sua proposta acima do que tinh:t Coito. 

O Sn. BARnosA. Lr~rA- Não vejo que fosse 
uecessario, nem do ponto de vista dos intol'· 
cssos do Thcsouro, nem elo de artigo nonhum 
ele l~i. · · 

0 Sa. CALOGERAS- 0 juiz, prt>sidonto do 
·acto, mandou, de aMordu com estas ponde
rações, qne proseguisse o leilão, não acceí· 
taudo, portanto, o primeiro lance. Em l'ela
rão ao modo de pensar do nobre Deputado 
iielo Rio Grande Sttl, sobre ma.te1•ia. exclusi· 
vam(mte forense, que não nos cabe apl'ecinr, 
devo ·dizer qu~ estava na. competcncia do 
jn1z, presidente do a.cto tomar della conhe
cimento e do~de que mandou proscguir o 
leilão, nõ.o ha.vit~ romedio sinão ser augmeu
tt\do o primoil·o lance. 

o Sa. BAtwosA LIMA.- Não apoiauo. O li· 
citante não é obrigauo a. augmontar o lance 
~~eíma. da propost.a. quo foz. (lia out1·os 
apt!rfes.) 

O SR. C.UOGERAs-Vejo que não fui bom 
coroprehendülo no meu raciocinio. Vou ro· 
novat-o. Tendo-se verificado que a mel11or 
solução para todos os interesses em jogo era 
a aequisição dos loto~ pela. União, para poder 
!azel-o sem esmagar os outros interessados, 
um dos qua.es ora o Banco da Republica., fez
se ·sentir a nceessid:\de de que v prünciro 
lance, considerado iusulficíento pelo ad vo· 
gn.do dos syndicos e não accoito pelo juiz, 
fosse coberto por uma. quantia mais elevada. 
do que a. quo fora. olferecída pelo honrado 
representante da Fazenda. Nacional, o pri· 
melro procurador da Ropublica, o Dr. Cc
~ariu Pereira. 

Eu a.credito que o nobre Deputado pBio 
Rio Grapdc do Sul acceit?. po1· validas as· 
alfit•maçôe,; que acabo do fazer, quanto a, 
todos esses detalhes : porém. como não se 
traia aqui do simplos allegaçio ... 

0 SR. BARSOS;\ LIMA-V. Ex., tendo v isto 
o mu uffirmando, cu mo curvo ravm•oute·. 
(Apoied os.) 

O SR. C.HOGERAS-i\Iuito :;ra.to a V. Ex.,. 
porõ~>,, trat.;-se d:J uma qnestiio muito olt··· 
pe·:·im· >1 essas dcfcrencias pessoaes: é neces-· 
Hat•io qtte a Nação, p:1.ra quom f,1ll~mos, co
nheça ;c absoluta regtllal'id·.tde c a porfuit-1. 
exa.ctiuão do todos os tet•mos que tenho pro· 
ferido e posso, devi~a.mente autorizado, 
citar a.qni o testimunho de um homem que 
stlppon\lo esta,1• acima llc qutllqucr suspeita, 
qu:tlquet· excepçiio, uo puríssimo rcpubli· 
cano r1ue é o Dl'. Ubaldio.o do Amat·al, não
só qnao to :i exaetidão do~ fados que venllo 
narranuD, corno, além disto, :i. per feita ob- · 
se1·vancía de todas as I'egras jui· idicas que
deviam presidir ao :teto. 

O SR. PRESIDEXTE - Lembro ao nobre· 
Deput:1do que a hora do expecliente está 
find't. 

O SR. CALOGEtus-Vou terminar; sol ícito 
o.penas alguns momento~ de tolerancia. 
(PMsa.) 

Dosde que a ordem do juiz foi que prose· 
guisse a venda publica, o representante d<t 
Fazenda Nacional, dcant~ da lettr<~. estl•icta 
das ínstcucções que tial1a, augmentou o pri
meiro Ia.nce. Es&c. novamente cormnunicado 
ao juiz e svndicos, foi acceito. Cinco vezes 
ropotiram:se .•• 

O Sa. lhanosA LB1il. "'- Xas outras Yezos 
parece comedia. 

O Sa. CALOGBRAS - ••• o3t:J.s mesmus for
malhlades. 

Houve, portanw, por p~~rte uo dig no pro
ctn•udol' seccional inteira obscrvanci>t das 
instrucçõcs roce bidas, a bso lu to respoi to o 
~01las as formalidades juridicas que deviam 
cerc.1.r a venda. publica. 

Ao primeiro item, portanto, do l'equeri
mcnto do nobro Deputado, porguntan!lo si 
é oxa.c;·_, que ta.es factos se tenham dado 
depois de :.t.CCeito o primeiro lance pelo juiz 
que presidiu o a.cto, pos~o declMJ.l': n1io; não 
se deram ta.es factos. 

O SR. BA.RnOSA LmA. - Entã.o !'<J.ltara rn tt 
verdade o J ornal da Com mercío o :.. impn msa 
toda desso dia. 

0 S!t, CALOGERAS - Negado O pr ime iro 
quesito, é o caso do dizer que ostito prejudi
cados os outros dous. 

Acredito, SJ', Presidente, que oom esta · 
narra.çl\o muito singclõi., mas sincera e des-
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prcoceupada de qu<tlquel' out1•a in tenção quo I Irinou Machado, Fidelis Alves, João Baptis
. não seja, k<lvez ingenuamente, o leal rtesejo ta, Ilclisario de Sou~a, Silv11 Cas tro. Beza 
de convcucc~: o nobre Dejmta,1lo polo Rio mat, Abelardo de Mello, Hennque Borges, 
G1•anriQ do Sul , 1wre(lito tm· deixado perfci- Cruvello Cavalcanti, Viriato Mascarenllas, 
tarnentc clara, perfeitament.e demonst r::cda,a Bernarlto 1Ionteiro, .JoTI.o Luiz, C;u·los Pei
l'Ogularidade de todo.! os aetos que so ligam xoto Filllo, Ponido Filho, Da.vld Campistl)., 
ao leilão a que se procede(t em 5 do co;•r,mte, Francisco Bm'081"d.ino, .Joií.o Lniz Alvo~ , 
nos bens pertencentes ;i Comp:tnhi:t Soroc:vl Adnlbcl't.o Ferraz, Henrique Sanes, Antonio 
bana.. Zacarias. Lindulpho C;1etano, Rorlulpho Pai-

O SB.. BAUDOSA Lnr_,- Regula1·illade, não; l xã,'\Padl~i1 ~tcsond,c,_ ~lD.mio !! C<J.;.~oso , D?-
p orque mesmo assim não estã reuull\r. triLDvltos Qe Castro,Fr,tLCisco Romen o, Valo1s 

o de Castro, Rcbou~as de Carvalho. Fe1•na udo 
O SR. CAr.oGr.B.As-Nc>tas condiç.õos, julgo Prüsi;es , Alva.r·o de Car,calbo, Azévedo Mar

ter cumprido o meu devr:r, dando tuuas _::LS gues, Ro1olpho Mir11nda, . C11ndido de Abreu, 
explJCaçocrs ncc~ssarms e !!-echmmdo r1ue nao Angelo Pinlleil'o, Jamcs Darcy e Cassiano rlo 
me 1)arece lDals tel' l':l.zao de ser, nem mo- Nascimento. 
tivo o l'equcrirucnto que s. Ex. a.prcsentou, 
1·azão pela qmLl peço licença paru lhe neg:w 
o meu voto. 

Era o que tinha a dizer. ( Jfai!o bem: 
11tt1,ÜO L1 e"YJ'l. o ormlm· d comzw-ir.-1-Cml.ado. ) 

o !!!h·. Ba1·boGa. IJh»a ~Peço a 
palavra. 

O Sr- P.-esiden"te~Fict~ <ltliarla a 
discusoão pelo adeantado d <llll!ra. (Pmcsr<,) 

Comparecm·am mais os Srs . Julio <le Mello, 
.Eugenio Tourinho, Aurelio Amorim, HoS<Ill
nah dQ OHvei1•a, Passos :llliranda, Carlos de 
Novaos, RogCJ.•io de li'Iil"<tnda, Indio do Br11.
zil, Ur·bano Sn,nios, Christino Ct·u~. Ani
zio de Ah1•eu, Bczenil Fontenelle , F'1•auaisco 
Si~, Frederico Borges, Paula e Silva. José 
,}.Ia.rcellino, P1woil'a de Lyra. Joiio Vieir<\, 
'Ma.laqnia.s Gonç~lvos, E3meral1linn Bandeiea., 
).1oreira Alves, Pedl'o Pcrn;tmbuco, Ray
mnn<lo de Mh•a.nda, OU vcil'<t V;dlrtdão , Leo
vigildo FllguciriiS, Cast\'O H.cbol.lo, Bulcão 
Vlanm~. F<!lix G••spar, Satyro Dí:ls, .\.ugusto 
de Frcitús, Alves Ba.rbos~t, Eun:1rdo Ramos, 
Bernardo HOl'kt, Mello Mat~us, .\ugusto de 
Vasconcellos, SI!. F!•eirc, Erico Coollw, Gtd, 
vão Bapt.isla., Ln.uri11do P itb, Pm·oil'ê\ Lilntt, 
. To.;ú Bonifucio, Ri!Jcit•o .Jnnqucira, Anthero 
Botelho, Larn ouolcl' Godof,-edo, Cttmillo Pl'a· 
tcs, Galeão Ctu·vathal. :Moreira da Silva, 
Fer1•ei1•a Braga, J oscl Loho, Caw.li<lo Rcxlri· 
gues, Aquino Ribeh•o, Linrlolplio Serra., Be
nedicto lle Souza, I>:liscu Ciuílllerme, Juven:tl 
i\-Iiller, Marçal Escolmr, Germa.uo Hasslo
cher, Rivada,via Corrêa, Domingos Masca
renhas,Diogo Fortumt e Homem de Cil.l'Yall!o, 

Deixam ue comparecer com causa partici
pada os Srs. Enéa.s Mar tins, ftl\ymtlndo Nery , 
Arthur LGmos, Antonio Basto~, Gucdelha 
Mourão, R.aymundo Artlmr, João Gayoso. 
Per eira Reis, Trindade, [zídro Leite, Arthur 
Orlando, Epaminondas Graclndo. Felisbello 
Freire, Tosta., Rod'l'igues Lima, Tolentino dos 
Santos, Marcolino Moura. Corrê~t Dutrr~, 

E setn cam~a os Ses . . Jos0. E;uze1.Jio, Vlrgi Uo 
~righlo, João Lopes, Abdon Milt~ncz, Affonso 
Costa, Estacio Coimbra. Elpidio Figueiredo, 
Rodt•igues S;ddanba, José :vronja r di1u, Gal
dino Lorcto, Nelson de Va8concellos, Bulhões 
~Jarcinl, O se~, r Godoy , Amer ico de Albuquer
qne, Paulino de Souw,, Gastão da Cunha, 
Carneiro de Rer.cnde, Leonel Filho, Camillo 
Soa.res Filho, Sa.lJino B<~rroso, Olynt ho Ri
beiro, J,oite de Souzn, A1fred.o Vm•ela A 
Campos Cartiel'. 

ORDJ.<;M DO DIA 

O Sr. Presidente-Havendo nu· 
mero legal, Ya e se proceder às votações das 
matcria.s constantes da. ordem do dia e das 
qu" se acham sobre a mes;~o 

Em seguida são ~mccessi'vamente sem de· 
bate a.ppt·ova(bS as r•eílac;ões fitl<Hls do ~ pro
jectos ns - 123 A, 124 A, 120 A, 128 A e 
138 A, ue 190-{, p;o<'a. se;•cm onYiados ao 
Soiwdo. 

E' annuncii1da a continnaçiio da votaç:'io 
do projecto n. 2ô A, de 1904, com p:1l'ecer 
Bolore emenJas o!Ierecidas nu. 3" d iscussão 
do pl'Ojcct.o o. 213, deste a.nno , que t·eforma o 
processu de ih.l!cncias . 

E' annnndi1b a vot<J.ção das emond<~.s 
constantus tlo irnpr o>so n . 26 A, de 1904 . 

Em seguiJa é posta a v otos e r ejeitada a 
emenda solJ tL :w. 

E' JlOSL!l a votos e a pprova da a s~guinte 
!•parte da emenda solJ n. "10, <lo Sr , Frede
rico Borges: 

«Art. l60-gm VGZ de 1/3-diga;-se: 1/ 2 . » 
E' rejeitada a seguinte 2• parte da referida 

eluenda n . 40: 
"Além do estipulada no at·t.l30 do ilocrcto 

n. 859, de lOdo agosto de 1902». 
Posta a votos, é rejeitada. a emenda, so11 

n. 41. 
São successivamdnte po~tas a. voto~ e a p· 

provadas as seguintes emonrlos: 
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·sob n. 4.2, dn 8r. Frederico Borges: ~ ,\o ~~·t.. 2 17. Snbsitua - su pelosogmntc: 
«Art, Hl8- Suppt•ima-se-quc serão ence:•. Os n.rlmiu:stradorcs e rue rubros dn. coru-

ra.dos, etc., etc.~ 1mssiio t!sc:\l S<ll'Õ.o eleito;: p<,los credores em 
Sob n. 43, do Sr . Frod{'}'ico Borges : ·;ot<t~·:'io nouüna.l por nmioria. ilc c;·ed i tos e 
~,\d. 175- Accr·z•scentc-sc depois de pat•i- om uma Sô c lci·;iw, vota.ndo cada credor 

tos tle nomeaci\o dos :Jynllicos r! <l•J cul·ador em um só nome p:u-:> os;;cs c:wgo" c consi
das massM.» dor:·todo-.<c clciGos arl;uiníst!'u.dores os ma.i> 

E' ignil.lmente o.ppl'OV<tl[a a segui11te maúi- >'ot:tllos, e mombl·o.> <la t ommigs<i.o l1sc .~t o~ 
ficação da Commiss5:o : 

1 

qui) o. cstus s~ SC,g" itll'(:IU em votos~. 
«~ que prelewlo a emcnd<t .. 's&o ê , !lU" vs E' íg-nrdmcato approYad<L a seguiu. te modi-

pot•.lto~ C!lCil.l'l'egados de orga.mz~· o ~uvcu - llcLtçilo <ia. commis.~ão altera.nd<> a l'l'<iacçiCJ 
~~1o -~o ba:<mç? ou sua vex;tkaçao .s.~J:tn~_:~a. l'l:t emcotl:. acim<\·.: ~'vs admini~t:;'<tuores e 
es.o!l"t ~[o, sy nthcos, _ est.:J. no ar'· .to, mernut·os <ht comm1~~"o fisC<!.l ~erao clenos 
Q.Uantlo tll z fl,l.tc ~!los s;rao tl~ . su~t co ;{~:~n·:n., 1lClos ct•cdor·cs em vo~:t~ão nomin~t, votando 
maS' para O\ 1tar <lu~ td~ po.lc-~o ~uo,.mulr 1 ca·h~ um om dons nomw, consulorando-s<' 
a pn.lttvl'l\-confla.uça- poe nomea.ç>'o, sen<l•) olctlOll :l.!l ministJ·a.tlores o~ do:1~ <1ue rnpreserr-
dt>>'te modo a.ceCltll.vel !L em1mcln.» I t.wum rn;\l ot'ht d •JS crC(\ito~ e membros ll:', 

Sob n . 4-1, do SI'. UrlJa.no &mtos:. cornmis·k'io nscnlo3 dons immentlia.~o.~.» 
. <ürt. 180,_ § ~·- l~m _v":;.; de por IOte~·-me- Sito Sll~éo~ivament.rJ post~.s a. votos c ap-

ÓiO ue' loíloen·o co_mmtSSI0!1_ll.dO p3LO~ ~-· ;Hli - Pl' •JV~\d :\$ ;t$ scguin~,:s Pmrmd<lS: 
cos-d;ga-se: _por mtermeuto de lctloen·o da S b . , 10 SI' ' lcllo \fotto"· 
e L ~·va indlCJ""o dos s ·n r co" » o n. ~,), (. ' ·' - ~ •>· xc u .. l ' · 'V"" J r 1. ,, 'tAo ar-t . ~56-Ta.lvnz fos>e melhor que 110 

Sob n. _45, do Sr. Mello M:tttos: . • § 3•, em ve;r, de credites p;·ivitegiatlos, >tJ 

«Ao ~u·•· 183-Em vez de- os_tabclcc:mcn.o <lis~esse «~:·~ditos dn~ soçõeB I a V do cu.pi
banca.no d:t conf\a.uça. <los syuthcos-d!.;:.t-~c: lnlrl 1:\ :o-, CliiO a.iJJ'ange o.> credores da m~>.s.-a, 
da escolha. do j?iZ.» . _ ser,Kw:~.ttsta~ . l·~Jlvinclicante~. hypothecarios o 

Posta a votos, é reJeltarla <1. emenda soh prrvilegiados . ~ 
.n .E~6 · -1 d 'd'·d ta 1 .Sobo.1'i7,uoSt·.Fl'o<loricoBol·ges: 
. ~cOIJSH era -' prCJl1 lc.a a a emeu( ~o J <.<.\.r·t. Z5fi, § e·' - .\ccrcscente -so << rop;wtí-
n. 

4
' • . . . 1 b darooa to entre os ~eus mmuh!·os>> . 

.D ~o8st~. a ''otos, é reJeitada a eme<•( a, so PuS~[l. ,J, votos, e tej r•ita.rh :1 omen<l•.l sob 
· · n 5R 
:"~o su_c!\essi-v;n?entc postas _a._ ••o tos e a.p- · · P;s·w. a. vastos. ,~. a.p;1rov:\da. a sllgUilltn 

px o' atlas as se., urntos emonda.s - ernon. l <~. .<oh n. 59, 1to :;1• . :\Ii~ l!o M;tttos: 
. Sob n. 49, <lo Sr. Mello Mattos: «.\ o a d . 29í-Acct•esccnt.e-:,<J, en ~rc as p<>,-

~Ao art. 218 é de bom aviso suppl'Üllíl' o l "'vra~ o: salvo » c'! hypotheca », o geguinto: 
§ 4•.» ' « o <I irei to dus relvlndicant•.>s e, etc .» 

So iJ n. 50, tlo Sr. Mello Mo.ttos:. l'osbs :I, votos, ~ !'ejcit a.da a. emenda. sob 
«,\ o ll.l't. 224- Modifiqna-se, pat'll- q :to de- n. ?O· . . . . . 

vamos eml~t·gos, em V07. do tommlos por l!.' J>•Jata •~ ,·oto.; c· r CJCll t :u.ht QS<'f[Ulnoc 1,. 
auto a.p..·wtà.ilo, SOL' juntos ao~ :tt\\OS, tl~'i!\u P<l.l' tc tla l!ll1Ciltla S·l h u. 51, do Sr. :\ldlo 
quo a sua apposição su.,:p!!ndc :~ horooluga- ~1\l.l. to.> : 
ç.ão l]o. concordata., o por nm ;;ó jutg;uncoto «M.:u· ~. :~l•~-.\CCl'oscontem-sc us palnvm~: 
~ão d~citliclos um o ou ~ro, como <lispüe o «<lo <lr:;·cdot.'» em sog-ui<la •l palavr<\ «imwo-
§ 3• dllSSo artigo. vcl» . 

E em vez: da a.ppellaJ')íO, ost.aboleci<la pglo !::' l\pprov<tdl r.1 seguintl! 2• par te da I'ofc-
§ O•, dt\-sc o ro~urso de aggl'B.\'0, quo ó mais riclaeraenrln. sob n. Gl: 
expedito o t!l.mbcm a o recurso dado p<'ra a ~ J~ snlJstitua-.~c a pal<LV!'a «oscripta» pcln, 
sentell('a do classificação de creditos . paJa,vra, «Jn.scrip1;a,» . 

Postll. a voto~, ó roj~ítudn a. tJtncnth ~ob · Sito Buccossiva.mente postus a votos e ap-
n . 5L. provadas ns seguintes omondas : 

Posta a. votos, e a.ppl'ova.dllo u. seguitc Sob n. G2, do Sr. Mello 'M:;,tto.~ : 
cmolldEI SOIJ n . 52, do Sr-. Fl'Elfledco l~Ol'g<lS : «AO § 20 dllStc at•t. 302 _ Accrc8cent.clU·SC 

«Al't, 228. Acorcscontc-se depois de- u~;; d 1 
maiores credoros-snppl'imindo-so-para. tls- as palavras: antes ua constituiçã.o a 1J'PO-
calízarem, etc. - que com o curador dM &boca.» 
massa~ fiscalizarão ou sell cumprimento>> . Sob n. 63, do Sr. Mello Mattos: 

Siio succesivamontc postag a votos e l'cjci.· «Ao art 311- Accrcscente·se, no n. !1, (~c-
ta.das as emendas sob ns. 53 c 54. pois da palavr(L ccrodoresl> as palaVI"as ~m~r) 

Posta a. votos, t~ :tpprovada. a. seguínt.cJ comrocrcio.ntes ~ . e ao mesmo numero. ••ll'le 
cmen<la. soh n. 55, do Sr. Urba.no Santos : conv-Ier, mais o sog-rlinto d~posi tívo : 
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«Qu&.ndo forem commorciantes cs .por!a.dores 1 
dos titulos a. qne se refero esta di3posição e 
houver impugnação da divida, a (!Uestiio 
será resolvida. por ex1une nos livros do deve
dor e do credor, de modo a se verifiear a 
origem da tra.nsacçã.o c a legitimidade da 
obriga~ão; se1•á, pot·ém, dispensado o cx:~.me 
do livros, si o credor produzir prova do
cumental bastante para excluir quah[!.:Cr 
duvida. sob:·c a vcracidildO do documento 
itr.p\lgnado.» 

Post'.l. a votos. é rejeitada a mnen:la sob 
n. 64. · 

São succcssivc\lllente postas a vostas c ap· 
}Jrovadn.s as seguintes emendas : 

Sób n. 65, do Sr. Mello Mattos: 
«Ao art. 320-Diga-se recurso de aggravo, 

em vez de appellaçã.o. » 
Sob n. 66, do Sr. Mello Mattos: 
« Ao <Ll't. 336 - Accreseente-se: « São 

applica.veis á dita licLuiJação fvrço.da as dis· 
posições dos a1•ts. 275 o 284 e as que se cOD· 
teem n:1s secções I e II (menos os ns. x. XI, 
xrr e XIII) e M das secções IV e V do cap. IX 
da !G parte. » 

Sob n. 67, do Se. Joaquim Pires: 
«Art. Nas liquidações forçadas é appli

cn.vel o dispositivo do ar&. 339. » 
Sob n. 68, do Joaquim Pires: 
« Accresoente-sc ao po.1•a.grapho uníco do 

art. 339, in fine: 
« o não serão devidos nos processos pen

dentes em termos de julgamento de prestn.ção 
de contas fin aos. » 

Sob 'n. 69, do St•. Sá. Freire: 
« O art. :339 redija-se a.ssírn: 
« As cu~t:J.s tlos jnir-cs serão contadas na 

l'aziio da. met:Lde; e sobrG o liquido da mass:L 
perceberão a. pomentagem do 1/2 • (. até 
200:000$, c de 1 /4 sobJ'e o C[tte exced<Jt' desta. 
somma.. 

Os c~criviies p~•·coberão custas e porcon· 
ta.gt·ns na. mosma proporção. 

Pa.ragra.plto unioo. As pol'cootagens sor•õ.o 
calculadt.ts nos tel'IllOS !lo o.rt. 251) o não serã.o 
dovi.las nos processos pendentes em termos 
d~ julga.momo de prestação do canoas fi
na.es. • 

Sob n. 70, do Sr. Urbo.no Santos: 
« Acct•oscente--se ontle convier: 
« A commissão dos syndicos e dos adminls· 

tradores, do curador e da commis~ão fiscal, 
assim como as custas e despe~a-~ geraes da 
massa sommada.• , em hypotfrcse alguma. po· 
derão exceder de 20 •( . do total Liquit!o que 
~e houver de distríbuil· entre os credores ; o 
que oxce 1er dessa. ilnporta.ncia será. descon
tado proporcíonalmen&o do quo ti.vm' de ser 
distt•i buido entre aq uelles e os (lemais func
cio111trios do juizo. J> 

Sob n. 71, t!o Sr. Sá Fl'Oü·e : 
« Omle convier : 
O j•Jiz e o escrivão só percebcrã~ as custas 

de uma. diUgcncia. por todo o P t·ocesso de 
ar rocad:1çã.o. ~ . 

São successi vamen te po5tas rt votos e re
jeitadas ~s omen1las sob ns. 72, n e 74. 

E' igualmente rejeit<tda a. seguinte emcndtt 
additiva., do Sr. Frederlco Borges : 

« Ondo convier : 
Art. O prccesso de í:<Liencia sorâ de lt 

Yl'c distribuição, á vontade cl(l. p~trte, » 
Sã.o consideradas prejudicadas as emendas 

do Sr. l"~tevo.m Lob:), 1 pagina. lO, in-fi-na, 
do impt•esso n. 26t, de 11!04. ·. 

E' o projecto assim emendado, a.pprovado 
em 3• discussão o enviado â. Comrtüssão de 
Redacção. 

Posto a votes, é approvado em 3• discussão 
e enviado ~1 ·commissã.o de Redacção, o se 
guinte 

PROJECTO 

N. 134-1904 

O Congeesso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Poder Ey;ecutivo au
toi•izado a. abrir ao Ministcrio da Guer r a ~r 
credito extraordinario de 9:445$HIO, 'para. 
occorre1' ao pagamento dos ordenados que 
competem ao secretttrio aposentado do et· 
tincto Arsenal de Guena de Pernambuco 
b;~cha.rel Jo~é Francisco Ribeiro Machado, do 
l3 de janeiro de 1899 a 25 de dezem br o do 
!902 ; revogarias as disposiç.ões em contrario. 

W annunciada a votação do projeoto 
n, 140, de !904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a. conceder ao conductor de trem de 
4• classe· da Estrada de Fcrl"o Cen tral do 
Bra.zil Manoel dos Santos Machado um anno 
do licença, com ordenado, em proroga~. ã.o da. 
que obteve pelo Ministorlo da lnilustria, 
ViaçfJ.o e Obras Publicas paPa trata.r de sua. 
saude (discussão un:ca). 

Posto o. votos, c o.ppro.vado em discussão 
unica. e enviado á Commiss5.o de Rcdacção o 
seguinte 

PROJ ECTO 

N. 140-1904 

O Congresso Nacional resolvtl: 

Artigo unico . Fiea. o Poder Ex~cntivo au
torizado a prorogar por um a.nno a licença, 
com ordenado, concedida. pe.lo Ministcriv da 
lndustria., Via.ção e Obras Publi cas, ao con
dtwtor de trem de 4• ct:1sse da E~trada de 
Ferro Central do Brnzil Manoel dos Santos 
Machado, pa1•a trat!lr de sua sa ude; revo
gadas l!.S disposições em contrario . 
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E' annnnciada a. votação do pl'Ojúcto n. 325, 
.Jo 1003, com parecer sobre a emenda oJ!e· 
roolda. ~o projccto ·n. 374, rlo I !102, que con
cede a!). Antonia Henriqueta Ant unes Mafra. 
-<~. pensão mensal de 75.~ (discuss:':ío uoica). 

O Sa.•. Prel!'lidente-Vou submetl.er 
a. votos em primeiro logat· a. emenda. quo, si 
for approvada, será. deetacadt\ para consti· 
tu ir projecto em separado. 

E' annnnciadn. a. vota<:ão da. soguinte emon
da, dos Srs. Moroil-a. da Silva c outros, ao 

•. projecto 374, de IH02, e constante do im
presso n • 325, de H/03: 

«0 Coog,resso ~aciona.! -decreta. : 

Artigo uni co. O PoJer E~::ccuti v o é auto
:rizado a conceder a pensão de 400$ por mez, 
repartida em partes iguaes, mas com succes
-são reciproca, á.s DD. Tulfi3. Teixeira Ri
beiro e Alcmona Soloa R.ibeü·o, viuva. e 
filha do genm·al Frederico Solon de Sa.rnpalo 
1U~iro; revogadas as disposiÇÕC.'l em coa
.ra.r1o. • 

O Sr. Da•iclo Filho (pela onlem)
Sr. Presidente, pedi a. palavra. p ela. ot'tlem 
para. reQ. uel'er verificação da votação, e o 
faço por entender que as condições do The
souro não permittem que concedamos a. pen-
.são constante da. eme nda.. . 

O projecto concede uma. pensão justa., l".J.· 
.zoa vel e modesta.. 

0 SR. MOREIRA DA SILVA - V. Ex. está 
-discut iado o projecto i 

0 SR.· BRICIO FiLHO-Estou OllCaminhaodo 
<~votaçã o, como V. Ex. la. fa.zeJ', quando ha 
pouco pediu a. pn.lavra., tendo desistido, por
.qno ouviu a.nnuacia.r a. p~gcm da. emenda. 

0 81t. MOREIRA UA SU,VA-PCd! por outro 
motivo. 

0 SR. BRICIO FlL!fO -Sou favor:wel ao 
projecto que dlt a pensão de 75$ a. D.Antouio. 
Henriqueta Antune~ Ma.li.•a, mas não acho 
admissivel a. emenda que ma.uda dar uma. 
pensão de 400$ a. duas pessoas que estão em 
-axcellcntes condições, com um bom mont epio, 
deixado por um distincto general do nosso 
exercito. 

E como supponho <lue a. emenda nã.o foi 
approva.da, soro pretender de modo algum 
censurar o procedimento d:o Mesa., reque iro 
verificação da. votação. 

Posta. em seguida. a. votos a. emenda., é .._1 
mesma rejeitada. por 100 contra. 7 votos. 

o Sr. Preeidente-A emenda. J'oi 
l'ojcitada. IJOr 100 votos contra. 7. 

Vol, VI 

Em seguida, é posto a Yotos c approvado 
em díSCU6Silo unicn. c e nviada. á Commissã.o 
de Redacç·,o, .o s~gniotc 

PROJEC;'fO 

N. 374-190:! 

O Coogt'().iSO Na.cionalr~sulve: 

Artigo uni co . Fic:1. concedida. a D. Anto· 
nia Henriquct<\ A ntunes ~fafl'a. a pensão 
mensal de setent ' e cincJ mil r éis ; revo
gad(l.S a.s disposiçõe~ em contrario • 

E' anunciada. a vo•.a~ão llo projecto n. 1-JI. 
de 100~, :~.utorizando o Pudet· Executivo a. 
abrir ao Miois torio das Relaçõas Exteriores o 
credito Cüi•aordinario de l(JO:OOO$, ouro.de.;;
tinado ás despezas com nma )!issão Espooial 
11. Cotombia; com p11.recer da Commissã.o do 
Diplomacia. c Tra.tü.ilos (~> discussão). 

O Sr. D!:l.J.•hosn Linta (pela o;··· 
dem)-Pedi <t palavl·a pa.ra. oncamlnh'ar a. 
votação do pt•ojecto em qu() se d;i andamento 
á. meos:1go!II do Pode!' J>xeen~ivo, solicitando 
o credito de 100:001)$, ouro, par<L lnstituiçã.o 
de urntt missão especial jun•o ao Governo da. 
Culombi&, sem que se t ivesse dc\·ida.rnente 
demonstrado ti ner.e>si<la.de e ut•gencia desiiól. 
missão. 

Vindo votar contra,quoro que se torue bom 
claro que o faço llelos motivos coostu.ntcs 
das seguintes pouca.s pa lavras quo V. Ex.me 
perwitt irá. que leia, da,ta.dil.s da Cama.ra. do~ 
Deputa.d•os, em 9 e l O de junho de lb26 : 

InJioação do Deputado Vergueiro : 

« Não podendo <!St\ Camar:J. toma1• (!c
liberação sobre muitos objectos, que 
nclla se te m prO}lOSto, sem conhecer o 
estado a.otua l dos ne.!(ocios, requel1'o quo 
se lembro ao GoYot•no a necessidade que 
ha t.lo reln.torio , que c:ub um dos mi
nistros devo ,J;,r. do estado tlo suas r•!· 
parti~.ões . » 

Parecer sob1•c o o!lic:o o.lo Ministro do 
rmperio, em lO dcjnnllo de 1826: 

«A Commissão de Constituição, á "''isttt 
do oflicio do Mini;tt·o do Imp~rio, diri
gülo a estu. Camo.m com data de 31 tio 
passe~do m ez, c em r espos ta a um outl'o, . 
que lhe fora dit·igido, pedindo-lho contü.S 
da.quillo qu~. na forma da Constitui1'ão, 
elle devia. du.r a. est(L Camara, é de pa.re· 
cor que se responda. ao dito Ministro 
que, não obstante J1av•w ello respondido 
segundo a. Iettl't.t do officio q1lo lhe fo1·a. 
tlnviado, com tudo S. Ex. deva ficar en
tendendo quo o cspirito tln. Ca.mara. não 
J'ora dirigido a. nntra.r no exame •la. a.dm i
oistra.çiio passa.da. pois I) ue fcli:r;tncute 
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não nos achamos nesse caso; mas sim a 
procurar uma informação do estado 
geral dos negocios pertencentes á sua 
repartição, para se poderem estatuir as 
providencias necessarias ao llem publico; 
e, posto que a Constituição não declare 
expressamente ess:t obrigação, comtudo 
pJla natureza da cousa, e verdade de
monstrada que o COi"}JO legisl<ltivo nada 
pode ~·esolvei· ácei·ca da economia inte1'1Ut 
do impe1·io ( diga-se da Republica) sem 
tm· p1·esentes os ?·elato1·ios do estado da 
repartição intenza, si tal e a p1·atica de ' 
todos gove1·nos os constituciono.es. - Paço 
da Ca.mara dos Deputados, lO dejunho 
de 1826. -José Li11o Coutinho.- Lucio 
Soa1·es.- Tei"J:eú·a de Gouvêa.- Be?'Har
do Pe1·ei1·a ele Vasconce~los . ., 

Voto contra, porque não temos o Relatorio 
do Ministerio do Exterior, e requeiro a veri
ficação da votação. 

Posto a votos, é approvado em 2a. discus
são por 97 contra 9 votos o seguinte a1•tigo 
unico do -

PROJECTO 

N. 141- 1904 

O Cong1•esso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Podel.• Executivo auto

rizado a abrir ao Ministerio das Rel:.1ções 
Exteriores o credito extraordinario de 
100:000$000, ouro, destinados ás despezas 
com uma Missão Especial á Colombia; revo
gadas as disposições em contrario. 

AlfL•edo de Carvalho, de 19 de janeiro de·, 
1899 a lO de abril de 1900. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a. . 
discussão. 

Em seguida é posto a votos, apprJvado 
em 3a. discussão e enviado á Commtssão de., 
Redacção, o seguinte 

PROJECTO 

N. 135-1904 

O Cong1•esso Nacional resolve~ 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extraordinario de 737$633, para oc· 
correr ao :pagamento de ordenado devido ao 
ajudante de porteiro aposenta.do do oxtincto
Arsenal de Guerra de Pernambuco, José AI-· 
fredo de Carvallro, de 19 de janeiro de 1899' 
a 10 de abril de 1900; revogadas as dispo- · 
sições em contrario. 

E' annunciada a 3a. discussão do projecto · 
n. 136, de 1904, autol'iza.ndo o Podet• Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Industria, . 
Viação e Obras Publicas o credito cxtraordi
nario de 3:795$695 para pagar ao engenheiro · 
astronomo Nuno Alves Duarte Silva a gra
tificação que lhe compete como diaector do 
Observatorio Astronotnico do Rio de Janeiro, 
no periodo de 1 de. janeiro a 31 dezetnbl'O·· 
de 1903. 

Ninguem pedindo a palavra, encel'ra.du. a · 
discussão. 

Em seguida é posto a votos, é approvadO· 
em ga discussão c enviado (t Commissão de · 

o Sr. Dricio :F'ilbo- Pedi a pa· Rcdn.c<;ão, o seguinte 
lavra para mandar {L Mesa a decl:1l'ação de PROJECTO 
que votei contra o p1•ojecto. 

Vem <t Mesa e ê lida a. seguinte 

DECI,ARAÇÃO 

Declaro que votei cont1'a e projecto n. 141, 
de 1904, autorizando o Podel' Executivo a. 
alirir ao Ministerio das Relações Exter1ores, 
o credito extraoi•dina.rio de 100:000$000, 
ouro, destinados ás despezas com uma Missão 
Especial á Colombia . 

Sala das S~ssões, 19 de agosto de 1904.
Bricio Filho. 

E' annunciada a ga discussão do projecto 
n. 135, de Hl04, autorizando o Poder Ex· 
ccutivo a abrir ao Ministerio da Guerra 
o credito extra.ordinarío de 737$633 para 
occorrer ao pagamento de ordenado devido 
a.o ajudante de porteiro aposentado do ex
tincto Arsenal de Guerm de P~rnambuco José 

N. 136- 1904 

O Congl'esso Nacional resolvo : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au- · 

torizado a abrir ao Ministerio da lndustria, 
Viação e Obras Puh~icas o cre!lito extra
ordinario do 3:795$695, p<Lra pagar ao enge
nheiro astranomo Nuno Alves Dual'te Silva 
a g1•atifi.cação que lhe compete, como di
rcctor interino do Observatorio Astronomico · 
do Rio de Janeiro, no período de I de ja
neiro a 31 de dezembro de 1903 ; revogadas. 
as disposições em contrario. 

E' annunciada a la discussão do projecto . 
n. 76 A, de 1904, autorizando o Governo a. 
c®ceder, no corrente anno, uma segunda 
época. de exame aos estudantes de prepara.· 
torios. 

Niuguem pedindo a palavra, ê encerrada a~ 
discussão e a.dia.du. a votação. 
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. Em seguida é posto a votos c ~pprovado 
em la discussão o seguint') 

PROJECTO 

N. 76 A-1!)04 

O Congresso Nn.cion<tl resolve: 

Art. 1. o E' o Governo autorizn,do a conce
der, no corrente anno, uma segunda cpoca 
.de exames aos estudantes de prepa.ratorios, 
abrindo para isso o necessario credito. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

) 
O Sr. Dricio Filb,o (pela o~·dem 

-Sr. Presidente, sou o autor deste project.o 
e vejo que eUe contém providencias u1·gen· 
tes. Ninguem, portanto~ deseja a sua pas
sagem mais r <."t.pidamente do que eu. Pare
ce-me, porém! que não ha numero no re
cinto. 

0 SR. MoREIRA. DA. SILvA-Jâ não havia 
.. antes e V. Ex. não reclamou. 

0 SR. BRICIO FILHO - Nestas condições 
venho requerer a verificação da. votação, 
porque não quero que os projectos, dando 
embora providencias urgentes, passem nesta 
Casa. sem numero. 

O Sr. Presidente-O meio lega.1 
de que a Mesa dispõe para verificação si h a 
numero ê esse: pedido de algum dos Srs. 
Deputados. A lista da porta accusa a pre
sença 4e 124 Srs. Deputados. 

O Sn. Bnrcro FrLiio-V. Ex. comprchcnde 
que entre a votação do outro projecto e a 
deste medeiou algum tempo •.. 

0 SR. PRESIDENTE-Vai se proceder á 
verificação. 

Procedendo-se :l verifica,çã.o, reconhece-se 
ter sido o projecto approva.llo em P· díscu~são 
por 105 votos contra 4. 

O Sr. Dricio Filb.o-Poço a pa-
lavra. pela ordem. · 

O Sr. Presidente-Tem u. pa.ta.v1•a 
pela ordom o nobre Dopntado. 

O t!h•, Dricio Flll~o (pela O?·dern 
-Sr. Prosidcnto, desde c1ur} V. Ex., proce 
dondo á verlftaa,ção, roconbocou que ha nu
mero, paço que conaulte t1 Cn.sn. si concedo 
dispensa. de tntet•stlolo }liU't\ quo o pt•ojecto 
·que acaba. do sor vot~do l'iOjl\. dttdo pu.t•a. or• 
·dom do dia de amanhã. 

Consultada, a. Ca.ma1•a oonoodo n dlsponsa 
pedida ,Pelo Sr. Briciv Filho. 

O Sr. Alencar Guima.rãei!1-
Peço ai·palavra pela ordem 

O Sr. President:e-Tem a pa.Javr,l 
pela. ordem o nobre Deputado. 

O Sr. Alencar GuiDlarães
(pela ordem) Sr. Presidente, peço a V. Ex:. 
que consulte á Casa sobre si concede dispensa. 
de interstício para o pl'ojecto n. 141, de 
1904,que ha pouco foi votado em2a discussã.o. 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedida. 

· E' annuncia.da, a 2:.. discussão do pl'ojecto 
n. 30 A, do 1904, autorizando o Presidente 
da Republic 1. a. encommendar á industria, 
pelo Ministerio . da Marinba, os navios que 
mencion a. ; com pareceres e emendas das 
Commissões de Marinha e Guerra e de Orça
mento e voto em separado do Sr. Soares dos 
Santos. 

O ~r. Soares dos Sant.os-Peço 
a palavra . 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobro Deputado. . 

O Sr. Soaresdos Santos-Sr. 
Presidente, entro constrangidamente na 
discussão deste projecto. Autor do voto em 
separado que acompanha. o parecer da maio· 
ria da Commissã.o de Marinha e Guerra, 
sinto a necessidade de reforçal' os juizos o 
as affirmações que se conteem nesse do
cumento, embora participando da responsa.
bilülade que u. muitos já se afigura d' ·ser ett 
contl•ario ti. reorganização da armada. na
cional. Contra uma tal prcoccupação eu po
deria. ínvocar os meus antocodontos nestn. 
Casa, si o pr~jecto em si não provocasse o in· 
teressc que em mim desperta o não justi
fica.s::;e, por conseguinte, as palavras quo 
porventurtL eu tenha de pronunciar em nome 
da. velha. cohorencía de que tenho dado pro
vas na minha. vida publica. Consideraria, 
Sr. Presidente, um desservico por mim 
prestado, seria mesmo um grave erro de 
minha parte si, mantendo, como mantenho, 
as minhas duvidas relativamente â solução 
exigida pelo projecto para o magno a.ssumpto, 
eu não viesse trazel-as a esta tribuna e me 
mantivesse pelo contrario em uma. situação 
cautelosa., deixando que o mesmo projecto 
seguisse os tramites Jegaes até a sua defini
ti v a consagração em lei. 

Devo dizer preliminarmente que ne
nhuma duvido. tenho a. respeito da sorte quo 
agu"rda oste pl'ojecto, c o digo como :t•esul
ta.do do um11 convicc:ã.o individual o tambcm 
em homenagem a.o seu illustre autor; elle 
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tor•á por si a grande maioria d·1 Ca.ma.ra. 
natura.lment.e inspirada na necessidade que 
olla..sente-e por que não dizel-o ~-que nós 
sentimos, de .ser dado novo rumo ao pro
gramma da reorganização das nos~as forças 
navaes . 
. Mas, Sr. P1·e~idonte, por isso mesmo qu:) o 

desejo de acet·tar é o guia dos nossos a.ctos, 
reclamo para mim o direito do divergir não 
quanto á opportunidade do projecto em si. 
mas quanto à solução que elle offer·ece, que 
julgo de ãifficil realização deante da si-
tuação financeira que at1·avessa o paiz. . 

Na apresentação do meu voto em separado 
tive occasião de mostrar como essas diffi
culdades ~e me apresentavam insuperavcis, 
collocando por conseguinte o problema no 
·terl'eno em que elle deve de preferencia. ser 
discutido. 

Mostrei então que do um lado estavam os 
interesses da defesa nacional exigindo de 
nossos esfo1•ços uma collaboração efficaz no 
sentido de serem satisfeitos o~ nos'!os intui
tos patrioticos; mn.s ao mesmo tempo esta
vam· de outro la.do as cxigonc:as de uma. fis
calização severa, feita. em nome dos in
teresses vitaes da sociedade, a determinar a 
nossa conduata e a lembrar que as deapezas 
que nós devemos autorizar não devem ir 
além dos limi tos marcados pela arrecada-
ção geral do paiz. · 

Para melhor clareza da minha argumen
tação, vou record~r o seguinte período de 
que servi-me no meu voto em separado, que 
vem demonstrar a necessidade que temos de 
discutir o assumpto debaixo do ponr.o de vista 
financeiro. 

Estabeleci então a questão (lê): 
«A situação actual do paiz c.)mporta as 

despeza.s a 1U.zer com ou sem o emprego dos 
recut·sos extt•aordinarios pn.··a a acquisição 
dos navios constantes do art. 1 o do pro
jacto?>> 

Quanto mais medito, Sr. Presidente, sobre 
este magno assumpto, mais rosaltam as du
vidas no meu espírito, porque, moios ordina
rios eu acredito que não pocior•emos conseguir 
na situação actua.l de modo a poúe1•mos do.s
penuer para um fim especial, em um período 
nunca menor do lOannos e em exercícios suc
cessivos, cer~a de 20 mil contos de réis. 

0 SR. GAT. .. EÃO CARVALUAT--0 nob1•e Depu
tado acredita. que neste prazo não teremos 
augmeoto dcn·eceita p~~ra acudir a cata des
poza1 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-E' justamente a 
pergunta quo farei a V. Ex. como illustre 
membro da Comruissão de Orçamento. 

Quacs se1•ão, pois, os meios de que lança
x•emos mão e que não o~gotem as forças 
tributarias da Nação, cnt1•egando·nos a com-

promissos serios p:tr.t o futuro, sem meios 
para solvel-os, sem capacidade para domi
nar a crise econJmica que nos ato1·menta, o 
m 1is do que is~o. sem meios de combater um 
perigo ainda ma.ior: a depeodencia exclusiva. 
dos me~·cados ostl•angcit•os ~ 

0 Sn.. BARBOSA LIMA- Apoiado. 
0 SR.. Sa. SOARES DOS SANTOS - Foi por 

isto, Sr. Prosidonte. foi po1· ter a compre
hensão claY a das difficuldades do momento 
que atravessamos. quo eu me aventurei a 
encarar o problema da reorgllnização naval, 
subordinando-o á situaçã.o financeira do 
paiz. 

Desde então, como uma consequencia lo· 
gica da conducta. que me tracei, vi-me obri
gado a pedir á ill ustre Commissão de Orça
mento- e dou agora resposta. ao aparte ·do 
nobre Deputado -(1·e{e1·indo-se ao S1', Galecio 
Cm·valhal) as informações que me habili
tassem a melhor resolver sobre o assumpto, 
já que até agora não foi trazido a esta Casa 
o relatorio do chefe desse departamento da 
administração publica, onde certamente po
deriamos·encontrae os elementos indispen
pensaveis ao esclarecimento da Camara 
sobre a necessidade e sob1•e a. opportqnidade 
deste projecto. 

0 SR. BARBOSA. Lil\iA.- Neste regimen 
não são. necessarios os relatorios. 

0 SR. MARÇAL ESCOBAR - 0 regimen não 
os comporta. 

0 Sn.. SOARES DOS SANTOS:_ A Camara ha 
de ver fo1•çosamente-e não vae nesse meu 
argumento nenhum dczar á illustrada Com
missão de Orçamento-que o p·trecer respe
ctivo não nos mostra qun.es os recursos de 
que podemos dispor pa1•a poder vencer as 
uifficuldades exigidas pelo projeeto, uma vez 
trans1i>rmauo em lei. O seu parecer, muito 
minucioso quanto :l necessidade que temos de 
l'eorganizat• o no3so material fluetuante.nada. 
adeanta, ent!·etanto, quanto aos recursos da 
que puderemos lançi11' mão para a acquisição 
dos navios, das unidades t!~ctica.s extraordi
narias dessa esquadra homogenea, contidos 
na relação incluída no artigo lo do projecto 
e que são, segundo se diz, urgentemente l'O
clamados pllla aJministrn.ção superior da 
nos.;a ma·rinha de guerra. 

Eu não sei, Sr. P1•csidente- francamente 
o declaro e com sincel'i<lade-ou nã.o sei si 
o pl'ojecto que estamos discutindo obedece a. 
um plano Pl'Oviu.mente traçado na. Sect•et!tria 
da Marinha ; quoro dizot·, eu não sei si este 
projecto representa. o resultado de idéas tro
cadas ent·.L·o o seu illust1•e auto1•, o digno re
presentante do Estado do Uio de Janeiro,cujo 
nome declino com 1.1. do vida vania, o Sr. Lau-
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rindo Pitta e o honrado Sr. Ministro da Ma· 
rinha. 
. O que sei, entretanto, é que este pr~jec~o 
vale por um programma de reorgamzaçao 
de nossa força. na vai, segundo afirma o 
parecer da maioria da Commissão de Mari
nha. o Guerra, a qual chega ao ponto do 
atllrmar, sem rc buço, que, uma " ez a ppr·o
vado o project.o e, por consegu~nte, cJnver
tido em lei, «a força naval proJect.ada, pelo 
seu valor offensi vo e defensivo, rept•e.3cnta 
um poder comh:Itcnto st~perior ao de_ que, 
rcunidamente, podem d1spo1' as clemats p~
tencias marítimas dest:t pll'te do contt
tinente ... » 

Quer dizer, porhnto. a hou1•atla. Cor~
missão de Mal·inha e Guerra, pelo orgao 
competente do seu i!lustre rela.to1~ e hon
l'ado presidente, CUJO nome declmo com 
prazer · o SL'. a.lmrra.nte Alves Barbosn, 
que, ~ma. vez orgnnizada a. nossa .esquad~a. 
de accordo com os dados do prOJJcto, dts
poremos de um-1. fol'ça ~aval muit~ superior 
á::; do Chile e Repubhca. Argentma. ... 

nossa.. Não visamos a. preponder:lncia.. (Ha 
Ottt1·os apartes.) 

· 0 SR. SOARES DOS SANTOS-Por outro lado, 
Sr. Presidente, o honrado autor do projecto 
no seu brilha.ntissimo discurso aqui pronun
ciado, em uma d:ts sessões do mez passado, 
por oc·;asião da. apresentação do mesmo pro
jecto, c:t:1 este{ dons periodos que chn.ma.ram 
a minha attenção, porque considero-os como 
mo ti vos just.iticn.ti vo3 do mesmo projecto: 
Diz S. Ex. : 

«De3de quo soja dada. execução a.o p~o
gramma que ora ap1·esento, o nosso_ pa~t'IO
tismo na sua mais or.rulhos;~ p1•etençao;amda 
teril (i ue rendo e homenagem a oito ~acões~ á 
Inglaterra, á Allemanha,á França, ~ Russm, 
á Austria, á Italitt, aos Esbdog Umdo.:; e ao 
.Japào.» 

K adeanta. mais S. E"{.: 
«Estou convenciclo de rtue com este p1.·o~ 

jGcto obteremos oxccllente") unidades de com
bate p1.ra. enfr•entarmos com qu·~l·1uer nação 
a·t·marla, excepç~ão feita das oito mencionadas, 
e assim inicinremos nma e.3quadra que ha de 

O SR. ALvEs BARBOSA- Dá licença. pa1~a responder peh integri.Ja le territorial.» 
um a :parte 1 n.) sorte que reJ:J.l vaJ<1 a situa.ção em que 

O SR. SoARES nos SANTos-Eu chegarei <1 rc- nos p:>.~samos cncontal' de f',Jtneocom relaç~o 
stricção ... pll.recQria que esse argument?, pJr a es3as potencias, e dca.nte de3S1 . decbraçao 
si, valia pela. necoss~dade q.ue nós t~r_:amJs do nobr·e Depubdo combina la cJm n:qt~ella.s 
de approvar este proJe~to, s1 as condtçoes da que fora.m feita.':l pela honrtula. Commtss::~.o de 
nossa política int!n•nacional fossem t~es que ·M<uinha e Guarr<t, ue quo, a.ugmentaouo o 
exigissem de nosso pat1•iotismo a·pullo que nosso poder nav<Ll, não temos a pretcnção de 
<Jonsidero hoje uma yí3lei.d~de: pretend~r·mos pos:mir uma marinha predominante na. ~\me
manter a hegemoma mllttar ~a A~nr~ca. do rica do Sul, pergunto: a. que fica reduzt~a <t 
Sul. Entretanto, a honr:LU.a. Commtssa? é a necessLlaue deste projJcto ~ Ao compromtsso 
primeira. a tirar esse effeito da ncc~s.whtcle quo tenhamos de tomar pelo futuro ad~a.nte, 
do projecto, po1• esse Jn.do, quando ella al!ega. rcspJndondo po1• cncommenda.s cti.")tosas que 
que, dcwendJ decorrer um longo perwdo tenlumos de razcr no extcr•ioL', sem que, en
até que nós chega.ssem~s a completar os3a trota.nto,po!o tempo d~corr•ido c~e~dc o inlci? 
mesma esquadra., poderia d~l.r-se- e ~w. de desse; pr'tJparaiivos ate <L dofi~Lttvn or~am
dal'-se forçosamente -- u. circumstanCia do zaç~ã.·) 1ta. osrp1a1II'a pos.:Htmos tlrzer que drspo· 
que esses pa.iza::;, considera.tlus fortes PO· mos dos elementos julgu.,los i ndisp:ms:J.v~is 
tencias da Amorioa. do Sul, melhorassem o p:tra constituir a. dolosa, cxtorior do Bra.ztl, 
seu .Poder militar o par:\llelamento u. sua pela su ~ m~I'inha, do guerra. 
marmha de gue~ra. , . .- Ao critcrio de\ illustra.du. Commissão de 

Do sorte .que e~ h~nuula. Comm1sSit? q,ue Orçamento não passou dcspereebida essa cir
vem do~trun• o pr1p1ei~o argum~nto apresen- cumsta.ncia d[3 pretendermos levantar desde 
~ado em sustentaçao d,t n.acess1dade do pro- 100'0 urna esquadra poderosa sem termos, en-
.Jecto ! . ·- trZtan&o, as nossas costas ma.ritimas defen-

0 SR. ALVES BARDOSA-Eu tere1 OMJ.stao didas até que se rea.lise essa compra. •. 
d~ re~ponder a V. Ex.; mas osto ~~·gument~ S. Ex. 0 illustrc relator, que me ouYe com 
!lao e apresentado em sustenhçao do pro tanta attonção choaou a lembrar uma oor-
.)ccto. . rente que se f~rmo~I contt•aria á: realização 

O SR. SoARES oos SA~Tos- S1m, V. Ex. desse plano, constituída por aqucJles que 
apresenta. o argumento o diz que é uma. acham que. para a. defesa marítima. do Br:;t· 
veleidade, porqua dm•anto esse tempo aquol· zil, não temos necessidade de fazer acqUL
Ics patzos hão de reconstruir as suas es- sição desses colossa.cs couraçados de 12.500 
quadras. toneladas de !leslecamento, machina.s J>Od~-

0 SR. ALVES B.mnosA-hto não dostroc :t rosas de dJfllcil custeio o sobret,udo de d1tfiCil 
,aecessida.do q uc temos d :> reorganizar a conservaçao · 
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O SR. MARÇA.L EscOBAR - De diffi.cil ma
nejo. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS - A illustra.da 
Commissão de Orçamento, prevendo estas 
necessidades que se hão de apresentar no 
futuro, lembrou a. conveniencia. da mudança 
do nosso Arsenal de Marinha, de modo a lhe 
serem dados os recursos indispensa. v eis para 
~anter. '!-ma esquadra poderosa, n.as condi
çoes exigidas pelo projecto. 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL- A idéa da 
mudança do arsenal é antiga. 

0 SR, SOARES DOS SANTOS-Assim, à, idéa 
mantida pelo projecto arrasta naturalmente 
outras despezas, como sejam aqnellas que 
se destinam á conservação da esquadra que 
pretendemos organizar, a formação de certos 
estabelecimentos, ao custeio de offi.cinas, 
emfim, a despezas permanentes que hão de 
pesar _forçosamente nos orçamentos futuros. 

Ser:1~ na verdade curioso que, uma vez 
adq~1r1dos esses couraçados, tivessemos nB
cessidade de, para 1•eparar avarias ou mesmo 
para limpeza dos respectivos cascos, em 
f&:lta de competentes diques,obrigar esses na
VIOS a·fazerem viagens constantes â Europa. 

A Camara comprehende quanto diffi.cil e 
dispendiosa se tornaria entã.o a conservação 
desses navios. · 

Tive occasião de ler no relatorio do Mi
~sterlo ~a M~rinha, do anno passado, -visto 
amda. nao existir o deste anno, um quadro 
que é um documento indispensa.vel â nossa 
conducta. 

E' um mappa das despezas comparad:.1.s, d9 
quanto nos podem custar as viagens feitas 
com os nossos navios á Europa, viagens que 
levariam cerca. de 30 dias. 

No 1•elatorio appenso ao do Ministerio da. 
Marinha, creio que no do chefe de estado 
maior da Marinha, se diz : 

<<Qu::tndo trat.~i da movimentação da esqua
dra, t1ve occasmo de dizer-vos que, economi· 
camente,. era impossível, com os navios da 
aetualidade, haver a constancia, que outr'ora 
se o'tservara, nas providencias, aliás mnito 
altamente vantajosas, das viagens dem01•adas 
e longas de mar. 

E~unciei mesmo a proposição de que um 
navw como o Riachuelo, em 30 dias de via
gem, gastaria cerca de 180:000$000. 

Agora, como simples subsidio, e em addi
tamento ao que já avancei, vou expor-vos o 
resultado de um estudo que mandei fazer 
pelo Sr. commissario de 2a. classe, capitão
tenente Jacintho Madeira., conforme os casos 
que lhe propuz, para conhecer as despezas 
que .fariam actualmente o encouraçado Ria
chuelo, o navio-escola Benjamin Oonstant e o 
antigo cruzador Almirante Barroso, com as 
suas guarnições completas e 40 guardas-ma-

rinhas, em viagem de instrucção durante 30 
dias, sendo que o· primeh•o-o Riachuelo"
navegaria 30 dias a vapor· com oito caldei
ras, e os outros dous navegariam, cada um, 
28 dias á vela e dous a vapor. 

Seriam essas as despezas : 
Encouraçado RiachueZo. . • . • • • l 67: 000$000 
Navio-escola Benjamin Constant 68:000$000 
Cruzador Almirante Bar1·oso 

(antigo).................... 61:000$000 

Quer dizer que uma simples divisão 
como esta., constituída. de navios de 2a e 3a 
classes, na Europ1, custar·nos-hia cerca de 
300:000$000. 

Imaginem agora si nós não nos preparar
mos de meios preventivos, si não dispuzer
mos de material suffi.ciente, mantendo custo
sas offi.cinas para. o custeio destes navios, .e 
ilão mantivermos, alêm de tudo, verbas es• 
peciaes destinadas á sua conservação, qual. 
será o resultado~ Teremos conduzido a es
quadra de futuro á :triste situação em que se 
encontra a nossa esquadra actual,-incapaz 
de navegar, de sallir do ancoradouro, de de
fender ~s nossos interesses no estrangeiro. 

. 0 SR. GALEÃO CARV ALHAL - Este mal não 
nos pertence unicamente ; na Russia existem 
as masmas lacunas, tanto que a esquadra do 
Baltico ha muitos mezes está para sa.hir e 
não sahe. 

0 SR., BARBOSA LIMA- Não queiramos 
imitar a Russia. 

0 SR.' SOARES DOS SANTOS- 0 aparte do 
nobre Deputado por S. Paulo desviou-me um 
pouco das considerações quo ia f ~zendo ; 
S. Ex. vae obrigar-me a. faze1• um estudo da 
marcha que tem tido os nossos navios nestes 
ultimas períodos de administração publica. 

Eu perguntarei então : o que foi esta mar
cha lenta. da divisão do norte ••• 

0 SR. ALVES BARBOSA- Tudo isto prova 
a favor da necessidade da rem•ganização da 
nossa marinha. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Tudo isto prova 
a favor da l'eorganização da nos.;a ma1•inha, 
mas não da compra de navios podtlrosos 
para cujo manejo não estél"mos preparados. 

.0 SR. BARBOSA LIMA- Tudo prova -que O 
que nos tem fal&ado é administ1•ação ; diga
mos f1•ancamente, ·honestamente a verdade. 

0 SR., SOARES DOS SANTOS - Tudo indica 
simplesmente isto : a impossibilidade em 
que estivemos sempre de mover a nossa es
quadra po1• falt:l. de recursos orçamentarios, 
destinados a simples conservação. 

Dahi os desarranjos constantes em que vi
vem estes navios. e a completa ou quasi 
inutilidade a que elles ficaram reduzidos, 
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apezar de viverem constantemente em con
certos, com graves prejuízos para a def~sa 
nacional. 

Em verdage, Sr. Presidente,. si por um 
lado isso demonstra a inferioridade a que 
-estamos reduzido&, não só quanto ao numero 
de. navios, ao seu estado de conservação, á 
iTiatureza destas machinas de guerra, julgadas 
·hoje insufflcientes por antigas, de ante do pro
-gresso da tactica moderna, demonstra tam-
bem quanto nós precisamos ganhar em ca

·.Jlacidade profissional afim de sabermos mover 
com aproveitamento os machinismos com
plicados que hão de constituir essas unidades 
que se projécta receber. 

Não se diga tão pouco que, ao lado da 
-deficienéia do pessoal, nós não p1•ecisamos 
-augmentar as verbas necessarlas á conser-
vação dos mesmos navios, não só aquellas 
que se referem á lubrificantes, como tambem 

-ás destinadas ao carvão. Parallelamente a 
isso, é preciso augmentar o pessoal de ac

. cardo com as exigencias de futuro. 
S1•. Presidente, .não estou dizendo nen

chuma novidade. 
Nesta Casa já se tem dito e repetido 

·multas vezes que antes de organizar esqua
dra nós precisamos . organizar marinha. 
(Apoiado.) 

Eu fallo com a responsabilidade de uma 
. opinião acatada, de um repu blico do saudo
. sissima memuria, quando desta. tribuna, na 
sessão memoravel de 28 de agosto de 1900, 
assim se exprimia, com relação ao estado 
precario a que ficara reduzida. a nossa ma.ri
nh~ de gne1•ra. 

Refiro-me ao Sr. Dr. Rangel Pestana, 
muito ·digno representante que foi do Esta.do 
do Rio de Janeiro. 

S. Ex. disse então: 
«Gastar cinco, seis ou oito mil contos na 

compra de um m~vio de grande poder mili
tar para deixai-o estragar-se na nossa bahia, 
sem que as suas niachinas sejam constante· 
mente experiment.a.das, sem que o respectivo 
pessoal adquira a pratica de a~ mover, não 
me parece uma economia e sim um desastre 
que se prepara para o futuro.» 

E~te período, Sr. Presidente, teve como 
complemento um aparte judicioso dado pelo 
illustre representante da Bahia, competen
tissimo neste assumpto e por isso preciso 
reproduzil-o: «O Sr. Nei-va-Muito bem».» 

De sorte que, si passar este projecto e nós 
dispuzermos de dinheiro sutrlciente para dar 
execução cabal á lei, iremos adquirir navios, 
couraçados, segundo a lettra do projecto, de 
12.500 toneladas de deslocamento, como 
actualmente não os possue o Chile e a Re-

. publica Argentina; e a menos que nã~ qu.et· 
. ramos reduzil-os a. uma esquadra de mutih· 

_. .. dades em c1ue se encontra a nossa esquadra 

desorganizada de presente, teremos de refun
dir os nossos orçamentos, teremos· d~ cre~u· 
novas verbas e de augmentar as que·. existem 
presentemente, até que possamos chegar à 
verdade, que todos nós reconhecemos; de 
crear um poder militar capaz de manter . a 
defesa da costa marítima do paiz. 

E não se diga que estas verbas se referem 
tão sómente á conservação, ás despezas com 
lubrificantes e com ca1•vão; ellas precisam 
ser augmentadas até com relação ao pes
soal, que deve ser tornado idoneo e sufficien
te para as ex:igencias de futuro. 

Dirão, Sr. Presidente, e é cet·to, que 
muitas das guarnições pertencentes aos na
vios actuaes terão de ser mudadas, si, como 
creio-e é uma outra questão sobre que eu 
desejaria quo a honrada Commissão me in
formasse : que destino devemos dar a esses 
calhambeques c1ue estão a.hi na bahia ~-si, 
como creio ... 

O SR. GALEio CARV:ALHAL-0 Governo, si 
me não engano, está autorizado, pela lei em 
vigor ... 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-. , . teremos de 
vender o que não presta? ! ..• 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL-., .a dispor do 
material imprestayel. 

0 SR. ALVES BARBOSA-Faremos O mesmo 
que fazem tod.a,s as naçlíes que reno-.:;am suas 
esquadras. (Ela otttros apm·tes.) 

0 SR. SOARES DOS SANTOS- Senhores, a 
questão é achar comprador para o que não 
presta ... Emfim,isto é um incidente o a.ceeito 
a paltLVra honrada do nubre Deputado. Estes 
navios terão de desapparecer do numero 
dos navios da nossa. esc1uadra e as suas gun.r
nições constituirão, por conseguinte, nucleos 
para a futui'a organizacã.o-ê o quo dirão. 

Sr. Presidente, apozar de se poder ainda 
realizar esta. hypothese, sendo que eu acre· 
dito Quo clla so tornará, de facto, uma rea· 
lidade, ella não constitue-affirmo convicta
me: I te-uma. providencia capaz de nos tra.n
quillizar, porque, si é corto que poderemos 
conseguir com facilidade os marinheiros, bn.s
tando para isto que tornemos uma verdade a. 
promessa constitucional; si é um facto índis
cuti.vol-e. delle dou pleno testemunho desta 
tribuna-que a marinha actual constitue um 
vive]ro de offlciaes illustrados, patriotas, ca
pazes, pelo esforço proprio, de adquirirem u. 
experiencia indispensavel para dirigir navios 
de 1 a classe, como serão, por exemplo esses 
collossos quo pretendemos adquirir ••• 

0 SR. BARBOSA LIMA-OS nossos Power{uZ e 
Formidable! • •• 

O SR. SoARES vos SANTos- ... si ê exacto 
u.inda que o nosso corpo de ma.chin~stas n'Cvaes 
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: representa um nucleo de profissionaes distin
ctos-Iião é menos · verdade que a uns e a ou
. tros falta., no momento, a lição proveitosa da 
pratica, que se adquire nas longas travessias 
do oceano, e que tanto pode ser obtida nos 
convés de~Jses navios poderosos corno nos de 
urna simples divisão de cruzadores, mas que 
emfim só se adquire nas manobras longe do 
torrão da patria. 

. E, Sr. Presidente, sinto não poder con
.. cordar em que, para adquirir essa. pratica, 

tenhamos necessidade de possui!• esses coura
raçados, na· execução de um programma-já 
agora direi com toda a franqueza-de um 
programrna governamental, para servir
me · de expressão elucidativa da illustrada 
Com missão de Orçamento. 

Entretanto, é uma circumstancia a pon
derar, porque ella resulta do estudo dos 
documencos oft'i.ciaes que nos são apresen
tados, com as devidas restricções: quo o 
c.:..rpo actual dos nossos machinistas é insuf
ficientepara attender aos serviços da nossa 
armada, dt\ armada actual. E' preciso, por
tanto, antes de tudo reorganizar osse corpo, 
dotando-o da pessoa. idonea, offl.ciae13, pra
ticas e, sobretudo, sufficientes para as con
veniencias do serviço e tendo a devida esta
bilid~de nos seus navios, porque só assim, Sr. 
Pras1dente, elles poderão adquirir o per
feito conhecimento dos ma.chinismos com
plica.do3 que estão a seu cargo e que infe
lizmente tem sido a causa dos constantes 
desarranjos e dos contínuos desastres que, 
nas viagens emprehendidas, soft'rem os na-

' vi os da nossa esquadra actual. 
Parecerá que seja exaggero da minha 

parte. Não, Sr. Presiden,.te; corroborando a 
n~inha atfirmativa, {tqui està a palavra offi
ctal, constante do relatorio do Ministro da 
Marinha., dizendo que este constante movi· 
mento de machinistas de um para outro 
dos navios da esquadra só trazia prejuizos, 
em detrimento da conservação dos mesmos, 
c, por conseJuinte, enfraquece os movi· 
mantos que não podem ter nas commissões 
que lhe forem dadas. Assim, pois, Sr. Pre· 
sidente, eu sou da opinião de que a reforma. 
(iue nós pretendemos emprehender não devo 
ser limitada unicamente á compra de navios 
e muito merios dos navios constantes dare
lação contida no art. lo do projecto. 

Quero dizer com estas considerações que 
n6s precisamos emprehender outras reformas 
ligadas á reorganização das nossas forças 
da marinha combatente e muito principal· 
mente das intituladas classes annexas, cuja 
competencia., valor profissional e, sobretudo, 
a actividade resultante de um trabalho in
cessante, cooperador, precisamos estimular, 
:para que com esse pessoal seja constituída a 
·esquadra do futuro. 

Já,' vê portanto, a Cama.ra"'que a realisação• 
do programma da. reforma das nossas força~ . 
navaes não deve ser limitada á compra. 
dos navios; ella reclama· outras providencias,. 
providencias necessarias, urgentes, ina.dia
veis; reclama., sobretudo, recursos que não se 
restringem aos gastos extraordinarios. Não. 
Sr. P1·esidente, e para este ponto eu chamo 
a attençã.o da Camara., isto é, para. os gastos·· 
permanentes que hão de influir poderosa
mente nos orçamentos ordinarios que te
remos de organizar aqui. Razão, portanto, . 
tinha eu, Sr. Presidonte, quando, ao apre
sentar o meu voto em separado, e antes, 
mesmo de emittir o meu juizo relativamente 
á necessidade que temos de reconstituir a .. 
nossa esquadra, composta das unidades dif
ferentes,-ra.zão, portanto, tinha eu em ap
pellar para a illustrada Commissão de Or
çamento para que ella nos dissesse com fran-· 
queza, com os dados que lhe hão de ser mais· 
faceis do que a nós outros actquil•ir, porque 
ella representa uma Commissão importan'lm· 
no seio desta. Casa, sob1•etudo pela sua. po
sição governamental, eu tiuha pedido que 
S. Ex. nos informasse quaes os recursos de 
que podia dispor o paiz no momento, para. 
encetar essa reforma, que, não nego, pôde 
ser e é considerada urgente. 

Ao contrario disso, a honrada. Commissão
s. Ex. (dil"ige-se ao 81·. Galetr:o Oa~·valhal) que· 
me ouve ba de perdoar-limitt>u-se a atir<U' 
a responsabilidade à Commissão de Marinha. 
e Guerra e então declarou, que si a C amara 
julgasse em sua sabedoria necessaria a appro
v<tcão do projecto, seriam, em orçamento 
futuro, dados os recursos que a Commisão. 
julgar dever dar, pa1•a a compra dos ta.es. 
navios.· 

' Sr. F residente, não me pa.reco logica. uma 
tal conducta, porquanto recursos não são. 
creados sinão quando se tem a certeza plena 
de uma facil realisação. 

Eu preferiria que a honrada Com missão. 
de Orçamento, ao contrario dessa sua con
ducta cautelosa, nos informasse por exemplo 
si o paiz ainda supporta novos impostoS!, 
taes sejam estes que a sua arrecadação con
stitua a renda sufficiente para as despezas. 
que temos de realisar. Dahi, a afllrmação do 
meu voto em separado. 

Devo dizor que com elle pode não estar· o. 
espírito da camara, mas commigo está, Sr; 
Presidente, a palavra a.utorisada do Sr. Mi-· 
nistro da. Marinha. 

Sim ! pelo documento ofllcial, unico que
me f vi dado conhecer da opinião do S. Ex. , 
o que se pode deduzir 1 E' quo o honrado Mi-
nistro pode ·· um credito para reorganisar a. 
nossa armada ; o mais, desde que lhe querem 
dar o mais, elle não ha de querer o menos •. 
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SESSÃO EM 19 DE .AGOSTO DE 1904 .3t3. 

A' pagina 7 do seu relatorio ultimo, diz o 
honrado Ministro da Marinha ... 

0 SR. BARBOSA LlMA-Como é bom ter-se 
I'elatorio do Ministro ! .•. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Chamo para 
este periodo a. a.ttenção da Camara: 

«A reconstituição do uma marinha é obra 
demorada, dependente em larga escala do 
tempo como factor ; conseguintemento, me 
parece azada a. occasião para. a concessão de 
um crf'dito, no trienn~o de 1904 a HJ06, que 
nos habilite a encetílr algumas construcções, 
noiniclo do anno vindouro.» 

"E assim deve ser, Sr. Presidente, por
quanto esquadras não se inventam sinã.o por 
amor das conv~niencias c das necessidade.: 
da defesa. nacional. Elias ·· potie1•ã.o ser 
granr1e.3, si assim exigir a necessidade 
do momento politico e, mais do que isto, 
si o paiz dispuzer, de facto, de recursos para 
f3Ustental-as; nunca. porém, deverão ser po
dei'osos á .custa do empobrecimento geral da 
nação. 

No caso de que nos occupamos, Pl'efiro 
seguir o consollto do honrado Sr. Ministro da 
'Marinha,, prefiro ter a pretcnção de orga,
'nizar a defesa externa de nossa Patria, a 
essas -vellcidadcs de conquistas, que já, não 
são para o nosso tempo, nem- não sei si 
assim posso fatlar - são p3r~ittidas po\a 
nossa Constituição. 

Prefit•o, por isso, votar um credito julgado 
sufilciente, necessario, mas realiza v e!, a ter 
de dar um voto platonico em favor deste 
projecto, que represent-.t uma bella peo
messa, mas não passa de um engodo feito 
á Marinha (apoiados), porquo não se1•á 
. uma realidade, omquanto perdurar a critica 
situação financeira do paiz, cmq uaato per
manecerem as causas <1ue dotez•minaram a 
crise economica que atraves5amos e que 
estão impedindo, por seus effeitos, o cresci
mento da riqueza. nacional. (1\.fu.il o úem.) 

Dir-se-ha · que en · blasphemo ~ Não. E' 
ainda a palavra oftlcial quem -vem em mou 
auxilio, ú ainda a palavra honrada do Sr.Pre
sidente da Republica, em pe1•igo incisivo 
contido na sua mensagem, quo .nos diz que 
a situação financeira do paiz não ê desafo
gada e quo não devemos incluir na cauda dos 
nossos orçamentos essos creditas extraordi
narios, qu~ só podem redunda1• om difficur
dades pa1·a o futuro! 

Com endereço á honrada Commissão de 
Orçamento, vou ler o seguinte período con
tido na mensagem do honradv Presidente da 
Republica.: 

« Apezar, entretnnto, de terem sido feitas 
com os recursos ordinarios do ot•çamento 
despezas de cara.cter extraordinario, algumas 
das quaos, infelizmente, não podem ainda 

v~.~ . 

desapparece1•, a perspectiva daquella di1fe. 
rença, reduzida embora a pequenas propor.
çõos, quando for conhecida definitivamente a 
receita e apurada a totalidade da despez_a, . 
provoca a maior -vigilancia na applicaçao 
das rendas. cumprindo reduzir o O_!:çament_o 
ás justas proporcões da arrecadaçao e eh
minar por completo todas as autorizações q uc · 
que não couberem dentro do suas forças.» 
(Mensagem de 1904, pa~. 44,) 

E' isto o que eu preciSo saber e o que a 
honrada Commissão de Orçn.mento não viu. 

Sr. Presidente, vou torminar as minha~ 
ob:;ervações, mandando á Mesa um requeri
mento. 

Não sei como a Camara o recelJerá; om 
touo caso, como elle é motivado por um es•
crupulo do coosciencia e, mais do que isto, 
como elle é dirigido com o int~ito de orga:- · 
nizar, acredito que a Camara nao lho negara· 
o seu voto. 

O meu requerimento pede que o projecto · 
volte á. Commissão de Orçamento,afim de que 
a me.;;nn ue novo interponha o seu parecer; 
informando-nos si as despeza.s constant·!S do 
mesmo p1•ojocto pódem sm• autorizadas com · 
os recurso.:l .dn. renda ot•dina.ria ou, no caso 
negativo, quaes os meios que são julgaqos 
sufficicnt.:.s para a acquisição do m •tcr1a.l 
tluctuante de que necessita. a nossa marinha. 
de guerra. 

Cumo vê a Camu.ra, manifesto sobre~udo o 
de:'iejo de traduzir em fa,ct•J a l'('organiza
r.ão dn. no~sa. marinha. 
' Isto é p1·eferivel a estarmos aqui fazendo 
esses programma.s, que valem por program
ruas, mas qitC são de dilllcil reatisação n it 
pmtica . 

Tenho concluído. (Muito bem ; muito úem. 
O o;·c!do;· d comprimelltado.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado o posto conr 
j nntamente em discussão o seguinte 

REQUERii't1ENTO 

Requeiro qua o projccto n. 30 A, do 1904, 
volte á Commissão do Orçamento, afim de 
que a mesma interponha novamente o seu 
parecer informando-si as despezas constan
tes do 'mesmo projecto pódem ser autoriza· 
das com · os recursos oíferecidos ·pela renda . 
ordinaria do paiz e, no caso negativo, quaes 
os meios que são julgados sufficientes para a 
acquisição do mater·i~L fluctuante do que no· 
ces:~ih a nossa marinha de guerra. 

Sala dn.s sessões, 19 de agosto de 1904.
Som·es dos Santos. 

O Sr. Galeão Carvalhal diz·. 
que poucas palavras tem a proferir em l'e
sposta ao discurso do illustre representante-

40 
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ANNAES DA CAMARA 

. ·do Rio Grande do Sul, Sr. Soares dos Santos, cio de 1903, comparados os algarismos da. l'e
.cuja competencia está habituado a reco- ceita,houve um augmento de 3.332:966$589, 
nhecer, quando S. Ex. discute, sobretudo as ouro, e 18.643:004$893, papel. 

· eousas im.ilitares, A situação não é,. portanto, para impedir 
Não :P~artilha. do pdssimismo de que está que o Governo se empenhe, com algum sa-

possuidó o seu digno collega. · crificio, na reorganisação de um programma 
Pensa que o projecto Pitta, uma vez ap- ttue é solicitado com a maxima urgencia por 

provado, póde tornar se uma realidade; não todos os patriotas. 
só as forças naturaes do paiz gat•antem a sua O orador entra em considerações sobre o 
execução, como tambem a. administração pu- d 
blica muito pôde auxiliar a realização desse a.ugmento . os orçamentos militares em to
desideratttm. dos os paizes civilizados, necessidade fatal 

E' certo que desde 0 Governo Provisorio da posição das grandes potencias e do estado 
houve uma errada orientação ftaa.nceira e melindroso das relações internaciO:naes, con
a execução perseverante do mesmo pro- sequentes desses grandes armamentos. 
gramma nos conduziu a um depauperamento Conclue declarando que, a não se dar a 
da economia nacional, que se aggravou ainda hypothese inverosímil do Brazil retrogradar, 
mais com as emissões de papel moeda, sendo quando justamente o contrario é que deve 
alguma.s até criminosas, :,:egundo o teste- succede1•, espera que uma boa arrecadação 
munho da palavra. official. e uma administ1•ação severa, hão de t.irar 

' As perturbações internas tambem concor- dos recursos do paiz os meios indispensaveis 
reram para difilcultar a acção do Governo para a execução do projecto em debate. 
em todos os ramos da administração pu- (J.lfuito' bem; muito bem. O oJ·ador é com-
blica. primentado.) 

·O facto é que o Brazil teve uma época 
tormentosa, arrostou com d~spezas grandes O Sr. Barbosa Linu\s (')-Sr. 
e imprevistas, que se reflectiram natural- Presidente, o debate é destes que não com .. 
mente na vida financeira e economica do portam um discretear de ultima hora para 
paiz. meii1 duzia de collegas complacentes. 

E' indubitavel que o Sr. Joaquim Mur-
tinho reagiu, em parte, contra, 0 programma V. EK. reconhece, como o paiz inteiro dá 
então .em vigor e, devido á sua tenacidade, testemunho, do entranhado zelo com que 
foi iniciado 0 resgate do papel-moeda incon- a Camara acompanha a discussão deste mo
vertivel e foi prohibida a sua emissão. mentoso assumpto. A imprensa dirá, infor-

A Republica Brazileira, depois disso, come- mando aos brazileiros que acompanham a 
çando a corrigir e melhorar a sua. situação marcha dos nossos trabalhos parlamentares, 
financeira., teve, entretanto, de enfrentar que a. C l.mara anda a um bom pal' de dias 
com outras despezas gi•andes e imprevistas, visivelmente agitada e naturalmente pre-. 
como foram as com a mobilisação de furças occupada com esses assumptos que entendem 

com o que ha de mais elevado no tocante á 
a1•madas e occupação do Acre, com as liqui- nobre pPeoccupa.ção de um o()'ovm•no previ
dações das companhias Oeste de Minas, 
MelhOl•amentos, Sorocab 1na e com as des- dente e cauteloso, cansada naturalmente do 
pezas resultantes do tratado de Petropolis. esforÇo que tem feito no estud~tr esses assum-

Ultimarnente1 ainda, surgiram novas des- ptos e no seguir de perto o desdobt·amento 
d b 1 d do raciocinio de cada um dos Deputados que 

pezas avulta as com a mo i i~a.ção e uma. occupam esta tl'ibuna a proposito da. reor
parte do exercito para o Amazonas, em vir- ganização das nossas forcas navaes, com 0 
tude das ultimas complicações com 0 Perú, !l. íntuito de discutir tantos out:·os themas que 

.: prop lSito de questões de limites. nos teem occupado. A Camara a esta hora 
O Thesouro tem acudido a todas estas ne-

cessidades. vio-se obrigada a ceder ao cançaso das a tu-
Calculando que a situação ftnanm~ira tende radas lt~butaçães parlamentares. E pol' isso 

amelhorar,J'á em virtude da normaJisanão do é que a grande maioria dos nossos collegas 
\( ficará naturalmente muito desconsolada-

serviço de arrecadação, já em virtude do mente sorprehendida si souber amanhã pela 
augmento, embora pequeno, das rendas pu- leitura que ella faz sempre, com tando cuida
blicas, a Commissão de Orçamento pensa que, do, do Diat·io do Congresso que a discussão do 

. no Orçamento da Marinha1 podem ser con· 

. signadas as verbas necessarias para as des- projecto, que já agora.passará na nossa vida 
, parlamentar com a denominação do seu 

pezas com os navws a serem encommen- ope 1·oso a,utor,-pro1ecto Pitta.-se encerrou 
dados. , o sr. Presidente da RepubUca, em sua apenas com as observações dos membros,aliás 
mensagem,. nos mostra como as rendas ten· 

. dem a augmentar. E' assim que, no exerci- (•) Esta di,..:curf;o nfi,, foi rovu ·;~ pelo orA\ll)r. 
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J)roficientissismos, das duas commissões que 
houveram de interpor o seu parecer sob1•e o 
.mesmo assumpto. 

lombia; com parecerda Commíssão de Di
plomacia e Tratados; 

Certo do interesse que a Camara. tem, 
certo do esforço que ella. fará., por compre
hender de perto a inadiabilidade desta refor
ma, a segurança. com que foi architectado 
este bello projecto, é que venho perguntar a 
V. Ex. si dados os nossos antecedente~ não 
·seria o caso de adiar a discussão pela hora 
afim de a retomarmos amanhã em momento 
azado. V. Ex. decidirá. 

2a discussão do projecto n. ?6 A, de 1904, 
autorizando o Governo a conteder, no, cor
rente anno, uma segunda época de oxames 
aos estudantes de prepa.1·atorios ; 

O Sr. Presidente-Fica attendido 
o pedido do nabre Deputado e adiada. a 
·discussão. 

Discussão unica. dos pareceres n. 65 A, de 
1904, sobre as emendas oflereciúas ao substi
tutivo apresentado pela. Commissão de Mari
nha e Guerra mt 2a discussão do projecto 
n. 183, de 1903, que torna extensivas aos 
auditores de guerra dos 1°, 2°, 3°, 5° e 7° 
districtos militares as vantagens do decreto • 
n. 821, de 27 de dezembro d.e 1901_; 

Fica a discusão.adiada pela hora. 

O Sr. Presidente-Estando adean
tada a hora, designo para amanhã a se
guinte ordt"m do dia : 

Votação do parecer n. 19, de 1004, ·reco
nhecendo Deputado pelo Estado do Rio 
Grande do Norte o Sr. Dr. ALberto Ma
ranhão; 

3a. discussão do projecto n. 141, de 1904, 
auto1·izando o Poder Executivo a abrir ao 

· Ministerio das Relações Exteriores o credito 
extraordinario de 100:000$, ouro, destinado 
.ás despezas com uma Missão Especial á co-

Discussão unica do projecto n. ·63, de 1903, 
mandando reverter em favor de D. Thereza 
Cesar Loureiro, filha ~olteira do fallecido 
major Bernardo Luiz Ferreira Cesar Lou
reil•o, a pensão de 84$ mensaes que percebia 
suu. mãe, viuva daquelle major; 

Continuação da 2a discussão do projocto 
n. 30 A, de 1904, autorizando o Pre;,idento 
da Republica a encommendar á industria, 
pel..> Ministerio da. Marinha, os navios que 
menciona ; com pareceres e emendas das 
Commjssões de I\brinha e Guet•ra e de Orça
mento e -voto em separado do Sr. Soares dos 
Santos. 

Levanta-se a sessiJ/> â.s 3 horas e "lO minutos 
da tarde. 

8ia SESSÃO E~f 20 DE AGOSTO DE 1904 

PtesiLlencia do Sr. Paulct Gui;JWI'(ies 

Ao meio-dia procede-se â chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães,Oliveira 
Figueiredo , Alenca1• Guimarães , Thomaz 
Accioly, Wanderley de Mendonça, Joaquim 
Pires, Aurelio Amorim, José Euzebio, Di<~s 
Vieira, Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Eloy 
de Souza, Fonseca e Silva, 'Vall'redo Leal, 
Celso de Souza, Bricio Filho, Angelo Neto, 
Raymundo de Miranda, Euze bio de Andrade, 
Rodrigues Doria, Joviniano de Carvalho, 
Prisco Paraizo, Garcia Pires, Pinto Dantas, 
Neiva , Paranhos Montene-gro , Bernardo 
Horta, Moreira Gomes, Heredia de Sá, Cor
rêa Dutra, Mello Mattos, Augusto de Vascon
cellos, Sá Freü•e, Americo de Albuquerque, 

. Sitva Castro, Pereira Lima, Mauricio de 

Abreu, Carlos Teixeira Bru,ndã.o, Francisco 
Veiga, Estevam Lobo, Jose Bonifacio, Astol· 
pho Dutra, Bueno de Paiva, Bernardo de 
Faria, Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, Ole· 
gario Maciel, Vvenceslâo Braz, Galeão Car· 
valhal, Moreira da Silva, Bernardo de Caro 
pos, A1•nolpho Azevedo, Ferreira Braga,Elo~ 
Chaves, Paulino Carlos,. Fl'ancisco Malta 
Candido Rodrigues,Berna.rdo Antonio,Aquinc 
Ribeiro, Carlos Cavalcanti, Carvalho Chaves 
Paula Ramos, Juvenal Miller, Marçal Esco 
bar e Bat·bosa Lima., 

Abre· se a sessão. 
E" lida. e sem deba,te app:·ovada a acta d< 

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente • 
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O Sr. Alencar Gui:rnariies está presente, e entra. em discussão orequê
(1.0 ·secretario) procede tt leitura do se- rimentoclo Sr. Barbosa. Lima. 
guinte . 

EXPEDIENTE 

o meios: 

Do Sr. 1° S·~cretario do Senado, de 18 elo 
·corrente, communicando que o Senado ado
ptou e nessa data enviou á s :1.ncção pl·esiden
cia.l, a. resolução do Congresso, autorizando a 

,a, aberturu. do cl'edito extraordinario de 
5.000:000$ pa1'a occorrer ás despezas rmml
tantes do movimento de forças, sua perma
nencia. e operações no Alto Purús, Alto 
Acre e Alto Juruá.-Intoirada ; 

·Do Ministerio das Relações Exteriores, de 
18 do corrente, enviando a sJguinte 

MgNSAGEiU 

Srs. membros do Congresso Nacional
. Como vereis da. exposição inclusa do Ministro 
·das Relações Exteriores, a 1 a e 2a consigna
ções da vorba P e a verba. 7a. do orçamento 
do respectivo ministerio p~ra o corrente 
exercicio carecem de m·editos supplcmen-

. tares. 

Submettendo-a á vossa consideração, peço
vos que com a maior urgencia possivel au
torizeis o Governo a ab1•ir esses creJitos. 

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1904.
Francisco de P((ttla Rocl,·:gues Alves.-A.'Oom· 
missão de Orçamento. 

Requerimentos-De Jort;e & Sa.ntos, pt·o
prietarios do predio em que funccionou a. 
escola de aprendize3 mn.riuheü·os do .Ma
ranhão, pedindo pagamento du a.lug110l do 
referido predio, q uc deixou de ser pago, 
como já declarar•am em seu tLntm•ior l'<!quoi·i
mento de 25 de maio do 189:S. -A' Cummis
são de Orcamento. junta.ndo-se aos autos 
papeis a que se refe1•eal os peticiona.rios. 

O Sr .• Ju-venol ~:lille1 .. - St•. Pl'e· 
sidente, o Jornal do Comm.e1·cio, de hoje, mal 
informado, em uma «varia)>, menciona o me11 
nome entre os illustres collega.s que votaram 
contro o _projecto n. 14, que autoriza o Go
verno a. abrir ao Ministerio das Relações l~x
t~riores o credito extraordioario de 100:000$ 
destinado ás despezas com uma missão es
pecial á Colam bia. 

Hontem não estava presente ao recinto, 
por occasião dessa votação, e, si estivesse, 
teria votado a favor desse projecto. Era a 
dec1a1•acão que precisava. fazer. 

()Sr. Barbosa Lima (pela ordem) 
- Antes que V. Ex. annuncia.sse a. conti
nuação da discussão do requerimento de que· 
sou autor, já tinh:t pedido a pá.lavra. parlh. 
em vez de entrarmos nessa discu>são, me ser 
permittido apresentar, como a hora do expe
diente me facult11., um outro requerimento de 
informações. 

Peço a palavra no expediente. 

O Sr. Presidente - Tem a pala-· 
v-ra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr.Barbosa Lima (")-V. Ex .• 
Sr. Presidente. póde enviar-me um dos 
cxemplarns do Regimento que, penso, já. est<i 
em vigor~ 

Si não me engn.no foi votada hontem a re· 
dacção final . 

O SR. PugsmE:\'Tg-Não sonhar; deve ser 
votada hoje, si houver numero. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não foi? 
Pareceu-me, Sr. Presidente, que hontem 

se t.inha. votado a redacção de grande numero 
de projectos e em seguida projectos cuja. dis
cussão havia sido encerrada, de modo que, 
nas votações a quo se procedett na primeira, 
parto da ordem do !lia, pensei que t :~mbem 
havia sido votada a redacção do Regi
mento. 

0 Sn.. PRESfDg:\'TE-Nã.o foi; C 011 não a 
dei proposita.lmonto á votação, para dar 
tompo aos Srs. l>oputa.llos de estudal·a con
venicn tcmon te. 

O SR. B.\anosA. Lut,\-SL'. Presidente, no 
novo Regimento ba. uma disposição que, si 
não mo ougano, vem do Regimento antigo. 
E' a. do tu•t. 177 quo diz: 
· «Art.l77. Iniciada a discussão de uma ma
tot•ia. não se podortl interromper para tratar 
de outra., salvo adiamento votado nos ter
mos doste ltogimonto, a requerimento de 
quo.lquor Deputado; se poderá, porém, pediL· 
a palavr'a pal'a lembrar um molhor mo
thodo do dil'igil-a.. O me~mo se obs:n•varâ 
quando se t1·atar da, votação do qualquer 
projecto.• 

Creio que es:m disposição vem do Regimen
to antigo .. 

Não é uma. innovação. 
Nesses termos, si bem entendi a uisposição 

que acabo de ler, a dis\}ussão, hontem inicia
da, do projecto n. 30 A, de 1904, não póde 
ser interrompida para :se intercalar, como 

O Sr. Presideute - Tem a pala· (•) Este discurso não roi revisto pelo 
-yra o Sr. Arroxellas Galvão. (Pausa) Não orador. 
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fablmeote so intm•pohtrâ, a. discussão, na cl•iteri'l, muito l'azoa.velmente, expungir dos 
ordem do dia, .de outros projectos quo ahi D')SSus tra.b:1lhu3-uma. s~rie de praxes pouco 
·figuram. precedendo <iquelle. acceitaveis-c::mtinuar<i. a viver no novo 

Na ordem do dia dos nossos tra.balbos de Regimento, máo grado o insano iabor do 
hoje está, em primeiro logar, na pal'te que V. Ex. e de seus diguos collegas da Com· 
·deve ser objecto de discu são, o seguinte: missão de . Policia. 
«3a discussão do project(} n.l4l, de 1904, au- Pn.rece-me que, iniciada. a. discussão de 
torizando o Poder Executivo a. abt•ir ao Mi- um assumpto, p31indo um Deputado a pala.
nisterio das Relações Exteriores o credito vra, dez ou quinze minutos antes de t.ermi· 
extraordina.rio de cem contos de réis, ouro. n:.~.r a hora. da ordem do dia, osso podido de 
tlestina.do ás despezas com a missão especial palavt•a. não póde ser adiado indofinü1a· 
.á Columbia.~ mente, como incontestavelmente ficará, si, 

E' de ver, Sr. Presidente, quo, logo que na, organizaçã:> da orJem do dia para os 
V. Ex:. annunciar a ol'dem do dia., alguem trabalhos subs9quentes, se antcpuzerem um, 
tomará a palavra. para discutir o pdmeiro dous ou mais, projectos novos, cujo debate 
projecto ; a. discussão do outro, que fui in i- se te1•á. de iniciat•. 
cia.da hontem e que só se intet·rompeu por- Faço essa. obse1·vação e a sullmetto ao 
que detl a hora, fica,NL prejudica.da, não se I alto criterio de V. Ex. não com o intuito, 
sabe po1• quanto tempo, por esse projecto que ahsollltamente não tenho, de censura1• a 
cuja discussão se V<l.e iniciar. Mesa ; ao contrario, com a prcoccupação de 

O art. l7ô não distingue... ir ao encoa .. ro das louvaveis intençõas de 
o SR. PRESIDENTE _v. Ex. permitte-mc V. E_x., .e de s~licit.ar a. sua esc.Iarecida. at

·que 0 interrompa~ Sampre se tem entendido tença~ para esse pte.ccdcnte e pa~a. as canse
que essa disposição, a quo V. Ex. allude, diz quenClas que elle tr~l.Z no_;eu ~OJO. 
respeito a.o facto de não se poder• intetromper Isto posto, entrar~1 na. .dl.,cussao do assum
a discus'ão no mesmo dia p:l.ra se tratar pto que me. conduz a tr_tbuna, para: funda-
d t, :s ' t 1 d! t mentar ma.1s um requerimento, destmado a 

e ouro assump o, sa voa lamen °· augmentar o numero daquellos que dormem 
O Sa. BARBOSA LIMA. - E' ex:actamente no a.rchivo da. Casa. 

contra essa praxe que me rebello, porque Pelas discussões destes ultimas dias, sus
ella conduziria. a.o absurdo, a uma situação citadas pelo meu requerimento rolu.tivo ao 
tumultuaria no andamento do nossos tra- caso da. Soroca,b<l.na e, principalmente, p9la 
balhos. resposta com que me distinguiu o illustre 

Imagine V. Ex. que eu ou qualquer Deputado por Minas Geraes, verifica-se ctue 
digno coUega tome a palavra sobre essa uma. das partes desse meu diseurso, a. que o 
3a discussã11 do projecto n. 141 e conduza. o honrado D::~puta.do.alludiu, occupou nu. sua 
debate até terminar a. hora. ; amanhã, um resposta. um espaoo tão dilata.do, si não 
outro assumpto parece a V. Ex., muito ra- mais do qua aquello que foi diroct:Lment.e 
zoavolmente, n1a.is urgente e passa a. tigUt•ar objocto do meu l'equet•imonto. Isso domons
o inicio da. discussão desse novo assum- tra. o interesso quo despcrtar•am as minhas 
pto em primeiro logar, e assim pot• dea.nte; ponderaçü •s o a nece~shladc quo temos todos 
no ftm de t1'es ou qua.tro dia.s, teromos de olhar mais de perto para 11 momontosa 
uma. sério de «continuações do discussões» fluestão a que a.lludiu o illustre Deputado 
não continuadas, isto é, trabalhos quo ha.- por Minas Geraes. 
viam sitio iniciados com um certo numero Si tivesse de replicai' a S. Ex., por occa· 
de apreciações, e, em regra, de objecçõos sião de discutir o m!lu requerimento sobre o 
apresentadas a uns certos projectos, que caso da Soroca.ba.na., eti me veria coagido a 
podiriam, no dia. sub!equente, emquanto 1 pr~judicar o assumpto principal, que é o que 
du1•a. a impressão do discurso · da vespera, a j entende com a explanação do~ episoJ.ios que 
replictL prompta, e que, entretanto, correm occor1'eram durante o celebt•o leilão judicial, 
o risco do ter uma replica da.hi a. oito dias, para. estender-mo poí• grande parte de tempo 
D, dez, a quinze ou a. mais. que o expediente me re;erva em consiJe-

Como V. Ex., S1•. Presidente, foi quem. rações ligadas á contra·.ticta que devo oppo:· 
principalmente, influiu pa1•a que tivcssemos ás palavras do illustre Depuhdo, na.quillo, 
um Regimento em cujas onh•elínhas não pt•incipalmente, quo ellas entendem com o 
pudessem morar interpretações dessa natu- doloroso assumpto da secca do norte. _ 
reza., foi que eu quíz, desde lO.-\O, levantar a Qrwro, portanto, valendo-me da autori· 
questão, por is.:;o quo a disposição a que me za.ção regimental, na hora . do expediente e 
l'eporto, quo existia no Regimento a.ntol'ior, em um rer1uerimento quo ventila.l'á aiuda. 
persiste no Regimento que vigo1•ará de ama.. mais o a.ssumpto, contribuir p;.n-a que, na. 
nhã emdea.nte. Quer dizer: a1luHlo exacta.- occaslão que se retomar a discussão do caso 
monte que V. Ex. procurou, com muito da Sorocabana., só o caso da. Sorocabana, 
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possa ser nesse momento debatido e discutido 
em todos os seus aspectos essenciaes, 

O meu honrado collega, distinguindo-me 
mais uma vez com palavras nimiamente ca
rinhosas, lembr·ou, entretanto·, (L Camara, 
lastimando, o toro sarcastico e o desalento 
que trasundavam das minhas palavras, no 
discurso que S. Ex. distinguia com a resposta 
que hoje replico. . 

O meu distincto coll~ga me permi ttirá 
que, si bem não esteja na minha indole, llão 
seja. mesmo o meu feitio- mental, eu me 
esforce por proseguir nesse processo a que 
me impuz, adoptando esse feitio e essa ma
neira de me dirigir á Camara e-consinta a 
Cama l'a que o diga-ainda ma.is ao paiz. 

O tom ironico não reYela da minha parte 
desalento, desconforto, desanimo sinão em 
relação ao momento p1•esente, aos annos 
mais chegados ao actual momento po
litico. 

Eu alimento a convicção a mais robusta, 
tão segura quanto aquella que costuma 
a1icerçar qualquer theorema geometrico de 
que a civilização sob todos os seus aspectos, 
notadamente no caso, sob o ponto de vista 
dos seus melhoramentos moraes e politicos, 
ha de vencer ao fim. Mas, para.lellamente, 
ensombra-me o espirito-nem vejo meios de 
espanca1• essa treva-a certeza que vem dos 
factos que dia por dia se accumula.m no 
nosso scenat•io politico, de que na hora pre
sente ou a ironia como unico commenta1•io 
aos acontecimentos de c1ue somos testemu
nhas ou a- attitudo symbolica dos . coboclos 
que guehl'assem os remos (3 deixassem levar 
a canôa. arrastada pela correnteza, contra a 
qual não pudessem lutar .•• 

O SR. CALOGERAs-E' contra esse desalento 
no momento pl'esente que protestei tambem. 

0 SR. BARBOSA LIMA -. , , no momento 
presonte demonstram e os factos dessa sessão 
evidonciam , os incidentes parlamontar·es 
desta Casa testemunham que quaLquer es
forço feito om C'ontrario á opinião otllcia.l, 
qualqum· tentativa.,. não já. pa1•a. combater 
qualquer projecto ampal'ado pelo prestígio 
do Puder Executivo, mas ainda qualquer 
tentamen no sentido de alcançar esclal'eci
meutos, sem os quaes ha Deputados que 
acreditam que não pódem desempenhar suf
:ficiente~nente a sua missão- qualque1• es· 
forço nesse senti o o é visto como uma mani
festação de opposicionismo h•ritante ... 

0 SR. WENCELAU BRAZ- V. Ex. tem tido 
todas as informa~ões pedidas. 

0 SR. BARBOSA LTMA--- ... cujo castigo não 
tarda ..•• 

O Sa. CALOGERA.s-Só si é ca.stigo respon
der ás inte1•rogações. 

0 SR. BARBOSA LIMA-.•. porque a historia 
desses quatro mezes ·de sessão parlamentar 
demonstra com os factos que nenhum desses 
requerimentos é approvado. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ- Mas as infor
mações teem sido dadas todas éllas .. 

0 SR. BARBOSA Lr.l\IA - 0 que mais Se. 
alcança ê aquillo que nós logramos depois. 
que nos foi clado, entre as vantagens
que a f01•tuna nos podia propiciar, a de ter 
como leade;· nesta Casa o obsequioso e esti-· 
mabilissin:w Deputado pelo Estado de Minas. 
Geraes. . . (Apoiado. ) 

0 SR. WENCESLAU BRAZ - Agradeço a 
V. Ex. 

0 SR. BAIWOSA LU.IA - .•. cujas infor
mações revelam um digno estado de alma,. 
alimentado paio constante culto á justiça, 
que o conduz a tmzer aos seus collegas. 
aquellas informações que pôde obter, mas. 
que não são ; ainda assim, as informações 
officiaes com o cunho que teriam si a Camara 
approvasse os req uerimeatos. 

0 SR. \VENCESLAU BRAz-Prestados sem
pre com a maior boa vontade. 

0 SR. BARBOSA LIMA - E a prova episo-· 
dica da minha allegação está. em que, ha. 
poucos dias, apezar das informações copiosas 
que trouxe a esta. Casa o illu:)tre Deputado 
por Minas Geraes, leader da maioria, no caso 
das areias monazíticas, essas informações. 
nã.o foram tidas como sufficientemente otll
ciaes ... 

O SR. \VENCESLAU BRAZ- Porque, na
turalmente podia haver outras. 

0 SR. BARBOSA LIMA- •.. OU não foram 
consideradas como bastantemente claras, ou 
oão foram entendidas como vindas precisa
mente ao ponto, ou parece1•am que tinham 
qualquer dobra. que velasse algum aspecto 
primordial do assmnpto, por tal fôrma que 
o honrado leacler, rompendo com os antece
dentes quo encontrou postos pelo meu digno 
amigo Sr. Cassiano do Nascimento, aconse
llou á maioria desta· Camara a que, reunin
do-se âquella pequena. fracção que ·acaso a 
não pudesse acompanhar de momento; con
stituisse a unanimidade para esta excepção 
unica, exp1•essa, explic.ita dos dias de hon
tem, documento irrefraga vel da verdade 
das minhas allegações. 

O SR. 'VENCESLAU BRAZ -Sobre areias 
monazíticas ha iunumeros documentos, tendo· 
eu trazido os que ju.lguei mais importantes. 
Podia sel' que existissem outros e nestas con. 
dições eu disse que o requerimento podia se1• 
approvado. 

o SR. BARnosA LIKA.- Tomo na conside
ração que me me1•ece o aparte do meu .di~. 
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gno collega e repito que estou sinceramente 
convencido de que o meu digno amigo trouxe 
para aqui_ o maximo de informações ... 

0 SR. \VENCESLAU BRAZ-OS documt~ntos 
que julguei essenciaes sobre . o assumpto. 

0 Sa. BAR.llOSA LIM"\.- ..• que lhe foi 
dado adquirir. 

Não era necessario mais nada ·? Então por
que approvar o requerimento~ ! 

Era necessario mais alguma c ousa ? Então 
as informações não eram completas? 

O SR. \VENCESLAU BRAz -Porque podiam 
julga~ necessarios outros documentos. 

0 SR. BARBOSA LDIA -Então houve do
cumento que faltasse~ 

0 SR. \VFNCESLAU BRAZ- Sobre O as
sumpto ha, como já declarei, innumeros do
cumentos. E' uma questão que vem de longe. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Perdão. Mas o 
honrado Deputado tinha tomado em consi
deração o requerimento da bancada flumi
nense, tinha respondido a esse requerimento 
em seus varios itens. tinha document:1do as 
suas asserções com informações de caracter 
o:fficial. 

O SR. \VENCESLAU BRAz- Com documen
tos que julguei os principaes. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Quo se pôde con
cluir dahi, desde que S. Ex. aconselhou a 
approvação do requerimento, cujos itens to
dos havia. discutido e a cada um dos qua.es 
havia documentadamente respondido~ Que 
significaçã.o -tem a approvação desse requeri
mento~ 

O SR. "\VENCESLAU BnAz- Porque era 
possível que a bancada fluminense julgasse 
necessarios outros documentos que existiam. 

0 SR. BARBOSA LIMA -Então, já O hon
rado collega acha curial que, mesmo depois 
de te1• trazido informações ao seio desta 
Casa, ácerca de assumpto que tinha sido ob
jecto de um requerimento, esse requeri
mento ainda, podia ser approvado ~ Porque 
não o poderiam ser alguns dos me.us, si bem 
que não redigidos com a clareza, com a in
telligencia, com a segurança com que o foi 
o offerecido pela hancr1da fluminense? 

O SR. \VENCESLAU BRAZ dá um apn.r·te. 
0 SR. BARBOSA LmA-Tambem foram of

ferecidas no caso fluminense. Para que ap
provar o requerimento~ 

0 SR. WENCESLAU BRAZ-Nem todos. E' 
· uma questão antiga, que vem de longe, 

sobre a qual ha innumeros documentos. 
O SR. BARl30SA LIMA-Mas é cm•ioso; o 

honrado leadei- discutiu o requerimento, re· 

spondeu a todos os itens, documentou demo· 
rada.mente, e como vem dizer que, depois -
destes, ainda. ha outros documentos~ 

O Sa. "\VENCESLAU BR.Az-Innumeros. Era 
im possi ve.l traze1· todos os documentos sobre · 
areias monazíticas, tão antiga era a questão. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Perdão, mas a ban
cada nii.o pedia o transporte, em carroças, 
do todos os ducomontos. 

0 SR. "\VENCESLAU BRAZ-Tinha indicado. 
0 SR. BARBOSA LIMA-OU tinha indicado~ . 

ou não tinha. Si não indicou, o requeri
mento não tinha motivo para ser appro
vado ; e, si indicou. V. Ex. tinha bastante 
talento para responder a todes elles. 

O SR. "\VENCSSLAU BRAz-Quiz demonstrar 
que, si houvesse necessidade de outros do
cumentos, o Governo estava prompto a offe
recel-os. 

0 SR. PEREIRA LIMA dá um aparte. 
0 SR. BARBOSA LIMA-A hora é de francas 

expansõrs, não ha nisso o mínimo intuito de 
magoar a quem quer que seja. O requeri
mento foi approvado, não guardo disso outro 
sentimento sinão de verdadeira satisfação, 
tanto me merece o preclaro estadista que está 
á testa dos destinos politicos do Estado do 
Rio. 

0 SR. PEREIRA Lii\IA-Obriga.do. 
O SR. BARBOSA Lrl\IA-0 requerjmento foi 

approvado,- porque nã.o dizer ~-como ho
menagem á bnnemoL'ita b1ocada do Rio de 
neiro, ao prestigioso chefe político que di
rige os destinos daquella parte do nosso ter
torio e ao nosso conspícuo collega., preclaro 
vice-presidente da Camara. 

Sn,bc V. Ex. a situação em que fica um 
Deputado que pede osclarecimcntus e não os 
tem, porque não os tem nem mesmo em rcla
torios, dos quaes a Camara não quee saber e 
que é dever de cada ministro mandar~ A si
tuação é aquella em que me encont ·oi, em 
que mo achei ainda hontem, na hoea em que 
etltas bancadas estavam q uasi desertas, na 
hora em que, neste recinto, se discutia o pro
blema · momentoso da reorganização da. . ar
mada, na. hora em que se queria fazer crer 
que o orçamento da Marinha. comporta. ainda 
uma despeza ordina l'ia de 16.000:000$ por 
anno. · 

Sabe V. Ex. qual a situação em que se en
controu um Deputado pelo facto de não lhe 
terem sido ministrados esclarecimentos em 
tempo solicitados ~ 

Foi aquella a que me vi conduzido 
quando, querendo tomar mais ~e pe~to 
á conta que me merecem as cons1dcr~çoes 
com que o illustre Deputado pelo R1o de . 
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Ja.nejro, o Sr. La.urindo Pitta., 'justificou o 
·seu projecto de reorganização naval, me vi 
desprovido, desamparado daquelles elemen
tos de facto, dll.quellas informações de que 
eu havia. feito objecto de um requerimento 
de informação, que foi aqui, nesta Casa., 
rejeitado, cortado no nascedouro, para. que 
.a minh:1 indiscreção incoercível houvesse de 
receber uma. lição para guia na minha con
ducta. posterior, ao exe1•cee minha activi
da.de parlamentar nesta, Casa.. 

A Camara. ha de estar recordada, apezar 
de ter o espírito sobrecarregado de um 
enorme -numero de cogitações, ohjecto de 
·outros tantos projectos, como formulei 
os varias itens do requerimento: qual a 
situação em que estava o material na
val; quaes as condições em que se encon
trava a instrucçã.o technica do pessoal 
encarrega1o desse serviço; qual o coefficien
te proprio em cada unidade de combate no 
toca.nte á dcspeza que olla. tenha exigido; 
quanto se havia gasto em combustíveis; 
quanto em exercícios de artilharia; que nu
mero de milhas pôde ter na vogado em 
longo curso ou costeagem. Todas çstas imper
tinentes interrogações de um representante 
da. Nação, todas estas indiecretas curiosida
des de um colla.borador na organizaçiio do 
trabalho qne se diz que nós aqui fazemos, á 
medida. que nós vamos abdicando dessas fun
cções capitacs e prerogativas; todas estas 
pergunt LS desarrazo11da.s do Deputado pelo 
Rio Gr.LDde do Sul foram rerluzídas, diminui
das, a tê tomarem as pequeninas p1•oporções de· 
uma mvestida de opposicionismo .lest•egrado 
que era preciso suffocar no nasce louro. 

E, agot•a, si eu apresentasse um requeri
mento pedindo que o projecto de que é ope
roso autu1• o Deputado pelo Rio de Janeiro, 
projecto lle reorganização naval, voltasse á. 
Commissão até que viesiiem essas informa
ções ; si t•epetisse osse pedido de esclareci
mentos, si solicita~se a envia.tura. do rela.
torio do hom•ado SJ.•, Ministro da Marinha, 
que completasse as suas informaçõe3 do 
~\nno passado, essa outt•a ma.nifestação da. 
minha activid<tde parlamentar teria a mesma. 
sorte de todos os meus requerimentos, condu
zida a commentarios que não podem vivm• de 
outra linguagem sinão da linguagem que a 
:ironia empresta. áquelles que estão conven
cidos de que em vão se luta contra as fatali
dades incoerci veis de uma quasi unanimi
dade disposta a não acceitar pronuncia
mentos desta natureza. 

Foi assim t:l.mbem com o requerimento 
em relação aos negocias da guerra, e to·· 
davia temos o relatorlo do honrado titula.r 
dessa pasta, agora o temos, e nessa occasião 
contestou-se cada uma de minhas atnrma· 
tivas desprovidas de qualquer resquicio de 

autoridade,. ~as an_tcs ampa1~ado pela. pa
lavra prestigtos!l, espontaneamente produ
zida. nesta tribuna, de um dos honrados mem
bros da Corilmis-são de Orçament.o, precisa
me"!te o Relator da Gue~·ra, que veiu dize1• 
aqmllo que, quando eu djsse, contestou, isto 
é, que o etrcctivo de 15.000 homens, previsto 
no Orçamento da Guerra, estava. excedido 
isto é, que a primeira vez que foi necessari~ 
que o Governo recorresse a. esse u.pparelho da 
defesa ~ollectiva. verificou que, tal qual es
tava, nao se encontrava nas condicõos do 
funccionar com a precisa regula1•idadc c effi
ciencia; isto é, ainda mais, p:'ecisamente 
vendo mais de perto a questão,que o nume1•o 
preferido para o effectivo do nosso exercito 
federal era um numero inrerior âs exjgen
cia.s que uma simples preliminar de uma. 
guerm possível impõe a um governo nas 
suas manifestações dift'erentes, nas suas de
monstrações que fossem destinadas a facilita.t 
uma. melhor solução em pendencia de ca
·ra.cter internacional. 

Todavia, eu fui aqui systematicaments 
contrariado, negan<lo·se, com a segurança de 
queiU está bem informado junto do Governo, 
todas aquellas asserçõ3s que, agora, quem 
está igualmente informado junto ao mesmo 
Governo vem dizer que eram uma verdade, 
c1 ue eu tinha di to a verdade. 

Portanto, qne as minha.s premissas é que 
eram alicel'ces sobre os Cl ua.es se poderiam 
origir as conclusões indispensaveis ao anda
mento consciente do nossos trabalhos legisla
tivos. 

Po1• consequencia, hei de me zangar. hei de 
investir contra os detento1•es do pocler pu
blico, ta.xa.ndo de menos correcta, profligando 
com palaveas vehementes a sua. conducta ?-

Não, absolutamente. 
Hoi do silenciar ? 
Não, porque silenciar é approvo.r, e cu não 

estou do accordo. 
Que mo resta ? 
Commentar. E como tenho tanta cousa que 

commenta1•,quasi sú nossa tat•efa supet·ior á.s 
minhas forças, é natural que on procurasse 
aquclle feitio mental, aquelle tom da pa
lavra compativel com a minha. saude, com 
as exigencias da minha. situ!lção, quaai ex
cepcional, dt1dl. a teimosia. em que andei 
me acastellando, de querer por força sabe1• 
do que se p:ts.sa nas altas r~giões do Governo 
Fedoral, e dos elementos que temos para 
approvar ou reprovar qua.lquer projecto de 
lei, nascido nesta Oasa ou vindo de proposta 
do Poder Executivo. 

Não há ironia; ha. mais do que isto, 
h?. a confi.rrua.çã.o do que lú. fora todo o 
mundo diz, todo mundo sente, todo mun
do vê, que qualquer requerimento, a não 
s;r que algum episodio de caracter parti-
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Supponhantos que formn duzentos conto.~ • 
mssos duzentos contos foram enYiados ao go~ 
ver no local pa1·:1 que fim?- Para serem ap
plicados élquellas mesmas obms que o Go~ 
vemo Federal custeia com a,;; rubricas do 
Orçrunento éJ.;t !ndllstria ·~ 

O SR. CALoc;ERAS-N;Io. 

· dario ampare melhormente,qualqner reque
. rimcnto apresenttdo por um só Depu
tado csUL predestinado a see considerado 
como uma mamifestaç·ã.o que o l'egimcm 
não camporta, como o testemunho de um 
parlamentarismo doentio, como a, demon
stração Je um opposicionismo que a fi
delidade das hostes govormtmentaes devo 
jngul<tr desde logo purLL que a m<L ser.wnte, . O Sa •. lLuwosA .LI.~IA-Não. Esses Lluzentos 
não prolifere. e~mtos íorum env1auos pc:Lra serem urbitrrL~ 

QuanJo eu digo que o requerimento que rmmente distl'ilmidos '?Não. 
vou aprc;;entur ;L ~resa vae ser rQjeitado, O Sr:.. CALOGERAS- ~aturalmente, para. 
estou apen~ts assignala.ndo, ou, como já ::te serem. distribuídos segundo o critel'io do 
vae admittindo que se diga no vermLCnlo gov-ernador, ela administração local. 
moderno, estou constatando um facto irre- o sn.. BARHO:>A LDL\.--'-1\las nós, repl'eSO\l-
cusav~l. . . _ 1 t:mtes do Poder Federal ... 

I-Ia Iroma 110 que ~U dlR'O '? nao. O S ,' " . -, -, _ . . , 
Si o facto é ede s1 a vel'd:tde é e-ta h·t . . R. LLO'Y DE SonA Posso mfounar a 

apen::ts ·a -pond;r·t9ão que "eve p"'e~~<.l~e \, V· hx. ~1ue 0 govern<Ldol' elo Rio Gr::mdc do 
apre~~nt·1çiio do ta~s docu;ento.;; "como rc·~- ~Ol'l;e. lteu. a mais util a.pplicação a essa ::; ' ' ._, ::; lillpOl'Ga!ICJ:-t. 
posta á. pergunta que, na,turalmente, me po- · 
derilt ser dirigida. Si sabe que não é <Lppro- O Sn. B_\.RBOSA LDn-Eui;ão, a respost~~ 
vado o requerimento, piJ,ra que o apresenta '? ser<i, daquellas que consolmn o meu espirlto e 
Pergunta <L que poderia responder : (l cgw o conduzam ao optimismo em que pairam, 
aind:.t não me resignei a limitar-me a ver em um<t bcm<wenturauça que invejo, V. Ex •. 
passar serenamente, socegaLlamente, confo1·- o o meu honrado r .. migo. 
tado, quieto, descançado e confiado, quatro o SR. ELoY DE SouzA-Não é questão d.e 
mezes de sessão partamenta1•, sem que se optimismo, é simplesmente resta.belecer a. 
tivesse iniciado o principal dos nossos tmba· verdade dos L'<tctos. 
lhos. 

E' o mais commodo, não comesto, é o me
lhor para a minha sa.ude, não digo que não; 
é o mais agra.davel é o mais rendoso sob 

. qualquel' aspecto que se queira. consiclera.t· o 
voca.bulo que en profi.t·o; mas, .não é o qno 
oncontl'a, assento em minha conscicncia m·
racla on não . 

. Eu quero, Sr. Presülente, palpar a ver
dade .. Quero vir em auxilio do rep1·esentante 
da zona mais flitgellada pela temero~a cttla
midade, e ver si é possivel f.'azel-o corrobm•;tr 
o optimismo ::;adio do honr<ulo amigo Dü
putado pelo Estado de Minas, que hon~em 
me distinguiu com <~ eloquont.e rc::;post<L do 
quo a Ca.mal'a é te~tamnnha. 

Quero ver·, .p1•imciro, quanto füi qne ol1'o· 
ctiva.mentc ::;e enviou a. caüa nm desses go
verno loca os. 

I-Iontem a Camara verificou que havia uma 
pequena divergenciaentre a informa.çãodarht 
_pelo illustre reprosont<mte do Rio Grande uo 
Norte e a informação trazida ao nosso co
nhecimeúto pelo operoso Deputado pelo Es
tado de Minas Geraes. 

O SR. CALOGERAS-DiJferença miniln.a qne 
póde referir-se á ·diversidade das datas, em 
que os dados forum colhidos .pelo nobre De
puta.d:o e por mim. 

O SR. BARB0SA LIMA·- Perfeitamenim. 
Portanto, a resposta ao meu requerimento 
esclarecerá a questão. 

Vol. VI 

0 Sn.. BARBOSA LIMA-Qual é a verdaíle 
dos f<Lctos '? Que não é exacto que até as 
r<tizcs sylvestrcs estej;Lm esgotadas?- . 

O Sr:.. Er.oy DE SouzA -Perdão : hontem 
disse a .. V. Ex., e repito, que póde ha,ver 
exagero no telegeamma que V. Ex. leu; 
disse, com a maxim~t franqueza e lealdade. 
quo a situação <Lctual do Estado não é n. 
mesma que ef'a. ha quatru ou cinco mezcs; 
mellwrou mnito, com as chuvas que teem 
ca.hillo. 

O Sa. Ua.1~BOB.\. LDilt - «Actualmcnto, a 
sit.u~Lção nã.o é :L mesma>>, isto é, lá nào· · 
morre mais ningw~rn ;i fome, ninguem mais 
prcl'iSiL de .:;ucc:ocros ... Então, o telogramma. 
n:l.o ~~ s6 ex~1.gcra.do : ~~mentiroso. 

O SR. Er.oY nE SorzA - Esta conclnsão 
não <J minha. 

0 SR. BARBOSA LDIA- :\Ias é a logictt. 
E Cll não quero me deixar levar por telc

grammas falsos ; quero ter o prazer de 
acreditar que naquella zona, que V. Ex. 
tão bem represenkL ... 

0 SR. ELOY DE SOUZA. - Bondade de 
V. Ex. 

0 SR. BARBOSA LIMA. - ... absolutamente 
n1nguem carece de soccorros publi.cos. 

'O Sa. ·ruo:uAz CAYALCANTr- Si actual
m:ente, não h<t necessidade de soccorrosg não 

.u 
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houve em tempo algum. porque dous mezes 
de chuvas não são sufficiente::; para. restabe· 
lecer n. abundancia na. região assolada pela 
secca. 

0 Sn.. CALOGERAS-V. Ex., CO?_hcce muito 
hem a. í'ertilida.de da.cruella.s regwos ..• 

0 Sr:.. THOMAZ CAYALCA~TI-E'ex:1ctamonte 
:porque conhe1~0 b::m aquelb zona que estou 

. dizendo isto. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Não. meu h~neado 

colleg:t, representante do Cea,rü ; nao l~a 
·mais neces'iidadc, porque, do.-:; qu~ precl
su.vam disto, gra.nde parte. tomou passagem 
oos vapores, que conduzrram a. horda dos 
retirantes para as plagas do Amazonas e 
para as regiões hospitaleiras do . sul ; outr~a 
parte morreu, morreu pehL he1ra dus as
Gradas aos grupos de í'a.milias, toca,Jos, tan· 
g-idos de seus lares pelo tremer~d~ flagollo: 
não ha mais que cuidar destes. smao m::tn_dar 
x·eztLr por elles uns quantos suifragros. 
Quanto aos que lá es~ã~. colhem. a;s yan
tagens, que só os espn•tto~ _?_pposiCwmstas 
desconhecem, das chuvas de im.JaO, das chuvas 
.ele farinha que teem irrigado aquetlas re
giões ..• 

0 SR. THOMAZ CA V ALCA:.\'TI -Só mesmo 
sendo assim. 

0 SR. BARBOSA LIMA- . • • ond1~ :1 chuva 
de generos, como a chuva de bc~r!çã.os tam-
1)em é o caractel'lsco meteoeologtco do go
verno republicano que felicita a. nossa 
patria! 

Que gente incontenta\·el ! Com esses 
200:000$, 'reconstruíram-se_ os l:.tl'CS, recon

. duziram-se ::i.quellas humildes fazen~las do 
Seridô umas quantas cen_temts ~le ~etu'a.ntes 
que de ·1:1. tinham _v111do lug1dos. p~r
que nenhum vestigw de aguada_ . exis
tia mais; fizeram-se obra:-; de tltilldad~ 
publica, em que se empre~aram os ret1 
l'antes que chegaram ao litoral em um 
e:0:tado de saude que é um regalo vel-os, 
dando até appettito aos cmprei t.~~ros do sul 
de os mn.nd:trem busca.r' pal'tt utlllsal·os nas 
obras do pol'to! E toda esta gente estú 
empregada, tem o salario fa1•t1J ; e a.s chuvas 
qne cabiram em tod<.~ aquella zon:.t produ
ziram um phenomeno ·até hoje não regis· 
trado nos factos da agricultura systema
tica · dentro de dias, desdobraram todas as 
sem~ntes. que o sub .s~lo_ inclemente guar
dava em searas fehCISSimas, p::tra abun
dancla daquelle pobre povo ! Que gente feliz, 
mas tambem que gente incontentavel que 
não ensina. a esses correspondentes, que 
desnorteiam a opinjão no sul. que espe
culam com ella dando lagar a que? <!spirito 
do jorna-lismo contemporaneo exerctte a sua 
'Ven:e, chamando o ri<licnlo para todos 

quantos se lembram de preoccupar-so cum. 
as victimas da. secca. 

Sr. Pre8idente, vamos ao encontro de uma· 
observação cmittida aqui na tribuna,llonterf!
pelo illustralio Deputado. Analysomol-a;, Sl• 
o meu digno collega ó permitt•1, para tmu· 
todas as suas consequencias. «Que cerca de 
dez mil contos, disse o opero:o;o representante 
de Minas Geraes, foram cmpregaJ.os na
q uella região.~ . 

0 SR. CALOGERAS - Não disse 11Ue foram 
g::tstos : affil'mei que havia ;urt.orização orça
montaria pa1·a g::tstar até lO.OOO:OOú$000. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Quo cxcellente 
observação, proveitosa observação essa q,ue 
o dia-no Deputado. acaba. de me fazm· ! E!! a. 
vemo a.o encontro de uma parte das ponde
rações que eu j::t produzir e ve~ a see que 
é preciso rlisr.inguir entre autorizar e effe
ctuar (apoiados); porqmt_nto quando s~ traz 
o Orçamento da ltepubllc::t para. aqm e se 
allega quo ha uma rubrica, ou uma série d:e
rubricas que, sommada:~. dao at<~ 10.000:000$, 
destinados a obras publ~cas naquellas re
giões - essa allegação não vale por um 
argumento efficiente porque autorizar não é 
eflectuar. 

0 SR. CALOGERAS - Terei occasião de 
responder a V. E:f. A msposta. não pôde ser 
dada em apartes. · 

0 SR. BARBOSA LI1\IA- Mas quero suppor 
que essa autorização foi ollectuada. Vou 
mais longe: qum•o aeceitar qu~_os 10.009:000$ 
votados para todas essas regwes, destmados 
tt obras uublica~ de caracter federal, a serem 
constn1idas nessa zona do paiz, foram effecti
vamente empregados ~oro zelo, co!? a Jeald_ade 
que tão bem caracteriza o meu digno am1ga7 

o actna.l Ministro da Industria. Quero suppor 
quo era pósBivol ao nobro titular -~essa 
pasta empt~egar em toda aquella regrao os 
lO. 000:0008. PI'imeiro : essas dotações or
ça.mentarias filiam-se ás exigencüts impostas 
polil. oxc~opcionalidade da situação climaterica 
dessas zonus 1 Não ; essas dotações orça
mentarlas são feitas para <l,s regiões do norte 
com a mesma legitimid<~ue com que são 
feitus dotações orçamentarias relativas ao 
prolongamento dtt Estrada de Ferro Central 
até Curvello, por ora, e mais tarde até Pi,.. 
rapora, cum a mosrn::t legitimidade com que 
se nutoriza o prolongamento da bttola larga. 
até Taubaté, no ra.mal de S. Paulo. 

O SR. CA.r...oGERAS - Não, senhor. 
0 SR. BARBOSA LIMA- Não, por que'? 
O SR. CALOGERAS- São dessas respostas 

que não se podem dttr em apartes. Tel'ei 
occasião de responder a V. Ex. · 

0 SR. BARBOSA LIMA- Então a União faz 
ou não faz obras? Si -faz, com que direito. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:20- Página 9 de 26 

SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1904 '323 

só faz em uma região do paiz e não em 
outra ? 

Si, par1.1. legitimar a sua acção, faz em 
todas as regiões, algumas que faz não são 
mottvadas pela excepcionalidade de uma, si· 
tuàç:ão climaterie<.t '? 

Ah ! me recordo bem do enthusiasmo com 
que acompanhei uma emenda . pat1·iotica, 
formulada, como todas ftue formula, e int.el
ligcntemon te funda,men t,a.da pelo illust!·ado 
representante de ~a.nta Catharina. fill1o da.· 
quellas abenç~oadas plagas do Norte, o Sr. 
Paula Ramos. 

Lembt•o-mc qtw S. Ex . .iá. em tempos em 
que o orçamento não se fazia sob o imperio 
da preocupação que nos impõe essa situa
ção climatel'ica nas regiões do norte. am 
epocas em que não se faltava em secca, 
quando o que se estudava ~ra o orç~a1~ento .da 
industria ;:~oh o ponto de VIsta das ex1gencu1s 
technicas, impostas a e.:;sos serviços nessa 
occasião, m:tndando-se applicar os saldos 
oriundos do nroprio nacional que é a Estrada 
da Fel'ro Central do Brazil, S. Ex. fundamen
tou patrioticamenta uma emenda dizendo que 
esses saldos seda igualmente applicados a 
construcções de estradas de ferro, ao prolo
gamento das estradas de ferro entre as quaes 
citarei, exemplificando alga ma'3 .para, não 
mais alongar, Pesqueira, na Central de Per
nambuco, em Sobral; em Natal á Nova C1·uz 
c outras. Logo essas dotações orçamcntarias 
não podem ser escripturadas a cargo das 
exigencias impostas pelas situações creaclas 
naquella zona pelo calamitoso ílagello. 

Ali o que vemos para aquellas situações 
climatericas, o qHe é propriamente appli 
cado p-osso a.llegar com esses 200 ou 300:000$. 
Açudes, estradas de ferro, obras federacs, 
haja ou não haja, secca., si a União os mande 
construir no sul on no centro, os tem de 
con&truir no nm·to, 

Portanto, não tl!m de ser allegados porque 
SC OS i.LllOgU.~SC, nóS UiJ·ia,mos que tambem do 
noete os direitos aduaneiros vem pa.ra o The
souro Fedor.~l. 

O SR. Tuolll:Az CAYALCANTI-.\poiado. 

0 SR. BARBOSA 'LIMA.-Dirimnos mais do 
quo isto-:- faço questão de dizer e servirá 
de remate do discurso de hoje. porque o 
meu rec1uerlmento provocarei naturalmente 
resposta- djri<Lmos que dessas regiões pe
riolicamente flagelladas pela secca, dessas 
regiões é que vem nãotanto os r~d~itos finan
ceiros, mas as levas em. gr-andiSSima parte, 
de centenas e centena.s de marinheiros e· sol
dados que depois de terem escapado· do 
morrer de fome naquellas plagas adustas 
vão morrer de beriberi e inchados de palu
dismo nos igapés do Amazonas. 

O requerimento ha ter discussão e eu 
hei dC' ter occasião de verificar quem faltou 
á verdade, quem est1t exagerando, quem se 
oxcedeu com i)Usceptibilida.de doentia, si sou 
eu que n.crodito que lá ha brazileiros que 
carecem de um soccorro digno, que não so
licito em nome da ,justiça que dictou o a1~
t.igo 15 da Constituição, ou ::i é o optimisrno 
que levou uma bemaventurança, que invej,o, 
o boato espírito do meu digno collega,, re
presentant\3 do Rio Gra.ndo do Norte (dil··!ge
se r.w Sr. Eloy de Sou;;o.) que quero imitar, 
pm'que, assim ao menos, o meu coração de 
nortista nií.o se alancearia com o espectaculo 
doloroso que essas regiões provocam. 

Tenho concluído. ( Jluito bem ; muito 
bem). 

Vem á. Mesa, é lido, apoia,do e posto em 
discussão, que (~ adiada. por ter p2dido ;1. 
palavra o Sr. Calogtn·as, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que se solicitem do Pod.er Ex
ecutivo as seguintes informações : 

l) Qual a importu,ncia em dinheiro envia
da pelo Governo Federttl, respectivamente, 
aos governadores do Rio Grande do Norte, 
Para.ltyba. e Ceará, a titulo de soccorros pu
blicos, motivados pela secca 'que assola 
aquelles Estados '? (Constituição da. Repu
blica, art. 5".) 

2) Qual o numero ·de pessoas, discrimi
nadamente soccorridas nos mesmos Estados, 
tanto de empregados em obras de utilidade 
publica como principalmente de famintos e 
enfermos em condições de não poder traba
lhar~ 

3) Quanto se despenden daquella ·impór
tancif\ suppl'i@ pela União, em cada um 
desses Estados, em alimento <:1 populu,ção 
exbtmsta que a sece<\ expelliu de seus lares 
o que a,pós dolol'osa peregr·inação logrou 
alcu.nçar o littor.ü '? 

4) Quanto se despendeu pelos cofres fe
dcraes com a assiste.ncia domiciliar e hoSl)i
ta.lar n:1quelles Estados, em consequencia 
das epidemias que alli costumam reinar du
rante a secca '? 

5) Quantos kilomotros de estradas de 
ferro, quantos açudes. onde e com que capa
cid.adc se teem construido naquelles Estadm;, 
nestes ultimos 20 mezes, quaa tos poços iíu
bula.res e quantos hectares de terras irriga
das nos mesmas E::;tados, com as aguas 
captadas por esses ou outros processos ? 

Sala das sessões, 20 de agosto de 1904.
Bcwbosa Lima. 
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Vem à Mesa., ó lida e enviada á Commissão 
de Pqlici:1 a seguinte 

INDICAÇ7\.o 

Indico q~e fique a.diada para a pl'o
xima sessao legislativa a execuçfio elo 
art. 49 do. Regimento ultimamente votado 
pela Camara, mantidas, durante o resto d~t 
presente sessão ordinaria, ~s commissões P_?r
manentes eleitas de accordo com o antigo 
Regimento. 

Saln. dn.s sessões, 20 de agosto de l 904.
Thomaz Caualcunti. 

Comparecem mais os Srs. Hos.annah ele 
üliveira, Arthur Lemos, Ca,rlos de Novaes, 
Rocrerio ele Miranda, Indio do Brazil, Urbano 
Sa;tos, Luiz Domingues, Cln•lstino Cruz, Ani

to Ferraz, Antonio Zacharias. Henrique Sal" 
lf~S, Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, 
Padua Rezende, Jesuíno Cardoso, Domin
gues de C.'1stro, Francisco Romeiro, Valois 
de Castro, Rebouças ele ·Carvalho, Fernando 
Prestes. Alvaro de CarvaUto, Azevedo 
Marques, Rodolpho ::\iil·anda, C<.tudido de 
Abreu, Angelo Pinheiro, Jamcs Darcy, 
e Cassiano do Nascimento. 

E sem c:wsa os Srs. Alfonso Co:5ta. Estacio 
Coimbra, Elpidio Figueiredo, Galdino Lo
reto, Oscar Godoy, Paulino da Souza, Car
neiro üe Rezende, Camillo Soares Filho, 
Sabino Bar1•ozo, Olyntho Ribeiro, José 
Lobo, Leite de Souza, Germano Ihsslochcr, 
.A .lfredo Vare la e Campos Cartier. 

ORDEM DO DIA 

sio de Abreu, Bezerl'it Fontenelle, Virgilio O Sr. Presiden-te- Convido os 
Brigido, Thomaz Cavalcanti, Fr::tncisco S<i, Srs. Deputados a occuparem os seus Ioga
Frederico Borges, João Lopos, Sergio Saboya., rcs para se proceder á votação da materia 
Paula e Silva, Ahdon Milanez, Teixeira de constante da orderil do dia. 
Sá, .José Marcellino, Pereira de Lyea, .Tofio Em seguida são successivamente postas a 
Vieira, Malaquias Gonçalves, Julio de Mello, votos e approv<:1.das as seguintes conclusões 
Cornelio da Fonseca, Pedro Pernambuco, do parecer n. 19, de 1904: 
Arroxellas Galvão, Oliveira Valladão, Do- 1", que séja approvada a eleição realizada 
mingos Guimarães, Castro RebeHo, Tosta, no Esr.a,do do Rio Grande do Norte, em 29 ele 
Bulcão Vianna, Felix Gaspar, Eu,gonio Tou- junho deste anno; 
rinho, Satyro Din.s, Alves Barbosa, Rodrigues 2 ... , que seja reconhecido e proclamado 
Lima, Rodrigues Saldanha, José Monjardim, Deputado,por aquelle Estad.o,o Sr. Dr. Alberto 
Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcial. Maranhão, candidato diplom[Ldo. 
Erico Coelho, Galvão Baptista, Laurindo 
Pitta, Julio Santos, Cruvello Cavalcanti, O Sr. Presidente - Proclamo 
Gastão da Cunha, Ribeiro Junqueira, Anthel'O Deputado pelo Rio G1•ande do Norte o Sr. 
Botelho Leonel Filho, Lamounier Goclo- .Ubort.o Maranhão. 
fred0, Calogeras, Carvalho Britto, Nogueira, E' annunciada a 3a discussão do projecto 
Camillo Pr:.ttes, Costa Junior, Amaral Cesar, n. 141, de 1904, autorizando o Poder Ex
Hermene()'í.ldo de Moraes, Joaquim Teixeira ecutivo a abrir. ao Ministerio das Relações 
Brandão,"" Costa Netto, Benedicto de Souza, Exteriores o credito extraordinario de 
Lindolpho Serra, Ahdon Ba~tista, ~lis~u G~1i- 100:000$, ouro, destinado ás des:pezas com 
lherme, Soares dos Santos,R1vadavm Correia, uma Missão· Especial á Colombia; com pare· 
Victorino Monteiro, Domingos Mascarenhas, cer da Commissão de Diplomacia ·e Tra.
Vespasiano · de Albuquerque, 'Diogo F01·tuna tados. 
-e Homem de Carvalho. 

Deixam de cmnparecer com causa part_ici- ') Sr · Barbosa Li:rna - Peço a 
pada os Srs. Sà Peixoto, Enéas Martms, palavra. 
Raymundo Nery, Passo~ Miranda, Antonio 0 Sr·. Presidente-Tem :1 palavra 
Bastos Guedelha Mourao, Raymundo Ar-
thur, João Gayoso, Per:eira Reis: Trindad~, o Sr. Barbosa. Lima. 
Izidro Leite, Esmeraldmo Banderra, :Morm- 0 Sr. Barbosa. Lima(·)-: Pedi 
ra Alves Arthur Orlando, Epaminondas d t 
Gracindo,'Felishello Freire, Leovigildo FH- a pa.la·n·a, Sr. Presi en e, para I•enovar 0 

b t d meu requerimento. gue~ras, Vergn~ de A ~eu, + Augus 0 , e N<1o é um requerimento de adiamento, 
Freitas, Tolen~mo dos sa;nuos,. EduaTdo . orque nmnm•o já não ha (não póde haver, 
Ramos, Ma.rcolmo Moura,. Irmeu !'r.Iac_hado, Pstá visto ') mas é um requerimento que o 
Fi"delis Alves, João 'Baptista, Behzarw d~. Re~imento. não. prejudicará. 
S_ouza, Bezamat,. ~belardo de. Mello, He?:_ No· meu requerimento solicito que o pro
rique ·Borge_s, Vnl~to ~asca;renhas, .Ber ·e to volte á Commissão .para ahi aauardn.r 
nardo Monteiro, Joao Lmz, ·Carlos Peixoto J c ·• o 
Fil-ho Penido -Filho, David Campista, Fran-
eiscó ·Bernardino, João Luiz Alves, Adalber· (·) Es~o dit:curso não foi revisto pelo orador. 
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o rela.torio, os rela.torios! que o Ministro do 
Exterior tem obrigação, tem o dever consti
tucionaL, tem, na linguagem do parecer que 
brevemente será dlscutülo nesta Ca.sa, o 
dever mol'al de enviar á.s cluas Casas, ditas 
Congresso Nacional. 

Reenviando o projecto <t Commissão respe
ctiva ; melhor, reenviando o projecto {L Com
missão de 01·çamento, como á Commissão de 
Diplomacia e Tratados, eu tenho a velleidado 
de suppor que estou prestando <~ ambas as 
Commissões sorviç•o que talvez. em conscien
eia, me agradecerão um dia,. Patriotas que 
compõem csst~s Commissões, meus honrados 
collegas gostarão de eLt con t.a.r nesses do
cumentos, que o adiament;o lhes pl•oporcio
nar(L ensejo Llo ler,. de examinar, üe com-· 
1mlsar c meditar, ebmcntos c1ue nos poupem 
a uma desp3za a mais de 100 contos, ouro. 
E' que o meu ponto de pt\rtidtt, é aquel1e CJ.ue 
não póde deixar de interes:~a.r a todos os 
brazilciros, aquellc que nos está impondo o 
dever de olhar para a situaçilo em que 
so encontra o contribuinte o do, em vez 
de cuidar de novos impodtos, pensar em 
reduzir os que existem, e cJ.Ue o enc,Lminha
mento para essa. reducçã.o, que se impõe, 
est(L na reducç~ão parallela das despeza.s, e 
que a diminuição das despezas não se pôde 
fazer sem o exa.me cuidadoso em torno da
quellas que o Poder Executivo solkita., para 
que se verlfiqae si é possível ou nã.o fazer 
os serviços indicados na mensagem cio Sr. 
Presidente da Republica com os mesmos 
recursos com que serviços analogos se teem 
feito. 

Que a. reducção dos impostos se impõe e 
que a reducção das despez11s é exigida do 
nosso patriotismo, esttí a dlzer-·nos a diversi
dade da situação politica e financeira em 
que nos encontramos quando cote,jctmos os 
dias do hoje com os tLi<Ls do fc~moso, do ce
lebre fundin.r;-loan. 

Foi em conseq uencia desse accordo e dos 
compromissos de honra oriundos desse pacto, 
que Camara e Senado federae3 não trupi
daram em elevar a nossa tributação acerctt 
de 60.000 contos, que fomos buscftr, que a 
garra adunca do fisco implacavel foi ar
rancar da arca mais humilde do ultimo cam
ponio, dtt loja mais insignificante das nossa, 
villas, sob a fót•ma de imposto de consumos 
instituindo-se por essa occasião doutrinas 
jurídicas as mais extravagantes, muitas até 
subversivas das nossas tradições, em ma· 
teria de jurisprudencüt indígena, 

Foi nessa occasião que se instituiu o di
reito d.e busca, o de delação e até o de con
:fisco; foi nesse momento que se deu fé 
publica ao primeiro galfarro a quem se gra
tifica com a nomeação de fiscal de imposto de 
consumo ou de seu preposto, para que sobre 

sua.s palavras e autos que htvrasse houvesse 
de .i urar a justiça, para que ao particular 
ficasse o onus da prova e o Thesouro arrebu.· 
tasse as ultimas migalhas do mealheiro do
mestico e as trouxesse sob a fórma de im
posto ue 20 r(!is sobre va.ri.t do madapolam, 
sob a fórm<.t de imposto ele dons ou quatro 
vintcns sobre a. roupa mais modest<t do mais 
pobre dos nossos compatriotas, pat·a augmen
tar ~t caudtLl que nós havlamos de canalizar 
daqui para a city londrimt. 

Nessa. occasião. compromissos de honra 
nos fizer;Lm calar, e si nã;J :fizeram calar 
na unanimidade, fizeram n:L gr<.Lnde maio
ria. dos represcnt<Lntes os impulsos q uc 
os induziam a. negar o seu voto a essa 
formidavel rede dn arrasw, em quo a 
exacçi:to ia até a. itlentificar os recursos 
financeiros com a propria pclle do contri
bLlinte, comtan1,o que os compromisso;; inter
nacionaes se satisfizessem, o fwuling-loan se 
crumprisse e o cambio subisso de 7 a 12. 

H.est.abelecido o eq uilibl?iu :financeiro, cho· 
ga.dos á situação da qual nos foz ainda. hon
tcm eloquentemente um quadro deslumbra
dor o lwnraclo relator do Orçamento da 
Gner·m o Se. Galeão Carvalhal, chegados á 
situação em que o saldo é de tal ordem que 
nem ao menos ::;o pó;Je contar, pe5ar o dia 
em que o superavit é t:.tmanho que por toU.as 
as soturas do erario nacional rcgorgita o 
dinheiro por tal modo quo nós· podemos fa
zer, o Governo póde eealizar as dospezas 
previstas c as despezas imprevistas, o orça· 
monto ordimwio c o orçamento extr<~or•di
lli.trio, o orçamento nortiw.l e o orçamento 
anormal, o orçamento excepcional, os cre
Llitos addicionaes, os creditas ex.traordinarios, 
os creditos supplementares, emti.m despezae 
que não se podem computar. despez:ts que 
não se podem prever e sempre e sempre-· 
gratissima situação dos brazileiros-o saldo 
permanece e o deficit fica um<:\ vez por todas 
transformado em sa.tdo, e o nosso Brazil, o 
Bra.zil úo confisco de hontem no Brazil forte, 
uberrimo, opulento, eontente, riquíssimo, que 
é o Brazil úe que nos deu uma descripçilo o 
honrado representante de S. Pa.ulo. 

·si nós não temos mais que satisfi.l.zer ás 
exigencias impostas pelo funding loan, si 
não estamos na situação apertada creada 
pelos tres primeiros annos daquelle accordo, 
aquelle a.p)?arelho tributaria, aquelle super
apparelho do qual se dizia que era peça de 
machinismo addicional provisoria, que op
portunamente sel'ia tirada., que era uma 
tremenda ventosa que se applica.va no do
ente só mente para a.I.ivia.l-a, si esta peça já, 
pôde ser retirada, em vez de augmentarmos 
as despezas cumpririamos lealmente, hon
radamente um. deates postulados que vi
varam. mai$ clangoros11mon.te na pala v~ a 
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ardorosa <lo; pl'imeiros tribunos da propa
ganda. 

Estou me referindo, estou me report:tndo 
ã. quadra em que os patriarchas úa de
mocl'acia, os coripheus do regimen repu
blicano viviam a insinuar nos ouvidos de 
nossas populações que a Republica seria um 
governo mais barato, que a descentraliza<;ão 
reduziria o nosso orçamento federal, que a 
federação transportaria do centro para a$ 
localidades, em cada. Estado, grande parte 
das despezas que oberavam o orçamento 
do imperio. 

Mas, ao contrario. o que vemos é sem li
mites, sem freio, hygiene federal, hygiene 
estaduaL hygiene municipal, hygiene dis
trictal, emquanto não vem hygiene de quar
teirão; tributação feder·al, tributação esta
dual, tributação municipal, impostos rlistri
ctttes, emqmmto não vem imposto de casa. 
em casa. quem s:1be de compartimento em 
compartimento. 

E' a triplicação de todos os nossos encar
gos, é uma situação em que se diz hoje ao 
contribuinte -isto é exigencia de occasião, 
amanhã cessar<t- no dia do vencimento 
dessa lettra si não ha. protesto o calote offi
ci:ll vem dizer que o que m·a. provisorio 
passa a ser permanente; consola-se o con tri
buinte como se póde, mas ern todo caso 
transforma~se em um mundo permanente de 
oppressões, as angustias, as maiores de todas 
asdiffi.culdadesque podem oberar a economia 
nacional. 

Eu faço justiça c.'t honrada Commissão de 
Orçamento, faço-a igualmente á honrada 
Commissão de Diplomacia e Tratados, acre
ditando e dizendo que acredito que ss. Exs., 
de posse do luminoso relatorio do Ministro 
do Exterior, relendo essas paginas. segura
mente ,judiciosissimas, estudando a filiação 
dos varios episodios de noss<.l. ac ~i vidu.de di~ 
plomatica, meditando a sequencia. de todos 
esses incidentes possam chegar a nos acon
,selhar utnlt providencia mais economica, 
menos dispendiosa do que a que se encerrã 
neste novo pedido de credito, pa1•a uma des
peza que se inicia com 100:000$, ouro, mas 
que se não sttbe. ate onde ir(t, mesmo porque 
não tem limites previstos, e que quasi se 
tem a; certeza de passar, dentro em pouco, 
de despeza provisoria a despeza permanente. 
transferidas as · exigencias de uma missão 
diplomatica para a creação de uma embai
xada. permanente. 

Sr. Presidente~ não ha de ser por occasião 
da discussão do Orçamento do Exterior, que 
hei de exJ»~nder as considerações que vou 
ter a ousadm de arrancar de uma meia. du
zia ·de í'ac~os, passados já ha algum teJ?PO 
em um pa1z em que, tres mezes decorridos 
sob:re os acontecimentos, os· mais nota.vei.s, 

os torna1•am inteiramente obliterados no es
pjrito da collecti vidade. 

Não ha de ser na discussão do Orç:tmento 
do Exterior, porque essa discussão chego 
a t:rr a ingeuuülad~ de acre-ditar que não se 
fa.rá este anno, poque estou induzido :t crer 
que a honrada. Commissão de Orçamento não 
discutirá nenhum dos artigos desta lei a,n
nua sem o relatorio do titular da pasta 
1•espectiva; que a honrada Commissão de Or
çamento não induzirá. a Camara a votar os 
orçamentos sob palavra, por muito que me
reça, e de facto merece, a affi.rmação rela
tiva a cada uma das rubricas dessa lei de des~ 
peza, produzida. na tribuna desta Camara 
pelo relato L' de cada um desses projectos. 

0 SR. PAULA RAMOs-Eu declaro a V .Ex. 
que não subscrevo o projecto de orçamento 
das rela.~~ões exteriores. sem a apresentação 
do relatorio. · Disse-o na. p1•imeira sessão da 
Commissão e mantenho a. minha declaração. 

0 SR. BARBOSA LDIA -- Não me sorpre~ 
hende a proposição do meu honrado amigo;, 
conheço a velha integ1·iclade de seu caracter 
politieo c da sua educação de republicêtDo ; 
folgo immensamt\nte em ver o. meu pobre 
discurso interrompido por um aparte, que 
,j(L agora fulgirá no co1•rer das minhas cJn
siderações como uma jo:a do mais tino qui
late. 

O SR. PAuLA. RA.uos-Agradeçv . a refe
rencia, mas e:;tou eumprindo apenas um 
dever constitucional, correspondendo cL con
fiança que a. Camara em mim depositou. 

O Sa. BARBOSA LniA-Concluo a obser~ 
vação com que comecei; que, assim, sendo a 
Camara. não discutirá nem votará. tal orça
mento, porque, para isso carece dos rela
torios, do relataria deste e do anno passado, 
relatorio que o Ministerio do Exterior é obri
gado constitucionalmente, 'é obrigado legal~ 
mente a enviar à Ca.mara. 

O relatorio não veiu por um· annô, não 
virá. talvez por outro e <.1. insensibibdade da 
Camara não acorda.rá, porque nada abso
lutamente rompe1•â a anesthesia em que ella 
dormita, acobertada por uma confiança de~ 
finitivamente ina.ba.lavel. 

De mim, diga·se, fico contente que se 
diga, que repito nesta hor·a e nesta Camara 
republicana, admirado de ter necessidade de 
o fazer, que repito nesta assembléa, pre
posta guarda das instituições republicanas, 
que digo mais uma. ·vez nesta hora, nesta 
assembléa., que se diz que é a gua.rda do re~ 
gimen representativo, que 1•epito as palavras 
de um velho que naquelle tempo não se 
disse, mas que hoje seguramente se suspei
taria de demagogo,de um velho que na.quelle 
tempo no. sua. patria, tido . como modelo da.-
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benemerencia, um patriota exemplar, ~i
colau de Campos Vorgueiro, que uma Ca
mara de Deputados. que uma a.ssembléa de 
representantes <la Nação, não póde absolu
tamente proceder honestamente, na sua ta
refa de cullaborador de Poder Executivo, de 
o.rga.nizador das leis indispensaveis ao exer
cicio da nossa actividade politica, si essa 
outra peça de mecanismo otficial não des
empenha a sua missão visceral e se l'ocusa 
tenazmente a enviar <i assembléa ..• al1 ! eu 
ia dizendo ... á assmnbléa dos seus, ;i. assem
bléa dos seus fiscaes. em urn recinto de que 
desertaram ha muito tempo os fiscaes e os 
jtüze::;, porque os fiscaos fiscalizam e a fisca
lização não se póde fazer sem o exame dos 
documentos. e esse eX.ame não se póde f,~zer 
-sem apresentação dos documentos á Cama.ra, 
d.os di tos fiscaes. 

En quizera que alguem se levantasse nesto 
recinto para hom·a do regimen represen ·.a
·tivo e pa.ra bem da estabilidade das insti
tuições republicanas, para demonstração, quo 
não pódc ::;er refutada, da ex:cellencia deste 
regimen politico e da su<~ ·superioridade 
sobre, não importa o nome, qualc1ncr outro; 
eu quizera que u.lguem se Levantasse não 
para demons~rar que a Constituição não 
soffreu absolutamem.e em suas doutrinas, a 
Constttuição fez rleste m~tndamento não uma 
prescripção imperativa,, mas um mero con
selho que será posto em pratica, segundo o 
·entender conveniente o tutelar deca.da pasta, 
-ou então será obrigatoria.mente posta em 
pratica, q uu.ndo este reei o to se transfor
mar na sédc sequiosamente procurada por 
Thomaz Moore para localizar a sua utopia, 
cousas que vivem na imaginação dos polí
ticos c1ue idealizam nma. condiç~ão possível 
-de ser traduzida. na pratica entro os homens. 

Mas eu não vi, não vi ainda neste recinto, 
ea.tre tantos operosos coilügas, entre ta.IJtos 
republicanos, cujos cor<tçõcs se alvoru.çam, 
. cada vez quo meditam na belleza dos dogmas 
promottidos pclu. propa.ga.uda, ou não vi ne
,nhurn destes juristas. cada um dos quaes me 
_:póde dar licção util <~ minha ignorancia, eu 
uão vi q uc brotassu do col'açi'í.o, incen(lido de 
!patriotismo c de zolo pela co usa publica., de 
.ca.da um dos nossos collegas, esse protesto 
.contra. as a.fflrmações que eu venho fazendo, 
.ha. tantos dias, ha tantos mezes, ha mais de 
um [LimO, pa.ra. que, uma vez que a Camara 
dos Deputados funcciona tão bem, umn. vez 
que o Poder Legislativo se exercita na smL 
.esphera. de acção com tamanha. pl·oftcuidade 
_:para a cousa publica, com tamanha regula.
.rldade no andamento dos seus trabalhos, com 
•Uma assi.duidade exemplar, como é aquella. 
.de que dá todos vB dias provas inconcussas ao 
.espírito publico, que a.o menos tambem func
·cionasse com a. mesma regularidade, proce-

desse pela. me~ ma. fôrma. este outro orgão 
do poder publico. esta. outra parte do meca~ 
nismo, em que, já agora,, pm·s inin::ma sunw> 
-o Puder Executivo. 

Do que mo serve fazer ponderações mais 
esteeitam~mtc jun.!.!'illas <~S poucas pala.vra.s 
com que nos distinguiu no seu laconismo 
soberano f.l omnipotente, o omnipot.ente 
cba.ncellee disto que se cha.ma Republica. 
na. hora presente. no Brazil ; de quo mt~ 
serve debt·uçar-me :nlicito sobre esse pe
queno doeumento. n. ver si decifro osw 
lugogl'ipho, esse enigma, si lhe ap't.nho () 
conceito e si lhe posso ler nn.s entJ.·olinhas, 
jü. que se usa de uma linguagem esoterica., 
j :i, que o que pl'evalece ü o cathecismo hiera.
tico dos gl':tndes ca.liffa,s, que mandam o 
não discutem, que ordenam sem querer CllW 
se deliberem ; de c1 ue serve tudo isto. si 
estas coosidct•açõcs nada valem e si olhts 
terão pal'a rcspo~ta, o velho ouphcmismo, 
vesGido nas roupagens sordidas de um con~ 
venciouatismo p:ntidario : «Os altos inte
~·e sses nacionaes e:.:-i!)em. ; 1iWmcntosas qucstiic: s 
que nos tCili.OS 1h: d ccidi1· riOS impõem; e. r: igc;~
cias da nossc' sit1w,:ao diplomaUca solicitam ; 
questões de qw~ o Gové;·;w oppovtunconent~; 
darú conhecimento>> ... e j~L se vê como é q1t0 
ctle dar<\, conhecimento : som rcla.torio nem 
cousa alguma! ... «petlem quo o Congresso 
vote, em contianç · ~. m~tis esse.~ 100:000;~000 >> ~ 
E é para amanhã votar outros 100 :000=-::, 
como votou ..• nã:o, não votou ... como nfw 
votou, como não tomou conlledmeuto, ni"~!) 
tendo votado. corno não conhece. como não 
E!:tbe. como não quer saber. All ! decidida
monte não quGr saber· !-de uma do~peza 
cinco vezes maior, que andou aqui sendo 
feita. por um governo que se diz respon,;;avel, 
da qual nõ::; n:'í.o temo3 noticia., porque não 
consta da exposiçit.o da pr<.>postu. da. rocei ta. 
e despcza do exel'cicio de 1905, na tabGllD . .-\, 
a que se rerero aos creuitos ai.J-:lrtos, nem ... 
eu iu. dizendo-nem do l'elatorio do Ministro 
J.o Exteeior-ma::- me l'ecoriü\i de l'epente dB 
que o relatorio du MinistrJ do Exterior nfi.o 
exisi.e. 

Que despeza é esta ~ Est..'t despeza é pal'e
cidu. na, sua legitimidade, na l'egularidat.lo 
com que ella foi feita,, n<:L obsm•vancüt á Lei 
que eUa.. traduz. ossa despez<t ü p<~.rcci!la com 
a. ex:istencht de uns t.tnto~ co1•oneis de que u 
<<Almanak d[L Guerra>.) não dá noticia, do que 
os d.ocumentos officiaes que voem ao nosso 
poder, não di'io noticia, mas (lUC, entrJtanto 
como tal é considerada pelo Governo. 

Senhores, em l6 de fevereiro de 1903, u 
Presidente da Republica abriu ao Ministerio 
das Relações Exteriores, um credito de 
500:000$ para occorrer a despozas de ca.ra.
cter reservado, não previstas no or~.amcr.lto 
em vigor. 
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Não conheço no orçamento em vigor des- um equivoco. Com certeza o deste anno eu 
peza nenhuma que possa ser- de caracter re- não tinha, porque os rela.torios teem vindo 
servado. um pouco tarde, mas o do anno passado, 

Sei de uma rubricu. que é conhecida na devia tel'. Vamos a vê1• si est:trâ lâ. Procurei 
gyria convencional da vida. publica contem- em vãG ; não encLmtrei. Vim á. Camara ; 
poranea, sob a. denominação, principalmente disseram-me que não tinha sido distribuído 
entre nós, de diligencias policiaes, verba se- ainda o rclatorio. Pedi que se provídedciasse 
ereta, pabulo dos reptis, a que me não consta no sentido de ser distribuido.Era. cedo. Insisti 
absolutamente que governo nenhum tenha que se me mostrasse que isto era uma ille
competencia para. supplement:u·. ga.lidade. Não ha. tal. E assim vamos vivendo 

Já vi nesta Casa votar-~~o um credito sup- sem relatorio ! Entã.o fui. buscar os papeis 
plementaJ~ a essa 1"ilbriça.; lembro-me de do Acre. 
que lhe dei combate. lem ))ro-me de que as Não pense V. Ex.! Sr. Presidente, que eu 
minhas affinidades neste caso com o c:tval- vou erguer o véo das conveniencias parla
leiro manochego datam desta época: já nessa men tares no tocante a.o debate que .·correu 
época eu dava lançadas em vão; mas n"ão vi secreto. 
absolutamente que na ausencia e sem scien- Esse véo era translucido e atravaz delle 
cia. do Congr·e::;so Nacional. o Poder Ex- a imprensa viu tudo que quiz ver na occasiã,o 
ecutivo pudesse supplementar essa rubrica. em que fi.ngia que tudo sabia do que· se 
Fóra deste caso, que encerra as clespczas de passava aqui dentro. 
caracter reservado, não eonheço absoLuta- Eu vou lêr o que os Dim·ios dessa época 
mente nenhuma outr~t dísposição das leis puhlica.ram. 
orçamen.taria.s que possam Sf:H'vir de a::;sento E' um consolo ter-se sempre um pedaç.o 
á abe1•tura de crectitos p [Lr•;), despezas de ctt- do Diario Official para lér: 
racter resm•vado. «Abre ao Ministerlo das Relações Exterio~ 

A exposição da l'eceita. o dcspeza do exer- 1·e~ o credito de 500:000$ para occorrer ás 
cicio de l 905, apresentadt~ :J,o Sr. Presideo. despez11S de caracter reservado não previs-
te da Republica. pelo Sl'. :;\flnistt•o do In te- tas no orçamento em vigor.» . 
rior traz, como appcndice, a ta.bella de que ELl desafio ao amigo. mais systematica
constam os creditas n.be1·tos aos diversos mi- monte amigo, n.o affeiçoado, mais incuravel-
nisterios. • mente affeiçoado, a vir me dizm·, conto lle 

TabeHa A~Ministerio da Justiça.-Comer.~a is pol' conto de réis, tt vir dizer aos re-
por um credito de l5 de janeiro de 1903. réresentantes dos contribuintes (eu ando a 
Este- a que me refi1•o é de fevereiro, ta.mbem :Pmaginar que o são os que vivem sentn,dos 
de 1903. Pois bem: esses creditas do minis- iaqui dentro) em que é· que foram despen
terio da Justiça estiio relatados na. tabella A.. didos m;ses 500:000$000. 
a começar de 15 de ,j<~neiro de 1903 e terrni- Dir-mo·hão que são despozas de caractm• 
nando em 21 de dezembro do mesmo anno. reservado e de que não se prusta conta. 
O laborioso Sr. Seahra mandou, de accôt•do Primeiro, nã.o se tem prestado contas do 
com os seus habitas de trabalho regula.r, em nenhuma. ; seguiJdo, melhor do que o pri-· 
tempo, á. repartição comperontn, toüos os mniro, si é possível, nós somos uma Coilsti
dados pa1•a que tudo quanto diz rospoito n.o tuição política de poderes limitu.dos.; em 
que se passa na sua pasta ehegasse a.o co- rna.terla. fiscal ni'í.o se procele por inducçã.o. 
nhecimento do Congresso Nacional. ( Apoia- Os impleadm· powe1· não sull'ragam absolu-
dos.) tamcnto a. <loutt•imt da possibilidu.do de se 

Não sott suspnito de quatquet• movimento admittir despezu. socPeta no regimcn desta 
de sympathia pessoal pa1·u. com o houL·ado natureza.. E não ha no art. ::l4 da Consti" 
mimstro. Faço justiça a quem de direito tuição, como nã.o existe no arL 48, que deve 
para que o contrttste viva taJ r.pli1ll'osutta set' entonüido com o primeiro a.rtigo citado, 
deste paralello. não ha no·m em um nem em outro, nem na 

«.ilfinisterio dos .Negocias Inte1·io1·es.» (O ser·ie .de ·pal'agra.·phos em que se dosdobra. o 
orador {othea um exemptw· do í'elatorio.) ar::sumpto, semelhante doutrina. de que o 

O credito ni'i.O consh. Consta. um credito Pode1~ Executivo pode abrir ·credito de 
de 2 de sntembro du 100:000$ ; um outro 500:000$00ü. 
de 18 de novembro, c um outt·o de 25 de Podiam ser-mil,podiam ser os cinco mil da. 
março. Segue-se o Ministerio ull.· Marinha ; 'Sorocabana, p,odiam ser uez mil; quer uizer: 
depois o Ministerio . díl. Fazend<..t., etc. podiam, ser cinco vozes. O·orçamento normal 

Fui á. minha livraria e procurei. o rola.- 'do.el'teriotl.o 
torio do Ministro do ~xterior, pensando que ; ··Mas que . e:~quisitice, que excentricidade 
o tinha, .. A barbado. com tanto trabalho, com d~ regimen ! · 
a mania. ue acompanhar ue perto os nossos Nós no:s aforç1n•amos aqui em uma, labutai 
serviços parlamentares, u.crr!.ditci que. era que chega a. causar pena, para esmerilhar, de · 
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verba em verba, do :rubrica em rúbrici1, foram distribuídos? Em virtude de que au
todos os detalhes do orçamento do Extet•íor, torização? Que é q uc o::: exactoros da F a
para. só entio, poder o Governo gastar zeuda. N<:~ci01ml fizor;tm com esse dinheiro 
2.000:000$, pelas. verhas normaes~ por arrecadado ness;t região pela 'Mes:L de Ren
aquelles serviços imprescindivois, a ca.tla. um das cre,\da pelo Govel'no repulJlicano, mai::; 
d.os quaes correspondo o exercício das attri- ou rncnos nesScL época?. Até otido, sem fisc;_t
buições p1•jvativ;_~s, porque <t cada um dos lização, sem publicülade, sem ::;a,tjsl'ac~ão ao 
quaos correspondc o pagamento de emprc- eontribuinte, sem :~o impot•t;_w absolutamon
gados publicas, partt os quaes nós t; qlle vo- te com o publico de uma pa.trin. civilizada. c 
tamos os respectivos owlena.Jos e gi·aJifi .. de um regimon republica.no, foi permittido 
cação ! a exactores Lht Fazenda ~acionai, si não lhes 

Mas, de que serve isto, que curiosa. :fiscil- foi orJ.onado, repa1·tir esse dinheit'n por 
lização, si parallela.me;nte. por desdobra- verbas que os orç·a.mentos não consign<tram 
1~ento implícito do umv, Constituição que c por pes~oas ttue não figuram legitimamente 
mnguem quer entender, j:~ se acredita, j;i se com titulas de nomeaçào reguhtr a oxe1·cer 
consente que RC acredite, já ninguem se dá funcção nenhuma normaL, como organismo 
a.o traba.lho de desmentir que o Governo propriu ;ta nosso regimen, como funcciona.
podo abrir creditos de 500:0008, corno de rios deste ou daquelle departamento? 
600:000$, como do l. 000:000$, corno d(~ Si fosse possi vol í'a.zcr· na c:>cri pta elo 
2.000:000$000? · Miuisterio do gxterior, si é que escripta 

Foi papel?! PoLI ia ser ouro. Não ha. dispo- oxis~e lü., um exame, como um quo ou im
sição nenhuma cJm que tenha assento tal portinentomentc quiz qun a Camara ma.n
attribuição; logo, não ha distincçãu tarn bom . dasse fa.znr em certo düp<:trtamento de re
aqui ent1•e o que se póde f<:tZGl' em ouro e o partição public<:t; si en pudesse vor todas a::; 
que se pôde fazer em papel. ' orüens que toem :::ido expedidas p;tt'a, esse 

Ah! vamos ver si em documentos publicas mesmo departamento, a Camara blvez 
poderemos mostrar-nos ensinttdos rm medi- doscobds:;e o 1·a.stro por onde se encaminha·· 
tação desse cathecismo que nos vae conüu- ram esses 500:000$; puderitt :mber· quem é 
zindo a. novo cltristianismo, apoiado no tri- quo foi gr;1tiftcaclo com ei.Los, poderi t~ ~mho1· 
bunal da. santa inquisição, que vae corl'.i- l para qne gencro de desfallncimonto:'l elle 
gindo a má semente da heterodoxia reni t;en te; sel'Viu de ca.feina Sttlutar, como elle f'a lJricon 
vamos a ver si o (( LiYro de Bolso», onde patriotismo a tttuto por linha, como . é que 
existem tantas prescripções salutares, pa.ra. descobeiu actividados cliplomaticas lá. üentro. 
as almas inclinadas a se transviarem no , T[üleyl'a.nüs c Bm·ri~t·es aqui ~nt' volta, l~tl 
credo dos hereos, Vi.tmos a. vel' si. em cu.da rua do Ouvidor c quanto passmo se itl•eln
um desses documentos, em que estudam os 1 tocto11 e se a.r·chitucti.L ainda hoje pa.ra t~s 
hereges de cada eseola, os incréos de cu.da terra.s d;_t velha Europa; viria a ter um dia-
· confissão, eu encontr·o, não a lampada de Ala· ; gnostico sogm·o, conseguiria :t vorü<tdcil'a 
dino coiu quo os illuminou hontem a pn.lavru. 'etiolugii.t des~a pyr•exia política. de que se 
fulgida· do illustre Deputu.Jo por Mina:-; o tol'llOll o nossu moio contOinpOl':.tneo, totlo 
Sr. Calogcms, conduzindo-no3 ás l'eg-iõus do dle tr:~n~rornrado, (Jm cada um tlos seus re
um optirnismo santo, nms umu. candcia.zita prmwn j;u,nl;cs, no mundo d:t opinifl.o, ntt su:.t 
que nos conduza neste lahyrintho ot11cial! gl':t!Hlo maiori:.t, em hicrnpltant.as eom ca.pa 

Lá diz o « LiVtlO .de Bolso )\ : <<I-Ia. ra.tos? d.o a.spm·ges, tt ponLifle:Lt' om m:.LtcL•i;t de 
e os o~cootlerijos dellcs? y, Va.mos :.L ver si , patl'iotismo, pa1•a quo :tquolllls quo não Loom 
descubro o escondei•ijo dclles, on co usa que o p:Lladttl' mlucu.du polas titilaçõos gt•u.ttts 
valha; vamos a ver como rori.tm roídos es:;es U.essc man,jar• dus densos, souhess:Jm o que <! 
quinhentos contos, si e possirel sr, fu.zm• umi.l o verdadeiro 1mtrioLismu c como ú quo hc
idéa do p1•ocesso eomo olles f!Jl'am devora.d.os, rotiet1n\cntc a gente baLa.nça o thurihulo 
si é possível conjeci;urar-se, pois que cst;a.mos univor$.tl dn omcialismo domi.nantc. 
no domínio das conjecturas ... '\!on,jnctura.-se Vamos a ver um typo da. linguagem fa,l-
que um individuo pódc vir a ter varíola: bda nes:;a éiloca: 
vaccina-se para que elle não 'reuha n contra- « Mestt de Rendas do P01·to Acro, 24 de 
Jtil-a! (Riso.) outtxbro ele 1903.-N. 21- D_ologacia Fisc:.Ll 

«O governo militar intet'ino do Acr•e se- do Theso~tro mn Manáos. » 
ptontrional, no comma.ndo chefe das rorça.s Documento que não foi i.mprovisado, nã.u 
cxpedicionu.rias ..• » foi invent:.Ldo, quo foi Ludo, só não foi umn. 

Ah ! Sl me fosse permittido dar mais lar- ;cousa-presen f,e a nós. Documento ofi1cial, 
gas a essa. curiosidade, do que venho pade- ·quo tinha.mos que ver com elle ~ Podia se1· 
cendo ha tantos dias, per·guntai'ia mais:q.ue um:1 curiosidade parecida com a.qu~lla do 
fim levaram os dinheiros art·ecu.da.lios pela quem quer ter po1.· força o reléttoriO do 
nossu. esta\,lão ft~cal no Acro '? A quem é que Sr. Ministro <.lu.s H.ol::l.çõos Exto1•iores. 

Vol. JV -12 
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« Ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Fe
deral em Manáos. » 

E', port:tnto, administrador da Mesa. de 
Rendas de Porto Acre, ex-Porto Alonso, onde 
se passaram aquellas cousas bonitas, que o 
Sr. l)arão de· La.dario recordou ha puucos 
dias no Senado . 

tambem 1•egular daquella zona, investido 
nesse pJsto pelo Governo da Republica. 

Qual foi a resposta? J\qui está. Seu signa
tn.l'io é o mesmo que officiava ao delegado 
fiscal do Thesouro Federal. 

O delegado fiscal do Thesouro em Manáos 
recebeu esse officio do administrador inte
rino da Mesa de Rendas, Mesa de Rendas 
creada pelo Sr. Leopoldo de Bulhões, na 
mesma occasião em que marchavamos para 
o Sul, quando o Sr. Pando marchava p~tl'a o 
Norte. 

Quem marchou nós sabemos quem foi, no 
:f.lm de tudo. 

«Communico-vos, para os devidos fins, que 
estando o emis~ario do governo acreano ... » 

Nós vamos ver q tml era o governo. 
« .•• encarregado de f,tzer t'ecruta.mento .•. >> 

Isso ~e pasi:lava no territorio de um certo 
:paiz que tem um<t cousa chamada. sua carta 
politica, na qual se inscreve um dispositivo 
que diz-está abolido o recr11tamento for
çado. 

« •.. encarregado de fazer recrutamento 
dos indLviduos que já serviram na I'ovolu
ção pasS<1da, acontece que tres desses indivi
duas occuparn presentemente Jogares de pa
trão e remeiros do escaler desta repartição ; 
e, á vista da falta absoluta de pessoal, requi
sitei, por meio de offiP-io, de um dos emissa
rios a dispensa dos kes homens e bem assim 
communiquei o facto ao Exm. governador 
do Acre Septentrional, visto que o Sr. ca
pitão Pratagy Braziliense, commanJ.anto elo 
15° de inf.Lntaria. ... » 

E'. um official do exercito braziloit•o, é 
entidade l'egular da nossa. admini~tra.ção 
normal que está. envolvido em tudo isto. 

« ... estacionado na l!;mpreza, serve de au
xiliar na referidn. captura. Desh requisição 
do emissario acreano e communica.ção ao 
governo do Acre Scptentrional nenhuma so· 
lnçã.o mo foi dada, e po1• isso apro.sso-mc em 
relatal'-vos o occorr•ído, afim de qtte pot' 
nosso inter·medio se,jam tomadas as precisas 
providencias. Prohibi a retir<~.da de ma.te· 
riaes qué dizem pertencer aos referidos 
acreanos e que se acham depositados no M'
mazem desta Mesa do Rendas,·até quepel<t 
autoridade compeLente seja resolvido a, re
,gpeito. Su.ude e fraternidade.- L. Sylvio 
Ramalho, administrador iu terino. » · 

E' um funccionario federal regularmente 
investido em uma funcção normal,· autori· 
dade em pleno exercicio de suas funcções 
proprias que reclama contra uma illegali-

. dada criminosa, que o seria. em um pai;.-; em 
.que ainda houvesse illogalidade criminosa 
contra o recrutamento tcito por um ollicial 
do exercito subordinado ao commandu.nte 

Vou já acudindo a. qualquer observação 
que pudesse estar dormindo no espirito de 
qualquer collega que me distingue, ouvin
do-me: 

« N. 180- Governo milit<tr interino do 
.\cre Septent.rional e commando em chefe 
das forças de occupação- Quartel-general 
na Empreza, 28 de ontubt·o de 1903- Sr. 
Luiz Sylvio Ramalho, administrador da Mesa 
de Rendas do Acl'e - .\cabo de receber e ler 
o vosso inconveniente c mal redigido officio, 
sob n . ' 14, do 23 do corrente, e respondo-o 
ci.a fól'ma por que se segue: 

Podeis levw· ao conhecimento da Dele.r;acia 
Fisccll do 'l'hc ::ow·o J.'cdaal, em Jlf(lnâos, tudo 
quanto quüe1·des . .• >' 

.\h ! tem uma confiança no Governo Fe
dera.l este honrado patrício, que realmente 
explica. explic~~ ... tudo que venho dizendo. 
(Continúa a l(n-.) 

~< ••• na ce~·teza de qHe hoje mesmo este 
GoveniD tele_qrapha 1t0 (iove?·?w da Repttbtir;a 
coimnunicando que n!To podeis continuar a sm· 
empregado da Fa.:;emla, c:miJoJ·a de cateum·icL 
bc1ixc~ e accidentaZ.m,entc occupando ccw.r;o ?nuito 
acima de vossas aptidües, pmyue não só tendes 
posto ernbw·açús. . • » 

Protestar contra o recrutamento, con1 :.t 
idéa de que o recrntamont.o tinha sido abo
lido, quando o que tinha sido abolida era. a. 
Constituição ! ~ o pobr•e homem, mot•a.ndo 
milito longe, não sabia disto ! . 

Olhem quo ha cada ingenuo l(L f'óra e ac1ui 
dentro, que é mesmo do se lu8timar·! (Con
tinúa a le1·.) 

« •.• li boa m~~~·cha do se~· viço destf) govel'lta, 
como támbem. po1·que l.endcs dado p1·olccr:t1o 
r.! os soldados acreano.~ • •• » 

Os soldttdos U.Cl'Oa.nos eram lJolligerantcs, 
l'econhccidos implicitiLmcnto, por caracter 
sccretu, pedido por occasifi.o do credito reser
vado c1 uo a. nossi1 l'esorva.da. chancellaria rez 
na mesm:.L época om que estava redigindo o 
relatorio ató hoje rescwvado (1·isadas) (Gonti
nita a le1·): 

« ... como tamuem p01•qua tendes dado pl·o-
tecçüo aos soldados ac1·eanos que desertamm 
do Acre Jle1'idio1wZ. u {o1·am plldir o ·vosso . 

auxilio aflm de poderem prestm· se1·vir,:o ti 
Bolívia, e vós - que pa1·eceis · mai:1 boliviano 
qtte b1·a.:ilairo-não trepidastos em dar em
pre~os na repartição que t;.i,o ma.l dirigis, no 
intuito certamente de tambem servirdes ao . 
estrangeiro. Finalmente, determino-vos que, 
quanto antes, mandeis substituir no serviç:o 
dessa l'epat•tição og deserto'tes ac1·eano.~ . qtte 
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tendes acoitado a titulo de patrão e remeiros. 
Saude e frate1·nidade.-Coronel Raphael Au-
9usto da Cttn h a ~llattos, governador.)) 

E termina-«Saude (naquellas regiões deve 
ser uma grande causa) (risadas) e Fraterni
dade (com o recrutamento! esta enr.ão é a 
melhor de todas!) o assi~na-Coronel Raphael 
Augusto da Cunha Mattos, gl,vernaclor. 

E' o mesmo que se dirigiu em officio n .173, 
d-& seguinte ma.neira.: 

«Officio n. 173-Governo milit;n• inte1·ino 
do Ae1·e Septcntrional e comma.ndo em chefe 
das forças de occupaç·ão. Qua.rt.el Gcner<Ll na 
Emprez;t, 16 do outuhro de 1903 .-Ao Sr. al
fcres-alumno José Eduardo de Frrmça, com
mandante do destacamento feder·al em Porto 
Acre. Deveis providenciar de t'órma q_ ue não 
só os otficiaos acreanos oovbdos do col'onel 
governador do Acre Meridional, Pla.cido de 
Castro, não· encontl'em embaraços pa.ra a. ca
ptura dos soldados acreanos quo porven t.ura 
a;hi se achem homisiados, como tambom que 
a.os mesmos cn via.dos s~jam prast:.~dos todo::; 
os auxiiios tendentes a racilitar o serviço de 
que se acham cUo.:; encarregados. Saudo o 
fraternidade.-Coronel Raplwel ;tugusto ela 
Cunha Mattos, govern<:~.dor.» 

E' uma extensão feita, om resumo por um 
ulwse, por um ji1·man ottomano. das nossas 
leis relàt.iva.s á dcscrç~ão nas tropas regu· 
. lares, á captunt de desertores ; nesses casos, 
quanta gent.e a legislm·. Pu.rcce o quo disse 
:.Bossuot, escrevendo a historitL Di:l. parte rela
tivo ao Egypto <~naquelle tempo, naquelle 
paiz : tudo er!L Deus, excepto Deus)). Assim 
ta,mllem comnosco:- tudo legisla, excepto 
nós. 

Nüs, ou delegamos, ou <Lbúica.mos, ou nos 
prorogaml>s aió 31 de dc:wmbl'O, que já não 
é pouco. 

Sr. Pl'Oiiídente, o que vemos ~ o official do 
.exercito obrigado<~ rospoitar as leis da Repu
bLica. ent.ro a.s quaes croio quo eulmin<t n. 
ConstituiÇl[O da :;obrodih Rcpublica, man· 
Jar a um seu SILboi·dln<tdo, ig-ua.Lmeuto oori
gauo a prostur obedioncia ü.s mesmas leis, 
.que fosse em t.et•ritor•io bra.zileir•u - j;t se vê 
que er·a. t.erritorio brazileiro pois Mesa de 
Rondas não temos em territol'io estmn· 
geiro-capturar hrazileiros ou ostrangeir·us, 
não importa, porque não está pormittído o 
~ecrutamento de estrangeiros na nossu. Ca· 
pital, o, si não está! não é pela Constituição, 
mas por uma cous<t que pódo mais, que vale 
mais qr1o os pa.:·agrapho.~ do art. 63 ua fallo .. 
cida Constituição, a quem naqueHtl. épocu, se 
tinha passado u. certidão de obito - inchada 
de beri • beri . 

Vae o meu reque1•lmento-protesto, vae 
.com a certeza de viver menos (iUO as rosas 
.de Ma.lherbo. 

Hoje não ha. numero ; são 2 1/2 da tarde; 
amanhã, antes das 24 Jwra.~ do poeta, assim 
por volta. de 1 l/2. qu;mdo mUito, o reque
rimento ter<t de fazer· companhia a um dos 
documentos mais curiosos que tenho lido 
ultimamente na minh<J. vida de homem pu
bUeo e :parlamenta.r, ao inqucrito pelo qua.l 
se provou que o aggressor do St·. Alfredo 
Va,rel<t estava incurso no crime de ferimen
tos leve:1. 

Mimdo â Mesa o meu requerimento. 
(Muito bem ; muito úem .) 

Vem á Mesa, 6 liüo, apoia:lo e post:) cou~ 
juntamente em discus:::ilo u seguinte 

REQUERU.IENTO 

Requeiro que o prqjecto n. 141, de lC•04, 
volte ás Commissõus de Di'plomacia. c Tra
tauos e a de Üt'çamento, a.té quo sej;L envbtlo 
itu Congresso Nacional o relatorio do Sr. 
Ministro do Exterior·. 

Sala. das se.3sues . .20 de agosto de l \J04.
Bm·bosa Lima. 

O §r. Gn.s·tão da. Cnn.ha res· 
pondo ao Sr. Barbosa Lim<L, comba.toudo o 
adi:unontoe expondo a ne~ussida.de da missão 
ú. Columbia. 

Ninguem pelimlo i.t palavra., é cncerracl<.t 
a. discussão e adiada <t votaçii.o . 

g• a.nnunciu.da <L .2a discussão do p1•ojeeto 
n. iô A. dn. 1904, n.nto:hanc.lo o G1wm·n:l a 
cooeodo1', no col'rente annu, uma Sl\gund:L 
·~POQa de exames ao.~ cstudant:Js ue prepae<.t· 
torios. 

Entra crn tliscusslo o art. l". 

O Sr. :Pri!!rtco P:u•a.i~o (')- ~r·. 
P ro~idcn t.c, con tnu·io in l;eira,men t11 ao t't·
g'irnon de mmmcs pm·cell:t.dos do propn.ra
tol'ios, pelos ell'eitos pr.wnieiosos CJIIII teom 
pl'oduzido, já polo qw!- se tem passa.tlo 1111 

a osso Estado, tomo iL iniciat.iva do en dar ú. 
Mo~u. um<t emenda. ao rospcctl v o pl'ojeeto, 
para, quo a. d'iscus~ü.o do mesmo so a•~centw·. 
o as nocoss;H'ias rescrv:ts, as devidas rostl'i· 
cções sejam pnsta.s á sua. passagem. 

Em mct•eeendo o <tpoio da, Camu.ra a minha 
emondn. justifi,::uoi, o meu prowdimento. 
(Muito bem.) 

Vem a Mesa, <~ Iiua, apoiada. e posta con
jDnctu.mente em dr:;cussão, a seguinte 

EMJ•:NJ>A 

Ao yn·ojeclo n. 7ü A, de 1904 

Ao art. 1. 0 Substituam-se as palavl'as
aos estudantes <le proparatol'ios, pelas se-
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guintes:- parcella.dos, sómente aos estu
dantes que, approvados em uma ou mais 
disciplinas, ti verem de completar os cursos 
prcpartttorios exigidos para a matricula nas 
escolas superio!·es. 

Sala da.s sess0es, 20 de agosto de l 904.
Prisco Pa'l·ai:::o. 

O Sr. I~ricio Filho não pó de 
deixar de comba,ter a emenda qüe acab<:t de 
ser apresentad:l. e r1ue não tem cabimento 
no projecto em deb<tte. 

O projecto v·ersa sobl'e um ponto especial 
e a emenda ptocura embaraçn,!-o. 

Melhor fora ao seu autm' ol[el'ecol-•~ 
quando se discutisse o projecto do Sr. M;~
noel Fulgencio, que proroga o prazo dos 
exames par.ceUados. 

Bem se vê, ex<J;m1nando bem a .. s causas, que 
o que se pretendeu de.'.lde jú. foi dar o pri· 
meiro co mb1.tte, a primeira 1Jatalha, contra 
o projecto do representante mineiro. 

O orador não· se propõe :1gora a entrar 
no merecimento da medida; deixa isso para 
o momento a.p >-; oJJria~lo; o que faz é reput~.LI' 
f<)ra de propoSl...,.o a providencia contidn. na 
emenda,. 

O :projecto em discussão não a,lter:1 o 
plano de ensino; n~o o modifict\; apenas 
propõe, dentro do regimen dos exames par
ceUados, mais uma segunda época, pal'a 
:prestação de provas. 

A propria Commissão. a principio contra 
o andamento do projecto, por entender que 
se devia paraly~a.r a marcha d.e qualquer 
:proposição pe1•tinente ao ensino, antes do 
profmncíamento d(~ Camara, sobre as Uni· 
versidades, modificou sua orientação, con
vencida de que o peojccto em dobate n:l,o 
prejud.ica o andamento de qualc111GP reforma 
(ta instrucção . 

O fim da emenda, ::t.presentada pelo iilus· 
tre rep1•esentante bahiano. quo lembra o 
nome de um velho parlamentar a cgwm sa.· 
berá nttturalmente honrar, foi dar um com· 
httte próvio contra o pPojecto c1ue proroga o 
prazo dos exames pttrcellados. 

A um :.tpa.rte do 81•. Prisco Para.tzo di
zendo que este foi o seu 1)ensamcnto, pon· 
de.ra o orador quo da. coufis::!ão feita pelo 
ap 4 rtista deve resultar n. convicção gerc..tl 
d.a ínopportunidade da emenda e do plano 
que cllí1 obedece para entNtvar a max·cha 
do projecto que o orador te-ve a honra de 
submette1• á consideràção da Casa. (Muito 
bem; muito bem.) 

O S1.•. Priseo.Pa.-:t .. a-i.zo~sr. Pro· 
sidente; não se demasia com ex:pHca.l' um 
-voto ern a.ssumpto de impoPtanda inquostio
navel, mô1•mente quando se o contrapõe a.o 

pensiU' dos que se ,julgam inspii•ado.;; por· 
ftrme convicção~. dos que se deixam arrastar· 
pelo m;:tis vivo empenho, dos que, por
ventura, com a maioria contam. E eu, quo 
me colloco n.o· htdo dos que dtssentem d~L 
opinião daquelles que ainda, preconizam a 
efficacia, para o ensino secundario, do re
gímen dos exames parcellados de prepa,ra
torios, nã,o posso silenciar, quando vejo que 
nem se acceita, ao menos, uma emenda 
restrictiva de uma, concessão, a seu respeito, 
lu te em balde. mui to embor:t, para fazer das 
fraquezas forç<:LS (não apoiados), coragem do 
desanimo tão natnl'al no que, apena,s, se 
inicia na, representação m\cional, afim de 
responder ao discurso briLhante que aca
bamos de ouvir do nobre Deputado, o 
Sr. Bl'icio Fill1o, em impugnação de tão pro
vei tosa emenda. 

sr. Presidente, no momento em- que tenho 
de fa.llar, a primeircL vez, á Cama, r a dos 
Deputados, pe.rmitta QUe diga: quando desta 
Casa <1 escada eu pizei, mais do que nunca 
promotti á minha pi.ttria. Na extensão do 
minha vontade senti mesmo as seguranças. 
do desempenho da nobre e difficillima em
preza que me confiaram. Em me tocando, 
porém, se me fugiu a extrema felicidade de 
servir com proveito a,o meu paiz e, nu, es
treiteza de minhas idéas e no acanhamento 
de meu espü•ito. reconheci a minha íncom
petencia para tão grande commettimento. 
(Ntio apo·iados.) 

Desfeita a illusão por que passei, por urna 
exhortttção, talvez. ao cumprimento do dever, 
penetrei neste recinto trazenrlo a since1'i· 
da,de de um desejo e a. independencia d::t 
ru.zã.o, tln c1ue .i~ima,is ablli:Juei. 

Longe de mim, portanto, a estulttt pre
tenção de illustrttr o exame dtts ma terias qne 
u.qui ~e discutem ... 

0 Sa. BlUClO FILHO-Não apoiado. 
O SH .. Ptu~co PA'RA.Izo- ... quttl a,c1uella 

sohl'e que se faz o doln~to. axa.me sempre· 
tlesenvolviuo sob um pl)nto tio vistu, superiol', 
mercê da competencla, compt•ovu.cta o dtt no
tav~l expericnciu. dos que so lhe dedicam, 
capacidades da política e capacid:ules da. po
lítica, qual a qua.l mi1iS possa.nte a admi
rrn·-me. 

Comt.udo, não pr·escindo de dizer 1lo meu 
modo de pen:)a.r sempre que m'o ünpuzermu, 
as circumsta.ncias, assim neste momento em 
que me desobrigo perante a minllu. consci
encia, como disso ao nobee Deputado pot> 
Pernambuco, de um compromisso pa.ra com. 
o meu Esta'lo. 

Envolva,-me, porém, a Oa.mara com a hB-· 
nevolonci:t da suu. attençã.o, su.ppdndo-me 
as faltas qac eu cornmnt,tet•, entre os ues
fa.tlccimcmtos qae assaltam ao que pela pri. 
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meira vez tem de se pronunciar nesta. Cn.sa 
e a carencia absoluta, de recursos pn.ra, inte
ressar em discussão importante. (Ntlo 
apoiados.) 

Louv:wel inciativa. a dos que p1•ocnram 
remediar os males que o espirito nos aífe
etam e cnra1• dos vieios CJHC nos abaf<.tm os 
sentimentos, proporcionando ensejo á inves
tigação elo melhor meio a que pos~am desa
tar-se da intelligencia do povo bra.zileiro 
;~s mais elevadas idéas o desabrochar do seu 
comçã.o as grandes virtudes. 

Louvavel iniciativa, sim -porque esses 
procuram alevantar as forças, a cujo im
pulso se devem a melhor conservação e o 
desenvolvimento du. sociedade. · 

Bemdigo os desejos do Govorno em melho· 
rar a situação do ensino superior c secund<t
rio e muito considero no esfor~'O q no se ha 
üesenvolvido de algum tempo já, da p<wte d<1 
illustrada Commissão, c1ue estuda o projecto, 
instituinclo universida-des, já da parte do seu 
illustre presiden1;e, meu honrado compa.
nheiro de ba.nca.da,(apoiados) e dos a utoecs do 
mesmo projc~cto, dous espil'itos que culmi
nam, um n<L cathedra. de uma do uoss<.ts fa
culdades, outro, aqui, nestas bancadas, onde 
não sei o que mais a.dmire, si os arroubos 
de eloq uencia dos grandes omdores, si a 
penetração de v]stas com que se abol'dam as 
ma.is intrincadas questõe;::;. 

O Congresso Legislativo Brazileiro, em se 
occupnndo de assnmptos que directa: ou indi~ 
rectmnente se refiram ao ensino, não faz 
mais do que contribuir para a continuação 
da obra gr<.tndiosa desses missionarios da 
jM<L e da. virtude, que se encontram por 
ahi ·alem, onde a disciplina social se effecti
va, com z~lo, p11ra. a adaptação aos sous fins 
cüts energias na.tum~s do homem. 

Sr. Presidente, quem attentar· par<t <.L his
toritt da ins1.ruc(:ão publica, afim do recolher 
as vol'cl:ttlos permanente!:l c consLruil· uma 
nova. theoria, se de sobejo recurnponsado 
ser:l com os sa.IJios ensinamentos d:.t cxvori
cncia o os pareccn•es sob1•cpensados dos orgãos 
mais competentes da sciencia, ta.mbem, 
compreltendm·á, pelu, feição elevadn, que sem
proso imprimiu a,o· a.ssumpto, as responsa
bilidades de stm tarcf<L q uc, de certo, não 
nos podet·(t ;,;er indiffercnte, pois conhecemos 
d<ts necessidades dos povos, da.s oxigencias 
du,s nações e da natureza dos cidadã.os que 
compocm os Estados. . · 

As referencias a,!:l mais media.tas que se 
tcem feito, na historia, em ma.teria de ins
trucçi:Lo publica, sempl'e mereceram largos 
comi11l'Ontar-ios, interessada. npreciação, evi
rlcnciando-se, desta arto, a prooccupação que 
desperta o assmnpt0 ·da orientação do espí
rito. 

A «Repnblica>> c <~.s <<Leis» ele Pla.trio. teste
munh:tndu a stm fé inabalavel no esclareci
mento da idé<.t e a «Politica», a estampar 
como que os primcil'o::; lineamentos da edn~ 
cn.c,~?io p1·og-rcssiva, sonha,rht po:!:' Al'istoteles, 
são manisfcstaçõos da. ami;.nlidade que dizem 
respeito ao as:;;umpto. indircctalliCntc, mas 
que ofl'erecom pruvas scgm·~Ls do quanto este 
in toressa v a. 

Vel'da.ue seja que noite prol'UI1Lla so desen
rola,, na id<Lde média, tit·mantlo-se o reinado 
d<~. ignoranci lt do seeulo V a.o seculo XV. pe
t'iorlo em que se uuvem. sómente, qucix<.t:..: 
conk.~ a ctecadenci<.~ dos estudos, em que ::-:o 
não m:ds cstudr.1. e a, scionci3, enlanguece o 
mone. Cumtullo, não foi inutit iL acçãu 
desse tempo: imtifl'eruntc não foi o ensino de 
Abelat·úo e::witltndo o enthnsiasmo dos seu~ 
contomporanous. e não t"• sem r <tzão que se 
a.llirma que à l'Jnu.sccnça, , prop:'ütmento dit;L, 
pt'eccctemm <t promoYid<.t por Cal'los Magno 
c :1 que prodlfziu a, escolastica. no se
culo XII. Com <1C8l' to, se diz: ~< O critico (lllO 
tdlogasse que se viu, u.pós a, noite da. idade 
ffil~dia. romper, !H'u~camente e som prep ~tro. 
o di<t formoso da ronascenç<t, lembra,l'ÜL um~1. 
pessoa que, dosperumdo, ao meio dia.. hot'[L 
em que rutila. o sol em todo o seu esplendor·, 
sustentasse qne o seu brilho succcdou sem 
tt·ansição tí.s ::;ombras espcsstts du. noite. » 

N<~. cttdci<~ das idades .. póde-se asscgur<tt·, 
nenhum annel é sem va.lor, quando sobre a 
materia tt investigação se dobm, tal o intet
esso que tem inspil•ado o cultiYo da intell i
ge11cia. 

Relcvo·me a Cam:tl'<L a dig1•essão no tem
po, <1 que fhi <.1,nastado po1' ·necessidade d<.L 
logica, ao considerar no gra,nde valor em 
que os momentos historicos estima,m toda:-: 
as questões que se referem, <tinda que dr~ 
Jonge, á insteucção public:a. 

SenlwPes, não surü iojustificavcl. l)Ois, que 
on pr·o\'Oqlw a discussão sobre o proJecto quu 
envolve o assumpto tão enc<tl'eeido. Nãu, 
Sr. Presidente. O nobre Deputado ctuo (• 
apresentou foi o tn•imeiro, qnantlo, hontem, 
se o <~.pp1·ov<~.va c:m primei.ra leitum. a pedh· 
<t vnri!icac;.fí.o da votação, porq ua,n t;o so tm
tav<t de um pl'ojocto que reclamava, a atten
ção da Cam<Lrét. De mais, não set•á injust,i-
1icavcl que so accentuc a passagem de um<L 
concessão que pl'ujudicará, for'C,:osamooto. 
sem que so 'lho faça.m as nccessari::ts reser
vas o <~s restdcções devidas. 

O pro,jecto crea um tavo:r ·que pódo at( 
prejudicar o modo l)Ol' (lllC se otroctiva u 
sct'viço da instrncç\ão public<~ e é preciso 
que nos esforcemos para. se prevenir essn 
effeito inovítavol com o apparocimcnto dn 
urna nov:í:t turma de ·estudantes a prcntcnder 
a llltJsma, concessão, croando dif!lculdados :í 
SLlppressíio tlos exames parcollados, _ qu·.:ndo 
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o peils:tmento do legislador foi sub:;tit.uil-o 
:pelos exames do madureza e das scries 
(apoiados, rnuito bem). como se vê do decreto 
n. 981, de 8 de novemb1•o de 1890 e do regu
Jainento approvado pelo decreto n. 1.075, 
de 22 do citado mez e a.nno, entretanto, sem 
ex:ecuç~o, como Cl'':l. de esperar, desde que 
a.inda vigoram. ~imultaneamente, os dous 
regimens. por condcscendencia e coutempo
r ização que se não justificam. (Apoiados . ) 

Sejamos francos ; a Camara. deve pronun-
. ciar-se, desde logo. ou por um ou por outro 
dos regimens, ao envez de mant.er-se nessa 
ind·ecisito, que tem sido caus<1 tle embaraço:; 
com que se luta para se elevar o ensino. 
(Apoiados; muito bem,. Trocant-se apm·tes.) 

Disse o nobre Deputado que a Commissã.o 
podia c::; tal' em di vergencia commigo, desde 
qne approvava o projccto sem restricções e 
·reservas outl'as, '1uand.o, ao contrario. com a 
minha emenda. está. de acco~do a Commissão. 

~< Este projecto, diz a Commissão, é não 
só uma prova, mas ainda uma conseq uencia 
forçada do estado de desorganização e com

. pleta anarchia a que está reduzido o ensino 
secundaria, no Brasil. Elle vem demonstrar 
a necessidade urgente e indeclina vel de uma 
reforma radical do ensino. publico.» 

Para resumir o parecer: depois de mani
festar-se a Commjssã.o contra a vigeJJ.cia si
multanea . dos dous regimens -o dos exames 
seriados e o dos exames pa.rcellados, manti
dos pelas successivas peorogações de pt·azos 
8egundo os decretos ns.-2.221 e 2.226, de 23 de 

''janeiro e 1 do fevereiro de 1896, a lei n. 490, 
de 16 de dezembro de 1897, finalmente, o de
crAto legislativo n. 694, de 1 de outubro de 
lDOO,que prorogou até 3l de dezsmbro do ~or
rento anno, conclue pela approvaç5.o do pro
jccto,considorando, principalmcn~e, que elLe 
não constitue uma nova prorogação de prazo 
para a rea.lisacão dos exame::; parcella.dos, 
mas, sim. apenas, uma medida complemen
tar á lei n. 694, ainda em vigor. 

A emenda que apresentei não contraria, 
portanto, o pensamento da i! lustrada Com
missão de Instrucção, e si o nobre Deputado 
não viesse impugnai-a. eu certo estaria. de 
que procedia de accordo com o seu pensa
mento, tambem. 

0 Srt. SATYRO DIAS - A emenda não con
traria o projocto; completa-o. 

0 SR; PIUSCO PARAIZO - Para eiltrar•mos 
no regimon seriado, a restriccão qne faço ao 
projecto é, por assim dizer, um pa.~so avan
tajado. 

.Não nos enganemos : a sorte do ensino 
secundaria muito influe nos destinos do en
sino sup:;rior e om decadencia aquelle não 
poderá deixar este de so1frer. 

Seguro ê o juizo do meu illustrado .com
panheiro de bancada, o Sr. Satyro :Dias. 
cuja cnmpetencia no assumpto não se póde· 
contost.a.r, quando affirma. quo uma das 
ca.usas do abatiment.o do ensino superiol' é a 
decadencia ou rlesorganização uo ensino se
cundaria. 

Assim se expr·ime. no parecer que elabo .. 
rou sobr:e o projecto qne institue universi· 
dG.dos no paiz: « .. _ neste (o ensino secun
da~·io) é que est.á a morte, e sem que ore
suscitcmos, baldado semi. todo o empenho 2 
~sfoeço peta vida o desenvolvimento do outro 
ramo do ensino publico (o superior.) 

O que queremu.; dcscte .já. assignalar é que 
a origem da situação la.mentosa da. nossa 
iostrucção geral está na degradação notoria 
do ensino secundaria. Sobre este ponto não· 
precisamos de levantar inquerito.: _e li e_ alü 
está. patente no testemuohl) do p ~1z mtmro. >• 

Não menos valiosa é a sua opinião quanto 
á influencia dos exames parcellados aobre o 
ensino : 

«O regimen de exames parccllados, diz 
elle, nã.o póde decentemente continua.r ; 
desacreditou-se por tal maneira e está eom
promottendo tão profundamente o futuro 
de nossas lettra.s, que a propria denomina
ção deve desapparecer do nosso vocabulario 
escolar. Transigir com elle é gra.nde fra
queza, si mais não ê. 

... Como quer que se,ja, porém, do que 
urge libertar-nos radict~lmente, firmando 
rogra e preceito, é destas injustificaveis 
prorogações de prazo, para entrarmos em 
uma situação definida, que ponha termo ás 
empreitadas de exames, rupetídas duas e trcs 
vezes em Ci~da. anno; é, em summa, deste 
calamitoso rogimen da parcella para o c.~tudo 
o do ponto paea o exame.» · 

Quando o Sr. Ministro da Justiça é o pri
moiro a denunciar, sob a responsabilidade do 
seu ca.rgo, a de::;or~·a.nização do ensino se
cundario, dizendo: «Não nos illuda.mos. A 
situação actual do ensino secundaria ... é 
afltictiva.; nã.o pó!le perdurar sem damno 
pa.I'a os destinos da . nossa Patria » nü.o é 
opport.uno que se venha impugnar uma. re
stricçã() a um f;~vor pernicioso, n (tual, aliüs, 
so não póde consideear tã.o estl'eita como 
parece á p.'imeira vista ao nobre Deputa.do, 
pot• isso que sóment·1 não a.dmitte aos exames 
parceUados os estuda.ntes quo pretendam 
iniciar o curso preparato1•ío á intluoncia do 
regimen destes cxalnes. 

O SR. BARBOSA LDIA- Não admitte novas 
cama.das, o que se faz nocossario. 

0 SR. PRISCO PARAIZO-Ü nobre Deputado, 
nã.o acceítando a emenda, póde mesmo pre
judicar a estudantes, puis si o Congresso ftr·
ma.t• de uma vez o regímen seriado, perderão 
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os ~cns p:·cparatorios aqueUes quo começa- o SR. Bmcio FILIIo-E' mais Jhcil subornat· 
l'em a fazel-os na (~poca, a. que o seu projecto a uma. só mesa que tem de p!'esidir o exa,me 
se refere. de madureza do c1ue a m11ita5 mesas. 

11 SH. SATYRO Dn~ -A cmunda ü acceita- Si querem levat· a. cJucstüo par<t este ter-
vel, não prejudic<t 0 pl'ojecto. reno, m~tis prejudica. o exame de marlurcza. 

O SR. Pmscn PAHAizn-Eu não me oppo
nho ao pl.'ojecto: admitto-o, porém, com a 
l'estricção de favorece1·-se, sómentu, aos c\s
tlldantes quo, approva,dos em umn on mai~ 
disciplinas, tenham de completar os seus 
CUL'::;oS. 

E' verdade que> muitos estudantes, qno já 
tenham iniciado o cur::;o, puclem ser pt'ejudi
cados por não terem•mais tempo :ie se pre
parar afim do completai-o, no corrente anno. 

Pergunto, porém, si não G mais razo<tTel 
qne a Camttra, em pretendendo prorogar a 
vigencia dos exames parcellaclos para os q no 
ficarem em semelhantes condiçõ::s, nã.o en
eontre mai::l esta nov<t tm·ma a que d;i Jogar 
o projecto. 

Ü SR. PRISCO PAlt,\.IZO -Assim SCl'Ía si 
ao . exame de madureza nflo precedessem os 
seriados. 

Serú querer entr;w na compara.ç:io dos 
resuLtaLlos do ensino socundario sob a in-
1111cncia do reg-imen p:.~.rcellado com os que 
produz o 1·egimcn seriado, pois que. dii!CUtu 
apenas o projccto, comtudo, dcvu dizer cJUC 
o;;sc confl'onto tr:.tz-me ;.t mcmol'ia, o que, em 
opopéa burlesca, se foz entre o ensino da 
idade média e o ensino que se lhe seguiu. 

R:tbell:üs, que a uma vet'VC de ironh in
comp;~ra.vel l'euni<1 notavet penetração de 
·dsta.s, a ponto de devassal' o futur·o ua orlu 
cação, ret'ere o encontro de dons po t•sonagens 
Gargantua e I~uucmon; um com muitos annos 
do estudo, niio sabend.o, porém, pensar com 
justeza, sem iniciativa o espontaneidade, 

Acabemos com os OXêtmes parcellarlos pa.ra sem presença de espirito; o outro, apezu,r rle 
que possamos entrar em um regimen effica.z, tol' estud.adu em dous annos, graças aos 
qual o instituído pelo legislador· novos mothodos, rovelando-se com o dosem

O SR. ~ANOEro FoLGENCin-Os homens quo haraço ut~tural á.quelles ([Ue om si confiam, 
figuram na política sahiram do regimen dos maoifestu.-se crn palestt'a interessao te e agra.
exames parcellados. dtwel; aquclle óes .. ~pparece, emquanto este 

se ergue, doante dos eircumst<~uks. Gat'gan· 
O S1t. ~Itisco PARArzo-Havia, na verd:1- tmt é o resultado llo ensino tla idade média, 

de, o r~gunen dos exames parcellados sob o ;i influencia da esclwla.stica; Eud.emon é a, 
qual, nao lm negar, est.udaram os homens ·mntacrem do ensino ao illlplllso rla Renas· 
que teem figurado na política do paiz c que cenç~a"' ' · · 
se teem salienta.do na profissão do magisterio S · p . · d , t d f: . r· . ,:" . 
e na.s diffm·entes carreiras. .l\'Ias, tambem.l :; 1081 ~n e, eu i evo ~tzcr ~ ~.PP .IC,tc, tto. 
se não pôde negar flllC os. prepal'atorios so ~~;r->antua. e . o ou.s. no,. secun(L~~lo, s~lJ o 
estudavam por uma. serhcão con,·encionada .. Io,..,~mem d,t .parcella; Ludcn!un e o mcs.mo 
Nos collecrios exio·ia-<::e' ~ estud' de certt:· t\mnno, sob a mfluoncw. du :·eguncn <hs ser'IOs, 
rh~ciplin;{:du;u.ntc"'dot~" tres e qu~troann~s~ com que so qu~r reorgamz:tr us nossos es-

'· · . · ~. ' ~ · tudos secundar10s. 
O ~atim .. so cult~-:vav~ OI~ 1-~res e qua,tro a~~ Senhords, ao eoncluir cu rlevo roputi1· u 
nos, o flan.cez .. o est_uda a em. dous c tre._ (l'rit f!UG p·trtiu dos lalJios dP c:1Qtell· 1• ·~ A' 
~tn~os; assim a.c_ont.oe~a, ,.com. o mglez, o por·- fntellig-e~ci~ a idéa. ao c~r·:tQão ;7, v~tt~de,» 
.,u:.,nez e outro'j prepdatorws. em IJem uo u,!ov:wtamento de nus:;a Patt'ia, u 

Hoje, nã.o se d<.í, o mesmo: estuda-se qual- da estabilidade de nossas instituições. Jo:is u 
quer preparator·io em dou:; e tres mezes e, que pr·ecisamos. an &es de tudo. 
até. sem nunca tet•em cursado, já, se tem 1-I:t duas lorc;as impulsivas du, acth'idade 
dsto estudantes se ;-;uhmetterem a exame:~, humana, de cuja accTi.o Cflmbina,da, resulta o 
como si estes fossem bilhetes de loteria que peogresso social, sob todos o~ respeitos o 
:ie compram, na expectativa de uma sorte. difierentos relações : a irl1!a e o sen&imento. 

o SR. Biucro FILHo-Comprarão do me;,ruo Uma, ~ot' seu caracter tr•:1diei~>na,~: r~pro: 
modo si não houver moralidade nas mesas senta: o papel de u.m elemento con~;crvador 
, t d ,;-d· . d . d , . na VIda da !tUmamdade ;a outra. tra.balhan-
4118 eom e pre-t n os exames e ma L~les<t. do polo melhoramento da condiçu,o humana, 

O SR. Pmscn PARAizo-0 prejuízo resul· se aflll'ma, como um elemento ínnovatlor e 
tantc da. falta de moralidade das mesas é pro~t·e~;-sivo. 
mais possível no syst,ema. parcellado do que Não deca,lle a socioJade, tthí,onJe se !'a.zem 
no dé madureza e seriado, porquB ne:.;te ha scntit• contrabu.lanç:ulas, pois, no tempo o 
dous, tl'OS e quatro exam,s da mosm:t dís- no espaço, intensiva se toJ•nu, a vicln 1la hu
ciplina, ao passo que naquelle só ha um manidade, mediaote o movimento do traus~ 
ox:.tme. formação por ellus imprtJiiso. 
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Do meio ambiente ern que vive e dos im-~ Va .• ~ ~L imprimir o ::;eguinto 
pulsos instinctivos se emancipa o homem 
para dominat~o. e ndu,ptat-os no sentido de r,\.RECJm 
sua perfcctibilidade. quando nolle se es- :N • .:?0-190,1 
tteitam o sentimento e a idéa- o senti- Pc ''JP7·~c De··ttt(ll . .. z Jo l" t··· ·t 1 r.. d 
mcnto que se aninhn no cora.ç~ão e <t itléa L r .. • '-· e . _P .c 0 1Je .0 1 .ts / t;; 0 c 0 n_sta 0 

- t u· · . d de Pe;·;uut~Jmco o ·"-i-. Jose ae Jllcden·o> e que a m o 1genc1a cngeo r;t. .-tlf.1110u ,,·qv.c · 
Tenho concluído. (JIIuUo bem, ; muito bem. ·- ·· .. . ~;, · 

O o;·ad01· d comprimenlado.) A Co:nmissão dv Pcltições e Pod.eros exa-
minou a cópi tL autlwltica da acta ü<1 a.pu-

0 Sr. Manoel 'Ful~en.cio-Pensa rac;i'í.o gern.l e a.s cópi:Ls das actas enviadas :1 
que a emenda subscripta, pelo nol)l•e Depu- Secret.:wi.~ d<L Cn.mara dos Deputados por Gl 
tado hahinno, que vem d.c deixar a tribuna, mesas ào ; " Lli.-m·ict;o do Estarlo de Pernnm
não tem cabimento no projeci;o em deua.te. buco, relativas á eleição recLLizada em f:l de 

·Deveria, sim, ser ap1·esentada [tO projecto julho do corrente .:tnno, pam preenchimento 
do orado1·, prorogando o systema de exames da. vaga <Lber-ta, em virtude do fallecimento 
pa.rcellados,- projccto CitW a.inda 11ende do do De:putn,do Dr. Ermirio Cosar Coutinho. 
parecer da respectiva Commissão. Conclnindo-sc do estudo dos alluüidos do-

E a,peoveita a, occasiã.o para pedir ~r,o illns· cnmeutos ter-se ciTectuado com a mêl.ior t·e
tra.do colloga, o Sr. Sa.tyz·o Dias, presidente I guh:.·id;tde o processo eleitoral, contra cuj;~ 
da Commissã.o de Saude e Instrucção Publica, valld.ade o;'í.o foi <:t present:.~do protesto ou re
o obseQuio de providenciar no. sentido dr~ ser I clama.ç~ão ás mesas ou (v jLmta n,purador<:L, o 
apresentado o parecer do alludido projr.cto. nào ter lu·~vido c:mdid.a;to em opposição ao 

os s. YR D A.s-.V fiz 0 que me com- Sr . . José de M?ileiro~ e_ Albuquerque. q_lle 
p , t··/~dH~~Tbuio 0 ~i·oject~ de y Ex. ao Sr. alca_n ç~m a. qna.si _unannmdn_cl~_ dos suffrag·ws 
'!-'. '? ~ '· to · e fo1 diplomado, e a ComrnhsJ.o de pa.recor : 
._a etxo • l'', quo sej;t, <Lpprovadn, a eleição proce-

0 Sa. MANOEL FnLGENCIO - A~rà.deço n. clid~ e:·n. U de julho deste anuo no 1 o districto 
informaç:'i.o e espero que o bOtwado Dcvntado, elo Estado de Pernambuco; 
Sr. S~'t, Peixoto elaboeará. o seu parecm' com :2·, que seja reconhecido e procla.m:.tclo 
a brevidade que a importn,ncia do assumpto Depll tado pelo to districto daquollc Estado o 
reclama. Sr. Jos(~ üe Medeiros o Albuquerque. 

Era o que tinha a dizer. (Jluito bem: Sa.l:.~ dr"s Commissões,20 de agosto u.e 1!104. 
muito bem.) -.José E1~sel>io, presidente.-Feli:c Gasprw, 

Ningnem mais pedindo a palavra, é cneer
rr..da ·ein 2a drscu~são o ~trt. 1° e som debate 
o art. 2° do projecto n. 16 A, de 1904, auto
J•izando o Governo u. conceder, no corecnte 
anno, nmtt, segunda, él10C<\ de exame aos es
tudantes d~ prepat·atol'ios, fic:,;,do a.diu.U.a, :.~ 
votação. 

E' <Lnnunciada a discus::;ã.o unica. do pt,,recer 
n. 65 A, dH l 904, sob1·c a.s emend11s o!l'el'c
cid.:.\S ao substitutivo aprosentt~do pela Corn
rnissã.o do Marinlu~ e Guot·ra na ~~n. discussão 
do projecw n. 18:3, do 190:3, que torJHb ex
tensivas a.os auditot'C:': de guorra dos 1°, 2°, 
~]·•, 5'' e 7° distr·ictua mílita.1;os as vantagens 
do decreto. n. D~l, de2/ de dezembro de 1\:JO I. 

Ninguem pedindo a pnLavra, é ence'J.'rada <1 
discussão ·e adiada a vot<Lção. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jedo n. •():3, de 1003, m<tnda:ndo reverter ern 
favor de D. Thcreza Ccsu;r Loureiro, filha 
sotto.ír11 do faUecido major Be-r·navdo Luiz 
Ferreira Ce:;ar Loureiro, a pensão ele 84$ 
·mensao:~ que percebia. ·suu, mãe, viuvu. üu.
quellc major. 

Ningucm pedindo a .palavra, é cnccr.radu, a 
tliscussão e adiada a votação. 

relator .-Euscbio de ilndracie. 

Vão a imprimir os seguintes 
PROJECTOS 

:\". 132 A-1904 
Elevn a, CollecloJ·ia ele ,",', !-tti~, no Eslttdo do 

Rio Gn:nda rlo .\ul, á catego1·ia d 1J Jl{esa rln 
Rend"s d·· .'J:t. df:s.~e, com. pa;·eceJ· da Conf,
nJ.-i .• ;.-:170 r.fu 01·çamenlil 

No pr·ojc~cto n. 13.2, do conento anno, ::;~ 
:p1·opue <L elev<tçã.o di.L Collcctol·ia do S. Luiz, 
no l·:~a.aclo do H.io ,_íra.ndo do Sul, :i c:.ttegoriu. 
Lle Mesa. de H.endas de 3r. classe e a Commis
s~to de Orç~<Lmen to, depois do ou vil•. o <.+o
v-acuo ~obro [t, utilidade ri<.L medida, para. a 
boa :.~:~·l.'eea.dação dtLs rcnll<Ls f'ederaos, é de 
parece1· que o mencionado projecto entre 
em ü i:~cussão pa1·a. ser <~pprovadó, reservan
do-~e <.L Comruis.;ão o direito de, em 21

L dis
cu::;sU.o, am'esentat' qu:.Llqum· ernend:.L quo jul
gue eonvônientc. 

Sa.I<L das Commíssões, 20 de agosto de 
UJ04.- Fl"ancisco VeirJa, ,presíden te c relator. 
.....:.Oalc~ão · Carvall~at.-Francisco Sá.- Paulct 
Ra-rnos.-U1·han.o Sanl;os.-Victol'ino Monteiro. 
-Cot·nelio ~ta Jion.~eca. 
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N. 13.2-190,1 c~c 300:197$718, insnflicicnte para fazet' ütce 

Vasta. como é a fronteira do E:-:t.a.rlo ,lo nl·o as l'ospecti ,-as de::;pczas atG dezembro Pl'<J· 
- ' v :dmo futm'o . 

G1·a.nde do Sul, immensamente clitriculta. as 
t l'aDS <lcções eommercbes o pequeno numm·o "\. Commissfi.c) de Oeç;.~~mento tra.tou de co-
de postos fiscaes. lllcr infornuções que a habilitassem a. jul-

Dessa. fu.lt;1 l'CSentc-so, com clamol' con- g;v da. pt•o,·cdonda. do pcdirlo d<) t~w avult•~clo 
tinuo dos intcrc~S<Ldo s, <1 cidc:tde ele s. Luiz, credito c veL·ificon que nt:stus ull.imos annos 
naquellc Estado. <l.S t!otaçõc~ ot'<~<:tment:tri;"s danJlOll.<.L 1·ubl'ic:1, 

Zona l'ÍC11tissin.1;1,, undt;, ;.t par de gr·a.ndc:s too:n sido ,~emn l'e insuílicicntc-s, <bnclo coG
f<tzondas ele criaçilo o dos pequenos LaYra.- stantcmente lo-g;•.t' á conccsiiã.o de ct·cdüos 
dores, existem ta.mb!!ill, n;•.:.; pt·oxímida.llcs, supplemcntarcs. 
trcs colonias, quu,l <t m;Lis pr·o::;pora, vêm- Pa.1·a o ext~rcicí•' de l!)U2, ~t lci n. S:H, de 30 
50, cntrot.a.nto, c) . .,; negoci:tntes obrigatlos a d.e tkzombr·J cLl lilfil, consigno11 n. quantia do 
buscar o postn fiscal '-V Is lcguas da. ft•un- i. !ti0:340s; tendo. porém, a do,;;peza ;~ttin
teira dcJ nuuü:~ipio o a. :~2 d~~ s;~~l~ . . !.!~do ;í. ~~· il1ll1·~ ck 1 ,:-)86:9;)~.:<-r>·!, tornou-se 

Accl·e:;t ~C ~mJ~t qyo pol' ~. :-.1~1 Z passa a J1;·cos::;arin nn1 ··t·o,!it•J supplomcnt<~l' de 
estra.da quo uo quast t:H.l.a a, rcgtao scre;:tn<~ 4 . .~13 . 61 Q(:'-' ~·7' 
se clil'igc para Curricnks, Par<.1.gua.y c jftttt') . -~ · .u .. "·'--- • 

!.irosso. . I A lei :1. !f,7.•le'~údcdczcrnln·ode19(}!, 
A .hem ~~l fisc~ o d~ .. ; .id.ul'cssa.d?s, quo 110- consigr:u.n a. n;'l·L. :~ '.': .. · l..41.iil .:3-1tJ;;, n .. ·tas <L dus

ecsstta.Tn 1r a s. liu!·,p. !): '.:f."<Ll' os tmpu:>to:3 o 1 r~z·:, f "1 •.ln ! . ;-. :·':-IS:.:'S88D, i.<:m!ll :->tdo cot~
oMcr as guia.:-> indispunÚvúi::l, a.pro::entí~mos c.;;~Uclu o CL''.:•_li• ,) d.e :3 :JG:(,1~;o:;BSD. 
<t considor<~ção do Congresso r) seguinte pro- .. . . . . . . · 
jocto de lei: .\o corrente exc~t·eJclü a dcspeza. com o pes-

soa. i ;~movh·d tl:m -::irlt; lt scg!tintc : 
O Congi'CSStJ :\a.ciou;.tl üec:·ct<\: 

"\rt. l. " Ficn. olcva.d:.1 ;í. mesa. de rctHia.s de 
::~1.1 cia.s::;o n. Cultcctul'it"L ele S. Luiz, no Estado 
Llo Rio Grande do Sul. 

.\rt. 2. '' Fica. o P i)ÜOl' Exoculiivo ;.mtori
zado a. abl'ir os noco'3sarios Cl'CLLitos p:.tra. cla,r 
CXCCUÇiLO a. esta lei. 

.Art. :3. o Rovogmn-se as disposições em 
contru.l'io. 

.la.nciro ... ........ ... . 
F•:vercif•) ..... , ......• 
1I:tl'ÇO .•... ... ........ 
Abr·il. ........ . ...... . 
:\Ia.io ................ . 

D:>:;-,;-->·2:;817 
88: l :··l::l$~J52 
94: 40· 1~845 
9o: .'254s9t'~ 
()-): l,1f'$189 

46G:578$:J 15 

/!. dcspQZ<t 11 \•S m··z<=s scgmnt.es (! se!~-:.pro 
Sa.lu. das scssõos, 2 de ngo::;to de lQO.t.-- mai:n·, nm vis::t do angmerüo dt~ t1·abalho 

D·iogo Fo;·ttDw.-iJw·bo,m Liilw.~·vcspasiun.~· pot' G::,usa. Ll•J l'unceiun:unouto do Collgt•csso 
de .ilÚI!(JUcrr;t;e.- !Jome;n de Carvalho.- .\T<tcion:d. Cot~Yl~lll obsot·vat• qu:l a. jnsulYi
Sow·cs do;s .Santos.--V.icfoi·i;w Jlonleiro.-- ci.ench üns ultimas doGaçõcs orr::tm::n l;a.l'ias 
Campos Curt-ie;·.-.1. Da;·cy .-Gr:tiiiW10 llá::: to1·n:t-so pru.onh <1r_'.~·le que comparaJ·mos o; 
to~hc1·.- pomin,rJO~~ Jfascc:i·e;llu!:-;. - Ja ·oen.· tl':.tb:d lws nll'nct;J:td n .. , ató lDOl c os rtuo ll<~S-
JI~lü.:;· .-·.tJ.c;·çd l~l!c:.~otwr • .· I ~nr:~1n .. a. ser·. C'XO•~Itt .. tt<ltls. llitq.u~l h. d;LI:a. em 

, . llC:lnt(~, em -·;a· r,u,lo lh1. dt~puswa.o cnntllla. no 
:-.r. l.U --lüu4 ;,J.L•:;. 27 dn. i·.~i :1. '<1-1, uu ::o (le üezmnbl\) 

.'h~tod~a o l'o!lc,· E:~;ew!.i v a a a[Jri;- rw Jiin i:'· du ~ Oill. 
ler·io 1la i'u-Je:u.lu o cre1tilo ele 202 :80.?'!{28:...'. .i.. Jisp.)':iir{~o :1•.pt.; nos rcfurimos é ;t se~ 
s~'PJílenwn!al' à ndn·iw H . 12 do w·t. ;2;"; ,!.:·tünti3 : 
da lui n, J .I15, dl3 31 de cle:;embro de 
1003 

A lei n. l. !-1;), do :n do dezembro elo 190:: 
no al't. :~5, n. 12, com;ignou a. ver IH\· do 

'1. 532: 3,10$ p<tl'tt o custeio <.l:.t 1mp1·cnsa 
:Nacion;Ll c Dir.o·io Ofllcial uuranGc o COl'l'Cmte 
exorcicio. 

Por mons:tgom <.lo <J de julho ultimo, o 
81•. Prosiüonte da. Republicn. pede auliori.
za.ção M Congecsso Nu.ciona.l pn.ra abrir 
ao Ministel'io ela. Fazenda um credito sup· 
plementat• á. dita. verlm da importancia 

. do 292:802,~282, visto só exisl,ir uru saldo 
Vel. IV 

« Os tea.ha.lho3 .c;l'il,phi.cos e <.lCC:!SSur-ios ÜctS 
rcrmrtiçuci.! e ~~st~tbelecimentos publicas d;.t 
Capit;_tl Fcd.ot·<d pa,r;~ cuj~ dnspcza. são consL
gmLt.las vorlnt:': ncst<t lei, serão oxecul;ado,; 
cxdusivamcnte pcl<.t Imprcnsu. ~itciomtl, não 
donmLio sm' o1·dt:nn.uu. nem p:1.gu. dcspez;t 
alguma. por conta da.s mencionadas verbas, 
sinão do con!'ormidadc com este preceito. 
Excoptuu.m- se (Los ta rog-ra. os serviços pe
cnlhtros du. Alfa.ndoga. da. Ca.pittd Fedm'al . c 
os da. l{cpa.rtiçã.o do Estatística, qtto conti
nuarão ~~ ser feitos nas officinas typogra.
phicas dessas repartições.» 
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PeloR seguintes dados póde se fazer uma 
itléa. approximada do desenvolvimento que 
teve o serviço : 
Em . 1901 -Impressos, talões, 

livros, etc................. 12.129. 160 
l~m 1902 - Impressos, ta.lõcs, 

livros, etc................ 22.821.944 
Em 1903 - Impressos, talões, 

livros, etc................. 32.450.12i 
Em 1904 ( n.té maio) - Im-

pressos, livros, etc........ 17.690.971 

Uma outra causa_justit1cativa dos pedidos 
de creúito supplement.ar~s é a insufficiencia 
das verbas destinadas <is impressões de 
avulsos, publicações de debates e Annaes do 
Congresso Nacional. . 

Está ver i ficado que ::t m::dia mensal de se
melhantes despezas é de 50:000$, ao passo 
que as dotaçõe:=~ orç:amenta.rias são apenas 
de 30:500$, .ficando bastante onerada a verba 
da Imprensa Nacional. 

O credito supplcmonb.r de 292:802$282 
assim se decompõe : a importa,ncia de 
91:983$967 é destinada á acquisição do ma· 
terial de que necessita o Almoxarifado e 
200:818$315 destina-se ao pagamento do pes
soal amovivel até o fim do corrente exer
cido. 

Si a despeza tem a.ugmentado, a receita 
n[í.o tem diminuído. No ultimo relatorio 
apresentado ao Ministerio da Fazenda pelo 
director geral da Imprensa Na.cional encon· 
tram-se os .seguintes do,dos relativos á re
ceita daquella repartição: 

Anno de 1899...... 1.383:697$121 
» » 1900 ...... 1.295:501$880 
« » 1901 ....•. 1.434:676$965 
» 1902 ••.... 1.947:979~000 
« » 1903 ....•. l.981:479$8Il 

8.043:334$7i7 

Destas impol'tancüi.s foram arrecadadas c 
recolhidas ::to ThesoUl'O FclePa.l as seguintes: 

Anno de 1889....... 310:251$441 
« « 1900....... 309:375$883 
« « 1901....... ~51:734$245 
« « 1 90.2. . . . . . . 450:730$790 
« « 1903. . . . . • . 399: 562$23'~ 

721 :654$5\H 

Temos, pois, que de uma. receita de 
8.04~:~34$777 entrou para o Thesouro ape· 
nas a quantia ele 721 :654s59l, lunrendo a 
differença de 7 . 321 : 080$180'. 

A lei n. 1.145, de 31 de dezembl'o de 1003, 
do art. 28, adoptou uma. providencia que de 
algum modo corrigirã. esse abuso, pois deter
minou que a importancia das verbas votadas 

nas leis de orçamento, para trabalhos gra . 
phicos e accessot•ios das repartições e estabe
lecimentos felleraes da Capital da Republica
não sahirá do Thesouro, devendo ser credi
tada á Imprensa Nacional a importancia dos
fornecimentos a clles feitos. De~te modo não 
ficará o Ministerio da Fazenda com a re
sponsabilitlade de despezas pertencente~ aos
outros Ministerios. 

A Commissão de Orçamento, achando jus-· 
tificado o pedido de credito pelos motivos· 
acima expostos, submette á consideração da 
Camara o saguinte pr·ojP.cto de lei : 

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

torizado a abrir ao Ministerio da Faz~nda o· 
credito de 292:802$282, supplementat• á ru
brica do n. 12 do art. 25 Ja lei n. 1.145, 
de 31 de dezembro de 1903 ; revogadas as· 
disposições em coutr::trio. 

Incluindo esta quantia, são os seguintes os 
creditos extra-orçamentarios concedidos pela. 
Camara na presente sessão: 

Papel Ouro 
18 creditos ex-

traordinarios. 5.248:050$:)06 l2i:Ol5$150· 
6 creditas espe-

ciaes......... 13: 133~330 100:0008000 
5 credi tos su p-

plementares.. 997:8368515 4:747$533 

6.259:030$351 232:662$683 

Sala das Commissões, 20 de agosto de 1904. 
-Fmncisco VeirJa, presidente.-Paula Ra
mos, relator.-Galeão Oarvalltal.-F1·ancisco 
Sà.-U1·bano Santos.-Victo1·ino Montei?·o.
Co?·nelio da Fonseca. 

Mensa{;em (! que se re(e1·e o pa1·ecer supm 

Srs. Membros do Congresso Nacion::tl
Tendo sido votado na lei n. 1 .145, de 31 de· 
dezembro de lP03, o credito de I.2li7:260$000 
pttra as despezas da verba designada no 
art. 25, n. 12, da rererida lei, e existindo, 
apenas, o saldo de 390:197$718, visto já se 
ter despendido, por conta desse credito, a 
quantia de 8i7:062$282, conforme se verifica 
da demonstração feita pelo director geral 
dllt Impreosa Naeiona.t e a que se refere o 
seu officio n. 446, do corrente mez, peço-vos 
autorizeis o Governo a abrir um credito 
supplomentar a dita verl:a, da impo1•tancia 
de ~92:80.2$282, afim de, addioionada áquelle 
saldo, fazer face á. despeza que se tom de 
effectuar até o fim do exercício. 

Rio de Janeiro, 9 de julho de l004, 16° da 
Republica.,-Ft·ancisco de Paula Rod1·iguas. 
Alves. 
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N. 145-1904 

Pennitte cws funccionm·ios publicas civis, ac
cionistas da Sociedade Anrmynw «Cnope?·a· 
tt'va Civit dos Ji~unccionarios Publicas Fe
deJ"atJs», consignm· mensalmente todo ou 
parte dos seus vencimentos. líquidos dos 
df:sconlos legaes. para iildemni .. açtio de 
{onll.:cinumto.; feitos por I!SSH sociedade , nos 
termos dos ns. 1 e 2 da c{(msula -'f!!. das 
bases que acom.panltanon o decreto 1wnw1·o 
4.4ü5.de12dejttlhode 1902. eddou11·as 
p;·ovidencias, com pw·e,:e1· cl(t Commis~ao de 
01·çamenlo 

(Vide projecto 11. 20!3, ele 1002) 

A C.ommissão de Fazenda e Industria, 
a quem foi presente a petição em que .Jovino 
Barrai da. Fonseca e Diniz de Souza Martins, 
.cidadãos bl'a.zileiros. empregados pub!icos. 
requereram ao Congresso Nacional permissão 
para os fuvccionarios civis federaes, activos 
e ínactivos, consignarem ú. Sociedade Ano
nyma. «Cooperativa Civil dos Funccionarios 
Publicos Foderaes, de que são olles incorpo
radot•es, dous terços dos seus ordenados, 
sendo essas consignaçõeB contempladas nas 
respectivas folhas de pagamento a.téextincção 
dos debitos que elles contrahirem para com 
a mesma sociedade: 

Considerando que as associações coope
rativas teem espalhado os seus beneficos 
resultados entre seus associados. quando or
ganizadas sob bases garantidoras, como sue
cede na Inglaterra, onde as coopeeativas de 
consumo teem tido considera vel expan;Jão, 
na França, onde toem desenvolvido peo· 
ficuamente o credito mutuo.e na Allemanha. 
fomentando a producção por modo a excedur 
a expeetu.ti.va geral, compotindo com grande 
vant:..1.gem com as industrias de todos os 
paizes ; 

Considerando c1ue os req_uermntes obtive
ram do Governo 'Fede1•al autorização para 
fundar uma. Sociedalle anonyma «Coopera
tiva Civil dos Funccionarios PulJlicos Fe
deram!>> com o fim de supprir a estes todos os 
objectos do uso civil de que careçam, a di· 
nheiro de contado ou a prazo ; 

Consideranào que as ba.ses da sociedade, 
approvadas pelo Govm•no por decreto rm
mero 4.465, do 12 de junho de 1902, offere

. com as mai:! solidas garantias ao fim a que 
so destina aquclla sociedade; 

Considerando que a sociedade assim orga
nizadtL, tendo om vish propot•ciono,r ;ws 
seus associados, por preços modicos, generos, 
l~Ol'cadot•ias, confeeçõcs e artigos do uso 
commum, muito os beneficiará. pela. elimi
nação tlos intermodiarios entre o productor 
e o consumidor; 

Considerando, por0m, que, as consignações· 
sem a sancção otlicial nenhuma gara.ntia; 
ufforecem á sociedade, por isso q_ ue podem 
ser :mspensas <t vontade do consignante; 

Considerando que o unico inconveniente 
que das consignações resulta ú o a.u(l'mcnto 
ele servioo do The.~ouro com as ave~baçõos 
das consignações nas folhas d(, pagamento o 
com a extracção dos cheques; 

Considerando quo semolha.nte inconvc
niontc pódc e deve ser etimimMlo, attentos 
os beneficios que adivirão dtt sociedade para. 
os funccion :.trios consign'tntos, principalmen· 
te pelo lado economico; ·· 

Considerando ctuo o meio de obviar :v1uelle 
inconvonionto é set• o serv1ço feito fóra das 
horas do exp:)diente pelos meamos. empre
gados delle incumbidos, que por i:~so perce
berão umtt geatificaçã.o abon.1da pelo socie
dade; 

Considerando c1ue com estas e outras me
didas púdo ser concedido :1 sociedade o fa.vor 
solicitado, habilitando-a assim á poder operar 
com completa. segurança, porpocionando aos 
llleus associados os beneficios inberentes tis 
coopt}rativas desta ol'dem. 

E' de paracer que seja adoptado o seguinte: 

PROJECTO DE LEI 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. l.n E' pormittido aos funccirmarios 
eivis federaes, actiYoS ou inactivos. consi
gnarem mensa.lmente a Sociedade Anonyma 
Cooperativa Civil tios Funccíonarios Publicas 
Federacs até dous terços dos seus or,lcnados 
para p;1gamonto de fornecimento que lhes 
tenha sido feito pela mesma sociedade nos 
termos dos ns. 2 e 3 da clausula 4"' das 
b:tses que acompanharam o decreto n. 4.4G5, 
de 1~ do junho do 1902. 

§ 1° O instrumento da consignação será 
acceito nas repartições fodm•aes desta Ca
pital o a.vet·bado na respectiva folhu, de pa
gamento do consignante, devendo continuar 
na mesma. ···epa.rtiçã.o, om que fui averbada 
a consignação o pagamento d<~ importancia 
consignada, embora a remoção ou sahida do 
funccionario para servir fóra da CaPital 
Federal. 

§ 2. 0 A consignação cessará, em qualquer 
tempo, uma. vez que o consignante se mostre 
quite com a sociedade. 

§ 3. 0 O processo das averbações das con· 
signações nas respectivas folhas de paga
mento e bem assim a da. cxtracção uos re
spectivos cheques, sorá feito fóra das horas 
do expediente e sem prejuízo do serviço pu
blico. 

§ 4.o Semestralmnnte a sociedade reco
lherá, em dinheiro, aos cot'r•es publicos a im-
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portancia de 600$ :para gratificação ao em- ciona,da Sociedade Cooperativa, é de parcccl' 
pregado da Directoria de Contabilidade e ao que o referido projocto seja. approvado. 
da pn,o-odorh íncumbid()S elo processo das Sala das Commissões, 20 ue a.gosto de 190'1. 
averbaÇões das consignações o extracção dos -Francisco Vei,r;a, presidente e rolat:or.
chcques. Co1·nelio da Fonseca.- 'Victorino Mo;lte~~-o.-

Art. 2. 0 A soeiedade obriga-se a funda,r Urbano 8(mtos.-GaleiroCanJoJhal.-!<'l·ancisco 
estabelecimentos em condi~:ões de fazerem os Sei. 
fornecimentos de generos de primeil:a. nece:~-
sidade e artiO'os de uso civil aos consignantes ()Sr. P.re~idcnte- Tendo dado ~L 
por preços o~ mais modicos dentre os preços Itora, designo para segunda-feira, 22 d.o cor-
do mercado c1ue forem co1·rentes. rente, a soguinGe o1·dcm do dia : · 

Art. 3.
0 O serviço da socicj.ade ser{~ ~sca- vota(:âo do projecto n. JAl, de 190c1, a.uto-

Hzél.do por agente de nomcaçao do .Mtmstro rizandô" o Poder E~:ecntivo a. rtbrir ao Minis
da Fazonda, que a este apr~scnt?..~a annu:.d-. tel'io J.as Relações Exteriores o credito ex-
me. nte rela,to_ rio circ. umstanc.lado,. 1nforman-~ t 11aordin. ario de 100:000$, ouro, dc·s.·t .. inado (Ls 
do:-o d::> m9do ~e~o qual a socwcut.d.~ tem cum- dcspezas com uma Missão ~SPJCial ~ .Colom
prtdo as clisposH;oes _lega~s qu? a r eg~m. ,· bi:1; com pa.reem· da Comm1ssao da ~l!ploma-

·§ ·l. o Os concesswna.rws Ic~olherao til- cia e TNtados, precedendo a votac;ao do re
mensalmente ao Thesouro Nacwnal a. qun.n-~ c_1uerime11to do Sr. Barbosa Lima (3" üis-
tia quo for estipulada para o pa.gamcnto do <~ussão) ; . 
:fiscal. . . _ . ~ Voia.ção do projecto n. 713 A, de 190-l, au-

§ 2. o No caso da mfracçao ou mob;:;crvan- torizando 0 Goveeno a. conceder, no corrente 
cia das disposições legaes (1ue a regem, a so- a.nno uma ;:;eetunda época CLe exame aos es
cieda.de incorrerá em multa do vaJor de tuda~tes de p~eparatorios (2a discus::;ão); 
200$ a 1 :000$,imposta pelo :fiscal,com recurso votação do projecto n. 18:3, de 190:3, que 
para o Ministro da Fazenda. . . _ i;orna, extensivas aos auditores ele guerra do~ 

Art .. :L o Revogam-se as d1spos1çoes em 1 o, 2°, 3o, 5o e 7'' districtos militares as van• 
contrariO. ta.'?'ens do decreto n. 92l, d.o 27 d•;, dezembro 

Sala das Commissões, 3 de dezembro ele cle"l9ol (2a. discussão); 
1903. -J. ,;1. N eiva, presidente. - Vi,·gilio Votação do projecto n. 63, de 1903, man
B1·igido, relator.-E1·r~tirio _Coutin1w.-1l:fat':- dando reverter em favor .de D. Ther~z.n. 
ricio de Abr~tt (com restricçoes}.-Passos Jft. Cesar Loureiro, iilh~ solte1r~ do fallecuw 
randa Filho. . major Bernardo Lmz Ferreira Cesar Lo~-

. _ . reiro, a pensão de 84$ mensa.es.que J!Crceb~::t 
·~ Commis;sao deOrçamen.to:. ::~.que fm pro-~ sua. milc, viuYa daquelle maJor (chscusstJ._o 

sente. 0 proJecto . . da Com1ms~ao do ~~·zenda müca) ; • . . _ . , · 
defermdo o pedtdo do Jovmo .Banal da Continuação o.n. .2a d1scussao do proJGc~o 
Fonseca e. Dini.z de Souza, ~ar.tlns, emp1'e- n. 30 A, de 1904, autorizando o_ ~reside~to 
gados pubiiCos, para ser pemntt1do aos func~ da Ropublica a cncommendar <.L mdustrta, 
cio~arios federaes, civis, co~signa:r~m . a p~lo · Ministerio da. ~:I<.trinlw., os· na1·ios quo 
SoclCd;.tdo finonylii:a Cooper:l.t1v<1 C1v1l c.l_9s menciona ; com parecel'es e cmcnJ.as dn,:; 
Funccwnal'lOS PulJhcos Fcderaes, de que su.o Commissões de 1\Iarinlta c Guerri1 c ele Orça~ 
os peticionarias encorporadores, dous terços meu to e voto em separado do Sr. Soares tlos 
dos seus ordenados, considoranclo qu? o~v1d0 Santos ; 
a l'espcito o Governo, só oppoz a obJocç<to U.e 3a. u]scussão do pi·ojccto n. 107 A, de 190"1, 
trazer a meLlida. pl'opos~~ t\ugmento n~ta~el do senado, dando novo regulamento ao A:~ylo 
dos encargos da Rcpa1·tzçao do Thosouro, 10· de Iavalidos da Pa,tria ; 
conveniente que des:.Lpp:n•cco ou,.pclo_r~cnos, .~a (liscus::ã.o do projecto n. 121 A, de J 904, 
.fica multo attenuado com a d1spos1çao acl- tornando ohrigatoria,s em toda. a Republica a 
opta~a,om cons~q~encia da~uelle l'ep~ro,pe~: vacciuaçflo e reva.ccina9ã~ contra. a va1j.ola 
refel'tda Comm1s~ao d~ Fc~zencla, d~t~u~! com parecer da Commts.~ao de Instrucçao c 
nando que o serviço. seJa feito em. h.oras fora. su.ud.e Publica. c substitut1vo do Sr. UcputallO 
das do serviço publlco e sem prOJUlZO deste, Erico coelho. 
vencendo os empregados delle encarregados , . ~ .· ,. , d t 

1 uma gratificação quo sei'á. ·pag::t pela men- Levant::t-se "" scssao iJS 4 hor~J..s a ar( e. 
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l.Jresidencia dos 81·s. Pt:wla Guimc!níes, (Presidente), Oliveii·a FigLwi;·edo, (Jo Vice-Pre-
sidente) c Paula Guiiil<!i'("(e~·, (Presitlcate) . 

..:\.o meio-dia procede-se á chamada. a. qnt>. l A este projB_ctu foi offnr-acido um no~a;~el 
respondem os Srs. Pa,ula, GuimtLrãcs, Oli- p~trecet· pelo Illustl'_i) rcltttor da. Comtmssao, 
veiea. Figueiredo, Alencar Guimarftes, Tlto- o Sr. Dr. Sa. tyro Dias. . . . 
maz Accíoly, \:Vanderlcy do 1Iendonç:1, J•!:.\,- Este parccet· _nad:~ moc~If1c::t o Pl'O.J ;ct_o 
quim Piro.'i, Aueclio Amorim, Luiz Domm-~ apresontado ~ . n~:w fo1 traz1_do cumo dollOl
gucs, Dias Vieira., Anízio üe Aln·cu, J:>lua.rdo tl\'O ;i Commtss<to, quo cont_mua. a, fa.zee seus 
Studa.rt, Gonçalo Soui;o, Eloy ele Souza., Fon-1 cstt~dos. qnct· sobre o peo.wcto r1nol' sobro 
seca. e Silva, \Vdfrcdo Leal, Teixoir<l. do i< 1.S Hléa.s llo pat·ecer ela,borado pelo noh1·e 
Sá Bricio Filho, Cornelio da. Fonseca., An-~ Doputallo pela, lhhia. . . 
geio Neto, Raymundo de '\I_irancla,_ ~l'l'Oxel- . ~? apresentar· o n:c.n suh~t~t~uttvo, LlP:vo 
las Ga.lYão Rodrin·ncs Dot'Ia Jovmw,no do, Jll::>Lific~tt' com :dgnm.ls p tlavr.t:s o mottvo 
éarva.lho, Olivei;~ Vallarlãd, Bulcão Vian- i determinante dost ~t n:ünl1:1. deliberaç\ão . 
na, · Prisco Para.izo, Garci~l. ?ire.;;, ~into I Uc::;ojo qne ~l. CJmmiss~lO de Inst.rucç:ã.o Pu
Da.nta.s, Alvos Ba.ebosa., Rodrigues Luna, l !dica· não leve a. JU;:t,l o meu ]Jrocotlimcnto, 
Par_anhos ~ontcne.~ro, Hern. <1l'd.o r;oet. a, 1-~e-~ tra. zcndo o.<tc pe.o,jccto an conhecimento .da. 
1~~dta. de ~.a • .i\1~e\~co de ~·~Ll~uq;w~CJ, 11?· _G,~l- Camara, em log:te. do o!re_re~el-o como um 
'\' é\0 Baptl::;ta., L,turindo I itta,, I. er~elr,t [, ... 11?0-• \ sub~iLiiO tlo estlldú a CoJ.llnliss:.L:J. 
Julio S~mtos, Cruvello Cava.lcantr, Manrrcw - . . 
de Abreu, Cm'los Teixeira BJ'a.ndão, E:3Lentm O n~oi· iso q~w me obrt~·o LI a, assuu prnee-
Lobo, José Booifacio, Bueno de Ptüva., Lco- ÜOL' foto so.nuntc: 
nel Filho Bornardes de Faria., Lamounie~· St'. Presi.lente, eu me a.cho om cumplota 
GodofreJ;, Carlos Ottoni, Manoel Fulgon- diverrrencia, n~o só com relação ao peoj0ctu 
cio, Olega.rio Maciel, 1Venr~oslau Braz, 1 nrimUiYo como ao pa.rot.:ct' clabor<tllo, mas 
i\'Ioreir~ da Silva, ~e,rnardo ~o ,.. ~.a.mp?~;,: divergencia. r1uc se ciecumscecva apenas á 
Eloy Cha,ves,. Paul_tno Carlo::;, I ~,tncl~'t.:.o I questão do onsi.no socundttrio, iiOl'quc, q~1:.mto 
M~ltn., Rodo!phú rv~ll'a?da, Joaq~l!ll 1~:- éi.r·eorgDnizaçã,o do SUlJ<2l'iOl', q.uer f1() pro.J_ec.to, 
xen·a. Brandao, ~Cina.r_do. An.tonw, ?os ... tt I q.tl.· el' n. 0 _ l1~n·ece_ ~' c. sta.o as :~.·~g~laladas Hle~s 
Netto, Carlos C;,~;,tlc~~ti, ,ca.rv,ühv Chavus, que, em thesc, nao. tenho dt~VIªa em a.ccct-
Paula. R<:tmos c l~,trho:s ,t Lnna. tal-as; tenho, por-em, rostrwçao quanto a 

Apr.e-sc a. sessa.o. , . . .. , 1 muitos uos sous Llct:tlhcs. . . . 
E_ltda, e sem debate a.pp1ov:.tda. a acli<L Lf._., i Neste po11to 0 rtue ~-·a mwha ÜIVCJ'gcuclt\ 

sessao antecedente~ . . capi taJ. 
Pa.ssa.-so a.o oxpedwntc. Acho qne a. qunstão dn ensino sectmdario é 

ltrgenti~sinn, tã~ impol't~n i;o como <1 da Ol'-
() 81.· • ..<~len<~lu- Gninl.a~·;-ie:-: g~tniztLQÜ.O do ensmo suprmor. . . 

(1° Secrei rwio) U.eclarn. que ni'ío lli.l. exp:.:dien- lnfelizmontc, torlos sa.bom que a.1 lllet~s do 
to sobro n. Mesa. illnstre f'untlador da Republica, o boncmer-iLo 

. • . .... ., ; . .. , BenjtLmim Cunstu._nt, guc com .tanto cu.rinl~o 
O Sr. Roclr.1g U·~~ L.Jn.,L ( ;- 1 estudou a ot'gantí'.a.\·ao do cnsmo se<mndario 

Sr. Presitlen1;e, pedi a. ,Palavm par:•, tr_az~ ~· I no Brazil, não foram accoitas, corno doviam 
a.o ?onhecime!lto _dtL Cum~:a }lm P.roJ~c,to ser, por todo.~ os espil'itos. . . 
sobre a orgamza.çao_ d~ um 'i· er::ildados. Este o mustre fLuulado1· dtt ltepubltc:.L tmlm em 
projecto é um s~bs~üuttvo ao a.pl'esenta.do,~o mente organizar o ensino integrttl nos gym
a.nno passado peLO 1llustre Deputado pelo E:s- nasios. 
tado de :Minas, o Sr. ~n.stão da Cunha:. Esta.' ídéa. sot'Ü\ fecundt.~. si tivessl} sido 

Toda. tl. Ca.mal'iL ouvm o eloquente d1scurs_o posta em pratica, sogunüo os inttLitos do 
do Deputado que tantas ve_zcs n?s t()m dcle1- fund<.Ldor da RGpublica .. 
taclo com as suas orações tu.o brilhantes. A idéa tão util do ensino inteo-ral foi de-

O projecto em ql!_estão f~i enviado (t Com- turpada pola cquipara.ção dos o estabcl~ci
missão de Instrucça.o PublJCa, onde se acha mentos de onsin.o secundaria, de manmra. 
a.ctualmente em estudo. que, em logar de ter melhorado, _como ima

· ( · ~- ~ste discurso não foi ronsto pelo orAdor. 
o-inou o illustre patriota, o ensmo secun· 
dario decahiu, e ú opinião una.nlme que 
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actualmente Jlo Brazil o ensino secundario tem 
retrograda.do. 

Sirvam estas palavras de homenagem 
:iquelle grande espirito. porque tem sido re
petido que a intervenção de Benjamin Con
stant na in3trucção publica não foi benefica; 
o caso é que só não foi benetic:1 po1•que não 
se executou o seu pensamento. (Apoiados.) 

Acho que o Parlamento deve armur o go
verno federal dos poderes convenientes para. 
reorganizar o ensino secunda1·lo, quanto 
antes. 

E, si fo~ no typo d:t madureza, que me pa
rece o umco systema viavel, que é o unico 
systef!la dominante nos paizes civilizado~, 
acredito que o Parlamento pre.stará inesti
mavel S3rviço ao paiz. (Muito bem.) 

O illu~tre Sr. Dr-. Satyro Dias, no seu pa
J'ecer tao bem elaborado, estuda perfeit~l.
mente o estado em que se acha a instrucção 
secudaria no Brazil; subsc1•evo por completo 
as palavras de S. Ex. neste par~icular. 

Quanto ao ensino superior, St•. Presidon+,e, 
do ha muitos annos p1.ra c<í., ns reformas 
teem sido feitas em detalhes; sã:) inter•ven
ções de avisos, pequenas modificações falhas, 
que tr~zem IUiis pm·tubações que melhoras 
ao ensino em geral. 

Supponho que, si se quizer reformar ·o 
ensino superior, é preciso que a reforma soja 
radical o feita de fond en cornble. · 
' Noto que, nos projectos ap1•esentados aqui, 

se falia muito na liberdade universitaria, 
na libe1•dade do ensino; entretanto, todos 
esses projcctos prendem inteil'<.tmente as fa· 
culdades de acção das universidades á influ
encia do governo. 

Eu, Sr. P.L'e~idente, como tenho a profunJa, 
convicção que o ensino superior só será re· 
formado com vanta.gem quando se as
senta.r definitivamente· no vord:.tdoiro prin
cipio da. libe1•dade do ensinar e da. lib:Jrda.de 
de apt·ender, c1•eio pt·cstar um serviço, vindo 
trt~zer ao conhecimento da Camara um mo
desto co:Jtigent.e synthetiz<1do em um pt·o
jacto que se calca inteiramente no regimen 
univorsit:.l.rio dr's paizos de língua allemã. 
Não desenvolvo mais minuciosamente este 
assumpto p()t'que me res3rvo para a discussão 
do projecto. Si e1le fôr acceito, ainda que 
em parte, ficarão as uni versidadcs, no Brazil, 
com plena libeed;1de de acção e com inteira 
autonomia 11idactica. 

Não penso, com::> muitos outros collegas, 
que a instituiçã.o universitu.ria não traga 
despeza. 

Não (l possível isso. A organização uni· 
vers~tari:t póie ser feita economicamente, 
mas em to1o caso traz augmento de des
peza. 

Isto, porém, nã.o constituirá elemento de 
l'ecúo para nós, porquanto as despezas feitas 

com a reorganização do ensino superior,mol
dada nas bases que apresento, será de fu
turo uma de~peza reproJuctiva; considero 
mosmo uma mediJa economica organizar 
nas nossas universidades centros de ensino, 
sciencias a pplic::t.das que cJn;:;ti tuirã.o em 
beevo tempo fóc.ls, otficinas de estudo para 
a pplicações industriaes. 

Parece-me que qualquer medida tomada. 
no sentido de se levantar o ensino sup3rior, 
principalmente na o•·ganização de c1deiras 
technicas ou cadeiras que possam scientifica
mente influir se>bro o desenvolvimento in
dusti•ial do paiz, justifica essas despezas. 

Outra cansa que, creio, constitue uma, 
p.~rto import:~nte. do meu projecto é o m~
canismo do tunccwnamento na p.n·te adml
nistri.1tiva, das unive.·sida.des e na parto di
dactic:.t. 

Portanto, Sr. Presidente, aoredi to trazer 
um pequeno contingente á Cannra. Si o 
faço, repito, peço vcniu, â Commissão, por
que me julguei n.:> dever de dizer algum::ts 
palavras, por conhecer um pouco, praticct
mente, esses assumptos. E' grande a dis
b,ncia, de quem cstud11 theoricamente uma. 
questão e <.tpanha as idéas bon.s que existem 
em um e em outro autor, e as condensa, á 
daquellc que vê funccionw o mecanismo, á. 
daquelle que sabe praticamente como <1 
funcção universitaria se exerce, como o pro
fessorado tem influído nn. culturc.t (le um<t 
nacão. 

Sou inteiramente pela, liho.'dttdc do sensino 
(muito bem) ; acccito <.t superintendencü1 do 
Governo, e para isso creio no projecto um 
cargo de commi.;srtrio do Govorno peranto as 
uóiversidades c pel'ant.e as fi.tculda.les fe
deraes. Assim, o laço ent,re a unive1·sidu.de 
anl;ononm o o Governo fic:mi. perfeitamente 
estabelecido, e pJdem, no Br<:tzil, todéts as 
universidi.1dos que se org<miztwem func
ciunar uniformemente, sem · neccssital'em 
destas meias rel."ormas que até hoje só toem 
tt•azido perturbação. 

O illustrado Deputado por Mlna.s, Sr. 
Gastão da Cunha, ao terminar o seu discurso 
disse que Anatole France, percol'rendo a 
Alsacitt Lo1·ena, rel!onheceu que o scllo da 
conquis~a lá não estava implantado pela 
força militar e sim pela universiJade sum
pl.uosa de Strasl.mrgo. S1·. Presidente é uma 
verd ~de. 

A sciencia (l a forç.1 na Alleman ha. ; a 
uni versida,le é o grande poJer. é a alma 
mater sobre quo se assenta. a })Odcrosa con
federação germanica. 

As universidades italianas remodeladas 
po1• Baccelli estão transformando a It:1lia 
moderna em um pa~z admiravelmente orga
nizado, sob o ponto de vista. acientitico e 
industrial. 
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Pois bem ; é isto o que peço para o meu 
·paiz: quero essa força mantida, afim de 
·que possamos encaminhar a nossa patria. 
• para o destino a que tem direito. 

Tenho concluído. 
(Múito bem ; muito bem,. O Ol"l(do,· c muito 

.felicitado . ) 

O Sr. Presi(lente- Fi~am sobre a 
mesa até ulterior deliberação os projectos 
<tpresentados pelo Sr. RoJ.rigues Lima e o 
.dos Srs. Rodrigues Saldanha. e Oliveira Fi
:gueiredo. 

Deus guarde a Yo~sas Excellencias. 
_ S. Paulo, 26 de julho de 19;)4.-Dr. J. P. 

,')'ilvei,·a CintNI, lll'C~idente . 
S. Paulo, 2:> de julho de 1903. - 2:3, rua 

Bom Retiro - Meu caro amigo e collog<t i\L 
de Azevedo . 

Nã.o cultivando relações de amizade com 
os representante.;; de S. Paulo na Cama.ra 
dos Deputados Federacs, que me habilitem a 
merecer de qualquer delles um f<tvoe, venho 
podir-te entregar a um nosso representttnte 
compntentn, a incumbenciêl. de entregar (t 
Mesa da. Camara Federal o mou officio, apre-

0 S.r. Franciscq · ::ua.It.a- Sr . . sentar o projecto de lei, fundamentando-o 
Presidente, pedi a palavra tão sómente .para em um puqueno discurso qnc posstt ser mais 
declarar que recebi uma representa-ção de ta1•do publicado em nosso Relatorio deste 
:S. Paulo no sentido de ser creada uma lei no anno, pedir o apoio dos saus collegas pn.t·a 
Brazil,protoctora dos animaes, á. semelhança a app1•ovação do mo.m1o e, fin~tlmente, re
do que se pratica nos diversos paizes civili- commcnúal-o <i. sancç,i'í.o prcsieencial. 
zados, taes como: a Inglaterra, França, Ar- Nada se t em feito no Brazil em relação él 
gentio;_-.,, Estados Unidos o outros. protecção aos animaes. Que :·o crer que de 

Envio a. r .;prcsentaç:to á Mesa, afim de quG tempos a tempos se tenha. organizàdo uma 
'l · d l d ou outra sociedade para es:;e fim em algumas 
•110 80JlL ac a 0 cstino competente. cidades importantes dos Estados; ma.s totla,s 

DOCUMENTOS A QUE SE REFEIW O SR. FRANCISCO 
MALTA 

lllms. e Exms. Srs. Pl'esidente e rnais 
membro.:; do Congresso dos Estados Unidos 
-do Brttzil-Em nomo da Sociedade União In
. ternacional Protectora dos Animaes, de São 
Paulo; e na qualidu.dc de seu presidente, 
venho lembrar-vos a necessidade desor croada 
~no B1•azil uma lei protectora uos :mimttes. 

. Htt mais ue meio soculo que as nações 
cultas da Eurl>p<t c os E'ta.dos Unidos da 
Amer·ica do Nor·tojtL deceo1ii1ram as primeiras 
leis sobre a matoria o, c!Jmo conseqnoncia 
natural, cont:1m se, bojo, por dezenas c até 
por centenas as soc:cJ.adcs p1•otcctoras dos 
animacs nesses paizes. 

Entretanto, nada ou quu.si nada se tem 
feito em nossa patria em matcria de <Lssis· 
teociu, aos animaes que, po1• serem entes in· 
.defesos e feacos, mais carecem de quem por 
·elles velo, de quem faça leis que lhes mi
no1·em os soffrimentos quo gente ignorante, 
ou egoist::t, qniçá cruel, lhes impõem dnra.. 
.mente. 

·u1·go, pois, crea.r uma lei protectora dos 
.anim<.Les em nossa patria para nos elevarmos, 
lJOI' esse modo, ao nivol da aprimorada civi
.lização do .scculo que desponta. 

Confiando na vossa apurada, cultm•a de 
e~pirito, ouso acreditar que essa lei será 

.apresentada., approvada e sanccionada com 

.a rapidez com que evoluem o tornam-se em 
.realidade as idéas de olevado seotimenta.· 
lismo em uma sociedade de fina cdnca.ç~ão in· 
.tellectual e moral. 

ellas toem tido Yida ephemera,não passando, 
as mais das vezes, da sua sessão inaugLn'a.l. 

A unica. soeiedade protectora dos a.nimaes 
que tem vencido o indifferentismo do nosso 
meio dissolvente e conseguido reaes e não 
pequenos resulttldo~, é a nossa do S. Paulo, 
que já conta quasi dez annos de existoncia. . 

Até o começo do seculo p:.~.s:;ado a huma.
nidade, em ger<Ll, consider·ou os animaes 
como sere::; despresi v eis, a ponto de não me
recerem a mini ma compaixão . 

Os apupos e o ridículo com que na Ctt
mar:.t dos Lot·ds cobriu e procurou aba.fat• o 
discurso do Lord EL'skine, pronunciaúo em 
1811, pedindo prote·çã.o a.os p;>bros animacs, 
dão idétt n i tidi~ do menospeeso aos animaes 
nessa, epoca. 

En tl·otan to, a causa, por sm• hoa, foi ga,
nbitndo terreno, até que em 18~2 foi decrc
ti1da na lnglafmra a primeira. lei prote
ctora dos anima.cs. dcnomina.<la Lei .i\Iartin, 
em homenagem ao ministro <1uo a promul
gou. Em 1824, foi organizada em Londres, 
a. pi'imeira sociedade dos aolmaes, que ew 
1840 rccebett o titnlo ue Royal, ficando, de 
então para cá, sob a immed~ata protc~çã.o 
da familin. real da Inglaterra. Tem filtaes 
em todas as ciLLa.des do Reino Unio e 1) a . 
mais rica que existe no mundo, elevando-se 
seus rcnuimentos aonuaes a 200.000 libras 
e!terlinas !. .. E' por esse mesmo motivo a 
sociedade protectora dos anima.es quo mais 
beneficios faz á. cttusa dos animaes. 

Imit;wdo o bom exemplo da sua visinha 
insular, a F1•ança. tratou da mesma. prop;t
ganda c em 1846 foi creada, em Paris, uma 
sociedade protcctora dos animaes. A Alln-
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manha, a Austria, Paizes Baixos e Escandi
navos·acompanharam o movimento, promo
vendo em seus territorios leis identicas. 

Nos Estados Unidos d:1 America do Norte 
foi Mr. Bergh que, depois de uma propa
ganda de quatro annos, conseguiu organizar 
em 1866, em New-York a primelra socie
dade protectora dos animaes. 

Uma vez vencedora, nos grandes centros 
jntellectuaes, a idé<L irradiou-se por todos os 
pontos da Europa e da America; e hoje en
contl•a-se uma sociedade p1•otectora dos ani
maes em toda a . parte que a hnnmnidado 
civilizada cunta um punhado de represen
tantes idoneos. Só na A marica do Norte ha 
mais ele 2:'50 sociedades protectora de n.ni
maes ! ... 

E', portanto, aàmiravel e incomprehcnsivel 
que ainda não haJa, mna lei federal prote
ctora dos ::~.nimaes · no B1·azil. E' tr.istc con· 
statar-se que em todo o yasto tm•ritorio lm.t
zileiro só uma, sociedauo protectol'a dos :mi
maes funccione regularmente e tenha atttn
gido um decennio de existcncia. Essa uoica ~ 
a nossa ... 

A lacuna é tanto ma~ ::J estranhaYel, quando 
nos apresentamos <:ts nações c i vílizauas como 
sendo ·um povo essencialmente sentimenta
lista. 

Dispensando protccção aos animaes, con
corremos poderosamente 11ara amenizar o 
caracter- o os costumes da nosstt nacirmali
dalie. Poi!:l, o povo que trakt com br;~ndura 
os animaes que lhe ajud;_tm :L vi YOl' é bondoso 
:para com seu semelhante; a::;sim ta.mbem o 
individuo que maltr<tta um e.nimai não t::'ü'
dará a ser doslnunano par:.L com o homem. 

Si isso é o que uos ensin::t a sD,bollo1·ia po
pular, cuidemos de n,mcnizar os habitos e os 
costunws naciona.es, onsi I.Htndo <tos no::;sos 
}nttricios o:' meios br;_~ndos e l11nn:mitarios 
com que do,-cJnos tl•atar os pobl'Gs animaes 
quu ta,nto auxilio dil•ec1,a ou indirectamento 
nos pl'estam nesta vi<la. 

}.1a.s ••• ago1·a é que pm•c;~bo qt\C te _estou 
roubando lH·ecioso tempo com cousas tao sa 
bidas de ti-coraç:ft.o c a.lm::~, de bondade infi
nita-intelligoncb e crndiçft.o tão fóra do 
commum. 

Terminando, peço-to confiar o officio e o 
esboço de projecto juntos o. um nosso Deptl
taflo paulista que possa c queira se ~ncar
regar de fazer um pecrueno e bem rendll~ado 
discm'so na occasião de apresentar o proJecto 
de lei para protecção dos animaes. 

Vae tambem uma pequena brochur~ con· 
tendo a lei fundamental sobre a mu.teria em 
-vigor na Repubtica Argentina; acompanhada 
dos regulamentos municipacs da cidade de 
Buenos Aires, para que se saiba, por occasi~o 
da discussão do projecto, que a le1 que pedt
mos já. está em vigor na Republica viziuh;1 e 

em outros paizcs civilizados, como acima dis- 
semos. 

Na crença de que não encontrará esse pro
jecto de lei a mínima opposição . da Caml~ra, 
peço-te recummendi;tr ao t~~ amtgo que ob~e
nha dispensa de mterst1e10 nas tres diS
cussões, afim de termos essa lei em nosso 
paiz antes do fim do proximo mez viu<louro. 

Já é tempo de fimlar a pl'esentc e o faço 
abraçando-te affectuosamente po1' ser, como 
bem s::tbes., teu collega, amigo c admira.dor. 
-J. P. Silveim Cintra. 

o Sr. Presidente- Não lla mais 
oradores jnscdptos. (Pausa.) 

Continüa a discussft.o do requerimento do 
Sr. BarlJOsa Limn., oll'orecido na sessão de 17 
do conentc, cujo teor é o seguinte: 

«Requeiro que se solicitem do Poder Exe~ 
cutivo as seguintes informaçõos: .. 

l,l\ Si é verdade que, segundo not1C1a o 
.Jo?'1Ull do Cormne:·cio do 6 do corrente, no 
leilão publico àos bens da. Estrada de Ferro 
União Sorocabana e Ituana, feito pelo lei
looil'o As~is C<.trneiro, no dia 5 ultimo, tend_o 
o representante da, União, Dr. Cosario Perei
ra, J o procUl'ador da Republi_ca, _lançado 
ll.OOO:OOOS ao apregoar-se o prnnmro lote, 
e não h a vendo sido por pessoa alguma co
berto esse lanço, o licitante, em n.ome da 
Fazenda, Nacional, c deJ:.oois tle n.ccmta essa 
oJTerta polo juiz da liquidação, ahi pr~scmte, 
-augmentou mil contos no la;:ço (etto, em 
benefic·io e no inte1·esse dos creçlo1·es _da 'rnassa 
(sic), repetindo essG acto do llberalldado nos 
cgwtro; lotes subscr1u0ntes. . 

2.-a Si, podendo a Fazenda Nacwnal ter 
adquirido na hasta publica a~~wlles b_ens l?Ol' 
menos cinco mil. contos r.le 1·e~s, arbttrarla
mente accrescentados pelo seu re1H:~scn
tante aos cinco lanços não cobertos e J_a ac
ce·ilos, estava o representante aut~rtzu.do, 
por quem, c em virtn~~ de quo lu1 n. P_?l' 
essa fôrma lesar a Unw.o, dando do mu.o 
bcijad:.>, u. terceiro~ intol'cssa,dos :1 t~vult~~da 
impqrtancia ele 5. 000: 00~$. que deviam ser 
poupatl(1!-:l u.os c~:ft·es publtcos. . . . , 

s.a Que providenctas deu o Governo para 
1'chaver essa import::mcia illegnJmcn_tn doada 
em sou nome aos credora~ supracitado~, e 
si já mandou proceder contra seu prod1go 
procura.dor. 

O Sr. Preshlente-Tem a palavra 
o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Bti.rbosa. Lhna, ( • ). -
Sr. Presidente, antes de ent1:ar pro~ria
mente no assumpto, que motiva. a mmhtL 
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prcsança n11 tribuna, seja-me licito dirigir, n;Io se saldará. com 15.000 contos. Esta. 
mais uma vez, um appello a V. Ex. nó obserraç;-to, feité~ no pt'ojecto •:lo illnstro 
sentido de, inte1·posto com a. bon:'irlde que membro da. Commissilo de Orç<.tll1cnto, vciu 
lhe é propria o sr.u Y<tlimento, con.segnir da. :Llliviar os nossos animos appt·chensivo.s do 
honra.da. Commissão de Or;;;~mcnto pa.recer justo receio de que o Tltesour·o nüo compor-
pal'n. alguns pl'ojectos que a.prcsentei no tasse tama.nh<.l. despcz~t. · 
começo desta sessão. Es:)e.;; pr·ojocto;,; j\. Dizia. o meu distincto coltega, memht'O da. 
obtive1•am parece1' da Cummissão de ~-I;:n·i- Commi::;s:io de Marinh;:t e Guot·ra, (ltlC o 
nha e Guerr;L e seguiram, regimentalmente. t~n.so ora daqu :: llc::~ que muito !cgit<.tma.r::ente 
para a pasta cb Commissão de Orç;.tmento, jnstiticaYam nm l'eqnorimonto no ~or.tido ele 
da qual não lugTara.m ubtol' o necess~tri J Yol ktl' o pl'ojcctu (L Commiss5.o de Ot\~a.mcuto 
:parecer. p :1.1'a. quo esta. especificasse os l'ocur;;;us urdi-

Insistindo po1' essa, fot'ma.lidnde, sem a narios com que prctenclia l'azol' face a esse 
. f!llltl os meus projcctos niT.o podem Yie a disvenrlio; ao que a~udiu o honl'atlo Dcpn

dcbatc; viso cu, Sr. Presidente, apro-;;citar t;tdu por S. P;wlo, dizendo q1te 1úo ha.\'i:t 
as dechra.çõos optirniskts e insu . .::poitas, \ C!llú roceial'. porque o s:tldo e1·a tamanhu, o 
:foitas dcsi;,l, teibuna por um \lo;, honi'ttclos crescimento d;t rcceic<t arr,~ ·· adad;L pot· tal 
mombros da Commissã.o de Orç:tmonto, no I mut..lo o~ced i<!. ao alg<uislliU da t'ecc iL <~ or
simtido da. ox.istcncia. de um lal'go c copiow çada, qno so l)OÜiiL t ,·r desde log-u '-" gl'itta 
sahlo no nosso orç·amento ; saldo de ta.L seguranç::t de qno n:i.o f'n.l1;;1.ri:tm rccmso~ 
ordem, disso o honrado Deputado poe São pal'a l'azor üv·e a esses compromissos uri
Pa.nlo. Sr. Galelio . Carva.llw.l, quo to~las lundos, seg .. ltlldo a .cuntextll.ra <.tes:->o projoctu, 
qua.nbs despozas extL':.lOl\linarla.s o lmpee- de contl'aetus qllo o mesmo ;wtot•lz;,, o Cio
vistas t cem surgido (o não são em pcquenú. vemo a Í<lWl' pu1· t1·iennios . 
somma ~ ) teem sido fcli:m1cnte cobc:etas Sl n~sim é, o tendo outl'o illusko membl'u 
pelos recm·::~os ordina.rio3 do mesmo orça- da Commissi't'J uo U I'çamen to ( ''l\Í<.L V. Ex. 
mento. como e.,tou bom i:Ll111Xtl'<J.clu) sido twtur dosl.e 

E' um peeioclo Lle plDtl1ora., i'"c~t~o p:::ú·G- projccto quo augmcrüa. u::> ga.sl.os ptütlico.-:; 
cido comt,,quclle que dnrttnto a.lgum t em p1> em somm<t forrnid:tvel, o tendo na. justifi
oxistiu na poJc1'os:1 Rcpublicn. No1•tc-Ame· cação d;) pro,j r K~Io o ltonradn mmnbro da. 
rica.na, e qn:) f1Ji motivo pên'<.t quo 03 politic Connnissão Oll;:ipêLl'ado a:'l condiçl:íc.-; dct ar
men so lc~mbrassom do vot[Ll' ccnton:1s e cem- m ;tda com as riu cxo:·cil;" JW.cional, dizendo 
tonas elo pensücs ao:~ veter·ruw:,; dt~ gucl'r:c üa que, as:::im como nflo so dovi;.L lleix:l.l' dosam
Secessão. 1 pamdu. u. al'mnc!;r, ao pon1;o de :-;o eneonLr~n· 

Ne.sstL occ:tBifio :1ppn.reccn lá, eomo tí.c YC- . co111v u.,;t:i., ni'lu so devia. tambem d\dx:t'l' do 
zes. n,ppa.rcce: iMltli, a. me:.;mít cor·t•enü_. impet-! bdo o exe ,·cito, <~ m11ito a proposito o cmial 
tincnto do:;. CJIIG por doma.is so preoc.~ltpam li que mt solicite. put• inturm<)dio do V. Ex:., 
com u:-) in tm·osso.:; do.-:; conlribnint.t!.S, lem- d;~ ,IIOill'atla. Cummissã.o do 01·çamon t.o a 
ln·ando que o caso c;·;~ p 1l'í1 rcHlnzir as tax:.1.-; I gC!ntilczn. 1lc d.a1· Jl<LI'cem', na.tuL'almente 
c os tl'ibutos, do llliLiloil':l, a. baix:1.1' o or·.;a- eumo jillg:~l' mais conyeuionto, solJ:t•c meu.-:; 
monto ch t•occih o a. evitar um ,,upaodl tlo11 .-s p 1 ·oj:~ctos J'dati vus ao uxo1·cHo n;wion:.d 
tama.nlw, quonada lll'H'almontc justiliciL\'i.l, c quo ou 1't1nüamentui em se:'lsí'io dn :~o de 

Não dil'oi qun sr,ja tl.'tll o no~.:'u C<L:';u; o junho . .l:í. ni11J (•. som tompu, cu1nu V. Ex. 
oxco:~so 011 o Sitldo ain .ltt nfi.o e:-:L<t accll~iJ.f1(j verifie" .. Essu; pL·u.iceLos liglll'am nn. urdt~m 
com b<t-;tante preci::;·ü.,J o rig-or, ele mo1lu a dos uo::isus tl·alJi.llltu::; suiJ us n:-:. 54 n 5G. 
nos tr·azt\l' confhtlll}:~ IM ::;n<t segul'an ·~·it u O de 11. G;-J, CJlh~. apt·cson i;u i ncss<.L ucc<t:-~W.u, 
esta.bilitlaU.e. ainda. nilo obteve prn•ecm· <h honra.!!<~ Com-

Totlavl;~, esst~ allogaçã.o fui :pl'odnzidu pelo) missão de !viarinil:,, e Guerra.. Gosi;<Ll'iit quo 
mu.is iususpoíto collogu., por nm membr·o da j esse projccto u. 55 tivcsso t:l.rrtlJom j<'L. <Ll
Commissão de Orç<tmentu, quando se objo- c;,mçado p:1rccer, porque do algum<~ sor•te 
ctn.va desta. tl'ibun:l, qne o pa.iz não estü., I completa. os outros dous, visf;o qnc ltahil. ittL o 
talvez, em cundições ele ft\.ZGl' as gt·ancle.s Governo i.1 empr·oga.r um corto numero de 
dcspezas quo consta.m do prujoct.o Pitta. , me<lida.s de economia quo até corto poni.o at-

v. gx, consentir~~ que cu uso da expre!lsilo tonuam os gastos a mais quo porventura. os 
resumida - projocto Pitta.- como se usa. projoctos 54 c 55 Jovem a. fa.zel'. ·-· 
em tod.a u. pat·tc do muntlo, bitt Palmeston, Hn tn.mbcm <~pt·esent.ado nessa. occ:tsmo 
bill Albm·den. Projocto Pitta, qt1or üizoe outt•o pl'ujecto a qnc doi rninli::t as:-)ignatura 
projecto de despeza de milhões esterlinos e a quo todos ligamos <t m:üo1· itnporl.ancia, 
qne se podem sa.ld<Ll' na qu11dra actual co1n como é n<~üm:d: é o pl'ojucl;o t·el<J.ti_vo :.ts 
15.000 contos ele réis, si o cambio se ma.u- linhas do tit•o e i.í.s socio.tados rospcet.tva.s. 
i;ive1· a L2, mas quo, si porventura, quod Os mo11s dous pl'imoiros projoctus qtw 
Deus ave1·tat, dcgringolr~r u. oito ou u. sete, motiva.mm o appcllo que estou fundamcn-

Vol. IV 14 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:21 -Página 6 de 28 

ANNAES DA CA~IARA 

·r.tando a V. Ex. referem-se aos officiaes sub- anterior tinha publicado por extenso o des
-altet•nos-recordo mais uma, vez quo eu pacho dos juizes da Camara Commercial, 
.não estou <thsolutamente envolvido no pro- do Tl'ibunal Civil que funccionava no feito, 

. jccto nem dirccta nem indirectamente-c aos a proposito de um requerimento em que 
officiaes inferiores, isto ê, aos sargentos. solicitava-se a avaliaç~ão prévia. 

A illustre Commissão, examinando o as- A Gazeta de Noticws, pelo orgão de um 
sumpto, encontra a. parte technica de algum dos seu=:~ mais autorizados collaboradores,. 
uwdo já deslH·avada peltt honrada Commis- dizia no dia 15 de agosto : 
são de l\Iarlnha e Guet>ra e interporá seu «A Constituição confirma. que. perante a 
parecer para que a Camaea decida em sua Justiça, a União comparece nivelada a qual
sabedoria comojulgar mais conveniente. quer cidadão; a lei aflirma que é aos juizes 

Isto posto, Sr. P1·esidente, arrisco-me a que incumbe requisitar J'orç~as para tornar 
fazer algumas considerações ao discurao eifectivas as suas sentenças.» 

-com que, em resposta ao meu, me quiz dis- Vinln. fazendo apreciação ·do caso da 
tinguir o meu operoso amigo e talentoso areias monazíticas. ( Continita a le1·) : 
.Deputado por Minas, Sr. Calo geras. «A' luz dcss3s princípios, é in nega ·rei que o 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI-Apoiado. acto do Sr. Ministro da FttZGnda ê abusivo e 
prepotente. » 

O SR. CALOGERAs-Agra:1eço a VV. EEx. Referia-se ao ucto praticado pelo Sr. Lco-
0 Srt. BARBOSA LIMA -A Camara estará polúo de Bulhões em relação ao . Estado do 

lemb1·ada de que este já agora famoso leilão Rio do Janeiro, na celebre q_uestfto do !taba· 
bl · t 1 d · 5 d poa.na. ( Continíw a le1·): 

. pu · 100 ou praça eve ogar no m e «Isso, porém, é theoria, é a lettra. mortlt 
. a,gosto, dando not:cia de quanto occorreu 
. nessa occasiãv 0 Jo·mal do Commercio de 6. da lei. Na pratie<."t, o que temos é o fino des

potismo que tanto pôde rnand~r cobrir os 
Até o dia 18 ninguem havia levantrtdo a lanços do leiloeiro da Sot•ocabana com mil 

·JlUestão neste recinto. contos cadn um a. beneficio dos credores, 
O n~odo como o criterioso orgão de nossa como toma,r (L viva fo.·ça as jazidas de roi

. imprensa periodica noticiou este ca'5o mo- nerio que entende que lbc devem pertencer.» 
tivou um verdadeiro escanJ.alo nas rodas De modo quo, em resnmo, p:1ra o chro
g_ue nesta Capital se preoccupam cum taes nista foi puro despoti:;mo, <1uer dizer, não 

. assumptos. O Governo nenhum pls~o deu oncont1•a assento om lei. 
n.o sentido de acalmar a ju:Jta. índignt~ção E' esse o conceito <lo despotismo; foi pu1•o 
que semoll.w.ntes eph;odios pl'O\-oc:.t.m. despotismo mandar o Govet·no cohril• os 

Si no dia immediato ou duns Jias do pois lanços do leiloeiro d:.t Soroc:a.ba.na com mais 
o orgão o!Ilcial ou o!Ilcioso, dados os nossos ll. 000:000$ a, cada um l•)te, etn beneficio dos 

·costumes, tivosso docla.rado quo aqucllo inci· credores. 
dento não em VOL'dttdeiro, Cl'eío <tuo a ques· Outro jormtl criterioso, que sabia muito 
tão nilo teria vindo :t (t:lte reciuto. ben1 do que se tinha passado na.quelle leilão, 

Chamando a minha a.tton\~rr.o osso oscan- e quo via, pol' essa 1'ôl'ma, confirmadas as 
t1alo, e solicitado o meu ospirito ptu•a. ost.o apprchcnsõcs que vieram manifesta.da.s em 
ladu pe!a l'CSpJltu.hilid:~de dtL fonto em q_ue a.rtigos do agosto cleste a.nno (as ponderações 
hauri;L taes int'ormações, fui conduzido a qu(~ acaboi do lm• são de 15 de agosto, poste-

. examinal' mais do porto o dclicadtJ as;;umpto, riOl'CS n.o leilão), apprehensões publicadas pot• 
já se ve desprovido daquello l.l.l' . .;en<tl do e.:~tcjornnl c subordinadas t~o titulo << Mano
armas juridicl\S com que a. mór pu.1•te dos bras indccol'osr~s »,disse, em uma longa local 
.meus collogas está apercebida. meihormento em que se apt•ocin.va e.ste caso da liquidação 
. do que eu para semelhante debato. forcada da Companhia União Sorocabana, e 

Acreditei mesmo que alguns dos collega.s Ituâ.na: 
mais competentes quizessem provoca1• es- 1 « Ao mcsiuo tempo que a Associação Com
clarecimentos sobre a questão. Não vendo morcial inte1•vinha tlio patrioticn.mente nesta 
que alguem o houvesse feito, a.b:l.lancei·mc { malfttdada questão. pu.ra sa.lva1• legitimos e 
a provo~ar estas informações. importantes interesses, o Gc;,verno, com um 

o SR. CALOGERAS- Foi exactamonte em dosas.:;o~bt•o tle pa~ma~, ordeno.u ao s~u l'(í" 
. a.ttenção a esse ILodo de pensar do v Ex preson~antc, Dr. 1 p10cur:~d01 seccwna. , 

d. f- · · . •. • renunciar, em nome da. Unmo, o cargo de 
que ~esp~n L, azendo a devida JUStlça a syndico. Jà se vê quo osn renuncia tem por 
seus mtultos · fim desimpedir o Goym•no para concorro1• ú. 

O Sa. BARBOSA LIMA- Muit.o obrigado. arrematação.» 
O Jorna~ do Commercio, como disse, de 6 Não são palavras minhas, são do contorn-

·de agosto, dou em todos os seus detalhes a poranoo, o1•gão da opinião publica., dit·octor 
noticia.· relativa. a oste fa.cto; e já em dia delta, que a. encaminha por procEmso do mo· 
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deração, da. ::t.ua.l muita gente diz que eu-cs
rt·Ju completamente divol'Cíu.do. \Continúa a 
'ler.) 

« Este procedimento, porém, foi de uma 
;rahulice grosseira. O Governo administrou 
até agora. a Estrada, foi o administr,v:lor c ~ 
·deposibt•io de h~f!.S de terceiros, o. agol'a, 
.aba.ndon:L e:;s t plSLçao, dmnitto-se desse car•ro 
sem prest~tr contas da _sua. administraçRo: 
COnta~ CUJO CX:J-111~ SCrLiL CUL'ÍOSJ, porquo é 
•notoru1 a decn.doncw. (la.s rendas da. ostt'ada 
,durante a. sua a~lministra.çãu.» 

0 SR. CALOGERA.S - Não apoiado. 

ü. SR. BARROSA 1::!:\I.-\. - Não apoia.lo :to 
.art1go, pot•que eu nao estou dando a minha 
:opinião. {Continúa a le1·.) 

« Além- disso, é sabido que os syndicos 
·com~ o.s curadol'e.s, tutot'JS, etc., não podem 
adqmr1r, por compra ou arrematação, bens 
peetencont~s a pes:;oas ClllC rep:·escntam. 

E' o caso do a•·t. 252 (lv Coligo Penal com 
um paeagrapho unico, :u·tigo muito inter·
~ssan te, como verda<le at•chcologica, mas em 
wdo c<.tso para qu3m g.Jsi;a de estuiae estas 
cousas. (Continúa a lê1·) : «Verdade sejt 
que toJo.3 e3tes princípios lcg~es, to~ll\s estas 
not•mas gara.ntüloras do3 verJadeiros e lo· 
gitimos inGoressoa toem sido systemu.tica
mente postos de lado nesta. questão d:t S:Jro
ca.bana. O vulgo,cltmndo se trat·t. de negocios 
a~sim dmno1•ados e complicallos, ~o.:d;uma. 
dizot• que elles teem h tlcntro-caveim de 
bLw1·o. Mu.s na, Sorocabana, nilo ha. pOL' certo 
essa ca.veit•a : o que ha sã•J tmhas de ave de 
.,-apirza». 

A Associação Commerciu.l, OL',{ào de in ter
esses rospeitabili~sirnos, quo muil.tt voz tom 
vindo a. este t•ocinto rcpt'i)Suntar 0111 PL'JL do.:; 
se11s associados, dos mais cu.rus intJre:;ses ma· 
1ieriaos tlesta pt•a.ça,, iL A.ssociac.~ii.o Commorciu.l 
do Rio de Ja.ncir•u, pelo SOll lJoletim mcnsu.l, 
disse em dous a.·etigos publieallos nos ns. 17 o 
2:3 do mesmo lhtetim, alguma cousn. quo eu 
me pJrmitl,it•oi ler pam most1•ar fltH.tnto Otl 
tinha p:tt•a mo 1•aputar bem ostci:tdo n:.r, con
ducta quo adoptci, vindo ú. tr·ilm11a provoca.l' 
explicações sohre o extt'Ltnho casa : 

«As provas, de soJ.•iedade e reflexão que 
tem dado o Sr. Ministro da. Fazendu., na arl· 
ministração de sur1. p.lsta., é g;1rantia sobeja 
para os interessados na. liq uidaçfto da Soro· 
cabana se não temJrem de pl'ejuizos, cal
cubdamente pla,neja1os,e portanto, de c1uo o 
leilão ou praça, annunciada para. 5 de agosto, 
se não realizat•á. » 

Logo, realizando-se, os JH'ejuizos calcula
damente plan~jados se deram; ou devia con
duzir-se de outro modo quem o podia, de 
fóPma a. fazer com c1ue esses prej uisos cal
C'U:lamente planejados nã? se dessem ••. 

O SR. CA.LOGHtAS- A conclusão é nm 
pouco forçada, niio é ? 

O Sa. B.\ltt3JJA Ll!IL\.- Est,ú, a.qui; eu torno 
a lct•: «As pt•ovas de sel'iedade e reflexão que 
tem ditdo o Sr. Ministro da Fazenda m~o 
adminbtraçilu de sua pasta, é garantia so'boja 
pa.r..t os in teressa.dos na liq uidaçã.o da. Soro
cabana so não tem1rem de prejuizos, cal
cttluclam.ente planejados, e portanto, de que o 
leilã.~ ou p1•a.ça, annuncia.do p:wa 5 de :1gosto. 
se 11ão raaliza.t·:i .. 

E' conhecida a delibe!'ação do Governo de 
encoi·por•a1· a c.~trada. Sot•ocabana :t sua rode 
de estra.das lle fet•ro, e que :.t devulga.ção 
dc3tu. delihot·a<)i'í.o ath.stou por completo os 
concurt•ente.;, incLusive S. Paulo, quo se 
julg:wa dono da situação poe s0u supposto 
direito de encampa.ção. 

Ora, o.Governo sabe C!UC não só os ceedo
res. como os accionist,as, est.ã.'> dispostos a 
entMl' em accordo p:.tra. uma. liquidação :tmi
gavol, reputt~.ndo a este:.v.la pot· preço infe
rior a seu re:tl valoe, c que, cffectu:te o 
leilão annunciado, é tornar interminavel a 
liquidação pelas multipLa.s questões em juizo 
e outt·as que du. a.1·ram'1tação sut·git·ão. 
O Governo sabe de tudo isso.» Dttqui ha 
pou3o tirat\)mos as c0nclusõ:H desta. si
tuação. 

O Sn~. CA.LOGEic~s-Destas a.ffiema,ç:õos do 
Boletim, não é 1 

O SH .• BAJtBOS.\ LIM:A-Sim, dJ Bolet·im. 

011 o Gnvot•no uiio sa.bia. do 11 tda disLo ·? 
Ct•eio quo V. E1e. ta,mb.llll me deu elemen-

tos pa.ra. act•cJit:n· quo o novm•uo sa.bia. 
(<Pol't.:tnto, p .wsi.~tit• o Gn\·erno r.Jm fazer 

a tu•t•emtLWtl;ão som concul·reu l;cs, lauçando 
os in tm·cssu.dos, pn1· q mtlq uot• titulo, nas 
diiHeultL:t<hj (le tun:t liquida<;::l.o intm•mina
vol, o isto depois do tct• pago os credores 
estr:1ng-eiro~ d.l cu.pit;:t.l. e juros de seus titu· 
los, não sori:1. nom decente, nem honesto. e o 
homwlo Minist.r•o da Fazenda ni"to o ra.rá. 
Al'l'Cmít.tar uma cstrad:t. que vale já 
100.000:0008, scnt conbr a concet~sü.o do seu 
proLong-amento u.o porto de Santos, quo G 
va.Liosissimn., por metade do seu valor, dando 
prejuízos a credores com gamnt,ia de unus 
real, e auniquilando o capital a.cciouario, 
quando, todos estes, iucluidos os credores 
rla pt'imeira garantia, se sujeitavam t•eceber 
o que lhos coubesse em um rateio calculado 
sob a base de 80.000 contos, não se póde 
acreditar que se faça, e por oriem do honrado 
Minisl.ro (i:l. Fazenda. · 

O Governo não }>ódo íh.zer pechindws ú. 
custa do cidadão, porque seria isso uma im
moralidade e um attentado a.o progresso 
deste paiz.» 
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O honrado Deputado tamhem abundou nas 
mesmas considerações; não chamou-pechin
cha-mas disse que-a Governo ncTGJ pode ('aze~· 
bons negocias. 

O SR. CALOGERAS - Qun.nJ.o esses bons 
neqocios são feitos em detrimento da, inicic:L
tiva particular. 

0 SR. BARBOSA Lll\IA-E' O caso: bom ne-

0 SR. FRANCISCO VEIGA - I-Ia varias ele
mentos: ha o capLaf da companhia, que é 
de 70.000 contos B ha opinião geral, provad:.L, 
do que a estrada vale essa ou superior 
quantia,. 

0 SP.. BARBOSA LIMA-Perdão, na matel'ÍLL 
em questão não so poJiam ir procurar ele
mentos aliunde, .• 

gocio p::Lra elle. Ináo negocio para o outro. O Sn.. CALOGERAS- A acceitação dos pro-
Si quem compra faz bom negocio, quem ven- prios interess:.dos. 
de fica lesaJo. 

0 Sa. CALOGERAS-Estou certo quo V .Ex. 
sabe que a minlm atnrma1:·ão niio 6 <Lssim 
o..bsolut::t. 

0 SR.. BARBOSA LBIA-V. Ex, f<tlla em-
7;ons nego cios . .• 

0 SR. CA.LOGEilAS-Mas é qu:..md.o lla <lctri
monto da inicii.ttivét particul;w ; é com est;.t 
limitação. 

O SR. BAROSA LDIA-1vias segurmnente é 
o caso. Como é que o Governo não pôde 
fazer bons ~;egocios ? Em qne sentido'? No de 
não p1·ejudicar aos outros? 

0 Sn,. CALOGEIL\.S-Pôcle se daÍ' o caso de 
ützer <1ualquer um bom negocio sem proju· 
clicar '-~outrem. 

O SR. B.\..RDOSA LIMA-E será o oaso·? 
O Governo fez um l•rnn negocio 5em pre

juizo de terceiro ? 

O SR. CA.LOGERAs-Pagou pelo valor. 
O SR. BA.RBOSA Lnn .. -E' o q110 não sei: 

<J.Ua1 o valor ? 

0 SR. CALOGERAS-Ncsi,e caso. minha.s 
explicações fori1m incomplc"Gas. · 

0 SR. BAimOSA LDIA-Pcrdã.o ; elevemos 
ost<lbclecel' uma preliminm· : quando <~s 
questões são collocadas no ponto de vista da 
deferencia ou da respeita.bilidu.d.e do::: colle
gas, não ha discussão possível ..• 

O Sn.. CALOGERAS-Não ê o caso. 
Ú SR. BARBOSA LDI.A- ..• ma.-l quamlo SO 

trata dl1 examinar documentos oJlici:ws, cu 
posso <tssegnrar : não ha documento otr:i.ciul 
algum, produzido aqui, comprobato1•io de 
que o verdadeiro vator fosse aquelle que 
V. Ex. afll.rmou. 

0 SR. CALOGERAS-E' o que creio ter 
demonstrado . 

0 SB.. FRANCISCO VEIGA - Para a llypo
these, não são necessarios documentos ofii
ciaes. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Entã.o, em que base 
se firmou o juiz, por exomplo, para. não 
::t.ccei tu. r ll. 000 c ou tos pelo primeiro lote e 
acceitar 12.000 contos? 

0 SR. BARBOSA LIMA - Está enganado. 
Estú. aqui om Ram:üho-Pn:w:e ( nwst;·a'i'lclo) «o 
conceito do justo preço não é cousa arbi
trarht. » FaÇ() questão que o honrado collega 
me cliga, q uaJ é o ponto de par Lida para se 
s:.tber o que é-justo preço. 

O Sn. C"\.LOGERAS-0 ba.lanço. 
0 SR. BARBOSA LmA - Ou O juiz não a.d 

mittia a a,valiação requerida para servir de 
ponto elo partida e para base da liquidação. 
ou tinha de tomar um ponto de apoio, um 
ponto de partida., colhido nos autos e não 
fóra dos ;wtos, porque não podin. colher ele
mento alit~nde. I-In. de colher nos autos. 

Qual era nos ::mtos desse feito o ponto do 
pa.1·-tid~~ para o juiz, intcrvinuo, a requeri
mei1to dos syndicos, por signal l'equeri
monto lJGm exquisito, feito fór<t da sala das 
audiGncias, no momento de dizer que 11 mil 
contos não sm·viam e 12 mil servi:..1.m para, o 
primeÜ'o lote? Qual era o elemento~ 

0 Sn. FRANCISCO \ri~IG.\ - 0 pt•opdo capi
j;al da, companhia é uma. httse p~Lra o jniz 
formar a, sua opinião. 

0 SR. BARBOSA LDIA- N'ÜO apoi~vJo. En
tfi.o esse el'n. o unico elemento que e~_;tav-a em 
jogo! 

O SR. FRA:'iCisco VEIGA -Não era ~. ... 
nnico; era nm:t da.s bases. 

o sr~. lhRDOSA. LmA- Não bé~Sl,aV~L jo
gm·-se com o conjuncto das v:.mta.gons or.iun· 
das uo nma. concessão do quo osta empreza. 
gostLva o dos onus c1ne a u.ggl'a:vavam '? ~ntão 
par:1 q ne :~o b<danç:.~ o acti v o com o p:1::;si v o ·~ 
Para (1ue se fa.z o invontario pam a avalia
ção em q uasi todos esses casos ? ! 

A Cmmua deve estar lembrada da lei de 20 
de setembro de 1900, lei que deu uma Ol'
ganizaçao de exccpção ao Banco da Repu
blicL~ collocando-o sob directa gestão do Go
verno. (Lê.) 

Estão aqui, portanto, Sl'. Presidente, os 
elementos que me induziram a provocar a 
explicação de meu nobre collega. Agol'a exa~ 
minarei, dentro dos poucos minutos que mg 
restam, para tomar na conside1·ação que me 
merece, e merece muita, o discurso do digno 
collega. 
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Diz S. Ex.: (lendo) «Era do interesse gera.l 
.que o Govomo Federal adquirisse oimmovel 
pelo seu justo preço, e, não se podendo com
padecer com a natureza das funcções do Go
Yerno, sendo a estas repugnante o fazel' IJons 
negocios .• . » 

O Sn. FIL\.Ncrsco VEIGA - r):te': b:Jns 
nogocios deviam estar gryphados. 

O SI~. C.\.LOGEJ:AS -E estão eJlecLiv;_l.m,~ntn 
g1·yplln.dos. S. Ex. me f'uz ju:-;tiçtL -

preço, segundo 20 vezes a. l'Jnda lic1l!Ída. do 
immovol? 

0 Srt. FRA="CISCO VEIGA d:L Ulll ~tpartl!. 
O SR. BAR:JOs.\. Lr.:-,u- NiLo houve av.:Liia,A 

ção. Ello ;J, recusou. 
Tiremos toclas msas conscqucncias. Im<L;..:i.

ncmos que o juiz niio acceitav<t, como não 
Rceeitou. Pergunto: o licitante em nomn r\:_t 
LJnião (j olJrig;Úio <1 cobrit· ? 

0 Sn. Fit.\.KCISCO VEIU.\. _ Evid.entemG!lLC 0 SR. Frt.\.:.-;-crsco VEIG.\.-Si queria. fkal' 
foi um ouphemismo de quo v. Ex. usuu: com o imlllovul, Cl'3. nattu'n,l que colll'iss;~. 
bons ncgocios. Comprenhcnde-so pCl·l'eita.- O Sr~. lhm:us.'c LIMA- Então porc1ue !<tu-
mente a que bons negocios V. Ex. se rcl'el'c. 1 ç>Ot.< unzc mil contus '~ 

. O SI:. R~ItDOSA Lnr.:_\.- Sogui'<-tmcnto nil.o I t) Srt. Fr •. \.;;usco VEIGA- E' que podiêt 
uon otrtrn, Iu Lc1·protaçao. I acontocc1· 'lllC outl'o:-; Jn.nçassom mais . 
. ~C:o;l!irnra;ulo_. a ler) « ..• em pre_juizo c~él U ~.;1~. i~_\.IW'}':.\ LDIA-~Ias tinha. b.LSê <FW 
mlClativn. pa,l't:.culn,r, tormwa,-se neees:)<Ll'lvl cobelriéL Ent:Lo et'<"l m;tis pl'udente coner o 
(lUe, an.tcs de q.un,lqne,1· hnc. c, a.o <.tpreg-u<.n'~-~n.t-~ J .. ·lsco.do fazer_' ' .. Jon_t negocio. 
::c os loto,; no leiiúo, lwnvesso umt~. lJ;tse 1, c;R ,, , •• .. , y; . E . .- 1 -
exactn, Clll que Se firm<.tSSO O l'Opi'OSGnt~mte ln'/'~ "~ r.r:-~·-~~l::>CO ' ~I<.:A- ' ;,l t\. gucm éO·· 
da Fttzoodt~ Nacional parn, propôr um Pl'GÇO -l

5• e cLJ CC: 
qu<.üquer. I O Sr .. !ünnosA LE\L\.-- Ningucm cobriu. 

Então é 0 pro: 1·io Jwnra.do colicga, quo J<L Sendo assun, o que é quo acontece?. 
reconhece a necessidade do uma base. Qual Diz H.am:dllo: ll<tvorüt unuL no·vtt pl'il,<>t, 
e esta, base~ Qual é a lm.so (1ue serviu para um novo leilão e no~se lüilão, ningnem co-
o licita.nte, em nome da União? brindo o lance, serin, adjudicada· ti Fazcnü<.?. 

Pot'qnc o facto, recordemos, foi esto : 0 Na,cion<Ll. 
J)l'üCUl'ador da Unii'í.o ln,nçou 11.000:000$. no 0 SR. FRANCISCO VEIGA-Isto é na, lla,,5t:.IJ 
primeiro lote ; o leiloeiro insistiu umt.L n pnblic::t, CltlO (~muito diiferonte do leilão. 
mn,is vozes, e, não sondo coberto o bnce,pt'O· 0 SR. BARnusA Lll\IA-~Ias supponha, quo u 
curou o juiz. O juiz, que tinha inücfcl·ido um lidta,ntc não éLCcoiti.LV<t, n1nguem l:..Lnt;~a,v<t, u 
requerimento, solicitando n, ;:wulüJ.(?.\.o, ma,s 0 que é ClUC [tcontoccn·h! 
que,soguncto as informações ministradas pelo 
honrallo collogtt,tinhn deferido um 11UÜ'O l'C- O Sr". FH.Axcrsco VmG.\.- Naturalmen:;u 
querimcnto f'eiLo na vo~porn, ou ante-Yos- hn.verit1 ontro leilão, nuts não havcl'i<t clc.
pora:,pot• dous credores no sentido ã.e nJo ;:te- ducçã.o t~tl, como succede ntt lmsta publi.::·~. 
ceitar qué.tlquel' l:.tnco sem ouvi1· os ~yndico:i, 
o juiz uã.o <.tecoitou o lance. Em flllC se lnseou 
o juiz? 

0 Sn.. CALO<.JElt.\.S - ~I~1. l'üCllSil d.o.; L',j}_Jr'O
SCll i,L~,n i.cs tios syndicos. 

O Sr:.. BARBO~A. LDIA- Onde é quo o::~VL ~1, 
bttSO pam essa, l'CCUS<-L do <1CCGittu•l2. 000:000:) 
e não 11.000: 000$ ? Em q uc lei é <.lefüridtt ao 
juiz que preside <1 um loilão juüicittl essa fa.
culdí.l.dO? Vamos que o juiz nã.o acceitétssn; 
vamos quo o juiz estivesse no oxcrcicio do 
suas fnncçõos com esta dóse de urbitrio a c1ue 
se arrogou no seu direito, não twceitando os 
11.000:000$000. . 

Esttt o juiz zelando não <1 causn, ele uns c a 
causa de outros, mas a causa da justiça. 

O SR. FRANCisco VEIGA-Apoiado. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Bem. Teve aquella 

1mse. Não bast<.t um mero requerimento 
ap1•esentad.o, de plano, ali, no momento. Foi 
o balanç~o a base ? Foi o conceito de jtBto 

0 SR. R\ItnOSA LDIA--Eu não fallci <:111 
\todn(·ção ; nií.o estou cunfu ndindo os termos. 

).Ia.~; o leilüo por quem foi peosiclido? L!d
liois. que lei.lào G esse, que, om vez ele ·"ll 
regular pelo roguiamonto dos leiloeiro3 o 
pd<:s, c:n·ta rni:3siva, que é expedi<.la tto lei~ 
looLro o peh •iLW.l esse agente 1mhlico tem 
de :'C havm'~·vac o juiz pl'csidir c dcsp:.tclw, 
sem quo do protocollo conste este dcsp:<,dlO, 
como constaria si estivesse n<~ sala de :.~u~ 
dicncias? 

Deixemos<~ questão de direHo e passemo8 
á questão de ihcto. 

O pontocapita,t é este: o licitante ... 
0 SR. FRA~CISCO VEIGA- .A Fa.zemht tlllü

ria o justo pret;~o. 
Ü SR. BARBOSA LIMA - Qual era O ju~:to 

preço? 
O SI'!.. Fl'tANcrsco VI~IGA - Ella entendia 

que ?0.000:000$000. 
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0 Su .• BARBOSA LIMA~ Porque? Em que 
se baseou ? O justo preço não ê uma cousa 
arbitraria! 

Foi uma arrematação por autoridade de 
justiça, ou não foi? Bsse é que é o ponto. 
- Foi. Então devia te1· um ponto de partida, 
que era a avaliação, ou explicita ou impU
cita. 

Mas, senhores, o ponto capital é csto: o 
licitante cobriu o seu proprio lance ! 

Lançou onze mil contos; ningucm cobriu o 
lance. 

Que devia fazer o juiz, pergunto aos juris
tas da Casa, eu que sou leguleio? 

Suspender o leilão e marc:u· outro. 
De duas uma.: ou não comparecia mais 

ninguem, além do mesmo licitante -e a Fa
zenda Nacional teria arrematado por onze 
mil contos uma cousa. que arrematou por 
doze mil (e mil contos já é uma cifra do 
preoccupar os · zeladores dos dmheiros pu
blicos!); ou compareciam outros licitantes, 
que cobriam o lance - e o immovel seria 
arrematado por um preço maior, em bene
ficio dos credores, entre os quaes figPravam 
a União e o Banco da Republica, com dous 
terços ! Esta era a situação. 

Tenho concluido. (Muito bem; 'J'lntito bem. 
o orador e felicitado.) 

O Sr. Presidente- Continúa a 
díswssão do requerimento do Sr. Barbosa 
Lima. 

O Sr. ~Loreira da SHYa- Peço 
a palavra. 

O ~r. Presidente -Fica adiada a 
discussão. 

Está finda, a hora do expediente. 

Comparecem mais os Sr;5. Hosannah de 
Oliveira, Passos Miranda, Carlos de Novaes, 
Indio do Brazil, José Eusebio, Urbu.no 
Santos, Christino Cruz, Bezorril Fontenello, 
Vlrgilio Brigido, Thomaz Cu. valcu.nti, F'ran
cisco Sá, Frederico Borges, Sergio Saboya, 
Paula e Silva, Celso de Souza... José Marcel
lino, Pereira Reis, João Yieira, Malaquias 
Gonçalves, Mo1•eira Alvos~ Ped1•o Pemam
buco, Eusebio de And1•ade, Domingos Gui
marães, Neiva, Leovegildo Filgueiras, Tosta, 
Felix Gaspar, Satyro Dias, Eugenio Touri
nho, Vergue de Abreu, Augusto de Fre?~itas, 
Eduardo Ramos, Rodrigues Saldanha, Mo
reira Gomes, José l\1onjardim, Galdino Lo
reto, Corrêa Dutra, Nelson de Vasconcellos, 
Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Sá Freire, 
Erico Coelho, João Baptista, Bel1~ario de 
Souzu., Henrique Borges, Paulino de Souza, 
Francisco Veiga, Ribeiro Junqueira, Astol
pbo Dutra, Calog-eras, Carvu.lho Britto, No· 

gueil·a, Camillo Prates, Galeão Carvalhal'. 
Arnolpho Azevedo, Amaral Cesar; Ferreira. 
Braga,. José Lobo, Candido Rcdrigues, Her
menegildo de Moraes, Aquino Ribeiro. Be
nedicto de Souza, Lindolpho Serra, Abdon 
Baptista., Luiz Gualberto, Eliseu Guilherme, 
Soares dos Santos, Juvenal Miller. Marçal' 
Escobar, Rhadavia Corrêa, Victorino Mon
teir·o, Domingos Mascarenhas, Vospa.siano de 
Albuquerque, Diogo For·tuna e Homem de· 
Carvalho. 

Deixam de comparecer com ca.usn. pa.rti
cipada os Srs. Julio do Mello, Anthero Bo
telho, Sii Peixoto,Enêas Martins, Raymundo 
Nery, Arthm· Lemos, Antonio Ba~tos, GM
delha Mourão, Raymundo Arthur. João 
Gayoso, Pereira Reis, Trindade,Izidro Leite. 
Esmern.ldino Bandeira, Arthur Orlando, Epa
minondas Gra.cindo, Felisbello Fréir·e, Castro. 
Rcbello, Tolentino dos Santos, Marcoli•no 
Moura, Irineu Machado. Fidelis Alves, Silva 
Castro, Bezamat, Abelardo de Mello Vi~ 
ria to Mascarenhas, Bernardo Monteiro,' João 
Luiz, Gastão da. Cunha, Carlos Peixoto Filho, 
Penido Filho, David Campista, Francis2o 
Bernardino, João Luiz Alves, Aldaberto 
Ferraz, Antonio Zacarias, Henrique Salles, 
Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, Padua 
Rezenae, Jesuino Cardozo, Domiogues de 
Castro, Francisco Romeiro,Valois de Castro .. 
Rebouças de Castro, Fernando Prestes, Al· 
vu.ro de Carvalho,Azevedo Marques, Ca.ndido. 
de Abreu, Angelo Pinheiro, James Darcy e 
Cassiano do Nascimento. 

E sem causa os Srs. Rogerio de Miranda, 
João Lopes, Abdon Milanez, Affonso Costa, 
Estacio Coimbra, Elpidio Figuen·edo, Mello 
Mattos, Augusto de Vasconcellus, Carneiro . 
de Rezende, Camillo Soares Filho, Sabino 
Ba1•rozo. Olyntho H.iboiro, Leite de Souza, 
Germano Hasslocher,Alfredo Varela e Cam· 
pos Cortier. 

ORDEM DO DL\ 

O Sr. Presideut.e-Pcço aos nobres 
Deputados que occupem suas cadeira.s. 

Ha.veudo nnmero leg~:~l vae-se peocoder ás 
votações das ma terias constantes da ol'dem 
do dia e das que se acham sobre a mesa. 

São lidos, julgados objecto de deliberação 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 146- 1904 
Determina que o.s cc1deiras de clinica. me· 

dica (ta e 2a) das Faculdades de Medi
cina elo Rio de Janei1·o e da Bahia tertio 
dous assistentes e t1·es inte?·nos cada uma 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. Lo As cadeiras de clinica medica (.1'

c 2"') das Faculdades de Medicina do Rio de 
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.Janeiro e da Bahia terão dous assistentes e 
trcs interno.3 cada uma, em vez de um as
sistente c dous internos como a.ctual
monte. 

Pa.ragrap110 unico. Os 1 ovos auxiliares 
do ensino terão vencimentos iguacs aos an
tigos dn. mesma. classe, devendo o Governo 
emqunnto não forem elles incluídos em or
çamento da despeza, :~brir o credito neccs
&trio par<.t o re:)pectiYo pagamento. 

Art. 2. o ~icam revog.ulas as dispoiç~õ::~s 
em contrario. 

Sala das ses::õos, 22 de ago.3to de 1904. -
R. So.ldonlw. - Oliveira Figueil·edo. -A' 
Commissão de Instrucção e Sauue Publica. 

N. 147-1904 

Dei as bases para a Oi"gani:;;açao de uma Uni
'1Je1·sidade 

(Projecto de organiznção uni vcrsitaria) 

O Congresso Nacional deci·eta.: 

Art. l. o Fica instituida, na cidade do Rio 
de Janeiro uma Universidade investida de 
personalidade juridica e autonomia didactica, 
administrativa e disciplinar, sob a inspecção 
do Estado. 

Art. 2. o A Universiun.le se comporá das 
quatro seguinte5 Faculdades: 

Faculdade de Medicina.; 
Faculdade de Direito; 
Faculdade de Philosophia. o Lettras; 

Faculuado de Sciencias 1Iathematicas, Phy-
sicas e Naturaes. 

Art. 3. 0 A Universidade sorâ dirjgida por 
nm re-itor, com assistencitt do um Pcqtteno 
Conselho, incumbido das questõe:3 adminis
tmtiva!! e cconomieas; c de um G1·andc Con· 
selho ou o.ssembl~o. goral dos pt•ofossor<?s, in
cumbido das quos:;ões didtLcticas. 

§ 1°. Na organização (la, Universidade o 
Presidente da. Rcpublica nomeariL o reitor 
pelo prazo de dons annos. Desta data em 
diante o reitor será escolhido polo Presi
dente da Repuhlica, entre dous nomes indi
ca.dos annualmcnte pelo Grande Conselho 
Uni versitario. 

§ 2°. Pa_rn. o logar de reitor será eleito 
um professor em effcctividacle ou jubilado, 
pertencente o. cada uma do.s Faculdades suc
cessi vamen te. 

§ 3°. Compete ao reitor: 
a) representar :1 Universidade para todos 

os effeitos da lei; 
b) fazer executar as delibnrações do Grande 

e Pequeno Conselhos Universitarios e das 
congregações das Faculdades ; 

c) corresponclel·-se com o Governo ; 

cl) nomear, liconcear e demittir o pessoal· 
da secretaria e da bibliotheca da Universi
dade, e das secretarias das Faculdades. 

Art. 4° Cada uma. das Faculdades será 
dirigida por um d.irector, com assistencia. da. 
respectiva congregação, pelo prazo de um. 
a.nno. 

§ 1°. Cada. congrcga~ã.o apresontar·á. em 
li.~t.n, tríplice os nomes de seus membros .. 
eleitos para o cargo de director, competindo 
a eRcolha ao Presidente da. Republica. 

§ 2°. Compete a,o dil'cctor: 
a) tudo quanto se rcfel"ir á parto admi

nistrativa nos lermos da,s disposições reo-u
lamcntares, e, em seus impedimentos, s~rá 
substituído pelo pl'ofes:Sor ordinario mais
antigo. 

Art. 5. 0 O ensino em ca,da Fa.culd::t.ue será 
ministrado por professores ordina.rios, cx
tr·aordinarios e docentes livres. 

§ 1. o Os professores orJinal'ios c cxtra.
ordinarios surão nomeados polo Presidente· 
d<t Republica por indicação do Grande Con
selho Univct'sitario. quo cscolherà, cn tl:e 
dous profissionaes indicados para cada vao-a 
pela re~pectiva congrcgaç~ão. "' 

§ 2. 0 Os docentes livres serã.o nomeados 
pelo reitor após a c:dübi~,ã.o de provas ele 
habilitaç~ão. 

§ 3.0 Aos professores ordinarios-que oc
cupam o mais elevado grão na hie1·archia do· 
magisterio, compete: 

a) votar e serem votados na assembléa. 
geral dos professores e nas respectivas con
gregações; 

b) examinar os a.lumnos e os candi<l:ttos á. 
docencia, e a títulos scientificos da Univer
sidade; 

c) fazer o curso official. 
§ 4. 0 Aos professores cxtraordinarios com

pete: 
a) substituir os professores ordinarios nos 

seus impedimentos; 
b) encarregar-se dos cut'sos pet•manentcs, 

quando dcsignadtJS pi\l'a C:ise lim ; 
c) fi.tZOl' CUl'SOS livres. 
§ 5.:t Aos docentes livres compete: 
a) fazer ctn•sos Livres nos quaos só poderãn 

loccionm• a materia para. a qual obtiveram 
livre docencia.. 

Art. 6. 0 Ao Pequeno Conselho Universi
tario, quo será c -'mposto do reitor e dos di
roctores das Faculdades, compete: 

§ 1.0 Dirigir o pa.trimonio da Universidade· 
e resolver todas as questõe~ economicu.s. 

§ 2.° Fixar os vencimentos do pessoal pago 
pelo cofre 1a Universidade. 

§ 3.0 Org..1.niz:u annualmentc o orçamento 
geral da. Universidade e o orçamento deta
lhado de cada Faculdade. 

§ 4.0 Autorizai· as despezas cxtraordina
rias. 
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~rt. 7. 0 Ao Grande Conselho Universi-J 1\rt. 9. 0 O_Go~erno nomo:trá um commi:5_
tarw ou assembléa geral dos professores, sarw de sua wtmra confiança, que exercera 
que será composta . do 1·eitor, dos dlrectores as i'uncçí'ícs de fiscal pertwte a Unlverdi.dadc. 
etodos os professores. ordinarios, compete: Art. 10. Haverá p~1.ra cada Faculdade um 

§ 1.° Crear cadmr~s novas ou. novos Tribunr~l Disciplinar composto do reitor do 
cursos p~rm~ncntcs fe1tos por professol'es commLsario do Go~erno e do dirocto{• dtt 
extraord.marws: . respectiva. Faculdade. A este tribunal com

a) _transfoL:mar os cursos pcrm~1,ne~tes _em p:;te impor aos estudantes penas ele sus-
cadelras regidas pot professores ordw<~rw.s; pensrto 'por mais de um semestre, de ox

lJ). augm~nt_ar o ~mmcro d.os pr-ofessores; clusão da Faculdade, de exclusão da Uni ver· 
c) SUPJ?!Umr cadeiras; sid<1de, havendo, porém, recurso de suas 
d) momficar os regulamentos das Fncul- decisões para o Grande Conselllo Universi

dades quando toda,s estas med.ülas forem tado. 
propostas pelas respectivas congregações. . •t , 1 r\. - · .~· 1 d t _,,. . :-- . 

§ 2'). Cornmutar as penas impostas aos ~u "~ 1 
; . .l., u.~:.ver :sl~a. c e1 ay?r func~a,o .. 

alumno:; pelo reitor ou pelo tribunal dlsci· , ;::,; !. . Mmls~~a.~ P01 . 1~te,rmvdl0 ele ;:;ua., 
plinar; julgar os recur.~os, que forem inter- F~~Jd~Ldes 0 ,.asi~o. ~uper~or: _ .. 
l)Ostos sobre as rcsolu~ões cLts coo<rreO'acões . :-; ~· ~espo~del a~ consulüs e peLltdos de 
ê do:-> directores das Fà'culd;_tdes; irnpor"'p~na.s W~JI~~Jaçoesfe~t.as peloC~o;~rno. . ., 
disciplinares a,os professores e docentes; sus- ,;; 

1 
:)· • • conf~r~r, dlploma.~ de d_ouGot es em 

pender u, execução de um ou 1müs cursos, c 11~-~tLCinc11 ·"bavl~<\I~l em plVlo~opllla e. l_ettr~s, 
mesmo de toclos os cursos de uma FacuLdade 1a':'!w,re ".m dnmto: bac.latel em scwncms 
quando 0 exijam a ordem, a, disciplina ~ matl~ematlcas! p_hyswas e naturaes, pharma-
outras cil'cumstancias de momento. ce~tiCos e ~artmra. . . ·J. _ • 

§ 3.° Commissionar professores da Univer- s "~,o ::renfic~r as habllu .. açoes dos candi· 
sidade para fazerem no p::üz, ou no estran- ~~-t~s dtpl?l~ad?s _yeias F:?_~lldacles ~stra,n
~eiro estudos de- aperfeiçoamento. o'·na;s ou nac.oE-ae~, que 9-Uvll am exeicer no 
~ § 4:o Au+.orizar o reitor a contratar pro- Br~?al ~.profis~a? d.e •. medlco, advogado, pha,r-
fissionaes cstrangairos, quando no paiz não m~veu;rco e,.par~.cn~. . ... -.-
houver P"''Soas com a" necessarilt.s lnbilih· . 8 ?· ~eufi.car a hab~llta,,oes dos can
ções. c;, ::~ · ' L L ' dtdat?S cbplon~a.do~ ou nao, _que l?retendmn 

s 5 o Su:·pender os diro'tor"s d·ls Facd· un: dtploma. sc1entlfico da_L!mv2rs1dade. 
dáàes' · qua~do so rovcla~·~m Ínm~pazes elo ,.~· G.o Ve~tfica1_1' a

1
s hal)tlrtaçoe~, dos ~ro: 

desempenho do seu cargo; represent::tr ao fl:s~wnaes nao -~l P,lo~ 1~0~ c1ue que~r :11U excr 
P 'd t 1 1., bl' 1- 't· d 1 ccr as me::;ma:s pr ofis::;oes no Bruztl. 
~es~ en e l. a. ~spu Ica so /~1 ·~n ° "a, (c- § 7. o Recebei' as subvenções e dotações, 

mtssao (lo HntC?r • guando. ~;s,o nat?_ 0··~1 ~~:· I qne lho forem feitas, zelando pela, conser
com com~etcnma tao clev0.ct,1. funcçao. N_e;:,ta, v::~ç1,o e prooTec•-·ivo aun·mnnto ele S"U patri-· 
em~rgencia a, rcprcsent:tçao, que dovcl'a ser, n{~~io "' ,,;j ' "' v " 

assignn.cla por dous terços <los membros do · . · -;~ . . . . . 
GPandc Conselho, ser<.t confiD.da ~to commisséL- Al''"· l.~; A secret::t,ria da, U~nvers1dad.c ter<~ 
rio do Governo; que assumir<.t as runcções do duas s~c~oes : u~n!l, _ne oxpeche~~e e uma de 
l'eitol' até que seja rc~olvldo o incidente.· eontahthdaJ~, Üll'lgHlas rospoc.~tv:1mente po1• 

§ 6, 0 Resolver com plena. autonomia. tocl:1s um. :::c~rctnrw c um thesom·en•o nomcatlo.~ 
as q uestõe:; de interesse da. Uni versidttcle, não 1) llo l'el &o r· . . , . 
previstas na pl'esente lei, nem nos rogub.- § l,' C;~cl~ .u~n0' das F<:LClHda.dos t~t·i umu. 
mantos especü1es, sujeitando-se somcnt;8 á secrfJt<wl::t tlll'JgLdn, por um sccretttrlO. 
antoeização do Governo, nos ca::.os que acar- :\.1·t. 13. O provimento dos ca,rgos ele ma-
retn,m augmento de clespezas para a União. gist.c!Pio sel'tL feito do seguinte modo : 

Art. 8. 0 A's congregações, qne serão com- a) a. livre docencia scm:t obtid<t pcl<.t aprc-
postas ele peofcssores ordimtrios ele cada sentaç~ão Cle uma tllcse por uma, prov::t or::tl, 
Faculdade, compete : sobro um ponto escolhido tL sorte e exposto 

§ l. 0 Indicar os nomes dos profissionacs pelo ca,ndidato, <18 homs depois de soeteado. 
que devu,m ser providos nos cn.rgos do ma.- Si, porem, a these a.prosentada fór trabalho 
gisterio. ele gea.nde valor scientifico o merecer um pa

§ 2. o Pedir, ao Grande Conselho, augmento recer umtnime da commissão examinadora, o 
de numero dos professores extraordinarios, candid•J .. to será dispen&'tdo da. prova oml. 

· aereação de novas cadeiras e de novos cursos b) O professorado extraordinario será ob
. permn.nentes, a. suppressão de cadeiras e de tido por indicação da respectiva congregação 
cursos perm:mentes, a· transformação do que, de entre os docentes livres, escolherá 
cursos em cadeiras. aquelles cujos cursos tiverem obtido maior 

§ 3, 0 Organizar o ensino e ministl'J.l·o succcsso o cujos trabalhos publicados forem 
com plena autonomia.. do m<l.!s :1lto vn.lor scientifico, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:21 -Página 13 de 28 

·sESSÃO El\1 22 DE AGOSTO DE 190 ~ 

c) O professorado ordina.rio serü. obtido por 
promoção, mediante a.preson tação de traba
lhos c títulos scientincos de um professor 
extraordinario. A Universidade, porém, re
·serva o direito de offereccr o o1·dinariato <~ 
um professor da mesma Faculdade ou de 
outra congenero que tenha adquirido granle 
nomeada, por seus trabalhos scicntiticos e 
pala snpel'io1·ldadc de seu ensino. 

Art. 14. O numero de professo1·es ordina
rios e extraordinarios será limitado em cada 
F'ci.culdade, podendo sm• augmentudo ou <limi
nuido pelo Grande Conselho Univer.':iitario, 
mediante prvposta da respectiva congr:•ga.ção. 

Paragrapho uoico. O numer·o do docentes 
.livres será illimitado. 

Art .. 15. o.~ cursos· da Uni vcrsidade serão 
officiaes e livres. Os cursos officiaes porma
nentes serão feitos pelos pt•ofessores ordina
rios ou seus substitutos. Os cursos comple
mentares serão feitos pelos professores oxtr<l.
ordinarios, que poderão tambem fa.zer cursos 
livres. 

§ l 0 .Nos curio3 em que o ensino fur pratico, 
o professor será anxilia<l.o pol' um ou mais as
~dstentes, nomea1os por proposta sua pelo 
director da Faculdade e os vencimentos se1•ão 
pagos pela Universidade. Suas funcções du
rarão tres annos. 

§ 2°. Em cada serviço clinico ou laborato
rio, haverá aspi1·antes livres, de nomeação do 
professor e não perceberão vencimentos. 

Art. 16. Fica instituido o exame de estado 
para veeificação das habilitações dos profi::;
sionaes diplomados ou não, que queiram ex
ercer as pr9fissões d~ medico, advogado, 
pharmaceu ti co e parteira no Brazil. 

Paragrapho unico. No exame de estado, a 
commissão examinadol'a compor-se-ha de 
cinco membJ•os no minimo, será p1•esidih 
pelo director da. respectiva Faculdade, sendo 
iniciado o exarno com a presenç~a do commis
snrio do Governo. 

Art. 17. Fictdnstituido o exame do prepa
ratorios pelo typo de madureza, feito peean
te um jury nomeado pelo Governo e fiscu.li
:z•tdo pol' dologado de sua inteil•a contla.nça. 
Para admissão nos cu1•sos universita;rios os 
alumnos aprosontiLrão um certificado do 
exame de madurezu.. 

Art. 18. As Faculdades da Universülade 
terão as seguintes cadeieas: 

a)-Facul<lade de Melicina. : 
1 Anatomia descriptiva. 
2 Anatomia topographica. 
:3 Histologia .. 
. 4 Physioiogia. 
5 Anatomia pathologica. 
6 Pathologia medica e prope:leutica me

.dica. 
Vcl. VI 

. 7 ~athologla cit'urgica, e properleut1ca 
ctrm•gwa. 

8 Operações c app:u•eiilos. 
0 Therapeutic:L 

lO. Pharma.cologia. 
ll. Clínica medica. 
12. Clinica de molnstL1-3 tr-opica.es. 
13. Cllnlca cirurgica. 
14. Electrothcrapia. 
15. Hygiene. 
16. Medicin:t, legal. 
17. Clinlca. oh.-:tetric:1.. 
18. Clintca gyna~ologic::t. 
lü. Clínica ophta.lmologiG;L 
~0. Clínica pt>diatl'ica . 
~1. Clínica dcl'matologica. 
'.!.·!.. Clinica. p.s~-clliatl'iec~ c de molo . .,~i.<l.3 

nOl'VOS<.LS, 

(IJ) Fa.eulda.:le de Dit·cit:;. 

l. DiL'eito romano. 
~. Philosopllia do tlireito. 
:3. Direito commo1'cial. 
4. Direito erlmina.L 
5. Direito constitucional. 
6. Direito civil. 
7. Economia política c fina.nça.s. 
8. Direito administrati\·o. 
9. Legislação comparada. 

10. Theoria e pratica do processo. 
11. Direito internl\cional. 

(c) Faculdaélc do Philo:wpllia e -LetLt·a:-:~ 

1. Mathema.tica.s superiores. 
2. Geographia. 
3. liistoria. 
4. l-listo ria e Geogl'aphia do Brazil. 
5. I-listo ria compar~L\la dtts línguas clas-

sicas c neo-lat.in::ts. 
6. Lin~ua c litteratura mwionaes. 
7. Littel'atura, latina. 
8. Litteratura g·roga. 
9. Economia política. 

lO. Anl;hropologia c Paleontologitt. 
11. Historia. da Pllilusophia. 

d ) FJ.culdadc do Seicncia,.:; Mathem::l.Llca.s 
Physicas o Naturaes: 

1. ?~btllOmaticas snpel'iorcs. 
2. :Mecau ica. 
3. Astronomia. 
4. Physica.. 
5. Mineralogia. 
6, Chimica. 
7. Botanica . 
8. loologia e anatomia comparada. 

Art. 19. O reitol', os directores, os pl'O· 
fessoi'es oecUnarios,os extraordinarioiJ, cncar-



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 25/0512015 11:2 1 +Página 14 de 28 

ANNAES DA CAl"lARA 

rogados de cUrsos penna.nentes, receberão· 
-vcncimontos ,pagos dll a.ccordo co1u a. ta
bCllla n. 1. 

Art. 20; Niuguom poderá. seguir um cm•so 
ou frequen t:J.r >1 bihliotheca d~~- Univel•sidade, 
sem ter previo.mente ·pago <1 respectiva 
taxa. · 

que o Governo Federal, .. por si ou com o. 
auxilio prestado pelos g overnos estadua.cs, 
se julga.r ha.llilitado a. fazol,o, pedindo ent:.'io 
a nccessaria autorizaçTw ao Congresso Na· 
cionn.l. · 

§ l. O Go-varno nomBar~ um commissario · 
d.e sua inteira. conthnça. perante as Facul
dades de Medicina d:J. Ba.hia e Direito üe · 
S. Pa.ulo e Recire. 

§ l. o J~' faculta.tiva a imcri.pç:ão em uma 
ou mais cadeiras, inilel~endcDtomento d<t se
riação a que olJellecem. 

§ 2,< Ao~ almnnos. que fazem nm curso At·t. 213. As :wtultos Escolas Polytechnica' 
serii1do com o fim de obter um niploma do Rio de hncil·o e de Minas, de Om•o Preto. 
scientifico, .sarilo indic:tdas ~ts aulas que de- pass:niio a SOl' subordin:tdi\s ao ~tinistcrio da 
vam frequentar. Inúustl'ia c Vhção. 

Art. 2l. O pf1.trimonio ela Univel'8idade Art. :l7. Os professores ordinarios quo· 
ser:t constituido: ficttrern o.tldillos so1·ão convidados para. pro-

a) pelas Stlhvcnções e ilou:.tivos qu!l llie encherem t\S vngas que se tlercm, sendo· 
forem feitos; .facultativa a acceitação. 

b) pelos predios que pass~:~rem a seu do-
miolo ; Art. 28. O Governo fa.rã desde já as no-

c) pelo mt1.terüü de ensino existente nas meações de reitor, de director, de professo· 
Faculdades incorporadas. res ordinarios e extraordinarios e entregará 

d) pelas hxas ê emolumentos col>ra.dos, rlA os_ bens UlOYeis c imffi:oVels qU:e, na oo~for
accordo com ag disposições regulamelltares. nmLcde da pPesente le1, passam '' constttmr 

§ r. o O pa trimonio rla. Uni versiit11rle, bem J o patrimonio da Uni versiúade. 
com~ Sul!. ren~a. liquida_ sm•ão convertidos § 1. >Na l'eor~;tnização das Faculdades ex:is
cm h~ulos da d1v1da puhlt~a, cxceptuados os tentGs fica o Govemo autorizado a. p1·over 
dona1.wos com fim cletc:·mmado. nos logMo5 do professo1·es ordinarios os 

Disposiçves ge;·ae~ 

Art. 22. O Governo }Jronmlgarú. os l'egu· 
lamentos espGciaes para cada Faculdade. 

§ l. • .De acco"'[lo com estes r egulamentos, 
a UniversHado será u.ntorízada a cobt·ar 
taxas e r:.molttmentos. 

Art. 23. 0 Goyet'llO incol'lJOI'!l.!'á a Fa
culdade de :Y[edicioa do Rio de Janeil•o á 
Universidade, e cDkm•á ()m ::.ccordo com 
uma das Facnlda.des Livres de Direito, exis
tentes no Rio d!J J:.lneiro, afim de conseguir 
sua incorporação ü, Universidade. 

Art. 24 . ~~s actnaes Faculdadu; e Escola.> 
de ensino superior, nã:o fundadas -pelo Go
verno da União, continuarão a funccionat' 
livremente sem a menor fiscaliz<tção pot• 
parte do Gov-erno Federal. 

Os 'titulo.~ e diplom;:ts dados por esto.s Es
colas ou Faculdades só chwi'io direito ao 
C1Wl'Cicio profissii:JD<'.! depoi.~ ila approva.ção 
dos candida tos no Kccmw de Es tlldO feito na 
Universidade on nas Faculrbdes fGd.er<~.es. 

Art. 25. As actuaes F<leulcbdes federo.es 
de Direito do Recife e de S. Pélulo e a de Me· 
dicina. d<t Bahia SCL'ão reorganizr..d;>~ sob o 
ret,rimen urlivorsital'io, nas mesmas condi · 
ções e coru os n1csn1os d·h:e~.~w e regalias 

. que a.s Faculda.clos congenares da Univer
. · sidade do Rlo de Janeiro. Estas Fcv:últlades 

coriticuarão ~oh a dc:lpend.encia do Minlstorio 
do Interio r e constituirão nuclecJS de futtll'a.s 
uuíver.üúades, que sorão instituídas desde 

actuaes !cotes cathedraticos, c a profcssm'eS· 
extr<tortlinarlos,os actuaes lentes substitutos. 

§ 2. • Os actuaes lentes catheil.raticos e 
substitutos que não puderem 8Cl' aproveita
dos na. nova organização serão considerados 
a iltlitlos com 'todos os venchnen tos que per
cebem actuQ,lmente. 

§ <1. • Os actuaes Lon tes c a thodra ti c os, no 
meados Jlrof'essores orrlinaríos c que forem 
enc:J.rrogaélos das funcções do professores 
extr·uoi:dinul'io.3, na regenci:t de cursos per
manent~->, 1\0Zal'iio d.e todos os predicamentos 
B -vencimentos de professores ordina1·los . 

§ ·L • Os ctírgos !lo milgistet'lo nn,s Facul
daaus Lie Ph ilosor>lüa c Lettras, Scicncias 
Iviathom:l~icas, Physícas e Naturaes só serão 
provlJo~ depois qne as Facu!dn.des fed.eraes 
exi;tcmtcs, l' n. <lc Di reito, do Rio de Jttneiro, 
til'erom c.utl'atlo no regimctl uuil'ersitario. 

§ 5.0 Os Mtuaes auxiliarBS de easino, que 
houveJ•cm prestll.do provas de ca.pacida,ie em 
concurso para os ctwgos q uo exercem, serão· 
nome:~dos docentes li v r as. 

Art. 20 . Só os exames feitos antca da 
Jll'omulgaç.i\o da presente lei nas F<tc t!ltia.des 
Livres serão v~1.lidos para a trn.usferen~ia. de 
alumnos pa1•a as Faculdades submet~ldas :l.O 
regimcu ani ve1•sitario . 

Art. 30. Ficam l'evogu.dus as llispo.o;ições 
em contrario. 
2~ do ago~to do WOJ.-RodTig1~es Lima, 
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TABELLA.· N •. L Vem .:l, i\Ieoa, é lida, apoiada e post:1 con
junctn.mente em discussão a seguinte 

. Vencimentos .do 1)essoal. de Hom~aç«o do 
UUV6"i"il0 

Reitor d t' Unin~rsiilitde: 

Ordenado .... . ............ , ... . 
Gratí!lcar;ão ............... : . . . 

Dir~tor de F.1cuhlade: 

Gratificação ......•.. , ....... .. 

P rofcssor o rUí nario: 

Orclonado ...................... . 
GrtLtiticação ................... . 

!2: 000$000 
6:000$000 

6:000$0()1) 

6:000$000 
3:00C$0DO 

Professor extraül'din:uio q un.ndo enc:~.rrc
gado rle um curso permaneute: 

Ordenado ..................... . 
G!'ll.tific:wão .•• , . . .......... ,.,. 

3:200$000 
I :600$()00 

Cumml~~<ll'lo du G•)\'G\'Uo pet·a.ute a t:uivel'· 
sid"dc: 
Ordenn.tlo ....... . •...... . . , ..•. 
Gl'atiflcu.ção ..................• 

5:000!';000 
3:000$000 

f'AJmmissario do Governo perante o.~ Facul · 
dados :fedamos: 

Or llcnado ... . ................ , • 
Gr<1 t ificar;1o .... , ............. . 

3:200$000 
1:600$000 

St~l a. da.s Cummissões, 2~ de agosto de 1904. 

A' Commisoão de Instrucção e S1ttvlc Pu 
blica.. 

E' anuunciada a. vor~ão da r!ld::tcçfto f:nu.l 
do projocto n. 35 C, de 1904, reformando o 
Rogimento Interno. 

O Sr . Bl·icio Fi!b.u- Peçc: ;t pa.· 
l r~vra.. 

O Sr. Pre sidente- Tem a pula-
vr;t o nobrce Deputado. · 

O Sr. I3a•icio Filbo-Sr . Jll'csi
(lcnte , pedi a. palu.v ra simplesmente pa.rt~ 
apresonf.tU' nn;a cmemla mttnda.nd·J tl•:~.n spôl' 
o n. 15 do art. 35 para o n. 12, e este paro. 
o loga.r occnplldo p elo n. 15. 

J:~ [ENDA 

A' •·edac~:«o fi•wl do p;·~iecto ,t, 35 C, ti•: 1901. 

(Regimento Interno) 

Sej;~ o n. 15 uo ar:t. 35 murlado para o 
n.12eeoteparaon.l5. 

Sala. lbs sessões, '~2 de agosto de 1904.
Hricio Filho. 

o !!!ir. Alencar c .. hLÍUllt.I.'ÜC.;; 
(i• Sec>·~t!J.rio, 2Jela m·dem)- Sr. Presidente, 
a Commissã.o de PoUc\a. con filrma-sc com a. 
'"mGnd~ ~pre;enk1.da pelo i!lus t ro Depu tado 
por Pernambuco. 

Realmente, :1 tranwosição rios n~ . 12 e Hi 
do art . 35 do prqjccto se t orna v a. ncccs
saria para melhor comprchen"'io uas di
versas clisposições desse n.rtigo . 

. ~~sim, a Comm\ssão acceit;.L a. omentla 
apresentada pelo íllustt•o Dep ut ado. 

Ningu,;m m<~i~ pcdinllo J. pal<\Yl'a, ,; encol'
mda :t discussão. 

Em seguida <i po,ta. u. votos o approvadu., 
sa.lvo a emo:Jcla do Sr. Br·icio Filho , t~ reclM· 
ção fimü do projecto n. 35 C, de 1004. 

E' igualrnlõn1;e pust~1 u votas e a.pprnvada 
a emend<~. do Sr. Bricio Filho . 

O !Sr. Presiden1:e- Dcclaro qLte o 
novo Regimento ontl'~ em exccuç,i.o de amt>
tlbã. em deante. 

E' annunciada a votação do pl'ojeeto u. 141, 
de ! 904, autorizttndo o Po:Ler Executi\·o a. 
a!Jrir ao Ylinistarío d~s Relações Ex ter iores 
o credito extr:J.ordinario de 100: 000$, om·o, 
destinado ás dcspezas com um~~ Missão Esno
cial â Colomb1tt; com parecer da Com missão 
de Dlplom:1cia. c Tmtaclos, [ll'cc"dentlo a v o
tuç.[i.o do requerimento do·sr. Barbosn. Lima 
(3" discussãu). . 
· E' annuociada a votação tlo scgninto re
querimento •' o Sr . Ba.r!,os::. Lima, o!fere · 
cído na sessão de 20 do corronto : 

«Requeir o que o projecto 11. 141, de 1904, 
volté a.s Commissõos de Dipli) m:tcia a T!'lt ' 
t:Ldos G á de Orçi.lmento, ~ tê qu e scj:t. envio.d.o 
ao Congr-esso i\aciona! o r e latorio do 81·. Mi· 
aistro do Exterior.» 

FciiL;t a tt"1ilsposição, a disposiçã0 fical'il O Sr-. Barbosa Lhna. (pela m·
,muis convenientemente co !locada, pom cn- dem)- SI". Presid.enw, V. Ex. annuncion :J. 
temle com }ll'O I'idencias relativa.s á manLt- vot açuo do projocto n. 141 '! 
tençã.o da. ordnm no rccin.~o. O Srt. Pm:sJDENTE- PJ.'ccodondo, portím, :;t 

E' um11 tl';>mpo':iiçKo com qua nn.tur-al- j votllção do rcqm:rimcuto de V . .Ex. 
mente conco c·c!a.r3.o os meus honrados col· O SR. B ARBOSA Lnu. - r:a 3> discussã.o 
legus. · deste p1•ojecto eu reproduzi, coro ligeira Vt~-
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.. rian'te, um rcquot•Ünonto que l111vill. fol'mu: 
la"do e mandado á. Me.~a nn. 2• di8oussã.o do 

···mesmo prOjBcto. Ao justific-"l.r cssB rcqu<õ
. ·r-imento na. s~gunda da.s duas discussões qilc 

esse pt•Gjccto póclo t•cgimentalmont'-1 ter, ou 
9ãotive o tJrazcr dll ser ouvido pela Ca
maP~~; quo estava. quasi bda auseolo; a.ponas 
dis~inguiam-mc com sua. cJmpltwcncüt, ás 
3.hoJ'<lS d<\ tarde, hor:' em que começou v. 
discussão. am 12 ou 14 collegas po1' dum ais 
bGnovolüs e d') grupo .dos mta.l'(Üt\M'ios. quo 
aqui ficam acê 4 horas. 

V, Ex. a.unuud.,u a vohç1io do projocto 
em . 3·' di s mssã.o . Fiz v o r rnt is n mtt vez que 
o proj"cto c, portanto. que a materüi quo 
olle consub3tanciava compor·ta pelo menos 
duas discussões. 

Discussão quer dizer q_ue nós poilemos es
merilhar dos motivos que o Governo invo
ca part\ estabalecm•, como no caso quer fa
zel-o, uma emlJa.ixada especial junto a um 
dado governo e, portanto,· ó V. Ex., que 
inca.l'Oa o regimento, quem atllrma que 
aqilelles que discutem esses molivos, que 
esmerilham esses funlamentos, não estão 
descml\Jccando a competeocia. que () Governo 
tem, pl'ivativtt, pa.ra enta.bolar negociações 
com os diversos governos amigos da Repu
blicJ Brazileira., e q11o tambem os Deputados 
que assim discutem estão exe:·cend() aquella 
outra facaldade príva.t.iva do Congresso de 
justificar se\1 voto em favor ou .contra a in
stallação de semelhante embaixada. 

Não me attinge, portanto, a lição que gen
tilmente ine foi pt•oporcionada. na ultima 
sessão, corroboJ·ada em apartes que muito 
me· improssiona1•arn, · ousinando-me que eu 
descorih~co demagogieamente,.como opposi· 
cionisii;.t srstema tieo, que ao P0der E:!:ecuti \'O 

compete privativamente entabolar negocia
ções qom 11s varias potoucío.s nossas amigas. 

:'{tio desconheça tal. Do lado opposto é quo 
se pltrccia querer de>conhecer a nosu com
yeteocía privativa ta.mbem de apreciar a 

legitimidade e a abundancía Oll. OSCl1SS~Z ~~S 
fandamentos adduzidos no sant1do de JUS>lli· 
c:ar essa dcspeza excepcioua.l. · .. · 

Eu sustentei que e>sc tt·abalho do polü1ca 
internacional se podia. faze1' (pJrbuto, e~' 
não vedava) por mei•> de um de nossos lU!· 
nístros acr.editttdos _junto a. outros govet•n_os 
vioinhos, e recJrd.ei que o i:it•. I<:dua.rdo Lls
l.Joii., ·mirHs tJ'o hrazi!eil'o acreditado em La 

eu zol:wa o dinheiro puiJliM, procurando 
mostrar que essa emb:1Índa podia ser feita, 
quo o~s'lo missão pJdia. ser desempenhada, 
como tinlta. sido uma mais detic·1da . mais 
urgcn t.o. po1• um rlos ministl•o3 br•azi!eiros 
acrcJitaJ~s ao lat.lo do go•1erno visinho d<t 
Colombia ; c de .oiÜl'O lado ou levantava. tt 
prelimitJar, 1~ pi•oposito de um a.ssumpto re
la.tivo a. pa.sta do cxtedor, o em estn : quo 
nós niio podemos nJs dar como sufflcien te
mento iufvt•mndos da todos os antocodentes 
de cttda C1U3~tiio sem o estudo dos re l11.torios 
que os ministros são e>IJriga.dos :~ envia.r â 
Cttma.ra. dO$ Depu tt\dos. 

Requerendo e reclam:1ndo esse documento, 
eu não C!Sta.va. pra.tic:l.lldo uma. importi
nencia descompo.ss:ula e desarr;\zoada, es
tavi1 exercendo meu mandato de membro 
desta Ca.ma\·a, ti. quaL o Poder Executivo 
tem o r!.evcr constitu·:ional de envüt.r rela
to.-ios dos varias ministros em cada. anno. 

Aceudiu o honrado Depuhdo. com a elo
quoncia que lhe é peculiar. o Sr. Ga~tão da 
Cunha, que nã.o tendo tom<Ulo, e m t• U.is
cus.~ão, em cons\deraç5o as minhas retlexl>es 
sobre o assumpto, discatiu a. minha pr eLi
minar, foz um <~ppello ao meu p!l.triotismo, 
usando da velha phrase da Igreja Catholica 
-sursum-co,·da. 

En não sou. St'. Presidente , nenhum balão 
capti vo; penso realmente estar identificado 
com o contribuinte ; como particular, só 
tenho motivos de admiração e esti ma pelo 
Sr. Rio .Branco; mas, como representant e 
do contribuinte, cumpro o meu dever appel
lando para o desempenho !eal.dc todas as 
prerogativas do Congresso Nacional. 

Entretanfo, S. Ex. declarou, e essa decla
mção calou-me inteiramente na alma, c dou 
m11ís uma -voz demonstração de flUe eu nlí.o 
estou pt·eso a conveniencin.s secundar ias de 
subordinação, S. E!. declaeou, sam q ae 
nós .tivcss•Jffi03 outro motivo para acreditar 
sinão a sua pa.lavra.. que se trata do as
snmpto delic:dissímJ. q ue ent~wle com a. 
in t0gridu.de ter d ~orial do p aiz. · 

Paz, Stl tl'ansportilra pa.r11 a. capital do Per(t, 
:para L;ma., e ahi t)rMtra pMte em tod~~ tts 

· discussões conduceme'l ao modus-'llt,end•, ao 
qu.d, permitb a Cama.ra que eu relembre 

. corno um testemunho da ~incerhlade com que 
estou cumprindo o meu dever, ao qual, süm 

·discussão . dei m~n voto. · 

Senhot'CS, não set•ei eu quem cJntribua 
para quo os ribelrinho3 de l çâ e P~t ,omayo 
violem a integ ,·idadc na.ciont>l, tl. falta 
dc;sJ.. mis.>ão p;1,ra a quilo! as bagagens re
servJ.dr.s de um dos ma!s talen·tosos e ~v
lertcs colbga,s deverão em tempo ser 
tt•ansportadas ; nãél sel'~i eu quem faça 
questão de sab3r quaos os my~terios (_Lue 
inici:.lmente envolvem o <lssnmpto . 

Peço licença. para retirar o meu l'G-Iue
r1monto. (MHHo bem •. lliai to bem ' ) 

' .. Portan.to, a minha al;titude não podia ser 
;:rooimada de incorr<Jcto. porque, de um lado 

Consilltiidil, :1 Ca.mara, é concclida a, r e
tira,u<~. p2dil\<~. .• 
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Em seguida é posto a votos, ap:provado de 100:000.~, ouro, d,1s1.1nado ;is c!e;;vc7.as 
em 0• discussão e. enviado á Commis~ão de com umu i\!Lssão Especial á Colornbitt; revo-
Redacçã.o o seguinte gaJas as dis[losições em contl':u·io. 

PROJI~CTO 

N. I<U-1904 

O Congresso Naclona.l resolvo 
Artigo uoico. Fica o Poder E'ectltil'o au· 

toriz<tdo a :tkir ao Ministerio da~ Ra:açiJGs 
ExtePiorcs o creJito extmol'tlinario rle 
100:000$000, ouro, drstinados :is despcz<tS 
com nma M.issão EspcchLl â. Colombia ; 
rcYf> gadas ;\s disposíçõc~ em contt•al'io. 

O Sr. Brieio Filho (pcl(l orrlcm) 
-Sr. Pec~idclltc, pedi a pa.l;lVl'<L parcL man
daP à Meso. unm dcclaJ·o.çilo Llo Yoto. 

Vom <L Mos~\ c 6 lida a. i;cguHo 

V!:OLARAÇÃO 

DJelaro qnc, tcntlo votr~do om 2" discussão 
contr<~ o pee>jccto n. 141, de W04, autori· 
zanilo a Podar Executivo a abrlt· ao Mini.~
terio das Relações Exterio1 e3 o credito 
oxtraol'dinario de lOG:QOOj:, om·o, destinado 
á~ dcspezas com uma Missão Especial ;i 
Colombt;~. mantive mcn voto contra o pr-o
jecto om 3• discussão. 

Sala das se;;sõo>, 22 ill;' ag.1sto dCl 190cL
B,·icio F i lho. 

.O Sr. I<'.ranciseo Veiga (]1ef(L 
o,·dem) - Sl'. Presidente, achõlnào-sc soiJrc a. 
1\Iesa (1 l'etlacção final do :prnjocto n. l,H A, 
de 1904, que acaba rle se!' n.pprovado, re
queiro <t V. Ex. consulte á Cas:t si con
sent~ na vot<J.<:li.o de~tCl indcponilentc da im· 
pressão. 

Consultada a Cas:1, é concedida n. disp::Jnsa. 
pedida. 

E1n sogtlida é selll (lebate appt•ovada a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N. 141 A-1904 

Redacç,To fi1w~ rlo p·,·ojeoto " , 141, dasle ltnno , 
2ua m•!oriza o Presi!.Jente da Repuljlica a 
abrir ao .llfir~isterio das Relar.ões Ji:x!e!·io;·es 
o credito extmordina1·io rle 100:000$, ouro, 
destinado ds despe.z as com H ma illiso·,to Es
pecial d Colombía 

O Congresso Nacional resolve: 

Ar tigo unico. Flco. o Presidente da Repu
blica autorizado a abrir ao Ministerio rlas 
Relações EJ:terioros o credito extraordinario 

Sala 1las Commis~õcs, .?2 de agosr,o de 1904. 
-Domingos Olti!nm·c7cs.- f-V"/ftedo Lcui. 
IÇ oprojccto cnvia.rlo <LJ Sen:.~do. 

E' a.onu~ci<Hl:t :t votaciio do projccto 
n. 7tl A, de 190J, autorizando o <.:ovcmo a. 
CJllcedcr, no corl'cntc nona, um:L · segu nda. 
(•poc<J. de r.x<J.mes aos est11d:.tn t.es de pt·cpa r<t
turiu~ (2" di ;cusoãv). 

Em seguida é po:;t..1 :L YOtos C :tppl'OY<H[O 
em i• disr:us:·:lo, se~lvo .'.L emonda, os sc
g11intc o.r•t. 1" do 

l'ROJECTO 

N. 76A--l()O! 

O Congt•os~o Nac~onal t•csol vc : 

Art. I. • !<:'o GJver11o autoríz~ llo 'I cun· 
eeJer·, no cot•rcu to anno, uma segunda époct~ 
de cxflme:; aos. cs•udan&oó de pt·op:~ra tol'ius, 
;tbl'iouo pJ.l'õl i,so o ncccssarío cred ito. 

E' õl.nnuocía:la ;1 vai.:1çfi.o da seguinte 
cmcnd•~ oil'et•ectda polo St·. Prisco Para.izo. 

«Ao art. I. • SubsLi Llram·se õlS palavras 
«aos csludo.ntes do prepa.rator io,; p elas so
guillte~ : ,, parcclli\dt!S, sunkntc aos cs\u
dantcs que, appt·ovados em uma Oll m:tis 
disciplinas, tiverem dú completar os cursos 
pNpar<üorios !'Xi~ítlos pa1" a. matricula nas 
escolas supcrior·es~» 

O Sr. Drieio Filho (i)ef.a ol'flem) 
-St'. Presidente, a C:Lmo.ru. aci>ba de vvt~t l' o 
pro,icctu quu concede, no cm·rcn ~e annu,-um;t 
segunda. épJca 1lc ex,Ltne> aos estud antes de 
prepi\ral.orivs. Vejl., V. i':x. qtiC cu friso 
bom- quo concede no corrente anno -urna. 
segltndu. época llc ex:une aos cstlldclntes de 
p rcpM'•I torios. 

Cu ma saba V. E:x:. (\Lt\ o ulti mo dia de 
dezemllt•o de HJOL vigot•arâ o rJgimcn dos 
cx.1mes parceln.do~. Vendo que era razoavel 
c justa a. concessão do u ma. segunda. ~poca 
anr.cs da te1·mioação dcssJ rogímon, a.pre
~cntoi o pr~jecto que niío mod ifice~ o systema 
de ensino, não moJi/ica. a Lei diL prorogn.çã.o 
de prazo; ~~penas deuLt•o do mesmo rcgirnen 
dá. uma. segtmdõ.t époce~. 

O S R- MORElRA ALV JCS -V. Ex~ não manda 
p roroga 1' o prazo da lei. 

0 SR. BRICIO FILHO-Que foz O illustro ro
presentant!l da. Bahia,? 

Ápresentou uma emenda. r cstrictiva não 
pe1·mittindo quo possam prest:J.r exames de 
preparat.orios ·t0r1os os estudante~ que ae 
a pre~on tem. 
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' . . ' . 

· 01'a, Sr. Pt•esidente, esta restricção não é que ninguem inicie o estudo dos prapa.rn.to
acceitavel, não é plausivel. Ou se dá. uma rios Sl)b a vigcncht do yrimeiro daqnellcs rc
êpoca a toilos, ou não se dtt a ninguem. giruens. Do contrario, dm•emos Io~pr a qtir; 

Chamo, além disso, a attcnção 'J)al'il o se- saja.!n prejudicados :os estudantes que como
guinte factCJ : por occasião da discttssão eu çarem os prcparatoríos, nesta época a. que se 
perguntei ao nobre Deputado autor da. emen- refere o projeeto do nol}l•e Dr.pu;u.do, e é jt~~ 
da qual m·,~ o seu intento, inquerindo si não tamente o que a. minha emenda pZ'ovine~ 
se tratava., . descle logo; de uma campanha ::-!ão procede a argumentaçã-o de S. E:-., 
contra b projecto do Sr. Manoel Fulgcncio, quando diz qao ~\ época. d~ prorog-ação ter
que :proroga. o prazo dos ex~mes pa.l•celladoa. mina n. 31 de dezembro tleste a.nno, porque a 

•.. e S. ElC., com a ma.ior franqueza., de- Ct1ma.ra ha. de estar rem!Jrada. de quo em 
cla.rou quo realmente este era. o Beu pensa- ca,,[a a nuo ha. uma. épo~ 1le exa.mos, tanto 
monto. que o projecto faz a. concessão de estabelecer 

Acudi enf.ã.o como acudo neste momento pa.ra. uuo.s e1n vez df. uma.. · 
dizer que este não é o insta.nte mais pl'opioio o SR. MoREffiA. li.LVES-Qlta.ndo se votou 
para a: apresentação da emenda : ella. tcrú. to · d ~ 
cabimento <luando for submetti<lo á. discussão o projo~ . ha.Vla. uas époo;ts, depois iOi qtte 
na. Camara o projecto do Sr. Manoel Ful- se restringiu, 
gencio, caso mereça approvação. Até agort\ , O SR. BRroro FILHO- "ütenda. o nobre 
tudo (~ pl'ematu1·o, tullo é inopportuuo, tudo or,ldo1·, o meti projccto é um simples pro· 
6 descabido. E' a ra.zão por que declaro (t ject o de credito, a,pena.s d<~ verba. 
Ca.roa.ra dos Depnta.dos que voto co.utr.t O SR. Pmsco P.A.RAiso- Não dá :tpeuas 

· a emenda. verba, faz t(l.mlJcm a oouccssao de s\lgullll<t 
Aproveito a OJlpot•tuuidade p:J.t':'i. pondero.r época. 

que, votando a. Garoara contra. a emenda, E mthe o nobre Depu tado gu~l o pt•cjuizo 
não ftca, por assim dizer, refugada. a pro- ineYill1.vel que trnz o seu projecto, snm :1. 
Yidencia nclla consignado.. ; fica adiaclil, ficn. minh,l. emenda~ 
arredada ; não se dA proprin.roeutc um~1. Appt•ovado o projecto, s3ro a minha cmen· 
rejeição lla. i<.lêa; dá-se um adiamento, pàra da, e rejeit!Ulo depois o pr,Jjecto do Voputn.do 
que em occaSião opportuna n. medida seja Manuel Fulgencio, que l'esultartt? Por:lU. 
tomada em consideração. dos preprm~torios pot· parte daquclles o;;tu-

Nào vou, des,Je já toma!· compromisso de dantes que começarem os exa.mes n,>sga l/.' 
o.cceitur a. emeod:t do nobre Deputado ; êpocu.. !!: é justamente o que quero evi tar 
fico com a liberdade de acceita.l-a ou rejei- com a. minlla emenda. · 

. tal·a, .coafoJ.•ruc no momento eu entcucJer Si o. Cama.J.•il, em tocl.o o caso, peusa CJUC 
conveniante. Não se voja, entretanto, nas devemos rejeitar o regimm <la madurozl1., 
minhas pa.lavra.s proferidas agora, u rr.a im- então me declaro vetlcido; mas, s i a Ca.
pugnação ;t emenda.. mMa cstít disposta a nãQ consentir na 

A Caroara. , l'epito, :•ajeitando a. emenda, vigencia simulta.nea dos dons rogimens, não 
não rejeita. a idr.a. : apena3 vota um a.dia· póde dei,'Car de apprDvar a. minha emcn<h, 
mento. (Apoiados. ) . que evita. os m3Jc3 resultan~cs do projccto. 

São estas a.s poucas consideracões que t r1nllo (Muito bem; muito bem.) 
a. fazer sobre o assumpto, no sentido de on- Em soguida é posta a votos o l'ejolt:ul.t1. a 
caminhar tt votação. (11-lt.lito bem, muito bem). rüferüla. emenda. do Sr. Pt•isco Paraiso. 

. . . E' igu~~lmonte a.pprovado o seguinte art.~·: 
O Sr. P~·i,.;co Parai~o- Peço] ~Reyoga.m·se a.s <lisposiçõcs em conn•at·io.» 

a. pal~~ vra. paro. enc~\minhat• a votação. 
O Sr. :J.Yloreira Alvel!!!l - {Jlcla Ol'-

0 S ·t·. P~·ell!idente- Tem a. pala· dem) requor e ob tem dispensa de interstício 
vra o nobre Deputado. PEil'a quo o projocto que acaba de set' votaclo 

O Sr. P.riseo P:iu·a.iso- (Para 
cncMninl•M· (t voiC!çc7o) - SI'. Presidente, 
:para encaminhar a votação, tambem :peui a 
palaVl'a por minha vez. . 

entro na proxima ordero do tlia. 
E' annuncia.da a votação do pl'o,jecto n. 183, 

de 1!"103, que torna. extensivas nos auditores 
ue guerra. do~ 1°, 2°, 3'' , 5" e j o districtos mi
lit<tl'<lS :1s vantagens do decreto n. 8.2!, de 27 
do dozembt'O de !90! (2• <liscussão), Não estando disposta a camara. a consentir 

na continuação da. vigencüL simultanca. dos 
dous regíro~ns-'-o dos exames percellados do ·o §r. Presoldeu.te -Ao proj~ct o 
prepara. tonos e o do exa.me de madureza a.presonta.do pelos Srs. Hosa.nnah do Olivoiru. 
'""parece-me qu!l olla não· poderá deixar da e Celso de Souza. a O:numissã.o de Marinha e 
·approval'. a minha. emenda. (apoiado$ e ni!'o Guorl'll. apresentou um snbs~itutlvo, con· 
apoiC!dos), que constitue um obst.a.culo,_ pa.Z'n.. stante do impresso n . 65 A, t]esto anno. 
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Salvo reclamação, darei pL·eforencit~ na 
"votação ao substituti:vo d[l. Commissão. 

A este suustitutivo rora.rn aprcscnt:l.tlas 
emendas IJUC t iveram parccc1· das Commis
sõus de M<\rinhu. e Orç-amento. 

uma tista. de tt•es nomes e a remettcrá. ao· 
Govorno, conveniontomtlnte i nst t•uida., para. 
que; este proced•> á. escolha. do que den\ ser 
nomeado. 

Vae-sc votar-o substittLYo,sal\'o M omcmlas. 
Em seguida são succOS$iva.mente po stos n 

voto~ e approvados em . 2a discu!!São (.>alvo 
as emendas) os seguint es m•tigo;; do suusti
t ut.ivo lia Commissão do :,\IaJ·iuba, e Guerra 
ao 

I'ROJllCTO 

N . 183 A, de 1903 

O Cougl'CilSl N<J.Oional tlocrott\ : 

Art . 1. '' Os «uclitore.~ de gnarr<t ue:_\ .exis
tentes, nomeados· em virtud~ dos decretos 
ns. 257, de 12 de m:n•ço do 1890, c 93, do 1 
de outubro <le I 89'~. c os <LttxilíaL'CS tlos audi
tores d:.~ 4° o do 6• districtos militares, pa.s
sl\flío a C()DStituil' o - Quadro <los aaclitoros 
do excrcito-pel;). ~eguint.o fó t·ma.: 

3 audltOl'CS de 1" classe, com a g Padun,:ão 
tl.e tenente-coronel ; 

5 a.mlitores uc 2" classe, com a g~<Hlml.ç:\o 
de ID<~jot'; 

lí su iJ-a ndi.tol'Cs, co111 a grc1cluo.ção de c:t-
pitão. · 

Art . 2. o Fic:tm dcslle jil. classi flea.do:;: a.utl.i
tot•os de 1 ~ cl::\ssc os de< Capital L?edci•a.l, do 
4• e do G• dist.l'ictos militare> ; de 2• cl:J.Ssc, 
os do 1•. 2•. 3•, 5• o 7• districto> e sub-a.ndi
tot•cs, os :l.ctnao:J :~u~ilia.rc~ de audi~or , ·todos 
na. orderu do ~nas antigui!lados. 

Art. 3. • As vagas quo po$tm·lormcntt~ ,;e 
de t•e m serão pr·ceucl<las : l\S de a ud ltOl' !lo 
1• clas>a, por acccsso do~ de :2" ; c ;\s (lO$ 
desta cltl..~So, por :J.uccS;;u dos ::mh-:1uditorcs, 
ubsu!'Vando·sc, :tlterna~a.monte, os prineipios 
de o.nt'guidado o met·ecimcnf.o, a. comuçL\L' 
}leio llrimoiro .. 

N:L hypo ~he;;e ·de nio · :tttingi!· a. tres o 
numero do;; cla.ssifi.ca.dos, a lista conshrJ. dos 
que o tl vet•cm sido. 

§ 3 . o Si tel':ninadLl o p razo ile GO t1ias üe 
qu& tra~a. o pat•a.gt•a.pll:J :1.11 tecoth:n~e. nenhum 
cantlitlalo se botnet· inscripto, ab ~iNe.·ha. 
nova. inscl'ipcão pot iguu.l prazo; c, si esgo
ta<lú este, ninguem a.ind:t se houver in
scripto, o Govet·no liwá. a nomeaçã.o, a.tf;en
doutlo a qrrc, c rn igual(l;Lda ele condiçõo:l', 
tcnh<t 0\l nõ.o h:l. \'Íllú COtlCUl' SO, ÜCH)l'iitl SCI' 
pro ferido~ : 

e<) os orficio.;ls du e.xut·ciLo t ) .1:1. :vm~vl~t 
gt•adu;ttlos em dit'eito , do ctua.th•u iLdi\'O ou 
refo t'lll<ldos ; 

li) os noaot•;trios hmbotn :;,'l'a.<luaclos em 
tli l'Ll i t o, ClllUSl!L'VLÇOS de C<Ompall lta ; 

cr us :m;tgdtt'i.ltlo~ Joclcrae> (:lU tl!sponibi
IUl\do. 

At't . 5. ~O ;t.uditot• cl:t lllMinit;t icr:i a g.t•a.
ctuaçiío tVl tl:lpi tio tle ft·<~ga.t:l. o o suiJ-;wditot• 
a dll 1 o t.otH.m tt: ; e, Ll<l fót'mlL tlo ut. 85 d;~ 
ConstitHiçiio, i.ot• ·,o us mcsm:Lil Y;Lntagens 
Cl LIC os lL•) íl~\ll'O::Í t.a do CU.k!f;'Ol'i<J. C.Ol'l'llSP0\1-
<\ent.e. 

P:u•ag rnpho unko. A ''uga tlu a.udiGor 
dQ. marinha sct·:~ proonchio.Ln por a.ccosso <LO 
respccUvu sub-:m.liWl', 

Ar t. 6:' Da tlu<li torcs e sull·anrl i Gorc.~ llu 
cxllrcito s:wvitií.o nos distric,os ttliC llle.~ 
loL'Llm !lUSlgnl\dOS pe!o Governo; [o s&lo da 
'·' '·uUtot'iu. oCL'<~ IL mesma, do cammantlo d<.l 
(llsCtic\o, cumprindo, pol•t)tn, ta nto :J.O o.ud.i
~01' , como ao :ml>-a.ud itor, [tul~i!iona l ' na 
gua t•niçiio eltl que, a j Llizo tlo mesmo com
!llttnüo. seus sc1·vi,;:o.~ se r.ot•na.roru tcmpum
t·l:.~mon·to llCC<!Ss;l,L' ÍOS , 

Art. 4. 0 A~·vagas<le snb-autlitor dL~ m<~
r inlla u ,t.o . o~ercito serii.o pt•ocnchidll.s po ~· 
CO itcmso feito no Sllpremo TJ:'ibnnal :.!ilitl.t•, 
pu.ranto uma. commissão compos ta do um 
j tllz toga.o.lo du mesmo tribunal, como pro~l
dentc, o.!o :mditor da mu.r(nitu. c do um 
do:l iLUtlitoros !lc L~ cl:.t.~ SC, C()IUO OX:J.IUim~tlO
l'CS. 

:\1·t. 7 ," ua <\tlios llo nonte:tçf~.C , p t·umoç[o, 
l'Q, liUÇií.O ü iL)J•J~illHitdO!'.l<J. UUS u ntl itOl' ilS C SUll• 
ttnrlitcrc!S tlo ..;xot·cito <l:1 m:Ll'inh" sorã.o rei· 
Go:; ]}01' <liJC:t'c to Llu Cl10fo do Po<ler Exocttti \'oJ , 

,\rt. (l ." 0 .> at\(litoros tlo l" cl:1s'' l do ox
~'l'cltu ll I! <!tLll tOl' d a. Lll~WiH IHl Sal'fi!J, na Ol'-· 
dorn do a.n &ig uid:Hlc, os suh3tltutos lcgu.us !lo~ 
mini;Mos tug<Lllos tlo :Supremo Teillluml 
Militai' no~ ·>cus impCldírueutos a os uuicos 
concLu·ren!;os pat•a o precnchimooto da.s Yü.· 
,qas tlc t t\cs j uizes, que ser<~ !'oito <\ltcrna.tla.· 
m~n w poio.~ pl'incipios de a.rl!l'iui<la<lc c me· 
rccimonto, ü i>pcn.><\UtL a. condlçõ.o elo r.ttw.tro 
u.nnos de eiTect lVo scrvi~.o, exigiúa. nu :J.rt . 2• 
do clecroio Jegishtti v o tl. 149, de 18 do j1tllto 
<le ! ::lO:) . 

§ 1. • O Supl'omo TrlbuaaJ Militar ot·gar~i.
ZO.l'll O S itiJtne~tet•á. (L app l'OVlii{ÚO do GOVO rlJC) 
o pl'ugru.mma. a. ob~orva.r-sc em tM::! con· 
Clll'SOS , 
. § 2 . o Dnntro o~ clas.~'ificados pela. commis

s[o examinadot•a, o Tribunal, revnn•lo as 
provas do conctwso e os documentos exi· 
gidos part~ a inscripção, tiUG será abl3l' t"' por 
espaço do GO dias e publicada pela impl•onaa 
om todas as sútlcs de districtos, orgo.niza.rá 

Art. Q.• Os <ludito1·es c sui.Htutliiol·o~ do 
e:tercito e <la. 111<l.L'inh:\ goz.u<i.u tl;u; houl'as, 
l'Cg;11ia:> e ise11ções quo compotit'<3ru :10:; ofl~
cio.cs de 1.1mlla.3 as corporações; seus venc1- · 
mento~ SO\'ii.O clivididos em m·denado c gra.ti-
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· fica.ção, niio tendo. por conséguinte, suas 
familias direito á pensão do moio soldo. 

Art. 10 .. A aposcnta.doria dos auditores e 
sub-auditores do exercito e da marinha. sor:í 
r eguiu,da. pela lei quo vi<>orar pa1•a. a djs 
juizes togados do Supremo Tril>nnál Militar. 

·Art. 11 . Nos crimes funccionaes, os au· 
.d itores e sub-auditores serã.o sujeitos á ju· 
risdicção dos tribunaes militares. 

Art. ·12. Incumbe a.os. auditor<.~s, além dos 
deveres .já estabelecidos na. legislacão vi· 
gente. informar sobre qualquer ponto de di· 
rei to que se relacione, dircct.1. ou indirecta.
mente, com a administt-ação milit;~r. sem
pre que lhes for isto deter•minado pela auto· 
ridade super ior junto a qua.l servirem. 

·Art. 13. Fica cr<ndo, ú somclhança <lo 
que já. exia\e n::-. Audito1·iil. Ge\'a l da Marinha., 
o Jogar de esct•ivão nas auditorias do exer
ctto, 'doveudo este ct\rgo ser prMochido por 
ofllcíal reformado ou honoral'io com SCl"Vi('os 
de guerrA o a p1·ecisa idoneidadrJ. 

Pn.ragrapl10 uulco. Na. ft~lta. absolut:~. de 
ofllcit~ l nas condiç·ões :tc.ima., SOl'\'iró. io~Dl'Í· 
namentc um subalierno do qu:~.dro activo,· 
com a gratificação de Sl)cr eta.rio de corpo 
mon tado (65$000) . 

'Art. L4. O logar de escriY1io, eff~ctivo on 
interino, sct•t. dD llomeaçii.o do Ministro da 
Guerra, que a fará. por simples proposta. do 
auditor junto ao q ua.l o ruocdona'I·io tiver 
de servir, ou media nte condições regula· 
mentu.rcs que o Governo julgtu· con\·enien ~e 
e~tatnir. 

.Art. 15. Os vencimentos dos auditores, 
Mtll·a.uditoros e escrivães set•iio os cous tantos 
da. tabella. junttl, excepto llS düs t\Ctuacs l\U· 
ditores de Marinh;t, do est"do maiol' <lo Ex
ercito, do 4• o do 6• distt'fctos militaras, que 
cvntinuarão n pet-ccb~r 13:0008 annualmentc, 
ilc accordo com a lei n. 300, de 30 de novem
bro de 1898, e doercto legislativo ns 821 , de 
~i tle dezembro do 1901. 

Arl. 10. Fie:~. app1·ovado o Regulamento 
Procc~suo. L Criminal Militar de 1tl de julho 
de !891:1, com ()l[ClusZto diios disposições dero
gada.s n.té a prBSeni;e data o do art . 17. que 
d;í, ao Poder Executivo a o.ttl·ibui~.ão do no
mc:J.r « a udi toros au·xiliares » . 

Art. 17. E' o Governo auto1•izado a. abr•it• 
o credito neoessario pltrn execução dosta lei. 

Art. 18. Rovoga.m·sc o.s disposições em 
contrario. » 

E' annunoiada a votaçio da.s emond,ts con
stantes do impresso n. 65 A, do 190(, e olfe
r .coidas em 2* discnsllão. 

Em seguida é posta a. vot.os e approvada. a 
emenda additiva., sob 11 . 1, do Sr·. Mauricio 
do Abreu: 

« Art. O auditor geral de roa.d nha será 
auxiliado po1• dous sub-auditores. 

. Pa.ragrapho uolco ~ O consuHor t ogarl.o elo
conselho naval o o auditor geral, nas suas 
faltas e irnpodimootos, serã.o substituídos 
pelo sub-auditor mais antigo. ~ 

Posta. 11. votos, ê J'ejeitada. a. emonda. 
sob n. 2 . 

E' annuncia.da a votação da. seguin ie emcn· 
da , sob n . 3, do Sr. lrineu Machado : 

Ao art. 1. • Depois da.s pa.lavt·as «districtos. 
milital'ea~ accrescente-se : «e do estado· 
maior.~ · 

Em vez do ~cinco auditores de 2• classe· 
com a. graduação demajot, dous sul>-auditoros 
com a gra.d.ua~.iio de capitão~. diga-se: <cinco 
auditoras de 2"' cl;;t.l;sa e tras sub·~~udi tores. 
com a graduação de majo~·. ~ 

Q Sr . . Presldenh~-A l• pade da.. 
omcoda sob n. 3 t em pa.l'ecot• f;wora.ve1 da· 
Commii!Sã.o o a. 2' parto tem parece!' con·· 
k a1·io. 

Em soguida,e posta a votos e app1•ovada a 
segui11to 1~ pn.rte dn t•oferida cmend<~. soh o. 3:· 

Ao art. I • • Depois das pala Yras «districtos. 
militares» accresccnte-sc : «G d() estado· 
maior.» 

E rejeltad;~ a. seguinte 2' parte: 
Em yez de «cinco auJ.itot'cs do 2• classe· 

com a graduação do IUajor, dons sub-auditores· 
com agraduaclio de capitão», diga-se : «cin~o 
a.uditur·es de 2• class~ e t re3 su b·a.uditi>re.~ 
r oro a gradua.<')io do major .» 

São SLJ.;e.>sivameatc postas~. -votos o re
jei tll.das ll.S eroonda.s sob ns. 4 e 5 . 

E' posta a votos e r.ljeituila. a. emend~ 
sob n. 6. · 

B' approvado o seguinte suiJslutivo ela. 
Commissãv á referida emooda. sob n. 6 : 

«Art. Os n.ctu11.es auditores e sub-a.udito· 
l'es servirão nos tllstrictos par:~. os quaes hou
Ycrcm sido noroGados, excoptua.dos, porém, 
011 ca.sos de guerra , accesso. re.noçã.o a pe
diqo, mobili:lmç.'io do exercito, concentração 
de i'orçus em dc~ol·miaadas zonas do paiz, 
nova divisão de dis1.rictos ou, analmonte, 
mu~nça de sUde dos acttuos .» 

E' annun~iada. a. votação da seguinte oman.· 
d", sob n. 7, do Sr. ll'ineu Mn.cltado: 

c Ao a.rt. 9. • Acct-escante·SO in fine : § 1 .. •· 
O mont<>pio dos auditor;;s contribuintes será 
regido pelas mesmas leis que regem o mon~ 
tepio do exercito o da a!'lllada. .» 

. O lih.• .. Oliveira Vallad&o (p.,la 
o1-àBm) - Sr. Presidente, nlio descobri a. 
razão pela. qual o meu illustre co !lega. Sr. 
Rodolpho P ai:xão deu voto divergonte do pa-
recur du Commlssão de Marinha e Guerra, 
,·oto com o qual conformou·so o honrado t•e
lat<>r da. Commisl&o da 01•çameDto. 
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A emenda h·inen Machallo mandav:J. rttm 
. o~ <\Uditores, já con\ribuintcs do montepio, 
fizessem suas cooil•ilJuiçõ~s . segundo a lei 
do e:xerci to c da arm<\da,, Nada mais justo. 

Desde que os auditores ficam sujeitos á. 
legislação militar, podendo '!Cl' transferidos e 
:.~.iú mandados á guct·r<L, naili~ mais razoa.vel 
do que se lhes conceder essa. regalia, tanto 
m:tis quan to por esta emenda a ponsã.o nã.o 
seria maior, como V. Ex. v~ c ver . . 

O projecto rofcrc-se a tres classes de audi· 
ditores: <tuditot·es ca.pitàes, auclltorcs majo· 
res c auditores t eoentes-coronels. 

O soldo de· tenente-coronel sondo :: ·<O.~ 
mcu:xms, a pen,;ão do montepio concspon. 
dcnte seri ;~ de 100$. a.o passo (Jne feita sJ\Jrc 
o urd1.maúo. de 666~66, a. poosão se!"J. do 
300$00U. 

O que se diz em relaçã.o ao auditor ~eocutc· 
coronel, diz-se em relação aos auclltores mn.· 
jor o C(l.piti:io, em que :ts contl'ibuições senilo 
tambcm menores consoguiotementc (\~ l)Cn
sw..s fei ta.s ~obre u soldo tom:.Lr·$e-h i :to me
nores J o quo fei tas sobre o ordenado . 

Acho,portanto.justo ctuc a. C<trna.ra. appt'ovo 
a emenda do Sr. Irlneu M;).Clmdo, com a 
c1ual a Commissilo está de aocordo, monos o 
voto divergente do Sr. l~odol pho Paixão. 
(Nui lo bem; mu ilo l1a·m.) 

Post(l. a voto:;, é rejeit<\da :.1. r eferida 
emenda. sob n. 7. 

O Sr. Olh-e ira Vnlla dã.o ípela 
o••dem ) ~·equor verillcaçfL.O du votaç,ao . 

P!·oced.e utlo·sc 1l ver illca.çã.o, reconhece-se 
ter·em vot:J.do a favo1• ::!4 Srs. Deputados c 
cont1•a 74 ; to~al , 108. 

d(~ competencia. pa t·a noinca.r auditores au
xiliares .» 

Post:1 a votos, ó rojsitlda a. emcndu. so 1} 
n. 12 . 

E' considerada pr(ljudicada. a emenda sob 
n. 13. 
Po~ta a votos, é r ejeitada a emenda. sob-. 

n. 14. · 
E' considerada prejudicada. a emenda sob · 

n. 15. 
Post<1 a votos, é t·cjeitadtt a emenda sob · 

n. W. 
Posta a. Yotos, õ appr ovatln. ~~ seguiatc · 

omunu:t, úob n. li, do Sr . Rodolpho Paixão : . 
« Onde cotwier : · 
Os aetuacs a uxilia res de auditores de gum·· 

rv., cp1c t i verem mais de quatro ~unos do 
sct•viço etreetivv , serão oquipu.ru.dos. }l:l.l'a 
todos os clf<.li tos, aos :1ud i toro;; do 2• r.lasse. 
levando- se orn óont;J. a. sn:l. a.tltiguid:tdc na.
q uellc c:u·go. » 

I!.' i ~jualmunt.e approv;;do o se.:(ninte nddi
t ivo dv. Commissüo á returida. emonda, sob· 
n. 17: 

« Parn o~ clfeitos do accesso e do ~lposcn
tadoria, 1\cttnl oquipnra.do; : a.o3 atlllito t•es 
consillero.dos de t~ ciasso por ()) i.;~ loi. os 
a.ctn:J.es a.u1litores quo, n1í.o sen,lo assim clM
silicados, l'or~m , Oiltt•otaoto, mais :m Ligos n () 
exc:cicio docargo,e :VJS o.uditol'e.> de 2• c! asso 
os a.ullili:trcs do andi tor• q uc actttl.llmen te · 
cont:1rcrn mais do c inco ~1nnos de cxet•.:ici u. 
lovantlo·sc-lho.; em contn., pai'<\ a rtncllns dou ~ . 
ciTei tos, a :1utig-uidn.de de fnncçõcs. ,, 

1~· o project•) :1ssim emendado, appl'Ovauo 
am 2• discussão c envia lo <i. Comroissfio úe · 
Mal'inh~· o Guorrt\ para. redigil-o, para u. :3" 
discussão . o Sr. Pre,.. ldentc- A omentl:t foi 

roj\li t:~da por 84 votos contra 34. 
g• igunlrnontu rejeitada n. urnco•la. 

n. s. 
Pvsto ;~ \'OLO>, 

sob uni~::t o onv iado 
· o scguinto 

São suocossi v,!\lncnto posta~ a votos 
t\ppt•ovada~ tiS seguintes emenda~: 

é v.ppro vatlo em dl~cuS!!'ií.o 
:t Commbsão de ltcdacç:ão, 

c 

Sob n. 9 , dos fi rs. Olivai1·u. Va!l:ulti.o e 
outros: 

« Ao :trt. 1.• Em voz do • (lous ,, díga-~e : 
tres suh-o.ud it:~ro3 . » 

Sob n. 10, dos Srs . Olivoir:~. V<~lladlio o 
outros: 

« Ao at'l.. 11. Accresccnte-se depois da 
palavnt ,, su~·audítot•e.c; » estas « o csori
vãos.» 

Sou n. 11, dos Srs . Oliveira Valladão o 
outros: 

« Ao art. 16. Substitui\·so por este: 
Fico. o Poder Executivo antol•iw.do a. rovor 

o 1l>Ctua.l R egulcnncalo Processual Crimintd 
]lfiUtar, ~;om enca.rgos para o Thesout•o e 
eliminando a d.i,sposicii.o úo art •. l7, que lhe 

Vol, IV 

N. 63- 190-b 

o congt•csso Nacional t•csoLvo : 
Art. 1. • ~'ic a. r ovcrtidl e m favo·: d3 O.TILo

rezu. Oc~:~.l' Loureiro, tllh:l. solteira. do ra!lc · 
cido mojor Bm•oard•> Luiz FcrreiTa. Cosar 
Louroit•o, a pen3fl.o du 84$ rnon.;aes q tte per-· 
cobiv. sua mii.o, viuva. daqualie mo.jor,D. Fnn· 
c isca. J a c in tlta. Cosa r Loureiro. 

Art. 2. • Rcvo;pm-se as di.-:pod içõo~ em. 
coo\t•at·io. 

O Sr. Presidonto- Fstã.o finda.~ a~
vota.çõns . 

Passa-se ;l ma.teria em discussão. 
E' t~n nunciado. a conti nuação d~ 2• clis

cussão do projec~o ri . 30 A, do 1004, atrlo-
40 
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ri:.:ando o Presidente da Republic.'l. a. encom
mcoda.r á iodus\ria, pelo Mínisterio da :i'da.
linha.. os navios \lUC menciona; com pare
ceres e emendas das Commis>õos de MarinhD. 
e Guerra c do Orçamento e voto em sepa
rado do Sr. Soal'CS dos Santos. 
Vem . ~ lvlesa.: é iídn., n.poiada. c posta con

. junta.mo;lte e discussão tt seguinte 

Ao projecto 1t. 30 11, àe 1904 

Fica o Governo autorizado a reorganizar 
o Arsont~l de MM·inha do Rio de J;welm. 
p odendo l'll!'llOvel-n para logar quo jnlg,u; 
mais conveniente. 

Sn.I<Jo das sessõe~. 22 de agosw dcJ !()04. 
- Jo(lo Ua;·[os Teio;ai ra Bmn.d,lQ .- O!i~ci1'a 
Fi[J~<e il·erlo . - CruveUo O<va?canli. 

OS:..-. Barbo:;;a Ll:rn.a. ( ') - Sr. 
·Presiden te, antes do entrar oo dob;Lte sobre 
o J>rojecto cuj'!- ~iscuss~-~ V. Ex. aonunclou, 
seJa-me pertmtttdo soltmt:w que v. Ex. ft\ça. 
decla.t'<~r na. acta. quo nã.o tomei p:n·te nom 
na. votação do p1•ojeoto, nem na tLa$ emmHia.s 
rol,\tiv~s ti reorganização clu servlçl) da u.u
d.i tol'ia de guerra. 

O SR. P HE:SIDJ;NTr; - O nobre Dcpntad'J 
ser!Í. sa,tisroi lo. · 

. O Sit. BAnuosA LIMA - Ao procllt'a.t' cl<:
moatos P t\l'a o estmlo da <1uestãu lev;~.ntac\:1. 
pMrio ticamente p~lo meu digno collog:\ 
Dep:1t:ulu peta Estado do H.io, fni .intlL1zido ;t 
lei' mais o.lcti cta.mon'to o rolatm·io elo St•, ~li· 
n.istro cb ~ltu•inha, apresuntado no St• . Pt"C · 
siden t.e dt\ Republlca no (~nno proximo 
passado. 

brando nesta. Casa. que é um mandamento 
constitucional, que ó um dever dós Seereta
rios de E~tado, a. apr-esentação ao Presidente 
da Uepuhlica de l'Cia.torios annnaes. 

Que1n diz isto não sou ert. quem insiste em 
tornar lembrada. a. Com;tituiçã:o da Republic.~ 
em um de seus artigos, em um de seu;; mfl.n· 
damentos incsqu.ech·eis, é um dos (J.UXiliarcs 
do propt•io Presidente da Republica, e a 
olJsarv:~li.o desse digno Ministro devfl sP.r 
naturalmente lida pot· aq ucllc de seus co!· 
legas que até hoje uao julgou ainda oppol·
tuno env.iar ao Presidente da Republica, jil 
nã.o digo a nós, o rei<Llorio ria pa.sta a. seu 
ca.rgo. 

E' -~el•to q;Ie o talentoso Deputado pclv 
~;stado do Minas, membro d;t Gommls~fio de 
Oiplomaci ;~ c TrMados, si me nã.o engano, 
!>Cn pL'Oi>idon te, o Sr. G .. ~tã.o da Cun htt, e.~
piritlLOsamonte cla.ssiiicou, antes <lo hont:~m, 
nesta Gas<t, sernelh;wtos doaumentos de cc
ta.coos disfor mes, e.~pecie3 de t?Cixes- boi, 
para os •1uae3 uã.o ha a~ua nosr.e iga.ra.pé 
;ulormccido em que nos t:•ati.stormamos nós 
outros da Cantara. 

Lembrou s. E:.:., com a graç.a que é to:la 
sua, com o a.tticismo que se encontra em 
todo~ os seus d\scm·sos, que esses vo lnmosos 
canlmm:~ços só s~rvcm para occupa1' as 
pl'.ltJleü·a~ do archivo do cruln. Dcpntn.do, do 
onde sahom no fim de a.nnos e annos, sem 
que ~lquor as s:ta.s folhas tCln ht~.m sido sepa· 
I.'D.•.hls p<wa tet·om·o destino de tacs üocume11· 
tos, q 110 d i rum :~cabar ás mã.os do mol'cieirCl 
t~fim ele omlJrullla.r o que quer quo seja. 

Lcmbl'ou S . Ex:. a. lícção dos dmmlis paiz.es 
cíviliza<los c ad vcrt,in q11c no pal'larnanto das 
tlem:ns m1çõos não se 1hz quost.ão de~ elo· 
monto mer;~mcattl cxLrinscco e f<mnal. 

Rcu.f.ando c:sl~~ loltui'a :w lll l cl:~t·cm-sc os 
nossos t t•:\hnlhos ua proscnte tiossão. \lepa· 
l'Ou-sc-mo logo a. propl)si~:[o em q_uo o S;·. 
Socret:u•io cio Pt·osldonto d:~ RcpHIJl:M r,_,af· 
·firma aqu illo mesmo r1uo eu mais clc umo. 
voz LOuho ;~ffil11Hldo como sendo o mand:L
mon~o da Coostitulçli.o da RopulJ!ica. 

E' cedo que me acudi u tc1' pas:;cl\lo l'api· 
damonr.e pulo r.~ilpirito uma. reminiscenci;_l, a 
pt•opo8ito dessa a<lmoostu.~.ão do meu illus· 
trado C<Jlloga., e vom a sar 11uo :U[tti, c fóra. 
deste t'OCi nto, se tem dHo mLtitu.s vezos r1uo 
um do~ m;üorcs defci tus du. actLJat Constitui· 
ç~lo da l~rpublie<L c:st :i em Wl' deixado nos 
E$ta.tlo.~ , na ot•gan1zaç.ão \lO S(}U direito vivo, 
a. par Lo fot·m:ll , fico.udo a p<~.rte rn,\tcrial p ltra 
a Uni1to ; r1uo ost:J. sopal'UÇ<\ o ora. lot!Hll par:~ 
o organbmo jurillico, pur•que, do posse do 
elomon ~o pr•)ccs.~ua.l , do c lamento cxt rinseco, 
do clemcr1to forma.lis.~imu, o~ Estados podem 
~uhV~Jt·te ~· poJ' completo u, cJrccti.vi,ütdc du.s 
i(U.I'MI~ias a~scgurtuhts pelo \li rei to substan· 
ti vo ; e a::~.>im vel'iftcava eu, a.trtw t!s (!essa 
romini~encia, que não e tão insiguifiet\Oto a 
contt•iiJuição de olemcntos quo s. Ex . chama 
foi'mttes, extrínsecos, procoss1lao~ . 

O Sr. nlmiraute diz: 
«Ao prestar - vos conta, nos termos do arti~o 

51 tla Constituição da RcpulJlica, do que oc· 
correu no decurso elo anco flntlo, dovo sub· 
roctter <1 ''OS.~a e.~clarecicJa apreciação <~ 1· 
gumasmedidas tendentes a.melhol'l.ll'Osdivor
sosscrviços q,uocou·cm pelo mi.nistel'io a meu 
cargo.» Isto e, o Sl•. Ministro da Mu.riD ha vem 
dal' vigor il..~ minbas palavras, allirmando 

· actuillo quo eu mais de mruL vez tenho !em· Ma.s, Ludo isso pod.h SOl' um tlovanoio, sem 
maiol' valot•,si nli.o fosse o a.mpt\ro que o meu 
e.~pirito oncunti'Ou pi.tr&. · anco1·ar. devor11.s 
nc.~s~ convicçã.o, mercê da leitUl'a C!lW fui 
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rifazer de niio petlneno numero de&,es volu
mos it que S . Es. ospirituosalllCnt2 allnrlltt, 
tendo eucontt•a.do em todos elles, como 11ri~ 
meiras pah;vras, o.>tas que o Sl'. vice·almi
l'a.nte Julio de Noronh<~o l'epetiu em seu ro
la t.orio do a n no pass;~do : "' A o J.ll'e.~tar· vos 
conta., nos termos do ~>rt. 51 tla. Constituição 
da. Rcpnblica, onvio-vos o meu rehttorio.» 

E' porta11to, o cumpt'imeato elo um deve!'; 
não e uma. faculdade que estej;t ao t~l:•n"ie 
de qualquer Ministro execut <tr 011 não ; ti 
uma. obrig;Lçfi.O r1uo lhe é impostn. pe!•t Con
stituição. 

(~uanto a.os exemplos add.uzíuos pelo noln·e 
Dcputtldo, a.ppcilao clo pat·a o rtue se hz 
ctu outros paizcs, S . Ex . n:\o tom razão 
(apoi aào elo s,. . IJa/.eao Cal'vcúlull), 8 ;\b~ que 
c~t1.1mus mni eo longe de te1· fi[\~ nossas e>ttm· 
·~es uma fr·;Lcçiio in.~ignific~l.llte da gmntLe 
mass1• de elementos com qltO o Poder g"e· 
cut i \'O em todos os pt~. izes ci\·íliz.:v.Jos in~truc 
o seu J:l<W.Iamoato. 

Nã.o ha quem dcsconheçt1 o quo ti nm ia· 
quCL'lto p:lrlt1m~nh.1· em c;\d;t mn dc~sCl~ 
p::IÍl\02. 

Todo rmtndo <1 ue já tcvn oc:YlSiÕ.o d.c com· 
pulsar documentos desta. ordc111, ;;abe r1110 
mui ta.s vc~cs cllcs se contam pot' dezenas <lo 
volmnes a respClito tla UIUt\ nnica ctncs~···' ! 

A pr·uposito do;;sa mesm<1 quostã.o dn l' Cl
orga uizaçiLO mwal, a inda. l.l.gora. vejo no 
Attnu.orio· Naval de W03, de BrM>ey, o ol <~.S· 
sico liv:•o ttuo tmlos os ofiici<Lcs tle mt.\l'inhil. 
te em en tl'..J miíos, aint!u. :Lgor(L vojo ·lltl bi ic:J.!lo 
comu •llll d.ueumenlo p:l. t'L<11UCIIt W o .llemo
,.anr.lum dG t• Lord do Allllif'ant.ad.J, relat ivo 
t~ 1\dmi~sii.o , cduciiJ;ã.o c em prego li·~ oHici;UJ~ 
do m;u·1nlw. du. r·ea.l arm:1tl:1 , como um-pw·
!i ammH pe~per, isto ô, como um doCJ tmon ~o 
pn.rl~mo 11 ~ r1 t'. 

. Lá. oinguem se julga. bastante. informado 
por vir um·le,der, por ma.i3 e.'lti rn<ivcl que 
seja, llizer no seio d.o CungL'esso, ua Canuu•a 
ou no Se o.a.do: -convem .vot:n• isto porque o 
Gov ... rno p recis:\, c porque o Governo tum <t 
t'Csponsa.btl.i<h~tlc no tmda.mento da. e.olts:~ pu
blica; possu dizel' que a nos;o..'l. intel;rid;tde 
perig<~. e port:mto, devemo.> votar. 

Nãu; l;i. fJUürcm YCI' todos os documentos, 
quorem SJ.bcr si a. integridade es til., L'Ca.l
mcntc. correndo perigo . 

Nem !ta. St• . Pro~idento , rcgimcn al~utn 
iclc;tlizado pelos philosophos Otl public tstas 
u m cujo ptJstuhtúo Sl~ po~>l 11111jX\r<t L' essa 
dou ti:ina de uHima. hora. Esse mesmo t<l.o 
ma.b in;v.lo t·egirlll~n de que tttn to se rttil& 
sem se proc11ra.t' si<tnct· cstud;d-o, iclüiJ.I'iZ:J.tlo 
pelo cg,•cgio pllilosopho do Mo1;tpolli01', esse 
mesmo cst ê~ muito longe do sc t· uma con
den>ação llypet•tt•ophic:t c mons tr uosa. de 
to<los o5 llOtle r·es n a mã.o de um &i!Ja. pro
potente, <.tt'bitt':\l'ia, ct~.pric !Jo3o o ilTC·>Pon
sttvel. 

Atli m esmo o c!wre tlo Estatlo, o clictntlor, 
é as;;istillu pot ututt camat•a. orçani <}o t:trit\ , 
r:njo pot!et· é elo tu.l ot·dmn que pódo col
Joeal-o om con tliç:õc> rl.e :.~ bsollti.amcn t~ n''lo 
pode!' govemat· . porque não se lltc dt'• nem 
solth dos llom tlitlltcit·o , c só este~ i(uu:; m()ios 
de govot·m•r , nu pon~o cte vhta. dos interesse~ 
do poder torn poral- ('tJr Ç<1 m<t~m· i :tl n tli· 
nhoiro- ·ic: m tal v. :.Lol', o nü&;O Gove.en() co
nhece-os ] ;'ío bem, cgtc nem vu.tc m :ds n. pen•~ 
tli~cut ii· so bt·e cita.. 

t·~sta. Ga.~uata. üilo co~1hcco lctJ.~ic!; ·, ncstJ. 
C:tmat·~ c;Ltl<l <lclcg:t.do do contl'ibninte, c tatu 
~!l rlito ' ''lo.l:• r opl·escllt,:ln tu. dos cv1o f•1zem 
o t. ritiJ:Liho i't'llei.if'ero. dos 'JiiC P'"!!" rn im
postos , i.om ú di t•o i&o de oxt~.lllinar documont o 
por do~ '.tmc;J to, to.b.~ os olcmcntus com
prub:,.ti vo3 <h ú•:spez:1 vut:d<~ 11\l anno 
Mt i.et•lot•. 

Stlln~r, · 'J'Ln o ch0f'<l de E>ttLdll l: um 
lwlllcm h,m,,., t,o : nt:LS, exami nand<J·SC, do 
p•>nh r!o v is~a. dC$1t\~ as;;amhléu.s , a ,;ut~ con
Liueta, nitt> S!l lhe est;.í. inugando injuriu. 
ttlglt!lltt ; C'lW. s:1 cumprindo mn dever io:;ti
Guclúl t:J. i. 

S:.tbrJ-So fj llO cllo ú um h1JinCIU lloncstu, 
mas c;o;murilha.·sc clocumonto por tlocumcn
to, co.cl:t um do3 elementos cornprobator ios 

Nã.u me p{Üu tle tm• na. millll:~ poul\J uiblio· 
thoea. meia duúu. dus.~e!l c:ol hllm:.lt;;J.~, on<!o 
t)J]COn~l'O COtJÍOStLS tllCOSitgons tiO~ prt,,;il!fJii l6>, 
não monstlgcJts ptn•ccli.la' com :t<[ncl l t~ lw· 
IU")opathic:~. que t\(J IJi nus {:;i s::.T itLl nu. 
sc.~sií. •J p:~..>snd:\, em f[UO mui;L dnú:~ ,Jn ;\llo
ga.çõcs vaga.s v<t lore~1n comu l"'ovas l;astu.t\· 
tes par;t <!UI) 1\Ú., ÜCCL'Ot:J.Il,J() illO> <~ .flJ~[lUZI~ 
enorme do !00;0()0$, ouro, P<Ll'l1 to mis>õ:u 
o:driwr·cliu;tria. JJa. Colô rnbiu., cuj:J. noce~si· 
da.dc oi ngu em clcmoostt•ou. Nã.o me retiro 
jt~ tí.s mcusa.gcns ospccia.cs, cpisodicas, r ica.· 

. mootc1 rlocumcntai.lu.o, lltJ cadu. um •lu~ prosí· 
dentes <l tL União Nor•te-Amol'ic.n.na , c 11com 
pa.nh~d·~~ do urna. quJ.n tii.lat!u enorme tl<J 
<.locumcn t.os; já. oão lU.llo do t t·;~balltn exha.ustl
vo, que :;uas commíssõcs pul'm <~nentes fttznm, 
.constituindo-se em vrl t'Úil.dcíms commissõcs 
ele inq ttcrito, oavint!o t ot!us quaotos sli.o 1nte
rc~sa.Uo.;, fJU:.Intos competen te.~ pos~am de· 
por acerca do f[ua.lqucr a.~sumpto que vá a.o 
.coogr\J.~:IO Nacional. 

dcs,a.s dosp~za~ ; e, si n ilocumrjata~io não é 
sulnciont,,, !'u.w:n·sc requct•imont.o~. J~ o re· 
c1 uot•imco io a.pprllYUdo não com;tituc uma 
revi vosceneia. dc:;so pt\rla.menta,rismo, es
pocic llc )l"pao , com que <~.nd11.m <1qui ::t 
ttcr)rlQ.l' iJ.OS nossos ol!ws, como se u.cmr:t com 
c.~:• ~~ outm Larva, para nos a;susi;u.l' - <1 tl.c 
magogia. - cxtl'omos i>V,m os quaes no5 
a.pon ta.m, com tL p t•coceHpi.tr;ão de nos immo
bilíz:.~l''~rn em ul1liJ. a.tíítw1e•.l() bon.wl! butllti s-
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tos, ·em um recolhimento esc:t.ndaloso de 
quem ficasse contente com a. contemplaçã.o 
do propt•io umbigo, em uma adoração ele 
fahir, que se esqueccsw do~ seus del'ores 
pa.r!a.muntares. (Muito liem.) · 

Nunca, em rcglmen algum. o ~ilencio, a. 
a.pathi:t., a ioacção, a igoa.via, nunca foram 
olemt>.Mos de governo nom provas do colla
boração, nunca constituimm m<Lnifeshções 
de um apoio qun llonrc a. quem o l'ecebo e 
distíngna a quem o dá. (Muito bem .) 

Eu. me liJiicito, pois. por ter em mãos, p:wa 
o cump1·imento consciente <lo m eu dever. e s;e 
lll'ecioso olemonto, que (\ l'epositorio de in· 
formar,:ões annnaes, col!igi•las e commen· 
tad1~S pelo honl'ado Ministro da. Mar inha. . 
Lamento quo, ao .terminar :~ sessão <lo quako 

· rnezes de cada anno, e (~ a.otun.l está. IJor dias 
().terminar, nessa. hora extrema., me ni'i.o ~eja 
dado coteja,r as ín !'ormações colhidas no rc· 
la\orio do ~nno p;1~do com aquellu.s outras 
que na \ura!fnen t.e eu cnconk.J.ría. no relatorio 
deste auoo. S. Ex., pOI'<lm-cousa suggest iva.' 
- com a. sua conducta, cons~ituc, ainda as
sim, um pl'ogeesso em ·r e l:tção a.o seu eol· 
Jeg<t do Ministerio do Exterior: ao mono:. o 
r etat.orio do anuo passado nó3 o tomos. 

O SR.GALE7\o 0AitVAJ.HA.r.-Em breves di·1S 
vil'::, o deste :moo. 

0 SR. B ,\RBOSA l.Ba-GÍ'eio bem. 
Neste ponto o honrado Ministr o da :lfa

rinh<t não constituin nenhurna. cxcBpçã.o, não 
ihnovou, po['que raro é o l'Clatorio qnc tem 
sido onviad.o 11 Ca.rnar:t. nos primeiros dias do 
se3sã.o: em regra; elles nos teem sído t•emct · 
iídos do terceiro, quarto ou quinto mez em 
em deante. 

1 ~. si é verdade CJue 03 rel<~tol'ivs, thool'i· 
camcnt '· só devom abranger o. período quo 
vae do rota.torio anterior até 3 de ma.lo do 
:inno em qúo são mandatlos á Cam:~ra, mais 
verdade ú lillC, acecita.ndo ·SC essa j>rax <' do só 
nos envhwem os ministros os seus rolatorios 
no tc!'CeiJ•o ou (Luínto me1., essa mesma pra· 
:xa tt·az uma. pcrtucna vn.ntagem. que o :~.de, 
muitas vezes, nos infurm<Lrcm ta.cs documen· 
tos sobre fa.e ~os passados depois do 3 do 
maio. E' coohocido dos que esiudant esses 
•.locurneotus, que. muitas vezes, ahi so en
<:ontra.m magnlfico.!l elementos, posteriores 
á abertura dv Congresso; i~so se ú;.~ r.otada
mcntc oo rclatol•lo do 'l'rihuoul de Contas o 
oo reiatol'io do Ministerio da Fazond.u. ... 
(Neste ponto, ~tm S1·. Depulu.do app1·oa:ima-se 
do oradcw e fas-the u ma CfJIII'IWttnícaçi~o em 
vo; /!aio! a). 

l'cpnblica.nos. como primeira llomeuugem 
a o glol'ioso e:ttinet.o. suspsndo as cousidera.
çõo; que ia fazendo para p ot·mHt ir a co l
legas mai~ comp!lt(m•es o legitimo direito de 
pr-o pôr tL Camar~t 1\omemtgeus mais CQmplc· 
tas ao grande repul>!ican:> que f')i.o iticsqu~
civot pl'OPl.g<Lndi;;ta Dr. José lsidoro Martins 
J unior. (Mui/o liem; muito vem. O amd o?· <i 
comprime» lado.) 

O Sa•. J.>ereio•a. de Lyrn- St•. 
Pr·csi;lcn ~o. o honritd'l Deput::Ldo pelo Rio 
Gr:J.ndB do Sn! acs.IJa. do commuoicn.r <1. 
Ct~maN o fa[locimenl.~ .do Dt·. Martins J~L· 
nior, r eoden•.lu·lllll a primeil•a hornengem, 
1\om ;t iutcrrupcão das cnnsider~:õ:ls feitas, 
o. proposito do projcct.o em di~cussli.o. · 

Venho em poucas pD.l;wras pedir â.·Ca
mal'tt qne se associo a um voto do pes.u· 
que o E.itn.do de Pernambuco, pelo m eu 
incompetente o!·gão (ru<o apoiados), vem 
reuder r1. um cid11dão que soube honra r a 
sua tlpoca, que soube lunrar o slm gs~a.do,. 
qttc soub~ honmr o paiz de onde é filho . 

Ct•oio qne não pt·ooiso lembr.\r quem 
fl)i rvra.·,•ti n;; .!ttnior·, nome conhecido de todo 
o p cliz ; nã.'J lJrcciBO rocorJ'il' que, nos ulti
lllOS ao nos do r.Jgi men c:üi neto, o seu nome 
se aJllon gLol'losamontJ ligado üs duas mai j 
nota.vcis campanhas que deram em rosul; 
taüo a cvo lucão quo terminou C•Jm a pro
clamoçii.,J ela Repuhllca . (.1po~·(,ldos.) Não 
prcci~n lembt•.t r que ellc roi ·um dos mais 
de nodados propa.gandísta.s d.:. Repnhlica 
(apoiadns), como tinha sido tlm dos m:.is 
denodados defensoras dll libertação dos es
cravos. 

0 Sn.. PAHANfiOS l'dONTI~XI~Gl\0- Apoiado; 
pos.~o dar tcs~cmunho disso. 

O Sa. Puu:mA DE L1'n.A - Abúlicionisf.a. 
como n ingucrn o foi mais, elle serviu Mro 
ardor c abnegação tí. santa causa. da t•e
dempção dos capLivos. 

0 Sa. EDUARDO RA~IOO- Apaixonado por 
todos a.s id1!as genot'O.Si.IS. 

0 SR, PEll.EIUA DE LYit.\-Propagandlsta.• 
prestou set•vic;:os como nioguom ma.iores po· 
daria prc,:;tar, no pequeno períodv dccor
ri!lo des.!e o começo da sua. actividado so
cial ltté a p1·och1mu.r;ão do rcgimon ropll
IJllcano. 

Não foi simplesmente um gt•a.nde apostolo 
du.s liberdades, porque ello 1'ol tambcm um . 
notavel homem do lcttt·as (apoiaclos) e um 

O Sn.. BAnno~A LmA - St·. l'J.'oõidonto, nohvol jurlota. (11poimlo•). Doíxou por toda. 
acabo do t•ecebet• uma ootícía pungente e a parte tt•tu;os indelcveis da. sua pa.ss:J.gero 
.dolorosíssima fJ UO natm·almentc ha de cobrir no jornalismo, em livro.~, em liçõ c.~ e em 
do luto a de JU~ta magoa. a todos . os bons . conforcncias publicas. 
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O SR. PARA:-mos MoNTe:'-lmRo- Um dos 
republicanos mais distínctos qtw tenho co· 
nheéido. (;lpoiado.) 

0 SR. PERGlRA. Jll:: LYR,i.-E qu \Ililo,Sr. Peo· 
<~idente, se deu o momorn.vel fn.cLo da. trns· 
foL•m:1ção politica do 15 de noVllmbro, elle se 
aclmva no sctt posto de il'Jllt'a, de modo que 
prestou immedi:ttu,tuente os seus serviços ao 
rcgimen ostabclecillo; a o fez com tanto 
maiot· prestigio qu"nto havia sido um alvo 
·constante contra o rtual com mai~ inton· 
sid>tdc so dcscarregilr:tm os golpcsd.osque.em 
Pm·uambuco, sustentaram o imperia na. sua 
ultima ph:t'Jc. 

Quando ellc redigia uma. da;; fvllias LJne, 
com mai~ brilho, defendiam Ui.Vtucll:c terra 
a propaganda do. Republ!c;i.- A. Folha do 
Nort~ -nós todos bem nos recordamos do 
quanto ello passou de solfrlrnentos c de pot·
seguiçõcs, e Lle quantas vezes a suo. vid:c 
esteve em perigo, sem que nem um só mo
mento esmorecesse a sua coragem, o seu 
ardor cívico. 

O Srt. EDUARDO RAMOS- E na.rla diss.} dni 
xou a menor acrimonia DO seu gl'J.nde c:J.l'<\
cter, Do seu grande coração. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Apoiado. 

0 SR. PERBIRA PJ~ LYRA-Ainda depois da 
proclamação da Republic;c clle continuou a 
ser o mesmo apostolo do progr•esso e da liber
dade, mas som se afastai' jámais dos meios 
pacíficos da. propaganda pela imprensa ou 
pela palavra. 

O Su. MALAQUIAS GoNçALYJ!S ~ Sempre 
tolrH•ante 1l digno. 

0 SR. EDUARDO RA)!OS E OUTROS SRS. DEPU· 
'f ADOS-il.poiado, 

0 Sa, PERE!Itk PJ·: LYJtA- E qu~tndo uma 
revolução, <til e foi o ref!t.1xo do. r~volur;,iio C! uo 
se passilra nesta Capital, estcudcmln·so a'ú 
Pernambuco, llopoz os podct·es cunsGituídos, 
posso dizel·u, ui'ío foi a ambição, n1io foi o 
desejo do mando que o envolveu ncs;o a.con
tec!men~o. 

Um:~ voz vict•Jr:iosa a. revnluç~o, elle teve 
de tomut• ptu·to ao ti v a DiJo~ <liscussucs do Con
gresso ilo l';i;arlo, demonst'mndo <~~ suas 
grantle.~ q•Ja.lidadc~ c o seu extr<Lordinar·io 
v:~IOI' de not'J.VC! parlamentar. 

Acontccimontos ultcl'iores o a[:ast;Lr,.rn por 
:~lgum tompo da politíciL dominante, rrtas, 
;rintla assim, •J Este~do de Pl.ll'll<Lrnb•IcrJ piJutlc 
1;razel·o a. e8t:l. Ca.mam, onde e!le deixou os 
traços indelovcís dtL swL J?<1SSi1g<~:n. (.tpoi"dos 
ge1·aes.) 

E', Sr. Presidente , a um homem dcss<L 
cs~:J.tura, a 11m dos vultos mais 110t:wois 
do~tc paiz, u um llomern que a tmJ.u.~ essas 

qu;L!Uades ;~lli;wa as de nma cxt.t'•Lordinlll'Í" 
loald<edc ·e de Ulll:L tl1~dlcaç.ão som limi1.c~ :t 
~ous amigos (apoiados), que vc:1ho ncst r> rno
mcnt.o p2dit' <i C:tmM<t, p:ll'.l render uma. me· 
reci<h hvmen<tgom, ['a.zendo insm·ü· n<t J.ct:t 
dt~ seus t.l'ab:Llllo.l wn voto 1le peza1· pelo ,:mt 
infa.usto fallecimcntu. (Muito IJem; mui!o 
OBm, 0 OnldOt' C ~OmpYi?lteHt<:do .) 

O ~r."·lor·ei1•a -'~I·ves (pda on !em.' 
Jlr.tit:o W<l1movido)-Sr. Pt·esi,lonte, nadtt tc
nlw a. :~cct·e.>ccnt<tr, neste doloroso momcn ~.o, 
aos .;ustoH conceito:, cxtcmados pelo meu 
pres:t .o collcg:1 c <tmigo ~r. Pcrcim de Lym, 
~obro o gl'andc ci,larlito, cujo prematuro p i.LS· 
samrmtlt nuH u.c.!llitde sct· communicado . 

Pal'oco-mc, orrtretanto, que tlcat}tc dos ex
trn.or,lluarios SeL·viços, prestados p o1· 1ütr· 
tins Juniot· á Patl'Ía, não só como-politico, 
como prop;J,gn.ndista, cmorito, que foi, em 
prol da Ropuh!icn.; mas tambem como ho 
mem de le~tra~ e de ~.:icncia, alguma cou
su mais do quo J'0i pwposto lhe é devido por· 
~trte desta, ll!ustrada. cul'poracão, onde, 
durante du:cs legiskttura.~. fulgm·o tl o nome 
do moç'o illustro, quo, desappa!'ecendo, clci
xou met·gulhados n<L mais profun.i<" dor qn~cn
tos tivern.m <L ventura do conhecei-o, de 
apreciar seus alt.os dotes de coração c 1le os
pü•lto. 

VOZJéS-Muito bem. 

0 Stt.MORI~IRA ALYES-(Pa•lsa.) Não posso, 
ta l 6 a cmo\,oií.O qt1c me cu.usuu i\ tris t issím llo 
noticia, dizer-vos, senhores, mais do que 
iH to: em nome de minha turriJo,que elle t:m to 
soube tllgnifioar e honrrar•, proponho que, 
além da manifeshção requel'idn. pelo Sr. Pe
I'ei1'i1 de Lyr<L, ~o 81tSpenda.m os tra balhos lla. 
pl·e sentc sossi'io, como um o. cspeci<tl demoa
s~ração tio gmndc suutilncnto quo nos pungo 
pela. sensível. prwda, quo vem ~ã,u pwru nd<L· 
rrrcnte ful'it• não sú o . E:!tildo do J>cr n<tm
buco, fjUC lho rui het·ço,in<LS ao Bt·ar.il in\oiro; 
(<tpoiuúos ycn<cs) c tn!lÍS C[LLC V. l,x. s~ d i· 
gnu nomoar uma Cvll1LQÍ:!;;ii.o, comp osta. do 
cinco Jnl:rnbro;;, pa.r:1 acomp:LnlHlr á ui ~ill'l ct 
liiOI'tt•Lt o col'f>~ d.u meu pobre c cltm·o.do 
amigo, nosso tligno ex-cullega. (Muito veM; 
muilo IJcm • . () oradO i' C a/;m çac/Q J)•J>" {J J"an</e 
nwnero de JJcpt<lados.) 

O St•. Ollvei rn l:o""ign e irerlo 
(r,elrh ordem)-Sr. Prcsidontc," 1Jancarli1 flu
minense n:1rl<1 podo ucores.::entar ás homc na · 
gens qun acabu.m 1ic se!' tão oloque n ~cmco l.e 
prestu.das pcl•JS nobr<Js Deputados por Pcr
na.miJueo IL memorüL venerauda de :O.lu.L't im; 
Junior. (Jucr apenas fazer suntir q uc, tendo 
ollo dodico.do os seu;~ ultimos annos Ll.e v idu, 
publica ao surviço do E~ta.do do Rio tio ,l i!.n í:i· 
r o, corno pl'astimoso auxilü~t· do e m i nut:tu 
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Sl'. general Quintíno Bocayuva, pOl' mais INDICAÇÃO A QUE SE REFERE O PA-RECER SUPR,I:. 
este mo ti v o se associa de todo coração ao 
luto da. banea.da pernti.mbucana.. 

O Sr. Presidente-Vou suhmotter 
;.i. consideração t.h CJ.mo.l'IL os requerimentos 
apresentadJs pelos St•s. Deputudos Pcreü·a 
de LyPa e }IoreiPa Alves. 

O Sr. Pereira. de J.yra lJCÚe qttC EO insira 
n!i. <wta tlos tralnlhos de hoje um voto ele Pl'O· 
fundo pezar pelo infausto pas>amcnto do il
lnstl'e ·,·epublic-·wo (rue t~nto lustro deu á sua 
terra natal e :w J.miz, quee no temr10 da pro
J><tglLndõJ. l'Bpubliéana, _quer quando n13s~a 
ca~n. occupou uma caden•a d[~ representa.çao 
do Esti.tdo de Pemn.mbuco. 

O.; senhores que approvo.m este requeri
mento queiram levantar-se. (Pm~sa.) 

Foi unanimemente a;pprovado. 
O Sr. Mot·eira Al v e~ pede CJ.U~ se I evade a 

sessão, como ultima. l10menn.gcm o.o pra.n
tead.o e gr<~.nde cid<tdi\o q\Hl se fi o. ou deixo,ndo 
antas s:Ludu.des no cot•ação dos vct•dadeiro~ 

tpatl'ioto.s e rapublicanos; pede tamlJ(llll S.Ex. 
que seja nornead<O pela !1-Ies<> da Camam uma 
commi~são pMa acompanha.r o sahimonto do 
D.r. iV!n.rtins .Junior. 

Os senhores quo a.pprovo.m ostc requcl'i· 
mentr> q Lteira.rn. lcva.utar·se. (Pat<sa,) 

Foi tan1bem unt~.niruemento approv!td.o. 
Nomeio piira. a commis~ão que tem de >'e

presentttr a Camara. no sa.himento tlo illustre 
cid<tu:Co Dr. M:.t.t>tins Jn11ioros Srs. Oliveira 
FigueircJo, Mol'CÍl'a. Alvo~, Ednil.rd.o Ro.mos, 
Pttul;,, Ra.moo; e Homem de Carva.llw. 

De ;~.coot'do com o vo•o Ja. Camara, vou 
susp~n icr <t sessüo. (Pauut.) 

V ao <t imprimir o seguinte 

p,~lUcCER 

N. 21-HJ04 

OiJÍf>(' no seatido de .~e' ' appmvmla a incli
Citçao do S l'. Thoma.= Cavalcanri, qHe mandtt 
rldia r .Pm·o~ ct ;-woxfma ses.~tio li)!]Íslativtt r:~ 
c:,o;entçr!o d" a ;·l. dO do RegimelllO v;ltima
m~rtle votado 

Indico que fique 'ldíad<t pa.ra a. proximo. 
sessiio legislativa a execução do art. 4\.1 do 
Regimento ultimamente vohdJ peb Ca
mara, mantidas llUTa.nte o re;;t l> dt\ :prosnete 
.se<~são orrlinari:t as Com missões Permanentes 
eleito.s dG accôrdo com o r.tntigo· Regimento. 

Sala das sessões, 20 de agosto de !004.
Thoma.= Co.vdcttnti. 

Vi'io tt imprimir os seguintes 

PllOJECTOS 

N. 82 A- 1904 

Devolve a D. Maria Cm·orina Nabuco de 
An:ntjo a pensa:o de 3:GOO.) annuaes, con
cedida a sua fi;o.arla m <7e JJ. Am~a E e ,;gm; 
Bcw>·eto Na7mco d e Ara~0o. 1liuvo: do Sena
do,. Jo;d Thomaz Nabt/.co de AJ"a,~jn com 
pm·ece>· .da Commisstío de Pensões c Cotllas. 

O J!Pojocto, submottido ao estudo da Com 
missao de Pensões e Contas, de termina c1uc 
reverta a D. Mll.l'ia C<trolina Nal.Jnco de 
Aran.jo ~l peus.''\.o concedida por lei o.ntcriol'á.
sn<:l. venemnda mãe, D. Anna Benigna Bar· 
reto Na.buco ele Araujo, já fcllledda, 

A mnnificellCÜ1. que o. le i haüa di~peu
sado em favor da, illustl'e .~enho1'a, hoje des
a.ppa,l·cciJa do numr.ro dos vivos, resultou. 
do sentimentos rle carinho nacional, quo le· 
va.rt•m o legislador a inclinu.l'-SG ph~mente 
á m emol'ia. d[! nm dos vultos m~üs prilStan· 
tes d'en trc os grandes est<l.dista.s brazileit•os, 
no antigo regimen, o Sr. Sena.dor Na buco, 
confortanllo <1 sua virtuosa companhei ra, nas 
amargueas dG uma viuvez a quo fa ltuva.m os 
recursos essenciaos ;1 oxistenciu.. 

Essa dailint con~tí tuia, em sua cssoncia , 
umn. Cí!pecic de montepio, sem ])rllviu. con~ 
tribnirii.o pccnni,wia do pl'e l11ol'to ; m as, em 
verda.th:, e~c(mlvn,mento mode8tc>, si •• CJ.Uota 
üo <tntecip<ttlo tlcposito se houvesse do at•bi
trat•, no conselheiro Nabnco, pelo Yttlor dos 
~eus serviços ü fOl' tttna, uo Cl'e,llto. à Ol'tlcm 
c á cultur~t juriilic<L ll ll Bt·azil , que ollll tanto 

A Commi~oão de Policit,, cuuheconJu t.l.o. in- amou. c ao flll:ll votâ.J·a, em !;nu. uil<~1oo.tltt 
dicação do Sr. Thoma.z Cav:tlC'1n:i, pela. qual vl11a puiJlictt, todo o vígo1· tic seu eximio 
pi·ovidcncict no sentido tlc sú ter execução mt S<lbe1' e illl'<J.~iga.vcl tmba.lho. 
proxima sossão legislativa o disposto no A Commissão pens:t q ue, cnca.t'<HJdo desse 
art. 40 do Regimento ultimamente vol.~do, e moüo um<l te~l equiva.lencüt, como elemento 
con~idora.ndo acceittwcis as rtt7.lies e:xpo;>tas de calculo IXt~·a a. co ncessã o t!e bl.! neficio 
pelo tl.!U~tuo Sr. Deptlt!<do ao justillc<w a sua ues~a. na.tur(lZ~\, ~e colloca Gm um ponco de 
tndie<lçác, ü de pat·ecer• que ·seja eUa ;tppro· vist<~. üc ortlom superior, t[UC .l ni;cres~o. ao 
Vatb. des('.mpenho de dev01·os, co mo U8 ill'idica.m 

Sala das Commissões,2Z do a.go~to tle i 90,1..- os povos cull;os, pm.·auto ~ sii;uaçiiu .Jll 'CC<Il'i<t 
I'w<ll.t Guimw·aes. Prosidente. -.'lime~.~ r G11i- ttas f<>mili[LH úo seus !lo meus íllu~t't·cs. 
l•llll'<ies, ! 0 Socretfl.rlo.-Tlwnw;; Accioly, :!." On1, es::ce muatepio to1·i o., o.o casv vertente 
ljll~t·nl.:tl'lO.- \\·w-...Zcrlcy tia MMdonçtt, 3• Se· U!Uêt applica.çil.o tlo>no.tur<tdora tlo seus in · 
r;ror.trio.-Joaq.lim l'h·cs, '1" Secreta1·io. , tu.ito~, ~i, in~titlütlo pltra ampar~tl' a d ttva 
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de um cida1lão bonomorito, ~e r etrai:>;;e a.n ~c 
<L {i.llu.t . em condíç:ões idcntícas de occessídado. 

Decrot.ar a caducidade. dando por lirnioo 
do sor:cono a. dum.<;ão d;~ villil ila. espo~u. pro
genii;m·~. deixando .prcmcditadaroan te ao 
desabrigo a pl·ogenio, f,n.mbom ferida pelo 
infor t u.oio com mmn, cqu.ivaler i:t. ::L sustenta r 
nm sysf.enm de dosagg1·cgaç.ão da familia., 
só ::L cousidorando tal 11a m ulher ca~ada, 
c oxciui11uO deU:\ o~ filhos sobrevi vcn tes . 
Equin .lel·ia n. mutil:u · o pcnStlmento 1b 
mer-cc n~t sua. cxpl'c.~~i.i.o originnr.i3 , <111'0· 
da ·ndo o llf ho, on. pm'l\ fr iza.r m:~.i~ :.• eruel
dade ili\ !loutrina . ;u•rad<Lntlo <L fi/.ha pobre, 
da e~phm~t em que se lH"oject,_\ n sorn bt•a 
proteGfm·a. do antep;tssado, em nom~ e por 
"mor do <1uem a Nu.ç:to t~ve o mrn-!nwnto 
lmmf(LZojo. 

Ess..'\ sluguli\~· maneira ue tra.h1' peusüe; 
tlisperta , no caso que nos occnpa., uma ou tt•a 
observnçlio, 'llie a Commissão se jalga uo 
devel' do faze!' senti!•. Na di~tinc'a 8cniwra., 
em fa.vor de quem o projecto iust. ii tHl a l"C

veesão, concol're uma ch•ctnn~t<~ncia digna 
de monção, como contingenle n a. jus ~itk~ç..'i.o 
do projectado beneficio : D. Maria N:lbuco, 
á conJ ição tle fi lha do inol vidavol cstad.:sw. 
do imperio, reune a de irmã tlo Sl' . . Joa.q uim 
Na.buco, Cll.paciclade porigri nn., post<" ;:tO sc1·· 
viço d<t patl'ii.i. , na H e pu biicl\ . 

E' uma addição PL'cciosL~sima. r1uo n. Naçã.o 
Brasilcir<~ levar(\ em linha. de conhL no 
a.pplaur;o à medtda , tiio jmlio.iost\mcn te pro· 
pos \tt. A gloria do;; homens mortos ou vivos 
nfi o q umlra com a pentn·üL dos rJu.O t o1n:1 a 
r ara lor tuna tio po.%l1Íl' o seu 11 o1'1e e LI seu 
~angue. 

Estes principies t a.mbom eonstit:ocm: a. r c
ligiií.o civica da~ demucmcias . 

A Commt~são, llOl't(~llb, ú lie lltt l'ecc t• quo 
:)Cj:l I] ÍSCtlt iclll O aiJ!JI'OI':LliO U t'Cf(;rido IJ!'il
j cct o. 

Salas d:.lS commissõos, ~~do a~:o~to tlc 190 L 
- Gonç(l/o S ou/o, prosidcntc.-Mor·eíra . ',/V$H, 
~:ub 1.or.- Rcry munao da Ji íl"all(/ll .- E lyscu 
( ;uilhCi"IM. - Jl<<nocl F·ulgcllt io . 

O Congrusso Nacio n :.~l ro~ol v e : 

367 

O. l\Iaria.Carollna Nabuco de Ar .lUjo , em
quanto solt eira. 

Revogam-s:l as disposições em con kario . 
Sala tht~ sessões, 2:3 de junho do 1904 .

C'e.lso rle 8ow:-a.- E<ltrarclo R umos . --· llo
samwh de 01i1loJi rll . - Aatonio Bastos .- J:lc 
!"eÚia de Sa .- Oon ·êa D •<int . - B ullu>es Mcw
cial .- Oscm· C.:l)l/oy.- GMtao da C:unha . -
1Vatfl·edo Lr;at. - J . Jio;·ci,·n. Af.vcs .- l'a.~.•os 
Jlii1·anda I<Uho .--·L b ulia d o B1·n:oil. - La· 
m otmir.T r;ndo(>·edo. -Al·"m·o Ccwvalho . - Fc>·
'I 'Ci}·~! JJ.~·aff(~ .-J<t ~nuJs D (tl 'cy .-P. Jlon.teHC!Jro . 
- Ahcs B<trb•l.«t. - Ponseca e Sil1:u·• .- Oicga>·..;o 
Jlncicl. - (; . l'ú·c; .-Casl!"O R cbello . - Ignacio 
T osta .• 

N. l4A- 1904 

Concede c• cada u ma d1ts i >·nvls elo {alleciclo 
capi tao Joaquim P otengy D D. Anlonitt da 
San t iago Potal\ .ff!J c Mw·ia Adci!lidc de• 
S ilva PotaH(J!f a )Jen."Io mensal d~ 100$, 
cmn pm·ecer da ComJnisstro de Pensõos o 
Co>llM 

(Vide p ro:>jcd o n. 202, de 1!102) 

11.' Comro issão llc Pensões c Contas foi p•·e 
SC IJtc par:L csLntl o LI pro,iccto n . 208, de · 
1002, concc1lenuo :ls it•mãs ilo ft\llcc ido cJ.
pitão Jo..'\qu im Potcogy, DO. Antonia tle San
tia go P otengy c l>hwia Adclaillc Potcngy a 
pr~nsão de 100$ mensacs . 

A ns. 126 v. do livro respectivo em 1002 , . 
consta. que esso projccto fo l distt·ibuido em 
l7 de setembro do me~mo il.nno ao Sr . Pe 
J.'cira Lima e que , em 20 do UOI'enll:n'o do 
allmlido anno ·do 10{)2, fo t•,,mromettid a.s pl'lo 
Gover no as infnrm:tções pouidas, que pelo 
relator :;ctu:d u:>.o formn cocont r:ula .. ~ . 

Ntt ses;;ii.o du 2-1 do dezembro, ain •J a e m 
1002 , quando $C cl iseu &ia. o prujccr.o n . ~45, 
couceclentlo pon~ii.o :l viuva c fl lhi.l. <l u IJX· 
81!U11du1· Pud t·o Paulino dt; l'onsoca, foi esta 
intcn ompidt\ "' long:~,mcntc a<liadn. em con
sccplencia ele urot\ omonil<• do Sr. Sil " '' Ca~Lt·o 
conccdcnlio tis irmi\as elo mencionado co.L>itão 
Pot.engy i gu:~l l"twot' ao con~ign:1do no· prl)· 
o elo u. 3•15 . 

Snumet&i du. a cmonu(). ao j uizo da oum-
ml;;s.1;o, opinou no sontitlo ile seP a mesma 
rejoitad.a. . soodo a.<J.~ignado na scs.~ii.o de 
D tlo j unho do cor1•ente aono pa.recer con
trt\t'io sob os -funda mentos sog tlintcs : 

«Attenden\LO qu r. o o l~juc tivo da. emenda 
consta do p 1·ojccto n . 208, do t:JIJ'!, o <iiHLl 

Art. l.• :\pensão tlo 3:ôüú$ a nn uaes, coe- cst!l dcpendentlo tlc cstndo o pa.rccct· .l a Com
cetlitla l>Or tlecreto t ~e 31 de agos to de l SSI e missã.o,n:l.o se j tL~t.ili c:Lnuo ucatas con<l i•,:l,ns a. 
appt·oV<Id/\ pela lei o. 3.050, tle S do a.bl'il e~pprova.çií.o th~ referida cmnmla e, 
de 188:2, a D. Anna Rnnigmc lh .l' t'oto N:1huco Tendo om con>itltJt'tl.ç:li.o li uc <L pnn uão t!O 
d.) ,\l'<\Hjo, Ttuva llo Senador Josú Tt10mnz í!GO$ :i viuva e ll llti1 tlo ox·scna.dor Pudt•o 
Nabuco do At•aujo, fioa. dovolv i.dn <1 .ma fil!Et 1 PtUtlino dl\ PorMec..• concedida pelo projocto-
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•n' 345 A é ma.teria discutida e julgada no 
&eio da Commis8ã.o, sendo sua proeedencia,. á 
sa.cwdade dcmonstl·ada pelo rcspectl v o pa
recer, porta.nt!l pansa. a Cornmi.ssão que 
deve ser r<:jeitacla a b.lludida emenda, uma 

' YGZ que o favor qu~ proem•a. 1\onceum• (I " 
a.;;.mmpto de que trata eJ:c.lusivamento o pro
]e_cto n. 208, de l!J02.>> 

· A Commíssão de Orçamento, n<t fórma ro
gimen~al, ouvida. so bl'G a s crneod.as, cmiitlu 
parecer contl'a.t•io tambem, mas laborando 
.nas mcsm<>S razii€s que determinar am a 1'0-
jeiÇão iliJ. parte da Oommi>são de Pensões o 
Contas. · 

O pr.:>jecto n _ 208, de 1902, teve nova. dis
·ttibuiçã.o no dia. 3 do cor t·on te raez, mo:~ ve7. 
que o iUustre Doput •tdo, Sr·. Pereira l)mn. 
já. não pJrtoncia <i. Com missão de Pensões e 
Contas. 

Os documaotos comprobato;·iO! do !JOffi di· 
rei to que assiste ;i.s d uas irmi\s do f a lie· 
c ido c<1pitão Potcngy jii. n:'io e:tist.ell1 nil
S~rotaria da Cama.J·a., mas •~ Commissào 
de Pensões e Contas. 

Atteodenrlo que os pa.rece1'CS contra.l'ios á. 
<J mentla, não contestam, ante~ . h citaruen te 
roconlloccm a procedencia. do f<~.vor solici· 
t;).do onl beneficio das irmãs do rcfllrido ca
piiiio Potengy, o, 

Tendo muito em oonsider~:ão as inrm•ma
ções e C~ft!rmações de illustres representan
tes ela. Nação, é de p!,recer que seja. appl'O
vado e convertido em lei o projec~o n. 208, 
-de 1902. 

Sala. di!.S Com missões, 18 de abril de 1904. 
-Gonçalo Souto , proside11te."- Raymur.da de 
Jlfimnda,i'ela tor.-J. Mo,-e<,-a ;1tves. - :llatiOel 
Fulgencío.-Elyseu Gttilhen ne. 

N. 208-1904 

.O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica concc<liúa. a. cada nma 

das irmãs soltoiros do capitão Jotlquim Po
tengy, fclllecido em Tab:J.tinga., onde servia 
na. commi,;sã.o de limite;;, como cornma.n
da.nto <la. força alli cst<~ciona.:la, DD.Aoton ia. 
de San tiago Potcngy e ~ar!a. hd~laldeetla. 
Sil.-a. Potcngy, a. pensão de 100$ mcnsas ; 
revogadas as disposições em co;J tt'a rio . 
· Sala das sessões, 9 de setembro rle 1902.
Het'edia de S(L 

N. 149 -190! 

Cancede ( l D . Co11s!ança Alves Bmrwo ,lfcllo 
B a!·;·eto, 1Jil!U(l do oapitiio T heoaomi>'O ao 
N ello lJa;·reto, a pensão mSJtsal de 50~00 

(Vide -projccto n . 3 l 3 ue i901 

A Commissão !le Pcnsõ3.~ o Con:tas, tendo 
-etn vista a petição em que D. Consta.oça. Al· 

vc;; Branco l\Icllo fliih•cto. viuva do ca.pitiio 
do exercito Theodomiro llc Moilo Barreto. 
a.llega.ndo extrema pul:míza, pois qu~ sómootc 
per cebe dos CJÍ!'-"·~ vublicos o mingua.clo sold.o 
de 50$ m cosaes. lega.do p o1' seu rua.rido, a i rHht 
Cl)m a tledueção meo~ .\l ile 1$. feit~ pelo 
ThOS)Ul'O o manifc.>tarncnte insulndcntc pt~m 
su:1 snbsistoncia. pe:b urn a pensão a.o Con· 
gr·esso Nacional : 

Con:;idcrando que o capitã.o ThClOdLlmit'õ.l tl.o 
Mello M :>t·re~o. milita r !lO exercito nacioLJQ I, 
por· espaço i! ~ 2.'i a nnos. de~cle o posto UI! 
simples praç3. <l ~ prot a té o posto_ do ea.pitfi.o. 
a. que foi promoví<lo por actos de b ra Vll!':\ 
oo campo d:l ba.talha. cvn t~n. o Pa1•aguay. a 
cuja. C<LlUP<'\nha ll.~sistíu Lle,;dc o sou ioicto. 
pl·ilSI.ando os ma is r clevanws serviços que 
der<lm lnga.r :L lonvnr e_<: e eondacora.ções. 
com o tudo coostil. do sua. brillmlito fé !lo 
ofllcio ; 

Considora.ndo <tue apeticiouaria não sepóde 
maotcr com semelhante soldo, e qu<l não 
ê jus~ quo a. Nação do ixe em penuria. a. 
viuva. de tão (li~tincto milit~r.ta.nto que, e1u 
29 de j ulho de !DO I, os D~pltta.dos Sy!vio Ro· 
mero o E"a.usto Ca.1•Joso a presentaram e$pOD· 
ta.noamente um projecto, daurlo ú. mesma 
peticionaria um pensão rnensa.l de 100$, i~ru 
pl'ojuízo do meio soldo que percebe ; 

Considera.ndo, porém, r1ue os cofres pu
blicas não permittom Mar;;a.r-se. senão com 
grande Cl'iterio, a v erba oousi:.rnada para. o 
paga.mento dos r>ensionistas; e qlle ,iá sobe '~ 
~omnu atisusta.ilot'a ; · 

E' a Conunissão do parecer que se :;.doptc 
o seguinte projecto : 

O Coogre!l1IO Nu.ciona l rooolve : 
Artigo uoico. Fica conccdi.Ja. a D. Cons

taoça. Alves Bra.nco Mello Bar-reto, viuvo. 
do capitão_ T heodomiro de Mello Barreto, a 
pensão mans;Ll de 50$ sem prejuízo do 
meio- soldo a que tem direito; revogaú<IS as 
dispo. içüo.> em coutrario . 

Sa.la da.s Commissões, 23 do a.gosto pn 1904 
- Go»çalo Souto , presidente . -Manoel- Ftll· 
gettcio, r ela tor .-J. Jlo J·eira Al ves .-Rtyset< 
Gttillte nne _ - Raynwndo "" J[i,·antla. 

N. :il3- l90l 

O Cong1•e;so Naciona l l'~sol ve 
Art. l .• E' concedida a D ." Constanc.~ AL~·es 

Brauco M~lh Bttrreto, viuvtl do c ~p itM 
Theodomir•o de Mello Har r·eto, o. p:ms~o do 
1 00.~ . sem prlljuizo do ~neiiJ soldo <1 que tcro 
dirolto . 

Art . 2.• R ovogam·S'J CIU disposi~:õe~ CLD 
con tr<l;t'i o. 
Sala <l<IS soõsões, 2D ele noYemt>ro de 1901. 
Syl,io R om en1 .-Fm.1slo l.'<tnloso . 
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SESSÃO EM 23 J)!l ACO."i'rO lJF. 1~}){. 3C'J 

O !S •• . P r e ,-i d cn te-Dc~ígno pa1'a 
iFJlanllã. ;L seguinte ordem -do dia : 

V ur.a.~ão do ll"-recer n. 20 do lD04, reco
u hecendo Dejl utado pelo ! 0 distl-ícto do Es
tado de Porn:tmhuco, o Sr. Jo~é de :vre
deiros e AlhniJu erquc; 

Continuação. da :2• discussão do projecto 
·n. 3() ,\,de l9l14, ~\utot•izando o Presidente 
lla Republica a c~commendar i industri;~., 
polo Miníderio d~~ :VItn·intw., os mwios que 
menctona ; com parecere:; o mnenrlas das 
Commis~ões de ~larinha. c Guerra. .o de Ül'· 
çamento o voto em o;eparado du Sr. Soa.res 
rio~ S;tnto' ; 

ta <li~cussã.o <.lo pl·ojucr,o n. 132 ,\ de !904. 
clevundo a Col!c:ctoria de S. Luiz, no Es· 
. r.ado do Rio Graude do Sul, <i catcg·oria de 

~lesa de Jtcmla~ ue 3'·" d:tssc, com parecer 
da Com1nissão de Orç-ar!1ento; 

:.!• dbcu~são üo Jlru_\ccto o. 76 .·\ ,!e J\JO !, 
auto1·izando o Go,·emo ~~ cooccder, no cor
rente í1nno. nrn;t 1';egunda c~·-}JOC<L tlc oxamc:s 
aos cstudan tes lle p t·epara to rios ; 

3" tlíscussii.o do prc,jccto n. 107 A, tle 1904, 
do Sonu.clo. dumlo oo\'O !'egulamento ao Asylo 
(le lnvali,Jus d:t P:tlria ; 

2" discus~no do projec!.o n. 121 .\, tlc li it l.!, 
tornantlo o~rigatoría; Hn tud â. a Republi ca ". 
v:tcoínação c l'CYcl.odu;;.ç("io contra. a Vi1l'Íola, 
com pareco1' thL Cununic':;ão de IrJstrucçiio •3 
Saude Publica n 811\lAitutivo· do Sr. Dopu
tado Et•íco Coe!lto. 

bu~pc~ule·~c a ~<:-~~;-~ ... , ~l~ ~ ho~·ac;; ~ 4:1 m i ... 
nu tos d:t tard<'. 

do; Srs. j) (I,J.~ la Cui-ínarties (Prasidonle), Alatlcw· l ;~~Ííil·.;;·t.'7;J.')' (111 -:;c~· ,·clt~:· ío) 
· e Paula Caiman'ies (P>·tsidenle) 

Ao meio-dia. procede-se :1 cha.mad<.~ a quo o S.l•. Olh-eira, "VaUadão- Sr. 
reSllmHlem os Srs. Paula Guimarães, Oli- Presideul.e, creio Jla;·t·l· engan o na a.ctu, tio~ 
Yeira l<'igueiredo. Julio de Mollo, Alencar nossos Ll'tlbalhos de hootem, publicada no 
"Guimaz:ii.es, Thomn Accinly, Wando1·!oy de Diaho da Casa <le hoje, quanto ao r esulta.
)!endunça., Joaquim Pires, Paula Ra.mos, do d<\ vota.ção do pl·ujecto subr<J audi toreg 
Leonel Filho, HosiLnDal1 de Oliveira. Dias do guerra,. 
Vieira, Gonça.lo Souto, Fonseca e ~ilva, Dão-~o alli como u.ppt·o-,-a<los a emeuú:~ dn 
Walfl'Cti•J Leal, Bl'iclo F.illto, Maluquias Sr. Rodolpho Paixão e o subsl,itu t ivo que a. 
Gonç•üvcs, Raymllntlo tle M.irand<t, J•;uzebio essa. emenda f'oi u.pl'O:oentadu pe la Coromissão 
t le Amlra.de . .Toviniano de Carvalho. Olivetra de :\I:winlm u Gnt •rt>:t. 
Vallo.dão, Tosta, Eug-Qnio Tourinho, Garcia As duas enwn<hts se cont.e<tpiíam ; uma, 
Pires, Pin~o Dantas , Alves Barbosa, Parn· deltas tlovia. tm• sido app!•ovad,~ e não ambM . 
~lhos Montone~ro, Bernardo Horta, Moreira Si 11 emenda, de Sl'. Rodolpho Paixão ioi 
(;umes, Herodm de Sá, Sá r'rol!'o, Americo a.pprovada, ip so 1;,ct0 0 substitutivo da Com
<le Ailmquorquo, Juão Bt>ptista, BcliztLt'io do missão está rejeitado e yíce-versa . 
Souza, uatvão Baptista, Laurindo Pitta, 
Pereira Lima, .Mauricio do Abl"ell. Carlos A emenda, do Sr. Rodolpho P aixão mandava. 
.Teixeira Bri.LOdão, Fr ancisco Veiga, Estavam q_uo os auxili ares de audi tore s flc:tssem 
l.olJo, David Campista, Bueno de Paívtt, equip:~r:tdos para wdos os eiieitos a os audi· 
J1Cl'na.NlC's do F'aría, Carlos Ottoni, M:1noel toros do 2• chtsse ; o sabstitntivo da Com
Fulgencio, Olcgarlo Maciel, wencesláo Braz, missão restringia, <L cquípa.r·a.ção no accesso e 
~Ioreil•a <l:\ Silva, Ga.leão ca.rvalha.l, Arnnl· aposentadoria, cxclnindo v en cimont.os . 
pilO Azevedo, Eloy IJhaves, P11.ulino C~l'los, Poodol'O a V. Ex.. c,;te e ngano, afim tlo 
Bernanlo Antonio, Carlos C~Ya.lcanti, Juvn- ma.nda.t• fazer a dovüh r ectilicaçrw . 
. nal :VJiller, Ma.rçal Escobar e Barbuso. Limo. . I 

o S•·· Pre,.,lcle:nte- A l:lmaoda 1!0 
.\.bl'rJ·Se a sessn.o. Sr. Deputado Hodolplto Paixão foi r•~jeitada , 

. E' lida. e posta en; discussão a a.d11. tendo sido approva1la a. emenda .~uhstntí-
Vol, rv 47 
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t·utiva .da Gomriüssãõ. Esta fcitJ.J. a rect\11.
caçiio. · 

Em seguida é appl'ovad<l "'acta tia sessão' 
antecedente. 

Passa-se ao expcrlienw. 

O ~h·. Paula Ramos ( ,,·e-• -vindo de 
fu Sec,·ew,•io J pl'uccdo ü leit.lll·a. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oílicio~ : 

lJo Sr. ! •· SocreiK~tio do Senado, de 2.'2 do 
corrente, communicanJo que o Sr. Presi
d.:lntc da. Rr>p1rblica sanccionou a. rewluçf1.0 
do congresso Naciona.l, d;J, qu:l.l envia um 
dos respectivos autogra;p]y,;;, aut.oTizando 
a. concessão de um anno de licença com 
todos os vencimeotos ao Dr. Francisco Brau
lio Pereira, lente ca.thedl'tltico da Fa.culdade 
de Medicina da Bahia.- Int.oÜ'ad<t. Archi· 

· -ve-se o autograplw. 
Do mesmo senhor, de igual data, commu

nícand·J que nessa. data. u Senado envlon 
a sancção presidencial ;t resolur;iLo do Con
gresso Nacional autorir.ando a abertum do 
credito especial de 5:181$, para pagamento 
de diarias u.os iusptJctu!'llS da Rcpa.rtiçilo 
Geral do~ Tolegl'aphos Antonio .Josú da 
Silva Ros<t e Cc1Sinüro José. da Silva Rosa.
Intoirar:l.a. 

Do mesmo senhor, d() ignal d~tu, cotumu
cando ttue o Sen:.odo acloptou n nessa data en· 
>iou ã s:mcção pt•esiden~lul a r~solução do 
Congre~so Nacion:ü autorizanllo a a])ertm·a. 
do credito cspedial de 1 : 200$000 tJat'a pag:1· 
tnento das <\jllrlas de custo a.o empregado rle 
fazcnrla incumbido da tomada de contas d:\ 
Hsl:radu úe Feno de S. ·Frandsco . - Intci
l'ada. 

Do Min i~te1·io dct Famuda, de 22. do cor· 
rente, cr.\·iamlo a 8cgnintc 

Sr.:;. memiJI•os r! o Congl"o>>o i\';wional -
Tendo o Tllcsrmro Feder;l[ ot•gu.uízado, na 
conformidado do disposw no '"I't. :u. § 2", da 
lei n . 490, de 16 de de?.embro de 1897, as in
clusas .relações dos credor es de dividas de 
exercicios ftndos, já. l:ccón he<lidos pelos Minis· 
te rios .oompeten 1>cs. cabe-~ue solicittlr-vos .(\ 
necnssa.ria a.utor.iwção .e cr edito ;para se.r. 
eJfectuado o respectivo pag-amento., na. im
portanci <>: de '51$849, ouro, e .61}1 :.3D4:j;945, 
p <tpel, conforme.· a1Jl1ixo se discrimina : 

Onro Papel 

Minísterio das Rela-
ções l'xteriores ... , . 

:O.Iinisterio da Marinha 
Mioiskrlo da Guerra. 
Ministorio <la llldus-

tria.. Viuç5.o e Obt·as 
Publicas ......... .. 

lvl in isterio da F:LzendtL 

I : 4\!8$170 
157: 783$98.~ 
105: 536$905 

l40: 89! 1$807 
l 7 I : 789$592 

5I.SS4 :1 604 : 894$945 

Rio de .Janeü·o, 211 do :.\gosto ilc !90:1, 
!6• d<i. Repuhlica. -fo'ra.nciscrJ de Paula Ro
drigues Al·ves.- A' Commh<são de Orça
mento. 

Do :Mini~terio da. Guerra. de 22 dn coP
rente, enviando o rec1ueriiucnto e ma is 
]Jl\]Jcis em que o major medico de :3• classe 
do exercito Dr. Alfonso Lopes Macl1a do, 
profussor ua Escola Preparator ia c tle Tactica 
do Realengo, pede um anno d(\ licença. com 
ordenado, pa.r.:t tratar de sua sa ude onde 
lhe cunvíel'.-A' Com1nissão de Petições o 
Poderes. 

Requer i menta.•: 

De Thcrezn d0 Oliveü·a Tf).mal'indo, pe
dindo uma pensão.-A'.Conuuis.'Jão de P en
sões e Con ta.s. 

De Adolaide ela Cunha Ca mpos, pedindo o 
solcl.o por intcü·o a (!Ue se julga com direito 
como viu;·a do alferc~ Augmto Ribeiro de 
Campos,·-A ' Commi&~iio ele Pensõe:l e Cott· 
tas. · 

Fie<\ soure a mesa. a té ulterior dcliuem
çã.o, U SB!!UiUte 

l'ROJECTG 

O Congri.'Ssu Naéional d.ecl'ct [l.: 

Art. l.• Fica conccllidt\ :1 D. Elvira Lia 
Fernandes da Cnuha , ·filha. do ra llcc irlo Senu.- · 
dor do ünperio Dr. .lotlqni m .Teronymo Fer
l1<MHlcs da Cunha, t~ p ons:1o mcnsJ.l ([e · 
250$000. 

A1·t. 2 ." 1\L'Yoga.m-se as rllsposir:iícs em 
contrario. · · 

· Sal<J. das sc~sões, 23 de ago.;;to uc 11104.
R.odl·i!JUes Sddard>a.- N eiv1t ,-.'t HIJMSto de 
Preit·as. - 13tt~cr7o l1'anna. - P,·isco PaN<i;o. 
- Pínt·o 1Jantas.- Ga1·cia Pi>·es .-Pa~anhos 
Jtlúntene.rp·o. - Domingos Dui>Jutl"<ces. --Tost1t. 
-Edt•m·do Ramo.~. 

O Sor. Brici-o Filho-Sr. PrGSi· 
dente, é commum, logo depois da .feitura de 
uma ol.lra, embora bella.mente architecta.da, 
o r•econltecitucnto da nec"essidar:l.e de reto. Ministsrit) da Justiça e 

Negocias· lriterlures. , 2'6! 956$983 i ques par<1 a destruiçi'io de defeitos flUe pOS·: 
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llam te1· e3capado. mõt·monte quando a. at- Pergun to "goea: Approva.da a redacção 
ien~}i.o estava voli.ad<L para roultiplas Ll•J Regimentü, est;L t udo perdido ~ Não é 
prondencüts. , tempo aind<J. de emendar a mão~ Esio.mos 

E' o caso do M3>0 Regimento intnrno, cuja dottnte de 1nU<t situação irremediavol ou 
rcd;tcção foi appro•.·:1da na ~esstio de hon- <1inda ha. OllportLLOida<le pa!•a, a a.pplicaç:io do 
l.em . 1·emedio ? 

O project.o J'eio::m:-.ndo a lei l'eguladora Xã.o so t\-a.tu. t!e um projecto iuici:tdo n<L 
dos nossos tra\J.dhn:; é um serviço que muito Ca.mara. (} tte, tendo recubido :L ultim;t colla
recommeod;~ a Me.<:t. •tuc :nuit.u a eleva, <tue bora\'.:,o dustll l't\1110 ti o Podee Ll'gitila.tivo , 
i l!.l!a em favor cl•' .iu:::. or ienta<:;.üo P. de sou ~amiube para o Scnttrlo, nã.o sentlo mai~ per
critorio. Ue u m ;Ltl!()nt.oad•J do úispu~iç.i)es, mittida <t uossa intrH'I'e1·encia. 
algumas iuexptica,~cis,contradietodasoUI;ras, ~ãc> se trar.a, por outro l~túo , de um (pro
ama.gonico.s a.mda. outn.s. confusas multas, joct.o ,·indo do Souudu que, uma. vez p<Lss.ado 
fez-se um conj1tnctu ll;n ·monico, um :~rr:<njo :~qui pelo ultimo tul'no, suba. :i saneção, im· 
mGtb odico, de modo a. iacilita.r o ma.nu- poclich n.lsim qu:tlquer ka.nslorm aQio. 
scn.menLo do voll;mc relativo á. loi que es· "iiio. Sr. Pl'esi do~ute; 0 p;:oojoe;to a quo me 
ta.iJe tecc as regra.~ pn<':< o no.<JS•J fuoccioua- J'C~t'O li o projecto que regult• as noSSit.'i ·ruo
menta . C('J)flS , •' :t lo1 re.!!cdor:t das nos:;.,1.s ;tHrlbu i-

l~m toruo d:> obr:t úeseuvoli'CU·Sc Ullia çücs, projodo quo pMo ser ret'Ol':llado em 
amphl colla~ul'<J.çilo put• meio de emendas, r1ualquet· tempo, om qu:1.1quer momento , que 
das quaes um gt'ande numero, visando a ga.- póde ser modi!í ca.(lo om todo ou em parte, 
rantia das ll ()~;a.s prerog:.ttivas, umu. boa ha.sta.ndo p;m1 is.~n urm1 indi.ca.ção. 
dose ca.ica.da em moldes libcracs c muitas ga· 
mntidoras da autonomia. do PodCL' LGgi~la.- Dom Cl!mprchenuo, St·. Presidente, que 
t i.vo, logi'<\Illlo appro'i;tção gmntle côpiit da.s depois do tl'a.ba.lho insano a. q ue estivemos en
l!l!ldida.s 1111roser.tadas . tr egues, depois do a.cab:l.da. a reforma em 

Entrcta n to, Sr. Prcsideoi,c, apczo.r- de todos os seus detalhes, oã.o é conveniente 
a;;;;im confeccioo~.td<J., alguma cons.~ escttpou c propor qmtlque1· trausformtJ.çfi.o. 
sem uemur<1 precb<t ~e t· l'epat•ulla. No caso nll.o est:1 ~udo feito. E' certo qu~ 

NoLa-se nm :tlci.ião c·ru corpo tão .fo;•mo,o. já l.bi :tpprovada a redu.cçiio tlna l do projeeto, 
E' ~,.~ua mo:tirp;Lç5.0 •tue visa a. indicação quo rua~ fa.lltJ. ainda a. revis~o e a reuo iào em 
tenllo a hoor;L UO SU bmetier <Í. l!.jll'ecia(iiO V4; i lltnC. 
dos meus l1onra.tlos collegas, p tlrocendo-me Foi apenas úls~rilmido o avulso d ;L rBda.
que deve merecer os sulft•agios desta Casa , cç~\o cio projocto . E' o mesmo de llont-em, ê 
principa.lmon te por e~i;<~.t fortalecida. com a o mesmu quo uo.~ !ol oHerocido Mitos da 
assigmüura do ilctt.>tre rel>t'esentante de a.pp rovar,,'i.o da reda.ccao; ê o elemento pro
&mt:.L Ca.th"rinu.. o ~ r. Paula Italllos . visorio para o tws>o e~clamcimento, a.t!~ qu~ 

Apt)za.r· da ;ut.e.n•;ii:Qqne liguei ao <J.ssumpto. venha. ;1 !n·oclmra. convenientemente im
nií.u m o foi po.;.>il:el '"'-'!' ttrdo. E:'ClLpou- mc :; p1•cssa e perfeittuneu to ac:l bad;\. 
muda.n<;a coollignad;J. no :n•t. 79 do Regi· Uma pr·ova. distu u.lli ostcí. :- lwntem fo i 
monto. E ' u111 errv que conl'c.~so, é uma 1;\ltll. appt'o,·aua. um" omouúa quo tive a. llonra 
tlo qun rne penitencio, com a J'r·aO!Jucz:t yuc de l>ll'erecm· m:tntlaudo faoel' um;~ kan~posi
mc car':Lctori r.:J.. O r.::é·Smo ttcOntccen com o ,_,fio, c, eutt·ef.ao~o. a. u. i\.erac;áo n:'io llgUl':t no 
di~no IJcputa.d.c. por ~o.nt:~ Cu.th:trin<t, cuja :1vubo hoje o-pall ta.úo. 
<m.tot·ida<le em ma.t.eri>\ l'egilnento.l •i pu r :\'esta, ~JnJ. 1 çllc~ . Sl' . Pl'c.-;idcnte, I'Jrçoso li 
todos roconhncid<J.. !S . Ex ., <l.lJ07.:1l' Llo meti- ~ coa tl!ssar q t.te l1 a tempo para Jazer· alguma. 
culoso cJ~ame com que estuda todo.a u,s ques .. cousa, ha tempo de rep<tt·:u· o mal, lt<.1 tempo 
tôf)S, nome<J.t lo.tl!onte a!' c1ue entendem com o 

1 

l}e olfe.'rcc.er o remedlo. 
Regimento, nilo a.tteP.~cu P_!1-ra. esscJ ponto, 0 SP. B . r s , .. s .. _ M ·to '-
certo de q uc nesse r.em;:do na.o f ô1-a. p 1•op ost.a " E •1 ARIO Dt: Ot:ZA. • ll1 ucm. 
altcra.ç:'í.o. ·, O St~ . 8tcrcto FtL IIO- Dovo decl;J.ra.r . Sr. 

l\'ão va.e ui~t;a, St• . , Presidente, a menoi' / J?t'fJSideu tc, que o que venho ;J,pl'esenta.~ não 
ccnsm•u. á Mas"; o. rneutda n:Lo foJ. aqut 11t1-

1 
e · uro:J, emenda, Dom me ;tba.htn<;<trw. u. 

ra.da de 8Ut'prcza.. Sem o pl·imoiro a. confe~- !azel-o ; o que pretendo é lanç~r mito da
StJ.r que úosd6 a ;;.pres~nt;tçii? do _projecto quelle recurso cJ.o quo podemos usa.t• nã.o st) 
:P~imít ivo figu~ava, a pl'OVIdcnc~ u. ~lil l'ê ocst<: como um qua,~qu~t· momen-to. VC!iho 
a.quellas quo dovw.m merecer a aceettacao da apresentar uma tnd10aça.o ( mu; IQ úem ) pa.ra 
Ca.ma.rtL dos Deputa dos . ter o parece~ da. Commissão de t>olicia. a 

Vê v. l!lx., Sl'. Presidente, oa termos em depots seguir os tramito.~ t•cgiment;~es . 
que colloco a questão; faço justiça ü. Mesa. c Vamo,> u.o caso, Sr . Pr·esidente . O at·t. ; g 
venho p1•essuroso llech\r:J.r que a modifica· d.o o.ctua.l Regimen to dispõe que, prosontes 
ção não· foi pratic<~.tl~. ;.fp afogadllho . Llcputados em n<Lmel'O uo um sr~xto, o Prcsi-
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dootea.bl'irâ. a. sessã.o oom as palan·as: alwe-3a 1 de.:1po.chem sous pareceres, não p óde havor 
a sassao. celeridade de nossa parte. 

N·o art. 58 do Regimento antigo, já. se esti- 1 .e do pois, a diminuiçiio do numero para a 
pnl:w:J. qual o nurnem necessario pu.ra. a ;•bertul'à da sessão póJe atG convidar a não 
<Lhertura. d.os nossos trabaH1os _ Lá el'a rocla-

1 
comparocet• Doput<'dos do notaria assiclui

mad:~ a presença. de 53 representantes d<1 dade . 
naç'io. Tenho mais ~- pondcr:w q_u~ não se cogitou 

Ora. o numero de Deputados é de 212 ; do tamanha rcducção, quando a Ca.mara 
ba.stava o comp:l.l'ecimcnt.o de 5::1 para qne a -.lnha uma. forte corrente de opposiciio. E a
sessão come~.asse . Descemos a 36 . C\'est. :~ tt•el<~nto, r·ednzi.u-&e :~gora., qu;Lndo estanios 
:.mdar teremos bl'evemeote mais reducções. em um verdadeiro seio de Abm.hlio, qua.n\lO 
CEia apal'ics.) nos entendemos e comprebendcmos • 
. () Sena..lo. qnc se compõe de 6:~ membros 
apenas, procis;~ da. presença. de 2 L Senadores O SR. B~LISARIO DE "'ouz,\ - Gr:J.ç.as :l 

para que os trabalhos sejam iniciados . Deus . 
1~qui, fiCa.Jll em ca.sa. 176 S1•s . Deputa.dos o O Sa. BtUclo FILHo-E' conveniente ainda. 

os outros que Rupport.Rm o p!l!!O da. .la.buta . consignar que just>l.mente se exige qne com· 
Veja. V. Ex:. os comrnenta.rios que nato- pareçam monos p:.tro o inicio da. sessão, 

rMmeote va.o surgir . quando o novo Regimento dispõe que umas 
Dopois de 15 <LOnos de vida repttblicana., tantas matenas sej<tm vota rias corn qna.lquel' 

confessamos que é preciso reduzir o numero nume1·o. 
dos '[lreseot.es para. que funccione o paria.- Pelo § 5• do a.rt. lO da nossa icl in-
menta. t erna., ~, reclama.da a pre~enca ile um 

O Sn. BE!"lSARio DE SouzA. dá um a.partc. 

O SJ:L Bmcro Frwo- A medida, alem de 
infeliz, importa ern um incitamen to ao não 
cumprimento dos nossos deveres. . 

Não sou do numero dos que entendem que 
o nosso cOinparecimemo deve ser t•egulado 
eom o _ponto das reparti!,lões publicas. 

Isso seria intoloravel, Mas dahi a. aco
roçoa.r a vadiagem, vno ttma grando di8· 
tancia. 

O rosultado da reforma. quanto ao numero 
oeccssa.río para a. abertura da se:!Siio serâ. 
ne~>a.ti;vo. 

Simularemos uma. gmnde somma de tro.
halho, dar'\rnos <I en\ender que mout'Bja.mos, 
a.nnunciarcmos que a. ca.mara ni o dei
xou de funecionar, a. imprensa OSJXtlhará 
o Cacto, mas atrás de tudo isso estarél. a. im
proficuidtule dos nossos esfot•ços. 

A Ce.mara i'uneciuna.t"J., ;1 ort!cm do dia 
estará. sempre clleia de projectus, quo snrã.o 
encerrados ~em debate. Ma.terlas da ma· 
xima importancia nã.o serão discutidas. 

· O SR. BEJ. ISARIO DE SousA-E' o qne se 
verifica actua.lmente: a. ausoncla cornplota 
dos debates. 

0 SR. Bmcro FILHO-V. Exa. vê, Sr _ Pre
sidente, que matet'ills importantes passam 
aqui, sem ser debatidas, projectos trazeado 
am seu· boj•J providencias · ex traordinaria.s 
tra.nsitam por este re~ínto sem a. ampla dis-
cussã.o que seria tã.o util e proveito~. · 

Com lii.o poucos presentes, fu.remos const.ar 
abi .fóra que a Ca.mara. t ra.baltta., mas o 
posso. trabalho aurá todo artillcial, Uesde que 
projectos !lejam eucerrados aos montes, sem 
numero para. vota.1•, sem quo as Commtssões 

quinto do De puLados, para quo soja, tom<tda 
qu:J.lquer delibet·acão . 

O SR. A L J;NcA\t Gun!AltÃEs - Qua.nto a 
reconhecimento do poderes. 

0 Sn.. BRlClO FILHo-Sim, qun.nto t1.0 rooo: 
nhecimen~o, d~ poderes m;~s em casos em que 
não ha. duvidas,ernca.~os Iiquidos,em casos 1n
discutlveis, em ca.,ws de pareceres u naoimes, 
em casos em que não ha. discussão. Desde 
que em p&t•eceres reconhecendo Deputados 
ftgurem votos em sopa.ra.do ou emendas ·de 
membros da. Commissã.o, a. solução flca.rá. 
para. a Ca.ma.ra. a.b:)rta. Mesmo em race 118 
pa.rccercs uuanimes, a delibera.çii.o poderã 
ll.cn.r para depois do Congresso coostttuido, 
sl isso for roquet•ido é acceito. De modo que, 
om ~essãQ pceparat01•ia., para resolver em 
ca.sos liquidas, positivos, é indispensa v oi a 
prcsenç:~ do 43 !Jeputaítos. a.o paosso que em 
se~são ordinal'ia J6 pres<~ntes bastam pa.ra. 
votar a.lgumus materias. 

O Sn. At.ENCAR GUJMARií.E8 - Para 
vott\l' , niío. 

O Sr.. Bruma Frr,uo-Para. votar a.lguim1s 
materia~. 

O Sr. , At.EiXCAR GuiMARÃES - Pelo an
tigo Regimento já havia., por exemplo, a. pro
l'uga.~lio da hora d:J. sessã.o vo•ada. com qual
quer numero, 36, ou 10, ou 5 Deputa.dos, que 
estivessem presentes na ultima hora. 

O SR. Bnrcro FILHO -Não me refiro :1. 
essas votações; fu.llo de outras, permit.tidas 
pelo novo Regimento. Não sei como de re
oucção em reducção não .se chegou u. exigh· 
apenas o. presença, para. abertura. da sessão, 
do ciuco Deputados, numero bastante pa.rlt. o 
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apoiament o das emendas apr.:sentadas il.OS>iio da nossa inca.p<LCidade J)al'a o t ralJ::t lbo 
projc~tos em 2> discussão. o •>. incif.amento ao não C!lmprimeoto das 

Melhor fõru. consentir que n. abe1•tu,.a se obl'lga.çõ<l$ solcm nes qne comrahi mos pe-
déssc com qualquer numero. (.lf,!ito bc;H:) r :m õe a Nêwão (.il:iuito bem ; muito l1em.) 

Dc)xü.t'ei p<tt'a. n:lOLÍS t'"nlc outriiS ()OD8lde- Vem ;l 1IOSlL ·, lld· . . · .1 •. • c· . :-
ra(·les qnO du 'lSSUllli'tO ltC' OI'l'CIU e (HLSSO a " . . . ' e . ,L O OIH la.ua a Offiln l~S ,LO 
1 

'J . ,,. _ • > " de Poh c•« a seau1nto 
or·· a IU(I.tcaçao : " 

« Indicamos que o art. 79 do Regimento 
Interno lia. Camara dus Deputados seja. mo
dificado, de modo a. ficar co :no est:wa no Re
gimento de 30 J.e outubro de 1899, fic;w do 
u.ssim redil!idu : 

,\chandu:se presente$ Deputados em nu· 
mei'O de um qu!U'~o. o Prüsiden'u <.Lbrit•:í. a 
, es.'l<'lo com a.~ pa.la.v ras- abre-se a sc;;si\o . 

Indicamos f}uc. si foe approv:Lda. a. mo
U.ifica<:.íio propostA. sejo. no M't. 80 Silhsti· 
tuida a palavra. - Sexta- pelo VOC<lobUlo
' iU:J.l't:J.. :> 

0 Srt. PEREIIU LTMt..-Consign~-se •1llC, no 
mesmo dia em que en tt•ou o Regimento em 
vigor, foi apresentada a i ndica. <;ão de re· 
forma.! 

l~OJCAr:Ão 

lndic(uuos quo o ;wt. i9 1lo Regimento 
liHet·oo da. Ca.• nar:.~ dos Deputados seja mo
dtllcado de modo a flc<Lr como estava. no .Re 
gimento de ~O de outubro J~! 1899, ficando 
assim 1·cdigido : 

« Ach:1ncto-so presentes deputados em nu· 
mel'•) de nm quar~o. o presidente alorir:t a 
sessão com as pa la.vras- ahre·se a ses.'láo. 

Indicam os que, si for approvad<l a modifi
cação p1·oposi:.1, seja no a.rt. 8fl substituída. a 
pala. vr~t-sexta-pclo v oca bulo-11 u:1r·tn. . » 

Snla das sessões, 23 de agosto de 1904-
JJ,·icio )ii /ho. -·Paula R amos . 

O SR . BRICro Frr.no- .-\o apreson t"~r u pro· O Sr. l~~Hsn.rio do S ol\z.n, di.z 
jooto pr ilnith·o. disse em 1om touvavol a ser portador de um:.t rcprcsenf.ação nuroe
Commissão de Pulicia: rosissima co m ma.is de tr·cs mil assignatura.s 

« Entreg:todo ao célnheciroento e no voto <le pesso<ts que, por este meio, querem pro
da Camara, com o desejo uni co <lc co lhbora1· test:tr con tr~~ a. ob•·igo.toriodade da vuccin<L . 
n11 medida de setl csfvr ço para a l!oa ordem I DcclillD•r <i<t hom·;L, pol' Jlle pal'acer ao~ 
dos trabaihos leglsl:1tivos, a Coromíss5.o de Dcputadus tl() Distrícto l?cdc1·•~l nmis de perto, 
Policia julga de seu dever d eclarar desde c:tbia a indicação, m:tS ínsistil"<lm. n u, Cama
logo quu não faz ques'lão rlo nenhuma. das ra far-thc- ha justi c;~ rcconhcceorlo que o 
dispOBições do projecto. e sP.n&il'-se-ha. reliz A Ol'adot· não C!l:iLum:~ fa. l:U' p;u·a <!xhi bição . 
sat is rei ta , si a Cam,lr a. r ecebe!' o seu t1•aba lho Lembrou o no mo ilo St·. H:.wbos:~ Lim11. de 
.como ba>c da estudo par:t <t ref,>rml1 rcch· quem di vergo muit<Jos vezus, mas de quem 
macia . » po:lo ,[izar , :.;ujarn quaos fo rem :t.s divl\l'!ien-

. , • .,, 7 ~ r- . cia~ pcssoa.os quo os supa.rem, o moHmo qu~ 
. O S!t. ALI>NC,~R Gum.:\ """"·s-Nno se. a i ~S· so diz ia, de 11m <>sta1lista e p:lrlarn r•nt.:tr· iu
t~u d_e:~u propu>;.l;:o duwnte todo o cm .,o a g lez peh ~ua c loqucncia e convic;;ões: l•'oi 
dtscu,s-.1.0 do Pl'OJCcto. a. ooss:~ glol'i:L u o nosso ot•gu!ho o.~ o •Wgu-

0 SP.. BRIOIO Frwo-Pcrfcitamonto e atú lho c gluri:" cl e.~t:\ Nação. 
por occ:tsiã.o da. ultima V()t~tciio fez seoi it• Mas S. Ex. ,.; arlvo,·sa.l'ioradical da va.cci
Cl'Je não fazia q Hes,iio de quaLr1uot· das me· na I! o ot•adot• niiu o c). Med ico, vaccinou-ae e 
li idas. · roYaccinOlt·se e aconse i ll:~ a todo,; a vaccina. 

o SJt , A LE:-ICAlt Gunr.u\ÃiõS- y, Ex. dá Ponderou, lJOis, quo, só pmlel'ia set• por· 
tador desta rcp1'osenta.ção á Ca.mara, s i oUa. 

seu testemunho de quo a:>Siro procedeu a não envolvesse uma quc:;tão de doutrina.. 
Mesa ~ A l'epreson,ação é assign;~da. por tr es mil e 

O SR·. Barcio Frwo- Dou esse testemu- tantas pessoas, de todas as classes sociacs. 
nba por comple to e antes de 11oalizu.r coutQ Quando for publicada, verão gecerllGs, 
que mantenha. a. mesma. linha.. do exercito e da <ú'ml.~da ,medicos, advogados, 

Deixa.ndo entt•egue á Mesa a. iodicrtção, es- OLrgenhci.ros etc. 
pero que ella resol va com a superioridade E' este o ponto do vüta quo o orador in

. de vis1as com que tem adotado, só preoc· v.:tca., po1·que do contrario não :J.presont~tria . 
cupada. em eleY8J.' C3ta Casa . ACC\1 tl t úa. ainda o orador que muitos dos 

O effeito d<l medida .impugnada é inteira- signat.u·ios são vaccioados e . todos acrcdi
mentfl fa lso, é todo decorativo. W uma ephe. ta m n<t va.ccina.Apcau.s o quo querem é que o. 
mera illusii.o para o povo c para n ós. Republica ma.n tenha. a. liberdade espiritual. 
E' ulll eavol torio dourado, de brilho fug-<.~z , Em plena Repttblica se quer transformar a. 
.cuja. contextura ftna , delgttda, deixa. entre- Patría em pai:~; de vaccinados e não va.cci
ver no interior d;~ massa. pilulttr a ·confis· nados. E' a desn aturaoão da iostituiçiio. 
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Conscnador no tempo do Imperio, herdou 
dos homens políticos com quem bahlhou as 
tradicções de que a nossa Patria. gran[les 
serviços d<;ve á Mona.rchia e si a ellas de
vemos a liberdade do con sciencia, como ha
vemos hoje,por uma lei, de üesnaturar a, Con
stituição republic:tna naquillo q[lC ella tem 
de mais precioso '! 

O oraaor não combate a vaccinaç•ão, mas 
p1 atesta contt•a o attentaao que se pretende 
fazer &, uníca conquista republicana-a llbeL'
dade individual. 

Recordando os Jlrecedentes da Casa, pede 
que se mando publicar no J)icwio do Con
gresso não só a representação como tmlas 
as assignaturas respectivas. (Muito lm·•!; 
mt!ito IJem.) 

Entre nós era por :t>sim dizer, qurtsi un::t
ninJe a c~·onç;a de que a vaccin a p rotegia 
contra a varioli.l e não podia canE-11' d:tmno 
algum. Pois bem : bastou a apresentaf;ãO do 
projecto da obrigatoriedade p:~,rn, que surgis· 
sem os a.d versarias tlessa pratica., m ostrando
ou pi·ocurando mostr:tr não só a sua inntils 
daiic,mas tamlJCm os seus perigos, ~ob razõei 
b:t~tante pa<lCJrosas pal'a. dar que pemar ! 

Sej:•. po~·ém, q na! for o valor do t:>cs mo
tivo.~.o facto que ahi esti1 reclamantlo i1 vossa 
a ttencão 6 quo a lnglatorra, patr\a de Jen
ner, retiL•ou em 1898, a ob,igato;·icdaue de 
suas leis, depoi.s de 3G :J.nnos de cxperienci8. ; 
:J. Suissu.retil•ou·<t tambem do estatuto fede
ral em 1882 ; o mesmo f'ez ;~ Hollanda no sen 
o:xerctto. Na Belgica, ain•l a o atlllo ]Jassado 
c:thiu um projecto do mesmo g~11ero uc foib 

O Sr. P~·esüleui:e-De accordu com apresentado ao p~u·lamento. 
o disposto no art. 86 do Regimento, vou Que necessidade temos nó.> de f<1zer a m es-
submcUer a votos o requerimento do Sl'. ma experiencia? 
Deputado Bclii>ario rlc Som,-:~ pal'a que S•'üa Não pode haver d.uv iilét, S1·.~. represen-· 
publicada a l'~prcsentação que S.Ex. mandou iantes da naçáo, de que as medilh1s coe!·ci
á Mesa. tiv as que deseonhec<>m a inte~·i'idaúe do bl' 

O re[pwrimento pôde ser "-llPl'DVatb po:· H a sa.ntidatltl ela família . fl que vito <tM u 
qualquer numero. . ponto de supprimir a liber-dade rienteo uo 

Em seguida, é posto a votos e appr·ov:Mlo 1 nosso IJl'u]lr.iJ co1•po, hem longe do tlehelli1l' 
o requerimento verbal úo 8!'. Betis;o:•i·~ d~, as npitlenJias, 11 qtw cougeguem c\ i ncrcmco 
Sou~a. Lal·J.~ C<1d'~L n:z ma:.' -l>clo p:J.uict.• o o Je

DOCUMENTO A QU~ S.J;; ltEFI':RE O REQUER.i:tl!'::\• 
TO DO SR. BI;LJSARIO Dg SOl'?.,\. 

. Srs. MomlJros do Cong-resso Nacional ~ 
Cumprindo o clevcr que o sentimento l·cpn
blícaJJO nos dita., vimos pedir-1·0s que não 
n.pproveis o projccto que tcnr.;t o~t:11:Jelecer 
entre nós a >·a.ccin,wiiu obrig<t toda . 

Não é 81·~. represcotantee d:1 Na r;üo. eU~ 
nome d~t ineillca.cia ou dos pe1·igo~ tl:.t Ya.ccina. 
que vos dirigimos a pt•esento petição, pais 
muitos r.los abl\ixo·<ls;ign:ulos e~t:w conven· 
cido~ das Vi1ntagcns cle~se moio prophyl;~tico. 
Apenas o que não dosQj:~nws ú a ~ua impo
sição:. 

Ser·ia inutil apresentar-vos a~ ra1.õos quo 
mi·lita.m contm a adopçii.o dessa medida. 
po1·que vós as conheceis de sobra. Ak·m de 
que e.Uas t oem sido c estil.o sondo a presenta
das, pelos seus adversarios, na imprcnsC~, 
não faltará entre vós quem v ol-as exponh<' 
no CO!' rer da discussão. · 

Aqui nos limitaremos n. l embral' uma uni· 
ca ; é o proprio in teres>e da va.ccina. 

Não pódo haver molhar propaganda con
tra esse meio- prophylatico do que n. s u<:~ 
obrigatoriedade. 

Foi della· que nasceu o grande m ovimen
to, n ão simplesmente anti-obrigtteionistn, 
mas anti -vaccin ista que se estende por toda 
a parto, na Inglaterra., na Snissa. na Alle
manha, na Belgíea, nos Estados Unidos. 

sespol'O quo pt•o,·oc,\m ! 
J3em cnwl é a, cxpcl'iencio. 'lue está. f<tzen· 

do activamen.te a. noss:\ citlade, oudc urna 
iorrivol opidcmi:l. tem-se desenvolvido de
pois q11e entl'ou em execuçiío o novo codigo 
de l1ygiene. 

:-<fio qucinmos a;:rg-r: ~v~I.r u iJ.Hb mttis e ssa 
pungcnttl sltii<~'Jw, i1Ltrmando c op prímimlo 
O llO\'U CUlll <I VitCCÍUiL(ÚO ulJl'l,;a t ol'Ü ! 

l~iu ue Janciru, l ·l de julho ae 1904. 
Heru·iquu H~noit .\;:inil:rcs, cngenheiru 

civi.l, l'u:J. Consclltoit'O :\ndt'ltdo Per tence 
n. 7, 

Alberto Pcniraz J11 nior, em]n'rgauo no 
curnmercio, l'uil G,;nça.Lves Dias n. 5:·1. 

.\ntonio Cavalcante tle Gusmcw, 1'uncciona· 
t•io publico municipal, rmt das LlH'l>n geir:.,~ 
n. 47. 

Paulino Van-Ei'\·cn, arcll ivista ela secreta
rin, do Conselho Mumci.pal. 

Alfredo J.e Souza Barros, funcciona.rio pu
blico, rua Hn.dclock Lobu, Villa ltala, n . 7 . 

Godofredo GGnozio de 13~lrros, profes.~or 
parcicular, rua Dr. Dias da Cru7: n. 83 . 

Manoel Luiz de Mello Nunes, m:tjor enge
nheiro. 

João da Cruz Araujo, 2• tenente r.le art i
lharia (Portaloza. de S . João). 

Lisla •~ . 1 

Alberto Barbosa. rua de N. S. de 0Jpr~
ca bana n. •16 . 
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Antonio Corrêa Paes, rua Dr . Corrêa. 
'Duka n. 13. 

Francisco Luiz Corrêa. de S<i e nenodde;, 
tra. Yessa Soa1•es da. Costa n. :2. 

R;•nesto G. do N~1scimentu, rua :rvfigucl 
Fcrna odes o. ll. 

João Guimaril<>s Maciel, ru:~. D. _\ nn:L Ncn·y 
n. 176. 

Joaquim da .'ílvsira i\lendonç:a, rua. <las 
L:trangeiras n- 181 . 

José Moreü·a. tb. SilYa, l 'H<L Lwl'inrlo Ha
bello n. 5. 

PatllitJo Husütm<•nte S<i., ru11 Figueiredo 
n. 3 (Meyer). 

Olymplo Telle~ do Menezes, rua Chefe Di~ 
visfto S<1lgado u _ 57. 

Osca1· ltodri:::ues Dias tla Cruz, rua Barão 
Itapagipe n. 86 C. 

Alfredo Lopes Quinta~, rua. Escobar n. 53. 
Annibal Cardoso Teixeira do Casti•o, rua 

Vieir,t Bueno n- 3. 
.Toi'Lo ~-l<trir,onio Pe1·eir:.: Sampaio, ru~t T"

vares u. lO íEncanLado.) 
José de Paiva Legey, t~·ayo~sJ. d[l. Vbta 

Alegre n. G. 
. Toão Cardoso de ],Jour'-~· Vi! la, Sampn.iD, 
Antonio Henl'icplC Coelho cb Silva, C. 

Grande. 
Jo~t} Car-los fia Sit-,·J. Yci ga., rua. ",linas 

n. 5. 
Ulpi:.wu Fucntcs de Cttrrgwj<.t, J~r.ca,ntado. 
l'r~Lnc i>co de Soat(: tle :Maia, rtm D _ Cas

turina n. l. 
Veniano _\n tonio de Limtt, ru:.t. Dr . Con-(•;1 

Du1;ra n. 13. 
Fraucisco Tanc1·cdi, Vílb Ruy i i~trbo~a. 

·Tancredo Floro.>, rua. DL'. Cosb. Lol;o n. 8. 
?vlunocl Fernandes de Olivcim, m :t Espe

rança n. 11'), 
.Joüo Hcnri(ltlO ce,a.l', l'ietl:Hlc. 
Francisco Salles l'i!:!tteircr[o, l'tta. I iatbosl\ 

Silva n. 10>. ·-
Dr ..• Joãu Carlos Lcopolllo t;;Lrccz de t<t:ttlilll, 

Cascallm·;t-
Ant11niu Mncm·y Cost<t, nt:c de S. Chris· 

tov:tm n. :33. 
Ch't'istovam !saias, l 'UtL S _ Clmulio n. C 4 _ 
Anthel'o :Moraes, l'll~ Marq_ttll7. S. Vicente 

D , 21. 
:Pedro C. Alves da. Sil va., rua Rezende 

n. 118 E. 
R.o.dolpho Hl'ttmUio, rua. Tavares Ferreira 

n. 28. 
Arm<~ndo Furtado, prúa do Flamengo 

n. 3S . 
José da Costa Fernandes, rua. das L:.t,ran

geiras n . 83. 
Ar~hUl' Amcrico de Ma.ttos, rua das Flores 

n.'l E. 
.Tosr~ Alfredo da Silva Reis, rua Genm•al 

Camara n .. 359. 

~:d.uardo Frederico 1\Ionteiro de B;wros, Tua. 
lladdock Loho n _ l:JO_ 

.Tos•'· Rozcndo U:wtins de Oliveira, rua :Xu.
za r•eth n. ll (Meyer). 

Engenio Xnncs Ribeiro, r ua do nuvi1lor 
n. 120. 
Domingo~ de In, Cnesta, rua. do Ouvidor 

]l_ 120. 
\Vilf'rido d;\ Gam:\ e >'ilvn , l'U:t d:1s L:l.l'an

gei:·as n_ ::Z3. 
.Tu~,j CWli1.rin. rnn. LlP Santa. T.nzia. n . 20 . 
V:\lmare 1·1a;rallliíPs, praçéL da. Republica 

n. 18. 
nr. Amlwuzio CaYalc:wte U.e \ItJllo, rui 

Alicen. 3nC. 
Cal'los C:wa!cétnÜ) de GnsmKo, r ua das L<L

r:.~n::..':ei l't_\s n . 47. 
Alfredt' de G: 1>n:iio Coo!lw, rua do · Bís:pll 

n. 38. 
Anienor de Azevedo \!arques, ru<~ H;u[

dock LolJtJ n. ~6. 
Capitiio .lo<tqním de A. Rodrir;ne,; Jnnial', 

rna DêLrii:o tlc Pet.r·o:Y•li;> n . g D 2. 

.Tc.sé Pa.11!ino dus Ilcf:s. J.'Ua Lins di.~ "'lascon~ 
cnll lJ S n. :=.:~; . 

Manoel C;"val.]anr.i rle Mbuqner·que Ju
n1 ul·, "l'~i:t. ~en:.tdo1· Da..n tll~ il . 15. 

Gh:hn Jo~<~, .\ YClinn, targn do ~ ~0u1'et n. 2. 
Joaquim de _\!melrl t\ Rezcmk, pr·aht do 

Rn~sol n. 5. 
l?r<~nchco ,\ln~s \ " i:: nn~t, 1'1!<1 \Iaga lhii~s 

Coutu n. U A. 
i\rncricu r;otka l n: ...: FPrlliHld P·; P: rc:~, l'W1 

Gcnura! C amara. n. ~:n1 ; , 

\l;ul''"' \liranrla. t'\t:r. Ft·nl l 'i l a i•Cfl n . ~)t; , 
.luse. Tt•ixl~l!·:t .\! ;· •.. :-: , J·:~i:r:Ld :t. de S:Ln tn Cnrz 

n, 101-1. 
.Josr\ d" .\l n11~i,l:o < ':tn trdro, ru:r, .\lzir·;.t Vn/

detn ,.,. 11. :~:!. 

ltan\ C:i.l:\;.nm. t•tt:\ ,;,.1•~íro n. :.lii . 
l,a.nl'"ntulll de.\ . \a~cimr~ nt ,,, l'na V i 11r,1~ 

~~ tjn:.ttl"o de M:du n. 8<': . 
.Joaquíul. L. ~:dd<t:llla ~ÜC.l'inho, : ·u <t Conrlc 

d(~ It·a.jú. n _ :~ B. 
I.0.opullHno Alves Ha>tos , rmL Conselheiro 

Poreiro ~' t•;wco n. J;':_ 
Cn.-pitão U\mldo Soares da. ;;;n ,·o., r uo. :\r'B~ 

ti de~ J"ohu n. ·1í-
Laut•entino C- da Cunha. rnil. Pot'to :'\ lcgrn 

n. :~ . 

Theodoro .\.ntonio de Oa.rvalho, praia de 
Copacabana n - 34-

JoKo Antonio Pcrcirn. F razii.o, nm El- Rny 
n _ 79 ( Ní theroy). 

Joaquim de \ S'''cs Piohoiro, r na U~a
guayana n. li!. 

Antonio Fonoil'a de , \ ~ovodo, rua Gomi!S 
Snrpa n. 53: 
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João de Deus 8lares L.:i i.ão, rua do S. Fre., 
der lco n. 11. 

Oct:J,vio rle Andrade , l 'Ua. S:mtos Rodrigues 
11. 2. . . 

Alfredo Vareta, rua Haddock Lobo, n. 130, 
Tltemistoclcs rl:• Silv:1 Cameiro, Bom Sllc

cesso . . 
Henrique da Silva Araujo,rutt Alzira Bran-

dã.o , n. 2!. · 
· . . ,Aureliano Evangelista Ca bral, rua Maria 

Paula n . i6 (E. D.) 
C&ndido do Silva., Br•m Successo . 

. Secundo Benedicto da Ct•uz, r u;t da A1fa.n
deaa o . 314. 

Hel!rique Fialho ,rua Oito de Setembro n. 1. 
Jona.thas Francisco de Cas t.ro. l'ua Pa!rneí

ras n. 58. 
João Gonçalves do .-\maral Galvão, rua 

Cunha o. 5. · 
Domingos d:J. Concei ~iio, e>trad<~. Roa l Santa 

Cruz o. 195. . . 
Le .• poldo A. Salles . rua do Scn:tdo o . 126. 
Franci~co F!gueireclo, S. FrancL'lCo Xavier 

11. 10A. . 
. Antonio dos S:m t.os :-lov0s, rua S . Luiz 

n. 37. . 
Josê ·Camargo de Azevmlo Silva, rua. Al· 

mirante Maurity n. 1:2. 
Frederico Mnirn:le~ , Paquetá.. 
.T . A. . de Souzn. Pimentel. Paclccct4. 
Francisco .Jo~ li Gome.!! tia Silva, rua Mari:t 

Amalia. n . .2. · 
Lindolp bo Ezeq_uici ,i;t Co;ta., rua Figu&it'a 

n. 53. · 
RodolPbo For tes BuST..'lma.nt.c de Sâ., ru~ 

Adria.nó 14. 
Rlc:1rdo José de Souza, l'U<\ rios Araujos 

n . 54 B. 
:\ntonio Dias Ft•aga. rua da Sauclc n. 89. 
Antonio G. dos Reis, rua Pctropolis n. L 
Tenente Francisco ele Paulil. P ereira Nunes. 

rua. Duque de Caxias n. 19. 
Abilio Caetano PeJ'Cira, rua Pr:mcisco Eu· 

gcmio n • .87. 
Salvador Pereira. da Silva, ' rua :".l4 de Maio 

I! . 207. 
Maximiliano dos Santos Frciw, rua Bom 

Pastor n. 1. 
A tal iba. F . dos SD.ntos; E.~tu.do do Rio . 
Luciano R. Martins, rua. Salgado Zenlta 

"· 6 . ' 
Vossio Brigido, rua Barcellos n. 38. 
Arlindo Vieira. de Souza, l'llil. dos Ourives 

n. 3; · · 
M!!-ri<~.no de Souza Muniz, r ua Dr. Silva 

Pinto· n . 48, · 
Miguel c . de Oliveira Mello, rua. do 

It:-t.pirll n. 32. · · · · 
.Raymuodo F. Abreu , r ua. do C:u·mo n. r,, 
Joaquim Marques M<!.ia. do 'Ama.ral, rua 

do Senado n. 76. 

Manoel Anjos E.~pozel ; Campo do Sã.o Chl'iE.'· :· · 
tovão n. 76. . · 

Rodolpho Noiva, rua do Lavradio o . 115 •. 
Esio Alberto Soares. rua. Francisco Ma

noel n. 31 A. 
Eliziario Soaros, rua <los !o validos n. 109: 
Henri Quêmp, tr::~.vessa. J.\luoiz Ba.neto· 

D . 16. 
Custodio deAibuquerc[ue. r ua Alice n.36 E. 
Manoel Tolentino Lopes Sa.mpu.io, rua S· .. 

Luiz Gonzaga n. 143. 
Augusto de Souza. Lobo. Nicteroy. 
Dioiz de Souza Martins, t'mt do Cllichorro· 

n 11. . . 
l3ento da. Costa. Lobo. rw:: Cat'V<Ilho rle sr1·· 

n. 24. 
.J. de Souza Martins. rua Buarque de Ma-

cedo n. ~0. 
Pharmaeia: ,Toão Yícen te G. Martins, ru t~.· 

da Quitll.nda. n. 59. 
Lista n . 3 

Alberto · Moreira. 1la. Roch:t. (engenhoíro. 
civU). 

Alfredo Duarte Ribeil'O, (engenheiro ei~il) .. 
Orlandó Corrêa Lopes. (engenholl•o civil), 

travessa Cru<~ Lima n . 8•1. . 
Euclides l~a.usto de Souza, (a<lvogado), tr<~.· 

vossa Cruz Lima n. 20. 
Alvo.i•o Fausto do Souza, (negocia-nte) , tl':t -

vcssa CJ·uz Lima n. 8 F . 
Benedicto Monczos Cezar, l' Ua. Gonça1ves 

Dia.s n . A 3. 
Agenor'Fausto de Souza., (nogoCiaoto). ru<t 

Cerqueim Lima o. 48. 
Affon~o de Souza Rocly, (negociante), l'ua.. 

<.:eJ•queil•a. Lim:~ n. 13. 
Domingos de Faria , r ua ·Ccrquoim LiLUa 

n. 13. 
Caetano Sylvo.~tro do Almei'hl, (ong-onheiL·o 

civil), !cara.hy . · 
Au~usto Du<~l·t.e. (Ct~occi•JtJ:wlo publlcll). 

run. Sonu.doc· DrLntns n. 15. 
Dionysio .José Oswa.ld. de :\Ienozos. (nego

chtnte). rua Vinte o Quatro de Maiu n. 90 1-:. 
Luiz do i\1iL•anda, I'U<L Guara.ny u. 23 (S. 

Domingos). · 
Mano:JI Rlboiro do Almeida.. (engoohoiru· 

c ivil ), rua <la. Constitu,ição n. 48 (Icn.ra.hy ); 
. Francisco José de Barcello$, i alferes), rua. 
Visconde de Inhauroa n. 8 · . 

'Arthur· Forro!ra Dua.rte. 1·na P1•imeiró de· 
Marçon. 3, . · 

Alfredo Sa.o tos Araujo Lima, rua 1-Iad<loeli, 
Lob•> n. 63. . 

.José Pinto de Azevedo. l' tta General Ca.
rnaran. 367. 

Alfonso T. drl. Fonsec.o1., rua Primeiro de 
Março n . 3. 

Bertholino B. do Ahnc i<la , r ua Pr imeirn· 
de Mal'ÇO n. 3 • 

José M. Corrêa. Ct~.">tró , rua Primeiro dO"; 
Março n. 3. 
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Ednardo Vieira de .\ndra.d.e, rua Primeiro 
de Março n. 3. 

Pedro J)JUren<;o Go r11es, rna. Primeiro de 
1\.Yarço n. 3. 

Antonio Carlos Malleira., rua V era Cruz 
n. 23, (Nicteroy). · 

,\ ntenor Peno a Firme dos Santos, r nu. 
P r imeiro de Ml'lrço n . 1. . 

. FelislJerto nodrigues T. G_uorra, r ua do . 
Carmo n. 42. 

Fra.nciõco Josli Gonçalves, rua nonçah•es . 
Dias n. 41. . 

Gnst.avo Antonio de Carvalho Besselli, rua 
13 do Maio n .. 22. 

!.is'a n. 4 
Luiz !hlmu ndo da Silva .\ra.ujo Junior, 

r u" Primeiro de Ma.1•ço o. 3. f . S. l~odr igucs de Brito, e ngenheiro civiL, 
Ta.rquinto Mar tins Borges. rua Primeiro rua. Macedo Sobrinho u. R. 

do ~farço n. 3 . Josó Manoel Povoa.s de Bt•fto. 
Joaquim Iuslc~· P:\cltcco, rua. Gonçu,lvcs An tonio de Souza Pereit·a, rua Viscon·.lc 1lc 

Dias n. i O. Itaum~ n. $:35. · · 
João Ferreirn de :\odra.de Leite, (propl'ie- Albino Ribeiro, Mol'l'odo Pinto n. 63. 

t"l'Ío). rua Christo,·ãt> Col.ombu n. S . Antonio l'(.:.mgel da :-;u va , l'aa Ft·ci Ca.nec:\ 
:\ . Souto :llvraes, r u:\ P t•ilnoiro de M;;rço n. li. 

n. 5. Oci.aYi~no Felix do Can ·alho, t' tm Thcl'Ol:l 
H.a.ul do Barros. Gnim;~rãoa n. i . 
,\ vülino ,\ lv~il llo Carvalho, r ua Prlmoiro Francisco da. Silva Fr eire, ·l'UJ. tl;\ C;wioca. 

tlo)!arçon. 19. · !rt. 4-4. 
Erltmrdo LimEI . l'tta Primch·o de ~Iu.rço J Gu.i!ricl Machado, rua. S11nta Luzi<l n. ::\7. 

n . i. Miguel Pz•esgr•;.n·c, ertgcnhciro oi vil. t•u:.~ 
Antonio ~Io t·acs, rur.1. Primeiro tlc Mu.t·ço I tio Senado n. 0~. · · 

n. i. 1\. Eugen io rle Lima, eogcnhoiro clvil , 
Antonio Neves da. H.odta, rua Primeiro de ruu. ba.t•ilo de ~;esquitu. n. 8 G. 

l\1tl.l'(·o n . 69 . Alber to Amol'imdo Valle, tr;tve:;s:t de São 
JoSti Antonio de S;i Pet•oir<t, !'\HL Lo.na.dio Domingos n. 1. · 

n. ;~:: . . Dt·. J .. \. TeiKoil'a de Mollo, Vil L;\ lpa -
.Joo.qulm Silva, rua General Savorian o o . l8 nt:l ma. 
L•'ra.nc isco Po.ulioo de F'rcit:.1 ~, rn<\ Primoito Amol'ico Rodrigno:;, rua. IJari'lo tle lt'.tp <.lgi.tle 

«1 ,, M;~r,~o n . 7. n. 27 A. 
Josê G . da. Silv•~. rna Goncr:~l Soveriauo Theodoro ele Sour.a. ru :~. do Mt~ttosv .n. 6i. 

o . Hi. · Honriq H e de . Sa.lu.;so t.us,;a.c , ••u:.t do Sc-
C:J.rlos Alberto Ft•odel'ico Sclnnh.lL, L'ua Pt·i· nado r Verguoiro o. 1. 

m Cli r·o do ~·lart;o 11. 20. Augusto Caatano l"Cl'l'<Jil'a. , t•ua tlo H:L<ldocl•. 
Ca.ndido M:.~rr·oig, I'll:L General Camara Lobo n . 107. 

n. :{Gi. . 
.lo:utnim V. SilYa, ru:\ Lu ir. Bat•l:oza u. 44. 
llen1o Jc.sil LCJito Filho, t•ua do Campo Alc

g l'O n. 18 . 
. loa.q uim Fermit'(l. rln. Co~;i.a L:.wanjo, t•ua 

Ch!chorro n . «iO . 
~[n.nocl Pot·eira. de .. Cast ro, r·m~ Pritn(\it'O 

de MaNOn. !. 
Bra ulio de Castro, ru:\ Primeiro de Ma.t•ça 

u. I. 
Manoel Toncs, !'lia l't•imeiro de 'M11rçon. I 
.loaquim Manoel da Guoha, z• tz:t 1)1•. Joa

rtuim Silva n . 4~ . 
F1·ancisco Goaçal ro!l da Cost<~. rua S. Luiz 

n. 44 . 
.loronymo Gonçalvos, D()gociantc, rua do 

Carmo n . 65. 
Antonio SovC!'O d(l Araujo, negociante, rua 

tlo Carmo n. 05. 
Joi!.o Edut\rdo l3arbo7.tt, engenheiro, rua. In· 

<lustri•~l n. 24. 
.rosú Moroira Soares, rua do Carmo n. 42, 
Luiz Brêtoo.s. 
Alfredo Pinlo da Foul!l)ca, rua Mu.cha.do 

C•Jclho n. 53. 
Vol, IV 

Mi!Jor ,\ . IL llfl lllOS de Caslt•u , I' lia ~uJ,. 
g:uio Zuoha n. 3. 

1-'olici;\n o Oonws X"''icr, 1' 111\ •lo M:~ttoso 
n. i4 . 

Pl!«ll'O Ra.tí~ c!o C:.L I'Y:·~111o, r•uu. I'M1•o AJ, 
''at•es C:.11tra.l n . 21. 

Agliber l.o X<Lvic1·. rua. do Mat.to~o n. 74 . 
l~au~LtrlO Pot•eil·a B:LpLista, rua D~·. Llno 

Teixai ra n. 7, 
I<'. Xavier Paes Ba.ri•cto, ru;L Mp.t•q tiC:t ilo 

de Olimla n . lO. 
Lulz Pedro Muntari. r ua. Bolla n. !C. . 
Ft•o.ocisco Alves de Ca.stilho, a lto tla. Boa. 

Vista. 
Albet•to Corl'êa da. Silva., l'Ua. Theophil.o< 

Ottonl o. 83. 
.Tos<l l.\.omualdo Borges, r na D . . Laura. de 

A1'tLUjO O . 30. 
Miguel Forn:.t.ndo.'i, l'Ua Cardoso n . 34 . 
Joã.o Uu.stelpoggi, rua Frei Caneca n. !7 .. 
Art.1111r Rodríguos, rua Gcnoral Polydor o · 

11. l. 
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Octavio·Porto, rua da Alf'a.ndcgtJ, n. li. ·1 
. Joa.q_uim Jorge d<:~ Silva, ru<1 do Ouvidor 

n, 106. · 
Antoni.o dos Sant.os Gon~'alves, rmlt Gon

çl\lves Dias n. 9. 
Semiao :M. da Cruz, rua. Gonçalves Dias 

n. 9. 
Evarísto Vasconcellos tle .\lmeída, 1·ua 

Alzira Valdotaro n. 15. 
Alexandre Camizão, ru<l Paraná n. 48. 
Florencio Rocha, rua. do Hospício n. )<;9. 
. loã.o Fru.nco. 
Jo<te[nim Pinto de Magali1ães, rna Gon

çalves DitiSn. 9. 
José O vidio H.oclrigucs, 1'ua Gonç.alves lllas 

n. 9. 
;\r lindo de Moraes Goulart, rua do Cat

tete n. 195. 

Lüt (t n . O 

. loiio Marianno da CosLa, rua. Pereira de 
Almeida n . ll. 

Luiz de C<LL'Vc~llw, ru<~- tlo Riac!Hlelo 
ll. 20!. 

.Jo.~ü Ricohc;~,zo, rua. do Senado n. 74. 
Firmino i!e Azevedo. 
Marütnno Ferro r, rmHlo L:l.vr;~,dio n. !O-L 
Antonio Pinheü•o, 
~Iat.'As8un~,"fio, rua. dos Arco~ n. 34. 
P a.ulino Nuro, Relllengo. 
João Augynie Co;kt , t'ua Conselheiro Agos· 

tinho ·n. 3,1. 
Domingos Freitas, run. Ln.vt•adio n. 12G. 
}[anoel da Cosb Siq neira, rua tios In ya.li· 

dos n. 10. 
· Antonio Ma.rtinllo de Feeita.<:, rrta Conso

lhcit·o Bent;o Lisboa n .. 50. 
Ca.rata.111pio Frilles. 
?rhtnoul Riheit·o Mendes, l'lta. Se.ttadtJl' Vet·-

gueiro n . ·J.l • 
D<unazio Sob!'inlw, rn<t Pott·opolís 11. 30. 
.Toilo Pm•ez Corrt~l, t•ua. dos Al'CUS n. 3. 
Antonio Pürc.ira do~ Santos, t1"M'C3S:J. 

Dr. Araujo n. 2 A. 
Manoel Curvcllo, rua de S. Fra.nc"lsco Xa.· 

vier n. 161. 
Geouizi o CurveHo, rua de S. Frnnci8cO Xll.-

vler .u. 139. 
Mun ocl Mo.chltdo, rua Dr. Maciel n. 23. 
Emílio de Cerqueil·a , r·ua. Dr. Maciel n. 23. 
. José Mar tin s LourenÇo, Bccco do Rio n. 9 . 
Manoel Martins Loure11ço, Hecco do Rio 

n. 9. 
,Joaquim Machado, rn:t Dt'. Macieln. 23. 
P edJ.'U Machado, I·ua Bemftca n. 5'1, 
Cezaro A ti lo, Praça da. Accl<tma~.ão n. 30. 

Francisco Puquet. 
J. A. Maurity de Oliveira. 

Annib;ü Castro . 
Eugenio Castcllõo>. 
Fortunato Pereira de Mello (capitão). 
C;trlos Arthm• .-"\.n.~•im. · 
Eugenio José d.e Sottz;• e Almeida. 
Seba~tiáo Amancio Soledade. 
M<tnoel Thomé Rmlri.gues (tenente). 
Antonio Bento Ribeü·o Cat:.!Ko. 
A:monio J, de Lembo lfBr itto, revaccinado 

a. 14 do corrente com t oua a sna r.~milia. 
Gustavo Dias Gonçalves . 
Jo:tquim de Ccrqueira, (major ). 
A. Goulchat (negocian te). 
Heorit1ue \Veiss (fabricante). 
Augusto Paulo Ba.r·t lwl. 

Liste-; n . 8 

Arthue Conrwo do Cout o Lima. 
João Ribeiro üa Cunha Sobrinho . 
Domingos T. da C. J.ouzada.. 
Narciso Pereira, da. Si lv;t • 
Ft•ed.crico Cn.rlos de Ca mpO$ Nu n,,s. 
Francisco Paes Leme, ( cenen"ie) 
Deoclydc,; Ba-ptiskt de C<~-rv a.lhu . 
Ihlcfonso To!ontino de Ara ujo . 
GuilhC!·me Leito .laniOl'. 
C<wlo;; PlMido Teixeira.. 
Mrtl'tinho Gonçah·es C:w a lca n ti J., Albu-

querque. 
Alvaro Lopes Fcrm z . 
l'r<íncisco Alfeedo O!ivüira Perei r a.. 
A. A , Almeida.. 
Manoel Ferreira. 
Alv;tro Faria .. 
An i,onio José Tehcir:~. Gtü mn.rães. 
Ft•ancisco Xa.viet' de Souzl:L . 
. Toaq uira .To8c r! o. Olíveiril. . 
B:~lt!taz<J.r Tclle' de .llmeitla. 
"~o loniu Jmt<pLim 1lc Hom es . 
Julio José dos Santos . 
M;:,nucl 1ia.rtins Victorlno Víaona . 
Belmiro. Sea.IJ t•;t , 
J. A. N. Pa.cs Lemo. (te nen te -coeonol. ) 
.José da Costa Rodinha~. 
Henrique Augnsto Vannette . 
Octa.vio Fl'a.nça Soal'os . 
Ernes~o Pru.nç,a, Sot<rcs, (cot•onel). 

L i.<l-a >!. , 9 

Lrdayetto SO[l.l'es, (capitão) . 
Jose Françtt Soare; . 
Ernesto FrE~nca. Soal'eS Filho, ( t~oente). 
Antonio da Roch11 M:.tchado. 
José Torqu:.Lto Guorl'<1 . 
A<lol;Jbo Christiano Dezo nzart Juni.o1·. 
V icem te Clavem•on. 
Silvlno Antonio H.odl'igtws. 
Josó l~ranci~co Silva Jnniot•. 
Romua.ldo Carmo, 
Alf'['(}tlo Rotll'igucs Grav;tt. 
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Luiz Epipha.nio de Oliveira; 
Antenor dos S~ntos Via.nna.. 
"\t•thur Motta Macodo . 
. Ailtonio Gonz::tga. elo Ros;trio Britto. 
Jo>~ .Joa.c1uim de Souz ·'· PePeira Bitstos. 
Americo Alvar·os Cordeiro. 
Augtlsto Henrique TeUes. 
Pedro da Sil.va Moreira. 
Diogenes P. de Medeiros. 
•Pedro [la.cellttr d::1 Cosh . 
.Ta.ymr. Gnim:1.1'ã.rjs. 
Alceo de Oliveira. Pint.o . 
Mil.t'io .\ ugnsto Gomes da SilYa. 
An tenor AI va.rcs !ht Silva. 
T<l.l'ico Au gusto de Oliveira . 
Alvaro C:J.st clla.r de Oliveira. 
Agostinho de Oli veir-<L Menezes. 
. Joaquim Vieira da. Silva.. 
C..'\rlo> Tavares. 
Augusto Ara.ujo Dorh1. ( a.!fct es-a.lnmuo ), 

Tua. do Ca.mpinho n. 45. 

JosG. !vliguez, rua. do Ria.~hnelo n. 22. 
Agne !.lo Custouio Hcnriques , rua General 

Cn.m;n•a. n. 32il . 
N;u·ciso Doming-ucs, praça ch Repnhlica 

n. ::l9 . 
lnnoaoncio Percz F•n·can(lcz, rua tlo La

vradio n . 29. 
Fclic:issímo Rorlrigue:> !hl. Cruz Hrag;~. rua 

de s. Pedro n . :~Zot. 
Hilario Seigo, l'Uti. ~en;i.dOl' Pompen n. 41. 
Diogo Epi:phauio de Mello, t'U<' Ha.ddock 

Lobo n. 75. 
J. Pinto> de .\ lmeüht, ru;t do Tho:~.tro 

n. 17. 
.\ U'redo Gnima6ios, rmL tlo The;,.tro n. 17. 
Elias Fernn.ndQ>; da. ~ih,a., ! 'U:t. do Thca.tro 

o . 11 . 
R•>Sa Jaciuth~L Ya.rell<t . 
Carmen de CtlSt ro. 

Lista n . 10 Augusto ~1. Soodc:'JU<1.D, 1'tut d;L .\Haomlcg"' 
n. 2i :], sobt·atlo. 

At•tltur Loureiro, r ua do Secao!ot· Furhtclo N11 111a Pompiliu da. Sihct, rua. :.Iarcch<t l 
n, •1 . \. l~<tngol n. 58 (Casea.ti.UI'a l. 

Joo.quim Nunes, ru;t 1lo Thetro n . ~5. .io~io Fr<LI1cisco \l. Pet•eira., tt·;wcSS\t Bi~-
;\l'ma.nrlo Sim as, l 'LH I. do Urng-nav n. 22. tcncottl't n. 10 . 
Ernesto Berutti, rua. (lu t: t·u ~n~l.j• n, :r.. Lttiz Guimar>•e> Pin\ ,u~:·o, }'U <L t\o .\mpa.ro• 
Gcnerino dos Santos, rua o;ouza. Franco u. l. 

n. 25. .-\rthur Laurinol, rua dos Inv::~lidus n. 64 . 
Antonio d:.\ :->ilva H.ibei t•o , ru:1. do Dr , ~:ti · .foSil C\n•ysostomo da RüS<t Far ia, tra.n:ss<t 

da.nha da. Gama. n. :35. S. Se IJa.stião. 
Zozimo Luiz Pcça.n h:1., l'll i\ !gn:.~.Lomy A. 1.. &J.n·tos. rua. rlo :'ena.do n. 137. 

n. 18. .lociu Erhes, t.ra.o;·cs><t Ba.rbo:;a n . 1. 
Tza.lt.ioo Barbo>õt, rua F'cl icia.n;t n. ií l. ,Jorge c.u·Io~ '. [•llltúiro, l'll<l. Luiz Cll.nWi t·o 
Luiz Ca.mlülo de Carv:~.llio. 11. r..:.l . 
:Ma.1·io Barllosa Ca rneiro, rua do S:J.nto J.ni:r. TiJOmaz n ia,;Valnnça, r!la decatu111b,\' 

:\m;u·o n. i6. ll. -10 . 
Rosalvo J..onreirn, t'WL do Senador Furtado Nio·ol:to da. Co:<t;t l l:~pti5ta, t' uo ~ Presiden te 

n . 4 .\. 1 B:v ruw n. ll -1. 
GaiJl'icl Gi l, rua do GottÇ<tlves Ui as n . 22. 11·t.hnr Oliveira, rn:~ V!sc01ulc de lt.:Lo'ona 
Jo<VIUim llru;t,os, rn:L llo Onvitlut· n . !49 .\. n. !)7. . 
Anton io Fnneir"J. fb mos ~oiJrinho, t•tt:t do Gabl'l•!l <la Cos&a :'l!or\tci:·o, rua. de Sa.nta. 

Ouvidor n. 137, ,\ lo:otanoldua. n. i l. 
lt:Llll .Jmtquim ltchcllo M<Li:l., r lln. do llu· J.uir. P1·ivat, l'lta de ,<: , Clemen te n. 10:!. 

Y1dor n . 1:37. .\n io~ io .10<\rjllÍlll Gome9, ru:\ Bat·l o de Ub<í 
Fortun:.to l'Jtom<iz de Monr;t, l'UD. do ~- n . Z..l. · 

n;idor Pompet~ n . 140, . . .Josú F'ü1'11:1mlcs lia Silva , tra ves><l Carociru 
"N:trctso l''D.t'la !le SnuZ<L, rua v lta.l !ie 'No· Lel\o n. 3. 

graíros n. 61. Fellclano FcrreÜ'[I, do .\oreu Junio:·, rm1 
Fra.ncisco Mar tins Lourenço, rua do Dr. Barbosa. n. 17. 

1-Iaciel n. 23. Francisco Vittori, rtt~ Mariz e J3arros 
A.lexa.nlll'O Moreira da Silva, rua ilo ~e- r.1. 'fS. 

nador D:~ntn.s n. 44 G. F'l'ancisco Rodt•igncs, l'lll~ do J...aYL'<1.1iio 
Antonio Pol'eir<l de Mattos, nw. t.lc S<\nto n . 17. 

AmM'O n. U. Josr~ Lourenço So;ues, rua. Uomingos Lope.~ 
•. \.mlré Avcl.ino Rangel, rua. do Sa.cra.mcuto n. 48 . 

n . 15. Aprigio ,\ !varo Damasceno, l'Ua. G-onç:.a.lvcs 
Manoel R.()(lriguez, rua do L<~vrttd.lu n. (19. u. 29, 
F r :\ncisco Guedes Lorido, t•ua. do Casslano .José Alexo.odrino, ru;~ Sen:uior Pompea 

n. IR. n. 130. 
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Arthur Ferreira, rua. do L;wradi" n. 63. 
José Coutinho, rua da 'i'dísm·ícordia n. 116. 
Luiz Alves da. Cunha. Reia. 
Ma1•tinho Limct, praça. da Republica n. 5. · 
Mario Ouima.rães, l'lH~ Nova. America n, l. 
Bellníro :..redeil•os, ru~ 1Iari:c n. UI. 
Sil vi no .\. de Castro, l'Ua rlo \fonte n. 22. 
Benjamin Gou<;alYes de Almeida, rU<L. da 

Florestll. n. 25. 
Honorio Torres, rua Frei Canoea n. 77. 

L;sta n. 12 

.loiio Pacheco de :\Icndonça., 1'tJU. do S. Díogo 
n. 95. 

Isabel Xa.ltl-on, rua Sampaio Vianna i. Ave
nida. da Bott Vista). 

Antonio Rorh·igues Kopke. rUJL B<trã.o d.n. 
Passagem n. 30. 

M:1l'ia Leocadia Teixeira .Kopke, l'UI.I Br~rão 
d:t Pa.s~agem u. 3ü. 

. Lista n. 13 I 
Autonio de l\Joura Co~t« .Tlmlor lll':,ça Sãe-· 

Cbl'istov(Lo, n. 85. 
Eur.ico de Yincllboim, t•ua. dos Arti~tne 

n.I5. 
Pedto Peres, rua SanttL Alexaudt•ina n. 43. 
Pedro Bn.rreto Galvão. Rocha, rua Dona 

A1i.CB n. 20. 
José Timotheo, rua. Bt~.,:bo;;:~ d~ Silva. n. 28. 
Oscar Pa.ran h os, ru:~ lVl ourão do V a. lle n. 20. 
E1•a.ngellna. Font.ell<L. rua Goyaz n. 242. 
Anmt Jurema Sampaio, rua 'fobia.~ Barreto 

n. 90. . 
.Tulio Peixoto, S. Cbristovão n. 162, 
Leopoldo M. Viann:1, rua. da. Ul'uguayana 

n. lll. 
Antonio GonçoJve.~ Vianna., rna. da Uru

gun.yan:t n. lll. 
Carmano Ba1•baro. rua. do Lavra.dio n. 59. 
Josê Hr>rna.l'des da. Fonseca. ru;L do Lavra.. 

dio n. 74 A. 
Ft•a.ncisco José Pcl!·eira, rna (lO Lavradlo 

n. 6H. 
Fra.nois~o M:1rtins, rua do La.vra.dio u. 65. 
Ignacio Pereira Dias, run do L<tvmilio 

n. 74. 
João Ribeiro Guimarães, rua do Lé~vra-

dio n. 65. · 
Luiz R.odrigutls Maio. ru:l Lavradio n. 74. 
Antonio Maza, rna Rezende n. 45. 
José Gar cia, rua Rezende n. 18. 
José C<~s~ales Lopez, rua dos Arcos n. 18. 
1-Ia.noel da Silva..Riboiro, P. R. P. n. 44 A. 
João Vieira da Silva, rua do Lavradío 

n. 55, 2° and;~r. 
Henrique Martins, rua. do Lavratlio n. 55, 

I• andar. 
Miguel Martins, rua do Lavradio n. 65, 

1" andar. 

Januario Martins, ~u:t do Lavradio ZL 65, 
1" aud'"'· 

Lourenço Martins, l'Ua La:rradio n. :5:1, 
]o a.nd:w. 

Aron Abiton, rua do Lavradio n. •.74. 
Acacio Quirirla. rn;t do Ll vr:Ldio n. 74 . 
M<tnoel Leite d~ Souza, l'ua do Litvrad1io 

n. 67. 
Pedro Pinto Portuga.l, rua do La.Vl'aclio 

n. 77. 
ir!anoel Pinto Rezende, rua do úwrad.io . 

n. 65. . 
Antonio Augusto Braga, nm tla Misericor 

dia n. 69. 
Sesivo Gu~rra.. rua. do Re~ende n. 40 . 
Eduardo d.:~ Costa P et•eira , rua Gouera~· 

Camara n. 2fi5. 
Avelino Paes do Souza, rua lia. Alfandega 

n. :305. 

List" n . 14 

.Josr' C11rlos Co1mbra de Gouvêa . 
Po~phyl'io Manm•l Loroe~ dog R11 is. 
Raul Cerqueir11. 
C>ll'lint!o Sonto. 
.Torge Gomes Dauza. 
José Carlo8 Bal'lxiza da. Silva. 
Elizia t'ÍO F mire. 
T•:rnP.sto i\ngusto Octaviano. 
Francis~o José Goula.rt Junior. 
Alvaro Pomira. 
Carlos Atrreclo Leite de Sa.He~. 
Luiz do~ San tos,largo de S. Fra ncisco o. 10. 
Agostinho Moreí1•a Pacheco, idem . 
Manoel Alves de Mello, idem . 
Augusto dos Sa1ttos, i.d em. 
Podro V asq uc.;, idem. 
Affonso Fert•eira Bote lh o, idem. 
M;~rio de.Lima. idem. 
AdüoiJe Bt•ito, idom. 
Ma.noel José Rilmiro, idem. 
.Tosé Fal'ia .• idem. 
Augusto Oliveira Faria, idem. 

LiS,(1, fl. 15 

Paulino Ribeit·o, tenente·coronel. 
C. H. Rangel de Vasconcellos. 
Samuel: Roo ke. 
lnnoc~ncio Vit;,~,l doa Anjos . 
Benjamim Vleil'a , . , 
Tenente Rubens Rangel de Vascon cello'-l 
Joii.o V. R. Azevedo. 
Daniel Rooke. 
Francisco Moreir u. Soares . 
Gicero I. de S, Mou1·a. . 
Capitão Luiz Miranda. 
Alfredo Coelho d'l. Silva . 
Augnsto Mlranila o Silva. 
Eul'ico de Miranda e Si! va.. 
Mltnoel Moutino Soaros. 
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Tito Soares. 
Antonio de Oliveira Lirn<i. 
Capitiio Leopoldo V. de Freita~. 
Misael Santos. 
Nlno Rod1·!gues Silveira. 
Firmino Gondino Ca.bral. 
t.Ianool Fernandes Pereir<L. 
Lydio Januario Carneiro. 
AI\Jerto Ba1·1Jos1\ Leite. 
Djalma ele Oliveü·:t B<J.neto. 
.José ltiblliru da Rocha.. 
Tenente-coronel Jus() !Ucaruo de 

qu~rqtle. 

Poly ui o Ces:H Ri beiro. 
Geraldo Sommer. 
Joüo Pedro Mo.xirno Cordeiro. 
Messia.s de S. C a va.lcanti. 

Lista n. 16 

l!eroardo ele Mello Castello Dl'anco. 
Octa.vio da. Roch". 
Pedro do C. Coutiaho~ 
Eduardo P. Rocha. 
Eusebio da Silva Roi~. 

Alhu· 

Candidl) Miranda rla Nobrcga . .\ndmue. 
Saint-Su.ns Peixoto. 
Pedro Dominguos Braga. 
José Montinho Peixoto. 
Anastacio Borges Peb:oto. 
J"amartine Peixoto P. Leme. 
João Alfredo Hemique. 
Rodolplto Cal'Valho. 
Luiz Villi1I'ÍDO ,Junior. 
Francisco Cu o I sal. 
Luiz Gonçalves Vlllarinho. 
Albm•to Castanheiro. 
João Ba:ptista Moreira. 
Annibal Cesar Bomlamof<tr. 
,\.ntenor Ayres de Moum. 
Amorleo Galvão Fcrl'!lira. 
Fex•na.ndo Cat'los da Fonseca Co~ta. 
Antcnor Rezende ua. Silva. 
,João da. Cos~a l:rtürnu.rães. 
Alfredo c:oclho de C:unic. 
GMtã.o D1.1rio Guimarães. 
Raul Diniz Guimarães Villu.s 80<\~. 
P1·ocopio José Leite. 
Manoel Bo~cr1·a de> Araujo. 
Josll Mar&i n s Ferreira. 
~Ja.rio Carlos Nunes Pires. 
Luiz Moreno Soares. 
Octa.vio Ormindo Luiz Souza. 
Octa.vio de Souza S11ntos Moreira. 
José vVa'l'tf. 
João de Oliveira. 
Edmundo Torres de Almeida. 
Carlos Gomes de Oli veiru. 
Antonio .J. Dio s do Castro Pereira. 
Duarte Barbosa. Castro . 
Ar ~iodo· Frazano . 
. Uexandre Theodoro Harug. 

I 

Hum uerto · ~l:n·tins . U ves. 
l~dun.rd.o C'l.ubit. 
José Pinto d:t Sil '''· 
José Ferreira de C;ll'vallto. 
Antonio de Almeidr~. 
M. S. Santos Moreira. 
Aotouio Alfredo de Oliveira Pcreir·a . 
Manoel José TavareL 

Lisl<t n. 17 

E. Souz:~ BPag:t, l'U<~ \ov;t, D. C. 
Alfredo Rdeão, l'ua Boliua. 11. 17. 
.J. Hermes de O! indu. CosLa. m a Sewtdot· 

Pompeu n. 32. 
Tito do Ma.tt~s c;onçu.lvcs, rua P inheü·o 

n. 15. 
Pedro 2\íilton Bastos, rua. José Clemente 

n. l. 
Alvaro Lazn.ry, ruo. General Sil y-a Tclle~ 

n. 13. 
.João Pompilio Dias, pelo Co>mnercío (/o 

flra:;it, 
A llim~o Henrique Gomos d<> . \ndr<.~do, 1·ua 

Conde de Bacpemly n. 42. 
Alfl'e.lo Jo<tquim da Silvoit•a., ruo. Dl'. Fron

tin. 
Tenente Manoal Carneiro da Fontoura, 

rua do Santo C hristo n . ~5\J . 
Odorico Rangel. 
Praneisco Pa.usilippe da. Fonseca . 
José LopeilS. Ft•e ire, t'Ui.~ D. Jul ia.n. 68. 
Avertano Noruega, rua. do Muttoso n. 80. 
Lu cio dos Reis, rua. de Sant' 1\ una. n. 53. 
Francisco· Assis 1-1a,scan te. 
Alfredo Carlos de Castro, Villa. S. Vicontc 

n. 12 · 
Ft•a.nclsco de P. Barn.ta Ribeiro . 
Dt·. TOUl'inho de Pinl10. 
Rayrnunrlo Suares de Souza, rua. Visconde 

do sapuc:tlty n. 110. 
M:l.l'io Vill:t-Vet•dc. 
Fulgencio P:tiva., run. do L:tn•:t.dio n. 11; 
Gu&t:wo Celen, ru:J. B:•rlio n. 9, Jttca t'ú-

pagwt. 
M;moel A. P. Mosquitta.. 
Romulo Tcixcil•a, t•ua. Jaguu.rá n. 10 . 
Oscar Euzebio Rodrigues Roxo. 
.Jos,; Gtlil11erme Cordeiro, pro.ça Tiru.d.en

tes n. 63. 
Deoclocia.no Vn.scon!!ellos. 
Li no Rangel da Silva, Praça. dos La.za.ros 

n. 12. ·· 
Fra,n cisco M. do Amaral. 
Henrique GoncalYes Pecego. 

Lista n . 18 

Pedro Blwroto Ga.lvão. 
Silvel"io Va.lerio !los Santos. 
Joaquim Luiz Alves. · 
S • .-l.mazonas. 
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C. Barbosa.. 
nr. Agrario Martincllí. 
Arthur Candido de Oliveira. 
,João Luiz: Alves. 
Joaquim. Bazllío Santos. 
Leonel T. Martins Terra. 
Josú Alves Antunes. 

Lista H. 19 

Arthm· Mo1•eir"" Li!nH., ruil. S. Francisco 
Xavier n. 33. 

João Lyra F1óre3, I'Ua S. Fl'aneisco Xa
n. :33. 

Lourenço Moreira Lima, t•ua S. Francisco 
Xaviel' n. 33. 

Od.on Cav;tlcant.i Carneiro Monteiro, rua 
S. Francisco Na.viel' n. 3S· 

Vicente Barbosa de Miranda., rua S. Fl·an
cisco Xavier n. 10. 

M. de Amor•im e Silv:.t, ru•1 Conselheiro 
Thomaz Coelho n. 2. 

Manoel .Justo, CoUegio Militar. 
Francisco Machado · Dias, rua Pedro Ivo 

n. 10. 
Vicente Barreiros Filho, rua. Silva Manoel 

]], 9. 
Jorge Uno Pel'eira, travessa da Univer-

sidade u. 8. . . . 
João Fl'ederic.> de Aln.toida, rua Costa Lobo 

·n. l. 
Lui't Cl).valeanti. nta. Silva Manoel n .. 28. 
Joã.o OU.veira., Roulmrn.rd Vinte e Oito de 

Setembro n. 12. 
Ovidio U.c Moll.o, rua Barií.o de Mesquita. 

'!l. 12. 
Manoel Acencio Benig no, rua .Joaquim 

Maia n. 22 . 
. 1osé Alvos Fernandes_, rua Dr. Silw1 Pinto 

·n. 51. 
João Ramos de OliYeü·a, rua Santo Al

ú·edo o. 1. 
Mario GuirQar1ies, rua S. Fraoci~co Xa

vier n . 33. 
Ai Cmdo tle Cnna.lho, ri H~ S. Francisco Xa· 

vier n. :33. 
Bella.rzuino Lima, rua S. Francisco Xa-

vier n. 33. 
Carlos de Cana lho, run S. Francisco Xa~ 

vier n. 33. · 
· Theodoro de Alcant.am, 1•na S. Francisco 
Xavi·r n. 33. 

Loure nço de· Mello, rua S. Francisco Xa
vier n. 33. 

Aa.r5.o Ferreira de A.vila. . 
. Maria Lucioda Nogueira. de A v ila.. 

Antonio Nogueira de Avila. 
Elisa Nogueira ds Avili1 . 

. Ant_,nio José Teixeir-d. , 
Josô d.e Magalhães Garvalllo. 
João Stecher. 
Caroilla Susaua. 

Alice Ame:rica. ch~ Síl"a Costa. 
Ma no ol N. Losa.da.. 
Eilmundo Chaves Monteiro. 
Antonio Pedt•o Alvos. 
.Josú AotonírJ do Couto. 
Arrtonio Marqneg Galo. 
Ft·<mcisco de Castro P. 
.José do. Costa. 
Amelta da Silvoíra Limoeiro. 
Mal'ia Olincb de Souza. 
José i\Ia,rcuUo Fex•reir:~.. 
"·m~onio Carneiro. 
Norberto Vieira. ela Gama. 
Antonio Leal FeJ:reira.. 
Caot.&no da Silva. Ferreira . 
• José Fel'reira Va.z. 
Jo<1•1uim Saint'Gla.il' do~ Santos F1·eitas .. 
O legaria Varruez. 
Hem·ique Leal. Fetreirn.. 
Antonio Francisco Ga.hríeL 
Coriolano do Nascimento. 
Fernaml.o, 
Anna. VíctoJ'iD~I. de Pauta. 
Manoel Cardoso Nunes. 
Victorirro José Cardoso. 
Sebastião Miguel Antonio. 
Alberto Chaves, 
Antonio José Xavier. 
Fra.ncisco Bol'ges da Silva . 
Antonio B:uboza. 
Angelo da Silva. Bot•g-es. 
Antonio Mora.cs. 
Manoel l\f<tr q_ues de Andrade. 
Helen<1. Monkcw. 
Anua Mooken. 
Bcrth'l Monken. 
A nna i\I onKon. 
Affonso Monkcn. 
Guilherme l\1onkcn. 
João Guilhc~mo Mon!~en. 
Hel v o cio Ped roso ~ 
Jort(l,uim i\1aria. AbL'eu. 
Pedro Ferreira da Silv<1. 
í\Iu.noei C;Letl1no Bal'cc llos. 
A n ton.io Alvos Ribeiro. 
Manoel lgnacio de Castr o . 

Lisl<c n, 2 1 

João da Silva. :Mendes . 
Antonio Jaguar Fagundes . 
Ma noel Fmlta.s Gonçalves. 
Irl'anklin Martins Via nna . 
Artlmr Maciel Sottrcs. 
Antonio Cariloso. 
Theophílo de Almeida . 
José Día.s Costa.. 
Manoel Ma.lheiro. 
Joaquim clos.Santos . 
AlbCl'to da. Rocl!(l. e Silva.. 
Ft•ancisco Caetano. 
Claudio Honorio Mira.ud<.~ Ribeiro . 
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Antonio Igna.cio .Ferreira. 
Eduardo Ferreira. 
:IIarculino Mendc:>. 
Antonio Marqtws. 
Anna Macia. da. Conceic;âu. 
Manoel ,\lvcs de Oliveira. 
Antonio José Fct•reir:t. 
All'onso Ferreira Amaral. 
Gust.:J.vo Alves BaiJI i~ta. 
F l'ancisco FcrreÜ'a R a. mall!u. 
:I'Iano~l LLtiz ile França. 
J"uiz Augusto u<~ Sil r a. 
Luiz .José Pereir<c. 
Ca.rlos Gonç,al ves _ 
Camillo .JosL' dos S<tn tus. 
Dario de Mendonça Menezes. 
O thon Lo}les. 
Luiz Pacheco. 
l'lol'iano Augusto Souza. 
Maria Rocha de Souza. 
Flori<J.no Augusto de Souza Junior. 
Honorato Aloxandl'O dlt Silva. 
Candido de Moraes Carv<õlho. 
João Simões da Rocha. 
Carlos Martins Coelho. 
Boa triz Borges Coelho. 
Felix da Silva. 
Joaquim Madttreü•tt-
Maria Joaquinn.. 
Maria Anna. 
Silvino dos Reis. 
Manoel Cabral. 
Fortunata Mal'ÜL da Concc.ição. 
V<mssimo Benedicto dós S~nto~. 
Antonio Joaquim Go,Jçalvcs. 
Abel da Motta. 
Marcolino Duar•to d<~ CosLl~. 
Hem·iquo Ribeiro Leite. 
Tulliu N. de Avilla. 
José Bellas. 
Gm•trudes Bolhts. 
Olga Bcll<J.s. 

l.isll' n . 2.:! 

.José da. Silva Baptista., rua ou. Alf<J.ndega 
n. 250. 

AuguSiiO do,; Santos BOl•il:•llo, rna. 1la. AW~n
deg-:1 n. 203. 

Tnoma.z José Mendes Guim.1.ritcs, l'UtL Vts
condo do 1Uo Bt'êt.Oco·D. 3.5 .. 

Antonl Mazzei, rua Bar:"io do S. Fellx 
u_ 95. 

Josl': Fernandes dos Santos, l'lta de S. Pe
dl'O n. 1!3. 

Jo~é Bu.ssa Ribeiro Louz:tda, rua da A1i'a l1-
degt\ n. ::!li. 

José Joaquim de Oliveir:;t, 1·ua da. Al!'ande
ga, ll. 3l7. 

Manoel T!nto NogLtcir~L, rtt(l. tla i\lfa:"!dcga 
n. 317. 

Va.sco Duarte Codho, rua tla ,\lfa Bdeg<L 
ll. 317. . 

l?rtwcilico Fcrroil·ll. de Almeida, r·u<~. dos 
Ourives n. 99. 

Ft·ancisco José Ro~uiuitz, rna tlc S. Pe.dr·o 
n. 262. 

Serapltiuo .ros<l ltobo.Jiullo, l'Ua de S. Pedro 
n. 252. 

Antonio Ferreira Noves, rua ele S. Pedro 
n. 262. 

Domingos Bollcz<t Paes Moreit':t, r ua de 
S. Padron. 2G2. 

Jcronymo Costa. \'lcllu.s, r·utt de S. Peut·o 
n. 252. 

JOsé Ferreira NüYOS, l'IUJ. do S. Poitt•u 
n. 262. 

Manoel Montinho Cardozo, rua elo S. Pe
dro n. 262 . 

Antonio Vaz, rua do S. Podro -n. 262. 
Antonio Josú Furtado, rua de S. Pedt·o 

u. 262. 
Carlos cb Sll\':.L Roclm, rua de S . Pedl'o 

n. 2ü2. 
Mi.l.n<)Ql .Tosé Rohalinlto, t•na. tlo ~. Pcrlro 

n. 262-
liianocl Pol·oh'o. dct Silvu., rua dll S. Pod.t·o 

n. 26~. 
Jos~ tõOID<!:> d" 1-'aria, t•uu. úo S. Pmlr o 

n. ~G2. 
Domingos Uu'cnta, rua Sete de SNcmllro ,lm•ge Eut.ycl!iu tl" flllvnira, ru;• de S . 

n. 10:~ . Pedro ll. 262. 
Oscar Ra.rmundo Riboil•o, ru:.~. Sete de Se- Ju,r.iuo Moreira. da, CosL;~. rua de S. Pmlro 

tcmbro n. 103. [o. 26'~-
J oiio Teixeira do Cat•va-ll\o, rua Sete do Se- Francisco tlo S;J., l'U:L de S. Pedro n. 2132. 

t embro n . 103. Jos~ Fm·nantles Lopes, r ua de S. Pedt•o 
José Miraues, Ladeh·'~ do Senado n. 60 . u. 2~~- . 
Reyn~l,do Frltzmanu, rua Sete dli Setem- o.~~~~~ Pinto rle C::trvalho. rua de S · Pei!J•o 

brAo n., ' 8
1; •• d·. L;1l'a.no-eira.s· ·u ~2 Frn.ncisco Vemmcioúa Silva, rua'de S. Pe-

. r.. ..amos, 1 ua us " . • <> • dt·o n. 262. 
Raul Gonçalves Pereü'a, l'ua da. Conceiçã o Car los RQ(lrigues de -Oliveira., rua d e São 

n. 62.. . Ped1~o n . 262 .• 
João Nunes Reumcr, .rua .do Sa.el'amento Adelaide M<~.ria. Roba.linho, rua de S .. Pc-

n. 6. dro n. 21l2.. · 
Antonio .Manoel .CaJ.?dozo, rua do Hospicio Manoel Lnca.s Fe1'reira, rua da S ... Pedro 

n. 293. n. 262. 
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João ca.dos de Oliveira Junclc, rua da 
!Prainha n. ll4. 

Justino dos Santos Capella, rua de S. Pe
dro B. 65. 
. Joaquim dos. Sanks Capella., t•ua Conso

.llleü•o Za.chari as n. 62. · 
Jose dos Santos Capella, rua. Conselheiro 

. Zacha.rias n. 62. 
Bellarmíno dos Santos Gapclla, rua Con · 

selheüo Zacharias n. 62. 
Antonio M. Canêdo, ru;.t da G~ruboa n. 11!5. 
Domingos Oliveira Coelho, rua do Ouvidor 

·fi. 133 A. 
Joaquim Moutioho, rua Sete de Setembro 

n, 105. 
Serafim Fernandes, rua. Sete de Sütembro 

n. 105. 
M. de BM'ros, rua Sete de Setembro n. 66 . 
Adolpho Guimarães, rua Sete de Setembro 

.n. 101. 
Manoel Pinto da Costa, rua Sete de Se

-tembro n. 101. 
.J. F. Ribeiro Braga, rua Se&e de Se· 

ternbro n. !OI. 
Francisco de Araujo, ru11 Sete de Setembr·o 

·!1. 101. 
Manoel D01ningues, rua Sete ue Setembro 

n. 101. 
13raz Iglezia.s, rua Sete de Setembro n. 1 O l . 
Severiano F. Fernandes, rua Sete de Se

temba.a. n, JI)J • 
José Domingues, rua Sete de Setembro 

n. 101. 
Antonio Alves da. l<' onseca., ru'1 do General 

-Camara n. 66. 
José Vieira Araujo; rua da Urugua.yana, 

. n. 18. 
Alhet·to Chaves, rua de S. Francisco Xn.

vier n. 137. 
Arnaldo S. Garcia, 1·ua. do Encantrulo 

n. 13. 
Manoel Ca.rríone, rua Sete de Setembro 

n. 72. · 
Julio Pinto Magalhães, rua da Uruguaya.na. 

n. 2õ. . 
Waldema~· de Barros, rna. Sote de Setem· 

.bro n. 80. 

Lis!H n. 28 

Carlos Ramos de Carvalho, rua Senador• 
-Corrêa n. 15. 

Antonio Miguel Gonçalves, rua Sete de 
.. setembro n. 97. 

CustodíoJoaquim de Freitas, rua dos Ou
r ives n. 16 c. 

Aníbal Cazella, ruu. dos Ourives n. 16 C. 
Ed.uardo R. H., rua. Sete de Setembro 

n. ll7. 

João Raymundo Ribeírn, rua do Uvra· 
mento n. \/8, 

Francisco lla.ymundo Ribetro, rua. do Li· 
vramanto n. 9tl . 

Ossonor Magalhães, !'ua do Livramento 
n. 93. 

Alfrí;do Carlos Wanderley, Est1·a.da. Real 
ue Santa. Cruz n. 224. 

Felíppe Lu\z Dolduqne, l'U:J. D1•. Fi;J.bio Luz 
n. !li. 

Luiz Nunes da Rocha Vianna, r ua Dr. Ma
noel Victorioo n. t>4. 

Pedro Coostancío Ferreira, rua Dr. M>t
noel Victorino n. 7. 

Albino José R'lmos, rua Visconde de It:J.ú
na. n. 355. 

José Emílio Magalhues Siqueira, rua S~· 
uador José Bonlfacio n. 85. 

Munoel Pinto dos Santos, travessa João de 
Ma.ctos n. 5. · · 

Manoel Alves Barbosa, ramal do Campi~ 
pinho n. 73. 

Owino Thomu.z Víeira, rua Berquó n. 9. 
Joaquim José Nunes, ~·ua Berquô ,n .. 21. 
Florindo Vieira., rua D. Emerenciana n. 3. 
Cherubim Gonyalvcs, ~·uo. do Thoatro n. 5. 
Albino Pereira de Souza., rua do TbGatro 

n. 5. 
Raul Guedes, ru11 do Tilcat ro n. 5 . 
Octa.~ilio Medeiros, r ua. do Theatro n . 5. 

Lista >~. 2 5 

All1á t•o da Silveh•a, rua. Deiphina n. 8 . 
Flavio da Silveira, rua. Delphina n. 8. 
Genulpho Moreira de Barros Oliveir a. Lima, 

rua Visconde do Rio Branco n. 35. 
Oscar sãyão, pr<1i:.t de Bota.('ogo n. 90. 
Sylvio Vieira Souto, becco dos Carmelitas. 

n. l. 
Alvaro de Castro, rua Presidente P e

dreira. n. 47. 
Alvaro Gollla.rt de Oliveira., ruo. Paim 

n. A l. 
Luiz Dodsworth Martins, rua Senador Ver

gueiro n .. liA. 

Jayme Cohen, ru<t do Areal n . 8. 
Osear Trompowsky Junior, la..deira da Con· 

ceição n. 6. · . _ 
· Jos~ Ma.rin. Leão, rua de S. Clmstovao 
n. 185. 

Rocha. Pombo, rua da Paz n. 60 B. 
Jayme M~cellino, rua Leite Lea.l n. 2. 
Luiggi Domenico, rua. Guanabara n . 46. 
José Claudino Freire, rua Ypiranga. (ave-

· Antonio Francisco de Oliveira, 1•ua da As-
sembléa n. 96. · 

nida} n. 16. . 
Luiz Gonça.lves da Co$ta, rua Alice n. 9 A. 
oawal<lo Guirnur iies, rua Ypil'a.ng<l. n . 17. José Merides; rua do Hospício n. 87, 
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Benedíeto NoguelPa de Sot1Z:t, ruo. Pinheiro 
n. 32. 

Guilher me Dominrtn~ d:t Conceiçã.o, l'U:t 
Ypiranga .n. 18, ~ 

Euzebio Freitas, l'tm !\I~wque7. de Abrantca 
11. 3S. 

Luiz João Dias. Villa Paraná. o. 4. 
Abt•aãu Janual'io Pereira., rua das L:tl'an

gcirus n. 58. 
Manoel Gonçalves Nnne~. r u:t Ma.rquez do 

Alm1nt.cs n. 15. 
João José do Miranda, avenida. Barbosa. 

n. 5. · 

Almcilla Gua.'!·a.ciaba, rua. Silveira Martins 
n. 81. 

Lista n . 26 

Arthut' :.\Ia.chailo, ladeira 
o. 23." 

Luiz de Oliveira. 
Angelo Retuono, rua. Barão 

n. 56 . 

Lista 11. 27 

do Ascurm, 

de Mesquita 

José Pereira Ca.rdo.>o, :tvenida Barllosa Eduardo de S:t, rna. do Rezende n . 1'02. 
11 . TI. Ga.udoncio Loures , Barra Ma.nsa. 

Joaquim J ulio Pertira, :~Yenida Barbosa. · Victor M. de ü.1mpos Mello, rua Fre:. 
n. A. . Caneca n. 76, 

.1os6 Antonio Serra, avenida Barllosa n. O. Augusto Lopes d<J. Silva, m a It:J.:pirú n. 16~ 
Adolpho Ant{)nio M~I·co!Hno, :wenida Ba.t'· José Pinto Roiz Vi;~nna, r tta da Assem!Jll'a 

lJosa n. N. n. 48. 
Arthm• Domin~os Loss, avenida Bar bosa Antonio da Co~tt\ Braod'i'io. 

n. N. Antonio Eugunio dos Sanr.os, travess:\ 
So.lvador Jimcnes, avenida Barbosa. n . 9. D. Ells:~ n. W . 
. João Ta ma.das, avenida Barbosa n. 2. i\'lanocl Fernandes Victor. 
Diogo Herrera, a.vonida Bn,rbosa. n. 2. Antonio (h\ Rocha. 
Fra.ncisco Gonçalves, avenida Barbosa. n. 2. Artl.lnr Moya, rua Sete de Setembro n. 26. 
Francisco GonçalYes Filho, a venlda. Bar- Evcncio Nunes, ladcü•a do Ascurra n . 21. 

busa n. 2 . Cla.udio.no Pcon:t,rmt da Quitanda n. 147. 
Jo~ú Goncalves, avenicln. BarbOSi1 n. 2 . .Tanuario Silva Vat•ulla, rua .do · ~1attogo 
Luiz Zidh·ích, a-renida Barbosa ·n. 2 . u. 34. 
Antonio Ferreira, rua Alliança n. 10. Abillo .José .llí:l.t'ques, rua da Quita.nd(l; 
.Tos<í Ferreira, rua Allianca. n. 10. n. 12d. 
Antlt'6 Valich, a;·ooida Barbosa n. 2 . Joaquim Clemonta Riboirro J unior, rtt(l; 
Fmncisco B·•·osi, avonVir. Barbosa. n. 2. Buarque de Macedo n . 33. 
Armando de Lorcir o, rn:t do Alcantara: Antonio Augusto de C. Rodrigues·, rua 

n. 5 . "Visconde de lolla.om<J. n . 36. 
Arm:1.ntlo Abt'ett, rna. S . Luiz Gonz;:tga ·Edmundo Lion, r na. da Quitanda n . 147. 

n, 108. · Manoel L0pcs da Sil>a, rua da Alfandega 
José da Silva, mot•ro d:1. :\Iatta. o . 1fiL n. 104. 
José Antonio Marcellino, avenida Ba.r JJos<\ Casimira A. O. Gol.lçalves Vieim, rua 

n. 2, Mauá. n. 98 . 
. João A11tonio da Rocha, l'Ua de S . Diogo Alex:1ndre Garcia, rua Ferreira Viann"' 

n. 120. · n. 18 . 
Paulo .Nery, rua do Passeio n . 72. 
Enéas Ca.me1-a, rua d"s Mangueiras· n . t 1, 
Alva.ro Morein1., rua Visconde de Sapucall}' 

n. 297. 
. Cypr ia.oo de c. da Silveira., rua Oelphina 
IJ, 8 . 

Paulo Rilleiro de Almeida, rua Am•ca. 
n. 10. . 

Andn! Avelino dos S..1.o. tos, .pra~ S. Sa1-
vadorn. 13. 

Gastão Leãó Duplt>uis, rua Aurea n. ll. 
Otto Scbublck, rua P:1.5SO da Patria n. 15. 
M:tnool J . N. Junior, rua. .'dagnificenci'a 

n. 3 . 
· Henric1ue .H. Barbosa, pr~tia de Ica.rahy 
n. 43. 

c. Torres Baatos, rua. :Mn.rq aez de 6lindo, 
· n. 126. 

Azevedo e Castro, rua Am•ea n. 31. 
Vol. IV 

Listn n. 28 

Antonio .Toa.quim de Souz:1. Bota·fogo, . 
Inhauma.. 

Emília Gomes <le Almeida, Inhauraa. 
Honorina Paim, Inhauma. 
Luiz<1. da. Silva, Inhauma. 
Oscar P~o1o, Inhauma. . . 
Antonio do S. P. Botafogo, Inhauma, 
Clar(l. da Costa Botafogo, Inlmuma. 

Listo. n. 29 

Victor iV!oreü·a da Costa Lima , 
n. 39. 

Eduardo F. Cor rêa. . 
Eduaruo·PeUinao Monti. 
Anoibal Xavier Fe1·reira. 



Câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2510512015 11:22 ~ Página 16 00 74 

38G 

Lista " · 30 Lista n. ":il 

Arma!Juo Sondet·mana Baptisb , rua do Sa- Teixail·a & Silva·, t·u \ da Alfandega n. 238. 
cramcuto n. 26 (sobrado). Ca.ndido Custa, rua Flack n. 3. 

Christiano Figueiredo Campollo, rua do João José Rodrigues,I·ua. da Flot•esta. n. 49. 
Hospicio n. 240(sobr:~.do). Aotonio Rodrig ues do Carvalho r ua do 

J L 
Riachuclo n. 354 · · · '· 

. · o sê npes dos S~n tos, rua do Hospicio n. 224. Ar~htn· !Ulleiro Povoa<·, r ua S. Chrlstovao 
Manoel da Costa. Pinto, r na. do Scna1o 0 

• 
3·H · · ·n. 153. · Ca.ndiJo dos S. Estcvcs . 

. João Chaves Fert•cira. Velho, l'ua da. Es- JA n;_on1io ~:i~eíra.. . 
taçã~ n. o. osu c os .,.an ,os iHonten•o . 

Rodrigues & Figueiredo, r ua. do Sacra· Cbrfspi m do .\marnl, r ua Sampaio Viauna 
menta n . :.'ô. J n. 14 • 

J o~G :'>Iaria. Pat•ga, travessa do Bar:•o to 
n. 31. 

José Antonio Pcr<!i ra. , t•ua. João Cac· 
· tano n. 53. 

José do 1%, Jorge, l'ua do Lavra.dio n. 65. 
Fr ancisco Bemardino, rua do Pa1-aiso n . 

Jl. 
João C.lrdoso Bittcncourt, rua do S«cra

mento n. 20. 
José Co~lho Ribeil'J, rua. Luiz do Caruões 

n. 38 
. João Joactuim Avelino, rua. da Allandcga 

o . 273. 
Caetano Ferreira. Campos, rua. da Alfa.n· 

dega n. 273. 
João BeneJicto de Souza, rua. de Catumby 

n. 54.. 
Jcsé Fornn.ndcs dos Santos, rua da. AlCan· 

dega n. 237. 
Paschoal Thomas, r u a do Ho:;picio n , 177. 
Manoel Valeria da Cunha, rua da Conceição 

n. 47. · 
· Fl'aocisco A . R . de Sà. Fonseca., rua da 
Alfandéga u. 238. 

Manoel Correa. Ta vare~. rua da Alfandega 
D . 24fi. . 

Antonio Vieira Maobado, rua tl.a Alfandega 
n. 246. · 

.Manoel Rodrigues, r ua da AlfanJega 
. n. 246. 

Miguel Ribeh•o, l'Ua Senhor dos Passos 
n 8~ · 
·· Mãnoel Pires carne iro, l'\la ria Alfantlega 
n. 235. 

José Jovito :\Ial'inllo, travessa. S. Domingos 
n. l. . . 

· Juvcnal M. da Silva,tra.vessa S. Domingos 
n. l. .. . 

Arthur de Olivaira, travessa S. Doming-os 
n •. L 

Luiz Miotto, r ua da. Alfao rlega n. 227. 
Vicente Calanelli, rua. Visconde da. Ga.vea. 

n. 33. . . 
Al l'rodo da. Sil vil., rua. Paysa.ndil n. 19 D. 

. OswaHo Oliveira Carvalho, rtta Sena.dor 
;:~Pompeon. 226 .,.. 

I.istu n . 32 

Theodoro Pereira Gomes Geeh' , rua do 
Priocipe n . 39, Ni the1•oy. • 

Octavío M. Sondermann , rua Mor eir a. 
Ceza.t·, n . 70. 

F . Caminha, ru .\ ;IIariz e Ba.rros n. 18. 
Francisco Frota .Coelho, Boulevard Vinte 

Oito (!e Setembro n. 51, de 7 em 7 annos . 
Henrique Sondermano, t•ua. da Alfandcga 

n. 2i3. 
Bcrna ·:·do de Magalhães, rua Riaohuelo 

n . 354. 
Eugenio Fori'eira. da. Cunha., pra.ia de lca.· 

rahy n. 45. 
Cap itão Gabriel Catanheda, rua. Hoddocl;;. 

Lobo n . 119. 
1 • tenente Deus de Menezes, rua. Costa 

Lobo n . 38. . 
Tenente-coronel Damazio Oliveira, rua 

S. Francisco Xa.vier n. 117 O. 
Francisco da. Mot ta. J unior , rua do Rosario 

n. 70. 
Oscar Duar!.e Moreira, rua Dr. Joaquim 

Silva. n. 5. 
Augu>to Baptist a , r ua do Sacramento 

n. 26 . · 
Adolpl10 Coma1'a da Mott·il., rua Senador 

Pompeu n. 131. 
Arman;lo Esteves·, rua Sam paio Vianna., 

avenida Boa Vista, n. 20. 
Francisc :> Gusmão Ca.stello Br anco,traves.;;a 

Doze de Dezembro n. 14. · 
Gustavo Bastos, Archivo P uhlico. 
Osw<tldo Coutinho, rua Machauo Coelho 

n. 56. 
Maria. Dulce Mogno de Carvalho, l 'Ua Conde 

do .Bomflm n . 85 . . . 
Allel'I!S Luiz Machado Lourenço, Pa.ula. 

Mattos n. 107. . 
João de Arrula Came ra,rua. Leopoldo u .6i , 

Anda1•ahy . 
A. Miranda, rua. dos Ourives n. 18 A. 
T. A. Miranda, r ua dos Oarivcs n. 18 A . 
Manoel José da Motta, t•ua da. Urngayana. 

n. 08 • 
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Ca.rohna Mo nteiro Esteve.~ . Avenida. da 
Bo;\ Vista. n. 20 . 

Noú Marcial, r ua. Ha.l'iio do Am:~zoll il.'l 
n. 152. Nithol'oy. 

. Joaquiun. ~altron Estcvcs , Avenida Boa 
Visto. D. 20. 

Joií.o .Jus•í Pt•eire , r-ua. S<~.n ta. Ro~a n. 63. 
Josu GJ!ornbo . Cot·deiro, rua. Santa Cltris

tina u. 2. 
Li<ta " · 33 Leoncio Augu.;w de Ca>t ro, rua do ltía.

chuulo D. 118 . 
Ca.nditlo E$ ~eves, ..1. vcnida Boa. V i.> ta n. 20. 
Fr;lncisca :\altroo, AvooiJa. Boa. Vista 

n. 13. 

Manoel Ferreir a Simões Ayres, rua. Gene
ral Silva Tclles n. 3. 

Jo~~ Cu L tu., Plod:\de n . 25 . 
Mat•ia. J osé Xaltt•on , Avenhh Bo:t Yista 

01. 13 . . 
Cll.ndido l~t'tJin: Juniot·, rua. do Ríachuclo 

n. 11. 
.José Albarto P ortella, Avenida o. Luiza 

. n. 10. 
Edgartl. B.lrbo;.a de 13a.rriJ~, travessa Doze 

de Dezembro n. 11 • 
Alberto CusmT\o, Paula. Matto> n. 113. 

L isl<< rt , 31 

von:~ncio de Figue iredo Noiva., rua D. Lui
.za n . 3. 

Boaventura. Jos6 de Oliveira, ladcit·a do 
Faria . n. 2fL 

Thomaz J. Foleo, rua. So~to. 4, Casc,1.dura. 
Luiz tlc Figueiredo, J"ua. dos Coq ueit·os, 

n. 61. 
Heorique Fal'ia, rua. Ca.rolina Reydoer, 

·n. 53. 
Guilherme Azambuja. Neves, rua. Bento 

'Lisboa n. 2 C. 
João Coursoll, Praça da R.epublica n. 46. 
Cla udiaao · Luiz Pinna, rua Pinto de Fi-

gueiredo n. 8. , 
Al varo H.odopiano G. dos Santos , r ua Pa.u

J.ino Fernandes n. 32. 
Geroldino Gonçalves, tra. v esSa das Sau

Ila.Ues n. 7. 
Cypria.no Fructuoro .vasconcellos, rua. do 

Rocha n. 8. 
Carlos Marques Lei.te, rua. 20 de No vorobro 

n . 18 . 
R icardo Lindgreo , rua N . SCnhora da Co-

pacabana n. 48. · 
Annibal Pinto, .'rua Paysa.ndú n . 54 B. 
Arocrico Fonteoelli, r ua Cardoso n . 9. F. 
Gerva.sio Mancebo, r ua Cassia.no n. 22. 
Alva ro );rar tins, Estr~da Velha o. 30, Ti-

·juca:. f · t S'l · " t· 12 P10 de 1> a.t os, rua. 1 vo1ra. ••• a r 1ns n. . 

Jo!fo AI\'GS Guirnarãe~ Cotia Sobt•inho, l'ua 
Ma~hado Coelho o. 100. 

Henrlque Antonio do CM•va lbo, r ua Padt•e 
Lapa n. 3, Dr. Frontitl. 

João Alfredo Ochtuquc, rua do Campiol10 
n . 123. 

João Bosisio, rua Ba.rbos<t Silva n . A 3. 
J. B. c. M. Oliveira, l'Ua Salgado Zenha 

n; 6 A. 
· Joã.o Ferreira dos. Santos, r~a Z n. lll, 

.. Paula Ma.ti.os. 
Attila. Pinheir o, r ua ~figuel Rangel n. 20. 
Augusto Diogo Tavares, rua Fa.ria. n. 2 C. 

Davill. l.e Ma..;õon, 1·ua. D. Sophia. n. P 
Victor Y•wcla.. t' tta Hoooriu<~o n. •l-
\liguel de Abreu Fat•ias, largo do :\Ia

ch<~do n , 25. 
.\ugusto Fontenelle, rua Dr. Ba.rbos:>. da. 

Silva. n . 28 . 
.\diJlpho c; . OliYdl'a, l' lla Joaquim Meyer 

n ; 20. 
Ma.rsilío Cha vos. rua D. Luiza o_ 5 L . 
. la::iJJ1,ho Alves da Sil va, r ua AntOnio de 

Padtm n. i3. 
.l<i!·O('.sto Augusto úc Souza Sy!va c. Rio, 

r ua Visconde ele Nitheror. n. !4 . 
Octa.vio ,\.lves ([;.L ~ilva, 1·ua. Antonio do 

Padua. u. ·13. 
Honorio José All·e;;, r ua. Visconde de Sa.

pucahy n. 162 . 
.Toaquim Pin to Cer·queira., \'lla Te nente 

Costa n. O. 
. A. B. Vascoooollos, ma ;\lajor Avi !la. 

11. 9 A. 
Anselmo dos San tcs Souza., rua So3nador 

Euzebio o~ 356. 
Polydot•o José ~Ia.rtins, rua Carolina. 

Rügdner n. 27. 
Os~r Pe reii"J., t•ua. Goyaz n. 84 _ 
B. Potra p ,,di lha. ru&. de S. Clemente · 

11. 80 . . 
.-\ ntonio neol ioclo d..1. Co>ta., r ua. Pet roc:o

cllino n. H~. 
M. Soa res Pio to. rua lUachuelo n. 145 . 
.Toã.o Corrêa da Sl i;· a. l'Ua de S. Januario 

11 . 10. 
Braz da Silv<J.. r ua Santa ,\melia n. 4. 
.\ lipio Machado, rua Pa ysa.hdti ri. 84. 
Leopoldo Marq 11es do Oliveira, 1~ua. BMl::n 

de Mesquita n. 28. 
Rodrlgo Saavedr~ Durão, rull. ·wencesslau 

n. JO . 
Paul i no Faria. r na do Passeio n . 86-
Alfredo Prescil ia.no E'erreira, travessa E~

molinda. Freitas n. l . 
Bernardo Francisco :\lartins,rua. Prcsidenf.e 

Barrozo n, 2. 
Bertboldo José da Silva, rua de S. Ja-

ouario n. 47. . . 
José Pedro da. ?il va., r oa de S. José n. l7. 
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P edl'o Severino Antonio Fernandes, 1~ua 
S: Christovão n. 190; 
· H e~ to i.• ·Guimarães, rua. Bar-ão ·de S. ·Felix· 
il. 90. 

.FI"<lnCisco;da.· cost:. Lima, rua..'.Ida o. 8 
Alvar o Antoriio Mart ins . 
Antonio do· Souza. Be1•uardes. 
JoniJ.uim Andrade &mtos. 

.., ... . 

Joaquim Francisco tia Costa, l ' Ua. D. Anna 
.Nery n J 43. . . . . · · 

José HllariG do N~lssimcnt•J, r ua !Escobar 
n. 28 . 

Nestor do Oliveira, 1~t1a Ca.rolina. n . 18 . · 
An tooio Joaquim 'Vieil'L~ NUil.CS, rua Bo, 

· Edua1;do Borba, roa <la P az n. ll. 
Alfl'edo P·Hia, r ua do Pa.53eio JJ . 86. 

Li.stil n. 3J 

oeúici;o Hypolito, a . 150 .. 
Manuel Pinto dl1 Amara l Lisboa. Filho. 
Manuel Joaquim · Marque.~. rua S. J~\ .. 

nuil.tio n. 25 . 
Luiz C. Borges, tt·a.vossa. I t do Maio n. 4. 
Claudio Oliveira da. Silva., rua. Visconde de· 

Nitheroy n . 14. · 
Alberto Duque E~tmda. <k Barros, ladeira Thomaz de Oliveira., rua. Daniel Carneiro 

Leme·n .·S-B. n. 46 . 
Octavlo Mclciades de So·.tz•l, rtta Assem· Lcvindo· de Castro Xegreit'o~. r ua General. 

l.J léa n . 100 . Bellegard n. J9 B. 
Manoel Bl'a.3i.lio, rua Frei Caneca. n. 4~8 ·A. Alfredo de Mello ·Abreu, rua. Vida.l de 
Anisio José de 01\Yeira., rua Sa.ldaoh;l Ma- · Negreiros 0 , 14. 

rinho n. 131. Arthur Pioto da Silva., r ua. do .Lavra.dio 
João dos Santas Silveu·a., rua. Piauhy o.21. n. 59. 
Mario Al'a.gooez Farht, rua. de S. Leopoldo Arthur Napoleão Borge5 Filho , rua. Sol'O· 

n. 97. ca.IJa n . 43. . 
Nor ber io da Si!Ya, :-ua. Frei Caneca OScar Oliveh·a., rua dM Ma.rreeas, n. 43. 

n · 190 · Guilherme Esteves, r ua. Cottia; n . 1 o. 
Aste1·io de Araujo, r ua )!igual de Pniva 

o. 10 . F1 ra.ncisc~50 Carvta.lhob de Abreu, rua Gon-· 
·Francisco Jo3é G. Cast ro, r ua do Alcaatat•a. ·ça ves _n • , Ca um y . . 

n ~ 150. Henrique Kmg~~on , 1'1!-a Vtsconde do .Rio 
;Eugenio .Cardozo de Lima., ladeira. .do .Leme' : Bt~o.co n. 337 {Nnher oy 1. 

n . 8 A. Ca,millo Sant'A:noa, rui\ Cabido·n. 9. . 
.Alcides de Assuropção, t:•avessa Dia~ idD- Fr ancisco Fol'tumtto de Andrâde, m a B.ella. 

Gruz ·n . 8. de'S. Jõã.o n . I. 
·Plutarcbo Martins Fer r"eirit . Agenol' Pimentel, r ua. -•Alice ·FigueiredO· 
Cil.ndldo João da. Luz. n. '5 . · 
Benedicto José Simões, rua Bal"l'oso .ll . 21. Julio .Mattos Col'rêa, rua Mattoso u. 42. 
Manoel Josl! Francisco de ·:.\!ol'a.cs . Alfl'cdo L. :Albuquer que Mello, forte do 
Ar.tllm• Gordilho Cunha, rua do·Ca1•mo Castello n . 65. 

n . 65. Nilv José Avona, rua. Miguel de P a.iva, 
~ia.noel GomeE LoJXlS Rib::i~·o, r ua. <lo Hn-. n. 13 • 

. pil•t\ ·o.. 55. · J. E. Sirrucira ·Santo.~ . praça 1la Repu-
Trajano da Silva Rwhosa, rm~ .do Hos· hlica. n. 18. 

:picio n. 288. · Ma:noêl -Moura 'Pereira. r ua BeUa·n : 7. 
Candülo Bernardino Est,;veg, l'Uil. G.o.tia Marclonillo da Costa Baptista, prl}ça d~\ 

n . . SQ. Republica. n. 18 • 
. Joã.o.Cliroaco da Sil.va Gouçalv{)S, rua Ge·. · · Carlos Pl'iiJol, rua T ber.ezina n . 7 . 

tulio n. 11. João Laurentino cl tL Costa, ruo. Conde .Lage· 
.Jol!é ·Ferreira Sophia, ru~. barão de Nl· n. 7. 

theroy n. 8 . · F:r auci.;co .BIIOL'ing, rua. Conde de Iraj;t 
Joaquim BPa:zil )ladeira, Pua da R:ünl\3. n. "5. . · 

·n. 229, Ni·thcroy . Carlos Joaquim de Limo. o Cirne, r.ua. Fi· 
A!'Oaldo Ceut illho,'l'u:l. dn. D. Fdicia.na. guelr a de 'Mello n . -139. 
Pedt·o ·snva., tra.Yessa castorio.a Pires José Ramos de 'Paiva, r uà. Consolhoi.l•o 

n. 23. . ' Agostinho n. Hl. 
-RauH:''ra.nci~o Coel11o, .r ua. Gener al Po- Francisco GoJ;OOS P.ereira, r ua. Bethcncour t 

lidoro··n. 87. dit 'Silva ·n. ·26. 
Joã o Ferreil'a da Siivo.,- .tt•a.'\<eSlla. 'D. c as- ·..roã o ·Carlos ·Barrosa 'da· Silva., ·:raa Fret 

-tol•ina·•n. '23. Caneca n . 234. · 
· ·Henrique Su.bino de Oli\·.eü:a, TUa 'EmUia• ··Luiz t.1:1urenço .-Sehelhase, -ladeira. 'Vianna 
G:uima.rães n.''55. n. 8 . · 

Eduardo Suza.no Ottco. •' eFloriaoo Mart-ins do E. • Santo, 1"tla Oon~ 
Ray.mundo·dn .cost;t Oarv.alho. ça.lves. · 
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Nestor. :Luiz M!tchado, rna.··T:tvarM·n ·. 55; 
Na·bn~amlan~ d:.. Silveiril. Azo.veilo:,. rua

Ltiiz· Be1•gmam; l'ua Alice Figueiredo La.ura·,do Araujou, 76: 
•n. 18. Rodolpho da Silveira c :\z()yedo,. rua 

M<unede· José. Cdrrêa:; l 'Ua Elias dil Silva. Itapil'li .n. 35. 
ll. 33~ Rodolpho Ca~·los Octa:viano,. r ua .. da Luz 

Eugenio de Oliveira, Gomos, rua Paraizo• .:n:, 32. 
n. 15. Graccho Mario tla Serra Freil'c, r ua do Vis-

João Furtado de F<tt'ht, rmL Thomaz.Ra· :conde do•Rio.B!•anco n •. 16. 
bello n·. 22, ~Ianool Gonçalves Nunes :.\Iachadô" 

João Falque, fll(). Viscondcssa de Pirassi· Antonio Lucas Mendonça. . Filho, rua. elo 
nunga n . 56. Riach ualo n. 152. 

Leopoldo Dias Pinto, ru:1 S. Luiz n. 24.. Luiz Maria Pereira da, Sitva:. l'ua do Cat-
Francisco de· Bulher Vieira,.rua Frei C<L· tete n. 177. 

neca n. 197. Luiz Ba:zilio Peixot~. ru:L !le S. Cliristovão 
Amancio Antonio. Augusto de Mira, rua ·n·. 28. 

Frei C().nOclt n. 30. José Claro (lG Monezes Mello, rua do RiJ.· 
João· da. Silva Pintl'J, morro d'a Providen- chuelo n. t52. 

cia u. 81. Manoel Jos0 da Cnoha, rna Dous de De-
Frederico P<Lepckc, rm~ /l.(h•tano n. G. zombro n. 02. 
Otto Bergmam, l'Wt Luiz Ca-rneiro n. 22. Alexandre A.lvGs Ribciru Círnc, r ua lg-nacio 
AlbeL"to Va1eriauo Bento Fen•eit•a,,. rua Goulart n. l. 

S. Leopoldo n. 166. Rodolpl\o Gomes Duque-Estrada, rua. Fi-
J.ofi.o.Pinto.de Cerquei r)],, l'Ua Tenente Cos"- gueircdo Magallüies n. S. 

ta. n, 28. Paulo Cornc1io Stricdevoet:t, rua Antonio 
Luiz Lope::nle C;J.rvatllo, t•ua elo Rhchnelo tlo Padua.. n. '1. 

n. 194. Juliã.o Pedro (h\ Cunha, rua do S. Fran-
Arthur Pedro Borges, rua Laura. de Ara· cisco Xavier n. 123. 

ujo n. 68. . :\Ianoel Barreto, ru:~. (\o Vi~conde uo R io 
Luiz Alves de Azevedo, rua, cosw, Barros Branco n. ~. 

u. 13 . Ehui~o <le Ollloiro., travessa Mo1·cü·n. 
Lucas Affonso, rna elo Ria.chuclo n. 169. n. 2, Sa.uele. 
João Stochm·, rua d(l·s. Ft•ancisco n. 135. Antonio Percit'a. rla. Silva., l'ua Ma.ri<lUi· 
Emilio Pereira. de .\lvim, r ua Padillt<L pary n. :25, 

n. 24 . José Pinto Bra.ndào, rua Coude de Ir:.tj <i. 
Josél!'mnci>cO d~\ Siln,PNGnç<L·, ru<J;Bel- n. O. 

miro n . 111, Piedade. · · · Euu::~rdo .r.Ioreir:J. da Sih•(t, rua de S'. Po· 
"\:lfredo da Rocha Víann<t, trã.vessa; .\guiar dro n. 127. 

n. 8. Sab ino Pinto Ha.t•t•eto, t ravessa Onze de 
M. G. Ribeiro, t'ua Se na dor Eu~ebio ~Ir~io n. 0. 

n. 300. Domicio da Costa Fernandes, rua do La -
Pedro da Costu. Cnrnoit•o, t•ua B<\rlto de v 1•adio n. 9. 

Gu:.ratiba. n. S•l. Virgilio Appolinario da Sílv<~, t•.ua. lmpe-
Marlo Corr ll<t rl<t Silva, rua do S. Jau uario ria1 n. 3. 

n. 10. José Stwm·. l'Ua (lo Sen~\llor Pompeu 
Lindolpho da Silvú, .lrouna , ru11 do lUo.- ll. !52. . . ~ 

chuolo n. B 2.. CiLrlos ::lchleh, rua do H;\l'a() de S . Fellx 
Antonio Carlos Prata, rua Dr. B<LI'boS<L n. Jô, sohr<Ltlo. 

:Silva n. 13, Riaclmelo ·. 
Amel'ico Intlio do l3t'azll' dos Santos; tra

vessa. Silva Jo..rdim n. 2 . 
Al bcrto Peres· M<\chado, Cascadura n ~ 3.2t . 
A1•tlmr Elü)' de Olivoira., rua Ev<tristo da 

Yeiga n. 74 . 
José da Silvn. v a.sco ocGllos, rua Gonçalves 

n. 35. 
Josê Uygino de Souza.. 
Joã o Corcpróca., rua·~hria.,José n. 1. 
Guilherme Antonio-'.Alvcs Gomos. rua Pe· 

dro Americo ·o.: 30. 
Pedro Bola to , l'ua do Sant'Anna n . 33. 
Carlos Almeida, rua Dr . Bulhões n. 49 B, 

!.-isto. n, 37 

Jo:\o ~!achado, rua Dt·. :\la.nool Victorillo 
n. 85. 

Jorge Rozauro de AlmeidrL, r ua O. Laura 
de Araujo n. 60 . 

F r a.ncísco Campos, rua Ha.ddock Lobo 
0'. 168: 

liL J. de Go.h~:tns Roil.t•igues, rua d(l São 
B'!'az n. 20. 

Joaquim Ferreira de Sú., ruo. Caiidoso n. 9, 
Wiro de Oliveir<L, Campo"Grande. 
Edga1·d Romero, rua do·Lopes·n , 2f.L 
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Oscar Thomaz deOiiveiriL, Campo Grande. 
. Honoriodos Santos Pimentel, Santa Cruz. 

Ges11.1' Camiira de Lima Campos, rua Deze· 
nove de Fevereiro n. 18. . 

Edua.rd() Rodrigues Figueiredo, rua 'Vis· 
conde do Rio Branco n. 335. 

'ManoelMariz Garcia, rua camaristll. Meyer 
n~ 5. . 

Francisco Pei:(oto F. da. França., rua. Bam
l>ina n. 20. 

. Joa-quim Tobia.s, rua da Imperatriz nu
mero 119. 

Luiz Fraguait•o Romero, rua de S. Pedro 
n. 2.27. 
· Olympio de 0liH3il'&. ?>eves, rua. Dr. Lins 

de V a.sconcellos: n. 83. 
Albereo Buarque de Lima, rua <ias Volun

tarios da Patria n. 156. 
Cassiano da Silva GampeHo, ru:>. Ahilio 

n, l, S. Christovão. 
CandidodeOltveit•::t.l'Ua.do Carmo n. 34. 
Felix Fut•tado, rua br. Corl'êa. Dutra n. 7. 
Joã.o Patricia de Olivcir'l Figu<Jii'<Jda, rtw, 

de S. Francisco X<1.Yier n. 8 7. 
Francisco Chagas, rm1 do OuYidor n. 57. 
Aotenor d:~o Fonseca Range!, rua Gonça!ve~ 

Diit.s D. 41. 
Fra!Hlisca C01"t'êl1. da Silva, rua Bento Lis-

M:.t. n. 40. . 
João Fernandes da Si!Ya. 
A. J. Costa, ladeira. do Castello n. 10. 
Domingos Martin.~ ~1o.cieira, rua B~uto 

Lisboa n. 4.4. 
. Antonio Ferreira de .-\.raujo Irmão, rua 
. Bento Lisboa n. 44. 

José F.' de Noronha, ru:1 Benjamin Cons· 
tant iL 1. 

G. Infrevílle, rua. D. ~Iat'ianna n. A l. 
J. ·de Moraes · · Ancorr,; ·l'lla. D . Maria.n na 

n. A l. .. · · · . 
. Xavier Pinheiro, P.eli!.l'edacção d'O Subur

l>i o, rua Eulint\ n. 6. 'leyc1•. 

Lista a, /38 

Corio~ano M:wtins, rua. da. Gloi·it~ n. 44. 
Ernesto de B;mwho Gomes da Silva. 
Arthur Ferroil~.J.. da, Silvll. C~rneil·o, rua 

Santa. Alexandrina o. 10 B. · · 
Fmncisco José da co~ta, rua do s. Pedro 

n. 247. 
João Antonio Ba,ptiWI., rua. Ca:pitã.o sem> 

n. 15. 
Oscar Penha Rioeiro, rua. Son~uor Pompou 

ll. 170. 
Augusto Pereira de Bart'Ds, rua s. Claudio 

ll. 7. 
Manoel Alves du. Fonsectt, l'lla dos ca-

jneiros n. 40 . . 
Celso A.tl'ouso do. Sil'l'eira., rua Gttlm&rães 

11. 21, ostação do Rocha. 

CAMÁÍ'l.A 

Mirio Alves Leitão, rua. da Providencia. 
n. 22. . 

FrJ.ncisco Teixeira da Cbsta , rua do Sacra
monto n. 28. 

Juvenal Jardim, pr3.ça Til'adcntcs u. 53. 
Rodolpho Go:1calves dos Stlntos, travessa. 

Sereno u. l • 
. José Antonio Lopes, rua Laura de Araujo 

n. 84. 
Antonio Daniel Mendes Filho, l' lUJ. Ferreira. 

Nobre n. 6. 
Alvat·o João Ferroira., rua Ct~l'\"alho de S:l. 

n. 17. ·· · 
João Menezes, ft>rte do Castello o. 63. 
João Huot do Bacella.r, rua Cerquelr u. 

Lima. n. ;~. 
· Odenalo de Moura., rua. B~mbintl. n. 33 .. 
VitaJ Monteil'o de Azevedo, 1•ua dos Al'CO"

n •. 50. 
Domiu~os Fe-rnandes da. Costa, rua Belh 

de S. Joao n. 5. 
G~tldino Pimentel Dual'te, Pl'~ia de ·Bota. 

fogo n. 156. 
Mario Emilío de carvalho, ru..1. Condo d•~ 

Bomfim n. 116, 
Thiel'S Fieming, rua Ca.tramby n. 6. 
Silvina.to do Mom·a, rua Harão (lO Mes

quita n. 76. 

Lista a. 39 

Olympio Militã.o Vieira. ·· 
Olympio MiliLão Vieira Junior , 
Ft•ederico Cal'los Vieira.. . 
Ricardo Massa.lrel'ro Dias. 
João Fcrreil•a Dias . 
Carlos .1.lvos de Paiva. 
João Coelho Fel'reira. 
Emygdio .. da. Motta Teixeira. 
Mat•io d!l Souza Verissimo. 
Ordemann da, Soledadc •. 
Quiriao Izidoro da. Conceiç:i.o . 
Etl.mundo Lopes de Mendonça, ru~~ Corr()tr,. 

Dutr[l, n, 3. 

r.~sia n. 40 

Alva1·o Grautt Via.nna de Lim<\. 
Hormouoglldo Forlm . 
Maxhniano Estella. . 
Julio Stol·ic:i. 
Antonio Gomes de Figueiredo. 
Jos~ Pegado. 
Fra.n cisco Ca.rvt~.iho. 

LiSta~- 4 j 

Antouio Pereira do Lago,rua Possolo n. l2 •. 
A. Bét•outl, rua Espirito Santo n. 30. 
Luiz Deschauli, rua. Frei Ca.nec:J. n. ·1•. 
Joaquim Ma.gal!tii.es, rua. João Cil.etano\ 

n. 55. 
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Usla n, 42 

·. ~rigtl\!l Mello, rua de Cllríst!)Yi\0 Colombo 
n. 37. · · 

Franclsco F. de Abt·eu, rua S. Luiz · Gon-
zaga n. 337. . 

· Thco);lhllo Ribeiro, rua de s. Christovão 
ll. 151: 

Americo Ceda~ 
Luiz Guimarães .Tu nior , rtta. B:u·ão So

goetra. da. Gama n. 7. 
~·rontino ) 'lello . 

. Antonio José Teixeira de Carvalho, rua. 
Andrade n. 8. 

~f ;\riu l•'ontoura. da <.;ruz, rm\ do LU ·;chuclo 
n. 240 . . 

Joiio Evangellsl.a. du Mit·anda, r ua Allco 
n. 28, l{ocha:: 

Jus tino Botelho, I. r a vc8sa :\{aria Justioa n.2. 
Affom-o Pioheit·o da Sih·a, 1'11& Marechal 

itAO"Cl 
Frã.néisco de Pauh Ct•rimb.."llnt, rull. Ja

nuaria n. I t. 
Edu;\rdo Fer rcil'" · Flores, t•ua Ma1·quos 

Leã.o n. 3 . 
José A. Moura Junior; rua :1-luriquipary 

!.l. 3 A. 
José Goulart, rua. do C\lercurio n. 6, 2·• a.n

dar. 
Severo Amo1•im do Valle, trrr.vcssa de São 

Domingos n. 1. 
Artlmr B. AlineidJ. Go11zaga, rua. Flal~ 

Jl. 13 E, estação do ltiachuelo. 
. Manoel da Cunha Al'\'!IJ'enga., rurr. Boti!OD · 

court da Silva n. 5. 
Jesse Jamion Ta.váres, rua C01·r,~ <t Dutr<t 

ll ." 46.. . 
Gastão Bandeira de )fello, rua IJ. Luiza 

n. G. 
Igna.cio Goul(l.;·t do Oliveh·a, rua do Pa.~

seio n. :\ I , cstaçiío do Sampt~io. 
Joã.o da Silva Claudio,- rua. Goyaz n. 36. 
Honorio Cunha. Mello, t·u~\ Clu·is~uviio Co

lombo n. 60. 
Manoel B. · Bittoncotll't, rua Visconde do 

Aba.oté n. 31. 
Rapha.el Carponcso Rnmposuy. 
José Augusto Montanez. 
'Manool G, Torgano . 
Joaquim do Faria. Almeida.. 
Antonio da Silva. 

Lista >t. 43 

Alflll'OS Josú PMifico Rttfino tb Silva., ofli· 
<Jial do exarei to. 

Gilber-to L. Gonçalves. 
Francisco Ernesto Borja Junior. 
Ul:yssos Teix..eira d:t i:!ili;a S iu·mcnto, om. 

<Jial do exercito. . . 
Manoal Candido. Pinho , l'studil.nte . · . 

. Capitão J ulio cana.vt\rt•o tio N.. Mello. 

Pedro C. r,.rr~z. otncial do cxercíto. 
Cu.pitão Izidt•o . Figueiredo .. 
All'cl'es Joii.o Augusto dtJ Moraes. 
All'e1:es Antonio Fernandes s. Silvtt. 
Tenen te Absalão Hent'ique Mondo~ Ri-

[,oiro. 
Alteres Cclest i no Teixeira de Far-ia .. 
AI feros Julio Ba.n~eira. tle Ml'llo. 
Vll·gilio dó Oliveira. M~llo. 
João Conr~cll~, 

Lista 11. 44 

Lanrindo Gomes do Olil·eira . 
Antonio Rodr i t:ucs Ll)()uito. 
Ouilhcrmc DomiRgues Ramos. 
Oliouo Jow dtt Cost;t. 
Josó Guilherme Fernandes. 
Theo~onio Gvnçalv~s Leonardu. 
A . . J. da Cos:.a. Santos. 
M. Gomes Pet·oira. 
José l~erna.nded Pereim. 
Folix Loitc. 
Oscar Anselmo Castcllõcs . 
Silvino Coolho de Lemos. 
I·lilario Gouvê:.t dos Sttntus . 
Henri<t uc Du:u·tc lteis . 
Manoel Fi~~cir:<s. 
Cclcstlao Manso . 
Dltllmo Fra.ncisco Soaros . 
Pedro Il.iboiro de Almcirla,. 
Anton:o Cosmo da Fonseca. 

· A mau ou Wccpit1. 
Mario Ra mos . 
O:lorio Fmgoso . 
Júsê l~loriano de Souza. 
J os<\ Antonio Puixoto. 
Sero.phinn', Corriço. 
Migue! C. do Rogo . . . 
Major João de Olivüil·a Fi.c:ueit•e,lo . 
Manool rio ~'roitas. 
JoSé dfl Froi t;\S, 
Josd Ribeiro V. do Mat~u~. 
José F. de Alrnoitla. Cosia.. 
JoSé Gont;al ves fll:u•Lins . 
Antonio .loaquim Braganç:1 . 
Alft·edo Moreh".A . · 
Autonio do 13<U't'os. 
Antoaio Montlcs. 
Jos6 Ef!'ll.ntlisco Vicit•a. Braga. 
Josú Tava!'OS da Silva Juniol'. 
ltodl'i~;;o . Robello Lobo. 
Franc;sco da Si lva Vi lla.r. 
Joaquim Moysés l~erroirn Bn~to3 . 
Arnald o Campos. 
José de Aguitu•. 
Manoel de MlLI tos Figueiredo. 
Emillo Braz Teixeira.. · 
Antonlo-,Percil·a de Carvalho. 
JoSt! Gonçalvos Diniz. 
Olegario Martins . 
Oscar Fernandes. 
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·nolores· Soares de : G1•anado, rua H:1dili>ek .. · Fiancisco Martins Corrêa. 
-Carlos de Siqueira Porto. llobo n; ·122, cha.let n. 1. . . . ' 
· Eduardo · de Souza. · 
Ulysses Martins. . 
Ca.millil ·Fernandes de Mello. 

. Augusto de Azevedo Neves, rua. Frei Ca
neca. n ~ .266 . . . 

Manoel Nn;varro. 
Ma\heus Gullherme Silva,. rua Ca.tumby 

·n. 7 B. 
Cesario Antonio . Costa, rua. Riachuclo Francisco Peixoto da. Costa. 

Nicoláo da: Costa. Baptista.. · 
João Augusto Benicio da Silva. 

n. 66. . 

· Manoel A1fonso Pires. 
Libori Antunes, rua. Frei Caneca. n. 303. 
An-tonio Luiz Gomes,ruaFrei Ca.neea.n.270; 
Thom6 Guílhet•me Silva, rua.Catu1uby n,i. 
'Luiz Anwnio Rodrigues de Ca.rYalho, rua 

Aníi11ieio Lins de Va.sconcflltos. 
João Gomes da Fanseca e Cunha. 
A taliba Bi ttcncourt. dos Coqueiros n. 67. 
Helvccio Pedroza. Manoel do Espil•ito Santo , r ua dos Coquei-

dosn. 23. · 
Lista n. 45 

Sebastião Alves de Maga.\hlies. 
José Ramos Coelho. · 
M. P aranhos Simões. 
Francisco José dá Silva Braga. 
Antonio Teixeira Mendes. 
Antonio Paiva Santos. 
B. Parres. 
C. França. 
B. Pra.do. 
A. Mondaine Junior. 
. A. de Carvalho. 
Alfredo José de Faria. 
Sera.phim Gomes de Magalhães. 
Vieente Ferreira de A:rambip~ Santos. 
C:a.n<iido de Menezes. 
Alfonso Vahia.. 
José Adolpbo da Costa Guima1-ã.es. 
Antero•Vabia.. . 
Agoello 'Meira. 
Carlos Gomés Dias. 
Julio MQd~iros. 
João Ferna.ndee Pereh-a. 
Alfredo V. Rocha,. 
.Artbur Borges. 
Joã.o Machado. 

Lista n. -iG 

Luiz de Souza Barros, rua Haddock Lobo 
n. 122, chalet n. 4. 

Mat•celUno Alves Corrêa, rua. Hu.ddock 
Lobo n. 122-, cha.Iet n. ·5. 

Valdomiro Corrêa da Costa, rua Haddock 
Lobo, n. 122, cha.letn. 5. 

Bernardino Gra.na.do, rua. Haddocl~ Lob9 
n. 12.~. chalet n. 1. 

Adelino Granado, rua HaddockLobo n.l22, 
cha.let n. l. 

Jocelyn de Souza Pitanga-, rua. Haddock 
Lobo n. 122, chalet n. 1. 

. Atalâ Pita.n ga, rua Haddock. Lobo n. 122 
cbalet n. l. · · 

Mara Gr.inado COlás, rua Haddocl{ Lobo 
n, 122, ohalet n. l. 

Constancio Hosy, rua Paula Mat tos n; 10 .. 
Cesar Fernandes üa SUva,.rua Frei Caneca 

n. 306. . 
Clarindo Fcrnaniles da Silva, r u a Frei Ca.

net'a n . 268. 
Firmo de Souz<t, l'UJ. S. Christovíi.o n . 55. 
Manoel Joaquim da Silva, rua Frei Ca.nec:.~. 

n. 2f!8. 
Manoel Gowa.lvai Pesco, rua, Fr eL Caneca; 

n. 270. 
An.tonio Angelo Pinto, rua Ermelintla 

n. 2B . 
F1·anquilioo Rodrigues do Amara l, rua Vis· 

conde de Sapurohy n. 257. 
A.ffonst> Florençano, rua. Frei Caneca n. 274. 
Ftorentino Ribeiro d.n Silvll.; rua S. Leo- ·· 

poldo n. 147, 
Francisco Teixeira. Meirelles, r u n. Barão de 

Gua.ra.tiba. n. 2. 
Clemenita de SottZi\ Ped.roso, rua Ba.rã:o 

de Gua:-atiba n. 2. 
ManoetFerrelrll Campo~. l'Ua Frei Caneca 

u. 280. . 
Laudino .Rodrigues do Amaral , na Vis-

conde de Sa.puC3.1ly n. 295. · 

Lista n. 47 

Antonio Alves LOm•ciro, rua Senaúor Fur
tado n. 4 A. 

Germano Oa.l·nclt•o, t•ua do Lavra.dlo n. 65. 
ltaul de Souz•.~ Carvalho, rua do L11vradio 

n. 65. 
Raul dos Santos Guerra, rull dos ArMs 

·n. 48. 
Victor i no Cnouln, vua da CaiXA d'Agua. I 2. 
Franci~co Josú Paria de Suuza, ru;~. Yidal 

da Negreiros n. ra. · 
Francisco Fa.rla de Suuza, r un. Vida! de 

Negreiros n. 6\. 
Manoel Pereira da Cunha Bastos, rua Vida\ 

de Negreiros n. 61. 
Jose Alves, rua- do Sacramento n-. 4 . . 
Ricardo Peixoto, rua Machado Coelho 

n. 13. · 
Amador da c. Fe1•nandas, l'ua. Evaristo da 

Veiga n •. 90. 
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~ Sicondíno Astorga .salga.do;ruo. do Hospício Augusto Oliv.eira. Faria ,:.rua D. 'Feliciana 
n. 236. · · ·· · · n. 206. · 

Edua.rdo·de :Fa.rla. :Machado, rüa.do Theatro Manoel Pereira dos San to~ . largo dn Sii.o 
11. 27. . .Francisco de Paula n . 16. 

Jayme.de Faria Machado, r ua do Tlleatro · Manoel Emílio de Ca1'Vall1o, lrtrgo de Sií.o 
n. 27. · . Francisco do Pil.ula. n. 16. 

Alfredo. G • . Kcehler, ru,tdo :Theatro n : 27. · Pedr o Athanazio de Souza. largo· de São 
Luiz Castello Branco, l'Ua Silva Manoel Francisco de Paula o. 16. 

n. 54 . . José Francisco de MaLtos,hwgo de S. Fi•an-
Eduardo Homem, rn:i. Duque de Saxe, n . 21. cisco de P aula<n. 16. · 
Alcino Lu iz Brandão, r ua da Constituiçíí.o Annibal Posse, la rgo de S. Francisco i.le 

·n ; 4. Paula n . li). 
José Domingues de Ahneída , r u a Senador Francisco Barbosa., r ua do Sacra.mento 

Yergueiron. 29. n. 14. 
Pedro Delph ino Ferreira, rua }fajor A vila Arthur Pcreira,.Marques, rua de 8. Va.-

n. 8. · 1entim n. 35. 
Eduardo Bavali, ru(l. Brtrão Sertorio n. 13. Antonio Josú ':ll<.lllteiro, la1•go de S. Frac-
A ugu ;to Uorre:L Besse, rua Evadsto da. cisco de P aulo, n. 16. 

Veiga n . 76. · JosG i\iaria de Souza Alvim, l'ua dos An' 
Francisco dos Santos Fidalgo, ru:J. dos dradas n. 8 . 

Araujo3 n. 13 A. . Domingos de O. Maia, largo do S . F t•an-
Fraocisco dos Santos, rua. D .. lulia o . 4 1. cisco de Paula o . 10. 
Tenente-coronel Fernando Augusto de · Manoel Jos~ Ribeiro, 1a.•go de Francisco 

'Souza e Sllva, r ua da Estrella n. 36. de P aula n . lti. 
To:quato B. Guímius,rua. do Theatro n. 3. Antonio Pinto Ca.rdoso, la.r go de S. Fran· 
Sa1omã.o F er nando Lima, vllla Sampaio ciscode Pauta. n. 16 . 

n. 15. Rodrigo Jayme da Ct•uz, rua do Tlwatro 
Alberto de Carvalho Silva., rua Conde de o. 7 . 

lloofim n. 16 E. Antonio Fet•roira da Silva, rua do Theatro 
Serapblm José de Araujo, r ua s. .raoua.rio. o . 7. 

n. 97. Octa.vimJo P ereira da. Cunha , rua do 
Ale11andre Jo~é Rodrigües,ru a: do Rla.chüolo Th~atro n . 3. 

n. 22. Florencio Dias de Car v al!lo, rua d:J. Uru· 
Joã.o Ar iLujo Pires, largo da. Sé n. 14, so- gua,yana. n . 19. · 

brado. Akeu L<lge da Silva , r ua. d.a. Urugua.yaoa 
Antonio B. Motta, r ua. Un:tguaya.oa. n . 54. n. 19. 
Alberto A. Almeida, r ua catumby n. 43. 

Lista n. d8 

P odro L . Bra.ga, rua de S. Pedro n. 127. 
J oã.o Per ci r a dos Santos Frias, t'lla da 

U ruguayan a n. 37 .. 
An tonio r.r:~ria Lórga, J•ua <la t.:ruguayana. 

ll. 37. . 
Gaspa r Azevodo Bil.rt•oso, rua dil. Uru· 

:gua.yana. n. 37. 
Manoel ela. Silva. Valente, l'lla da Urn· 

.Joaquim .rosú 
n. 2 . 

.João Augu~to 
Olivciran. lO. 

Eiste~ n . 49 

da Sítv a , rua José Silv<t 

L in s castl'o, l'uu. Corrêa u c 

Manoel Alves da Silvn.,fazonda.Manguinl1o. 
Lourenç-o TaY<tres, rua SenadOl' Jagua· 

r ího n. 11. 
J . M .. Gou!art ue ·Andrade, rua P (!(lro 

Ame r ico n. 4' . 
.guayn.oa.· n. ir! . 

Lucia de Souza O li \'eira, 
guayana. n. 37. 

Mario Ferreira Go<lioho, l'ua. Visconde d•: 
r ua da Uru· Tocantins D . 6. 

Lucia do Souza Oli veira, rul\ da.· Uru
guaya.na. n. 37 •. 

Antonio Ma.ri.a. da Silva. e O !i WJíra, La
deira. do Semtnarlo n. 42. 

Alfi•edo Gomes Mendes,rua d:\ Ur uguayana. 
n •. 37. 

.José Joaquim de Almeida, r ua !Jo ~à.ttoso 
Jl. lA(}. 

José Cardoso,lnr~o de ·s.Pranci.~co d~ Pll.uln. 
Jl , }(} , 

Ar thur de Cah~zaos , r ua. Santa Clnra n. ~~ . 

Usra 11-. 50 

Verissimo Caetano Martins, rua Pau 
Ferro n . 60. 

M . . do Amaral Segurado, Díl'ector ia d~s 
Obt·as Mttnicipacs. . 

Jaym·e· Foi•roira, rua Goya.:t n. 60. 
A1ltonio Fernandes · Vieil-a, rua S. Ga

briol n. 31. 
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:, Manoel . S~res . Botelho, rua LÇpes da. !· "~rlindo . Vianna, · rua . M. Cnxias n . 2.:;, 
Cruz .n •. 22. . .- · ; (Ntt lloroy). . · 
. Ga~parFerroira Guimn.rães, __ rua. daa La~ .. R~ul Pcrreit•a Serpa, rua.>. dn. .Quihnda: . 
rangeiras n. 34. , . ,n .. 60 . · .. . . 
. Edmu~:~do de Castro Goyanna, rua do Ca.~ Brabim Féres Agge, rua da Quitanda; 
tete n. 102. n. BO • 
. AntO.niQ · Augusto de .Souza. Mcmle. , r ua Nicoláo Maydelany, praça da Rcpublic..11 

Buarque de Macedo n: '38. n ; 38. 
Pedt•o Toma.z H. y Mat•tios, rua Senador Pedro da Cruz Coelho, . rua da Luz n .·80. 

Vergueir o n . 15. . . . : Joã!l Figneiredo, rua da Conoordia n . 2. : 
Romualdo dJ Castro .M. Carvalho, rua Jose Macedo Portugal , lM·go da Carioca 

D. Luizn.n . 12. n. 6 . 
Antonio Nogueira de Almeida, rua da Al· M~oo{)l P into lla Fonseca, largo da Carioca 

fandega. n. 345. n. 8. 
Alberto de Oliveira Coelho, ln.rgo de São Jose Bento Vieira,rua da Assembléa o. 110. 

Franci,;co do Paula n . 18. Angelo de Souza Gomos, rua Barão de 
Domingos Gomes Braga, largo de São S. Gunç~lo n · 13. . . 

Francisco de Paula. n. 18. . AmcrJco de Mcdetros Pereu-a, rua Uru-
Jow Alves da. Sih·a, largo de S. FJ'a.ncisco guayan~ n · 46 . . . . 

do Paulll. n. 18. . ~t·a.octsco Rodrtguos Pmhcmo, rua. do Hos-
Antonio de Oliveir<' Leite. Ia1·go de São p:cto 0 • 1 3~ . . 

Francisco de Paula n. 18. . r.~anoel Pmhclro M. Canarto, r ua do Hus· 

Augasto Homem P ereira, lar:::o do S. Fra.n · 
cisco do Paula n. 18. 

José Mendes, lal'!!O do S. F.-ancisco de 
Paula n .. 18. 

Pascboal Tongillo, rua Presidente B<Lr
ros n. 130. 

Armando Soaros Guimarães, rua Estrella 
ll, 4. . . 

Manoel Pereira Nev as Machado, rua Eloy 
Sá il. 31. . . . 

Antonio Ribeiro Cabo Verde. 
J 1,1aquim M.nia dos Santos, lu.rgo de São 

Fra.ncisco.d,o Paula n. 18. 
Ailtonio· José Gomei de Paula, rua Vis: 

conde de rta.borahy n. 15. 
Francisco Xa,vier c Faroilia, rua da Hal~· 

monia n ·. 23. . .. . 
Francisco> Jo.sé Ferreira de !l:oronha. Pi nto, 

·r ua General Pedra n. 167, 
.F.ranelsco Mayer, largo de S. Francisco 

do Paula n. 18; 
José Pin to, becco do Senado . 
Ardulphu Diniz. 
Ca.rmellno Siqueira, largo doS. Francisco 

do Pauh1 o. 18. 

.L ista n , 5 1 

Jpilquim da. Si! Y'a, Vea.ul , t r.l.vcs.sa. da Bar· 
•l'6Íl".1 D. 8 . 

Joaquim Alves C&rdos'o, rua. Coronel Ta.ma-
l'indo n. 47 (Nitheroy). · 

Luiz dcrSiquoira., l'Ua. Andrade Pertoncie 
n. 23. 

Eduardo Costa.dB Miranda, 't•ua. Urugua.y 
n. 267. 

Isidoro NtlDElfl ·de .. Ollvoira., rua da La.pa 
n. -54. 

Ma.npel M. Lyrio Jun ior, 1•ua Goyl!.z o . S B. 

ptmo n. 136. 
Edgard de Azov~o Costa, ru(l. do Hospício 

n. 136. 
Delphim Ma.la, r ua do Hos p!clo o . 136. 
Francisco Britto Marques da Silva., rua 

Jockcy Club n. 17. 
Luiz Pires Chaves , rua. Geuel~Ll Camara 

11. 371. 
Ernesto Mattooo, . rua General' Camar<~ 

n. 371. 
José P-into Ribeiro, rua da SauJade n . 23. 

J,isl{t n . 52 

Honilrió Morcit'a de AzmubiJja, rua Eme
renciana. n. 20. 

Elias A. Villa Machado, rua Capitulin o 
n. 12. 

Antonio do·Arauj0 Pimenta, r ua D. Anna· 
n. G 25. · 
. João Antonio Pet•eira Dual•te, l'ua Toillc ira 

Junior n . n; · 
Joa'juim.Bertholdo dos Santos, rua Jockey

Club n . 25. 
Felippe Nery da Tl'ind:ulc, t ro.vessa d() 

Alegre n. 4. 
Durval Magalh!tes, r ua. da. Arnorlc:J. n. 141. 
Luiz Francisco Teixeira, rua GJneral Ca· 

mara n. 373. 
Theophílo de Andrade, rua da Conati-

tuição n, 18. 
Armindo Da.rreto, fa.zenda de D. Clara.. 
J . A. de Souz:~., rua dil Constltulçiio D. 5(3 . 
Fra.nklin F1•eaas, rua D. Carollno; Meyer 

n. 4. 
Olegario Campos Pinto tle Siqueira, Estra-

da Real n .• 220 . · · 
Thóm11.z D11.a Oatos, rua Silva. Manoel· 

n. 69. 
c. c. Moura, rua d() sena.ló n. 13. 
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Eriiesto McÍlo JtinioP; travessa, Dr. Araujo 
n. 6 A. . 

L!sta n. 54 

· Americo Silva, r ua Marquez de S. Vicente Dr. Edga.rd de Miranda Gama de Castro, 
n. 52. -: · rua Rodrigues dos Santos n. 40. 

Henrique Corl·êa Mendes, rua S. Luiz Gon· Folippc Fclix Perei:·a., rua Rolrigues do;; 
zaga. n. 220. . . ·. . · s~ntos n. 40 . · · 

JoãO .Francisco Ribeiro, rua Santos · Ro-- Francisco Xllviet• Pcrqira de C~\stl·o, rua. 
drigues o. 87. Contic dé Por to Alegre n. 10 D. 

Julio Gooçalvea Pinheiro, ru<~. .Tavares Agrarío Martinelli, rua. Viséonde de 
l'erreira o. 42. Abaetê n. 6. 

ltaul Dupons, r ua Na varro n. l G. Zcnobio Torres, rua. p,:firo Amcrico n . 25. 
M. Lima, Caxamby n. HJ (Mfycr.). Gusta-Yo Augusto uc Lirn<L Barro:;. l"U<.L 
Moraes e Valle, rua Ca.r<loso u. 3~. Concordia n. 31. 

(1-teyer).. Astolpho E. R. Nogucii'<L, ru;L Sapacahy 
Anwnio Rodrigues Neves, nm. Senador o. 1~. 

Pompeu n .. 130. · · I C:u•los Ba.t·llo3a., rua. D. Pedro n . 3 . 
. . Eula.lio Du;~rte Silvcim, rua Ft·ol Caneca 

Ltslo. n . 63 n. 41!~ . 
. 
1 

d Liuo Cat·vallw da CuniHt, l'Lt:t F ig Ltcira. d1~ 
;João Luc;~~ Borges Avlltt, Estra a de Mello n. 44. 

Santa Cruz n. 13i . Fm(lci:;co Gonça.ll·os do Maga lhães, rua 
.José Luiz Nascimento Costa, rua. S. LuiZ ltapirLI n. 61. 

Gonzaga n. 97 A. João l}onç:tlvc~ de Ma.ga.lhã.e~. 1'!13 Itapit·r·l 
Felicio de Souza e Almeida, rua Miguel n. 55. 

<le Frias n. 12. Abel d<! F.1.l'ia, ru:\ Costa LolJo n. 20. 
Erncs ·.o Migooud5, J:ua do S<tcr:i.mcnto Cat•los Lncorda, rua S. Fl'<tncisco n. 2.'3. 

n. li. Felicíssimo J osl} dos Santos. rua Ma.uoel 
Jos~ Luciano Gomos, run do Senado n. 23. Victorino 39 ts. 
Americo Lauro, rua. Major Fonsecn. n. 5 . JoS<l Fam:tino Ferrcir;1 Lei 'o, t•ua. r' rei 
M . A. Veiga Bastos, la.dcil•a Guararapcs Caneca 261. 

n. 1 A. Antoo b Xogucira. do Almeida , l' Lta <b AI· 
Tancrodo Flcres, rua D.r. Cos~ Lobo n. 8. f<.~ndegtL n. 3-6. · 
Tenente Oscar Cesar de Siqueira, Santa Luiz Rodrigues Vi:i.nna. Jenior, ru<\ da. 

· rsahol n. 23. Luz: n. 52. 
· Miguel Pinto de Figueiredo, rua S. Luiz ·Ernest o Ptnto do Mu.galhães, r ua. da M isc-

Uonzaga. o. 235. · ricardin. 412. 
Antonio Cab: ai Pinh!liro, l'Uil Capitii:o Aureliano Martins de Azambujct Maga.-

Scnna n. 11. lhães, 1·ua- Corrêa. .Dutra. n . 65. 
Henrique Tinoco, 1·ua Fia.lho n. 1 B. Jorge Anton io de Oliveira, pra.ça dos La-
Igna.oio Marques de Gouvêa, tra,·c~sa. tlu.s ZJ.l'os o. 12. 

Flores n . 13. João Antoalo Teixeil':l, rua. L!11•ga n. 14fi, 
Carlos Fonsoca. (tenonte), rua. s. Fl·ancisco PeiN Pinhoiro, ru;~ Bibla.na. n. u I, 

Xavier n. 123. · 
Milnoel Joaquim Antuuos, rua .] ~'SI! B~r· 

nardino n. 5. 
Jac!ntho Lopes Quintt~>. rua. Escobar 

11. 53. 
F rancisco TM'eira lle M<tgalllã.es, rua São 

Luiz Gonza.ga. n . 225, 
João de Azevedo, rua. Ada lgizan. !3. 
Etelvino da. Silva Ma.ttoso, rua. da. Pe· 

üreira n. 38. 
Mánoellle Souza. Dantas, rua do Bomlim 

n. 24. 
Alfred.o Alvaro dB Moura, praça. da Ro· 

publica n. 20. 
João Clemente da. Costa, praça. da Repu· 

hliea. a. 20. 
Antonio ,\!vos dos San to3 Silva., e sta.ç.'ío 

do Madureil•a. 

Lislan . 55 

Heleodot·o Antonio de Menezes , rua Fre': 
Ce.nect' n. 2i3. 

A1·thur Barbos~\ , rua. Gonera.l camara. 
n. 367. 

José Ag.,stinho Ba.t•bos:.t., rua FJ•ei Ctlnecn.. 
o. 27:~. 

Manoel Comba, rua Frei Canooa o. 273; 
_João de Oliveira, rua Ft•ei Co.ceca o. 273 . 
Domi ngos Lncio da Fonseca, rua Ge neraL 

Ca.m:>r.~o n. 361. 
Antonio Ferunndes de Carvalho, rutl Ge- · 

neml Camàra n. 3(il . 
·Fiorinilo Gonçalves da Motta, rua Frei Ca· · 

ncca. n. 273. 
Mu.úmiuno Rodrigues Eira.s, rua. Fl'ei Ca.· · 

neca. n . 273. 
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. Manoel Fernanda& Eiras, rua Frei Cà.neca. Berrame Augusto dos Santos; rua. da ·Làp·a 
Jl, 273, . . . 0 1, 55-; 

João Gonçalves Penna., rua Frei .Ca.neca. . Mal'io.- dos Santos,. rua.do Nunaio n . . 21. -
n. 273. . _ ,, Domingos Vicente de C&rvalho, rua São 

Antonio. Gonçalves Penna7 rua. Frei Ca.nea:l). Francisco XavoioJ' n. 66. 
·n. 273. Virgilio Domingues dos Santos, estação do 

Manoel Teixeira da Fonseca., rua Frei Ca- Riachuelo_. 
·noca n. 273. Ma.rthn Francisco de Andl'ade Aza.mbuja, 

.Martia.l.-Na.va.rro,. rua Frei Ca.neaa n . . 273'- rua. do-Senado n. 140, sobrado. 
Luiz Pinto da Fonseca, rua General Oa• Epiphanio José de Macedo, ladeira da. 

mara n.. 205.. 'Gloria n. 2. 
· Antoilio Fernandes da Fonseca, rua Costll. Arthur Macedo Cavalcanti, tra>essa de Sã.o 

.Lobo-n. 25. Sa..iva.dor n. 20. 
car!os Augusto Ba.I'bosa, 1;ua da. Carioca Antonio Joaquim Pereira da Silva; 

:n. 29; Anselmo dos santos Almeida, rua S . .Toa.-
João de Oliveira, rua da. Alfan<lcga n. 2. 
Domiogos.Ma.rtiBs, rua. Ma.yr ink n. 2. 
Mario da. Cunha, rua de Cá.tumby n. 9. 
Zulmira. da. Fonseca.,.rua. Costa.-Lobo n. 40. 
Angelo Tore~Jini, I'ua Frei C:_~neca a . 273. 
Antonio Gomes, r ua. Frei C<tneca.. n. -273. 

Lü la 11, 56 

Joaquim Gonçalves da Motta., l'ua. Frei Ca
·neca n. 261. 
. Anton io Gonçalves da Motta, rua Frei Ca.
·neca. n. 261. 
. Antomo Luiz .. Nogueira, l'tUl. Frei canocn. 
·n. 1261. 

. Guio mar Gonçalves da Motta, t•ua Frei 
-Caneca. n. 001 . 

Isolina Gonçalves dil. Mott-a, rua Frei Ca· 
. ·e:neca . o. 261. 
.. . .Mario Gon~\lves da Motta, rua Frei ca.-
,neca n. 2~1. . 

Albano da. Motta, rua Frei Caneca n. 261. 
Alberto Machado, rua Frei Caneca n. 261. 
Luiz .Bento, rua..Frei Caneca. n. 261. 
Joa.qÚim For :'llira, · rua Frei Caneca o. 261. 
.Plinio de . Carvalho, rua. Dr . Celestino n_ 8. 
Constança Barros, rua Haddoak Lobo n. 122. 

Lis!.ac n. 57 

Carlos Antonio Tor1·e-s Alvarenga, l'ua · de 
·s . Christovão n. 100~ · 

Bent.o José Ramos, ladeira da Gloria .n·. 2, 
Leopoldo Baptist'l de )!acedo, rua Santos 

·Rodrigues ·n. 36. 
Lindolpho Carvalho, rua na Matriz do En

. genho Novo n. l. 
Luiz de Almeida. Frritas, rua do Ca.mpi· 

nho -n. 27. 
Antonio Pereira de Almeida, rua. S. Leo •. 

. poldo n. 153. 
. Manoel Passos Cruz, trave~.'!& tio Nava.rro 

·n . 21. · 
· Americo Cba v:es de Medeiros, r no. Puy-

'sandtLn. _62,. · . 
Oscar H. Lemos, rua MoUl'a n •. 18-. 

·quim n. 118. 
Henrique José Franco, rna D. Jillia. n. 55 A. 
José Augusto Villela, rua. d a. America. n. 29. 
Eugenio Julio Lopes, rua. S. Joaquim n. 124. 
Josúda Silva Arcos, rua S. Joaquim n. 146. 
José Fcueir<l., r ua de S. Pedro n. 185. 

Lista n. 58 

Alfredo MeHo Lopes, rua. s, Joaquim n. 110. 
Joai}Uim de SoilW. Vieira, rua do Ca.mpinho 

n, 12. -
Armando de Figueiredo Ca.mpello, ru11. du 

Hospido n. 240. · 
Augusto José PeJ?eira Braga, rua dos Ca

jueiros n. 8 . 
Jacintllo Chrispim, rua. do C<Jsta n. 27, so· 

brado. 
Miguel Vieira C&l'doso, l'tta. da Guarda 

Velha. n. 82. 
Anton io Simões, rua Marechal Floriano . 

D. 77. 
Manool Figueiredo, rua da Lapa n. 14. 
José Azevedo Maia, rua. da Al fa.ndega 

n. 237. • 
F. J. Esteve.>, rua. Archias Cordeiro 

n. 328. . 
Anton io Gomes, rua Senador Euzebio n. 126. 
A. J. Montoiro, rm\ Venancio Ribeiro 

n. 26 (Engenho de Dentro. ) 
Antonio F . Lopes, rua. Geoora.l Garoara 

o. 220. 
Manoel Nunes Pereira. Ne>es, rua da Pie· 

dad.e o. 15. 
Antonio Augu~'to Soares-Fel'relra, rua d<t 

Prainha. n. 62. 
José Ferreira da Cunha, ladeira do. Bar· 

roso n. 29. . 
Manoel Leite Pereira Guimarães,. r na 

Acre n. 34. 

Lista n. 59 

José Alves do Oliveira Filho, rua .do Hos-
plcio n, 2111. . · 

Lul10 Shnõoa, t•ua P. do Barros n. 46. 
• Al•tlllll' Arlolm, rm~ .\saump;io o. 50. 
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P. · N . Bandeira., rua. Andl'adc Perierlc.e 
n . 5. 

Fr·aneisco Julio Coelho, ·travessa. Atilia 
n. 8 . . 

.Gonç:i.lo ·t opes de S<1mp:1io, rua do Hospício 

Benedic to Geraldino Sant'Anna. l'ua Bom 
Ja1•dim n. 17. · 

Rufina. ·do Souza. llilrros, raa Haddocl~ 
Lobo a. 12:2. 

u. 292. Lista n . IJJ 
Joaquim Gonç:J.lves dn. Costa, ru:J. Sa.nto· 

·christo n. 137. Antonio l\Iilao Oca no, rmt Valvcl'lle n . 26. 
:Manoe l Coulinho da Rocha, Avenida. R uy . Julio Fel'l'eil·a de Pinho. r u:>. Visconde ,te 

Ba.rhosa n. 19. Nicthcroy n. ·2. · 
José For!es Lima, JauCim João Homem J\Ianoel th\ Sitv:L Fm·rei.ra., c;;taç5.o Dr . 

n. !8. Frontio. 
Ao tenor João ila Luz, rua Mmi.icipa l n .12 . Antonio P erez y.Sol la., rua Visconue tle Ni-
.Toão Pcrerra., rua dos Andra.das n . 4. tl10roy n. S. 
Fellppe J. ·Fanlhaber, ru<t Oito cl•} De7.<'m· Mõloool Forreirado Poço, TurfCluh. 

bro n. A 2. . Antonio Ignacio Teixeira, rua. S. Pedro 205 •. 
Ahilio Corrêa BoteJilo, J"u<t Visconde de 1~rancisco Menezes, 1·ua Visconde do Ni-

Iohauroa. n . IS. thcroy n. 20 . 
Manoel Salgado, rua. do Acre n . . 58. José ~ogueira. Torres, rua do S. Chri.sto-
João José da. Silva Pereira, ·rua lla Caude- vam n . 153. 

Ja,ri:.L n . . 1.2. Abel José da Silva., r·ua. ilo Ce<mL n . 5, 
Francisco Alves dos Reis, ru:t B:u·ão de São José Fet·reira dos Santos, ru:~ Oito de De-

l'clix n. 11. · zembro. 
Antonio Rocha, t1·avessa União ·n. 2. He m·ique Rodrigues de Oliveira., rua Frei 

. Domingos Francisco Ribeiro, rua. S<mto Caneca·n. 312. 
Christo n. l3 l . Josõ Fernancie.~ A1,·es, rua Jorge Rudga 

Raphael P ires de Sá., l'tHI do. Gn.mbou. n .93. o.. 40 c. 
C08ffi(l But'iche Coutinho, rm~ SM'<l. n. í9 A. Constantino Vieira. (le D:tstro, J'ua Jorge 
José de Oliveira .de Rezende, rua. c nn11a Rudgo 40 ·c. 

Barbosa; n. 6i. ·Manoel C:J.mpello B:wdeirl1. , rua Visconde 
José Cost:t P imentel, ru<~. Leopoldina n.34. ·deNithor-oy. 
Antonio Alexandre Pereira, run Vldal de· Peut•o Ribeiro Lopes, rua. Oito d.e Dezem-

·Negreirosn.!O. bi·on. 7 . 
Luiz Fet·oaudcs Antunes, ru <J. Gener a l C:~o-

.Lista Yl , 60 

José Martins de Oliveira, bocco ?.Ianoe1 de 
C:~.rvalho n. lO. 

Manoel ,\ nton io rlc Araujo, rua ,\tilia n.2 L 
Manoel :\ioutinho Ma.üt, ma João C:~.rdoso 

n. 6. 
Bern<wdo ·à lves de Magalhães, r ua. d a Can

delaria. n. 21. 
.Toã.o Fagundes Gonçalves, l 'Ua B0oedicto 

Hypolito n . . 36. · 
João Tava.L·es cla Silva, run. Commr~n(la.;lor· 

Lcona.rJo o. ·9 . 
Rodo1pho Lopes da, Rocha., rua. ch Gamboa 

n. 109. 
Perminio de Oliveir<J. Bneno, \ ' lia Gomes 

Serpa n. 29. 
Candido Gonçalves Leite, 1'Uil.Nov11 Ame-. 

rica n. 2. 
Jo.~ê l!Jgydio da Co~tn. Fortinho, raa l~scobar_ 

n . a,,_ 
Jorge AugustoS. , rua. .Ca.pitão Senoa. o .17 . . 
Julio uc Mello :vra..ttos, l' Ua Antonio de 

Pndua. n. 17. 
.Oscar Pedroza. Caldas, rua 'Luiz'Oa.rne iro 

n. 3~. · · · · · 
Cosa.r Pereir.a deBaJ.'l'os, rua Bahia. n. S. 

.mara n. 361. · 
Luiz Anto11io Gonç<tlves, rua. S. Chris· · 

tovt~m n. I 82. 
J ustiuhmo ?l{enezes, Bel!:~-Vista n. 47, Eu

gcnllo Novo. 
José Ro.mos da Franço.;t·ua Leva.nte·n. 114. 
Francisco Gomes da. S ilva, estaÇão do ~n

cantatlo . 
Francisco Josl: Rcbello, ·ruo. s: Francisco 

X<tv ior o . lO I. 
João Po1•to Mineiro, rua Oito de Dezemh1·o 

D. 22. 
CL'ctcnsc da Silv;~, rua Oito de D~zembro 

ll. 22. 
Aca.cio da Cunha F()rreirtt.; \'Ull. Oito do De· 

zembro n. A!. ca&t n. 5. 
Fraucisco l~érró , rua, Oito do Dezembro 

n. A .2. 
Jose ·Rodl'igues Oouç:llves, Estu.çiio São 

Fr·;mcisco Xo. vior. 
IUcal•tlo G. O li voir11, l'UU. Ceará n . 5 . 
Genio Ferreira, rua S. F1·a ncisco Xavier 

n. ·t6 J- 4 
Arthur de Oliveü•a Gomes Braga. o . 8. 
V alon·tim Carvalho da Si! Vtt, EstaQiio do 

Encantado. · 
Leopoldo ·Joaé ·da ·SiJv:a Carvalho, r ua. 

Jorge Ru dgo .o, 40 .. 
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Horacio Coellüi,".Avenida. Almeida.·· n. 2. 
Avclino José Teixeira; Boule,•ard Vinte e 

Oito de Setembro n. 26. 

Angelo Raul · da Silv~iN Castro, r ua Ha
. pirú o. 143 A~ 

Agostinho ue ll1ello, estação da Piedade . 
J.oão Fern~~ondes Braga., rua Ma.ga.lh'i<l:i Cas-

rt.ro n. 2_4. . · 
· Jos~ Fel'reira da Silva., Turf-Club. 

Ailtonlo Fcrreir!L Lopes, ruâ Víscon de de 
.. Nitheroy IJ, 8. 

Joaquim de Oliveira, ostação da Pieilule. 
Emygdlo Maria. Lopes, rua. Cea.rá. n. 5 A. 
Francisco José da Silva Junior, rua Cca.rú. 

Jl, 5 A. 
Joaquim Femandes da Silva., Piedade. 
Arthut• José de Barros, rua. Ccar.í. n. 19 . 
Joaquim de Bríto Gomo.8, rua da. ConsLi-

. -tuição n • 22. 
Alexandre Vieira, ru1 D. Felicia.na. n. 55. 
Antonio Augusto do Amt\ral, rua ce~llla 

n. 5. 
Zabuloo Ri beiro, rua. A vila. n • 4 B. 
Josó Ros0olino Díns. rua Oito de Dezembro 

n. 24. 

Alcnndro I. Moreit'a. Juniot•., rua Sen;ldot· 
Porn[Jeu n. 149. 

José Gomos da Costa, r ~a Barhosa n. 24 . 
&luardo lle Abreu, r ua Senadot• Vm·-

gueh•o n ~ 41. .. 
Cesar do Sá. l<' reírc, r ua D. Jtilia n . 87. 
Cu.l'lo3 blaia Lima, rua da. Luz u. 7 A. 
Romuahlo Joaquilu Pe(!ro d~ Alcantara Jtt· 

nior, !'ua da Constituição o . 6 • 
c.,pitão F.:wtuna to Car los da Cruz; E.~

trada.da Pcd,·a. (!nhauma) . 
Cal'lns Fernando;; da Fonseca Costa, r ua rla 

Bôa Vish n. 7. 
Arthur Candido de Oliveira., rul Attih 

n. 11 . . 
Ra.ymundo FreiN (\U. ltocba Junior, rua 

D. Eugenia n. 2 (E. D). 
Paulino Rodl'igues Santlago, t•tta Laura de 

Araujo n. 30. 
Fra.nci>;co José !Libeh·o, r ua. Di'.Silva. -Pillto 

o. 54. 
Joaquim Luiz Alves, rua Barão do Ama-

zonas n. 92. . 
Octa.vio Ferroil'<l \ Iartios, r ua Ge(lera.l Po

lyllo~o n. \l. 
Alberto Otllelo Corrêa. de Sã e Benevides, 

Retiro Guanabara n. 23 A. 

Octavio gvangelista. rua Espera.nça u. 21. 
Antonio d a. Silva Mod.eiros, r ua. Bem ficá. 
José Pinto dos Santos, rua. Ceará n. s·. 
Isaac Gonçalves do Valle, rna. Oito de De-

Arnerico R. Gonçalves, rne. do Ria.clmolo . 
rua Oito de Dezembro n. 238. 

. .zombro n. A 2. 
Francisco Teixeira, 

.n. A 2. José P . Guimarães Guara.ny, rua. Duque de 
Ca.xia.s n. 1 A. 

List·a "· 68 

Luiz Corrêa de .A:vellar 
·terino n. 30 A. 

Luiz Moreil•a de ,Souza. Filho, r ua dr~ .\1· 
fandega. . 

Sobrinho, rua Ze- . Benja.miu Fra.nkliu d~ Arruda Camara,rua 
Andarah y Leoppldo n. 61. 

. João Soares da. Cunha, travesoa .Rio Grande 
do Norte n. 2. 

Oscar Pinto da. Cunha, l'lla S. João n . 42. 
Autiocho Jose da Silva., rua Duque Estt·ada 

·Meyer· n. 5. ' 
· Leooida.s Nelson Perdigão, rua Dr. Joa

cluiro Meyer n. 2. 
Olega.rLO Tavares , rua Manoela. Ba.t·bosa 

n. 11. . 
· Eus\aqttio Sulmarin de Mattos, rua. Au
gust o Nunes n. 1. 

E. N. do Carvalho, rua Angelica n. A 6. 
José Gabriel de Albuquerque, rua. Goyaz 

.n. 36. 
Julio Co tias, rua. Imperia.l n . I 7. 

. Luiz Octa.viao.o Cava.tca.nti, rua Imperial 
n. 61. 

Jayme Nunes, 1•ua S. Luiz Oo:1zaga. n. 204. 
Ma.noal Pinto, rua. Miguel Cerv~~ontes n. 9. 
Maria. da Gloria Toste. rua Mattoso n. 104. 

Liste. 11. 64 

Arlindo Bonja.min Gaviio, Estrada Real do 
Sa.nia Cruz n. 348. 

Lista n . 65 

Antonio Teixeira dos Sa.ntos Machado, 
Villa lsa.bel. 

lnnocencio Sllva., r ua. S. Luiz Durão n. 16. 
Antonio Figueiredo Mach ado, rua Thco-

philo Ottoni n. 28. · 
M 1Doel Porto N~ro, r ua Bella de S. João 

n . 6 . 
M:moel Pinheiro, rua uo Hr.spicio n. 239. 
Miguel Gonca..lveS,l'Ua. Torres Homem n,l5. 
Alvaro de Andrade, ru11. Bella. do S . João 

n. 19. 
Josê Pinto Ribeiro, rua Gonçalves Dias 

n. 48. 
Antonio R. Ba.t·ros, rua Gonça l vcs Dias 

o. 48. 
M;\noel Francisco Ram03 Sobrinho. rmt do 

Nuncio n. 23 sobrado. 
Oastão Lafayette Paz de ~~ndrado, fregue

úo. de rro.jó.. 
Antonio Ferreira ~Iendes, rua. de San• 

Luzia . 
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.\ntonio José d~L Silveira, l'Ha de S. José 
(1, 10. 

Hyppolito Gonçalves, rua de S. Josli n 4.. 
. Joaq,liro ·Fcrt•eil•a de Oliveira, tr,,vc.~sa 

.S. Sebastião n. 14. 
Benedicto B:•t•b)s:t, l'Ua Sbnad.ur Dantas 

n. 4. 
Go~aldo Bastos de Souza., rua d11 S. Clu·is

.Lovão il 19L 
Francisco de Sauza Pereira Fero:\ndes, 

.rua da ,\lfa.ndeg<l n. 149. 
. \ngelo ~Iaioni, rua. das !\f:nreca.s n . 29. 
Pedro Douring, r11a d'1 Carioca n. 73. 
Luiz da Funscc:J. Olivch•a S2ixas, rua das 

:Yiarrccas n. 19, sobrwlo. 
:Yiario G. Coelho, rua S. Leopoldo n. 49. 
Francisco Rose\ dos Santos Bart•os, rua 

Haddock Lotlo, n. l2:d .\. 

Lista n. 66 

Frederico Alves Barbosa, (lffipeAgaio pu
.blico, rua do Costa. Lobo n . 26. 

l\ianoel de OliYeil'a, opcra.rio, rua D. Cu~
tor-ina n. lB. 

Carlos Constantino PeNira, empregado 
publico, run S. Diogo n. 32. 

Luiz Guimarães Ribeiro, empregado publi
·CO, rua. Ida. n. 6. 

Raul Pereira da Silva, oporaeio, rua São 
Diogo n . 114. • · 

Carlos Ribe iro ue Souza, operaria, r ua 
S. Jl.l.Uin,rio n. 13. 

Joõ.o Braga, operaria, r11a do Engenho de 
Dentro n. ~8 , 

Ismllel Santiago, operaria, rua D. F!l
llciana. n: 2 ~3. 

José ~'!orado. militar. L'ua Joõ.o Caetano 
n. 14. · 

Francisco ue Sá, desenhista, rna Esc:lbar 
·n . 44. 

Tasso da Silva., rua Flamengo n . 86. 

Lista a. 07 

, \Jfredo de Souza Barros, rua Villa. !tal a. 
n. 4. 

Bento Nunes Pereira, rua. Visconde de 
Itamaraty n. 12 ,\. · 

Luiz de Souzil. Bal'ros, r na Hatldock · Lobo 
n . 122 cha.!et 4. 

Godoft•edo Geoesio de Ba1TOs, rui!. Dr . 
Dias da cruz n. 83, 

Raymundo Soares de Souz.-'J. , l'lla Viscoudc 
de Sapuca.hy n. 110. 

Antonio A. :Mnrinho da Cnn ha, L'ua. Dr . 
Leal n. tH . 

João Rodrigues Passos, rua Dr. Dias da 
-Cruz n. 83. 

Gustavo Ma urity, travessa. Irop(JL'ial n . 13. 
. Trajano Augusto Costa, rua Be!la. Vista 
1\.41. 

Nelson llc Menezes Fit•mento, l'll:t. Dr. Di:ls 
da Crttz n. 79, 

Mario Na.za.l'Cth, rua Lopes da. Ct·uz n. 7 . 
Hendque 1h Silva Jaequos, rua Dr. Dias 

d<t Cruz n. 10'5. 
Amerieo tlil Meit•ello~ Coelho, n \iJ, S, .Toiio 

n. 21. Nithoroy. 
,TosJ E. Fel'rcir[l, de Souza. l'Ua Dr. Dias 

da Cruz n. 83. 
Sl'bastiio BU.1'I'OS, !'LU~ Dr. o:as da Ct•uz 

n. 83 • 
Antonio Pinto l\I. Coimbra, r ua Dr. Dias 

da CJ•uz n. 79. 
Delphim Rodeigtics, wa Amelia. n. 54 . 
Eugenia llodri!.(ues, rua Amelia. n .. 54. 
Lu ia Pinto úa SiLva, rua. Amlll i<1 11. 54. 
Lucio Napoleão Luperno, rua. Joaquim 

Mcyern. G. 
J. M. Leitã-o, rua Barão de S. Feli~ n. 55. 
Julio Robel!o, rua Dr. Dias da Gt•uz n. :33 . 
J. R. Lle ,\lmeida, rua. Dt·. Dia.s d<\ Cru;; 

n. ::ro, 

Lista n. 68 

Manoel Carneiro Devczas, rua. Dr. Dias da. 
Cruz n. 32. 

Domingos D. Lopes, praia Pequena n. l. 
Francisco Lotireiro, rua Dt•. Dias da Cr uz 

n. 5. 
J. Bandeira. Brandão, ruii. Zeferino n. 15. 
Alberto Martins, l'lla Dr. Dias da. Cru~ 

n. 79. 
Jose! Francisco de Pu.ulu. Mu.rtins, rua Dr·. 

Dias da Cruz n. 81. 
Homombom Justo Ca'Va.lc:mti, l'IW. Impc

l'ialn. 61. 
Paulo Pinto da Silv:1 V:J.lle, rult l\Hgael 

Fernandes n. 7. 
Eugonio C:11npagnac da Silvoit·a., r 12a. Dr . 

Dias da C1·~z n . 143. 
l!onriqllc Mc~ia.t,, l'Uit Matheus n. 18 A . 
Al v~ro Teixeira., ira vesSIJ. da Gloria n. 8 . 
Ma.l'io BJ.t•rozo, t•n:• Pau Fel'ro n . 9 A. 
Joa.c]uim Lop()s de Mattos, rua Mat[Jeu~ 

n. li. 
Alexandra Choulla.x dos Sa ntos, rua Dr. 

Dias da Cruz n . u. 
Antonio Joa.llniro Di1s, r tm Dr . Dia.s th 

Cruz n . 6 . 
Rodolpho Ma t tos, rua. Anna. Barboz1. n . G. 
Joã.o r'orreil'n Caldas, rua Dr. Dias da. Gl'UZ 

n. 47 . 
Silvino José Flanho, rtla Dr. Dias da Cruz 

n. A 8. 
ca.storino Lop~s Pcr~ira, rull. Dr. Oiu.s tl:~ 

Cruz n. 12. 
Jorgo Augl1St o Prado, rua Or. Dias da. Ct·u:~; 

n. A 8 . 
Hildebr:t.n'lo Coelho Ferreira, l'U(l. Ja.cintho 

n. 3. 
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Josino Mario no b Silva, 1'ua Dr. Dias da 
C1•uz n . . 39. 

Theodomiro Raposo, rur. Lope~ da CL'uz 
n. 12, 

Lisla ,.._ 69 

Honcio :\Ianoel Leite, r ua do Pl.'opOl'lito 
n. 71. 

Gera.ldino Octaviano da Silveira, r ua An· 
gelicu. n .. ~5, Meyer. 

Mario da Silva, r ua Paulino Fernande3 
n. 15. 

Leopoldo Alves de C[],t'Valho, rua S. Ca1·Io~ 
.J. A. da Costa Pet•eil•a. n. 102. 
Aluizio G. Lopes, rua Genet·a( Camara Pedro Francisco <la Costa , tun. F rn.ncisco 

n. 114. EugE-nio n. 50. 
Annibal de Cerqneir<~, Teixeira, rua Sena- Manoel Alfredo do Na>cimento, ma Vis· 

dor Furt:J.do n. C 24. conde de ltauna n. 91. 
José Angelo Vieira de Brito, rua Haddock Gervasio Nunes Pil•es, l'Ua Frei Ca.neca 

Lobo n. 122. n. 309. · 
Militão da Silva. Cordeiro, rua Theophilo Franci;co Vieira <la Costa . l'Ua. do Senhor 

"Ottoni n. 38. dos Passos n . 205. · 
Antonio Olegario da Costa, raa do Pinto Benjamin S. de Assis, 1ua 'Machado Ooolha 

n. 60. n. 84. 
José Luiz Espírito Santo, praia Forrnoza Adriano Videu·a., rua Mont e Alverne n. ll. 

11. 119. Flor<ano Dias da Rocha, rua. D. J uHa n , 29. 
Joã.o Rodrigues, travessa do Senado n. 3. Oscar Antonio Fm•reil•a, r ua Nova de S, 
Antoni'> Gomes Pereira, la.deit·a. do Faria Leopoldo n. 28. 

n. 76. Deodato Fernandes Roza., rua da Prainha 
Marciano Rodolpho de Santa. Ro~. rua da n, 57. 

Uniao n. 40. João Francisco de Salles, rua Luiz 'Carne i-· 
Cal'losde Souza Daltro, rua Sete de Setem· ro n. 42. 

bro n. 200. Nestor ele Macedo Costa .. estr alia do Mai'e· 
José Maciel do Espírito Santo, praia For- cbn.l 'Rangeln. 46. 

mozt~ n. 119. Hem•ique PGreira Sa1·men to , tl·a;vessa Mi-
Sabino Francisco dos Santos, l'Ua Commen- guel de F !'ias n. 3. 

dador Leonardo n. 5 . Arthm· José Rodrigues Guimarães, 1'Ua 
João Antonio de Oliveira, l'lla OI'este Idalina n. 25. 

n. 22 .• Paulino Pereira Cardozo. r ua Vista..Alegre 
Ma.no.el OliYeim,' 1·ua Vjsconde de Inha.uma n. I!. 

u. 36 . 
Serafim F,erna.ndes da Silva, rm Primeiro 

de Março n. 121. 
Simeão Ferreira Oliveim, 1•ua Cosi;" Bar

roson. 10. 
Luiz Borges dos .S<mtos, rua Goyaz n. 24. 
Vh•gilio de Souza Tcmorio, rua Senado1· 

Dantas n. 61. 
José de Bessa Tei:l:eh·a, rua da Ca.ndelil.rla 

n. 20. 
Jos~ Lopes de Carralho, rua da Gamboa 

n. 121. 
Porfirio Dias dos Reis, rua de S. Pedro 

n, 83. 
Manoel Antonio, largo ele S. Francisco de 

Paula n. 18. 

Lisla r.. 'iO 

José Luiz Tavares de Campos, r ua Quatl•o 
de Nov embro n. 9 . 

Astecio Leandro .dos Santos,rua.Prezidente 
Barrozo n _ 50 . 

Lista 7l . 71 

Jayme de Souza Cardozo, J.' ua de Ca:~:amby 
u. 6, Meycr. 

Antonio JoaqLüm de Araujo, rua S . Lou .. 
renço n. 34, 

Guilherme R. Soares, l'na Nova Sião n . 9 , 
Oscar José de;, Almeida, pra;o. Formoza 

n. 53. 
Julio da Cnnha Ferreira. estação do Rea· 

lengo. 
Octaviano .\ugusto de Oliveira., rua Barão 

de S. Felix n. 101. 
José Gonçalves Valijnça. r u a Bella Vista 

n. 25 . 
Junnal José <la Fonseca, rua do Cattete 

n. 117, 
Fra,ncisco Mar ia da Rocha, rua 'J.I.íguel de 

Frias n. 37. 
Marcello Pereira Cardozo, .rua Vista Ale~ 

gre n. ll. 
Paulino José Mal~tins, r ua Zefer'i.n:a n. 22. Manoel Alves da Silva, .l'Ua }![ari.a. Lopes 

n. 22. . Carlos ela Yeiga Cabral, rua Onze de :Maio 
Fabio.de Olh·eira.· e Silva, r.ua D. Luiza' n. IL 

n. 7, estação da Piedade. José Narciso Cubeiro doo Santos, rua D. 
José Guimarães Tinoco, rua Piauhy n. 37. Clara n . 4. 
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-Porphirio COutinho de Sã, ru:~o Mom.'Al-
·verne·n. lL · .. · . 
. ·. Narciso d11. Silva. Moreira, rtxa. D. Clara 
·o. 5. 

. AlCredo dn Souza An>e>, r a;t At•gentlna. 
Reis, (E. Dr. -Frontiu) .ô . L 

Carlos Octavlano da Silveira., ruo. Eugenia. 
1), 11. 

Alberto Cardoso, rua SenadO!' Fut•ta.do 
ri.. 16 E. 

. Joaquim Jos~ de Almeida. Junior, r ua Ba
·•·ão de S. Felix n . 101. 

Pedro Ramos da Fonseca, rua. Evat•isto ela 
Veiga. n. 55. 
. . Ra.miro da Silva. Monteiro, rua M<\galhães 
Couto .. n. 24. 

Eul'ioo, ruj D. Anna Nery n. 37. 
. José_Rodrigucs.,LGitc Pi tang<\ Juaiol', rua 

Pll':ISstnunga. n . :..6. 
Orlando Gome~ Velloso; rua de S. Pedro 

n. 113. 

Lista n. 72 

Alexandre Theophilo de Ci:lrvo,llto Leal, ru:J. 
.\lüra Rr:todíio n. A 2. 

Emílio Simas, rua João Alva.res n. 4. 
:!.fa.nocl Braga., rua do Ho~picio n . 93 . 
Guill}erme Cot·tlovil de S;quoir.t. c_ Mello, 

ruà visconde do Rio Branco n. 327. 
Francisco de Paula Oliveira, rua. Barão de 

S. FOllX. 
Henrique Oal·cia Pllücoto, rut~ Moraes o 

Valle n. 40. 
. Fclippe Fortes, rua S. Luiz Gon1.aga n. 201. 
· Josué ForLes, rua S. Luiz Gon:ta.ga n. ro1. 

A . Rodrigues Soare> Pereira., t•ua Viscon
dessa. de Pll'allllinunga n. 15. 

Lucas ltagyba. Cortez de Moura, rua 
Hadd.ock Lobo n. 58. 

:\.ugugto de P aula Bahia, rua Tocantins 
u , 5, Todos os Santos. 

Joaquim Macieira, campo de S. Chris
tovão n. 64 . 

Mario do Gusmão Horta, l'U:l. do Cattck> 
o. 229. ; 

Codro Palissy, ladeira do F;Lriu. n. 40 A. 
Gonçalo Jacorne, Avenida Macedo, n. 3 

l'Ua Bar1io de Petropolis. 
Eduardo N . de Aguiar, rua S; Clemente 

n. 94. 
Julio Igna.oio de Araujo, travessa Senhor 

de Mattosinhos n. 5. · 
José Werneck Massena, rua. Comma.ndu.nte 

?vlaurit y n. 45. 

List« ''· 73 

Thulllilz Ribeiro, rua Adelaido n. 27. 
Cyro de llarros Pimentel. rua do Porto 

n . 46 • 
:\lvaro P oreira d;\ Rocha. r ua Duque E&

t ada Meyor n. 8. 
Augusto da. Silvt~ Ribeir.:l. !'ua. do L~pliS 

(Maduroira.)n. 9 . 
Raul Aderne, rua. Vi>conllt:· de sn.nta. Cruz 

n. 3 . 
Frederico ·Ferreira Rangc•L ;•ua. Aqu ida-

buu n . 15. · , . 
João Luiz Pires Fc rrcir:t . r ua Aquído.biln 

o. 15. . 
Edu·~rdo Monteiro, r na S. Paulo n. 17. 
Gastão Raptista, rua 1\.rlelu:Jc n. :?5. 
Thomaz Rodrigues da. Silv;t, rua Adelaiclo 

D. 27. 
Joaquim Brandão dt~ SiJ,·:t "Valle, ru; ~ Joa-

quim Silva. · 
Luiz Pereira da Silq, r ua Dias <b Cruz 

n. 33. 
.\ntoo io M. Mcdeit•os, t'ua üias da Crnz 

n. 33 . 
João Climaco de Moraes. t'ua. Silva Ro~o 

n. 18. 
Domingos L. D. Cha.Yeô, rua O r . Dia.s da 

Cruz n. 25. 
Joaquim Bal'l'os Filho, r ua Borges Mon

\ eiro. 
Joaquim M. da Fonsec:t, !'ua. La.vr~dio 

n. 94. 
Joio Duat• te da Silva, r ua Rodrigues d<r< 

Santos 11 • 23. 
Augusto C. Poreit•a , _\ Yenida Ruy Bt~r

bosa. . 
Francisco Cc:·mt•io Ros~el. r ua Lavradio 

D. 94. . 
Jo~ do~ Santos, l'U3. Lana...l:o n . 92. 
Leonel de Olivoira. rur~ da Pra.inha. n . 43 . 
José Gonçalves Pcdros:t, l'llrL dos Ourhcs 

n. 27. 

Antonio Borges Montairo, ma. dos Ourive.~ 
n. ! S, 

Ricardo Darro;; Sirnas, rua dos OuriH,'!! 
n. 18 A. 

Joà.o Ta.vares de Mello, rua. dos Ol1rivcs 
n. 18. 

João da Silva. F. de Souza.. ru(l. dos Om·i· 
José :urreflO de Mello, rua Desom bl~rgador 

Izid.ro n. 99. 
· Ar thur Martins da Piedade Junior, rua 
Santo Christo dos Milagres n. 179. 

Mario ca.valcanii .Ba.r roto de Almeida AI· 
bUquerque, rua. Lia Barbosa n . 54 {Meyer). 
· J:eonel TeiXeira. :lia:rtins Ferro, rua. Ala· 
gria. (S . Cilrietovão) n. 57. 

ves o. lB. · 
F . M&.rciu.no .Junior, rua d!l< Ass~mbléa 

n. 48. · 

Vol, 11' 

Ernesto Pa.obeco Guimarães, rua. dos -Ou
rives o. !8, 

Alberto Machado, rua do Utvrlldio n. 63. 
OI 
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•. iosaph.S. Sarnucl, rua Lavradio n. 127. Deoci~cianÓ Bittencout•t, rua do Ouvidor· 
Julio Antonio iln Mooeiros, rua Isolina -n. 12l. 

n. 19. ·(Mever). . · Adolplro B. Gooça.lvo:!, r ua do Ouvido!' 
Carlos A1Jgusto Lopes, rua P;mla Britto n. 121. 

n. 23 (Andara-h!'). . · Antonio Bmno, rua do Ouvidor n. 121. 
Carlos Jos~ dn. l\I<J.ttn. , 1'ua. da. All~embiea Antonio L. CtLbral, ru:1 do Ouvidor n.-121 •. 

n · 73. · . . Eduardo Henriq uo Gonçalves, rmt Formoza.. 
Quil'ioo Pe~·~il·:~. da A1•:~.ujo, t ravesso Dona n. 49. · -

Roza. n. 23. A~líherlo Horta, 1·ua. Formoza n. !J3. 
Adriano de Ca.rvo.1ho , r ua do Hospício Miguel David Tel'l'aço, t•ua. th~ Capelia. 

n. 282. n. ;~2 (Piedade). 
José Victor in o do Souza. rua Ati!io n. 14. 
José Vieira, r na. <los Cajueiros n . i. Juã.o Pinheiro La.Driano, rua. do Otwldol'· 
Emiiio Lassu~. l'lta da Assembléa. n. 73. o. 121. 
Clemeatioa, rua do Bomjardim a . 224. Emiti o C. ele .Jesus, rua. do Hospício n. 238-. 
Jose da Motta Pint o. r ua. Theopbllo Ot· Joaquim Honora.to Montenegro, rua. Goya$ 

toni n. 123. n. 162 . 
Manoel da Cost<t Ma.r tins, rua. do Areal Annibal lhuueca.ze. tt'<We.ssn das Flores-

n. 37. .· u. 4. · 
M. Nunos de sampa.io, tl'a.vessu D. Elisa. Fausto Dias Piaoa,l'Ua da Candula.ria. n. 1. 

·n. 5. Antonio Ribeiro Pinna, r uíl. d<~. Ca.ndela.ri<~, 
Carlos Lassus, rua <la Assembléa. n. 72. n. I. 
Jcão Proença, rua Presidente Barroso Edgard- Dias-de M-oura, rua. da càndelaria 

n. 80. n, l. 
Carlos Proon~:a Moreil'a, rua. Presidente Joaquim Palmeira. Maia,rull. d<~. Candelaria.-

Ba.rroso n . 80. n . 1. 
·Euzebia Bra.zilio \'in.nna, t•ua Pl'esidente J ·· C. de Menezes, pra.Çil. do Gommeroio. 

Ba.rroso.n. i8. sala 21. 
Alvaro da Cunha Bastos, l'na. s. Leopoldo 

n.'2. 
Manoot Pinto da Rocha, rua Pedroza n.31. 
Fra.ncisco Mo1líl, l 'Ua Pedl'oza, r1. 31. 
Henr ique Gonç., lv os , rua. da. ;l_osembléa 

n. 73. 
Antqnio Tava.1•es, rua. Ja: Assarobiéil. n.73. 
P. Ma1•tins Teixeira. Junior. rus. Visconde 

de Ita.boro.hy n. 57. · 

Lista ~1 . 75 

Oswaldo do Ama.ra.l, rua dt• S. Ped1•o 
n. 87. 

Euzebfo Va~:~concellos, rua de S. Peclt'o n.87. 
Jonatlw.s Vasconcellos, rua de S. Pedro 

n. 87. 
Argemiro Rumbelspcrger, travessa Cer· 

queira. Lima n. 19. 
Rodol}lho Rumbclsperger, tra,rc~su. Ccl'· 

queira Lima n. 10. 
Henrique Tossi, rua de Paula Mattos n.44. 
A, da Silva Ferraz. rua. B~1·ão de Mesquita 

ll. 55. 
Joã,o Nunes Gomes Duarte, rua dos Ourives 

n. 18. 
José Luiz da Ol'UZ Fl'anco, rucl Lulz de 

Vasconcellos n. 18 . 
JoM de Souza. Pinto, rua. do Ca1•mo n. 32. 
Alfredo Vellozo, ruo. do Ouvidor n. 118. 
José Labanca., r ua. do Ouvidor n. 118. 
Augusta Mnller, r na d.o Ouvidor .a. ll8. 
'rornaso Nelzal. ruo. dG ouvidor n . 118, 
Fraocisco c.wuio, ruo. do Ouvidor n. 118. 

Lista n . 76 

J. L. Ferreira Pinto, l'UtL-\.ugusta o. 14 •. 
Cii,rlos Adolpho Muller de Ca.In pos, l'UO. 

O. Pclixena. n. 60. 
José Dorotheu da Silva, ru:J. Flack. n. 37. 
João Sa.bino Pereira. Gizalde; rua dos Ou

rives n. 16!. 
João Carlos de Souza e Silva, rua Ma

galhães n. 25. 
Jos6 i\-feoezcs da. Costa.,t'Ua Duque de Ca.xiV..c; 

n. 1 B. 
Luiz And1•dda de Figueiredo. rua do Al

ca.ntn.ra. n. 14. 
Victor Gonçalves Torras, t•ua Bella Vista.. 
João Jos~ Luiz VJa.nna Jnnlor, rua. ele Ot· 

tuml>r n . 58. 
Ar mindo Assumpção, rua Costa. Alves 

u. 20. 
Manoel Rodrigues dtt Silva Chave.>, rua 

FJgueil'a. n. 63. 
. l\-L Fonseca, l'lla Amelia n. 14(Meyer. )· 

Lopes Sampalo,.rna S. Luiz Gonzaga n. 143~ 
Alfredo ?.1. de Mello, 1• tenenw, rua. do 

Bom Pastor n. 16 B. · 
José c. de Barros e Azevedo, rua Carneh•o 

de Campos n. 1. 
Amilcar Lopes Pecegueiro, rua Seaa.dor 

Bonlfacío n. 65. 
Salvador José G_onçalvcs Porto, tra.veSS<l. 

da. IM a.ngueiras n. 49. 
ApolUnario· Goruu~ Ci\l'Va.\ho,.l'~ta Gonçalves. 

n. 3. 
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Odorico Carneiro Ribeiro, rua S. Curis
tovão n. 98 B. 

Lista n. 78 

Manoel Joa.quirn Perei1•a. Guimarã.es, rua 
dos lnYa.lidos n. li C·. . 

Carlos Gornu.;; B1~o~ga, r ua do D1• . Porciuu
· c:~la n. 12. 

Fra.ncisco Gomes da. SHva, ru~ Bento 
Lisboa. n. 3~. 

Ernesto Adolpho Fisg, rua. Benjamin C:on
stant n. 5 C. 

Alv,-.ro Figuei<-edo, rua Francisco Eugenio 
n. 95. 

Thomaz da Sil 1·a. Ramos. rua Francisco 
Manoel n. 1 (!Mação do Ria.clmclo). 

J. i\! a rio Forreil·a. Junior, rua. dos Aodr:t· 
das n. •!3. 

Eleshão) Gomt'S rl;\ Cm1ha Cru~. rua do l!'úU· 
seca n. 93. 

Luiz José U.e Lima. Junior, Rua. Govaz u. 6R 
(Todos os Santos). · 

,\ntonio Pereira Abmntes, rua E·.-a~·isto da. 

Nelson Gtümarãc.s Vianna de Barros, l'ua. 
Sa.n\os Rodi·igues n. 12. 

Lista n. 77 Voiga.. 
José Mario l~io Duriío, r-ua Bell1t de João 

o. 98. 
Joã.o Luiz de Pain~ Junior, r·ua da Concei· 

O;c"r C. Moss, rua S. Pedra n. 108. 
Bern<~rdino Bt•andão, rua S. Pedro n. 108. 
Frederico voa Dellingm• .Tuuiot•, r ua. S. çã.o n. 8 (M<lyor). . 

Jarbas de V. Pa;ra.da., rua. Ga.v lã.o Pei :to 'to Pedro n . 108. 
Anton io de Almeida e Albuquerque rm~ 

n. 18 (Nitheroy). 
Joaquim do Amaral Gurgel, rua Tavares 

n. 28 (Encantado). S. Pedro n. 108. 
Arma.odo Leal Filho, rua PoHxena n. 60. 
José Garcia Tavares, rua. S. Leopoldo n . 7. 

(Nith.et•oy). 

Raul Augusto de L. T. , r-u<1 do Livramento 
n. 25. 

Miguel da Coi.ib Dourado, Estra.da. de Sa.nta 
Cruz n. 203. 

José Joaquim Fonsecu. Junior, rua Villva 
Ga.rciu. n. 8. 

Antonio Be:~:erra da. Silva, ru<l. Siqueil'll. 
Hannib:ü Bast.os, rua. Visconde do Rio 

Bmnco n. 73 (Nithoroy) . 
Manoel Cavalcanti Pot·to, rua Valença 

u. 3(3. 
Lima. n. 17. 

Carlos M. de Castro Menezes, Passo da. Edua1'1lo Mégo, l'ua Senn.dor Alencar n. 30. Pa.kia. n . 31. (S. Domingos). 
Aristides Amaral Santos Lima., rua 

Bonifacío n. 66. (S. Domingos) . 
Josó Oct.u.Yia.no Augusto Nova.! , rua Genel':l.l 

Camara n. llB. 

José Joaquim tios Santos .Turlior, rua do 
Ma.ttoso n . 154. 

Antonio Leito de Castro, rua da Engenhoca 
n. 68 , (Nithe!'oy) . 

João ele Souzt•. Carv ::l.!ho, rua José Bonifaoio 
n. 22 A. 

Antonio Teixeira, rua Dr . Pü•agibe n.l A. 
po.:b•o Santos, rno. Evar isto da. Velga. 

n. ~5. 
i\ velino Rehello ~eo.donça., l'ua M~OO()la. 

Da.rhosa n. 6. 
lrinen Rodrigne.> de Figueii·eilo, rmt Ama· 

lia n. 4. 
Arthur Lope; Nogueira, rua. Senador carlos FonsCJC<J.. t·ua de S. Fr11.nclsca Nl.-

vi<lr n. 123 . 
Viuva. Gu.rcia \Valdornii'O Bn.t'ata . rua Barão do Scr torio 

n. 13 . · 

Pompeu, n. 70. . 
Jos~ Joaq_mm Fonscc:t, rua 

D, 8. . 
Julio De La Fontaiuolle, yua Muriquipal'l' 

n. 7. 
Leopoldo Augusto de Oliveira Guimarães, 

rua. Frei Ca.necl\ n. 284. 
Alberto Augusto de Moura, l'Ua T herezina. 

o. D I. (Santa, Thereza). · 
Antonio Ba.péist.:t, rua dos Ourives n. 93 . 
Pel(l,g'io Marqut's Mancebo, rua Itapirú 

n. 38. 
Jot·ge Pet•oira (lo Andrade, t'Uil. Passo da 

Patria (Nictheroy). 
R.omualdo Francisco Nuve Leal, rua Clara. 

de Bal'l'O~ n. 211 . (Rocha). 
AlCJ·edo Alves PcnM, rua Correa. Dutra. 

n. 47 . 
Tbeodomlro Bezama.t de Almeida, rua. 

Flamengo n. 52. 

Lista "· 79 

Euzchio Pereira de Olivcil'a, rua. Assis 
Bueno n . 7. 

Pedro de Limu. Valverdo, 1·uu. .do La.v radio 
o. 63. 

Elias Coelho Cintra, fortaleza. do Santa 
Cruz. 

José Alexandra P. Codãço. 
Candido Cor!'<~a da. Silva., rua E1•ar isto da. 

Veiga. n. 00 . 
Pa.ulo E. Azoredo Coutinho , rua Santa 

Philomcna. n. 13. 
Julio Ce.lar de Oliveira costi1, rua Volun· 

tarios da. Pairia n. 145. 
Antonio Ferreira Piuto da Fonseca, rua. 

Genernl Pedra n. 99. 
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Antooiu M~rcondes de Ca.stro,t•ua. CM'oliuo _ _ Adolpho Caruará, rua. Ba.mbina. n .-34. 

-- Roydnei' n. 31. _ . _ _ _ _ . Durval de ArJ.ujo Lima, rua Barroso 
Jos6 Fernandes da Silva, rua Senhor de :o. 84. . 

Mattoslnhos o.67. · Joãu Carn!liro, rua Dr. Cal·mo :Xotto n. 104. 
. José Rodrigues do Brito, rua Senador ·Eu- Manoel Cyriaco Poroil·a, rua Laura de 
zebio o. 4. Araujj n. 5U. ·· 

José Bento de Faria Bt•aga, rua de s:chris: Jos6 Lopes Alves Franta, rua do Bispo 
to,·ão n. 271. - o. 58. 

Da.miã.o Rodrigues Duarte Rosl, r ua. do La.
vradlo n. 132. 

: • ü'· de Souza. B:n·ro~. rua. D. Fcliciana. 
o I 7 ~ •, 

: nl.') ·icj !lll Souza B:u•:·os. rua O. Fclici:l.ll~ 
n. ·' •. 

n:: I da Silva Banos, rua. D. Fcliciana 
ll. !i9. 

Manoel da Silva, rua Nery Plnltciro ·n, 
I B. - · 

Anna da Silva, rua. Nerv Pinheiro n.l B. 
ColCJ~tin J de Lemos. rua. ·o. Carolina n.I3 . 
Fi"•'llN ,\ nton i o da Silva, rua Frei Ca.oec<~, 

n. 317. 
An tonio Ber•nat•do d'\ C. lh.sto! , rua Gon

ça.l v c.~ Dias n. 22. 
e. J . _Napolefu> Viallis, capitão, rua Sã.o 

Leopoldo n. 7, 
VIrgínia. Flora da. Cunha, ruo. S. L'.lopoldo 

n , 10. 
João Gomes Paiva, 1•ua do Nunoio n. 41, 

sobrado. 
Arcelino de Azevedo, rua. do Cassia.no 

li. 26. . 
Nilo do Moeq uita, rua do Ca.ssíano n. 26. 
Alberto J~Wíntho da Silva, r ua do -Portella 

sem numero . 
-Alberto Ferreira da. Silva., l'Ua D. Feli· 

cia.na. n. 171. 
Al'Lhur d11 Silveira Q11adros, rua da Aju•ia 

n. 61. - · 
João Pimuntel da Concei~ão, rna. do Costa. 

(Rcalengo). 
Viotot'irlo Coelho dos Santos, rua. João Ca.c· 

tu.no n. 129, 
Antonio .Jos~J Ca.t•neiro, rua D. Feliciana 

n. 61. 
Julio Silv3il'a Carlos do Mello, rua. D. Fc

Jiclaoa n. 195. 
_ Sirnão JoSé Gõrto, r·ua. B:n'ão de lta.pa.giJl<} 
n. 33. 

Henrique Scot& Juni·)r, ruo. Pereira. Nunes 
n. 9 , 

Olympio Yictorino T. d:L Sil Ya Torrru, 
rull. l:!a•·ão de Jtapagipo o. 23. 

· Ft•ancisco Luiz Rodrigues da. Silva, l'ua 
do Cunb>t Ba-rbosa. n. 61 A. 

Tlmotlleo José Rodrigues A -voltno, rua. 
Payaandú n. 4 A. -

Carlos Leal, rutl. Deolinda o-. 11 . 
Professor Alvaro Augusto Dam::~sio Lemos, 

EstaÇão de Sa.popemba.. 
-:;J4\ma.deu de Bea.urepa.ire Robo.n, rua. Ba.m· 
bina n. IS. - · · 

Lista 1t, 80 

:\{anoel Teíx~ir:t. {la Cun-ha., r ua S. Lco
po:do n. 10. 

Hcm·iquc C<~.etano Tinoco, rua D. Feliciana 
n. 159. 

Luiz Eduardo Nunes, rua Bambina n. 13. 
José Vctt.ori, rua Senador Pompeu n. n!'í. 
JoJ.quim Silvlb, rua. S. Bento n. 11!. 
Domingos Maciel, t•ua. dos Arcos n . 68. 
Bl!aedicto Pereira L\m", ruJo Nova do Li· 

vram~nto n. 6. 
Antonio Gomes Loureiro, rua. da Impe-

r:t.triz n. 73. _ 
Joã.o Bn.ptis+..a. Porcira de Novaes. l'Ua d<\ 

lmperatri7. n. 73. 
Luiz Franco, l'lll\ dJ Visconde do Rio 

Branco n. 51. 
Alfonso Blanco Casal, rua Parahyba n. 2 B. 
Antonio Ferreira, rua do Lavradio n. 82. 
Amadeu Ma.rcondes, rua Gene ,·al Seve 

l'iano n. 2. 
Raul Fabrieio, rua. do Rezende n. 14.7. 
José Bernardo de Souza., rua de S. Pedro 

n. 230. 
Manoel Francisco Les...<a, rua, D. Julia 

n . 80. 
JOão Pacifico [los Santos, rua do Ca~tote 

n, 183. 
Benjamin Alves dos Santos, rua. Jorge 

Rudge n . 21. 
Mtl.noel Francisco Pereira., rua do Vis

conde do R to Branco n. 47. 
Vi valtlo M. Tosta. da Silva, rua Gonçntvos 

Dias n. 67. · 
Joaquim Pe1--eira. R:Lngel , rua Cotnmenda· 

rlor Poroir<~ Sampaio n. 6. 
João Baptista. Moura, rua MuweU n. 20, 
Angoslo Augusto GonÇ<Jolves Ore, rna Pre-. 

sidenw Barroso n . 40. 
· D. Maria. Ma.gda'cna Ore, rua P1•csldente 
Ba.rro~o n. 40. 

Gon;tantino Júsé !1-fachado, rua Riachu.elo 
n. 214. · 

ADionio Pedt•o de Alca.ntara, rua da AI· 
andega n. UH. 

Octav io Lanza, rua. do Nuucio n. 8 . 
Salvador Gentll, rua dJ Porto n. S4. 
Paschoal Maoselli, rua. Bollija.rdim n. 72. 
Ricardo Alves da Sil•<t Leite, ru:~. Senador 

Pompou n . 156, sobra.do. 
Antonio Joaquim Ferreira de A~ sumpçiio, 

iravessa Lopes n. 22. _ 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2510512015 11:22 ~ Página 37 00 74 

SESSÃO EM .23 .DE AGOSTO DE 1904 ·:{05 

Luiz Martins Teixeira, rua Goyaz n, 34, 
Engenho de Dentro. 

Oscar Camciro de Magalhãe.>, rua Tenente 
Franç:~. n. 3. 

Frederico Nicol;!.o , rua Vi~condc de Afuctó 
11 , 22. 

Patriciu José Mcwoira Tav~rcs, rua Max
well n. 24. 

Antonio Rodrigues de Moul'a, l'U\lo .de São 
Joaquim n 155, sobmdo. 

João A. Cama.cho Falcão, rua da Proví
tlcnoia. n. 65. 

Adria no .To.;c) de Mello, rtn Sen -td<•l' Ve~
gueiro n. 43. 

Lista n. 82 
,lolquim :\lvc; do Magalhães i\lacctlo, ru:l 

Cabuçu·n. 4 . Jot·go JoSli cla Silva Brago~. , •·u:~ Miguol 
Cit·urgiã.o !lon ilst~ João Guimarães, rua do Ctwvantes o. 7. 

llospicio n. 292. Francisc~ V. ,::l. Co~ 1.a, 1'.1:1 D.· . Leõll 
I. F. de Souza Valente, rn:l. D. Eugenia n. 10. 

n. 2. Henrique C:tndiclo d:t Silv;t , rua do Pi-
Josa Baptista. Coelho Junior, rua Silva nhciro n. 35 . 

Manoel n. 49. . Manoel A l~cuiade$ B:n•lJtuh , l'U!l. H•~nr . 1p1e 
João Meh·cnes Sampaio, estrada da Pu- Choide n . 1:! . 

nha. Luiz de Mout':l.lttnior . rua lta.pidt 11 . 33 . 
Ceriua de Cast:ro, l' ll<l Baml.úna. n · I\· . Jusé Bello da. Silva, r na 13;J.t•;i,o de S. l?eluc 
Alrerc:> Aureho Antunes, rua La.vr:dto 11 • 27. 

n. 150. . . . Adr·oaldo ele O li vcit'll McnczeJ, ru\ .l orgo 
Antonw de Mendonça, rua. do rro~pt ciOI Rudge n. 15. 

n. 292. 
1 

i 
1 

d S t Quintioo Adulpho Vogo!, rua. Miguel C•Juto 
Ca.taldo Anton o, cst1 :tl a roa e ~n :~ n. :!O. 

Cruz. .•. "" \ Eduardo Pedr·o Gomes d~ Siln1,rua.R~coba.t' 
DeL6o? M. Cos_ta., rna La:vra~,w n. ·' "· o. 59. 
Anton•o da Stlva Pcreu'<l, r u"' Genct·al Leão Miguel Ferrei:'(l, ru:J. Visconde de 

Ca.mara. !!· 82. . . I to. una n. 281 . 
An tomo _Vaz TeJ:t~lt'a, rua Geocr'-11 CLL- Antonio Joaquim de Cat•va!ho. l' tlil. do Om·o 

ma.ra.n . 3óJ. n.2. 
Manoel Alfredo Pra.dol, tr.tvcssa. tlo ·Paço C :\ntliJoGon~.<\lve3, ru<t Goyaz n . IGO . 

11. 4 . Ant.ltero José de S;mt'Auna, l 'cta JnS. p,~ . 

Joac1uim Henriquos Ba.ptista, r tt<t de Santa 
Luzia n, 58, subnldo. 

Marh Thcrostl Dapti~l:l, ru:l. S. Lilo
poldo . 

João Manoel 131)r;;-cs Afilhado, Es tr·ad•t úo 
Santa Cruz n. 137. 

D.wid Bittcneourt Rcbc llo, ru., do Ouvidor• 
n. 99. · 

AntoDio ele Alm~i!l:l. Basto~. rua Visconde 
de Ita.mara.ty n . 43. 

DomiDgos Eclgar M. G. do C<~.stro, rua ltc>
d.rigo dos Santo.!! n . 40 . 
· Evaristo José Fer••oira., r ua Sá n. 67, Pie-

dro n. 232 . 
. Jostl S. Cõt•to ltc:l l, J'tt:t. D . . \lic~ n . . \3 

(Eetaç·ã.o do ltoch<l.). 
Ctu·los Tr:•jaoo de Oliveira, ru:t. lta.}Jitt! 

n . 66, sobmdo_ 
.Joaquim .Jostl ãu. Silva., ru:1 tio L:~ tms n. 4. 
.luveno.! tios S;tntos Noguc\!:.1., k:.t vcss :~. 1lu. 

Vis ta Alegre n. 20. . 
l!:ur ico Candido ArFir<VIc Stlv:l, t' il:l. f'r. m-~

rino n . 117, lojL 
Luiz A. Ramo.> 1h1 Fo08cCa, rua dll Luz 

o. 50 . 
Ma.nool Luiz Mooteiro, rua Figueira tlo 

Mello n. 16 . 
Carlos de Souza LolJo, tt·avossa. Soar·es da 

costa n . 8. 
dado. Maximlano M. de O li vcíl'a, rua Mo.uoel 
Am~rioo Ca.ndio de Oliveira. Lago, rn& do Vic l.orioo 11. 2 11 . · 

Mort•o n. 3, Rio Comprido. I n. Nun~ Machado, rua Garlos n . 16. 
Antonio Francisoo dos S<luto>, run P t•aia. · 

Formosan. I. Listc<n •. 83 
Antonio Joaquim Pereira. de Mattos, La.-

deira. da Ma~riz n. 13 E, Eogenbo Novo. I I,;rael de Oliveira, ru:' Ma.ttoso n. 71 . 
H. Klor Mcyll Aivu.res, 1'\1:1 do Senado José Augusto Proonç:J. ~lol'oh•a , l'Ua l•'t•c i 

·n. li 1. Cane~a n . 309. · 
J . E. da Costa e Cunha, 1•ua C:1stro Alves Ja.cm~bo Corrêa de Mollo, t•ua Gonera.t Ve-

n 50 dra o. 203. 
'Jo~ Pinto coelho, rua Senhor dos Passos Jos!! Pedro da Silva Andrade. rua Oito de 

n. 32. Setombron. 24 (Meyer). 
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Antonio Gonçalves de Oliveii•a, rua Es-
tacio de Sâ n. 62. · 

Juvencio 'fa:va.rcs Dias Pessoas, rua. Joa
quim do Valle n. 81. 

Jo~é Joaquim Ramos, rua. Visconde de 
lta.una. n. 353. 

Olympio de Sá, rua. Ponse<:a Lima. n , 23 . 
Antonio de Abreu Ferreira, r ua. da Esta

ção n. 2 (Casca.dura) . 
Gabriel Ferna.ndes da. Costa, morro da Pro

videncia n. 47. 

n . H§?.polito Josl\ da. C_osta., 1'Ua lia. Saude 

Joaquim Antonio dos Santos, rua. Dr. Sa.l
da.nha. da. Gama n . 5. 

Manoel Luiz Pompeu, rua do cattete n. 99; 
João Coolbo do Ma.tto.~. rua. Visconde do 

Rio Branco n . 50. 
Esperança Granado Pitanga, rua. Haddock 

Lob<i n . 122. 
Custodio Vidal Leite Ribeiro, rua. Haddock 

Lobo, cba.let n. 8, 
Mario Monteiro, ru~ Haddock Lobo, cha· 

.let n. 9, 
· José· Maria. Alves· Coelho, rua. Haddocl;;: 

Lobo, cha.let n. 7. . 
Alzil•a Pa.vageau, rua Haddock Lobo, cha

let n. 3. 
Alfredo Pavagoau, rua Ha.ddock Lobo, 

ehalet n. 3. · 
Maria Carolina. P avngeau, rua. Haddock 

Lobo, cbalet n. 3. · 
Fanely Pavagea.u, rua Ha.ddotlk Lobo, cha.

let n. 3. 
. Maria da Cunha Pa.va.geau, rua Ha<idock 
Lobo, cbalet n. 3. 

L4sta ~~ . 84 

Mal'Ccha.l F. A. de MoUl•<~., ruu. Apra.zivel 
l1. 13. • 

J. MontencgL'C CQrdeiro, idem. 

Capitão Albet'to Xavier d• "\lmeida, rua. 
Visconde de íta.una. n. 315. 

Tenente .1\ntonio Francisco Dias Junior, 
ruaTa.vares Fer1•eira. n. 9 . 

Amonio Jose Baptistá., rtta. Sexta. n. 18. 
Manoel Martins Reis, rua. Sa.n~os Lima 

n. 13. 
Pedro caetano Martim•, r ua Sl ntos Lima 

n. 13. 
Antonio Bento de Lima, l'Ua. 01•nelia n. 8. 
Benedicto Salustia.no dos S~tntos, morro de 

S. Bento n .3. 
José Lius Ribeiro Ca.mpos. 
Galttino Francisco de Paula S~nua, rua da 

AlDel•ica n. 1 11. 
Canuto Calmon dt> Almeida, Pl'aí a. For

rooza. n. 53. 
Sebastião FCJrroira. do NMcimento. l'tia 

Pa.ulino Feroande~ n. 8 . 

Lista n . 86 

Josti Luiz Fernandes, ru~ Senador Dantas 
n. 5!. 

Benedicto Rod1·igues .da Silva Bastos, rmt 
Olinda. n. 2. 

David Antonio Ribas de Sú., mon•o <1:1. Pro
videncia n . 37. 

Americo de Brito, EsLradu Real do Sa.ntJ. 
Cruz n. 182. 

T..istu. n. 85 
Henrique Pereira Soares, rua Lopes u.~ 

Cruz n. 24. 
Antonio F.ra.ncisco do·s Santo~; , r ua. S. Fran

Salvador Ferreira. Fontes, rua S . Fl·;m- oisco n. 19. 
ciaco, PJ'ainha n. 19. Francisco Hostilio Ce1·vantes, l'll& S . Chris· 

O · · J R tovão n. 343. 
Antonio Justino de llveu·a., rua os(! eo· Vlrgilio Pinto Corrêa., l'Ua S. Christovão 

dre n. 42. ~43 · 
Al•thur de Oliveira Lou:r.adJ., rua Emília n · • · 

Guimarães n. 37 , Fernando Bm•gcs do Lima, rua José BOl'· 
•- · d 01· · " - d na.rdino n. o. ,\gost..inbo Anwnlo e lVCJra, rua ""n B Elizia.rio Antonio de Oliveira, rua. Dr. Bar · 

de !Age n. l. bosa da Silva n. 36. 
Laudelino Costa. de Araujo Coutinho, r11a. Primeiro tenente João Germano P. Gomes, 

José Vicente ·n. 9. · rua. General Brucc n. 53. 
:Manoel Lustosa. de Araujo, rua General Antonio An-tunes Pereira, rua Dr. Bulhões 

Camara n. 361. n. 64. 
Jos6 de Mello Soares, rua Presidente Ba.r- Primeiro tenent.a Clemente Lopes Almeida., 

roso 79. rua. Ca.jueiros n . 38 . 
. Ca.rloe Riboil'o, rua. Gregol'io Neves nu· Al feres boaorario ao eserciio Luiz Gabriel 

mero 11. da. Silva. Mello, travessa. d a. Mang11eira. n. 43. 
:Martinho Ramos da. Costa, Tua. Tendiba Mo.noel Joaquim da Co!ita., rua. Visconde de 

n. 16. l tauna. li,·. 91. . 
Alft'edo Marques Ba.ptísta. de Lelio, rua. JoSil Ehas da. Sllva. Ju01or , rua Paranll. 

Souto Ca.rvalho n. 8 A. . n. 38. 
Alronso de Oliveira Gomes, rua Treze dB Jorgo .José Mtwha.do, l'ua. Visconde de 

Maio n. LS. lta.una n. 91, 
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"Eduardo Machado, rua 1>el'nambucu n. 15. \ Francisco Ribeiro Dullles ~tta. do Nuncio 
Alfredo Emilio Loucedo, rua S. Dtu.·va\ n. 22. ' 

·n. 2. Francisco P<Lrodl. rtn Sír1ueiru. Lima n. 27. 
Joaquim Casemiro de Santiago, l'Ua. z 

;n. 2. 
Agostinho Antonio do Oliveira., rua Con(le 

d~ Lago n. !. 
HQrmilio José Gonç;:Llves, l'll~c Adalgi&\ n. 3 

·(Piedade). 
Alfredo ~brques dos Santos, rua. José Bo· 

nità.cio n. O. 
José da Silva Telles, travessa do Lopes 

n. 26. 
José Moreira Vaz, l'lw. do Proposito n. !06 

Lista n. 87 

F. Frunklin <'le C<J.stt·o Menozcs,rn<" Ft•an 
ciscoEugenion. 119. 

D1'. Angelo Moada.ini, rua Dr. G;~rnier 
D. 29 B. 

Antonio Jansou Tavares, rua Jfourão do 
Valle n. 12, S. Cln·tstovão. 

Manoel Pessoa do Mello, rua Ha.1•i\.o de ~!es
. quita n. 31. 

José Amcrico Pinto da Silva, ruJ. Viscu11ue 
do Rio Branco n . 35. 

Ca.:-Ios ,\l!lCrto Oliveira ;\faJ•inho, 1'110. Vis· 
conde do Rio Branco n. 37. 

Alexandre Gonçalves do Olivcit•a, J;n:~ Ge
nem! Cama.t'iL n. 36 1. 

Lopo AJJtonio S:wa.ivn., ru:~ Du(!UC E~trada. 
MeycJr n. 7. 

João Luiz cio P1\iv:L, rmt Conceição n. H, 
Moyer. 

J. N!]oos, t'U(L da. S1tuilo n. llS. 
Carlos Oill.i Modl'I.>Ollo, l'lll\ Znfcrillu n. !5 

(Todos os Sitntos): 
Homcio Ma.ciol Soa.l'e~, 

Xa.viot• u. lll. 
Nelson üo Lemo~ VIl IM', 

nia. n. 13, IIumuyt.11. 

1'11!1. S. J•"!'a,IICiiCO 

.Joã.o BaptioLa Fonsecu. n Silva, rtu~ B:t,t•ií.o 
. doS. Fcli~ n. 60. 

Alfredo Ba.ptísta. de L., rua Son~o Ca.r~ 
va.lho n. 8 A. 

Alfonso Bo.rreiro, rua Vi.~cgnde de C~u·a· 
·valias n. 0. 

Aristides Jor•gc Estrolht, t•ua Gencra.t Camt.· 
·barro n, 12 . 

Francisco Roberto da Silva, rua D. Rita 
n. 4. 

Antonio Jose da Costa, rua Major Masca· 
l'enhas n. 10. 

Antonio Ribeiro Menezes Pa.roplona, rua 
da Ame rica n. 66. 

Francisco Antonio da. Silv<L, rua. Dr. Mos
·quita Junior n. 12. 

Antonio de Paula Ferreira, rua Riaebuelo 
,n, 270. 

Manoel d.a Gosta Ca.tnul'im, rua. Geneml 
Polytloro n. 140. 

Felicia.nn. Pouna :0:1Jbl'iultc, ru[l Ce~rv,llha 
de S<t n. 2\i. 

Eum\rda ~Iarcollino da P:tix:io, rua. :;;. Luiz 
Goo<~:aga. !l. 55. 

Homero Moretsoa Ca1npi~ta , rur. :la Qui· 
tanda n. 41. 

Orclla-no Peneira (E11genho de Dentro),rna 
Treze do .Maio u. 12. 

Americo Gon~al,·os, Ilha {le Paqnotti. . 
Antouio Luiz Dc8lanues, rna dcfhnt'Ann•> 

n. 37 B. 
Luiz de Andrade Cam<~r:~, rua Fl'ci Cil.nocn. 

n. 223. 
Oct.avio l'v!n.rtíns Tcixcirn., Nictheroy. 
João Ba.ptis~a Juno Gonçalves, rua S. Ja

nuario u. 4 . 
José tle Assis Longuínllo. 
.Joã.o Gomos Tt'indar!e. 
AcUo Fir~ino Maciel. l:J.lloira. tlo Castro 

n. 2. 
AI v:u•u ~lario !la Yci":~., l'Ua Dezcoo>c do 

FCVOl'OÍl'O ll, 41. 
Fr:.n1oisco P. 1ic Almeida Pcd1·or.a., r ua. dos 

Jhrllouos n. 76. 
Oscar Augn~to Fcrl'iio, l'Ll<L Pmsidünt.o Ra.r· 

roso n. GO. 
.Jose Mascarooh:.u; c Souza, L'Ua. Visconde d:J 

lt<Lbor;thy n. 10:). 
Oct:Lvio Sil~'a, rua Pereira. Nunes n. 52. 
Hom·iquo Bt•n.g:t, 1·u:1 Muriquipal'Y n. 71, 

(I~ oca. li t:~i.lo). 
Fra.ncisco Vieira de i\lello Ludovice. 
Fmnklin Ma.ia, Kicthct•oy- , 
il1llt'ico Mar'<LUi!S, l'U:' Gcnm·a! Polylloro 

n. !! . 
Manoel CoL·qucil·a de A!maida., t•uu. C~tmo

l'íno n. 5 B. 
Edual'ilo V. Lima, rua. Itapirú n . 12, 
Tiburcio Josú de Lemos, rua do Livr:L

mento n. 75. 
Anselmo Rosa, rua do Cunhn, n. 20. 
Alipio dos Santos, l''la Coronel Pedro Al

ves n. 293. 
Ser afim Bo.jlla, 1' ua Es1~tcio du sa. n . 23, 
Joaquim Mavüno I'ct''.'ir:J., rua. Barata IU-

br,iro n. :~. 
João Pinto de Souz:.. 
Manoel José Lopes, r·ua. da. P !'ainha n. 73. 
HCI'culano do A lmcidil. ~-!arques, rua. da 

Ga.mbôa n. 1:2. · 
A. Ba.ltha.za.r, rua. da. Gambõa. n. 12. 
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Lista. 11. 8(1 

Virg'ilio Ribeiro R11zcnde, rua. da Gambôa, 
n. 12. 

Manool B~ra1• Cttmttl'a, rua da G(l.mbôa 
Jl. 12. 

Candido Gomes Braga, l'Ua da Gambôa. 
n. 12. 

José Gomes P;tim, nta. da Gl!mbôa o. 12, 
Leopoldo Gu.!'gel Valente, rua do Gambõa 

n. 12. 
Jo~ Fernandes de Oliveira, rua da Gam

~ôa. n. 12. 
.Raul Martins TO!'l'es, rua da Ga.mbõa 

n. 12. 
Valerio Villas Boas, rua. Barão de Petro

polís n . 13. 
Fra.ncisco Mitnoel dt\ Costa, r11a Rio Ora,ndl3 

do Norte n. 15 (::-.Ieyer). 
Octavio da Silva Ramos, rua da Gambô11. 

n. 10. 
Carlos Fonsec<l, rua da G<tmbôa n. 10. 
Adolpllo dos Santos Pel't!ira, rua da Gam

bôa n. 10. 
Alberico Rego, rna da. Gambôa n. 10. 
La.dislau da Rosa Lemo~. rua da Gambúa 

n. 10. 
s. Alves da Silvtt. 
João P. S. Guimat·ães. 
Frederico Albm·to Monteiro. 
Alhioo Barbosa. 
Armando Augusto de Godoy. 
Tlberi•> Mineiro. 
Henrique Thomaz . 
LeJpoldo N-?.ves . 
Gab;·iel Kmt!, l'Ui\ Set~ de f;ctembro 

IL 114: . 
Carlos Oretr, roa Sete do Setembro o. 114. 
Horacio B. Cat•noíro, l'ua. ·santo Amat•o 

Il. 711. 

l<'raucísco Freire de Macedo, rua. D. Julia. 
[], 45. 

M, J. Pereira. Guimat•üe~, l'ua. Dons de 
f.lo~ombro n. 22 A _ 

Carlos Alberto Quoü•oz Mnia, praia. de 
Botafogo n. 122. 

Itu1•bide Esteve~. rua Buarque de Macedo 
11 . 44. 

João Benevenu~o, rua de S. Pedt•o n. 264. 
Miguel de In Corre, l'ua. de S. Leopoldo 

r\. 165. 
João Raphael Pereim L. Wanderley, ru:t 

Costa Bastos n. 18. . 
João Pinto de Almeida Fmnco, rua D. Ao· 

gelica. n. 3, 
Carlos Augusto F. Mendes, 1·m~ de S. Pedro 

n. 144. 
F. Chaga.s Ga.lvãe, rua IJ. Carolina n. 9, 
J, c. Vieira. de Mello, rua do Ma.ttoso n.9. 

A, Dua.rte de Souza, rua do Rezende 
n. 130. 

Amerieo F&rreira. de Almeida, ruad<l S\io 
Claudio n, n. 4 D. 

AI rredo .l, dos Santos, rua Barão de Ser
to rio n. 15 A. 

Floriano PGixoto Filho, praça Viscoüde do 
Rio Branca n, 2. 

Francisco José de Castro Pereira, rua. Hu-· 
norio de Barros n. 2. 

Mario Gonçalves, Campo Grande, 
J. A. Carvalho Junior, rua. do Ouvidor 

n. 47 • 
Lauro Mausfol·t, ~·ua. rl.e Bota fogo n. WB. 
Lemos: Cordeiro, rua. Sa nt.os Rodl'igues 

o. 119. 
O. B. de Borges, Jaca1•épagwl. 
Oliveira Aguiar, rua Gonçalves Dias n. 71 •. 
Antonio Pragan!IL, rua Bella de S. Luiz. 

n. 7. 
Ernesto Baracho Gomes dQ. Silva, ru:J, . 

Francisco Eugenio n. 79. 
José de Carvalho Monteiro, rua de S. Leo

poldo n. 40. 
A1•1indo Ferreira Monteiro, rua. de S. Lea· 

poldo n. 40. 
José Augusto da Gama, J'ua do Hospicio 

o. 5. 
José Fulgencio da Siiva, r ua Na varro G l. 
Geraldo José Luiz, r ua Frei Caueca 

ns. 3e7. 
Antonio Manoel da Costa Fig ueiredo , run, 

do Cunha n. 50. 
Se b:l.stíã.o D. Silva, l'Ua d~ Ltlrange iras 

n. 52. 
Alfredo Lopes Valladão, rua Barão do. 

Ama.zona9 n. 2. 
Maria Candida, travessa Rio Grande do· 

Norto. 
Francisco Gonçalves da. Si lva , t•o:l Honol•io 

n . 2. 
Manool Poroira da Silva, rua Honoriaa. 

n. 8. 
M. J. Gonçalvos Ribeiro, rua. capitão Sa·· 

lomiio n. 9A. 
Manoel Fernandes Mundos, t•ua. Marciana. 

n. 63 C. 
Carlos Fernandes Mendes, t•ua Marcian11. 

n. 71. 
Fernando Jos~ Menclea, l'Wl. Marciana. 

n. 71. 
l~dnardo Fernandes Mendes, rua Marcian a 

[]. 63. 
José Bo1·ges, rua. Maxwell n. 58. 
Luiz da Fonseca Porto Junior, travessz.· 

Onze de Maio n, 8. 

Lista n , 91 

A. R. Barbosa, l'Ua de S. Cbrlatovão· 
n. 38, 

.João Menezes, rua Carlota n, 12 (1•). 
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M. Corrêa. ruo, Mu.u<i n. 18. 
Francisco · Oleg~río dos Santos, travessa. 

u. Eliza n. ~. 
Antonio Alve~ da Fonseca, ru~ Coada do 

llomllm n. li O C. 
Antonto dos Santos Loureiro, rna S. Pedro 

ll . 14. 
F. Ga1'cia. Secados, rua dos Ourives n. 77. 
C. Augus to de Araujo, rua Dr. Alfonso 

C a vt~lcao ti n. 4-l. 
Armindo Guia, rua Theodoro da. Sih·a 

Jl. 24 A . 
Antonio Lima SJares, ru:~. de S . Chris· 

tov5.o n . lO. 
.lorge F ranci3co de C:1.mpos, l'Ll Ol. da Sa.udc 

ll . 129 g , . 
Ma.nocl ,[:~, Sil ·.-a Lima., r ua. da. Al ranrloga. 

n. Z~li . · 
. Tayme da Sil\·a Pm·cil•il, rua Domiogos 
r.opC:l n. 5Cr. 

Jos<! IJia,; Lle Pinho, l'U:~ Vinte Quateo de 
~~<~lo o. I i !> .\ . 

Antonio S!!r afirn de OliveirtL, !;l.rgo de 
S . Francisco da P l·a.inlt:\ 11. 3. 
Tito Hygino ([e Wt·an..ta, rua do Carmo 
u. 42. 
B:.\I'Lholomen Octa.viil.no tle Almeida, l'l ll1 
Presidente Bal'ro~o n. 138. 
Antonio Berna rU.o Ribeiro, rua dos And1oo,ths 
ll . 77. 

Seba.stião Td xeira. da Conceiç:io, rua. 
l>a.dre ~ligueliuho n. 28. 

Lucio Oo<by, r ua Amazona.s n. A 2. 
Pedro Luiz Sayão, rua dos Ourives 11. ::11. 
.lustino Toixeil'U. Maelu~rlo, rua visconde 

do Rio B1-anco n . 3.2. 
Ant{>nio Jost: Pe1•oira.. 
Pedro Brunnes dos Sa.mos. 

Lüla n. 9 Z 

Jos•1 Fet·reil";J. da Cosh Junior , t•ua. da 
Samlc n. 2!3. . 

Joaquim Nunes Dl':I.Udão, rua do Santa. 
Luzie. n. 4 C. 

Manoel H.odrigucs Nogueira.,r ua da Assom
bl•~a. n. 18. 

Antonio Ba!'boza. da F.m~eca, ru 1 do catte 
lô n. 40. 

João Nunes dos Santos l~ilho, rua do Ca.t-
lete n. 54 . . 

Ja.yme Pet•eira, 1•ua da. Alfandega. o, 244. 
Aotooio Teilwh·a. YJ:artius, l'WJ, Theolilo Ot· 

tonl n. 123. · 
Augusto de .$..zeredo,l'ua Mu.tvino R!liS u.54. 
Manoel Rodríguea de Mom·a., rua. da As· 

3embléa. n. 52. 
JosG Pereira. da Silva., rua D. Julia 32. 
l•;tetvtoa Oscar Rebcllo,rua Camptnbo 9.2. 
Antonio dos Reis carvalho, largo do Ma· 

chu.do n • 25 • 
VCII.lV 

Horahlo BEn·trand Moroira de J>aiva, rnn. 
da Alraodcga. n. 149. B. 

A1rrodo Eloy Llo Ampo.ro, rua. da Luz n. 91. 
Lau!'o Cavalcanti, rua S. Francisco Xa

vior 165 . 
Manoel Gomes Lopes Ribeiro, rua Itapit·ú 

n. 55. 
Elor Alcides do Queiroz Pm•os, rua. da 

Amel'ica n . 83. 
Remig Ghnkiere, rua de Sa.uf.o Antonio 

n. 21 . 
Franeisco ;\yt•es,rua O. Fclicían:l. n. az. 
J. Basta, rua. do Ouv:1Ior n. 102. · 
Uesi•l erio Guima.rãcs, Hotel Familiar 1lo 

Globo. 
Julio A. L. u<~ Sil\•a. r ua da Ca.l'ioca n. 12. 
Arthtu• L:HUO~ da Silva., 1'11:1. Magalhã.os 

o. 43 • 
Felilt Fernandes Gooç:\1\·cs, rua. Humaylú. 

o. 2,1 ,\ , 
. JoSf;f,h:.L Allcnnll Fot•nantles, rua Humay-

ta o. ~4 D. · 
Maoocl do Jesus Leite, r ua do Mundo Novo 

ll. () J\ . 
O:tmiiio da l~ocl!<t Silva, rtta do Mundo No· 

vo n . 4t. 
M;l noel JoEG da Costa, rua. Se!'glpc o. !3. 
D. Mal'hl da Cosb, ro" Sergipe n. 18. 
José M:>ria. da Concciçiio, r1m Boulcvard.,. 

S .Chl'istD vão n. 17. 

L istu. n, 9.'1 

Bot' tlaroo Ribeiro, ReseH<Itorio do l'edi'U· 
gn:ho. 
· (;n.hriel Jo~quim Antttn()S Nevo~. t'lll\ do 
l~la.mcugo n . 2. 

Jo;'io Vaz do Miranda , rua. uo Flamengo> 
11 . 2. 

Henrique Dultuc ll:st ra.da., rua S. Ca.rlo.s 
n. l l)l.l , 

Roque Mon Loit•o, ra:L l~lot•ontína n. !. 
.\IWlnio La.ge, Di<l! Lla Ct•uz n. 21. 
O . G r:~.ugé , rua. nr. Joaquim Silva. n. 57. 
Phil Slu.ugh to t•, t' ll'.l. lia. Quitanda n . 3!). 
Domingos .Jus<! Dias, l'ua. do Rezende· 

11. !O'J. 
Oa.t' los Ata.lil.Ja tia Silveira., rua. Ma.noel Vl

clorino o . 90. 
Manoel Porei t•a Lopc~. latleil'a. do Senll.\!o 

n. 49. 
Antonio Lopes de Oliveira, rua D. M•Lt"ioJ. 

n. 2ú • . 
Manoel Sa.nches, rua. Jos<l D.JmingtlCS n .. 2. 
Antonio Jo$é de Carvalho, rua. da. Urugua·· 

yana. n. 122. 
J oã.o F. da Graça, rua do Roza.rio n. 8 . 
Ma noel Martins, r111 Cilomerino n, 76, 
Delptlio~ do.~ Anjos, rua G.Lmerino n. 76. 
Arm<uld() Mr.r~ins, r11a Ca.merino n. 7G. 
Ma.rtG dos Anjos, rua. Cll.llllll'ino n. 7ü. 

· AntôniG do Amaral, l.'lla. camel'ino n. 76., 
rei 
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Arthur Vianna, rua. Primeiro de MM'ÇG Arlindo G1>mes Barroso Junior, rua Vis· 
n. 68. conde de Sa.nta. Cruz n. 17. 
·Rocha Soares, rua Primeiro de M:~orço J. A. de Monteh·o Lopes, rua Bambina 

n. 2. ·n. li9. 
Manoel d~!- Silva Costa, rua S. Joaquim. Gil Brandão, rua do Lavradio n. 182. 
José Dommgos Pardal, rua. Sergipe n·. 9. Francisco Cezario de Azev~>do, Meyer. 
Manoel Go11çalves, rna Formoza. Ladisláu Rodrigues da. Rocha, rua Goncal-
Constantino L, Fincher, rua. Guanabara. ves Dias n. 69. 

·n. 6. · Francil300 Fert•eil•a. de Ca.t•valho, Travessa. 
José Si.mões, F.staci.o 1le Sá. n. 14. S . Sebast ião n. 15. · 
José Joaquim Fernandes, Esta.cío de Sâ Manoel Corrêa Madeira, t•ua do Rezende 

n. 29. o: 92. 
Joaquim Esteves Juní~Jr, rua s. Lepoldo salvador Segt•edo, rua Marc1aez do Pombal 

-n, lOS. · · n. 31. 
Joaquim F. de Freitas, rua Silva Manoel · Jos•'l- Gigante, rua. D. Feliciana. n. 176 . 

. n. 22. Gabr iel Canedo Leite, rua Marquoz do S. 
R. S. de Azevedo, r ua do ca.ttete n. 75. Vicente n.. 41. 
Moysés Jansen do Po.ço, :ulvogado c1•imi~ João Baptista Modesto de Deus, Ladeira 

na.l, rua Colina n. 10 do Pedro Antonio n. 15. 
Antonio Jusê d'Andrade, Estrada. Rea.l da João de Nascimento. 

de Santa Cruz n, 113. Antonio Francisco Rangel de Azevedo Cos-
Ca.r1os Gome3 de Oliveira., l'Ua Barata Ri- ta, rua Padilba. n. 4, Engenho de Dllll'tl'O. 

beiro n. 34 . Joaquim Alves Pereira de Carvalho, rua 
do Mattoso n. 5. 

Ant vnío Cru·los Pereira., Jnl:io Vereza., rua. Jockey Club n. 37. 
Bet•uardo Corrêa da. Cunha., rua Minas Joaquim Mendes dos Santos, rua do Hos-

,n . 6-H. . ]>icio n . 18l. 
João Antonio Leitã:o, rua Theophilo Ottoni Francisco carusso, rua Sant'Anna. n. 148. 

n. 154. 
Ma.ri11 A. Ga.~ ipna. Borchert, rua Barão de 

. Sertorio n. 4. 
Paulln o Borchor I , rua B:~.rão de Sertorio 

n . 4. 
Rodofpho Borchert, rua Barão de Sertorio 

n. L 
Ousta.vo P. Reis, rua da Belln. Vista 

n. B2tl. 
Nicacio Augusto Ferreira Campos, rua de 

Santo Amaro n. 9. 
Pedro Monteiro, Morro da Providencia. 

n. 2 . · 
José Mari~nno Pinto, Morro do Pinto 

. ]}, 42. 
Olympio Josê dos Santos, 1•ua. Delphlru 

n. 3. 
Ma.rcos Francisco Paula Reis, rua Bella 

iVista. n. A 29. • 

Lista n. 91, 

I.is!:a n . o:; 

Joa<tuim Mat•ia Alves !la Silva, rua. Silva 
Jardim n. 1. 

JOI·ge Gouveia Mourão, t•ua da Ca.rioc:\ 
n. 85 A. 

João José de Ca.rvalho, t'ua do Hospício 
n. 241. 

Manoel Maria de Oliveira, travessa do 
Mosqueira n. 5. 

Olyropio de Miranda e Silva, rua. 24 de 
Maio n. ~. 

Alvaro Deolindo C. de :\Hranda. e Horta, 
rua dos Ara ujos n. 4 . 

Luiz Gomes Pacheco, rua do Senado n. 1213. 
José Ribeiro, rua Barii.o de Mesquita JJ. 10. 
W. Carlos de Noronha. e Silva., rua. Fel'-

nando Marlollo n. 4. 
Guilherme Cruz de Oliveu·a., rua. Aquida

ban n. 14. 
João Jacintb.o de Almeida, roa Teixeira. 

Joa.quim Gonçalves Lindo, rua de S. Leo· Pinto n, 56. 
·,poldo n. 153 . João Silva., rua Matheus n. 12 (Meyer). 

Felis berto Olympio dos Reis, rua. da Saude Alvaro Mat•fiíns Teixeira, estação do Ra-
n. 225. mos (E . F . Leopoldina). 

Leodgaro Joaquim Fernando, rua. do Pro· João Lima de Vasconcellos, rua dos Arcos 
posito n. 47. u . 39. ' 
. ·Manoel Pinto de Madureira, Est rada. da. Manoel Montinho Maia, rua. Berquó n , : 

'Penha. n . 93. (Piedade .) 
-Antonio Pereira Lemos, rua Conde de Por· Ar thur Marques Ga.apa.r, r ua Commenda· 

to Alegre, n. 20. dor TeUes n. 38. 
Arlindo Gomes Oliveira Barroso, rua. Vis· Edu:J.rdo Eugenio Pacheco da. Rocha, rtul. 

·ilonde de Santa Cruz n. 15. · Barbosa n. ll. 
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José Honorio, t•ua Formosa. n, I~. Pedro Lucia de Campoo, rua. dos Invalidas 
Nicoláo Sampa.io, rua do Campinbo n. \23. - n. 24. 
Manoel Gomes da. ~·onseca, rua. ([o C(l.m- Jorge Alve.~ de Moura, rua. Conselhcil•o 

pinho n. 78 . Mor<~.cs Va.llo n. 10. 
Edmundo do Couto . Antonio Costa. c Silva, r ua. La.urindo Rn· 
.\.ntonio José da Silva. Guimarães, ru;~ da bello n. 36 (Estaalo) . 

·Carioc·1 n. 70. José Rodrigues de Almeida ).f ar iano, ru(t 
Bolmiro Ga.briel. Visconde do Itauna n. 91. 
Luiz Fernandes Peixoto, rua. .Joaquim José Souzn, AzeTcdo, lade ira Villa. Rie~L 

:'.leyer n . 33. n . 7. 

Li;ta " · 96 
Carlos Col'rea Lourençó, rua. Goya.z n. :28 . 
Luiz Ouiot, rua do Socado n. 11. 
Ca.t·los Berga, rua. D. Fe licia.na n . 163 , 
.José Rodrigues da Silvn., r ua. ua. Americ;.L José ,~utonio da C~st.a Riboiro, ru;~ São 

Leopoldo n. 40 (avenida). n. 157. 
Antonio Candido, ru'~ S. Leopoldo n. 40 

{:wenida.). . 
Josú do.s RQnLos Fcrnanilcs, l'UCl. u<~. Amerlc<L 

o. 157. 
Eduardo 'Miranda, rua. <; . Leopoldo n. 40 

ravcnida). 
Hei tot• r:a.(rlino NomLto, hccco do Broganç;t 

n. 30 . 
Natal Mazela Florinda, rua S. Leopoldo 

n. 40 (avenida). Lista n . 97 · 
Ros:1. de Souza , rua. S. Leopoldo n. 40 

(avenida.). Manoel l<~cintho Camara., rua. Visconde li () 

11. 40 Itauna 11. 77. Augusto da Cost&, rua S. Leopohlo 
;a.venit.la). J. Ca.ndiilo Costa, ru:~ Paclilha. 

Jaciotho da. Costa., rua S. Loopoldo n. 40 
(avenida). 

JoaQuim Monteit•o da Costa, ~·ua S. Leo· 
j>Oldo n, 40 (avenida). 

:\lanool Gonçalves At'L·nda., t'ua. Senador 
Alencar n. 46 A . 

Manoel Dua.rto Fll.r ia, rua S. Leopoldo 
ll. 40 (avenida.). 

G. Ferreira. Lopes. rua Apt•a7.lvcl n. 3. 
Eduardo Vog Asiê rc, ru<\ de S . . Jose n. 38. 
Sotoro do Va.lle. rua Pereira. ~unes n. 51. 
Arthur Cesar da Silveira, rua do :-luocio 

n. 33. 
Oscar de Freitas, rua. do Nuncio n. 33. 
Alferes .José de Oliveit•a. Vasques .Tnoior. 
Rein:~. ld.o .Jorge dt\ Silva, rua da Providen-

cia. n. 72. 
Luiz Brandão, rua Visconde do Rio Branco 

Jl. 35. 
.José Ferreira da Cosf.;t, ostrada. da. Penha 

n. 132. . · 
Antonio .T nlio da. Rocha, l'ua. da. Alfa.ndega 

u . 72 . 
Migu~l Gonçalves de Almeida, rua. Tobia.;; 

Barl'eto n. 31. 
Bento M. Pereira. de Lemos, rua de São 

Francisco Xavier n. 165. 
Clemente Pereira, rua. Bambina. n. 39. 
Antonio Guedes de Almeida, travessa do 

Senado n . 8 . 
Arthu'r Soares P into. 
José Luiz da Garoa Fernandos, ruo, Hcnri· 

11ue Dia$ n. 18. 
Joaquim de Oliveira. Lima. Sobrinho; rua 

Pedro Ivo n. 21. 
Pa.ulino Botelho, rua. Francisco Eugen io 

,u. 4. 
Antonio Bento Ramos, 1•ua. Thoophilo Ot

·.toni n, 134. 

João H.amll·o J.!:stoves, ladeira <lo scminn.:•io 
ll. 43 . 

BerDarllo Mari;tno Ro7.,1.S, ladeira. do Se· 
minar io n . 4i~ . 

Arnaltlo tla Silva., lwleira du Scminario 
1). 43 . 

i\!anooJ <ht Sit va, W.:lelra. do Seminnl'io 
n. 43 . 

f r. a bel Cama.cbo Per ez , 1<tdcire~. ilo Sem i
ga.rio n. 43. 

Carmen c ama.c'lto Porez, l:l.deira do Semi· 
na.rio n. 43 . 

Mauricio Caroacho Pcrez, ladeira do So
minario n. 43. 

Bernardo Carua.clto Pcrcz, ladeira. do Semi· 
nario o. 43. 

Maria Camacho l'oroz, ladeira do Semi· 
nario n. 43. 

.José Cnm acho l'croz, r ua :'>lariz c Bat•t·os 
o. l. 

Pedro Camacho 1Jorcz, rnu. Diamantina. 
n. 9. 

Gumersindo ltlos. 
Conceiçii.o Ojed<~, ladeira do Semicario 

n. 54. 
Chr1sto camacho Perez, rua Minas n. I. 
Albertina Oliveira Perez, rua. Minas u .1. 
João Oliveira Pcrez, rua :\lina.s n. 1. 
Ruy de M. Albuqnerqne, rua do La.vradio 

n. 151. · 
Joaquim Pinto da Silva., pra.ç<\ da. Repu

blica n. 36. 
Naza.rio Lima, l'Ua. Firmino Fragozo n. 28 

(Mndureira) . 
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Geoesio R. da Motta, rua do Gatumbs 
n. 17. 
Gus~vo Pio Nunes, roa do Bispo n. 26. 
. \lva.ro Coelho Martins, rua do Scna.ci'J 

n. 156. 
João Guilherme de Som~a e tamilia, ru:~. 

Chaves Faria. n. 3 . 
João Dias Leite, rua D. Marciana. o • 17. 
Firmino Rocha., rua. Oliveira. Fausto n . 9. 
Capitão de m ar a guorra, engeollciro, 

Jorge Augusto Corrêa, rua General Bruce 
n. ~- . 

Joaquim Ferroir-J. Cardoso Ma.ia, t'l.la. Sole
·dade n. 11. 

Euclides de ;\louru. Velho, rua Cat•doso 
n. 20(er,taçioDr. Frontin). 

Manoel Alves da Araujo, rt•a. Car doso 
n. 20 (CS~ Dr. Frontin). 

João Manoel de Souza Ma•le ii'03, rua do 
Hospi~io n . 205. 

Alexandrina · Ca ffi.(i03 de McdcÜ'O$, rua. do 
Ho~pieio n . 205. 

Joaquim da Silva. Medeil'Os, r ua do Hos
pici o n. 205. 

Constantino Real, ladeira da Glorlu. n . 19. 
Amalia do~ &~otos Do\'Ossa, l<tdOira da 

Glori" n . 19. 
Bel mim do Castro Rea.l, ladeira da Gloria 

n . 19. 
Hera11lito Mattol!, t•u::~. do Ct~ttctc n. ll7 . 
Josê da. Costa Nunes, rua da Harmonia 

n . 6. 
João do Souza P inlo, rua. S . Paulo n . 119. 

Lista 1~ . 98 

Francisco Paulo Bazzarcl.li, rua do Thea.tro 
n. 29, 

Isa.ltlno Carneir o da Rocha ;\{euczcs, rua. 
dos Arcos n. 51. 

Antouio Gusman, rua do Lavra.dion. 94. 
Joa.qu im Placido da. Silva, rur1. do La.vradio 

n. 94, loja. 
Augusto Coutinho Percit·a , ru:~. do t.av 1~· 

dio n. 86; 
Igna.nio Po1•eira Dia.s, ru:\ do La.vradio 

n. 74. 
Seraphim Luiz d:~. Cilsta, l'Ua do Lavra

dia 11. 74. 
Ignaclo de Olivoil•a , praia do Russel n. 14. 
José Elysio Côrtes Lisbon , p1·~da do Russel 

n. 91. 

Lista n , 99 · 

José Ma.n()el Branco. 
Theopbilo Tizou. 
Antonio de Souta. CI1Si.ro. 
Custodio Marques de Leite. 
Fa.ustino Fernandes Peres. 

. Pepità. Ferreira. de Ca.rvalbo. 
Vicente dos Santos. 

José Aiooso. 
Antonio do Souza. 
Rozaria. da Conceição . 
Soba.stía.na. do ltozario . 
Joaquim da Silva . 
Nlcotáo Figuoírôa Rivcra. 
Seratlm Pinheiro. 
Joio campa.itc , rua elo Alcan~ra n. 2 . 
Matheus Aymoré de Vasconcollos. l' tH~ 

Anna Leonidia n. 17. 
Acbiles Sisto. rua. Viscond~ de Ib una nu·· 

mero 24:1 . 

f ,ista n. tOO 

Maria de Jesus Ma1·tiJlS, rua Dr . Pa di!Jia. 
n. 58 (Engenho de Den tro) . 

Luiz Martins Henriqu i!S, l 'Ua Dr . Padillla. 
o. 58 (Engenho do l)(,otro). . . 

José Martins Hanriques, rua Dr. Pad~llt:~ 
n. 58 (ECigenho de Dentro) . 

Antonio Martins Hend ques, ru:~. Dr . Padi· 
lha n. 58 (Engenho de Oant ro) . 

Joaquim Ma.rtins H:enriques. rua Dr·. Pa•Jí.
lha. n. 58 ( Engen 1lo de Oen t1·o) . 
O~niel Martins Henl'iques. l'U& Dr. Pa.Uilha. 

11 . 5':1 (Engenho de Dentro) . . 
Diogo Martins Henriques. r u:-o Dr . Padilh~1 

n. 58 (Engenho de Dentro) . 
Clara de Jesus Mar tins, r ua Dl' . Padilha 

n. 58 (Engenho de Dentro). 
Joa.noa. de Ma.rt ins Henriques, r ua. Dr. Pa

dilba n. 58 (Eoganho d:l Den~ro) . 
Domingos Teíx:eit·a. Rlbas, r ua de S . Fran· 

cisco Xtlvier n. 50. . 
l~ra.ocisco An tonio do Soma •. 
An\onio Bernardo AI ves, rua de S. F ea.n-

cisco Xa. vier 11. 38. · 
Ma.rll\ Benedicta. da. Co.s ta, rua de S . Fran 
cisco Xavier n. 38. 

José RodrigLlM Gonça.lv<JS. ru!l. de S. Fran
cisco Xavier o . 38 . 

Antonio F1•anctseo Aldo. rua do S. Fra n
cisco Xo.viol' n. 38. 

D logo Mar ti os Henrlq ues. l'Ua. Dr . Padilll:lJ 
n . 68 (l!:nganho do Don t.rv). . 

Lista n. 101 

Antonio Pinto Teixeira . 
Antonio RoJ rigues da Silm . 
May noni AugusLQ. 
Rezende Muniz . 
Ma.noel de Pinho. 
João José Teh:eh·a . 
Ismael Vieira. -Borges. 
Jayme de A ranjo . 
Jos6 Calvert i. 
Alfredo Castro Silva. 
Ma.noel Antonio Gonço.lve3 Cerqueira. 
David Soares • 
JoSé da. Silva Sa.nsã.o. 
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Antonio ?llartins da Costa. 
.José Barreto . 
lto borta Martins dos Santos. 
. José de Macedo. 
• José Lope~. 
Manoel Lo]>es da. Silva. 
Jo110 Machado Alves. 
M:tnocl Souz<L Bi1l'bosa. 
Ma.nool do A~sumpção. 
Joaquim José Belúm. 
. José Alves de· C~stilhos. 
Hermes José Lourenço • 
.João Perez. 
Zeferino Lourenço de M<:.ceclo. 
Joaquim Tertuli<J.no d<l S:l l'a. 
Theodorico Primo Ogner. 
Olympio Fr11.nci~co. 
Antonio Forrei r a. 
Damião da. R o aba. 
An-tonio Theodoro de Mello. 
~Ia noel José Corrêa. 
.los6 .J. ' Carvalho. 
GiOV(.UJli. 
.José Pereira., 
Sa.nt'Anna. 
.João Caldas. 
Benedicto de F[lria. 
Euclides. 
Ignacio da. Silva. 
Antonio Alves. 
Manoel Gomes. 
Josê Vaz. 
Viriato Rodrigues. 
Euelides lUbeiro. 
João Rosas. 
Arlindo Monda.y. 
João Fel'reira. 

L istll n. 10:2 

Antonio Soares de Pinho.· 
Niiguel Duarte Br:l ndão. 
Orlando Costa.. 
• h•thur Freim de SanL'Annu.. 
).Ia.noel Dias Delgado. 
·Manoel RodL•igues da. Costa. 
. \ntooio Ferreira. de Almeicln.. 
.roaé Roilrigues. 
Julio de CaL•valho Sa.ra.iva. 
José ela Silva Sal vnclm· . 

Lista n. 103 

Antonio Melgaco . 
Alronso Cabral Ooria., rua. Guedes n. l. 
Antonio Viola Co1•mito, PtLquetá. . 
Pedro Augnsto . 
-Tnlio de. Dutru, Junio1•, ruo. Barão úe :O.tes· 

r,uita. n. 30 ,\. 
.Jet•onymo J<Js6 FcJn•oil·:L Bt•aga :-<otto rua 

P1·imeirv de1!arço n. 29. ' 

Octaviaoo Osot•io, rua Jntlus tt•ial n. 8 lJ , 
l":llrlosAlva.res. rua tlo Ouvidor n. 68 . 
J tL!io Jo;•go, rua do Ouvidor n. G6. 
Carlos V. Vímener, rua. do Ouvidor n. ütl. 
Antonio ~J;u·i,ins Gome~. ru:1 do Ouvidor 

li. ôfl. 

Lista n. lOJ. 

Octavio BarlJOsa C!U'neit•o, rua de Santo 
,\maro n. 70. 

Armando CarMiro, rua Real Grandeza 
n. 44 n. 

Cornc!io Moreil'a, rmt Emitia Guim:wiic' 
n .. r;, 

I-Iermcnegildo Reinaldo Rocha, ru:t Nic· 
meyor n. 135 (Engenl1o de DontL'o). 

Luiz Pamisi, rua Frei Caneca. n. 188. 
Emanuel Ignaeiotle Mesquit:t, r u<t Gomes 

Serpa n. 7 {Piedade). 
Thomaz de Araujo, rua das Laranjeira s 

11, 15. 
Trajano S. V. de Medeiros, 1'tlib Barão de 

Flamengo. · 
Alft·euo .J. \lo Paço, r11a Nova. Gu&nahara 

n. 3. 

Lista 11, 105 

,\rl.hm• Paíva, l'll1l. Benjllmin Con~tau t 
n., 44. 

Malaqnias Pci'Oira. d<L Sil va Ju nior, Co t~ 
vcllo JJ. 2. 

Tobüts do Amaral, t•ua Gttnno.hwa n. 32 • 

A u ~usto C<LllÜ>ão de Mello, t'U u. Bariio de 
Iguatcmy n. A 2 . 

Jo:J•nusto Ad.olplio Fesq, rua. Benjamin Cons· 
tunt n. 5 C. 

Juão Fcrnamlcs da. Sil\'<\, rmt Bcaja.míu 
Coustant n. 5 c. 

José MeiL•ellcs, rua Elionc dG Almeida 
n. 22. 

Antonio de Almeida. Helio, rua General 
Gurjão n. G. 

Guilherme F. da Si! v a, rua Benja min 
Cons~ant n. 5 C. 

Alfredo GooçalvP.s, rua. du Lavmdio n. 63. 
Cíee['o Lo bato, l'Ua. do Rezende n. 158. 
Alfredo Mourão, rua Souza FL•anco n. 23 B. 
João Pontes, rua Conde Bomfim n. 60. 
F['ancisco P enedo, rua Eulina n. 23. J. Mariano de Oliveira, rua. Benjamin 
Luiz Palmeira, rua da Quitanda n. 38. I Consta.nt n. 40. 
Alvaro da Costa Braga, rno1'ru do Barro Jo[!,quim Ba.gueira. Leal, Azylo de luva· 

Velho n. 15 . lidos. 
Antonio Durao, rua Joaquim Silva n. 36. Ra.phael Augusto da Cunha. Mattos Filho, 
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Lista n. 106 

Ft•a.ncisco de Maoodo Pans, rua Santa 
Glll'ÍS tina n . 35. 

João B:tptista de Araujo Famtlia.l', !'Uil 
Santa Christíno. n. 35. 

Alfr•cdo Torres, rua Santa Christín~ 
n. 35. 

Antonio Gucnetro de Almeida, rua. Sanh 
Chrístina n. 35. 

·~!gerto Ribeiro, r11a. Santa Christina. 
n. ,);). 

Adolpho Ta.n.res Pena, ru[t Sa.nb, Chris· 
tina n. 35. 

F1·uctuozo Fontoura Filho,rua Santa Chris· 
tina n. 35. 

Sylvio HilarloRibeiro, rua Santa Clu:istina 
Q. 35. 

CS.udido Vieira, rua do Ouvidor n. 100. 
Oso,al' Van J~rven, 1·ua Tavt\reg Bástos 

n~ 35. 
Octavio Vau Ervcn, rua Tava.res Bastos 

n. 35. 
Sylvio Van Erven, rua T1warcs Ba.sto3 

n. 35. 

Lista n. 101 

Jeaquim dos Reis Pereira. 
João Rodrigues campos. 
Grogorio Franje Pinnu. . 
Aleundm José Viei 1'<1. 
F!'ancJsco José da Silva R~tmos. 
Felippo Minscb Benito. 
Jolto Gúrous d.11 Si! v a. 
. José Alüxandrc d:J. CLinha. 
Sebu.stiã.o RoilrigUt;lS Ferreira. 
Jo1·ge da Silvalbmcs. 
Rubons Ang lll;to da Silva Tumlnt. 
:Munool BCI'Dil.rdino lV!iJ.rtins. 
~anool Gunçalvos Pereira.. 
.loues Continue S:.ntí11go. 
. Juã.o Ma.l'anliã.o Q1lintaua.. 
Augusto Murques Faria. 
Manoel Pinto do Olivsii·a.. 
Manvol Coelho dil Silva. 
Autou!O do Oliveira Côrtes, 
Podt•o Alongo. 
Jost:i da Silveirn.. 
Anhur du. Ros<l.. 
João Marinho. 
Manoel Dias Seixas. 
Edgar Ra.rnos. 
Fru.nci~co Muniz Machado. 
Fl·anci»co José Costa. 
Joã.o Sil veii·a da Silva. 
Abilio Simões . 
Ruland Pinto Ribeiro. 
Antonio Mattos. 
Manoel Gomes. 
José Anas:tacio Cordeiro. 
Manoel Escorez Hernandes. 

Raul Frallcisco rle Cm·valho. 
.Joaquim Cll.rlos de Oliveir a. 
Alf'rnrlo .roaquim. 
José Luíz Ba.~reto. 
M:tnoel Custodio Rc"o. 
Arthnr de Assis Pínbci!'O. 
Angclo Augusto da. Silva. Funiles. 
José Ribeiro de Azevedo Sobrinho. 
José Caotisão da. Si!Vil.. 
Al!'rcdo Poreim Novu.cs. 
Fm·nan<lo ,los Santos. 
Manoel Victo~·ioo Morac3. 
C;tyrbav Gome~ Pa.tricio. 
.Joaquim Baptista Junior . 
João Clemente Chaves. 
Antonio Gnnçalves dos Santos. 
José Miguel Gomes. 
La.udelioo Canuto Figueira. 
Joaquim Tcili:Cil'a e Costa.. 
José Meri<iio Chorando. 
José Alves da Silva. 
Ernesto Francisco Silveira.. 
Manoel Machado Valladão. 
José Ferreira Machado. 

Lista n. 108 

HumlJcl'Lo de Oliveira,, rua Alencar n. 4 
(S. Cllristo vão) . · 

Jaymoda Silva Oliveira gmmla-marinha , 
ma Senaflor Alencar n. 4 (S. Chris tovã.o). 

Persevora.ndo de Olivc ü·;J,, rua Senadol' 
Alencar n. 4 (S. Christovã.o) . 

Manoel Dia.s Bl'a.ga, 2• tenente-macbiuista, 
l'U~L do Mat&oso n. 15 . 

Islllael Dias Braga, rua do Sacramento 
n. 28. 

Oet.avio Jos!l Ba1·bos:t, rua Lar a u. 32. 
Fl'<tncisco Xavier Alca.ut ara Filho. i ra

ves~a Marietta. n. 5. 
Avolin,, da Silveira. Vargas, aspil•a.nte a. 

commissado, rua da. Maugueir<l n. 18 • 
MurLO Sog;~das Vi;mna, r u;\ Pau Fe~ro A 

2! (S. Cliríotovlí.o). 
.José Augusto Vinllac; .luniol'. l'Ua do ltia

clmelo n. ~07. 
Cu.rlos Nestor do Sa.mpaio, ma VisconLlc 

de Sepoti b·,~ n. 49. 
TltP.o!'hllu tio Fada, rua Cassia.no n . 43 . 
Tíberio l3ut•lamaque Campos Nunes. fll>1. 

Mig uel F~1·nandes n , A l. · 
,Tasó Patrocinio de Freitas. r mt Maria 

Flora n. 7. 
JuranJ.y L. de Oliveira. rua D. Anna 

NtJry n. 89. 
José Francisco Moreira., r ua de S. Janua

rio n. o7. 
Agenor Rocha, rua Angelica n. 18 (estação 

do Meyer). 
A. Villar, rua Visconde de Uruguay 

n. 134. 
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Sergio Lopes do Souza, rua Silva Manoel E . C. La.v iaja,rua.do La.Yradion. 85. 
n . 30, - - Amllli Knot.cr, rnado L<J.vradion . 85. 

Irinou Xavier Brito. rua Ta.ylot' n. 26. Anniba.r dos lttm os Pinto, rua do Lavradio 
Cesa.r Dua.t•tc. rua. Gomos Machado u. 6 n. 63. 

(NiUuwoy) · . _ Anlúnio ~Iot•eh·a d<l S ilva rua do LaVl'<-U.lio 
· Edu<u·rl lmltg . rua <lo~ Invahdos c. 21. 0 ()3 ' 

José Jo'!.q uim IIonor a.to de Souza. rua Ret•l ] · · 
Grandeza n. J\8. J ustitlii\no C.~slilllo Lobo, t'tt<\ do Lavr;Wio, 

Joaquim Manoel da Cuoha. rua A11na n. 53. 
Leonid ia. n. 8 .Joã.o dos ltc is etwdozo, run. da Relar,ão-

Luciano Ayro3a. praia. de Bota.f\Jgo n. 138. n. 1 B. 
Tava.ros Guerra. r na. GeROral Canabat•t•o ~Janoo l Antonio, nm L:J.Yt'au io n . 6:3. 

n. 31. .J _.ão Latot'L'<J, t'ua.do Luvradio o. 92. 
Leocadio C<•etano Va lle, rua Condi! •lc Henriqne Ences, rua. do Hospicio n. 180. 

Bomfim n. 33. 
Aoacleto Cluw:1.ntcs C[lrnciro, r ua do Areal! 

n . LO. 
Henrfquc B. Guitun.rãc~. t'U<\ dn Catet.to 

11, 175. 
Lindolpho Messedcr, r ua. Ama.zonas 

n. D. 2. 
Mario Desrnarais Costa.. rua. F rancisco Ma· 

noel n. 13 B. 
João Fo!co. l'ttU. Liberdade n. 24. 
Manoel Francisco Ga.nejo, rua Ma uá 

n. 4 A. 
Jo~é L. Martins l?l!nha. rua. :Manoel<l Bar-

IJosa. n. 7. · 
Julio Ba.rreiros. r ua. Dr . Souza Novos 

n. 17. · -
Cícero Alme ida, rua V<J. l!adã o, 13 (Nltlte

roy) . 
Eduat•do E. de Castr·o, rua. Sant' Anna (ave

nida do Couto). 
Octa.cilio Silv a, I'ua Conde do Bomfim 

11 . 66. 
Alva1•o Gomes, rua Barão <le Ubá (vill<t 

Carneiro Leão u. 22). 
Helvidio Lopes, rua Barão uo Amazonas 

n. 116 (Nitllaroy) . 
E. Vidal de C(tmpos Mello, rua do Mattoso 

n. 29. 

L ista "-· 109 

<_<ustavv _\,iotpllo Pldligret. 
João José F . ele Souz 1 Junior. 
Ma.nvel Gon~.a.lves de Mattos. 

[. isl« " · 109 

Oscar do Souza ~~;~ttos. 
AnLonio Duat·te Ctmha. 
Ca.r los B . Pimentel . . 
Alfredo Jose de Faria. 
João do Aguio.t· c Silva. 
F1·a.ncísco .l os•~ Sa.t•monto. 
C'lmillo de Lcllis Toixoira. 
Agostinho MontClil'o Vasqucs. 
Jose Apollio,u•io de A1.cvc!lo. 
.Joiío Alcxl1.ndre do~ Santos . 
Maul'icio B:n•boz.'l.. 
Ga.lolino 8.1.0 ~ia.go. 
1~\piolí.n de Ca.stl'o. 
.Mau!'icio Manhães Jtonncr. 
Luiz Antoniu (le Siqueira. 
Joao fr<tncisco th\S Ch:.t._gns . 
~ii~uel Jover . 
Frii.ucisco Chal•es . 
Quiutino Vt\lcnça de Mollo, r ua rio Hospicio 

n. J(j[ . Antonio de Olivoir <t 'l'cllos, rua Nova. de 
S . LClopoldo n. 9 L. 

'VI!IItl.m DaYid, r\ia Silva Jat•dim n . 24 Francheu LoptJ:;, rm1 1.h1 M.iser icordia 
(Nitb.oroy). n. 106 . 

Joaquim Accioli, rua Lino Teixeira u. 58. Emilia no Pcl'cira uo~ sanlos. 
Eduar.lo Medina Machado, Cachamby na.rio Siln t, r ua .loão C:J.otano 11. 107. 

n.A~t~Ílio Pedt•oso Sonto, rua do Lanadio Albino .\ntonio Toloni, Marechal RangeL 
n. 91. n. 13. 

João de Pavuna, t'U~\ do Utvradio o. 91. J. Nurcizo E . da Cunba . 
. .-\.lval'O Corrõa de Almeida, rua d o Rezende Francisco Luiz de Moraes. 
n. 63. _ José Bonifacio da Silva . 

Bonl!Mio da Silv:t. Coelho, rua do Lavra- Jos6 Severo de Carvalho. 
dio n. 110. Domiogos Lopes Leite . 

AntoJio d a. S . Xen~s. J'ua tlo Lavradlo Vicente Lopes . 
n. 120. Antonio José Peixoto. 

At·celino c. Rodrigues, rua do Rezende n. 63 Antonio Salvino Cavalcanti. 
Antonio Sena , rua. do La.vratlio n. 89 . Antonio da Silva. Monteiro. 
Josê Gonça.l ves, rna. do Lav['a,dlo n. 89. Ma coei Francisco dos Santos, 
W, Aulcr, r ua. do Lavradio n. 104, Bet•nardo Senf. 
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Agapito Polary, rua Gomes Serpa. n. 45 
(Piedade). 

Antonio Menezes Trincltaru. 
-Alexandre Antonio de Lima. 

Lista n. 1.10 

Alarico Mat•inho C. de Barros. 
Ernesto Rodt·igues Pereira d'Utra. 
Marcellino Lara da Silva. 
1\fanoel Cificandro Ma.dureira, rua. João Cae· 

tano n. 145. 
Rossino Martins. 
Manoel do Couto Nogueira. 
Jorge Bono Gomes, ruil. du. Quita.JJtla :1, 45. 
Josú Portugal. 
Manoel Ben !gno do Nasci monto. 
Gabriel M . de Arruda, -
Antf,nio Coutinho. 
Ramon Muncinnel Fortuny. 
Roberto Torzillo. 
J. F. de Ca.rya.lho e Siva.. 
Ildefonso dos Santos. 
Umberto Coutinho, 
Ovidio Mat•tins. 
Manoel Benicio de Souza. 
Odorico Alves dos Santos. 
Antonio de la Cuesta. 
Melchior Coelho. 
Manoel Maehado Falcão. 
Joaquim EnzGbio de Mello. 
João de Araujo. 
Antonio Duarte Baptista. 
Frederico A. S. Braga. 
A.. Avelino Pereira. 
Pedro Virós Larnor. 
Agapito Dantas. 
Francisco Cordeiro. 
·Genezio do Patrocínio. 
Agenor Azaro o r. 
José ola Gama Manhaes. 
Pascho<ll Martins. 
Americo BarlJoaa da. Sílva. 

Lista A 

José Ferreira. 
Jayme da Silva. 
Manoel Marinho. 
João Fernandes. 
Felippe Dino Pinto Aleil:o. 
Carlos Dias de Pinho. 
Manoel José da Ceia. 
Joaquim Gonçalves Maia . 
Manoel Madeira. 
Antonio Julio Gonçalves. 
Alvaro Francisco Barbosa .. 
Cesar Pompeu Gomes . 
Mario Lourenço da Cunha. 
O~cal· Victo~·ino dos Santos. 
.Joaquim M. Gonça.L ves Pereira. 
Sebastião da Fonseca Teixeira. 

Agostinho Gomes. 
Francisco Cordcü•o Al>es. 
Luiz Monteiro. 
Da.golmrto Pereira. 
Manoel Augusto dn Mello Rego. 

/.i>ta B 

Dr. Fnuklín Guede~ (m edico). rua <lo; 
Andradas n. 6. 

Augusto dos Santos, rua da Alfaoc\cga. 
n. 150. 

Cesa.r ,\. L .. Terrlnha, 1'11:1. ua Alfa ndcga.. 
MarceHino dos Santos, t•ua da Alfandega. 
Luiz Gomes Gouvêa, ru ;, d:t .\lfandegn. 
:Joaquim JosG de Souza, ~·ua da .\lfo.odcga 

n. 148. 
Berna.r<lO llua.rtc Monteiro, t'm\ da A1l'J.n

dega. n. 148. 
Joaquim de Carvalho .\lendin , rua tla 

Alfandoga n. 148, 
J. Oliveim Pinto, rua dtl.cUfandega. n.l46. 
Mario Salg-ado, rua da Alfa.ndega n. 146. 
Narciso de Oliveii·a. Pinto, rua da A1fan-

dega n. 1>16. 
~Ianocl Gomes Soa.re~. l'Ut\ th Alfantlq;:.t 

n. 145. 
Eduardo Pinto, rua. da .~lfaudega. n. 145, 
Adelin.o Souza., rua da. Alfandega. n. 145. 
A. Costa FJ•eitas, rua do Hospício n . 172. 
Ca.mwitlo Muniz, 1'Ua. do Hospicio n. 160 . 
M. F. da. Silva., rua do Hospício n. 168. 
Cassino Gomes de Ca.rv:J.!ho (cirw·giã o-dcn-

tista), rua dos Andradas n. 21. 
Sisypho Campos (plw.rmaceutico), rua do 

Senador Pompeu n. 9.2. 
José Rodrigues, rua de Gonçalves Dias 

n. 57. 
João Thomaz da Silva, Ja.carêpag 1:1á.. 
Luiz Cb.evalier, Irajá. 
José Luiz Gonçalves, r aa da. Alfúndega. 

n , !35. · 
João Carlos de Albuquerque Gondim, rua 

do Nuncio n. li, sob~o.do. 
Manoel Bayd, rua Gonçalves Dias n. 8 1, 

3• andar , 
Oscar Peixoto, rua. de Sant o Amaro, n. :17. 
Elias C. de Albuquer que, r ua Carolina 

Reydner n. 63. 
Jcronymo Scrquoíra., r ua do Mattoso n. 73, 
Leitão Almeida, rua dos In validos n . 24. 
Antooio·de Drummond, rua Coronel Soares 

n. 5. 
José Giudice , rno. da Quita.nd :~ n. 100. 
Ezequiel Mariano da Silva. 

J.is~u C 

Antonio Pereir::t Maia, rua de S. Pedro 
n. 139. 

Antonio Paulo Vi r!ira da Rocha , pr a1;>\ da 
Republica n. 20. 
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.José de Sá. Siqueü·a Cavalcanti, ruot do 
Sacr;m1ento n. 13. 

Ant·>nio Ferreira Torres. rua da Alf>\n-
\lc_Ja. n. 193. · 

Antont•> d.e Abra.ntos Monteiro, ruu. Came
rino n. 72. 

Jo?io Ribeiro de QtiOil'uZ, rua Scrqucira. Francisco de Paula Faria, rua. <lo Sacra
mento n. 13. Uma n. O. 

Brazilino Francisco d:.~ Espil'ito SauLo, ruJ. 
do Sacramento n. 3ti. 

Antonio Fra.ncisco d(I.Cogb,, rua Mig llel de 
!<'rias n. 52. 

Nestcr dJ N.._scirnDnJ;o GuMes, rua dO!! 
Anurallas n. ô. 

Eugenio Cunlw., becco de I.~ualerny, n. O. 
,\.lfl'Gdu So:tt'CS, rua, do :\! ll'Jcllal Argola 

n. 4. 

João A. Silva, rtn dos Ben~llídínos n. ta. 
Abilio Cabra.! Ra.mos,la.Lleíra do Ga.!1l.!L n .3. 

Lista "· 1/:l 

Leom.1'dü S. Turren te, rua úo Cosme Ve
lho n. 70. 

Capítâ'J Cust01.lio B:trNS d;t i'ilva., l'Ua do 
General Cam•tra. n. [()7. 

D1•. ltaul Gnedes, ru1.d<' .\Jfandega n. 193. 

Li>llt D 

Eurico da CamarJ. B1'.1g.\, rua d~s Anurct
ilas n. 18. 

Manoel Ba.rros, rua dos Andt·adas n. 18. 
Hermelinda Pacheco Braga, rua dos An

dralas n. 18. 
Fol'l'eiro. Nunes, rua dos Andra.das n. 18. 
Florido AlJilio Mendtls, rua dos Andra.das 

ll. lô. 
~Ianoel Vieira, rua. dos Andradas n. 16. 
Julio Pereira da Silva, rua dos Andradas 

n. 16. 
A!bGrto Mendes, rua dos Andradas n. lG. 
Ernosto José de Souza, ru"'· dos Andl'adas 

n. !6. 
Domingos Barbosa Bote lho, rua. dos An

dra.das n. 16. 
Symphronio Carvalho lla Silva;, rua dos 

Andradas n , 16. 
I<, rancisco Drummond, rua. dos Andradas 

n. 16. 
José da Costa P., ru:J. dos Andradas n. 16, 
Oscar Augusoo de Oliveira., ru•t dos Anrlr.>

das n. 16. . 
Tenente Edu:.trdo Joaquim de Lima, ru11 

dos Andt•adas n. 16. 
Baptista Mario de Souza, rua dos Andradas 

n. 10. 
Ricardo ViaUe.> Ramos, rua. dos _Andrad.as 

n. 16. 
Antonio du, Costa Gomes, travessa Dias da 

Costa n. 7 A. 
José R11ltista Ferreira. 
Lourenço Simões de Figuei1•edo, rua dos 

Andra.das n. 20. 

Ca.pitiíuCu8totlio BMI'O~ da Si lva, rua do 
Souto CiJ.rvalho n . ·ll A. 

.José Rotlt•'tgues tle OHveit>:J., ru~. d.o Geneml 
Camara.·n. W5. 

José Vieira Goulart, p1•aça uo Genera l Oso
rio n.ô. 

Jo~é Francisco Ribeiro da Silv~\, pt'aça (lo 
General Osorio n .. '28. 

Oscar Luiz Sa.rmento, pr•tça do Genor a.l 
Osorio n. ll (10 A). 

Sllvíno do Almeida e Sllva, r ua de São 
Pe~lro n. 129. .~· · 

Antonio Monteiro da Costa, l'U(I. de São 
PodtXl n. L27. E. 

João Furt :1do da Rocha, rua d.e S. PBdro 
n. L23. 

João de Ass1unpção e Souza, r ua dos An
drada~ u. 77. 

Manoel Lopes Ba.êta, rua de S. CltristoYã.o 
u. 9õ. 

Firmino JosG AI vos 1la Fonsc~a. . l 'U"- do~ 
Anrh·adas n . 59. 

J o;<l Soares, ma lia HJ~picio n. 179. 
Joã o Augusto Lune t, l'Lla dos Antlrad ~s 

n. 113. 
Avtltur d~• Sil\•eira Filrna.ndes, t 'ttl!. do Hos

picio n. 288. 
Cosal'io .José Cat•do.>o, ru•1 do Ge neral C:J.

marê~ u. 270. 
Manuel Dias Feruancle.~, rua Visconda do 

Riu Branco n. 57. 
José Teixeira da Costa Ventur a , l'II a do 

General Ca.mara n. 167 A. 
Rapllael Ga.reia Ramos, rua do Goncra.l Ca.· 

mar<\ n. Jô9. 
Antonio. Nogueira Gonça.lves, rua Genm•al 

Ci:t,rnara n. lG9. 

Lista F 
Miguol Emílio Romano, 1'11;). dos Andradas 

n '>') 
· J~;~ Chrislovão .de Oliveira., rua dos A n

t!ra.das n. 22. 

Joa•1uim Morpede8 Francisco Basto~, r ua 
Theophilo O ttoni n. 125. 

José Pombo Ga.l'cia, travessa de S . Fra.u·. 
dsco c! c Paula. n, I • Touente Joã.o M. Carvall10 Bemfica., rua 

Senador Euzebio n. 53, 
Antonio Vicente da Cruz, rua do Costa n.ô. 

Vol. tV. 

Antonio .José dos Santos, rua dus Aodra.das 
n. 128. · 

53 
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Segun4o Pombo G11reí:t,travcssr~ de S.Fran· Serafim Francisco Barreiras, rua dos Ao-
cisco de Paula n . l. tlr!tdas n. 2B A. 

Francisco Astorga Peres, rua Genaral Ca- Ormezinúa Maeh:W.o de Serctuoíra., tt•a-
mara n. 167 A. v essa. das Pu.t•i.ilhas n. -J. 

A rogo de Antonio Luiz do Rego e D. Vir- Arthm• Mourã<>, r ua llo L:~vradio n. 17 . 
ginia Paula da Cost;l Rago-l~urieo da C. Antonio Pires, ruo. do Lavradio n. 17. 
ltego, travessa da Vista Alegre n. 14. Da.vid C<erdoso ?\fende.~. rua do Lwrarlio 

Manoel Augusto Monteh·o,rua ele S. Pedro in. 17. . 
n. 144. Satut'ntno elo Ama1•a!, r ua de S. Ca.l'los 

.Sebastifw Lom•cnço Lenha, r ua de S. Pedro n. 82. 
n. 144. 

Ma.noe1 Lourr.nço Lr.nha., rua rle S. Perlro 
n. 144. 

Antonio Pinto Soares de Miranda, ru:J. de 
S. Pedro n. 144. 

Josú de.% Ramo.~. rua. de S. Pedro n. 144. 
Lydio Teixeira Son.res, rua de S. Pedro 

n. H4. 
Emillo Lobo , l'lla da Conceição n. 67. 
Rosa !\Iaria I.oho. rua da Conceição n. 57. 
Domingos C. Simões, rn<L Lal'ga. n. 122. 
Mal'garidi\ Simões, rua Lv.rga n. 122. 
José Rodrigues, largo de S. Francisco n.lS. 
Manoel Antonio Candeüt, largo de S. Fran-

dsco n. 18. 
Joaqnim Francisco Lanwira, largo de São 

Francisco n. 18. 
Antonio Augusto de Serqueira . 
Antonio Santos Monteil·o. 
Antonio Luiz Cerqueira Dantas, rua Ge· 

neral Camara. n. 88. 
Clemente Coelho Duarté, rua da Alfandega 

n. 61. 
Andréa. Coelho Dua1·te, rua da Alfandega 

n. 81. 

Lista G 

José do Souza Cepo, rlla. de S. Pedro n,150, 
Tancredo Ferreira da Costa, l'UO. dn. Sauele 

11. I. 
Antonio Gomos, rua de S. Pedro n. 150, 
Luiz de Souza, rua de S. Pcilro n. 150. 
Cazundu de Souza, rua de S. Pedro n . 150. 
Luiz Nunes, rua de S. Pedro n. 150. 
. José Mon teiro, rua de S. Pedro n. 150. 
Zulmira Maria Gomes, rua de S. Pellro 

n, 150. 
'D. Luciana , rua de S. Pedro n. 15iJ . 

. : Antonio Simões, rua de s. Pedro n. 150 . 
~ Bernardino de Souza Moreira, rua de São 
+edrL> n. 150. 
.'' Antonio de Souza, raa de S. Pedro n. 150. 

José Antonio Taveira, rua de s. Pedro 
Jl. 150. 

Francisco Eduardo da Fonseca, rua EYa· 
l'isto da Veiga. n. 24 . 

Isabel Maria da Fonaoca., rua Evariste da 
Veiga n. 24. 
An~onio Lopes Coimbra, rua dos Andrad<ts 

ll. 28 A. 

Lista H 

Candido Cyrillo Duarte, rua. Ul'llgua.p.ll;l 
o. 93. 

José d1 F~.wia Almeid o. de Qnoiroz. r u:J. da. 
Alfandcga n. 110. 

Joiio RilJeh·o :'.I<J.rtins Vi <lJHJa, rutL de São 
Peüro 11. 150. 

Jod' Martins Fcrrcil'a , cstraiia da P icd ;:llJ.e. 
rua Ferreira. Sa mpaio n. 20 D. 

,\ntonio Joaquim Ramos, morro do Castel-
1o. Observa to rio. 

Antonio José Ferreira, rua de S. P 01lro 
n. 89. 

Josê Fm•reira do Nascimento,rua de S. Pe
dro n. 134. 

Joaquim de Souza Gomes , rua de S. Pedr•u 
n. 144. 

~fan:Jel Antonio de FL·ei tas, r ua Uruguaya
na n. 153. 

Agost inho Teixeira, rua. Uruguayan a 
n . !53. 

Vicente de Souza, rua Ur uguayana Jl. 131. 
Joactuim Pinto, r ua do Rosario n. 32. 
Ma r•tisa. Cunha Pinto, rua Visconde de 

Inhn t1ma n • 77. 
Caetano Te ixeira Carva lho, rua do Hospí

cio n. 117." 

Manoel Gomes da Silva , travessa de S. Do· 
mingos n . 8 . 

Oscar da Silva. rua da Lapa n . 70. 
.\ntonio Joaquim c.raduiJ.·a , rna Genera l 

Ca ma r a n. 323 . 

Libemta ,\.lmcida Ribeiro e farni lia, m a 
General Caraar'a n. 321. 

.José Fon·eira, l'Ua P1·imeiro de Ma.r çu 
n. 67. 

Il'lanoel Du<u•te Vioil•a, largo do Rosariu 
n. 36 . 

Manoel Augusto >viart ins, rui!. dos Ourive~ 
n. 133. 

M::moel Rodrigues Lucas, rua Laurindo 
Rabello LL 14. 

Joã.o do I\aseimonto Guedes, rua de S. Car
los n. 43. 

Anna do Carmo, 
Loonilla dos Santos Oliveira , rua de São 

Carlos n. 43. 
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Lista I 

Jorge Gome~ do .'.ma,':ll, rua Laudndo Ra· 
boll>; n. l:t. 

Amando Gomes do i\lllll.!'<tl. t'ua La.urinlio 
J:ahello n. 12. 

~Jatltbs Gomes I}) Amal'al. ;•ua Laurindo 
Ra.lJCllo n. 12. 

Elisa. Gomes d'; Ami1ml. r na L'turin:lo !'V.t· 
iJcllo n. 12. 

1Iarin. Cll.nrlida Gomes rlo Amn.:·a.l, rn:o. 
:J"aurindo H.a.bt~lto n. 1:2. 

. \lfrcJo Gomes elo .\maral. ru<t Lwrin,lo 
Rabcllo u. 12. 

:M<tnocl Gomes do Ama1•al, run. Laurin.Jo 
R"bcllo n. 12. 

~"'raoci-seo GomGS do A1na.ral, rua. L:ur· 
2·indo Rabello n. 12. 

1-farià Tl!rwcza Nar<il'Cth flo ,\maraL rua 
Lo.nrido l{abello n. 12. · 

João SearGs de Süm!!. :.rac!u1do, ru< L~ u
rinll.o Ra bcllo n. 12. 

João de Fr<:ii.as PimmH<t, l'Ua. L:wrind0 
Rabollo n. 42. 

i\Ia.riJ. Pcrcirn., l'U<' Lnrindo Rabello n. l:":í. 
Bea.tt·iz Porcir'<L. nta. Laurindo R:~bcllo 

n. 13. 
Palmyra Pereira, n;a La.m·iudo R.cbcllo 

n. 14. 
Luiz AI ves da. Silva. ma Luriodo Rn bel! o 

n. 14. · 
Juã.o Antoolu Rodrignes, rc1a Laurindo Ri1· 

bcllo n. 6 . 
Br>.rnat'Clina de Jc stlS, rua Ln.urindo Rabcllo 

n. o. 
Carlos Antonio da Costa, rua Laurinclo 

Rabello n. ú 
Antonio .Jmtf]_uim da Costa, r na Laurimlo 

Ro.1lcllo n. ü. 
Lüizil. Nasc-imento da Costa, ruu. Lal'ino 

Rabellon. 6 . 
Alvaro Jos<! -.lo Cost•.t, rmt Lo.ut'in•lo Ra,

·bcllo n. G. 
Fran cisco .Joo.qu1m de Brito, r mt. LtHll'itÚlu 

R<tbcllu n. O. 
l?rancisco Pcrcil•a, l~:J.DO;o, rua Laurindo 

!lD.bullon.l4. • 
Analict llbccdo (la Silva. 
Joaquinct .\ug11Bb (l:i, Cos i::J., ruJ. L:.mrin,1o 

R<tbcllo n . 6, 

Lislu. .f 

.Tosê Mariit d:1 Silva. 

Elis<L 'f., l'na La.tn•indo R:tbcllo n_ W . 
. João Pio Pel'eira, rua Lam• indo Rabcllo 

ll. 31. 
Franc!sco T, de Car1·alho Pereira . ruJ. 

Laurindo Ral,~!lo n. :31 
[.(li)C:J.dio cic C:ll'I'Úiiil Perc irn, l'lli1 L L!I· 

rinclo \t,tbcllu n. 31 . 

Atnonio •k Cu•vallJO Pcr .:ira,ru<t Lauri ndo 
l~abello n. 31. 

F-1~ancísco •.h~ Ca1lvalhu Peeeira, rua. L./Ul
ríndo Ra\Je !lo n, 49 . 

Ann:;, Francisca Lui1.:L, t•n:~ L:wrindo Ra 
lJcllo n. 49. 

H:u•i:J J. Teixe il·<t de c u•v:dho, l'ua LLil
t'indo ltL bt.•!lv ll. lD. 

H.cenl•J:.!C:ne•J Luurcil'O J3 L'~xad~J, r uu La.u
l'indo lÚhel!o n. :13. 

Zuln1ít•:.l. ::'lf:n~!:l, Brox:;.d:), 1·ua La.tn:indu 
Rlbel\1.1 n. ~3. 

Leuntn• ~.Ta.ri; \. da. Conu~i(ão. !·na Lanrindo 
Ra.bello n. ::-J3. 

c .. mc\i:l. T.OUI'Oir-o Bl':JX:ttl il . !'Ua Ln.nr inltO 
Jb.bcllo n. 33. · 

Fil'lnino I 1i:LS i'la.vti,;b, r na. T ~•nrincto Rn.· 
bollo n. 27. 

Luiz de C:1st·o, l'Lt<> L<turindo R<tbello n. 27. 
Ft·ancisca. Dhts Ba.ptista, t' ll:L L11u:i1Jdo Ra

bollu n. 27. 
I~:tbcl Dia~ de C<tsteo, l' IW. Lanriodo R••

ht•.llo n. 27, 

Lis(.a f[ 

.F.rnl)stin~. Di as dn Ca~i.ro , r ua L:wrindo 
R:tbcllo n. '27. 

Americo So:wcs dos S<tntos, 1'tm Lauriudo 
R:.1bcllo n. 27. 

Jo:nlalia fJias de Castr-o, ru :\ Lanri ndo ltu.
lwllo n. 27. 
Eugcnh~ ~oa.res dos Santu~. ru;t Laurinllo 

R:t'Je!lo n. 27. 
.\!0.11itl. Di:.~s de C:t.Si. l'l)l l'll& Laurindr; Rn

bell•J u. 27. 
i 1omingo3 Di.u dé CtLSt t•o, rn:\ .l.flurintlo 

Ra1Jc llo n. 27. 
IVtul lJi:ls tiu Ca>tro, rtt<J. L<ttu•indo R(t

ballo u. :a. 
Victoríno .Tos'~ Fcrn\ntlc;;, ru~ Laur indo 

Ra helio u. íl. 
Virg-inÜL ~lari :t. Ferm1mlcs , rua Laur imlo 

R:l.hollu n. O. 
Enclydcs Fcrn<tndcs , m a Ln.miod.o R:11lello 

n. !). 
Buuto Josê da. Cunln. 
~Iargarid11 Rvohtt d:.t Cunha . 
Josê di1 Cun\!11, rul~ L:tm•iiJdo H.nbcllo Victol'ino Jos,:· Fct'll:\rHlc.~Filho , rua Latt· 

Jl , 19. 
Augusto do L. <lc S . M. 
.Tosophina. M. 
Marietta M. 
Alberto M. 

t•indo Rabullo n. 9. 
.Jandyt•a Mat•ir-. Fet'Jaudes, rua Laurindo 

Rabello 11. ~) • 
Adclina Ferno.utlcs, ru11 Laul'indo lliLbello 

n. 9. 
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Lis(a L 

Guilherme Alves Torres, rua S. Carlos 
·n. 35. 

Ma.noel Rodrigues Luca~, rua I,aurinuo 
RZtbollo n, 14. 

Joaquim Narciso da Si! vcira n1a S. Cal"los 
n. 2. 

1\ibino :-<a.scimonto Lom•clro, l'tn Estado 
dcSá-n.4. 

Autunio dus S<\Uto~ ~fenuunç:~, rna Estacio 
de Sã n. 8. 

Vicente Amelio dil S. OJh·eir·a. (tenente· 
coronel), rua S. Carlos n. 2 B. 

José Vicente Domingttes Ribeiro, travesstt 
Leste n. 9F, 

João Soares de Souza. MachaJo, ru<t Lau· 
rindo R.ab2llo n. 12. 

Urbano C. Gu.i.marãos, ru;J. S. Carlos n. 2. 
Thomaz do. Si!v3. Paranhos. morro de 

Sau tos Rodrigues n . 6. 
Joaquim José da Silva, roa Frei C~neca 

n. 319. 
Amadeu Gonç·alves Gei1da, ru~ Estacio de 

Sã n; 8. 
Joaquim Pinto Bonifacio, rua. Estacio de 

Sá n. 8. 
.José Alves Mac!Jatlo, t•ua Dl'. Carmo Netto 

n. 224 A. 
:\fanoel F. Netto, rua Estacio de Si n. 33. 
Antonio Netto Teixeira, rua Estacio de Si 

n. 20. 
. José Rodrigues Jorge, rua S. Ct::mdio 

n. 10 A. 
Antonio dos Reis Som•cs, rutt Estacw do 

Sá n. 56. 
Albino Furtado, roa Estacio de Sá n. 70. 
Josê An~onio de .\ranjo, rua S. J,uiz n. 20. 
Manoel Fernandes da Silva, rua Estado de 

Sei n. 82. 
João José Ferna.ndes,rua Santos Rodl'igues 

n.ll. 
Ad1•íano Noguoit'3. e familia, l'U:O. do S;io 

. Jorgo n. 22. 
Gaspat' d.a Cnnba, rua S. Valcntlm 11. 29. 
Mo.DO(ll Rlboiro de Alcantara, 1'1HI Mr~chado 

Coelho n, 82. 
Ricat•do Do!'[lt , 1•ua Luiz de C~tmões n. ~o. 
.João Alves Ma.cltado, ru[l, Luiz de CU-ruões 

n. 32. 
Jeronymo de Figueirmlo, rua Luiz de Ca· 

ruõea n. 32. . 
Joio Teixeira. Olinda, rua. Luiz de Camõe.~ 

n. 36 A . 
. Joaquim de Castro, t•ua. Luiz de Camões 

n. 36 A. 
Joaquim Ferreh·a. da. Fonseca, rua Visconde 

(t~ Sapuea.lJy n. 199. 
Bernardino Ferreira Borges, rmt da '\1iso· 

ricordia. n. 12 (2° andar). 
Pedl'O Marinho, rua. Pai r a. n. 9. 

Vera.no Gomes Alonso de Almeida, rua de 
cattete n. 271 A. 

Antonio J<'errcira Pinto da Silv:l o su a se
nhora, rue\ Hoddock Lobo n. 2Di. 

Agrícola. Gomes Almeida, rua S. Luiz Gon .. 
zaga n. lOD. 

Joaquim Poreil'a Sandim, rua Esttcio de 
Sá n. 1. 

Manoel .Ta.cintho Viei ra, r ua Therez11. n. 3·. 
Guilherme Noohaus. rua Dr. Leal n.e.o. 
Gracillano de Meoez.es, L'ua dê\ Pa.ssagem 

n. 25. 
Eugenio Polycarpo Marque~ da Silva, ru;~, 

de Sant' Anna n. 60. 
Joa.quim Mal'Coliuo Lo])O d'Avila.. . 
Joaqnim Jacintho C,, rua. Dr. Leal n. ~ 

(Estação do Engenho do Dentro). 

José Mves Ferreirttde Fafit\ , rutt Conde do 
Bomfim n. 115. 

Franeisco Ignacio Martins, r ua "Uicc n. 15. 
Alfredo Jofé Ferreira, rua Luiz de Camões 

n. 36. 
Luiz Joaquim Villar, rua Luiz do Camõe.~ 

n. 38. 
Rnfino Manoel Gomes, c;tm inho da Fre

guezia n. lô. 
Antonio Jottquim Lazaro Fer reira. (major), 

rua Rocha n. 4 • 
Alfredo de Castro e Souzr~ (major), t•ua. 

Paitn Pamplona n. 22 D. 
Vicente Paiva, rna General Pedra n. 125. 
Antonio Amaro, rua do Riachuulo n . 19(). . 
Ma.t•io de Oliveim,, t•ua D. Anna Nerv 

n. 154. · 
Josê ScrmUno, rua ivialvino Reis n. 147. 
Antonio A. de Almeida Brito, r ua do Pas· 

seio n. 72 . 
. Eugenio .da, Silveira, rua do Ho3piclo 

n. 269. 
J oi.\ o Ba.piista S., rua Se na n. 6 . 
João Lourenço Alves Gaio, praça das Ma-

rinhas ns. 37 o 38. · 
Antonio da Costa. Quintas e sua se nhor a , 

run. Laurindo Rubello n. 71. 
ld ;\li nU- da Costa Lima., tl'a v essa do Lopes 

u. 8. 
Mariana Martins da, Silva o sua fa mília, 

rua L<turi ndo Rabello n. · 7. 
Amando Gomes do Am:J.ra.l, r ua Lauriudo 

Rabello n. 12 . 
José Gomes do "\maral e .9ua f ttLJJ, ilia, rua 

I.,aurindo Rabe.llo n. 12. 

Lista N 

. Elias Gome3 do Amaral, ruu. Laurludo RiJ.·· 
l.t!Ho n, t2. 
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Matbia.s Gomes do Ama.ra.l, l'Ua Laurindo 
Ra.bello n. 12. 

Luiz Alve! d11 Silva, rua. Lauri ndo Ra.b.ello 
D. 14. 

Olympio Augusto Diniz, rua Laurindo Ra· 
bello n. 10. 

Aoalia Macedo da Silva, rua Laurindo Ra.· 
bello n. 5. 

Jnsé Mm•eira da Silva, rua Lam•indo Ra· 
bello n. 5. 

Viciorioo José Fernandes. rua Lauríndo 
Rltbcllo n. 9. 

Joaquim Alvos Ba;;tos, rua Lanrindo Ra
bello n. 48. 

Bellarmino Ba.~lo< rua. La.urindo Rabcllo 
n. 48. 

Raul Ignacio de .l.ndL'ade. rua L:~.urindo 
Rabello n. 66. 

Hollol'ÍO Luiz Pe reira, rua LaurinJo Ra
!Jello n. 13. 

·Manoel Pinto Fe1·na.odes. J'ua Santa Phi
lomona n. 18. 

Josê Antonio dos Santo> Costa Junior, rua 
Laurindo Ra.bcllo n. ôl. 

:\oraria Pereira do~ Santos Costa, rua Lau
l'inclo RJ.l:iello n. 61. 

José c\ntonio dos Santos Costa.. rua Lau· 
rindo Rabello n. 61. · 

Rosalia Ribeiro da Silva, rua Laurinuo 
Rabello n. 51. 

Sevorla.no Antonio Castanheira. rua Lau· 
rindo Rabello n. S. · 

Serl\f!.na Guede~ Ca.st(l.nhoil•a, rutt L:wrindo 
Rabello n. 8. 

Lonna.t•do Torrentes Filho, r1ra Sena,dor 
•Octa.viano n. 70. 

Lista O 

Augusto Ferreira Mat•tins, rua Laut·indo 
R.abello n • 29 •. · · 

Mario Augusto l\Iattin~. rua. La.urindo 
Rabello n, 2D. 

Placidino !la Silva Pereira, rua Lam·indo 
Rabello n. 29. 

Ft•a.ncisca Teixci1•a. de Carvalho Peraira. 
na Laurindo Ra.bello n. 31. 

Victo1· Silva Barros, rua La.urindo Ra.· 
bello n. 14. 

Augusto Moreira, ru:r. Laurindo Rabello 
n. 14 

Josephina. Moreira, r•uu. Laurindo Ra.bello 
n. 33. 

Ma1•1atta. Morefru., rua Laurindo Rabello 
n. 33, · 

Alberto Mal'eil•a, rua Vlurin,lo Rabello 
n. 16. 

Fausto T orrontes, rua. Senador Octaviano 
. n. 70. 

.Lis!Cl P 

Virtulino Form1ndes de Amor i m, r ua do 
CamiJinho rr. 14. 

Joã.o Pimenta da Silva, rua. Cardoso n. 13. 
Joaquim Fe1•na.ndes Torres, rua. do Cam· 

pinho n; lG. 
José Baptista da Silva Pa.e3, estação ~Ia

rechal Rangel n. 142. 
A~·clino Ferreira da Silva, rua do Cam

pinl!o n. 14. 
Antonio Teilteíra. Fern.J.ndcs,rua. de JMfWé· 

pa.guá. n . ..10. 
Arrtonio ~·rancisco Vida!. ladeira. da :lia~ 

triz-J rtcat•epaguá. 
Joã.o I.uckas, rua Banca Velha o . 2-Jaca

l1epo.gud .. 
Bernar(lo Gomes da Silva, Oampo da. Ar"êa. 
Manoel Pcooa Ba.stos, rua. da Freguczia 

n. 49-.J<tcarcpaguá. 
Bernardo Marques da C. Bastos, Mat•aogá 

(Jaca1·opagml). 
João Hem·i~tue Ba.1•bosa., ru~ Froguezia. 

n. 30 ( Ja~twepa.guá). . . 
Pcdt'O Rufino da Cost:1., estrada di1 Capenha. 

n. 3. 
Vicente Cypriano tb Costa, rua Ma.ra.ng{t 

n. 18 B. 
Olympio Vianna. da Cunha, rua Banca. V~ 

Um n. 13. . 
Aug usto Jo~é Ferreira , Ca mpo das Flore$. 
Luiz r:-m•tunato Vianna, est1•ada da Ca.pe

nha u. 9. 
Rical'do Antonio dos Santos, Campo ,["' 

Aroia. 
Antonio Nunes Vilhcna, ~avuna. 
Joaquim Josf! da Silva., rua José Silva n. 2. 
Joaquim Garcia Ramos, E. da Freguezia 

n. 35, 
Manoel Alvos Sa.ldanlul., rua Dr. Jo.>e Si !· 

va. n. A l. 
Januario de Souza. Pimenta., Ba mb\lal. 
Manoel JoM dos Santos, rua do Uaneo 

n. 36. 
H. Feijõ, rua do CtLmpinho n. 138. 

Lista Q 

Romeu Miguel Ferz:oeira, 1•ua d a. Coastí&ui
cão n·. 66 B. 

José da Sll Vl\ F Hguei \'as, rua. d~ S. Ch1:· is· 
vão n. :323, 

Lourenço P. Cotta., ru~ da. ConsUtuí~'ão 
D. 52. 

Manoel Bruniliio J anÍOl', r na da Consti.
tui ç\1o a. :36. 

Cat·los Rochig nes , l'uu.. do Riachueio 
n. 214. 

Pedro Celcstmo do Bomfim, rua rh Con· 
stituiçã.o o. 34. 

José Mclchlatlc~ do Sacramento, r uo. (la 
Constituição n. él4 • 
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Victol'ino l\foraes Macedo, rua 1la Consti· 
tuição n. 50. 

AllJerto Lima, r ua da. Coos;ituição n. 54. 
LuQiano L una, rmt d<J. Constituição n. 54. 
.João José Espinola, rua da Constituição 

u, 58. 
Braz José Espinol;J.. rua rl<J. Constituição 

n. 58. 
Manoel Coellw da Rocha-, l'lll'· rla Consti-

tuição .n. 59. 
Manoel Dias, ru<:~ da C<>nstitníção .11. 60. 
José Al"l·e.~. rua da Constituição n. 66 B. 
Hypolito Cardoso Ram;tlho, ra:1 da Consti· 

tuição n. 66, 
José Pel'eír:t de Souz~. ru;J, do. COt1Sthuição 

n. 58. 
Emílio Francisco, rua citt Cot1s~ituiç:1o 

n, 58. 
Dr. Ca.odiclo i\Iarroig (cirurgião Jen tista), 

r na. General Cam:tr<t n. 3U7. 
Tenente ,José Augusto de Momea Ma.cedo, 

rua Constitulç~o n. 50. 
.João Vaz Lobo, rua d[l. Coustituiçlo n. 62. 
F1'ancisco M<tximiano de Amorim, rua da 

Constituição u. 6~. 
Francbco de Oliveira Lopes, rua do Nuu-

cio n. 39. 
José de Frei h~ Guim<erã.es, ru<J. ela Cous"i

tuição n. 14 . 
José-Miguel FCI'l'eira, l'lUl. Goyaz u. 3Zô . 

Lisla R 

José Costieilo, pmça da ltopublica.u. 3·1. 
José Pialhoda Silva Janior, rua Condu de 

Bomlim u. 179. 
Antonio MoroiPa, Jl!'D.Ç<J. da R.epublic<t.n. 34. 
Miguel de FD.:t'ia,, rua Ro~n.rio n. 27 . 

Lisict S 

Philomeno .Jooé Riliolro (ci.t•urgião tlou
tisto.), Nitheroy. 

Amoricu tios SQ,nto:<, rna da ,\lrl\llcleg a. 
n. 212. 

.l.ntonío Joarg ü m Pel'cira, l'ua S. Fran-
cisco Xavier n. 141. 

Eduardo Cost:.t Mit•and<J., Nitlwroy. 
Alft'edo Silva, run. Felippe C<t!Utl.l'ii.o n .l, 
Manoel .Jo~tquim de Saut 'Anmt, l'llil B:~rão 

de S. Folix n. 85. 
Lui~ Moreira, Campos. 
Manoel Pio Pinto. Macuco. 
CarLos .Jos~ de Sá, Campo lle S . Cln·istovão 

n. 37 
Ma noel Gal'ci~ dos Sv.ntos, rua General 

ArgoUo n. 61. 
Ca.rJos de Siqueira B::tr bo.ga, rua D. Bibi(tna 

n. 38. 
· Hercules Penn<J. , ruaS. Christovão n .l85. 
.Ernani do F !'ias Alves, rua s . Carlos n. 15, 

(::f_i theroy ). 
c 

Lino Rosa de Araujo, Campos. 
Catlos Dias Pinto Coelho, l'Ua da Pl'a inha 

n. 96. 
Luiz Pinho, Engr.uho de Dentro . 
Sabino dos Santos,Marangá, 
.)o.'!é .Toaquim Prallco, rua Senhor dos Pas· 

sos n. 29. 
Joaquim Colum.bano Corr•~a. rm\ do Cos~u

n, 30. 
Alberto Feneira, rua Scnaclor Dant."tS. 

n. 5'1. · 
Abilio Napoleão, rua S. Chl"istovãu n . 94. 
Henrique Dias, rua Conco1·diil. n. 2. 
Alv~tro Joaqnhn Pinto lb Fonseca , rua. São 

Pedro n. 31 A. 
J~lio Dias Dt\Cl\JC Estrad<t, rmt Bom Jardirr. 

n. D8. 
Eduardo El'mülo, rua UL'Llguayanc\ n. 81 , 
João DomiDgues Bastos, rua S. Pedr v 

n. 31 A. 
,~utonio João Miranda, r ua Mor<J.es e Valle 

n, 41. 
~1:woel .Joaquim de .Jesu8, 1·ua S. Pedro 

n. 31 A. 
Augusto Albuquerque, rua S. P crlro u.48. 
Joaquim da Silva Braga, rua S. Pedro 

n. :31. 
Fl'õ1ncisco do ,\lmeida, rua S . PeLI.ron .l03. 
Benigno Pombal, rua S. Pedro n . 103 . 
MMoel Garcia Cex·viiío, rua S . Pedro 

Jl, 103. 
M;woel Trancoso Itolan, rua S. Pec\r[) 

n. 103. 
Manoel Bossa de Villo.r, rua 8 . Pedt• o 

n. 103. 
Heol'iq_ue Alvos, rutt S. Pedro n . to:~ . 
.J oão Mot•ciL'tt Guim<J.l"ãos, rna. Gonçtüvo.> 

Dias n. 59~ 

Compn.recmn mai~ os Sr.~. S(~ Peixoto, 
Aurzlio Amor im, Passos Miranda. I ndio do 
Hmzil, Josú J~uzebio, Urhano Sántos, Luiz 
Domingaos, Cln•ü;tino C1·uz,Anizio do Abreu, 
l:lezcrril Fontenello, Francisco S:í., Sergio 
Saboya, P au la e Silva, Celso de Souza, Pe
reira ([C Lyra, .João Vieira, Bsmerahlina 
1-l<.tntlcira, 1vforeiréJ.. Alvos, Cornelio lia Fon· 
seca., Estacio Coimbra.,' Rodrigul"ls Duria, Do
mingos Guimarães, Noiva , Leovegihlo Fil· 
lflteiras, Castro Rehello, Bulcao Vianna . 
Pelix Gasp11r, Sa.tyL'O Dias , Vergnc do Ab1·eu, 
Augusto de l•'l'oitas, Rodrigur.s Lima, Erluar· 
do Ramos, José Monjardim, Ga.ldino Loreto. 
Corroia Dutr<t , Mello Mattos, Ndwn de Vél.s· 
concellos, Bulhões Ma.rcia.l, Oscar Godoy, 
El·ü:o Coelho, C1·uvello Cavalmtnti, Paulinc· 
de.Souz:~. José l3ouifacio, Gastã.o da Cunha, 
Ribeiro Junq_ucira, Astolplw Dutrth Antero 
Botelho, Lamounlcr Goilofrcdo, Calogeras, 
Carvalho Britto, Camillo Pra tes, BernardQ · 
do Campos, Amaral Cesal', Ferreir a. Braga, 
José Lobo, Leite-do Souzél., l'ranoisco Malta , 
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Caoditlo Rodr igues, Rodolpl10 Miranda, Her- s .. Ex., r eferindo-se '~o meu discurso, de
mencgil tlo de Moraes, Joaquim Teixl:lil'<L clarou que um dos membros da. Commissão 
Brand!lo, Costa.·Notto, Aquino Ribeiro, Bene- tlo Orç,\mcuto a.prc"'Oé\l'a a ox:·Juencia de 
dicto de Souza, Lindolpho Serra, Carv:Llho hwgo c copioso so.Jtfo em nu~su orç·ameuto, 
Chn. ves, Abdon Baptista, lWseu GuillHll' llW, s:\ldo tle t.al orJ.om, dizia. S. E:c, que todas 
Luiz Gual[)erto, Soat·es dos Santos, Gormn.uo • qn:ntas dospezas extr•wnJ.in:\rias impt•evis
Hasslochcr, Rivadavü\ Corroia, Victorino t11~ tecm SlLL·gido, teom sido cobertas pelos 
Montoit•o, Domiogos i\fa .. -;carenhns, V~pil· rccm·sos ordinu.l'ios do mc~mo orçamento. 
siano de j.lbuqncrque, Diogo Forluua c Ho· 8 1•. P1·esidco.to, tonho 11erfeita.mento de 
mem de Cétr va.lho . memoria od conceitos que emilti quando 

Deixa.m de comp:U'c~er com caus:\ p:l.t'ti- su~tentci o p ;n·or.BI' da Commi~são de Orça.· 
d po.da os SPs. Enêas },Iartlns, Raymundo mon to, no sentido de S<)l' approvado o pi'O· 
Ncry, Arthur Lemos, C<trlosde Nuva.cs, An· jecto Lauriudo Pitt:~. . 
t on.io Bastos, Gucdelha Mour:.io, H.aymuuuo Eu n5.o :tlludi a htrgo c copioso s:üuo om 
Arthut•, .João G:•yoso, Thoma.7. c:walcu.o.ti , nos,;o orç~monto.Estud,wclo a ~ l tuação tlnnu
Pcl'cin\ Reis, Trindndo, Iú:lro Leite, Josú ceira du paiz; clccltl,l'Ci rJtW, embol'<t a eco
Ma.rccllioo, Arthm• Orlando, Angelo Noto, nomht uaclonal csLivesso üevo.upnrada., o <tlte 
Epa.mi•lumla.~ Graciuclo, Fclisbcllo Freire, a lüstori u. d:.1~ nw~S<~> llnan,·~~ atlesta.Y>' era 
Tolentioo !los Santo.>, M:arcolluo Mom•a, que as rcnd;ts pniJI.ioa.) vinham scmp!·o em 
lrincu :\[achado, Fiilolis Alvo>, Si h·~~ C:tsCt'O, 

1 

.. augmcuto, emb()l':t leu to, e que, na. gcuoea-
3eza.mat, Al>clar do de Mello, Julio San tos, !idade, com os recut•sos oruin;wios do nosso 
Honri<tne Borges, Yirii~to :\inscareolms, Bor- orçamento. a administl'aç5.o pu[)lioa. ~iobQ, 
nar<io )!outei r o , João Luiz, Carlos Püixoto sempre foi to frente <i.s despczas ilni>revi~ta.s, 
Filho, Penido Filho, Francisco Beru:truiao, ol'iu:ula.s das gr;~núe.:; crises e dilliculdades 
João L~iz AlYcs, Adalberto Fcr nz, Aotouio com que <t ltopuiJlica tem lutado de-sue o seu 
Zacttl·ia.~. Hem·lque Sn,lles, Lindolpho Cae- inicio. 
t;tno, Rotlolpllo Ptdxiio , .P;1dUét Rezende, Je
suino Cttrdoso, Domingues do Castro, · F ran· O Src. BAR no~,\ LnrA-Sinto ol.i ver·gir tl e 

\'. Ex. Acho que l\ volocid;vk lht do>p~z~ é 
maior elo 'luo a. tia rc~cita .. cisco Romelro, Vulois d.e Castl'o, RchonçtLS 

ele Carv<J.lllo, Foruando Pl'Cstes, Alvaro de 
C11rvalho, Azeve<lo iVIarques, Caudido !le 
Abreu, Angelo Pinheiro, J<l.mes Da.rcy e 
Cassiano do Nascimento . 

F. som causa., os Srs. Rogorio de ~firo.ndn., 
Virg-Uio Brlgido, Frudorico florge.s. .João 
I,ol)es, Eduardo Stu!l.;wt, AlJdon Milnnez, 
Teixeira de Sá, i1Jfonso Costa, Pedro Per
nambuco , gtpidio Figowii·ctlo, Anoxei l:b 
l.lalvlio, Pl•i.,co Paraizo, lt odr igues Salllanlta, 
Augusto ilu Yl.lsconcello~. Ctwneiro de Rc
zcmle, Camlllo Soares Filho, Sn.iJillO B;u ·
l'oso, Noguch'<t; Olyntho Ribclt•o, Gos1:~ .ra
nior, Alft•ct!o Vareta e Campos Cartior . 

O Sr• . Pt•o sidente-1\nn :~ p:~l<.~.vra 
~) 8r. G;~lcào Carvalhal. 

Os .. ·. Ga.l e uo Oa1"'1'ülll" l (' ) 
·Sr. Preslrlcnte, eu. não estive hootcm Pl 'C· 
SClnt e na. oc~uslào em que o uob1'c Depu ttl,do 
pcl•J R lo Gl.'a.nde do Sul, Sr . Dl' . B,~r·bosa 

. Lima, fez o ~ou primeiro !liscm•so o pol' i~so 
nlio·•mo roi possiv~>l aprcsentt~r no momento 
o. miuh;L contostnçno n ::~l g;umo.s aiTirrnativas 
tLB S. J ·: ~ , om rcfcrcncitl ao meu discurso 
rjuo v.<t"l ]>l'o rol'l, (tumtdo foi submuttid <> a. 
1 obtLto o P!'OJncto quo n.u tol'ÍZ(l, o Go11et•no a. 
cncommendo.t• 11 lnuu$tria. alguns nal' ios do 
guot't'll.. 

0 S!t. (h\r.t::ÃO CARVALIIA.L-Acecmtuui, Sr . 
Pl'<l3iduote.t~ marcha. lenta d~'> noss:l-~ reudas 
e clccla~·ei qlte no exo••cicio elo l\lml tiuha.mos 
tido a felicidacle de •·e!' cs~as reu!l~t; com um 
augmento bem .~Hnsivlll :;obro a. remb ol't;:ula 
de .'3 .Ótl0 e ta.nt.os contos na roc~.it<\, em nura 
e l~ . OíJO contos m\ rcceit:~ ern p:~pcl. 

Ois.~'-' m :.ds, ft).zcnilo : ~lguns commont:w los, 
C[ IW o o>htdo c :1 di~cussãu !lr> pr ojccto sug-
gct•iram q tlll nli:> pudi;m1os cnl'rcnt<Ll' co!U o 
pl'oiJlcm<t dn.root•ganizu.ção d~~ noss;t an na.da, 
p:11'~l uct a. nio sa da. e Ll n1a. rr..t t•()gt•a .. dfll ,~ã.o na. 
eeonomí:1 notciona.l, devemos conta•~ c:Jtn o 
~llli;lllCn tú p1•ogrcssi v o tia..-; nuss~~.~ renua.s, o. par de urn:~ bo'~ Jl.~ca.li1.ação na anocadadi.o . 

E..;pct•o um:~ situa.ção financei r(\ molhot', 
mais desemba.raça~la e mais scgm·a, de modo 
que o paiz potlol'<i VCl' s ;~t isfúit<t a aspiração 
jlt:"ta, na.t ut·al .d.a r eforma do mat:;rial navo.l. 

Furam essas :~s considerações qu~ liz· e 
que estão om c~mpleto desaccord." com r•s 
pttlavras que o nob1·o Deputado pl'o!'eriu . 

E' VOl'cl:ulo ctttG poucos DJputauos ouvil'tiiO 
o meu discurso, mas rocorJ.o-1ue de tudo 
11 uanto disso . 

Peço permissão no nobre Deput;J.tlo quo 
cst;l. presente c a quem voto tã.o gmmlo 
estima, uosoulpa. :por os ta. pC(l uen;J. rectlll
ca.çã.o que jttlgo nccessaria.- (Muito /um~ ; 
muito ~em .) 
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· O .Sr. ·Presidente-Está finda a 
hora. do expedleo te. 

Pa.f!Sil-SC ;,~ 

ORDE'\'1 DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havenclo 
nullicr~ legt\1 para so proreder á votaçã.o da. 
materta.constante da; ordem do dia, pas~a·se 
á. mater1a em discussão. 
_E' a.nnuo.ciada a coo tíoua.çiio .d:t 2• discus· 

sa.o do projccto n. ·30 A. de 1904, autorizando 
O J?t>eS!dentc da. RepubliM. :J. eocommendar 
á mdustria, pelo Mioistcrio di~ Marinha os 
navios que menciona.; com paNccres c emcn· 
dM das Com missões de i\fa.rinh·.l c Guerra e 

. de Orçamento a voto era separado do S1•. 
Soares dos Santos. 

O Sa·. Pa·e,.idente-Tem a. p:llavJ•a 
o Sr. Barbosa Lima. 

o . 8r. Barbo!ila Llma ( · )- Sr. 
P,restdcnte, re.tomando as co_nsiderações que 

. estava :produzmdo, a propos1to do projecto 
reorg:a01zando o material da. mal'inha de 
guer1•a,_ ~sforçar·me-hai, numa. ra.pida ·rcca.
pitulaça.o, por in~istir era alguns do! pontos 
quo reputo essenc1aes, nesta. primeira pa.rte 
das minhas re:tlcxõcs. 

~sta insistencia torna-se tanto mo,is necc;s. 
sarta..q~anto, depoi:~ da. explicação cora qu3 
me d1stmgmu o roeu estimado amí"'o cigno 
mem_!lro da Commissão de Orçame~t~. o Sr. 

· Galeao Ca.twalhal, veritlceu·se, ou .pelo· me· 
nos eu verlftco, que a.s minhas obsorva.çlícs 
estão de pé. .· 

· O illus\rado Deputauo, observador intelli· 
gente, como os quo mais o forem, que co· 
nh.ooe profundamente a nossa historla. tlaan
coira, parece·m~ tm• claudicado, a não sot• 
quo so tenha. de1xado l<lva.r por um louvavol 
s ~ntimento, qual o d<l pNcura.r attonua.r as 
dHilculdades financeiras no nctual momento. 

O meu honrado amigo rooordou, si bem 
co~pr~h<lnd1.as suas obi!ei'Vaçõcs, que a. his· 
torJa lmo.nccira do Bra.zil ensina-creio que 
nã.o se. limitou exclusivamente ao p orlodo 
repubhcano-'--que os onus, quo o,s desp<izas 
que as ~ifficuldades oriuadas do orçament~ 
ordinarJo, como do cxtL•a.ordina.rlo, se tem 
saldado sempre n ~ sua. gcocralidado com os 
recursos da. receita.. 

traria . E' que, em regrJ., nós ac.ompanha
mos com uma velo~id.a :te que melharmonte 
se cbama.ria lcntiilao extraordinaria tão 
pequenina. e ella, o llrogresso economi~o das 
demais nações, maü verdade é cp1e as des
pez:~.s publicas àescem em uma proporção 
desregrada, que excade muito á marcha. da 
receita.. · 

0 Sn.. BELISAR!O DE SoUZA dá um aparte. 
0 SR . BARDOS.'>. LIMA- Em primeit•o lo· 

gar, si' se tr>~.ta.sse de um oi-çamento que du· 
rante muitos annos conservasse na. $Ua. re
ceH.a. as mesmas hxas, sem a.ugrnentar as 
aottgas e sam crear novos tributos, o ores· 
cimento da receita arreca.dada. de anoo para 
anoo sigilitlcaria, <t meu ver, um augmeoto 
na riqueza economica. do paiz. Mas, si esse 
elemento se complica, si em vez do no or
çamento termos de aano p wa. :>.nno, ao me· 
nos sob o decennio, a.s mesmas tall:as, nós as 
modificamos. a.ugmontando-a.s e iotrodu
zinrlo uo orçamento novas exigencias tribu· 
taria.s, :.1. somm<t a que se chega 110 ft m de 
ca.da o.rrcca.da.çiio não póde ovidentenoote 
servi~ de elementos para gerar ess<t convic· 
ção e que tal n.ugmen to no arrecadado 
significa um augmento, uma. melllorio.nas . 
condiçõas econoniicas do paiz. 

As nações não são cumo os individuos: e lias 
tec;m essoa per·iodos como esse em que infe· 
lizmente está raer~ulhada., em um dosfalle
oiment.o. de qu~st collapso, em que a 
oollectLvJdado luberna. para resurgir mais 
tarde atra. vez de cataclbmas, de convul~ões 
que nós não podonws prevel', quebrando os 
moldes constitucíonaes, demolindo o edificto 
politico, deixadas de lado t xlas as perLur· 
bações que os artera.ctos por dema.is a.rtifi. 
llbos induzisSem ás ve:ro3. E cu, Sr. Pre
sidente, estou era summa. me re3umin<lo á 
IJ!llor das complica~ões que rora.m introdu
z:das no nosso apparelho político, compUca
çao rcsultanlc do uma deptoravcl omissão, 
quo é a falta de exa.rae se voN das nossa.s 
dospez:tLS publicas cotejadas com a que foi 
approvada c com que recur;;o3 foram sa.ti.s·': 
feitas. 

0 SR. BllLISÁR!O DE SoUZA - A rcsponsa· 
bi!lda.de ó toda do. Ca.mma.ra. dos Deputados . 
A' Ca.ma.ra iocumbCJ esse exame. O Ooverno 
conquista o terr.:lno que olla lhe ce-de. 

0 SR . GALEÃ.O C.ARYAL!!Ar,-E$tli. visto que 
para certos se1·nços tem havido natural
mente empre~timos. 

O Sa. BARnoiA LIMA- Mas as refloxões 
do raou honrado amigo conduziram-me a 
uma outra objecção q_ue para. logo sur~iu no 
meu ospirito,na occa.sJão era que prestava. & 
attonção, quo serapl'O presto, ao discurso do 
h()nrado Depuhdo por s. P:1.ulo, o foi c3La.: 
aindl que se dei~asse de lado a. . dístincção 
que estabelecia entre um orçamento quo 

... ÓSn.. BA!tBOSA LtMA-Oi'O., e. impr<lS8ão 
que ienho nao é esta, é exactamente con· 

.!lu bxas durante largo periodo, ha um ou• 
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tro orçameui.o quo multiplica essas mesmas l Sr. Presidcnta, li, apprehensivo, a expo
taxas, a.ugmonta.ndo-as. Ainda havia um slção da. proposta. da Receita e d;J. Dcspcza. 
outro aspecto no discurso do meu eminente para o cxerc.icio de 1905, apresentada ao 
amigo, q_ueS. Ex. encc.rou muito de perto e Sr. Presi<1ente da Repul.tlica pelo St·, :\fi · 
·é est-1: S. Ex. estendeu-se em judiciosas e nisteo da Fazenda. 
Iumin~sas considerações _sobre o cotejo entl'C Ness(l. exposição, o que vi foi diminuiQão 
<1. recet ta orçada e a recmta arrecaJ<!-da: som em gmnda ntlmoro da verbas, das m<1ie im' 
fazer ao mesmo tempo o par-allclo IOdtspen- port;\n tes. 
savel entre essa duplil receita c a dupla A• i , d d E t d· d l' .. c 
d s e · i<to é a U.espeza. orçada e a dcspez<l ,s m, a 11?0 n. a _s ra a e •eu o Aln-IT P tza.d · ' · tr:J.l do BI'<lZJI, que fot de 37.000:000$ em 
e ec ua a. !900, baixuu a 30.500:000$ em lOOl e a 

O SR. GALlcÃo CARYALJJAL -Esta c; outra 29.2!3:000$ e1n 1902; a l'cnda dos Correios, 
questão j!l. que f,i de 6.500:000$ em 1901, baixou a 

G.400:0008 em !902 e a 4.SH:OOO$ em 1903. 

O Stt. Ct-LOOERA8- Eato ulfiimo <J.1ga.rismo 
V. Ex. sahc que é devitlo á deliciencia n a 
apur;1~ão de dados, quo são muito re
centes. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Sim, qu~nto a este; 
mas quo.nto a,os an torif:·cs, nã.o. 

0 Sn, BARBOSA LI~u-Houve esta dolibe
raçã.o: a dcspezo. e!f~ctnada tem excedido ex
traordinariamente á ilesp~za ima.ginada, á 
desp za idoiada. pelo Congrosso N<.~.cional ; 
que t)m havido um grande numJro de ele
mento> supervinieat~s a complicai' a nossa 
situação, mas felizmente, di%e S. Ex,, em 
condições ta.es tod<~.s osstts dcspezas não pre· 
vhtas, e em summu. não pequenas, teem sido 
cobot•t .ts com os t•ecursos oriundos do excesso 
entre a receita orç-,ada e a. reccit:1 arreca-

0 SR. CALOG ERAS- Quero diZOl' que esses 
-<J.1ga.rismos n:lu podem ser tomados em a bso
luto. 

d:J.do., . 
Ot•a., si depois de tudo isso, depois de co

bertas todn.s O>SJ.S dospoz•ts ex trao rdm :1l'Ü\S 
simplesmente com os rec1n·sos communs d•• 
receita J•eguiar, ainda ha um ~:tido de 18 mil 
contos, a. conclusã.o é <tne u. situação é de 
pleihora . · 

0 SR. GALEÃO CARVHllAL-Não fallei em 
saldo; 

O Sn .. BAltDOSA LmA - grltão n1'io ha 
s:.~ldo ~ 

O Sa. GALEÃ.o CA.RY,\LIIAL-0 que faltei é 
que havia um crescimento das rendas pu
blicilS. 

O Sa. liAIUJOSA LnrA ~ Então h'' saldo. 
Eu pl'ecisll saber si ba ou não ha. saldo .•• 

0 Su. GALEAO CARVALHAL-Nã.o fall~í em 
saldo. 

0 SR. BARBOSA LlMA-- ... no exame do 
do Orçamento. Para chegal' á conclusão, 
como aquella. que colb.emos, é absoluta
monte indispens(Lvel ter em vi; ta. este con
jugado inquobrantavel: receita. e despeza 
bolançam-se-é como na balança: ha a ne
oosaidade iodisputliYCI, no typo commum 
destes app;u•elhos, do perfeita 1gue.ldado elos 
dous braços o das demai s condições do justeza 
e do precisão , para chegarmos então á coo
clusã,o do equilíbrio orçamenta.J•io. (Apoiarlo:~.) 

o sn:. CALoGERAs-Alêm .do contrapeso· 
:z;ioho dos creditas, •• 

0 SR. BARBOSA LlMA-Sim; estou tomando 
o· orçamento M sua totalida.de. 

Vol. lV 

o SR. BAlUJOS."- LmA - Tambem não lhes 
empresto um l'igor JJU!nerico c:tnggerallo; 
quero apen·•s apanhar o que h:J. de const;mte 
nesta vaehçiio de elementos, que a.fim.l me 
conduzem <L conclusão de que o slgoal com 
que hei do p1•ecoder as considerações do 
li lustre Deputailo por S. Paulo não ú o signal 
-mais-é o sigoal-me~los-lsto é, que nós 
toc:J.mos para as a.bcissa.s nugativas , si o meu 
dig no collcga. me pormittc a. cxprcss:io, tra" 
to.ndo·3C iie o ·çamon tos. 

Assim, em resumo, om synthese, wnho :.1 
impressíi.o de q 110 a nass;t situa.çã.o nã o é fol· 
gudu. 

O SR. OAI,oGimAs-Dc plenissimo accordo 
com V. Ex. Deste ponto. 

0 SR. BAIWOSA LI~L\ - ... que llÓS nã.o 
temos absolutamente saldo, de tal ordem, 
nem uma te·ndencia, tão accmtu:ttla para au
gmento da receita llllO possam os ms aba
laoçar a coropromettee o erar io nacional 
em uma despcza tamanha, qu:tl é aquella. de 
que cogita o projcct!l em deba.t~, a ser feita 
unicamente com os recnrso3 ordinal'ios. 

O Sn. c,u.notmAs - Pt•incipa.lmente si :t 
Cu.mtn·a. continua1·· a organizAr orçamen tos 
como fez o ao no pa@sa.do . 

0 SR, BARBOSA. LlMA - Pe-J•feit·J.mente . 
As observações de me11 honrMo collcg;J. 

}Jedom out :·os commen t,a.rios como este, por 
exemplo, quo acode logo :to espírito: nós 
votamos orçamentoa, procuramos bal<\DCCal' 
a receita com a despeza..:. 

O Sn. C.\.LOGERA.s - Neru sempre. 
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0 Sn. BARBOSA LI~IA- esmerilhn.mos 
os varíos artigos do orçêtmento dll. despcza, 
examimunos a.s >"a.rias rubr·.icas do o~·pamento 
da receita, c, ao cabo de tndo isto, ,:el'ific~t
so que llu. grande numer·o de de:>pezas não 
pl'evi8tas, em sommas aYultadas, que surgem 
e tl'm são o o he:·tüs - este ê o lado g1·a. v e das 
revelações do mou illustrc <1mígo -com os 
I'Uetlrsos ordlnrcrios do or·ç:cmontu. 

S. Ex. niio póde se ;oecusar (L legitimidade 
com quo tireL a caudu.>iio que produzi n<t 
tribuna, isto t', c1uc a situa(·iio, na. opiilião do 
honrado membro da Cormnissão de Orça · 
monto, é folgetôa, ú tio saldo farto, é (!e 
pleiltm•a tintr.ccira. _\~sim, eu me congra
tulei c<Jm a RE•I>Hblica u me lH'Cpétrava d esd!l 
logo pam, de accurdo com o tliscnrso de 
outro digno mmubro da Com miss5-o de Orç:a·
mcmto, o St· . L:wríndo Pitta, estcnuer ;to 
cxcrei~o. como S. Ex. aconselha, aquelüts 
providencias tendentes a rcot·g•tnizat' cst8. 
pa.rtc do nosso <~l1[lcclltllhu de dcí'esa colle
ctiva, proviJencias analogas a.s gne S. l'x. 
aconselbt~. pr.ra o Minis~erio da Marinl!a . 

O Sn.. CALOC:EP.AS- E eu pl'O}lOl'ifL ouir(l 
00US<\: diminuir as taxas <le impostos,de modo 
que, já que 11.1. i<t!ltl\, fartura, o contdbuintc 
lucrasse com elh. 

O Sa . BArtDOSA LDIA- 1\tmbem tiz essa 
observar,,ã_o lwn tem, citando o c;cw dos Est:1-
dos Unidos.: disse (lUC chegava-me a parecer 
que est~vamos camínhamlo pé\ra a situação 
dct. poderosa. ncpttblica. NortG AmerÍCêtll(\. 
ondç, mn da.ht úpoca, os poli Licaute~ cre<cl'am 
pensões tt gPandc parLo dos vei;uPUIJvS da 
gnena. dctSeco~:'ão, B até <t hc!'dciros de al.
guns velhíssimos ;;o!JreYimntes da u uet'rtL 
ria in<lepcndcncia. . -

Eu não pa1·tillw da con vicçiío do m eu il-
1u~trc collegti.; aCl'edito qno o or~amonto !la 
Repu blica. cri tcl'ioso.mcntc orc:anizt\da, fecha-
secam deficit. - · 

O S1L CAtOGJmAs-Niio h:.t duvida. 

O Sn. . BAtwos,, Lnili.-'-B as boas c ontD.s e 
que Jazem o:s bons neg·ocios c os bons <lmigos, 

·E' melhor dize1·mos honestamente qno o 
orçamcmo fecha·se com deficit, c esforçarmo
nos por eqni!ih·al-o, do que nos dei.xarmos 
levar p or esta üll!az lLPparcncio.. 

O Sn. CAr.o(:EEAS - Amurtiza.ç<to rla. di
vida. 

O Sn. BAP.JJOSA LmA-Ainda cst;cmos om 
moratol'ia, ao menos mn rollLçilo â di v id.~~. 

·0 Sr, , CALOOERAS- Sómmrtc. 
O .Sa , DARJJosA. LmA-E' um tlos Lermos 

.da _que~tií.o : tivOJ;JlOS tres anuos pli'J.':l; a 
suspensao do pagamento de juros e treze 
para. a mortização . 

l!;stamos em um deconnio. O contracto peí•
sistc. inclusa um<t das c lau sulas relativas a 
uma tal ou qu<tl hypo tlleca das l'endas. pri
meiro da Alfaudega do Rio de Janeü•o e 
depois dlLS outras, si a d~sta não lJastar . 

Por outro lado, Sr. Presidente, tenho 
mosuatlo 11 ne os r ela to rios são <l0cr.tmentos 
do maior v~üor para. quem quer em um 
regimen rep1·esontativo collabomr com os 
demais poderes publicas do paiz. O que eu 
não comprchc1~do 6 como se po~se. fazet' estl1. 
colloiJoração, intc!ligonte o consciente, sem 
ta.es documentos, a menos que cad.u um dos 
Srs. DCl)Utc\dos não se resolva''· vi-ver gr(l.nue 
parta do seu tempo dentro du..s ~ccrc'tccrias, 
colhendo com suas proprí<~.s mii.o~ c sens 
proprios ol!JOS elementos nos d1vm•sos do
cumentos ](~ existentes. 

Li a primeira. phrtcsc. com que cdJl'iu o sc.u 
relataria !lc anno iJaS>ailo o honrado St' . . Mi-· 
nistro úa Hal'inlla_ S. ;-<;:-;. diz : 

«Ao prestar-vos conta$, nos termos üo 
art . 51 da Co:1st.ituição dct Repub licü., do que 
oceorrcu no decul'so do anno findo, devo 
sulJmettcr (L vos~a esclarecida apreciação 
algumns metl.idas tendent es a melltorr.r os 
diYersos serviços que correm pelo Min is
teria a mett eargo . » 

De modo que do um lado ~emos a iutclli· 
gente suggestão que os d iversos tltn!ares da..~ 
past:J.s em que se subdivide a :ulmin isLraç\lo 
do Executivo podem fazer ao Congr•esso 1'\(\
cional; e do outro lado a prost<tção do con tas, 
as informações sob1·e tudo qu:wto foi voti.ulo, 
autoriZ<\do, emfim, pclt) m esmo Congresso . 
~ão é , portmrto, nen lm nm demasia de 

qul1.lqnc1' deputado soUcit:w do Exoctttivo que 
remona tacs docnmentor,. 

Mnd11 mt\is, Sr. Presiden lü, em 17 de 
junho. ele l9U4, e u fundamentei nesta Casét 
um requel'imento relat ivo a negad os da.Ma
l'inha. 

lst~ mostra quo já então me pr ooccnpava . 
com tal assumpto, objecto dos o., tudos do 
meu operoso col!ega, dis l;iacto Deputado 
atltol' do pro,jecto em debate . . 

Sómcnte pétr•t que <\ minlla collaboi'aQãO 
pndossc ter alguma cousa do p1·atico , j ul
guei-me no dever do wlicitll.r um cer to nu
l!lel'O tl.e iuf0rmaçõe;;. 

Este podido de informações não foi beni~ 
g nameni;e acolhido; <~.o contrario , foi tido 
como um movime nto 'indisct•eto de opposição 
ilesal'l'azoada . 

Ensinou-sc.mo nessa occasiã'o que ta l att í 
tude importa um dGsconhecimento das 
nuJ•mas prop t·ias a este r egimen polít ico ; que 
semelhante ma.nifestaç·iLo oiio se colllpa.dece · 
com a essencia do 1'egimon republicano pre
sidencial; que a cada Deputa<lo iocumllo •. 
quando movilo de semelhanb curiosidade , 
procurar os ministros e infox•mar~se com. 
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cada. um tles...«es secretarlos do Presidente da. O Sa. ALVES BAar.os.o~..- Permitta V. E:-' 
Republica do que corre pelas respectiv:~.s r1uc o intorl•ompa. . Hsses dados quo figuram 
repartiçõüs, mas não fol'!Uulal' requer i· no "inmwrio do lord (h'<\ccir. são tlr,trlos do 
mentos, pol'quc :parecem movimento:'! de plaao pl' imir.ivo d.o uavío. O '[',•mt~ndaré 
opposição, attitudes hostis, pouco compati· a.ind<t não f<:~ z a. sun. oxp:>r icnci11. definit iva. 
ve1s com o regimen por um· lado e púl' ou ~l'O por motivos que nfw quero, nem po5SO np1·e
com as <Lllegaçõcs rlaqucll~s que. fazendo htes cia.r em 1.mrto . Portanto, V. J~x. n'lo póde 
requerimentos, se <lizcm amigos do Gove1·uo. aliiL·mo.l' quB essa vclocido.do é imagíoa.rla . 

Amlgo do Governo não taz l'equarimo~lto.s , Só pGclt~l'a ser conto;;t.o.ch~ ,(cpuis d:.1. ll:>:JlC · 
foi t~. conclusão a.phoristica. que s2 r•odit1 riencia. c\o nt1vio , 
e~qn:eme1' <lO?. re.spo~ta q1tc me foi lhtla. I o :o11 • lhn.nOS·\ LDr'l.-:lr!<:..> 0 uaViú 6 u•~do 

DepOis (]!,to cu \'1 am1gos tlo GoY<!l'llo .!';;.- 'c· b• d. • ' • 
7.endo l'(Jquerimenl.os a esta Casa c esses :·eq :te- como a '1 1.\ 0· . 
rimentos roram hem a.culhiuos c , ·ot.ados. I O Sr •. Ar.V.I!S BA!l.BOSA-N5:o fol a.tJ l!ojc • 
. Vi hmbmn amigos do Gove.rno, in:mspoitos, 0 Stt . BArtnoM LDIA _ ·va.mos -v er: Da r-
1azo~do l'equonmeatos na outr<1. Casa, nem roso, yelu~ldatl::! t al. . . ae;.LIJ"tlo. :r,a;uuu!a i'C, 
p01: lSSO, ôCU~O e:'(C,O))liUUIJgal.lOS. . .. _ ,, velo~il.l:klO, 17 milhM, i\C;.\bi\111) . é:si/~,, Di\S 
~O o m_eu Iequeiiruontv ~ qu~ fo1 JO)JU•~•do mcsmt\:> con<Uçõcs . 

um lDOYlffiento host il, aggrcSSIYO, C p o!' ll'SO 0 SR. A LYJ'S BAlt!JOSA _ E' as>Cl'\:ãu feiLa. 
castigado n~ D:J.Sceclour~ . l por um antluu•io o~lr~ngcirn , que não póJ~ 

Ora, que e ~uo eu pctgul:!tava .· te!' o YlllOl' d<...S l\ffiL'lUO.ÇÕCS ti radas de r .. cto.> 
Precl60 rea .ar -~ Sttua<;:to _orn que. me passados entl'Cl nós. 

eocootl'o por occasmo de d1scutn- o proJCCto 
do honrado Dcpllt ado pelo Esw.Jo cJ.o Rio tle r) Sr.. HARBOS.~ L IM,\. - Bem; n j amos o 
Janeiro com aquella. em que me tu;h<:.Ya <tue diz ú t•clator!o do ~1iniste l'io sobr e o 
quando ftll~damantei o meu t•equeriruento. nwsmo Cw:llelw·ia, M l<ldú de cuj<U\ ma~hin<LS 

En pet•guntava mn que clata. comcç:ou :1 ninguem uôde ptll'<ll', t ,\l é a tompera.tul'a 
construcção do Ci'LtZ<uioJ• 7'nmanrlrmf ; em <[UC alli reina. 
quanto foi orçada. a. despez<1. com ~~,s~ coo· 
s trucr;ã.o, quanto so tem d.cspen\lido '1t~ 
hoje, c si .Vt esf.1í tet'minatlo esse se1·viço. c 
pl'Ornpto o mesmo cruzador. 

O SH .. At.n:s BAnnc3A - ! e:;s<J c~&ti cmnpio
>amcn 10 remoui<Mio com as mD11il1ca~.ões ne
ceEsa.ri:.Ls. O n<w io pódG Cu1JúCiunar com tcm
pcrtttu :·a :;uppoz·ta vcl. St·, Presiucutr., <JS inglezos StllJMJ m:l.is de: 

nossas cous;ts d·J que nós musm<JS. O Stt. !:lAR IinS.\ Lncá- 2\'o qaad1v nn ucxc. 
Na toi \(ll't~ dcsscs d <JC itmento~ e~tt';tn_g·e iros. ;w rei<IGI)!'io do Mioli.>toriu llgu 1·a. u 1'aman· 

cncontra.m-sc muitas vczas vct•dadeír·a,> ~m·- llm·é em uma sii.u:_,ç;:,o :\n:.\lug;\ :t do otrtro:: 
prezas. na,·io~ quo estão navcg;1ndo . 

No .ümwtdo JYmwl, il.o l9f13. vc,ji> flm l'~- Aqlli e.>tá , Cru;.:dot• Tamcmrltwd- osl;;ulo 
lar)lo ao lk:.zil, o seguinte: «Cruza.uot• "li- :..ct nal , ulr.imundo t'CP(Il•o,., ; n:J.vio- oscola 
mi1·rmi-o 'l'umcmdarJ, tic 4, 7:J~, toncltl.d.:lS, l.lenj"min Gon$/-uHI- C$C:J.clo n.ctw~l : n!Li
i .5()0 e;.vr:tllos uc vapor, construido no m:cndo rep:.1ro~. 
Brnzll, !ançatlu om 1890, complctv c acalndo Que é C!UO pa.t·ecc 1 E" q110 o 2'amanda;·(} 
em 1 8!):~, velpciclade 17 mi.lhas , custo . .. o>ti. nas 111u,;nus ct>ndiçõos <tuc o Ik..,. jumin 
nã.o se sabe.» · c ·.c 1 · '· ('" ~ A.,"'ol'a vou a ontl'os paizes. :ons(anl. r1ue J" S<.t llll vrn"t<L a. ul':L e ,oz 

vh,geos até ll. .Kul'opa . 
Ropublic<l Ar;:rentlna: 
«Nue~e de Júuo, custo 2'J3.00D S. Pa· O SI~. ArA;,S llA Rnost~.-0 quo se scguo é 

ta!Jonia, <m;to li.lO.OOO c\:, etc. , etc.~ · que o Be,~jamia Consumt fo i .promptificMlo 
Não foí pos.~ tvcl s..1.ber o cuslo J o n<wio com m<tis presteza. pM'<lo fazet• ;J. cotnJu.issao . 

const.rniuo no .Br<tzlt. N""a.o el'a 11e1Jhum;; pet'· o sn. BARR.JSI\ LIMA _ l·~m lod.o caso, 
gunta. e:;c;Lndalosr~ . quo llcva.>So ser r :Jchas· fi•n.u·am nas mesn~:1s con di.çõos~u!timando 
,;a.d•~. o.o ser pt·oduzL<h noat'L C::L<>:.t; tto cun- r·1)paros. Nãol!-niio il.Ca.ba<lo,-C- ultim:Lndo 
tt•a.r·to, el'a um~\ pergunta. que ,_ um<L vo;o; re~· t'eJ>:~ros. . 
:pondlda, poder ~a nos eondHZll' a. mn ce1•to l _ . . 
numei'O de provldcucia<J o.ssecm·/l.tol'i.ls do A oxpre~ e~pregu.d~_.P~~·a.. o lJ~~J~;nv• 
.TheSOlll'O Federal. Col1sta>>t OI :1 est.a O cllo .lU. I lU.,JOU , JIH\!l.Ulll 
· Não s<> me qltiZ dar essa informação · em bal'l'Do a. fót•a ; a. oõaarvaçiio sob1·e o Tama1l· 
compensação ~olh! esta outrr~ cscu.ndt~losa., da·,.ê é.~ nu.Jtnua, e o !1 ue p;;L'ece, _po1·ta.n to, 
isto (;), CJ.liC o Cl'UZ!l.dor Tamandr.u'e tem a. ve: eqno JU. u.ca.1JOU , 
Jocidade do 17 milhas ! ... Alguom jâ. v lu este Diz V. Ex. que não, o a 
!Jttnileta,·ia, como os marinheiros o charoa.m, ! t iaha. ra.zito do ser, isto 
moYofldo-so â ra.zlio de 17 millla.s! · começon o Tanumàan! a. 

m lulla pcrgunttt 
é~ om que data 
ser eoustrllido e 
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em quanto. foi · orca.da; a despeza com a sua Nã.o.tardou muito quo o illustt•e Duputa:do·, 
construcçã.o. . autor do projecto em deb<tte. viesse tltzer o 

Ein quanto foi or>ado o quanto se tem inventario dessa armada., de fórma muito 
· despendido a.t~ hoje, tetll·Ee dito, a bocca mais pessimlsia do quo a quo resultava. das 
,pequena. , . mas, não podendo tra1:or isso minhas succinta.s consideraç.OOs, taes quaes 
pa.l.'il. a Camara, nem fa.zer obt•a. pelo que se eu t\.:i podia produ~ir, baldo dos elementos 
diz á. bocc'\ pequena, pedi então as in for· quo me 83forçâva pot• colher. 
mações offioiacs. Quo segredo é osso <lue não Faz ia. varia& outras perguntas a. respeitO 
se pôde dizer ~ Quttnto custou? das condiçõos em quo se encontt•a. a armãda. 

Affirm<.<~sc qtte cs~e meg;Lt!Jet•ium tem bt·azileira, não so quanto ao material, como 
, custa.do 30.000 contos, di1;em uos, 40.000 no tooan~e ao pessoal o ás condições em que 
• <tfiirmam outros, 45 .. 000, cmtl.m, a.sscgm•a.m elle se encontra. 
outros, e outro~ dão alga1·isroo,; ttinda em Niio se quiz a c ·eii.al' esse meu t•equeri-
grâo_ m«b elevM.o. mecto; o illll~.tl'e Deputado, alltor do pro-

O Sa . ALVES BARBOSA-ll>SO é simplesmente jceto, veiu dizer que ha navios, como o 
absurdo. celeberrimo Pun'ts, tt':l.nsforma.dos em ~rmá.-

0 Sa. BAnno~A LnrA-0 meio de se saboi' zeos de promoções ( ê a'phr<-Lse <le S. Ex: .), 
0 certo cr<t dizer quanto custou ; ma,~. se· isto ê, na.vios que levam um tempo enorme 

h - 1 em concertos que nunca se acabam, que 
D ores, a. situaçM é de ta Ol'dom que ni,io se custam um dinhei rã:o; navios qlle ficam a.lli 
;pMe dizer. De moilo que onti'O as !'<'formas a.trús de s. Bento, nos qua.es emblro:ün não 
~fazer nn <trma.da, uma se impõe, c é a ela poqueno numero de o!Hciaes, que contam 
reorg:lnizaç.ío do seu processo da cout.abili· tempo de cmb:trq ue c todus os ilem:Us requi
•J.a.de o oooripturação da. dcspeza. a. ca1·go sitos para SM.:)m promovidos, po~ tal l'órma 
dessa repartição; de modo a. se podar sn.btw que 0 illustre Deput.~do clas:itlca. a sitnacão 
quanto Cllatou cn.dn. ob:ra. commettilla. ;:,,a otll· <lesses navios, cogoomioando·os de a·tmamns 
cinas· da Republica.. 

E' o proprio rolatorio tlo Ministro que aus de promoções ! 
·informa des>a situação, do não se podor « Do velho Pw·us, de ma.deit•a. e roda.s, a. r
dizer a.o certo quanto so dcepcndeu em ca.tla mazem de PI'omoçües ... » Foi o que disse 
uma. dessas obras. S. Ex. Est:.t <lqoi! (Mostmndo u m im·presso. 

Perguntei ainda.: « Qm~l n. da.i:t em. que cn· Apartes). 
traram para o sorviço os coUivJ.çadoo Flo- Sr. Presidente, tem·so dito que, antes do 
dano e Deodoro, otc. • pess•)al, que antel> da reorganização da ar· 

A Cama~~t comprebende o valor de todas · mada, no tocante a.o pessoal, é prociso cuidar 
essas interrogações ; nós variamos quaes os' de ad.quirir mu.te riu.l piira. a. mesma. armada.; 
sacrificios quo o era.rio tinha. feito para. outros dizem por ftlrma oppost:.~; gue, antes 
adquirh• cada. uma dessas unlda:ies de com· de adquiri!· 1p.aterit1l, tii.o delicado c t!to me
bate, qu01nto tempo ellas se tinbam mantido lindroso, é pre;iso cuidar de a.pparelba.t• o 
em porfoUo estado de serem utiliza.di.I.S ; si o pe!!SOal que !ta ile lidar com- esse material, 
facto de sua. guaruiçfi.o ser menor do qne devia. para que não pareça espada eul m<ios de ca· 
t inha contt•ibuido p11ra., por falta. de cuidados lJoclo, o a. pllrase me p:~.r ,lCe q•te vem muito 
proft~sioaaes e tcchnicos, . se t ':!r em ·ostra~ a proposito. . 
gado esses elementos de força naval ; o, Eu, porém, ainda fui levado a uma ter

. ainda, si a nessa officia.lidade tinha aprendido, ceira. :preliminar: antes do pcssqa.l e antes do 
· como é nocessario, tanto quanto é do seu material precisamos sa.bez• si temos dinheiro 
dever profissional, se saberia por minha para. pagar ess(l material e para f11Zer• face 11 · 

· ultimll perguti ta : 4'quanto ao tem dispcn· reorganização do pessoal! · 
dido com exercícios de artitbarh 1 • 

. A propoaito, 0 nobre Deputado pelo Esta.do O SR. SoAUES oos SANTOs- E' a quo.~tão 
do Rio recordou as ~ala.vra.s do atmh•n.n~e principal. 
Ce!.'Vlll'a, por occaaião da guerra entre 11. O Sa . B.A.RSOSA LmA-Esqu:td•·a capaz do 
Hoo~anha e os Esta.dos Unidos, pedindo que estar no oceano, para fazer foco aos nosso;; 

.lhe tosse permlttido dispender. n. lotnma que inimigos posslvois ou provaveis , :Só S'.l tem 
. espeeiftcava em carvão e projectis c dar tendo·se dinheiro; e eu não acredito absclu-

um certo numero de despa.roa para. a.1estra.r t.a.meute que o honrado Deputado, ll\lWl' do 
· . a sua. gento. projecto em debate, e que a.s honr:wl.a.s Com• 

Nâ.o so me quiz rospt"nder a. esta. pergunta mis~ que · ioterpuzera.m·· pat·ooor !Sobre ·o · · 
' quo era lndi~~erota e vinha confirmar o que mesmo projecto quelrarn illaquear a boa f<1 
.ou t!nba avançado nest:J. tribuna. a respeito dos nos3os dignoa compatrícios, que consti• 
das eondJQõG.tdep!oraveis em que se encontra. tuem a. officia.li.da.do c a. ma.ruja <i(t a.rm&~13. 
a ormada nacional. · b.ra.dleira.. · 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2510512015 11:22- Pàglna 61 de 74 

SESSAÓ EM 23 DE AGOSTO DE 1904 '429 

Faço-lhos essa· ju~tiça. muito sinccro.mcntc; 
creio que ss. EE1. não .tiveram oó.Lro in tui· 
te sinão aquelle qu~ igualmente me an ima: 
o de contribuir para que tenhamos um~ ar
mada nas condiQõos <lc sll.tisro.~er as nossas 
exigcncias in ternacion ~•os. 
· Mas, o r<Jsnttado a quo dwg;unos, sobt•e-
1udo t~mdo em vista. o pat·e~er da Cornmis~ií.o 
de Orç.:~.n'Jcoto, ~que o p .-ohlcma fvi illudido 
e os inter-essados não são mais do que-por
doom-mc a phra.sc, quo 1a.lvoz não soj:t das 
ma.is pa.rla.m3n~a.rol-cogambellados. 

Di r se-á que o Coug<·esso votou uro proj~
cto de lei qne manda adquit·il· um honiio nu
cleo do at•mada, não Ll it•ei uma. formida.vel 
armada, poequt! nind•t nã.o se mandou u.dqui
l'il' um navio como Ii:nise•· Ba,·baroxa ou 
da.qucllas formida.veis unid::vles de combate 
<lo typl) rl0 A sl<ol<l ou dos ha.\' ios ja.ponezes . 

Mas úil'-8e·ha que nós habilitamos o Go
verno a adquirir um ·boro·nucleo de arma.d;1. 
Não lw. tal. Te;• passa.i.lo assim um pt'Ojecto 
u~Jstas condições não basta, porque; para 
a.dquirir em verdade, ~ precioo t er dinheiro. 
Não basta que o Governo esteja au torizado 
a fazer esse contracto com estab!l!ecimen tos 
europ~us e nort<l·a.mericanos ; é p~eci.>o qut~ 
tenhamos recursos. Em ma~el"ia tle recur~os, 
a ultima. noticia que tenllo é a do fraotl.sso 
do emprestimo municipal em Londres , pOI' 
um la.du, e a. de um orçamento ordlnnrio no 
qual eu não enoontt•o, por mais que mo es
force, sobl'as bas~ntes para servn·em pa.ra. 
essas despezas aqui a.conselhada.s. 

Com e1feito, st se tom em conslderaçiio o 
orçamento feito peln. honrada. Commissáo de 
M:J.rinha. e Guerra,- nós vemos que serlio 
necessa.rios 15.7.22:000$ ao cambio de 12. por 
;.~nuo, pal'il começa.r (t adquii'ir o p1•imoi!'O 
typo de unidade de comllnlo do quo se com-
põe o pl'ojecto em debato. . · 

Ot•a., 15.722:000$, suppondo uma eshiJi-
1iJa.de oro que eu não creio, da taxu. ca.rnbia.l 
de 12, suppondo que olla. na.o varia, importa 
ter augnwo tauo o ot•ca.mimto da. dospeza real, 
e estou me referindo, p ol'tB-nto, a. de~peza.s 
nKo só orUin:J.t'iil~ como ext ra.ordiaat•ias, não 
só l'e.."llliantes dos orçamentos normaes, como 
re.'!ultanteil d03 orçamentos especiaes o O:(· 
traordina.t•ios da. marinhtl-. 

Si · se acha que estas despezas importam 
em 30 mil contos, cós !m·oruoS" por esta. for· 
ma autm•iza.do a. clevaçi1o do Ol'Qa.monto d<L 
marinha., das clespezas a set•em fei~as anoua.l
mente com a marinha da guerra, a mais 
rle 50 °[0 • 

Eu pergt.Loto: bo. alguem que acredite que 
com os recursos ordinat•ios do orçamento, 
segundo Monselha :1 respeGtiva. Cornmis-são, 
ha. a.)gue.u qu(l acredite que com esso.~ re
enroos ·norm:ws nós cst.ojamos om con(Uç:ões 

de fazer unm deispezu. :1 mais <le 50 •f · sobri:Í 
o orçamento actua.l ~ 

Que estejamos ent condit_:õcs de elevar a 
riospezét com o. m·mn.dn. de 30 a. 46 mil con
tos?-

Pedirei, senhores, de 30 a 40 mil contos,. 
si o ro.mbit> f"r do 12, ou1·u. 

Quinze mil sotecm1\os e vinte dous contos
em libras stcr:ina; pol·unno, si o c;\mllio ror · 
a. 12, si fot• ao ca.mb\o de lO. set·:'io de oito 
mil contos, e si fur ;w cambio de 8 SGrlto 
v inte e tt·es mil c <1Uii1hcntos contas. 

Ot•a., nól vimos muHo lJ~m, pol' pou
co tompo, e certo. o cambio 6. t:lxu. esca.nd:1. 
Jo~issima. de 5 5/8. 

Mas, tomemos a taxa de S. E" poss1vel que 
essa. ta.xa. venha a.inda reiu.tr na. rua d(l. 
Alfa.nduga.. 

A nossa. situação intorm\ c principalmente 
:l.S condições das nossas relações intern:tciu
naos não são ainda de lllll<L estabilidé\d J po.
cifict' tão segm-a quo nó.> poss:J.mos gar<mtír 
que o c~mbio nU.o <'hegue •~ esta. taxa. 

Si 1ts~im for, nós estaremos presos por 
coutr:tc1os q uo o pt-ojento ncoosolhn. quo se 
façam; t o1•emos de dosem bolsartodos os ao nos 
7()5 mil libras sterlioas , o isso import:~. em 
gra.vat' o Orça.mento du. M<trinha com mais 
50 °/0 do CJ.llO 6 actualrncn te, is to é, em e le 
var sua despeza de 30 n. 46 mil contos em· 
um caso, de 30 a 48 rnil contos no ou tro caso, 
de 30 a. 53 inil contos no outro caso. 

Sanhot•os, parece-me quo, doante destõ~<s 
eonsidm·ações, acóde logo ao cspirito esta. l e
gitima. lntert·ogação : - ~iio aorá. · possível 
roorgaoiza.r modestaJUeoLe a. ar-mada sem 
que a d!lspozt~ se eleve a. t11.nto ~ Por outr11. : 
:J. reorgan iz~çlío do Mtual matoriul da a.r
mrda ~ó póde ~er !'cite! com unidades de com
lmte tão dispendiosas como os tas ? Por ou
tro : a una.nimidado dos profi:!Sionaes, a. 
maiot•ia dos ofHci:tes, dos profissiona.e~ na. 
a•·maúa, já quo nós não temos um consolho 
d<~ almirantes, nos induzem a. f&zor osta. 
desptlZ<t? 

Nã.o seria possi vel, O\tvidl\ a maioi'i:l. dos 
pro fisslonaog ... 

0 SR. I KDIO DO LlRAZ!L-E' O que Se f,~z 
em tod:l. a pa1•te. 

O S R. BA.IWOS.\ LIMA.-••. chegar ao me.<;
mo de.~ideratwn, isto é, fazer r.t organizar;ão 
da a1•mada dentN das nossas posse.~. do~ 
noseos limites e desidcJ·ala, com umu. dea
pezll. mais compatível com a noss;A. si
tuaclo f 

Senhores, utnt\ das rnuiot•cs · autoridu.des 
no momento a.ctnal diz que 6 possível. 

O projecto eshl muito bem ampa.ra\lo, não 
só .pela proftcieucia do seu illustre t1utor, 
como ta.mbem pelos membros da digna Com
missão de· Mn.rinha. c G llc~ra, no seio daqt~al 
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tem assento· um dos nossos mais reputados 
:profissiona,es (mui to hem). Sem quobra. da de
ferencia e rlo respeito q_t1e tributo :>.o digno 
abnil·ante, pe1·gunto: ··pnrvontur·:?. não seru. 
compath•ol C()m as condições em quo o pro
blema. tem !le set• po~to prr,ferir il. sol.nçii() 
inilicaàa pelo chefe do esta.do-maior da AJ'· 
mada, o St·. contl•a-almira.ato ProcnçJ. 1 

Assim. ao .Passo que o projccto falia em 
com·açadus de 12.500 tonGiad:~.s e cruzatlores 
de 9.õOO, o honrad.o cholo do estado-ma.ior 
da artuada., no roh~lorlo annexo ao rela.tor io 
do MinisLerio tl;o .Ma.t·inha, o u l<imo que 
temos do a.nno passa<lu d iz: 

«E', pois,indispensavel que o;-; podere.'l com
p etcn tes, utilizando-se dos meio~ q 110 forem 
com pa.ti veis com o cs\ado financeiro do paiz, 
emprehenda.m a refot·ma d o ma.tel'ia.l de 
noss~ ma,rinba., qne,eomo sabeis,uão póde ele 
modo algum ser improvisad.o, ospochtlmeute 
nn. occaBião em que a gttcrra. no~ vcmht\ sur
prchender. 

Entre os com•açados, por exemplo, se1•ia. 
preciso r~ cncommendtL de dons ou t~·es, cadu. 
um com o deslocamento de 8.000 tonela.das, 
que se tornariam o nucleo de nossa esquo,dra 
de comb:~te. esquadra quo seria. completl\da 
com O! elemento; orn. existente~. 

EntL'C os cruzadot·es , devoríall1JS adq_u lrir 
mais dous ou trcs, ca.dt\ um de 3.500 a 
4 . 500 toneladas de deslocamcu to, » 

Ora, á arqlloaçii.o de cada uma tlcssas uni
dado.> de comlmto, ti. tonelagem em regra 
corresp()n ·a despem : q nttnto · ma.ior !\ 

tonelagem, om regra, maio1• é a. despoza a se 
fazer. 
· Assim, eu ousei, t omando os.dadus forne· 
c idos p elo hour~ulo che!b llo est<ulo-m:lior 
da a.t•ma<la., orga.niza.r um outro orçUmcuto, 
em que o 1'h~ouro Nacional tmlo ten~ •~ 
ganhar . 

Asshn, os couraçn\los de 8.000 Lonolada.s, 
do typo, por exemplo, <lo Chaloo.ttrona-uU, ou 
do trpo, elevando t~inda um pouco, do 
Sttffot/{, da esq ua.dra. inglezu., com a. vcloci
dtLde de 23 milhas, nog cusLa.ri<~.m, em ve;: <le 
1.050 .000 libras ~terlinas, como estll. compu
tado neste orçamento, 770.000 lib1·a..~ em um 
ca.;;o c 606.000 librlLS em outro. 

Ora, o conse lho dado no projecto c no pa
recer respectivo rios induz a. fazer, no pri· 
meiro tri( Dnio, com couraçados de 12.500 
toneladas, uma dcspeza ma.iol' do que aguolla 
que fez a. Inglatct•m com seus 1nais fomli · 
da-veis vasos de gu err·n., com os Co.Clesl!ips, 
os couracad.os de primeira ordem, de pri
meira classe, como o lllush·iotu , de 14.500, 
d igamos 15. 000 toneladas, um pouco mais do 
qu~ 12.50Q; como, ainda, o 1lfaoestic e o Mo.
gruficent, da mesma tonelagem, que a.ndal'am 
por. 950.000 libra.s . · 

No projecto, entl•ctarito,. ca.lculamos· 6 
cout•aço.do de 12.500 tonelada.s. menos, -por, 
tanto, do que 15.000, em 1.050 .000 libra-s 
esterlina!;. 

O Pormicü,ble , o lmphHx<b!e, ile 15. 000 to, 
r.cln.das, ta.mbom tcom custado mais ou me
nos'-' !UJJSlnO preço que os onü-o~ . 

0 SR . ATNES B,\RBOSA- M<LS V. Bx . con
sul.t•JU <~ lhia dil constl'LlC•;ão? 

0 ~R. BARBOSA. L!lolA-PoLs nii:o; fui pro
cura.!' os mais modernos, navios de 1902 e 
de 1003, e alguns dos que ·c itei ainda esiã.o 
íle acabando <lo const;•uil'. 

0 S.!!.. AIXS'l BAR80S.-I.-Ha. outra conside
ração: •' q ue u pr ec,;<J da cou~trucção, para. a. 
Inglaterra, é inferior á;; de todas as outt·a.~ 
oac;uas . 

O SJ:. RumasA L I:IIA- Em todc1 o cal!O. o 
q~a qui:~ mostt'll.l' foi o seguinte: qu<tnto á 
c;;colha. do typo, vae influir cxlraorclina.J•ia
mente no preço, sem que, entretanto, fa
zendo uma dcspl1Z<t tamanha,possa.mos o.com
paoha.r parallelamcn te, pm·i i>assu, em a 
mesma. escala, a tonelagem c a potencia 
o!fensiva. c defensiva dessas unitlades de com -
bate. . 

Pet·gunto eu- <l !) uma preliminat• indis
pe n~o.vel:-protem!cmos IJós,put'vcntnra., ot·· 
ganiZ(U' nmtt csquadl'a com " velle!dadc de 
nos <lntepormos i\ esquadra ingleza, tt llS· 
quadr<L Mlumlí. 011 á cs<.ruadra fl'a.nceza 1 

Tllrem o;;, aca.so, a Pl'otcaçlí.o <le m al'cha1· 
pCti' Í·l>asw; por exemplo, com o l(aisc;· Bar
btt1'osst! da Allcmanlla ? 

Crei•l 'lUC não. 
Pois, en&ão, é no moructli.o em quo, na po

litica. intcrnaciomü sul-amel·ica.na., o Chile e 
a RcpulJllca Argentina se desfazem da.s sutts 
unühulcs do combato tla maior tonehtgcm, ~ 
Msto momento que nós quet-cmo.~ •~dquirir 
c;om·aç.~t!os llo 12.500 tonelada.s?, 

Pol' r1ue 12.500 toneladas 1 Si e em relação 
ás es<tuadras do continente suf-am<wica.no, é 
por demt~.is; si e em relaç.ão ás esqua.dras 
norte-arneric:tnas ou europeus, é por dcm;üs. 

.E , em quatque1• das hypot[le~es, on gas
ltlmos mais do que tlevemos gastar, ou não 
gas-tamos tanto quanto devemo~ gastar. 
(Mtlito liam . ) 

AS$ im, o pt•oblcma se impõe nestes termos: 
Qual c typo de esqu:Hlra que lli:wemos orga.
olzar 1 Como devemos organizar ess~ es
l! uu.dra ?- Qna l o matoria-l indis])3Ustwel a ser 
adquirido paru. se reorg<lllizn.t· noosa mar inha 
d~ guGl'ra ? . 

Ora, este problema não ba de !ler I) Con
gresso Nacional que o resolva: fl·ancamente, 
oito havemos de 8er nós out1·os que no~ m et
t amos aqni a. decidir sobr e 11o convenie~ncia
de preterir o couracado d() typo . A ao do 
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typo B, a 1onelagem tal á. tonelagem qual, I Depois, SL'. Preslclente, ú o p1•oprio pare· 
esta velocidade á.quclhl outr•t, etc. (.4po·iaclos.) cer quB J•econbece-n1(o b.\sta ter em vista. as 

Por isso, ;).prcseuto um requeriment o, do despezas causado.s exelusiva,mente pelo ma
contexto do qual se verltlcal'á que não (]U<ll'O, teria! , In tlunbmu Otl tr;ts de,:pezas :tbsolu ta.-
de fó rma alguma, protellar o dclJato. mentG impl'es~lndil'eis. 

Devo mesmo dizer que as mil1h:1s syrn- :·>ús uàn temos JllW:t a tonelc,gem dos na.-
path ias pelos meus irmãos de armas que vio•; <tuo o p<Lr·ecur :tlloptasse, lliquGs a p ro.
milír.am na armada nacional s.'UJ t:í'J pro- priadM 0111le recobttm olles a. fi:er1ucntn lim· 
fundas que , quanto dcpont.!er de mirn, contt•i- peza. c •JS conC()rtos nccessarios . 
l>ui:•ci para :wxi!ial-o.~, ~~~ nu~rc <lspiraçi~, O propt•io pa,rcccr t·P.r:onhecc qur~ é necns· 
c~~e a_llm~nt'lm, de ;CI 1 oor~a.mzado o set - sario constl'llir di<LilCS, razc~1do-.se, em fim , 
'\ .ço a. t esta do qual oc eocontro.m. dcspez..'l.i< n nvas. mottv:ll!ns nao r;o por csk\.~ 

O Sn. ALvr~ BARBOSA-Eu posso assegm·~w constl'llcçõe.~. como com ; 1, rceanscrucção il<!S 
que esta j ustir;a ú reit:\ o. V. Ex. :wsonaos, que dove1·ão fica. t· doi;ados com a 

O Sa . 13.-I.RJJOSA LnrA- De modo que o 
meu l'Cqucrimouto ú quo, entre a ~egun . l[l. e 
a. terceit•a. rliscussão, vot,tdo o projocto em .2" , 
antes de en'l'ar em 3•, volte olle i.ls Corn
:;nissõ!lsdc Orçamen to o tleMn.rin ha rJ GiJCI'l'<l. , 
afim de que a de O :-ç;.uuento espO'~ ifiquo os 
recm'SOS ordina.rios a. consignar no pt·oximo 

CJterciclo,oom que se h a. de Jàzcr <tcquisiçiio 
de navios c, na fal ta. destas rccut'SOS, dif,':l. 
sobre o~ m e los rlcstina.rlos ao pa.gamento <los 
juros e amortiz(l.ção correspondentes [\0 crn
prestim o que .;;e houver de contt•tthir para 
aquelle firo. 

Porque vou mn.is [;.)l)ge, autorizo. o Go
-verno <t fttzer o omprestimo ncccssa.rio a co
brir esta ser viço, porque niio a.cre(lito que 
com os S<Lldo;; cgu~ não descobri em nenhu ma 
dos rubricas do Orçam ento da ~Ial'inha se 
:possa fa.zet· face a semelhn.n te genoru de 
despez~\ . 

E' mais na.t ur;Ll, m a is razo3.vel. recusar
mos o projecto, vor.á.rmos contm clic, tlo <tnc 
a}Jprovn.l-o com a certeza. pt'ú\'i:tclc que não 
.:Poderá. ser executado. 

Por out.1·o lado, f}nero r1nc : ~ C .:mui.~são 
ile M:tl'io ha e Guerra, ouvinilo <LOS mais 
repu tn,dos officíaes d~t ~trmadtL, doQidu. on tre 
o plano do IJrojccto c o esboçlldo no l'Ciatorio 
do chefe do gsta!lo-~aior . General, a lmirante 
.João Jus t ino Proeuç;\, ttnncxo M uaimo rcla.
torio do ~Hn.isf.ro d:1 M;trínlla . 

QueJ'o dizer : de.;;e.jo que se íaça no nosso 
pa.iz aquillo que se faz em todos os paizes ci
vilizados-Ja.rgr; inqu·e!'i to, Iu.rga invcatiga
ção, condu:6ida :pelos co1npetemcs. No caso,o 
orgão P<~r:.L este ínqucrito ê a benemerita. 
Conomis:;ão de Marinha e Gaerra ; as~ím, 
desejo que ea t~t Oommissão ouça ~~ a.lnl lr,~n·· 
tes da tcmper-.1 de Jacegua.y, Guillobel, A!e
xaudrino e tanto:i outros que se encont.ratn 
na uos9D. marinha. do guerm, o, depois de 

· oonhecer todos os parecera.~, chegue a pro
por a organíza.ção de um typo de esqua.dl"J. 
tal , que por um lado.satistaça âs eJ:igencias 
technieas c pelo outro con~lllte ás n03sas 

-.condicões financeiras. 

fenameut:~ e com os macllin ismo3 :t n.ltunt 
rhs exig-onci:1~ impus tas pelo material. 

::!i10 btt~ta. unic ~,rucnto :ulquirit' o~ navios , 
ll•Jl'QltC ir:.i acontecer o mesmo quo se dou 
com o N ori(t'M, Deot./u,·u, 1'·''11!1- 2'ymuim, 
a respei to rlo cuja inf<.IIICitt senil nos d;~ ill
forro<tçõe::: tii:o intol'C:>.s.mtes o il lu;;tr:~rio 
Deputado atltOI' do p t·ojectl'. 

Demais, o pes;;oal é func~.'i.o da. tonelagem, 
c navio de mn,iot' pOJ·~c exige par-.t a sua. 
consorv:~oção pessoal mais numeroso. 

Ot·:.l, ningue1n q1.tet'Gt':.i. qne cont.inuemo.~, 
como ht~m llisse o cu.pitfl.o·tcnente SilYttdo. :t 
teatar naYios do po1:t~ e do Y<dor daquello~ 
q_ue quel'emo~ ttdquidr poln fórm:J. por q ttc 
lemiH·a.-a o t itlentosn olliciat do mar illhit 
quan1lo dizia: 

«A princip io vclei1·o, dep.>i~ mi:do o, fin<~l
mento. só a vapo1·, o ntwio :tctu.tl c unt.t 
sy nr.ho;;c d:t iodu~tri.a huma.n<t. A c;.LdtL Utnl~ 
destas phasos cot'I'CSponilou forçosa.monte 
uma cert<~ ord<;ru. de ac,:ordo com o~ fios 
qno n mtvio tev1J de pt•ccnchcJ' . Por nií.o at
tcndor-sc Oi1Üe nús <t Isso, pOI'IlUO os ofli.
eiac~ mai., ant igo;; se conservamm , qua.~i 
gnt•n. lmento. n<L ,;puc:t~ rlos \"oleiro.;, o~ rnéd!.,.~ 
na dus lllixl,ros c com cllus muitos dos mo
dernos, l'C:>Ia.n,to ttponas um punhallo destes, 
verd:Ltleit•amlmto <Lllaptttvc is : ~ úpoca nctun-1, 
é c;.ue conüisttldo tmnos prcs~nciado a. tcn
dencia a ~a.tar navios como oRiachuelo com 
o mesmo pessoal n com os recursos da D . Jcc · 
nv.arúc ou out t·:~ co1•vet;1 equha.len te, e um~• 
torpe<leira, como se fosse um hia.k do cru
zeiro on cousa. ftUc o valha.. " 

Realmente ~ií.o m:~.ch i nas da maior delica
deza, cuja limpeza e guat•Ja exige um pesso:t I 
irllellígente, apto, intlef'eso, constantemente 
occup:.odo com esse g~ncro do SGrv iço. 

:iós jtL chcgounw~ a uma situação dn tal 
orllem, quo teoho noticias de quo officiaes 
tiveram de rle cotizat• pa.rn. adquirir tint a.s o 
out ros mat.et•iae3, para. ctne seus navios nTw 
conLínuasscm a a.ppareeer nll.S coodi9õoB de
plora.vnis em que por vezos a.ppa.rccera.m. 

Tudo faltava., at<l combustivcl, para. que os 
navio.s pudessem f\l7.0L' vi:~gens, e o resuttarlo 
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Cl'i1 ficarem mez(JS e mBZC.'l nest.c't ba!J.ia. do 
Rio de Janeil-o na mais completa inacção. 

FaH~va., tambem, autorização pa.ra des· 
pezas, ri estas, exigidas po I' fl'eq ue 1 tes exet•
cic! os de ariüha.ril, não são peq u on as. 

E não se accrcdite q UJ officiacs, que du
rante sua. vida dão qu·tt!'o ou cinco tir.Js de 
11rtilharia, estejam em cm.liçõe~ de, no mo· 
manto de perigo, mv.ncjar os }JOSS<tntrs cou
ra.ç:l.dos que to:nos, qnallto m:li;; os quo 
vamos adquirir. 
· Ora, si esse pJsaoal deve sul' em numcto e 
<jualidado ta! corno exige o ll0 \'0 nt:Ltc:·ial, ú 
:proci~o <Ltton t!er q1rc esse JJj!SSúal ha de ser 
IDi1is munorosJ do que actnalmentc, c si 
assim ê, a despez:~. tem de augmentar por 
esse latlo. . 

Desde que adquiramos novo lll~\torial, e, 
portanto, eliecLuamos despezas m:\tore8, es
taiuos obrigados a outras despezas quo n1io 
estão nea\e o·,ça.mcrrto, Cju:tos as que se rcfo
rem ao angmcnto de pessoal, e tantas outras 
providencias se~uuda!'ÜLS, como reoi·ganí
zaçã.o de arsenaes, conserva.çào do diques, 
reconstrucçíio de outros, etc. 

Tudo isto nos leva, pois, a pensar uma. e 
mais vezes antes do votar o projocto em dis
Cilssã.o. 

Depois, sunhores, eu queritl. s:tber o que ê 
quo tem provid:~nciado o nosso Governo ; 
em que sen tido tem elle adaptado, si acaso 
as tem adopta.do, medidas no tocante <l !'a
organização das nossas flotilluts. 

Porque, realmente, não temos de olhar só 
par•a o nosso grande littoral, q110 vem desuc 
o Amazonas at~ o extremo Rio Grand(); ho. 
tambom que tor om visl>a - c , inlulizmente, 
nos ultimas tempos, é o que nus tom ostatlo 
m~\iS constant~monte tleu.nto dos olhos - o 
duplo moditer1·aneo, quo au nort3 o ao sul 
cirm.imda o no:>.'lO paiz. 

Pet•guoto: o que!> Govern!> tem feito oro· 
rola.çã.o ti. flotilb 1 Atlquil'iu algum navio~ 

Estamos ern uma situação. Sl'. Presidente· 
que não ha outro modo de expdmir-se aqui! to 
quo ~e sabe um :pouco vn,g;;m.mte l<i fóra, 
como si cada um do nós não fos>c Deputado, 
sinã.o por esta. ma.neir<J.- eu ouvi dizer ! 

Eu ouvi dizer que, por occasião do confiioto 
do Ac1'e, o Minist ro da Mal.'inha, dcvíJa· 
mente autorizado pelo chef~ do Estado, en
oommendaru,alguns navios p:t ra. a nossa ílo· 
ti lha. 

E' verdade? 
E' o que eu quizera que me informassem, 

n ão vejo ·absolutamente um documento offi· 
cial~ nada que me instrua. a. cs~o respeito; no 
Pl'OJecto nenhuma. providencia. vejo. 

Vamos ficar com as flotilhas que temos ? 
Vamos consorval-as, vamos augmental-as, 
vamos retluzil-as l 

Não encontro no.~ documentos qu~ u ale
mente algum que me 03~lareçn, a. respeito 
dess:t momentosa questlio. 

Por ontro lado, nós sabemos por uma 
doplora.vcl experic1Ici<:1 que a força. publiea 
vivo por demais bifurcada. e m elementos que 
se desconhecem, quo não convergem, como 
rõra cJn vcoiente, nas occa.siões em que se 
t t·ata da defesa int~ t'llél e externa, d:J. o1•Jem 
constitucional ou interna.cional do. nosso 
palz. 

De facto, si tomos de movi menttl.l' tropl. .~ 
do oxt.remo sul o t de algum ponto tlo nosso 
vaõto tet-ritorlo pariJ, o tlteatro possivol de 
upcr<>C,Õ0S de gucna no extremo no1·to, n ós 
sJ.bcmos que nã.o po;;suimJs transpo~tes, que 
a arruadtt não é ne~Lc poutu o auxiliar· du 
exercito, que não estâ lubítitada, como con
vida muito (!UC estivesse, para o ser. Nós 
sabemos que nessa occasiã.o, urgidD~ pela. si
tuilção, temDS qu e pagar, pelo preço que se 
nos impõe, o l.raosporte inconveoiente, mo
roso, em pessimas o011dições sanit<.~.rias, do~ 
nossos bat·<\lhões do exercito, por navios d a 
industri<t p;:,rticular, 

Mesmo a.hi, os govel'!los que cuidam seria
mente desses problemas sotapõem os inter· 
esses dessas emprezas de navegaçã.~ par
ticular ás exigencias da organizw,oão naval 
o/flcial de c:1dtL pa.iz. Assim que fllis data
mos com úma grande subvenção ao Lloyd 
Bt•azllciro, pcrgunt:J.-se : por que r azã!J não 
impôr a e>ta. co mpanhia. um cet·to numero 
de condições technictl.S de modo que, ehegada 
tL situação como aquclla em que nos oncon• 
h'amo:;, esses navios estejam em condições de 
l'a ~:or o tmn~porto quo nã.o fizera. do nossas 
tropas pal'/1 os pontes oude devem func
clom~t· . 

V. Ex. t1 tostumunlHL, Sr. Pr~sidon to, de 
ILUO eu e.~l;ou, no correr di.LS pon<lera.çõcs 
quo You· razoado a medida quo m e acodem ao 
espírito, a demonstrar a preoccup:lção ca.pi ta.l 
rJnO mo atru.sta ít tribuna, e ê est11 : q ual a. 
situação oltectiva do nosso m•ario ~ Em que 
condições se encontra o orçll.mento da Re
publica ~ E' vord:l.de que eHe com porta essa. 
despo:r;a ? 

Essa.s p crgun tas siio indispensa v ois para. 
!! ue se possa votar o projecto, p ara, que não 
estej<J.mos illudindo os nossos p<>tricius, ist o 
cl, para dizc1•rnos quo o projecto votado é 
pa.ra ser executa. '.lo. 

Ora, entre outros pontos, um que (losde o 
começo d c minha vida. par Jamen ta r , como r e
presentante do Rio Gra.nde do Sul, t em mo 
impressioca.do é aquello qtw já. !'ui uma v eL 
objecto de req,uerimonto que iofolizment;e 
não pôd() ser o.pprovado porque pa,r ecia,tam
niio sei porque, uma l!JanifeBta.ç.'i~ de hostili-. 
dade ao Poder ExeoutJVo. Todavw, olle onc · 
volvia umt~ manifestação de ooll ab~ração 
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h onesta com o mesmo poder, a. t~sta do qual 
se encont ram brazileil•os muito dignos para. 
sentirem-se contentes toda. vez qn e no seio 
do Parlamento surge uma voz que os ajuua 
a voriticar oode é quo cstao os pcculatarios, 
s. maneira como se dispende o di nheiro pu

. blico . 
Essa collabot•aç·ão só pódc se1• gt·ata ao 

Podel' I>:<ocuti v o. -
Pois bem ; lavantei a.r1ui <\questão de q ue 

não tinlla. consultado >\S cJnveoiencias do 
orai·io publico êt mo:!ificaçi\.o introduzida nas 
tabella.s das cla,peza.s do MinLstcrio ela Ma
rinha, modificação seg undo a C[ual (I despez<~. 
que tigurava ~oiJ •~ rubrica-Pessoat-wa.s· 
a.dla.ria.-so para o parag ra.pho da r ubrica. i~ 
e ctue essa. t t·d.nslação; que a pri llle ira vista 
p oderia parecer iusignificante, acarretava 
consequenci:ts gmYosas para o et·ario pu
blico, porque. em um caso, todas a.s desp ezas 
feitas por aquella gt>ande ru brica.. teem de 
ser submettida.s â. appr ova çã.o do Tri uuual 
de Contas ; os cootr'1.ctos de toda ordem, a.s 
autorizações, todos os document os relativos 
tlquelle genero de despaza.s, tecm ue ser a.pro
ci:J.do.'l pe lo i>l'iltunaJ ; e no outro ca.so, nM ; 
taes despeza.s ~>ão autorizadas oem aqueHa. 
salutar providencia , a interfe rencia do Tri
bunal de Contas. 

Allogou-so, recm•do-me bem, para. rejeita.c· 
o mou requerimento. pe lo orgão de um dos 
morobros da. Cummissã.o de Orçamento de 
então, que isto viria prejttdlcar algumas 
dcspezas quo se costumam fazer. como a 
dospeza que se faz na ·Marinha com verduras 
-fl'e.;cos-como se chamam em linguagem 
do omrorca.Lliço . . 

Ora •. del!de logo so voriOcou que a allega
ção não tinha Pl'ocodoncia., porque essas 
dcspezas sã.o insignificantes. do pequeno 
valor e de prompto pt1ga monto, ao passo q110 
a minha. cri~ica visava os gra odos fornoci 
m entos, que poderiam correr pot contt~ da 
r ubrica. - Muniçõ~s de bocca- rubrica que 
corres,.ondo âq nella. sob a denomin1 ~ção de 
- Eta.pas- qttc ha no exercito, que, al~m 
do muito bem dotadas, permlttem a abert ura 
de. ct·editos extt•aordinarios. Pois bem, con· 
tractos de 100, 200 e mais contoR de r~is , que 
era.m objecto de ue tldo exame do Tl'ibunal 
de Uonta.s, furtaram-se, p11r essa habil ma· 
nobra, M mesmo exu.me, passando o pro· 
cesso do ta.es contractos, o pa.g>1mento de laes 
despezas, a ser feito por muLlo ma.is convi· 
nhavcl aos Interesses dos que nelles figura· 
varo e- ~c 1so, dqs lnterme·lfa.rios, que á 
som~:·:l. tios mesmos trat..·wam de engordar. 

A Ca.ma.ra ialvez · nio se recorde de um 
escandaloso facto occol'l'ido hu. alg!lm tempo, 
com rel.a.Ção M contru.eto do !ornecimonto 
de pão, quando se vedficou que esse gemera 
cc·a. a.dquirido polo preço de 60 •;. a mais do 

. Vol. lV ,. 

que o preço correo te; . e a gi·ita q ue se le
vantou en\ã.o \ovo :~ m:tior utilidade, poi'Quo 
foi um meio de levar mais promptu.mente 
o facto ao conl1ecimento do honr<J.do 81· . Mi
ni~tro da Marinha, cuj~ probidade a bsoluta
mente nlia podia. tolerar taes expedientes cri
minosos. Enkctanto, é bem do ver que não 
ct1be nas a. tt1·ibuiç,õe3 do min istro, nem elle 
P••r•L Jsso tem tempo, estar examinando 
taes contra.ct.os . Este exame. pela org:wiz11.
r:.ão do Tribunal d :: Contás e respectivo r egu
lamenio de !896, ca bia ao mesmo tribuna.!, e 
isto em r elação· a. t()dos os ministel'ios ; m38 
c1u rolaç•ã.o a este fez-se c; ta. mudi ficaçiio, facto 
contra o qua.l. me levante!, denunciando os 
perigos, denuncia. qtte nã.o p reva leceu, por
quo começava. a a.pp:weccr já, neste rc~into, 
a doutrina. do que 'a.es m:tnifàsta.ções a. tal 
respoi r.o importavam em pL·ocessos r evotu
cionarios, incompatíveis com a boa vida do 
regimen p residencial. 

Ha. opiniões de pl'ofissiono.es no sentido de 
que se não continue na. construc~:§.o dos 
dous monitores, pa.ra. um doa 11ua.c.~, par a. o 
o Maranhão se dest ina. uma. ve\' iHt. do !Z 
35.000, no 1• t r icnnio; ha quem entenda quo 
é pt•ercl'ivet deixar de lado este typo obso
l<no de constt·ucçiio fi(), v:J.l c so des ~ i no a 
qua.ntia correspondente para a acquí~ ição do 
melhores navios p:1ra. as nossas tlotilhus c 
pa.ra. os serviços da. at"mad~ . 

Assim . parece-mo ma.is u&il-d i:oo; o Sr . ca
pitão-tenente Silv<tdo- oito pros~guir · nu 
ocomtrucçã. dos dou.~ monitores quo ó.~liio em 
obras no Ar:;ona.J. p orque víio set• ohsoletos 
o, portanto, qua.si iuuteis ao llca.t·cm 
pt•omp,oa. 

lo;" a opiuiii:u do um p1•otl~sii!U ll l compc· 
toute. o c1ue mos~ra quanto t! noeL~.SSa.rio 
termos <?m vista essa.s l'a.t•ia.s opiniões p<1ra. 
chegarmo~. a.float do contas, a. um typo de 
orga.oísa.ção que não nos sujeite :1. ~ttua.ção 
oro que ficamos, na opinião uo proprio autor 
do projec to. 

Por outro lado, Sr. Presidente, uma pon
deração ta.mbem me acode ao espírito. 

Y. l~x . s;~lltl o o paizínteü·o se tem impres
siooallo com isto, quo cercos na.vios con
struidos no estrangeiro, mediante fuca liza.ção 
dos uo2os protlssiona.es, não ost3o nas mes
mas condiç-ãe~ de r csisteocia" c de duraçiio 
em q 110 se oncontr·am outros const1•uilios so)) 
i.l immodi&.t!\ fl.scalizaçâo de velhos mnri
nheiros, que foraf\1 mais foH!zes, mais exi
gentes, mais rlgoroso8 noss!l. vigilaociO:. 

A f1sc1.11ização no~tas coostrucçõos consti
tue par<~. mini ta.Lvez a. n\e.dnlla do projeeto 
que nOs vamos vot:tr. · 

De fttcto, não impo1·ta tanto o vot a,rmos a 
autorizaçãO para adq uit·ir ~.e rio numero de
navio~ na. Europa., si não tivermos a. ceL·teza. 

tí) " 
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de que esse;; navios serão adq~üridos em con
dições da mais rigoros:t fiscalizaçii.o, por ma
neiré~ t<1l que, ao chcg<1rem ao Brazil, niLü 
Jiquem em estado de nã.o poderem funccionar, 
porque, ~ô eutãu, se ve1·iflca que UIDCLs 
tantas condições relati vcts a, machina.s, que 
outras condições teeboicas n~o fora.m deYida
men te l1sealiz<1da.s, examinadas, acomp;t
ulndas vetos profiBsionacs competentes. 

Consta-me quc,cm rclttçiio a alguns dos ul
timas navios arlquil'ilios, um dos fiscaes, pro
fissional distinctissimo, se 1ue nã.o engauo, o 
~izudo Sr. tümirante GuiHobcl, impugnava 
umas quant<t~ pretenções do constructor, 
1~ccusava umas quantas peç~s c oppunba-se a 
U'll'S' quantos detalhes de fabrico; esta opposi
ção:,m·eou attl'itos e infelizme.nte o confiLcto 
não foi resolvido, como era de desejar que o 
fosse, em bem dos interesses brazileiros, con
servando-se nn.quellc posto o eminente c 
hoDrado marínheil'O. 

Tratou-se de modificar a. situação, os na
vios vieram e fazem parte do grupo da
quelle.~ que andam pot' ahi, com um rhett· 
mMisroo incuraveJ, arrastando-se de porto 
<lm porto. (lUso.) 

Eu qnizera que o typo fosse o deixttdo 
pelo honrado almirante Cost~t Azeved.o. cuja 
iropet•tinenciu. e cujo r igor na fiscalisação de 
na vi os confhtdos ú sua guarda tot'llat•aro-se 
ti•adicionaes o deram como resultado surom 
~inrta esses navios, dopais de tantos aonos, 
do nurnero da.q uelles com que mais freq_ uen • 
temeu te so pódCl con tnr no movimento da 
nossa arml.l.da-o Riachuclo e o Aguidabart. 
(Apoiados. ) 

Neste ponto são muito procedentes as 
observ<~ç·õus feitas p13lo intolligente offkiu.l 
de mal'lnlm, cujo. nome jtí uma. vez citei. 
o Sr. Silvado, quando recOJ'tht o systo ma. 
argentino e chileno para os contrapor ao 
nosso . 

Em vez tlas cammissões de fiscalisação, 
um fi$cal ; em vez de uma rcspoosa.bililhde 
que se divide por um certo numero de mem
bros de uma, commiasão, dando ensejo a. 
uma espccie de jogo de empc1rra, um unico 
responsa. vel p~la áonsti·ucção d.e cada typo 
de navio . 

Di!' o capitão-tenente Silvado: 
«Antes d<l apresentar o quadro qun concll

bemos, resta-nos da.r prcfcrencia a unl l'es
ponsa vol unico e directo da construcção Cle 
cadu grupo ou de cada navio, rnore~udo no 
logar da. fabrica, t endo p lo nos poder es par<~ 
resolver detalhes, cingindo-seM plano a da
ptado sem r estricções, do que a. uma com
missão de muitos membros, mttito mais dis
pendiosa, e impedindo completamente de res
ponsabiliza l'-se alguem, no caso de haver ne· 
~essidade disso, no fim da construcção. 

Este systcmu que pt•efei·imus l1 seguido 
ent.l'e JlÓS por particulares e no est.!'a.oge iro, 
como fomos tcstmnuolla.s n;t cas11. Armstron!!, 
polns gon;roos cliilcno e argentino . >> ·· 

Por outro la.Uo ten hu as maiores sylllp:1· 
thias velo processo com t:1nta prn ficu id;tde 
adoi:JW.do pelos japoncr;es . I~eliro ·mr ao sys
tema, ~:;gundo o C[ual, encommeoda.do o na · 
v·io ao;; estaleü•os europeus, tr<1uspo l't::tY<tm
sc par-:t ~scs cstabclccimoutos a. otfioia lidadc 
c o numero de opcrarios con vcnion Le l_l lHJ 
acompa.nbavam a construcção da.qnclle <l'·tc
fcccto de gue1•ru desde os seus l>r inH3iros 
planos, a tê serem entregues aos goYet·no res
pectiv os. De posse do navio, tJ·ansportando-'e 
par;t a sn<1 patria, ~tlti , nos estaleiros japo
nczcs, colloca.v;•·se um n;wio do me-smo mo
dato c consLrucção para a. mesma oxperiencia. 

O re~nha.tlo foi es~e: ter o J<Lpão pesso"l 
h<tbilíta.Uo par<t dout.ro de algum t empo l'Cce
ber encommenda dus proprios Eob dos Unido~ 
para constl'Ucção diJ ca.nhoneir<L> par:1 :t.s 
Pllilippina.s. 

Nos ·n.rsena,es de Iokosuk a póde>-so lazer 
tr:1.balhos q_ue não invejam os da. ind ustría 
europ~a. 

Ora, eu n5.o .acredi to qu e nós nos flenuno~ 
encastelhtr na situação e1n qlte aos encon
trnmos, tornando c&cl<L vez me nos competen
tes os nossos operarias e ftc<tndo cada vez 
mais depondo o tcs dlt iudnstt•hJ. europ Gt\ on 
no1·te -amcrlca,na. 

P<u'f\co (ltle JlOr occasiiío de cncom momla 
de t:J.m~t.nho v<tlot• e momento opportuno p::~r:1 
pôr om pt•ovu. a <:etpaoi<.lu.de tochnica tia. olll
citLliilade l!liO dev~ snrvir nesses navios u do 
opertu•intlo quo dovu. acompanhai-a o po.~sa. 
vir mais tarde applica.t' as sua~ ob$e t·Ya•:ur~' 
nos ar~ena.es bt•aziloü·os. 

Nusto"sentldo tenho um:.t. emen•lrt. ctno mt,IJ· 
cla:•ci ó. Mesa.. 

O Sr. capitiio-tenente Silv<1rlo t•efCl'O ·s~ 
muito jndioiosa.montc íts condições a tlU C devo 
s:l.tisfazcr o mutel·inl fluctuante que d evere
mos aclq_uirlr , dahs as conclições peculhtl'O~ 
do. nossa patria. 

«Velocidatle que permitta percorrer no~S t\ 
ilnruen5<1 costa no prazo mais curto p ossivet, 
qu~l' para prostat• soccorros, g_um' pa.ra. de
t~ndel-a effic1t~mente ; r~lado que p et'mi tta 
entrn.dt• JlOS p tos desh Mi!.ná.os até Assum
pçã.o ft g 1· andíl t.aioria dos navios, em qu:~,l
quer é poca do ;•nno; resi1tcncia garantida 
por forte constn.,;çã.o par a, mn caso de · ata
que, podet• enl ·enta.r com inimigos ma.i~ 
fortes: appn.rencb. lisongah·a. :pOJ.ra allia r o 
utíl ao· bcllo, sem o prejuizo daquclla q_u(l.· 
lidado.>> 

Digamos de!de logo: o Sr . capitão-tenente 
Americo Silvado tem <L vaniagem de não 
ostar np ponto de vistu. exctusi yu da cora
missão, nem com as preoootipa.çõos h e lliousas; 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 251051201 5 11:22 - Pêgina 67 ae 74 

SESSÃO EM 23. DE AGOSTO Dll 1904 .i35 

::~o contrario, vê-Sl\ bem que o seu espírito 
··se subordina Jn<Li~ a outr:t;l prcoccupações 
oriund.u.s lo seeviço que a. armada. possa 
.prestar e . tempo de paz. 

Vê~SC . jJ• r:tanto, qtte ueve~lll' ~ypopetlU~no. 
B' outra < asider<tçã.o que Vtlm COI't'ohol"ttr as 
qne tenho Bito a r-espeito da. acquisiçiio 1los 
couraçailo . . qm~ não }Jotlem set• p ttra earren
oM' os cou• Wi\dos norte-a.nJCl.'icanos ou u.lle
mãcs, narc. .lão ainda cout'aça.dos de accordo 
.::ota as ~:o adições pucu!ia.t'ClS do uussu meio. 

J<altam peqnenos navios para os bordejos, 
pal'a. r.t. etl ucação. proftssion:tl desse vi voiro, o 
;ne li10l' Yiveiro di1 nossa armada. . 

. Edi fícios ha qtte ameaça,m l'IÜna, acolhtm-
dv-se os em:pre~ado:; da arma.d:1, aos qua.es 
furam en ~regue~ k1~s cdifioios, a aguas fll l'· 
ta.da.s , oscor:mdo-as e l'l;sguardando-se ah i 
como possivel thLS lotempct·ies. o que v ale 
tü.OLO CIJIUO est ,Ll' a.o <LI' livre . 
E~te deplOl'avel espectacu\o é o que se nos 

llopu.r;t ::L le itui'..L tlu.; dotts docume!1tos . 
As r!espczas. port:mto . se impõem; "Vale a. 

pena. or-çu.r cada um dess-êS pequ~nos det.a
lhes, como tanb~ outras pa.rculll\8, ucvi da.
mcota o:.:am ioa.d:l.~ , c sommal' depoi~ para 
reunir totlas as d tlSPJzas oriundas do projecto 
c.rn rt ut:séão. 

Senhol'CS, verifie<L·se por a.q ui como é de
:ploravel <L nos.>a situaçã o m~ parte q_uo tliz 
respeito :Lo mtttcri::tl de que S<õ sel'v•~m os nos
sos offi.ciae.;; de mn.l'ioha.; não poucos ~ão os 
"h"<Lb<d hos ca.rtogra.plücos tle Q.tHl ello.<; lanç:J.ro 
1Uão, algl-loS dos quaos f0itus em dado mo· 
meato no norte, em pequenos va.pol'e.s. 

Esse trab11.lho deve se!' con t,ínua.d.o . ~ôs te- Ern l;~.r g?. ~ynt\tesc lemo~ a.qu.i u·es typos de 
mos uma r ep<tr&içã.o cspeei<~l pam. e;se fim, d~paU~.s : pr imcil•o. aquellas qnc r 1·snl.tam 
roas na.d<L tem sido r~Ho por fcl!t:t. do rna.te- tli\ si ttmção do.'lCript'L pelo honrado ministro 
l.'ial navu.l a.propria.d.o prti''-' cs~e serviço, que h :\.Iar\nlta; em rehoção Cb nccessi<la;les que 
tem sirll.l confiado a!.!(nma.s vezes ll. estraa- occor•1'0rn em todas :ts denendencin.s rlo tncs
geiros. I~' sabid•• .a. difficu id.ade com que tl- mo minisLerlo, de ordem 'rl<•s de que dei al
-vemoi de lttf.a.r quando ilavi" ,, nos.~a. pen- ~uns (l)(Cillplo>, cit"udo p~r summa capita; 
dencüt com o _ \ ct·e c com o Pceú no toC<In~e ~ogundo, :l(lUellu.s que rr;sult.am pl'Oprillmen
ás c<r.das r'igorOSltS,lplO deviam cxigtlL·, <les- to do p1·ojucto em que~tíiu, da~ acquisições de 
~a.s reglões. Isso é um ,;erviço·que ueve ser matel'ial, il'I<l :póJcm ;e1' maiores ou meno
_pel'foit<Lmeate feito pelo;; ttOSW$ proprío~ p:;- l'e>, con C<ll~me se <Ld\llltal' o typo de unL\o.des 
·tricios·, mellwL•o:; conlwcelior0s lla pal'te medi· e coml;u.te acon>elh-,ldo pelo illustre relatol' 
~Ell'l'll.Ooa n o nvs.~o paiz (lo que c.> tl'<J.nho;; o :tcceito em parto pei:.1 dign:1 Connnissão de 
oes~t\S regiõc; devem-~e1· mnito moll!or conhe- M:winnu. e Gltet•t·a , ou se adoptai', tle prete
c!dr.s pelos 11os~"" • que levam sourc os out1'0-~ renci:~ . o "typo meuor, proposto pelo honra.do 
o. mnt;~;cern do. suptwioi'itlntio, por tgso que chere tlo g3budo-Maior; terccit·o, as dospeza.s, 
O$ quo.o.>L<\u dent1·o 11<~ su:t casa conhecera-na. qnu COLI'iÍilh<~ or~:~\1' , ;:op:;osar, a.vali ~Ll', o.inda 
mollwr do 'tne os qnu-estii.o tora (!e !lo.. (!U:-J om 1-:l'osso, rew ltau ce~ de todas a.s cons~-

Sr. Pt-es idento, si se l~m em consiuera.çiio, quencia$ que vúti no bojo da or-ganizaçã:o da 
~o mo merece, o es ta.do (le \"a.rios se c-ricos no v<~ esq ltll.dtoa. 
([U6 conurn po1• cont<t do Minisler io lla. Mil- E:w: tercoiro g t•upt) .!<.• despez<~os destlollra.
l'inh,\ o si se ex•tmin<Ll', com esse intuito, so fJ m rlc~pazas relativas ao pessoal o 
cuidauosu.mcnte o r·olat,wio •~preseut.n.do pelo tlespeza.s roln,tivas <l:l matol'ial : ;ts pri
rospecti vo titular , reconhece-se q ue as de~- meiras oxígirla.s p~l'> augme nt:J da tt•ip'-lla.
poz.as <J.COn.~elha..Jas polo projec~o om qac~iã.o .t,.ãn intli~pon;3:Wcl (o. ·~unscr\"açào de 1.>teS na.
r.eem de ser neceas_,~l'iamente cleva.das. v ios, r1ue nã.o ]Miem ficar com equipagem 

Ha. t u.mbcm-um gro>n.ie numcl'o de de.sper.as inror iut• '''tuclla. quo ~ ila.~l<t pelo ouefficiento 
outras·, ainda. mais urgonteii, to!.l<~s ella.s soli- pt·•1pc ln d;\ tunclagem üe. cada um ; a.s ul\i

. citad:LS pel.o illustt•c Mmirante, <'ctua:l roi- rna.s, quo são •<qurllln.s que en tcnden1 com a. 
nist ro dessa past;~. cons·trucçií.rJ de at'3enacs, cl10 tHq ttC3 e de pe-

De i'u.cto, t[U<\.Si que nã{)· ha uma paglaa. quenu.s ol:licinas de l'eparaçã.o, tlistri!midas, 
.:lcsse relaiorio, c, <Linda. ·mais, <tna.si· cg1e·não como opina, a meu ver muito i.Jero, o illus
ha. um:. pagiua do relatol'io do seu digno · tra.do capltiL\.1-t{lDente Silvado, ao longo de 
a.u.·dlia.t•,o hon t•adocontt•a-<>lmil'an\e·Proença, totla. a nos>a . costa, isto c-, at·senMJS no Rio, 
em guc nã o se f:1lle tle dospoz<~.s ioadiaveis 110 L·Ldario e no P'nt•;í., 11elo monos, e offici· 
pa.1·a set·viço que coostitue objacto de cui- nM )IO!J.IIOOI\S, oficinas do typo dai}LH>.W• 
<.lr.t.do p~ra. os poderes publicos. I(U!! os 1:ovoJneinoarlus tle 5 de ~etembro or-

Ha. caso; olU que etnproga.ilus da M•mo.da, guuiz•n1.1m no Destert'o , em varios pontos 1lo 
doentos , toem de ssr crJllfiu.tlos :L oal'iria.de rle nOSiO littora l, n.otade.mento em Pornu.rnlmoo, 
um :phat•olclt'o ou 1\. generoshhtdo de caslti ilc no. Bnhln o no Deste1•ro, pa.ra. os o•mcot·tos 
misodoordi:L. iorllsponsn.vnis, i\lêm Lle outro.s (JllC sorio.m 

. Nu. iJUU.Si tota.!id:tde da.s escol;\$ de aprontli-· indlspensaveis pl1l'a 3 ·eonstrucç:lio dessas 
ze.~ f<tlut o pl·inaipal-esca.le!'es-como f.Ll- pettuenaH ttn!dades navae;- oscalarcs, hintos, 
:t;tm á.·ma.iol'ill. da.s ca pitanias do,s portos·. etc. . 
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Ora, do ponto de vista d:l. nossa. situa.cão S. E~. diz em relação á. Escola de Apren-
financcit•:.t, estâ cl:.tro q uc 6 preciso somro:.tr dizes Mario lleiros : 
essas tres enormes parccllas e depois veri- «AS que existe'm são insufficientes para 
:ticar, balanceando-as com os nossos recursos, fo>·necercm o pessoal de que ca recemos, ha
s:í se pôde attondcr a tamanha emprez11 com vendo, pois, necessidade de augmontat•-se-llteO' 
os elementos ordiaarios de receita, ou 8i o numero e as respectivas lotações.» 
llevemos autorizar o Governo a cont,mhir Deu-me verdadeiro prazet• encontrar esti.'t 
algum en>prcstimo, '' fuzer as opet•aç:ões de opinião em um official tão reputado quanto 
credito que julgar convonientes. 1 o almirante Proença., porque t enho visto 

A pdmeint liypothese, desde logo. parece- mais de uma vez sustenta.t ·se o contrario e 
me inacceitavel : pcH' mais que ou consul- reduzirem-se estes viveiros sob o f undamento 
tasse a synopse da 2·eceita c <la despeza, re- de que occa.síonam despczas exageradas, fa
lativa ao anuo ante-precellcnte (a 1·elativa zendo-se até o calculo do <!'tanto póde gasta1· 
ao anno passado eu nã.o pude adquirir), por cada aprendiz mal'inhciro. 
mais qu·e eu consultasse essa e as anteriores, Neste ponto, prefiro a opiniao do lllnstre 
não pude encontrar, nas varias rabricas do almirante. 
Mlnisterio da l\Iariuha, saldos que, ~omma- Em relação~ falta de esca lares, dlz: 
dos. dessem um quan!ttm de que se pudesse «Escola do Rio de Janeiro, apenas dol.L'i· 
ir dispondo, de exercici.o em exel'cicio. como es~aleres para. exerci cios, sendo qu(l um foi 
fundo destinado ao ctnteio das despez;ts pro- destacado do tapor Carlos 1;omes e não pol'-
postas. teoce á escola..» 

Port:.tnt.o, a invoc<tção de tacs recursos é Portanto, este emprestimo me fez lembrar 
. simplesmente phant<t~tica o mais que pro- uma ob~eJ'vat;ão l[Ue orn um~. occa~ião m e 

"blematioa, e ta.nto importa. dizer que scme- fez um dob mais dignos officiaes de marinha. 
lha.nte problema foi adiado ad grecas ha- Perguntando-lhe como se expiíca que o 
lendas. Tamandare tivesse cus~ado &;t ntos milha.re:-

Não ê esse, entl'eta.nto, o proposito patt·io- de-contos e ·não estava. em condições de no.· 
-tico,. nem da honrada Commissão de Orça· -vogar, respondeu-me que o ~·amaruf.a>·é e:r;;. 
men to, nem da de Marinha e Guerra. u1na e~pecie. de bode espia tvr io. , 

Resta, ent.1.o, o recurso de autorizar o Tudo quanto é peccado va.e para cima 
Poder Executivo a fazer as operações de delle; precisa·~e de um esca.ler, escr iptura ·-· 
credito necessarias ptu•a. acquisiçli.o, nos ter- se-ao Tamandare, preoisa-:;e de outro;-por 
mos do· projecto, desse ma teri<1.l. diYLdiodo conta. do Tanumdm·d; um t oldo, uma peç11 
110r triennios. qualquer de Dll.vio ,-para o Tamandm·e ! 

Mas, acmle tthi :t . inten·ogação na.tm·aL No fim de contas o Ta·num.dnn! chegu a. ter 
Jlstamos nós, acnso, depois de tanhs opera- centenas de esea!ercs (risarlas) . Verbmo.~ 
ções financeims, em condiçõe:s de sa.ccar isto si fossemos e)(aminar a, escripturação, 

· sobre o no~so credito ~ Q11ero dizel', podere· si e;;so exi\me fosse possível , tal é a desor
mos, tratando-se de <lespeza~ militares, acre- dem que alli reina, segundo confissão do 
ditar, leallnente, seriamente, liada. a a.ttitude J!ropt•io Ministro. 
do Jnundo fin;wceíro europeu e tlorte-ameri- Escola de Alago<J.S: 
cn:no, em rehtçã.o ao Brazil, na víg!lncia «Seria· de grande conveniencia a r epara-
ainda de um<t moratoria., podemo~ acredít&r çã.o de dous escaleres q ue possue a. escola 
q_lle, trat<mdo-se de !lespezas militttres .po.>- pat•a exercícios dos aprendizes.» · 
~amos consegui!' colloca1' o em prestimo ?. «Para o serviço das a ulu.s p ossue a, escol&. 

Eu não acre!l.ito, digo ~incerMtlento, o é cinco mesas inuteis, servindo do bancos aCE 
por isso que turno ;to inicio da minhas con~ aprendizes alguns modestos caixões . » 
~iderações sobre a necessidade de mtvir a Escola de Pernambuco: 
Oommissão de Marinha e Guerr<t, o.~ profis- «Possue a escola .....•.. ; um escalar de 
siouaes mais competentes para ver si nã.o .é 12 e outro de 8 r emos, ambos em má.n e& 
possivel attender ao problema com proce~sos tado.» , 
mais modesto~ do que aquelles propugnados Não mo refirirei ·a isto por emquaato, a 
no projecto de meu honrado amigo. esta. falia. de pagamentos ; servirá. pax a a 

Não tenho remedio sinão legit-imar grau- diScussão do ot•c;a.mento da marinha, si a t (o 
de parte das allegllções q_(le tenho feito la cu ti>rer folego • 

. ilesta tribuna invoaando a autoridade de tlm Escola. do Ma.ranhã.o .: 
almil'ante, vantajosa-menta r eputa.do na sua «O ensino elementa.r foi dado CQlll a pro·· 
cl<tsse, a.ca.tado por todos os republicanos veitamento, o profissional, porém, r esente·se 
que conhecem sua s!zudez, sua competencia, da. falta. de urn navio •.• » 
e actualmente á testa de 11ma dall l•eparti· Escola do ceará. : 
ções de ma.ior responsa.llilida.de, o a.lmírante «Os doentes de beribe1~i \cem sido remo-

. P.roeoça. vidos pa.ra a residencia. do 2° phtu·oleiro Joãa 
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·Rodrigues de Freitas, que ha. ~tlguns annos ca.nte, como carecemos, pa.ra. resolver o p ro 
se presta a. rocebel-us para. sm·em tratados blema instante e urgente do serviço de cos
sem remuneração alguma. ... » teagem, as maiores difficuldades sejam 

«Possue o. e,;cola dous escalares o uma. b:t- CL'eadas pela nossa ceL'ebrina. tributação mu
leeira de 12 remos, 1.tzm como um bo~e de nicipa.l, es~i.lodual e int~N~stadu.ü u intsr-
<!ous remos. todos e!U mào estado ... » municipal. 

E' uma lastima. ! Pat•eco que é este um dos a.ssucnpros Q.Uil 
Escola de S~tnta. C;1tha1"ina.: devem de~atiar a noss3 attencão e para 
"- Balda. de recut·sos que facilitem o ensino, o (j_UU.l nos devemos voltat• com o ma.ior 

eom difficuldade de a!li uugmentar o numero ~uidado. 
•lcr alistandos, julgo merecer esttl. e3cola Seja-me licito fa.zor uma. dig1·essã.o no to· 
attençlioda.~ ;wtorida.les supel'iores da ma.- can 1;·J á. sítua.ç:todo S!'. Mini~l!·o tio l ttter ior. 
l'inha .• • » Ha mui+.1c~ providencias que podem ser 

«O ensino ... profis5ion,\l ... nã.o foi com- ila.da.s pelo p:·oprio ministerio. E' exqu isito, 
pleto, devido á fa.lta de elementos es~eneia.s5 pur qxemplo, ver-se o honrado e a~ ti vo 1Ii· 
ao ensino pratico, especialmente á de um nistro actu;cl q ueixat·-so das condições em 
pequeno navio e arm11.mento,,. que se encontra.In o.> collegios eq_uip:trados, 

Imagine-se o que póde se1· e3ta. apre:~di- do roa.l que fazem pelo pesslmo.mente quo 
zn.ooem! funccíonam, e, entretant-o, não se Moptam 

Escola de Matto Gl'osso : p1•ovidoncias que colliham taes abusos e fa-
« Para o estudo :profissional existe um pe- zern-se corta.s nomeações do lsnt es o ele uns 

quono modelo do na.vio em máo estado e tanto> ·fisca.es que bem precisava.tu de ser 
ainda não montado, um mastro com as com- tisca.llzados. 
petentesvergas, mas .sem massa.me. » Eu t\nha tlito qtte não descobri Si1ldo em 

Quanto á natureza dos navios quo nós d.e· nenhuma. rnb1·ica. Cnnfosso o e ngano, ha 
veremos t,er, diz o illustt•ado almirante. saldo otn uma.. No ~1iuis~et•io da Guerra tam-

... o que é 1amentavel sim, é que não tenha.- uem ha., mas G muito ctlrios:t, é muito . sug
mos quatro ou cinco navios apropriados para ge~tiva a. historht. deste sa.ldo no Ministeri.u 
economicamente fazerem viagens costeil•as G da Guerra. 
de alto ma.r. na5 costas e portos na.cionaes e E' na linha de th•o. que deixa. saldo. 

-estrangeiro> de mooo a dar-sJ a necessaria A despeza. que o Governo fa.z cu m a in-
instrucção aosjovons ofllciaes e ás proça.>.» ~trucção de tiro (• em condiçí.íe8 tacs, tlLo 
Vê-s~ c1ue o eminente marínlteü·o está mais intclligentr, ctua csst• serviço deixa stcldo. 

preoccupado com a idéa de instrucoão de Vemle-se a. munição, ca t.la a.tiradol' civ il 
rine com a. idôa de fizer face á.s grandes oomp1'a um cel.'to numero de cn.rtux.os, pa.ga 
e poderosas esquadras (Continua a ler.) e, halancCli1da esta receito. com a. dospoza. 

«:Munido de macllinase de vela.sesses navio~ oriunda. do custeio cl:l.qucll;J. rJpartição, r e
empregariam as seguudas na. maior extensio sul ta urn sa.Leto. 
de suas t1•a.vcssias, de modo que no fim das Aqu1 temos um dr• .'~70$000. 
,,ommis8ões apresenta.riam, si l'osso:n e>ta-s E' nm satdoúnho: Assignatut•:L d;1 R~ uistc. 
bem dirigida.s, a dupla vantagem de gran.le Mw·itima Bra::iteim, ll:$te Silldo tem de ;,;c~ 
ec~nomia e da. mais valiosa inst\'Uoçii.o.» escriptu1•ado, ele passar do anno a :mno, p ar :L 

O SJ.". almlra.nte Ministro da Marinha l'ctz cons~ituir o ft1odo com qufl ~e t.em de corr
algumas considGrações que me parecem struir a esqua.dra . Ha de ser feita por estl.t 
muito pertinentes -ao assumpto e sobre a.s maneira. 
quaes pode1·emos opportunamente .r.esalver. H:1 algumas obserYações relativas ú. -pesca. 
-Dizem l'espeito estas p onderações á situação Não posso est ar completamente dll a.cmkdo 
da marinha. meNa.nte. OutNsim, q_ucixa.-se com o honrado almirante; mn.~, dada. a roi.-

· o hom•ado Ministro, e isso enteflde-se com a nha a.ttit.u1e, n destaque em que, nã.o poi" 
nossa. situação eeonomica. e ftoancelra, do gosto, fui coagido a me collocar, ft•equen
's)guinte : t a.ndo, tllaís do que a minha sautltl comporta, 

« Presentemento são tão gravosas as ta.xa.s esta. tribuna, seJa-me licito a.ccentnar umas 
estatuídas pela Municipalidade que um pe· duas ma.uifostações de jttcobinismo pm· p arte 
q_uJno vapor de navegação interna. do porto do Governo. Uma. é ;t que encontrei no 1·e la
paga emolumentos superio!"es aos de um torio de~ Sr. Ministro da Marinha e a. outra 6 
gN.nde vapor de navegação ex.t ornü., que .não a.q_ue esta. observação de:,per~Ju em meu es
está. adstricto <lquella. tn.l\U.. » pil'lto,acurdando umil- rominiBcenma relativa 

E' muito iu teressante essa ponderaçã.o do a um iucidente de concorrenci!l publicll., no 
illustre Ministro. E' exqui~itu que, quando \Miuisterio (to Interior . 
nós procura.mos 1'eorganiz11.r o nos~o ·poder A da Marinha é a se~guinte : «Pesca. Não 
11ava.L e influir tant~.> quanto está. ao nosso desconheço que o mar é :pakimonio, com

. alcance sob o advento de uma m arinha mer- mum da humanidade. que todos pódem $1~ 
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utilizar delle. mas poe outro lado sei que quo, por suas condições especiaos, deter
esta liberdade tem .r~stricQões em se tra· minil.m o envenen:1mento do 11eixe, com jlre•· 
tando dos m ltrcs ierritoriaes . Sendo .. assim, ju izo pa.ra a sa.lubridade publica. 

·1st.9 ''"' tendo ca.il.a. pa.iz o direito de r egul.a.r Neste ·numero estão os cur1•aes construidos · 
a navegação, a pesc:1, etc., nesses roal'CS que oa Jurujnba., junt o ao ca.no de esgotos 
são considerados a. continuação do solo, me do Hospitat Ma.ritimo de Sa.nta Iza.bet , e um 
parece na tural ctne a expioro.ção das rique- outro ao pé d.a ilha. d ;1 Sapncaia, os quacs 
ias sub-marioas seja ved:vla a p,stra.ugeiros; bem paliem ser considerados como otncinas· 
porque a concorrencia destes ha de fi.lrçosa.- d;.~ morte. 
mente set• prejudicial ao.~ n a.cio1.1aes. ,. E~tli.o todo~ os dous juntos de dependen-

E' um thema. para ser alJorda.do pot· aquel- c ia.s da Sa.ude P ttblica, por um la.rlo, e dR 
les que vivera.m na i mprensa :1. estabelecer Municipalidade, pelo outro : ella.s que pro· 
uma. disiincção ·que outr'ora., em cC'rt-'1. pba.se videnctem l 
<la nossa vida poli\ica., em que culminaram F inalmente, bil. umas con8iderações feitas 
os Nun es .Machado e outJ.•os, ora conhecida ne9se volumoso rela.torio, a proposl to d:t 
sob a denominação de distineção entre nnscidi· M<\l'inha. Mercnnte, com as qu<~.es estou de 
ço:~ e vindiços. E' a ta.! questão de n;J.t ivismo. inteiro a.ccôrdo~ 
Parece que isto •' de nativista: « . .. \indos Sempt•e me impro.~sionou, despertaodo :.t 
1lo estra.ngeil·o e.~plora.r as riquC7.a.s subma.· minha atten ç,'\o e o desejo do es\udar a 
rinas ([e nossos m<.t.res, porque a concorreocia quesiã.o mais de perto, aquella disposiQ&o do 
ha de fo!•ç,osa.ment e ser p!·ejuici<.t.l aos n<\cio- orçamento da Republica. r epetida a.nnua.l
naes . » . tnente.nessa lei l1a muitos an nos e segundo 

Quaudo reli esie tt·eeho, acudiu-me ao es- a qual se autoriza. o Governo a pagar um 
pir ito a 1embrauç:1 de outro episodio, tam- premio de 50$ por tonelada dos navios coa
bem nativista, do actnal Governo, cujas struidos no paiz, desde que a sua at·quoacão 
tendencias jacobinas Jliio posso deixar de de- oxceda de 100 toneladas . 
piorar. . Voriftco.·se que ess:. providencia., que sur· 

.Foi po1· occasião de uma concttr rencia giu na noss~• lei pela. primeira. vez, em uma. 
allerta no Ministerio tio Interiot' pa.l'a forne- época em que as condições de vida · eram 
cimentos de ~enet·os aos estll.helecimentos of- outras, mrrlto m ai.s fa.r~as Q 1nais !ulgadas . 
ficia.es s ubordinados a. este !'dinisterio. do Q!l<l as actua.es, lla uns 15 annos, pelo 

Apeza.r desta. condição não const;w das menos, si não h:J. 20 annos a estn. parte,. tem 
clau sulas dos editaes de cooctHTGncia, ttlll ficado qua.si que lettra rnorta. 
dos concurrcntes foi 01ü1St-1.do . . Do facto, as condiç_ões da industria e a.s 

LembrçHn e bem desse despacho, pol'que exi:;cacias lla vid:l. t ecm feito com que ostc 
:l.té o li ·duas vezes, pcnsa.ndo qu e tivesse lJrmnio do 50$ seja. i llusorio ou pelo menos 
sido a.ssígaado por mim. Mas não o fôr-a., não seja cou vidativo, ficll.ntlo IJurJ~~do o in· 
nunca. o assigna.l'i<.t.. sinão depois do ter obtid o tu ito do Jegisladot•, pol'qne é visivol quo o 
~o Congresso uma. lei fLUll mo autol'izas~e o. oscopo que c lle collima.va ontru não podi:L 
>auto ; Iimit:J.I•-mo-hla a &ssigua.t• um Pl'O· ~er siniio O·(lo facilitar ou, om · todo o caso, 
jecto no sen &ido do m e conduzir a. e.~oa. si- flospor t;\r a. ini<liativa. pa.rtieu lar , de modo n. 
õuacão. virmos ;\ ter urna ma.r inhll. mercant e, · a. 

Mas o honmdo Ministro foi mais longo d o obter <\ indus~ria de construcção·uav3.l. 
<J.ue eu irh\: nü.o esporou a le i o declarou: O hom·;~do :.~!mi rante fuz a. oste respeito 
não p óde ser a.cceita a pt•opost3., v isto que o algumas coosidcr•ações que me parecem ra· 
:proponente nã.o pormit te caixeiros brazi- zoa.veis c eu tra.dnzi em em endas :to projccto 
leiros no seu estabelecimento. Aproveitando o ensejo .que se m e depn.m, 

Foi o caso occorrido com a ftrma A11tune:;, 11. opportu nidnde qne se mo ·proporciona para 
aq.ui do Rio de Jaoeil'O, em uma, concur- provocar o est udo dos competentes sobre 
rencia do Minlsterlo do· Interior. o assumpto, pn.reccu-me melhor deliberar · 

. Outro ponto : eu ando descmp enlla.odo as· ,so\n•e estõ.1. momen&use~ questão em projecto · 
funcçõcs de fiscal das serviços co!lfi3.dos á de lei permaneate, do qne em nm:.t dispo
intelligente gestã.o do Dt·. OswaLdo Cruz ; sição do orçamento. Assim, viemos desde j<l. 
qua.ndo encontt•o uma infracçfio rio R egula.- ampa.ra.ndo esta jus~a aspiração de um modo 
mentoSanit<J.rio, não br,1do : Aqt~i d'El. Rey! mais conveniente, por uma disposiQão qua 
:pol'que p óde ser considerado um grite sedi· mais de pm·to só uma. lei pot•manente nos 
cioso, mas faço alguma.~ observações di~ per- proporcionaria. 
tando a atteuçi\o dos competentes. ·Em seguida faz alguuas pondet•ações no · 

Vom a proposit o - di:~; o honrado almi-' tocante as macllinas . 
,rante, quando trata de pesca - dizer . que Nessa segunda pal'te, . cobrar 20 •f, das 
a ambição do ganho caminhando de par com' ma.china.s motot•as fóra da reparti!;'AO p are
a desídia.,. t em consegnido cst&bcleccr curvas cou- me um conselho um pouco aspero, algo.' 
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oontra.producente. Nós devemos animar o E' exacto.mento oste aparte de V. E>:. que 
surto desto. industrm e não podemos preton- me leva a outro ponto de minhas couside- · 
der ClllB com esta ~ilnples animaçã.o ell11 ve- rar:ões : é que entllndo q11e este 11rojecto, 
nha. brot'.~r. Depois, snl'ia soiJreca,rt•egar in- como toda a rco:·ganização da a1•mada, estii 
discretamente, e a.ntes do tempo, com im- ligado dll'ectamente ao serviço de desceo
postos por demais pos"'los. ~iio me pare·! tr;tlizaçã.o da nossa mu,rinlla, ser-viço que foi 
ccu quo fSta providencí:.t ptulessc ser aconse-~ aborllado a.q_ui com muikl pt·oficioncia _pe~o 
lhada. honrado ahlllro.nte, pres1dente da Comm1ssao 

Ett f0rmulel ama muorJda, que sujeito aos de Mal'inha o Guerra. Estou me r efe rindo 
competentes n:. ma teria para estudo. Acceito li nocessldo.clo das pr-cfeitttras mo.l'ititnas, de 
umas considet•ações e desprezo ou1ras. (Lê.) setor o nosso vasto o extenso lit"loral d lvi-

0 mnuero de tonelada.s é de lOO c cu rc- didu em mn cert.o numero do zonas, na cen
tluzo: bastam 80 para que o premio seja tro on Ra capital de ead)~ uma. d~•~ qrmes Rll 
concedido. (Continua lendo.) onoontra.ssom torlos os l'ecmsos lndispensa

Em se tratao do de mwios fa.lJricados em v eis, nií.a só ;t oonsotYaç:ão e. custeio do ma· 
aço e fi!.lla.ndo de Lonelagem,pamceu-me op· -tcrial naval, corno até <i. crlnst r uc('ão de 
portuno instttui~ o premio em ouro.(LJ.) pocliiCnas emba.Tc'l.çõe~ tlo3tina.d<~s a ia

A Com missão poder~ f<Ozor o inque~ito stt·ucção profissional o tcchuica. 
m~is min~wloso sobeo isto e reduzir. si Isto ú tanto mais n::lca;;s :u·io, qu~nto n ão 
qmzer. (l.e.) act·cditoquo essa esqua.dr:t poss:t fLtucclonar 

Completei esta~ su!!'gostõcs com uma outra apenas com estes tres tra.n&pol'tes p::n-a 
idéa d!l que fui p<~.rtida.rio, quando uma vez c<trvlio de que cogi t:1 o p1·ojucto. Ahso iLtta 
;rovcrno na minha terra na,tal. Cuidei em ment(l. 
do.1• algum passo no scntitlO de aaimar a Sr. Presidente, leio as <luas emendao a \lUiit 
creação de escolas de a.pronclízes da m<trinhu. mo referi no meu lliscurõo 0 oacorr·o as 
merca.nte,nã.ovendo·porqn~ra.zão ha.vii1mos ohsen·arõcs que me havia.l'esolvi do a üzer 
de ter e8co!a.s de apt•endizes marinl1eiros sob1·e assnmptrJs com 1)~ ,1uae.< não ostolr Lm
d~st~u~do~ so :l ma~:inh~ de_ ~ner~·a; q_m•n_do IJitu~do,mas para. os quac~ fut con•lnztdo pelo 
o~ E~tado~ cr:;c rn~t,tm '' betra. m,LL:. nu ht- deSeJo anl.en rc c ;;incCI o de contt·illUU', na 
tora!, poderao :tll!mi1r cs_sas -pro(i.>soes, cre- medida. das míniH\s 1or~acl, partt '' patt•io· 
ando e~colas pa_ra. a. mannlw, merco.ntc,. e.;- tic.l. aspü•açao do illustl'a.tlo Dopttta ll.o pelo 
colas de a.prentlnes, dc,scnYolven~o o PL'mu- g 8tado do Rio J.o Ja.neit·o, quo <l :10 mesmo 
ttvoponsamento de MMwl Pn~heu•o ~dando tempo uma a~plt•açâo d.c todos os uossos 
rlc.~Ll!?O: que p;u•_c?e.u-n;!e ~mt~ _utr.t. ,.U.~-~ l com.pa.trlotas, cnj.1. .tL'<~IISl'•>t'I.U : IQi1·> em. recdi
o.rplhtus 9-ue mmta:s Y, zos os JU!Ze~ n~s,es da.de en. como s. E:--; .. ue:;ejo. 
J<..stados nau »a bem onde collocar e ficam em · - . . . 
t'egr11 sujcitod a.o sen·iç'o domc.>tico. substi-~ Nao cr?JO ~uc,_ ~~.o Pt'OJJc_t?}vt' .'-o_t~du , 
l.uindo cl:o 1LlgumJ. sorte o~ antigos copeiroS tal qnal ,~~OU~cli~d, ,1 C_DilllTil'~'lO dt. Ul~a-
c Cl'i{l.dos monto, nó~ tcnlt.>Jnos rhtlo no.tl tun ru~so 

. · . . . . . i de verdade na direcçã,J pt'Bfet•ida. pelo t tLlen· 
Pol' ~so, volt~ttHlo a os.<::t ldet<t kt'·,ort ;;t, I toso Dcprttado. Acreài tat·d antes quo esse 

que nao pude dt•scnmlvm• no meu bstaclo proje cto i.ct·;t ido augnJCntal'. si fot• convnt• r;ido 
tl:tt:.t.l,. prop,Jnho qno: <aos cunstrriCtor·<cs . tlc c tu lei. o ntllllOl'O dn rl_ltOll:t5 qno a gn:tr dam 
es1;alou·os, dtques e.· mc;rtonn~. ' -' c_oncrllltdo 1 inde11nidarnonto ttmu. sítnaçio m;üs pt•opi
pot· !5 annos tlrspcnS<t . J.c t.odos os unpostus cia. 
redet·::tes.notad:J.men_~e dos d_il:oitos:LduaneiJ:o,; . ~;'lo tenho confiança alguma. a csses m ov i
soht•o. a ma.taPl;_t prtm~• que nuport~u·em, lll· m entos spasmodicos de um rll'g<tnUmo r oli
cumbLndo-seo CToverno_Fetlora.l_dc obter dos tico que, llncndo dei:(ado atú hoje a. armada 
govet'<\o$ loc6l<:S. 1sença•) dos 1rnpostos e;;. nacional na quw!i indlgencia dos recm·~o~ 
taduaes o ruunlClpaes. » os mais ele mentat·es pat•a conser var, si qner, 

Não vejo por que razã.o os diques deY<un o pC<rco m<~terla.l q_uc possue, de uma vez , 
ser constt•uidos pelo Govo1•no ; acllo que de repente, se abalança, nas condições om 
tudo qmtnto for facilltar a construcçã3 ele que nos encontramos, a elfectuar co utra,ctos 
e.~taleiros rtavaes, diques e mortouas, será que liguem o era.rio n'lcional na impor-
uma van~<tgem para a nosSél inclustria.. tancia de mail;os milhões sterlinos, ou soja 

, . . .. na. importancia tal que faç11 Sllbir o Orça. o s~. C~LOGE_RA> -Aqm, na c,a.~nt~t, ha. menta da. Ma.rinll~~ de mai~ ;)()"/o <lo qlle 
mmtos desses esti.\belecnnentos pat t1c ula.ros. o.ctua.lmente é. 

O Srt . ll.o~.rwos A. LIMA- B' pt•eciso dcsoen- Sl nós disses.~emos que se ia. propor no 
tralizar um pouco este serviço c bast:1 ver Congresso que o Orçamento da. Ma.rin ila 
a. ditliculdatle cozn que lut:\ a nossa. al'maria fosse elevado do 50 "/o todo o mulldo se r e-
no norte. trairia, dizendo que -era. uma utopi u.. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2510012015 11"22- Página 72 de 74 

ANNAES DA CAMARA 

E ta.nto isto é verdade que. affirmada. u m lado, impossibilit..'lda.s até p hysica.mente· 
nesta: Cama.ra. a. necessidade. correlata. da.- de se a.ppar·elharem para. as guerras qu e 
(\UBlla que· v isa. sa,tisra~er o pl-ojceto do acaso possa.m surgir. 
i)lustre Deputado pelo Estado do Rio de Ja.- Parece que a honrada ·commissão fa1•ia 
nelro, de se elevar· o eifectivo do exercito ao bem ~m a.provoita.r c ensejo que este pro
numero prefixado na lei de forcas, surgiu jcc~o proporcioni.l, para legisl.l.r no sentido 
logo, COri)O objecção impossível de ser a rras- de serem fixas as gua.rni~s dos Estado!! 
tada., aquella que se tt•aduzia na a.Uegaçã.o assolla.dos p:llú be1•i-bori c endemias palas
de que semelhante · augmonto trar i&, no tr'es, pans:lmento do nonra.do chef~ do estado 
Orçamento da. Guerra. uma. elevação de oito ma.iot· da armad:l e do Sr . Ministro da #Iari-. 
a. dez mil· contos, si ftcassemos no3 24.000 ntla. e · no O$pirito d a todos nós, para qu e não 
homens e d<J 13.030:000$ si subissimos fl.Os continue a d:1.r -se o de~ploravel f..:cto de irem 
2 8.000 homeos_ ás centenas os marinheiros para o norte e 

Ora, o Orça.men to da. Guerra, som mando voltarem reduzidos numa. propo1•ção horrível, 
com os credi tos snpplernentares, será do ou inch<\dos de bori· beri a morrerom na. ca-
50.000 :000.$. A elevaçã:o de 13.000 :000$ pita.l ou mai·cha.ndo todo esse tl'ajecto de um 
n este orçament.o ti muito mouor do <lUO a ele · 1nodo funcbr~. como ca.da,veres por cimo. do 
vaçlío de 15 .000:000$ em u m ot·ç,~ment.o de ·bordos dos na.vios que os con luzem. A -in· 
:)30.000:000.$. como é o da Marinha ; eifecti- stituiç.'i:o do pc.-soa.l fixo ua.quella.s roglões 
va.mcote, ao passo que este ultimo sel'ia.ole- para este ser viço seriw uma providencia. a. 
va·lo de 50 ~r n, a.quelle ID'\l serla., olcva.do d~ ser nrloptada . 
25 a 30 '/o. si tunto. As emendas com qus procurei o~nsubst.a.n, 

Eoi;~·etltnto a. elevaçao no Orçamento da cl::u• ostas minlla.s ultima.s considerações são 
Guerr:1 ê rccuse~da- não é preciso li:tzer a. estas; eu :1·; rem 1tterei á. ~lesa.. 
<i'onsulta. expt•essa nesta. ·e na outra. Casa do 
Cong1·esso- pela. maioria das duas ca.ma.ras, Elias ovidoncia.tn outro a.specto, pelo qua.l 

I · d t d t - fi eu acbo que o p1•ohlema. póde ser fina.ncCI·· 
appre Jens1va.s oa.n e a nossa si uacao · ramen•e encarado ; sem a . despcza rei ta 
na.nceira. com um contrac~ de -~ ~:0.000. Annotei e Ora., o illustre D<)putado tlumioease diz . , 
muito bem, no coner da.s eonsitlera.ções com obsorvei 1o!las as consequcnc1a.s do ell<Ol'ço 
que funda.mentou 0 seu projecto que «o pro- q110 vamos l'ea.líza.r e maudo á Mesa. as mi. 
blema da defesa. militar 1la. Repablica é in· nha.s emendus. · 
divisível,~ porque, esma-gada essa esqu:~odra., Dou ns~im por tarmin~as as considera.ções 
a. que nós temos ou a. qnõ vamos adquirir, que t inlta a fu.r.cr. relativas ao projecto do 
tlcal'i:tmos realmen te indofeeo~. si nít.O tives- hunrado Depu~u.do S1•. La.urindo Pit~a. 
simo3 um exercito om coocliçõos de~atisfazet• Si bem quo não 11limen~e a convicção de hu.
a. sua missão, em condiçõos iguaes áquolla. ver esgotado o riquíssimo mana.ocial em que 
em que, para. corresponder aos seus ftns, roi se inl!pir:w o meu eminente collega, ter
quer coltocar a marinha. 0 dis tino to ropre!l!ln· mino as con~itleraç:õos augurando quo S . Ex. 
t.a.nte . Qué dizot•: s, E:t. a.cb!l tã.o nocossario possa Yol' on 1rar na nossa. ba.bia, galharda
que o r.oilj!rOSio N:.tciooal pl'ovhlenole 110 monto empu.vozado. o llavio no passadiço do 
aentido do levantar a. u.rma.da a. u.llura. da qua.l occupa. tiio brilhaotemonto o lagar de 
sua missíi.o, como necossu.rlo auppõo ,1110 0 commodoro. (Jl uilo bem; muiCo /Jem. O ore~d01· 
mesmo Congresso pJ•ovldencle no sentido col'· t! CQmpJ•im~'1tlaclo.) 
relato do ol~var o exercito á. altura das 11uas Vem ll. Me.~a.. ú lido, apoiado e posto con' 
funcçõC/3, junctamente em discussão o segaio,e· 

Não creio absDlutarnoute qu2 o congres~o 
Nacional,conhecendo u.s condições íinunceiras 
em que nos onconil·a.mos, se a.ba.l:!.nce a vo· 
ta.r, sem mais esforço, a despeza. constante 
d~t.e pl'Oject.a, e, coru;eq ueo tcmen te, a des. 
peza.parl!•com.o er;ercito, porque faÇO jw· 
tíca. ao Congre..<1so acreditando que vae cor· 
responder á ·s()licitação <.lo bonrado Ministro 
da Guerra e de . todos os ministros dos ulti
mos tempos, no sentido de dar ao exercito 
na.cio_qal, dar ás unidades c.omponentes, aos 
seus ba.talbões, a.quelle ell'ootivo sem o qual 

. . e lles_ não pódem regula.rmen~e fuuccionar, 
·melhorando ··s guarnições e~istentes, as 
.qua.es hoje infelizmente não sã.o mais do que 
. viveiros .de beri-beri e de tuberculoses por 

RJ,Qt:' ER.I~rENTO 

H.eq neiro quo entre a 2" e a 3• discusaão 
soja. o projecto n . 30 A, de 1904, devolvido 
ás ·Com missões de Orça,mento e de Marinh\1-
e Guerl'a, afim' de que a.quclln. cspcoifiquo os 
recursos ordinarios com que se b& de fazer 
a acq uisiçãQ dos na. v!Qs, a oom(>ça.r do _pro· 
ximo exercicio. e na. f •. Llta ·desses recursos 
diga. sobre ·os · meios dostina.dos ao pa.ga· 
menta dos juroe e a.mor~iza.çã.o correspon
dentes ao emprostlmo que se hou-ver do con
trahir para a.quPlle fim e que a outr;~ Com· 
rnissã.o, ouvindo os mais reputados oftlciaes 
da. arroad,\, decida entre o plano do pro-
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j ecto e o esboçado no relaiorio do chere do 
"estado-maior genel>al, almirante J. .Justino 
Proença, ao nexo ao r elatorio do :1-Iiuisiro da 
Marinha, ultimo. 

S'lla das sessões, 23 de agosto de 1904. -
narbosa Li ma. 

dera.cs, notad;lmente dos dire itos t\duaneiro3 
sobre a. matet·ia. prima que importar em. 
innumbindo-se o Gover no l<'cdera l de obte1· 
dos govcrrios loc:ws isenção dos impost os es· 
taduotcs e munícipaes. 

Veem A Mesa, s~o lidas, r~poin.das c en
l'ia.das á Commissão de Orç<Lmento as se· 
guintes 

J·~\IENDAS ADDITIV.\ S 

Ao p•·~jecto n. 3() ,1, rle 100-J 

A ri. l. • Fica o Governo au torizado a r ea· 
'lizar as operações de cr:Jdito nece.">S<•l·ias ;í. 
acquisição olo maierial nava l constao to deste 
projecto, com tan to que o serviço de juros c 
:~mortizaçiio do cmpresCimo que for contra
hido pa1·a. eSI!e lim nã:o exce:ia. de 400.000 .C 
por anno. 

Ao n.l't. 4• do substitutivo da Commissi\o de 
Marinho. e Guerra, accrescento-se ; - fazendo 
acompanhar nos mesmos estabelecimentos a 
construcclio de ca.da. typo de navio em todas 
as suas pha.ses por officiaes e opararios brazi· 
leiros, que sa rov·esarão por ; riennios, uma 
vez ultim:~das as obrn.s que estivm·e1u se
guindo e estudando. 

~ Esses officia.es e opera.rios, de volta á Re· 
J>U blicn., se incumbirão fifl constJ•uil' nos a.rse· 
naes brazileil'03 navios ideoticos á.quelle.s 
cuja oonstrucçã:o tiverem acompanhi~do , de· 
vendo o Governo dota1• os mesmos a.roenaes 
com as machiu:J.S e materiaes noc.:lssa.rios . 

Sala das sessões, 2:~ do «gosto de 190L
Ba•·bo~a Lima . 

. . Aool'esconto·se onde convier: 
Art. Aos proprietarios de navio;; que 

loram construidos no icrritorio naciooal e 
<1110 cwq ue•wem ma. L~ de 80 toneladas, é con 
eedido o premio d'e 60$ por tooelad~. quando 
feitos de madeira. do ):>:Liz, o de 4 5i:. JIOr to
nelada, que excilder a. 100, quando fa.bl'ica tlos 
•Com il.ÇO. 

. § I. • Pelas macbintts·mo\oras f<~brica.da.s 
-!'lo pa.iz com de~tino a. embarcações. teria' 
as seus con1\ructores o premio de 1 -~ pnr 
·cava.Uo-vapol', desde que 11. força. ia dimtdil. 
attinja. a. 200 ca.vallos. 

Para pa.gil.r e&e premio, será. cobr·ado o 
imposto. de 10 • I• em om·o do son valor sobre 
:~~ ma.cbina.s desse :;:en~ro coustruldl.l.S fóm 
da Itepoblica.. · 
. § 2. • Aos construcwi·es de estaleiros na.
. va.es, diques o mortonas, é concedido por 
.15 a.rinos dispensa, de todoi os impostos fe-

Vol, lV 

Sa.la. da.s se;.'Sões. 2:3 do a!!'osto de 190~ .-
Barbos(t Lima. ·· 

Fic:t :t tliseussiio adiadu. pela. hora . 

Vão a imprimir :t.;; s9gnio tes 

N, 134 A - 1904 

ll.edacçüo (moJ <lo p•·ojecto n . !S1.rles!e anno, 
que autori.i<l o Presidente d a Republica a 
ab>·ír ao Ministe•·io da. Gt~e>·ra o credilo 
ecct raordinf.wio de 9: 44tí$f60 para occm·re;· 
c<o 1Jagamer1to elos o,.,leralllos que compelt.~n 
ao see~·elario aposentado d o extirlclo rlr
senat cte Gw;•·•·a de Pernambuco, /!achare~ 
Jose Jirancisco Ribeiro Jllacha(lo, rle 1..) de 
janei•·o de 189!J a 25 de de:em~,·o d~ 
190? 

O Con~,<rcsso Nacional rosolve: 
Artigo uuico. Fica o PrGsiclcDte da Repu

blica autol'iza.do a abrir aCl Ministerio d:. 
Guerra. o credito e:dra.ordiom·io de 9:445$160 
pa.ra occorret ao J1a.;_:<Lroento clos ordenados 
que competem a.o secre tario aposonta!lo do 
cxt incto At•aenal de Guerra do P~~rna.mbomJ 
baclla rol José Francisco Ri beiro M<LOhado . de 
13 ele janeiro de 1899 <L 25 de rlazcm bro 
de 1902; revo)ga.tlas as disposiçõ3S em cem· 
tra,rio. 

Saladas Commissões, 23 ele a.gos!o do 1904. 
- Dorairt!JOS Ouimar<1e3. - Wo.l[n<rta Leal . 

N. 135 A- J904 

R~rlacçtio jlnctl do projecto n . 135, deste anno, 
qttc auto•·;o;a o Presidtmle da Rep aúUca " 
tJ tn·il· ao Ministerio r.lc. Guc•·ra o e1·~dito 
extrao•·dínario de 7 .'J7$6S3, pm·a occorrer 
ao pagamc1tto de ordenado de"Dir.lo ao aj u
dante de prwteiro aposentado do ea:tincto 
.'l.rscnal ác Guerra rü P 61·nam.buco José 
Al fredo à.e Ca•·,alho, d~ 19 d a jrmeir o de 
18 99 a 10 d e aln·il d e 1900 

O Congresso Na.cioo;1l l'esolvc; 
Al·tigo unico. Fica o Prcsidonto da Rcpu

bl!Cil. autorizu.do a. <tbrir ao Ministerio da 
Guerra o credito cxtraordinar io do 737$633 
pa.ra. occot'l'el' ao pagamento de ordenad~ 
devido ao ajuda.nte de p orteit•o aposentaà0 
do extincto Arsana.l de Guor1·a. de Pcrna.m_ 

51 i 
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buco José Alfredo de Ca1•valho, dP. [g de 
jB.neiro de 1899 a lO de abril uo l!JOO; ):e,·o
g:ldas as disposições em coutt•nrio. 

Sala da~ Con11nissões, 23 dll <Lgo<to <lo : 904. 
-Domingos Gv.ímw·aes.-1Vnlfroclo f. ccd . 

N. 136A-1904 

Redacç,JO fi;wt do p>·oject" n, 136, doslo anrw, 
gue aulwiz« o Pnsidente da Ropu!Jliw a 
abrú· ao 1lii-ni$leJ•io d a lnd-us[ í·ü~, Viaçti..o e 
Olr.·as Publicas o credito e:ctraonlina,·io de 
3:795.~095, 1ja1·a paga,· ao engenht;i;·o cu· 
tronomo Nu;M Alves Duarte ;\'iiva .a fp-ati
ficaç<"to q"e lhe compete como di>·ecl.or do 
Obse;•tJatm·io .1stronomico do Rio de ],mdro, 
no pe•·<odo de 21 de j«nei•·o " :?J de du
~emúro de :1903 

O Congresso Nacion~l resolve : 

N. 150-1904 

Redacç<1o final do p>·ojacto n . 37-i , de 1902, 
quecrmcede a D. Jlntonic. Henriqueta An 
i'unes !1/afra .. a pensCto ~riuYns(l. l de 7 5$000 

{Yid.e pr{'ljectos ns. 325 c 3:17, dP- 1.902). 

O Con(Jresso Sac!onall'esol<e: 

,\1·tigo u nico . Fina conccdid<t a. D. Antoni ~,. 
Hem•lquet(l Antunes Mafra a pensão mensal 
de ~eteuca e cinco mil réis; r evogadas as 
clisposl\;\les em coutra;eio. 

S:da das Commissões, 2.'3 de :1gosto de 1904. 
-Domingos Guimarc<es.-W alfredo l.e~.zl . 

\'ae a hnlJrimit· o seguint e 

PRO.IEOTO 

N. 151 - 1904 

Artigo unico. Fic:.t o Prcsidení;ll c!;L Rc·! AntM·i.ca o Poder Executi 1>o a concede•· ·,m7 
publíctL a.utot•ízado ~~ abril· au ~linistor-io J.a 

1 

rmno de lice>~ça, com todos (Js vencimentos, 
lndustria, Viação e Ohl'as Public<"s o crcditl) Jla;·a t;·ataT de sua sac.<de, ao inspectoT sani-
oxtraol'dinn.do de 3:795:)093, para pe~~al' :w iario dé'. Di?·cctodo. Ge,·al de Saude Publica. 
engenheü·o astronoroo c-l'uno Alvo:; Dn:lrte Dr. Arlhu;· ela Mi,·anda Pacl<eco 
SiLva. a gratiftcaçiio que lhe comp2r.o Ci)JllO 
dii'I.JCtor interino do Observa.tot·io Astro
nolnico do Rio de J<Looiro, no período de ~ I 
de janeiro a :31 de dezembro de 190:3; rcvo· 
gadas as dispo~ições em corrtl'arlo. 

Sala. das Commissõc~ , 23 de ag<l Si;O de 1004. 
-Domingas (;uimm·iies --'Valfrc'l o Leal. 

N. 140 A- IO<M 

~edacç,7o thd do P"'<iecto n . 14 0,dvste o..llno, 
que e< u loriza o P>·esiden te ela Repu/Jtic:a a 
c.onct!rle'l· a o donducto}~ de trem d e ~ta classo, 
rla Est1·aclc• de Fe!'!'O Cent1·at do B>·a::;it . Ma
noel dos Scmtos Mctchado, um w1>1o 'cte li· 
cença. coJn o;·d enCl.t:lo~ em ]Jl 'Cú4 0[Jafr1o dt.t que 
obteve pelo ,]ii•~isr·e>·io d e< lnclust>·i<l. Viaç<io 
,.~ Ob;·as P11-blicas, p c{;·a tr·atar ([C st\Ct s'~" cl~ 

O Congresso ·Naciont1l r3Sol ve: 

Al' tigo uoico. Fie~ o Presi(l llnte d<~ lt epu· 
blica autorizlld.o a pro1·oga,r por um anno '' 
licerrç;~, com ordenado, co!lcedida pelo Mini:: 
te rio da Industria. VhLCiLo e OlH'iLS Publict<s, 
ao conduc to r de trelll de 4' cl<sse, dD, E;;· 
trada. de Ferro Central do Bril.úi,Manocl dos 
Santas Machado, para trata1• do sua saude; 
t•ovogadáS as disposiçõ3s em contrario. 

S<~ola das Cammissões,.23 de :.~gosto de l\J04.. 
-Domingos Guimarücs . - Walfr·edo L eal. 

A' Co1nmiJlsão de Petições c Poderes foi 
presente o requerimento em fllte o inspeetor 
;;aoihrio Jl(l.. Directoria Geral de Sauile Pn
blic<t JJr _ Ar-thu1· de Mü·anlia Paclteco, pede 
ao Congresso Nacional a gra ça de conce
der-lhe um anno de licença, com to,:los o~ 
vencimentos. para. tratar de sua sau de . 

Allega o p P.ticionat'Ül estar solft·endo gT<ne 
infermidade, comprovada por aH0stado de 
illustt·e clinico que diz acha.r-s~ o pc.ticio
n~rio com nmn. myo~itn do~ muscu!os adclu
ctol'es da c6xa direita, complicada de e3cle
ro;;~ dos t(lcidos conjunc ti>o e lymphatieos, 
p:·ec b(lndo guardar o le ito poe espa.çu do um 
:111110. 

A Commiss5.o de Petições e Poderes, atten
dell<lo ao pL-~ca.ríu estado de sa ude do peti
cionaria e a p1•ova. do que u,llega, é de parocer 
que s~ja, alloptado o Beguinte projectu ; 

O Congmsso Nacional resohe ; 

Artigo nnico. Fica. o Poder l~ :mcntivo auto
l'imdo n. concecler ao inspsctor. sani torio da 

·Directorh Geral de Saude Publica. Dr.Ar thur 
de Miranda Pacheco, um a.nno de licença 
com todos os vencirnentos, pa.ra. tratar· de sua 
saude onde·lhe coovier ; revogada.s as dispo· 
siçõns em con tra1•io. 

Sala das Cotumi,sões, .23 de n.gosto de 1904. 
-Jose Eusebio, presidente . - Euseuio de An
(h·ade , - Sd !"J·eire . -Felix Gaspar . 
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. O Sr. Presidente - Estan 2o a.Uc
o.ntada a hor-tt, designo para· <~.mu.nhã, a se
guin~c or dem do dia: 

Primoim parto(atê 3 horu.s ou nutes) : 

Vok1.ção do pa.recm· n. :20, de 190-1, reco

3• discussão do pL'Ojecto n. 76 A, de 1904 . 
autori:r.:\ndo o Governo a conceder, no Col'
J'ento a nno, uma. segu nda. épot"-'1. de exame:; 
aos e«tuut~ntes de p repiLra torio' ; 

Segunda pa>·to (ás 3 horas ou n.n tes) : 
uhccendo Deput;\do pelo t• distric to doEs- 2' discu>São do projccto n. 121 A, de 1904, 
u do de Pero<~.mbuco o Sr . .José de ~1cdo:it·os tornando obriga.tut·in. ::m t:Jrl;t a Rcpublica. :t 
c AliJUquerquc ; vaccina.çio o rov<J.CCioa.çiio cont:-a a. vu.riola., 

l~li~cussão nuica do parecer n . 21 , de l!JO,l, com parecer di.\ Comroissi'í-1 de lnstrnccã.o c 
optna:_ndo no scnttdo de ser approvada a. in- Snth!e Pltblic;t e Stt bStLtutivo Llo Sr. Deputado 
thcaç;w do SL'. Tlmmaz C"'valcanti, que I Erico Coelho; · 
~anda adiar p~t·;~. tt prol'imo :;cssãa legisla.- 3• · discus;ão do projecto n . 132 A. de H>0-4, 
ttY;t a exco!n<;<to _d•l <\r&. 4G do H.egiment.o elevando" Collectoría 1lc S. Lníz, no Estado 
nlttma!ncnt~ YO&:t.rlg ; . _ . . l do Rio Granrlc llO Sul. :1 c: 1tc~uría. dP. Mesa 

C,?nttn ll:t.<:-<11> 1l.1 -• lli$cus;;ao do pr_<>JOCT.o 1 de Rendas de 3a clas;c. com pa.t•ccé da 
u . . ,o A, d~ 1:111-l, autor J<.andv o Prestdcn.te ' c ommis.o;io de o1·çn.meuto ; 
tla Rep.u~liC[l a cncommendae li m•i !lstl'!a, I 3,, d '"' . - · t - d o 
pelo C\1ullstor!o da i>1arinlla, os navios qu.t) , ~~~us.~ao d~ pro,]ec,o n. ~o, A, e 1 04, 
menciona. ; com pareceres 0 Gmendu.<J das do _ Sen .. 1do , da .. Jdo no'~ .. rc.,ulamento ao 
Commissõcs de 11-!i\l'inha e Guer·L'a 0 d~ Or- , As~· lo de lnvahrlos da P.1tna. 
ça.mento c voto em ~cparad.J do S!' . Soares Levantr.-se a. sessii•) ás 3 horas e 50 minu-
dos Santos ; tos tÜt tarde. 

84a ~ESS.~O m1 24 DE AC-iOSTO DE :1904 

}>;-csiclcncia dos Sr J. Senado,·es l'etMk < Guim.a-n<es ( J>resillente), Ol-ivei;·a z.'igv.ei·rv1lo 
(to Vic~·P• ·eside•·ll e:l '' P,:r.,(a Guimar,res (I';-e.~úlente. j 

.. \.o melo-dia prc.cedc-.>c <1 chamada a que 
l'espoud.em o~ Sr·s. Paula Guinuu·ãus, Oli
veira Figueiredo, . .\lenca.t• Guirna.tO::ics, Tho
maz Accioly, \Va.nticl'ley de Mendonç-a , .f o<~.
quim Pires, Celso dn ~uuza. Luiz Don1in!:!ue.s, 
Dias Viu i t·a., Vü•ffllio Bl'igido, Gonçalo So uto, 
Walfre; lo Le<\t, lrind<tdO, I20i•lro Lei1c, [lricio 
Filho, Eusehlo de Andratle, At•roxel!asG;l vi\o , 
Rod>•ig!.Jes Daria, Jvviniano lle Ca.t'YalhJ. Oli
veira. VaJIMi.ão, Paraiso Fet·az, Orlr·cia Pit·e-s, 
Pinto Da.ntaB, Alves Barbosa, Pat•anllO$ Mon
tenegro, Horedia de S;\, COl't'êa Dutt·a, Ltut· 
rindo Pit~a.. Per eira Lima. Maul'icio de 
A.brou, C~t·los Teixei<-a Brand.ão, l•:stevio 
l.obo, José Bonifa.cio, A-lt.olpho Dutra., David 
C(l.mpist:~, BLIGQO do P:tiva., Leonel !'[lho, 
Bernardo de Fari.l, Lamomiel' .Godofl·e • .lo , 
C:tlogoras, Carlos Ottoni, Maoool Fulgencio, 
'iVenccoláo BrL'.Z, t.·ioreira da ~ilv:\ , Bet•nardo 
de Campo.>, Ferroil'a Bra.g:1, Eloy Clta.ves, 
Pa.ulino Carlos, Rct·mtrdo Anlonio, Lindolpho 
Sorra, Carla> Cava.le>\nti, Paula. R:l.mos e 
Vlctorioo Monteiro. 

:\hre-so a Sl);lSão. 
E' lida o posta em discuso~lo a a.cta. 

o S t< .:Jo,;é Bon U'o.c io-S1·. Pt•c
~iclr:nco , o mcn illustro comp;~olll3iro de àan
cad:~t l u., Sl'. Ro!lolpho P<Oixii.o, dá.- mc a in 
cnmlleocia de commtw ica.r a V. r~.~ . e <i. 
C:Lm tu ·;t q uc não tem comp:u•ccido j,;; scs~õe s 
pur es&ru· com doLtS !Hilos enfer mo~:~ . 

O St•. Pre,;;iclen.te~~'ic;\ ll. :ilies<L 
inteirada. . 

Ninguem nuis fa.z~tHlo ohservu.ções, é :1. 
acta <\pprovaJ;t. 

P<~S3ll.-$e cW expediente. 

O Sr. A:Ienctt.r C~u:ilnarAeli 
(i. o seci'Bta,·ia) procc(le á leitura do seguinte 

EXPEO!li:NTE 

OIT!cio : 
Do Ministerlo da Justiça. o Negocios Into- · 

rioros, de 22 do aort·enta , enviando a se
guinte 

1111~1\SA03xl 

Sl's . Membt•os do Congresso Na.cion:tl 
Tendo om consideração o que ponderou o·· 
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Ministro da Just,iça e Negocio~ Interiores, na 
exposição junta, sobre a. ·necessidade de J'ei· 
.teirar-se ao Congresso Na.cionâ l o pcdtdo do 
credito extraordinario de 33:988$393, de 
que trato. a mensagem de 25 de mato do 
;tono · passado, para paga.meuío de dilfe · 
rença. de vencimentos c indemnizl\ção de 
custas do processo ao alferüs d:J. briga.<hL po
licial Ernesto Pinto ).fachado, o do solici
ta.r mais a. q uu.ntia. de 175$800 de custas 
accrescidas na execução da sentença, S tlb
metto o assumpto a vossa apreciação. 

em seu nome aos Cl'Odores supracita.dos, G 
si já. mandou pt•oceder contra. seu pro digo 
procurador. 

Rio de .Ja.neir·o, 22 de agosto de 1904. -
Frmicisco de P f.lula Rod>·igues A!1>es. - A' 
Gommissão ue Orçamento. 

·Requerimento: 

Do cap ltã.o de f1•n.gata Francisco dos So.n
tos Mr1tta, em addita.mcnto ás sui.LS antcrio
l'es petições sobre a. propo~ta. que apresentou 
l'ela.tiva. á navegação costeira. do nort.o au 
·snl da Itepublic(L e encampEl.çÍÍ.O do Novo 
Lloyd, optando pela. subvenção facultativa. 
em vez da garantia. de juros, confo1·me pe
<Ilra.-A' Com missão de Ot•çamento. 

E' annuncia.da a. con\lnuaçã.o da discussão 
do requerimento do St•. Barbosa Lima. offo
rccido na. sessão de 17 do corrente, cujo teor 
é o seguinte: 

« Requeiro que se solicitem do Poder Exe
cutivo us seguintes informações: 

I. • Si é verdade qu~. segundo noticia o 
.Tornat do Commercio de ô do corrente, no 
lei~ão Jt\lblico dos bens .da Estr?da de Fer1:o 
Umao Sorocabana. e Itu<ma, fe1tG . pelo lel

·loeiro Assis Carneiro, no dia 5 ultimo, tendo 
o representante da União, Dr. Cesarlo Pc
reit·a, 1• procm·ador d:~o Republica, lançado 
11.000:000$ ao apregoar-se o primeiro lote. 
c nõ.o havendo sido por pessoa alguma. co· 
berto esse la.nçe , o licitante. em nome dil. 
Fazenda. Naciona.t . . e depois de acceita essa 
-offerta ·pelo juiz da liquidação. ahi presente. 

O Sr. Pre>sidente-Tema. palavra. 
o Sr. Moreira da. Silva. 

O Sr. 1\:loreiro. da Silva
Sr. Presidente, antes de principiar: fallo 
por m im e soh a minha responsabilidade in· 
dividual. 

Parecerá esta ueelal'açio desnecessal'i:~o 
para quero me conhece; entt-etanto, julgo-a 
opportuna. neste debate. 

Entrocom a.canhamAato na discussão do 
requerimento do illnstt•e Deputado pelo Rio 
Orando do Sul Sr. Barbosa Lima, com o 
qual estou em profund<\ divergeocia quanto 
ás rcsponsabi titkt.des do S1•. Pt•esidenta da. 
Republica. apeza:r de n.cceii.a.r os conceitoi! 
da sua critica sempre bem inspirada. 

O facto assim dito ohriga.-me a uma. ex
plicaçã.o,talvQZ longa o fãtiga.nte para os quo 
me derem o pra.zerde otwir,mas,em todo caso. 
necessaria para 'lquelles com os qu[l.es estive 
e e.5tou em immedía.tas relações politica.s e 
de zona. 

Acompanho a questã.o ila .Sorocahana desúe 
antes d<l. existencia. da prop1•ia companhia da 
Estr:tda de Fort•o Sorocaba.na. 

Ligado inteiramente aos interei!Ses da zona 
s ul-paulista, tenho tido mais de uma. ve1. 
o desgosto de me apartar p or esse motivo 
da. commuro apreciação Jle nucleo impor
tante do meu partido . 

Ainda nos prirneil•os dias d" iniciativa 
para a. constitniçâo da compo:.nbia. me vi 
apartado da.quelles que já. estavam na lirech:t 
em defesa dos princípios republicanos. 

-augmentou mit conlos •to Zançe feito, em 
•beneficio a no interesse dos credores dtt massa 
(sic). repe~indo e:!S6 a.cto de li bera.li<lade nos 
quatro lotes subsequentes . 
. 2.• Si, podendo a Fazenda Nacional ter 
adquirido na. hasta públi~ aquelles bens po1• 
menos cinco mi! contos de r âis, &l'bltl•aria
meote a.ccresceuta.dos pelo seu repl·esen
t.:.nte aos cinco lanços •uTo cobertos ~ ;já 
accieilos, estt1.va. o representante autorizado. 
.por quem, e em virt ude de que lei a por 
.essa. fôrma. lesa.r a União, dando de mão bei. · 
ja.da a terceiros interessados a. v ultada im-

Como V . Ex. sabe. o nuc\r.() p1'i.ocipal do 
partido rêpublican o p!lulista estava no oeste, 
estava coro os seus interesses ligados :i an
tiga Comp,mllia. ltuana ; o esses intel·esses 
eram contl'a.rios de todo o ponto á. QKi$tencia 
da urna companhia nova., com a denomina
cão do Sorocal.Ja.na. C!Ue servisse aos interes
ses da. zona. que conduz ao ~ul do Brazil. 

Pa.ssa.ram-se alguns a.nnos depois de con-
stituída. a Companhia So!'ocabana e outra 
vez me vi en,•olvido. em desaecord.o com a 
apreciação do meu p0:.1't!do, quanto á vida c 
neuocioa da. Companhia . 

. pol·\~ncia. de 5.000:000$. que deviam ser 
p:>Upa.do~ aos cof'res publicas. 
: . . 3 . • Que providencia.s deu. o Governo para 
.rebaver essa iroportancia illegalmeri1e doada. 

Õs Deputados provinciaes republicanos 
na. a.ssembléa. da. entã.o provincin..do S. Paulo 
apresentaram um projecto de lei autori
zando a. encampacão da Sorocabana, com o 
fundamento de que a zona. a que ella ia 
servil• não di~puoha. lle recursos para ma.n• 
tel-a. 

Foi orgão do ·pensamento do grupo· ro· 
publicano na a.ssemblêa paulista o saudoso 
Dr. Prudente <le Moraes, que, rustentamlo a. 
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ioconvoniencia da oucampação, dizia. que a. Eot.ret.:mto. nas outus vozes em quo ·di
zona. não dispunh;.~ do recuL·sos na.tul-a.e.;, ve1•gl do meu partido, na maneira. de en
nem mosmo de 1\oroens capazes para t :\, ca.rar esse problema politico e ecooornico da 
m:Lnho eroprehendimento. zona em qu~ nn.sci,eu tio !la mais llberd:~d\l do· 

Essa attitude do Dr. Pru<lente de :Morae8 agir e de fa.llar sobre clle do que tenho nos
iniluiu immedi<~tamcnte no espírito dos ha.bi- t empos que correm, por isso que. rlepois de 
tantes drutuella. pa.rtl.l do Esta.do e tra.duziu-;;o aberLa a. liquidruji.o foL·çad<\ da Companhia Uoi
n:;.. mais enorgica das repulsas fe itas pelo ã.o Sorocah:ma e ltnana. a. minh:• inter\mJção 
ma.is humilde ,fos republicanos. aquc!lo que, nos seus nep;ocjos jâ. não r} someu te a. de 
nestt> momenw, dirige a pala.na. a. esta. homem publico, j :i. rlilo é sómente a de
Assembléa. . político, ü tambem a. do ad1•ogado que se in-

Com a. internmçi\o, porém, dos Deptltados ter essa pela. sua. adYoca.cia., que poderá. 
Gabriel Plza e Mat•ttnho P r·adc• .Junior che- tab·ez parecer interesseira. para. os qu~· 
gou-se ao seguinte: não m;ü$ se tocar no divorcbm a. politica. do direito. l•:u uã.o 
assumpto. faÇQ distincção !la ...- ida pu blic..L da vid11 pa.t·· 

Pa.ssmn·sO a.ioda. mais alguns a.nnos. Não t icula.r dos individuas c1un r~olhbor:~m na. 
fallo.de clrcumstancia..'> de menos imporlan- política nacional. Acho ct ue o l10mem é )'CS· 
cia. . Estamos em plena. Republic.t sob <L pre- ponsavcl. tanto pelo que pratica. nos H· 
sidencia. do Sr. Dt•. Campos Sallss. mitos da sua vido. do mestica, quanto é res-

0 Governo Federal ent;endett que a gestão ponsa.vel pela a.cç.'ío larga r1ue cmp,·ega no 
da: Soroca.bana., n11.quella. época., não e1•a. a exet-cicio dos seus direitos poli,icos; que 
mais coovenicnte pa.r-J. os interesses da. União elle está. tão sujeito à consm·a. 1\ critic~ dos 
e da prop1•ia. zon~\ :~,que a. Compr.nhia servia, I seu~ coocidad.ãos, ta nto pelos actos da. vida 
e pOl ' influencia do Ministt•o cb l<'azenda 1 pr•ivada como pelos da vida publica. 
Dr. Joaquim Murtinllo, o presidente d:J. 0 8 M , E d · 
m()Sma. Companhia teve de designa.r para. si ,. R. " oRJ:.IR.A Ar.vBs- st mo t•s m 
um successor, na fórma. dos estatutos. ebus · 
. A designa.ç,'ío reca.hiu no Sr. Casemit•o O SR. :\Ion.r.r:RA OA S!l.V.I.-Acredtto , por .. 
da .costa, de accordo com o }Iinistro. O tanto, que falla.odo pela túrma. por que V OU! 
Sr. Casemiro da Costa, entL•ando nn. ad- expendendo o men pensamento, cumpro o 
ministração dos negocias da Soroca.bana de· meu dover, mo.-; receio <J.LlO possa. a minl1a. 
tet•minou uma attitude sioão aggrcssiva., p resença na tL-ibuna .SOl' mal inlerpreta.da, 
ao menos de desaft'eicão da. minha pa.rto, po1· poder parecer tlUC a.dvogo interesse& 
'lua.ndo i t•ou:te ao conhecimeato da cama.ra. privados, junt o da. rep!•esentaçã.o nacional. 
processos que mo pa.I'ooiam de.'Xl.certados. 
empregados por aquelle director dl~ Soroca· 
ha.ua como meio, dizia. elle, de melho1·:~.r 
a situação da estl•ada . 

Esse desaccordo, como V.Ex. comprel!ende, 
podia pt~.reccr áquclles que não me conhecem 
~i.quelles que igOOL'affi porventura quo tenl10 
pelo Sr . Campos Salles uma dovotação ex
tmordinaria, devida ao reconhecimento da 
audacia e da g,eoerosidade de seu caracter 
com quo t.'i.o bem tem servido o ponso que 
ainda-servirâ. & Repuulica (mt~ito bem); esse 
tlesaccordo, para muitos quo não me conlw
ciam, podel·ia pt\l'ccer que era nma at titude 
hostil ao governo <.lo Sr. Campo~ Si:i.iles. 
quando aliás era a expressão das cooyemen
cia.s que eu eotcndiu. dever resguardar no 
interesse principalmente da grande e impor
tante r.ona que ~e tem denominado, ainda. 
que impropr.amente, sul de S. Paulo, 

Hoje torno est<t outt-a ateHude llcante do 
governo do Sr. Dr . • Rodrigues Alves, cujo 
caracter nós todos prezamos <:>xtra.ordinaria.· 
mente, porque é feito de tolerancill. e hon
dade para com todos c serve ne~te m omento 
os mais cat•os iot.erosscs da. Republica. q LtO se 
constituiu a. 15 de novembro de 1889 com 
gcraea appla.usoõ . 

Niio; eu declaro positivamente r1ue, quer 
nesta, quer em outl'a qualquer questã.o, cu 
conservo a minl1t1 vontade c a m inha acção 
do individuo sem prisão a. inteross<lS subal· 
ternos de qualquêr natureza que sejam .. 

gxplicn.da., a!siro, a aWtudo que vou to· 
mar neste assumpto, oll creio bem que, quat· 
quo•· que sej:~ o tlesoncontt•o !le opiniões 
nesta C<J.Sa , ent 1•e mim c os meus collegas, 
a lcançarei em todo o caso perdã.o. pat•a. 
faltas de polltico que commetta, para erros 
de advogado que profira., si, po lítico ou 
advogado, il.ll!LSO não esti vot• eu com a. boa 
theor ia, ou com a boa. razão. 

o SR. MoR·"mA c~LV&S - TodA a gente 
fa.zjustiça aos sent imentos do V. gx. 

0 S:R. MOREIRA. DA SILVA - Agradeço, 
Sr. P1·osidentc, entrando no assumpto, digo 
como preliminar: a COmpanhia Untão Soro
caba.na e Ituana., em liquid;.~çã.o rorQada , não 
teve dous syndloos, corno prescreve a lei, 
pa.ra gerirem, para administrarem o acervo . 
O. Thesouro, nomeado adrninístrailor, c o 
Banco da Republica. ta.mbem não ~áo mais 
nem menos do que dous prepostos de uma; 
unica pessoo. juridica - o Governo. 
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0 SR. LAMOUl'IR!t GODOFREDO - N aste 
ponto V. Ex. está enga nado. E' az·ronea 
essa doutrina. jm·idica.. 

O SR. MoR'P.YRA. nA Sn.vA.-0 podet• ptl· 
blico divide·S<l em duas pessoa.~. perfeita
mente distioctM uma. (hl. oull'<l: o soberano 
e o administrador. O soberano, pot• abstl'a
cção. é íotangiv!!l, é inviohwcl, e irt·espon
sa.vel; o adminisl;ra.dor tangiv(\l,responsavel, 
t em de da.r contas elos seus actns todas <tS ve
zes CJ ue se lhe recla~mr. O Thesom·o, não 
prcci::;ojustificar. é um tn·olon gamento. uma 
preposltura elo Presidente df1 Republic<t, esta. 
pr oposiçiio esm (lcmoustr:td;t pot• sL Cre io 
que ning11em reclama. ri\ contra. ella .. O Ba.uco 
da. Republica. é tambem nm peeposto do 
Presidente da Rcpublica.. 

0 811.. L AUOUNI ER GoDOlllU;no-Ahi. t1 q lle 
·~st<t a confusão de V. Ex. 

0 SR. i\IOR!;;!RA DA SILVA-,\ lei de 20 ilo 
setembro de 1900 entregou a. administ"·a.o;ão 
tlo Banco da R apublica, sem :t v ig ilancia. dos 
a.cciooistas. nem elos credoros, ao Gove1·no. 
med!antc um emp<-estimo de um milhão st er 
lino, uma emissão de · apolices da divida 
publica e a. abel'tura de umo. cont<t c:on·ente 
do 2õ mU contos. 

A lei, e a sente,Jça que homologou o ~tc
;)Ordo entr e o Banco ela K epnblica, o Govm•no 
il as diversas ordens <lo cr~loros, cons>i tu em 
um vertladeiro contra.cto antlchre~ico , em 
que o senhor da. cousa, o senhor do Banco da. 
H.epublic;t, isto é, o <J.ccioniskL - alien<J. pot• 
<lotcrminado periodo o dit-cito de a.dminim·ar 
03 p1•opri&s IJens . em !';wor tlo Governo Qtte 
!ica. i11vestido do podoL· de nomoilor livre
mente os dit·ec toros do Ba nco d<L Repu blica . 

Esses dit•cctoros são, 11o:·t n.uto, i rrespons;\
·;ois pal'a com os ;~ciu nistas o pm·a com os 
.::redores a so rosponsn. vets para. com o <>o
·;or·no . Iodivlduos, liSsim colloca.dos, não pn.s
>am de simples prepos tos ele · out!•e m, por
quanto não respondem pa.ra. com to!'co\t•os 
pelos seus propl'ios <tetos. 

Houve, portttnto, no meu conceito, u1U 
gran er ro, eoke~a.ndo-so a a.dministmçlí.o 
tla Soroca.IH~na. a. duas ... 

O S R. LAMOUKH:R GooOFru:ou - :\duas en
tidades jtn·ldic(ls. 

O S1t. MoltEm,~ DA SH.VA - ... ~ clnas e n
tilbdes juridicas- accaito-que se co'nfunde,m. 
em absoluto: o Thesouro e o BM1co da 1tep11 · 
blica, um o outro simples propostos do Pce>i
dcnto dn. Republica.. 
· ~ao. pon.e V. EJ.:"; , SP-. P r0sidente, nã.o 
pensem os me us collegas que; entendendo 
(\esta maneira, quero lev.al' a responst\bili· 
dade da. má gestão do.~ oeg.oclos. da llq,uid~çã.o 
da. Sol'ocnba.ca.. a. cargo do. Sr. Presidente lla. 

Republic.'l, pois que, ainda ha momentos, 
affirmoi qual o s~u ca.mcter do toler;tncia. e 
de bondade eru 'todas as sua~ relaçõe~. o que 
i.mpot·ta, p:ua aquolles gestot•es, na ma.i.~ 
ampla. libcrd<\do de acçao, de modo q ue ()S 
erros cormuettidos na. a.U.ministra~ão dos 0(~· 
goclos d~ Sot·oc<lb.tna só c exclu~iva.meotc 
c;.•bllm, oo meu conceito, ;l.Os dil·oct•n·es do 
BM:co Jil. Republicu c ao Thesout•o Federal. 

O S!t. LAWJUNIER Goooi:'REno-::-resto c:-.so, 
a. rcspon;;a~ili!lacle c1uYe ser tttmbem de quem 
fez a. oomeaç::to dos syudico3 <tue, oo enten
der de V .Ex., relJrOôen i:ml. umn. so peso;oa. 

0 lSR . l\IORlõlRA. DA Si L YA- A Cl'Ít ic;L, 
nesta llypothese, pertenmria m ;tis a.o terrcmo 
j udicia!' to do que ao to1·rcno politico c é a 
razflo pm• que ... 

O S;~. L urou:->IER GonOFR.El)O -Mct~ a 
qnc.,,;ii.o o,:tü sendo dCJiJaticla no ~ot•rcno juili
ci;n•io. 

0 SR. M OREIRA DA S ILVA- Nlio. estou, de 
modo a lg um, procur~uldo e:dmit' do Nspoosa: 
hilitlade o Ulust;;:e juiz que p o•occssa. a. liclui· 
da.ç:ão ;ht Sot•oca.lJaoa.. Creio bem qne ellc G , 
oão só intogro, como de 8aber e com peteuci a 
pn.1·a dirigir tlegocios furenses, mas que, 
nost ~l. ca.u~a om p:trticulm·, n1'i.o tcm-sidq tiío 
fuliz q_uan;o p;)(teria ser si. em v ez de 
admii.ttr para.· ~yndic < Js d~t Soroca bana o 
Tlle;;om·o e o Banco d;1. Republic:t, houYessc 
falto rec;\lüt· sua. nomca.c;.ão em outr os cre
dol·es l.;g<Llrnc;ntc mais aptos. 

Aflhmo que não &to aptos ne m o Thesom•o, 
non1 o Banco tli1 Repnblictt, porCJ.uú o The· 
~ouro a iío póde tl'an;>icrir;e o~ u.•lmiuis·tl·adores 
em g~l·a. l, ou. podum tl'<tnsig ir co~n :t sua. 
pl'Oj)l'ia. autorl\lti.Je 1111 eum n. autorula.dc do 
j uiz. 

N!iü !icat'ia hom r1uc o symlico - Thosouro 
-fo;-;.~c l '<:cel.H3 L' Ucen-;•• do juiz <tuu.ndo elle 
I'OplWmnia a mai~ [llr.a pC1.'$0n:l.liua.llo ad.mi 
ni~tl' tl,(iva tlO pt~iz. Ser·i;.~, a ~Jubmissão rlo 
8xcen~h-u, l'Oprc:>entado 11elo Tilosoü r o, ao 
Pmlot· Jmlici:l.l·io. rei.Jre~ent:u.lo rta pessoa rlo 
juiz t!:' liquidaç:ia f<>r~:ad;.~,. . 

O Sr:. L.uror;;-.;11:a~ Gono~'REDo-<)3 poder<J~ 
en ~re nós s:w hal'Inoa i co~. 

O SR. :.roatmlA IH. StLV,\ - Não 'quosti()no! 
m<ts llilrmonia n;1o é submissão , 

O Baoco da Republ i.e:1 figura nt\S mesn.Hts 
condiç:.ües q ne o Tlle~om·o Federal; c acc t'Usce 
a. esta circum~ta.nciu. u mu. ontr·a., q11e deve 
sm· tomada em mui~ c~osideraçito por todas 
as pc.ssoa.s-isentas de pn.b:ão que examina.rtlm 
o n.ssumpto. 

Contra.. o· T.liesouro Poom•al, o Sr. C:J.seraíro 
cln. Co3to. havia proposto, corno presiclentc da 
Companhia Soroc(lbani:l, uma ac~:ão tlo nul.li-
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uad~ dos d~beM"res de que elle Thesouro c:·a. conta <lit supplicante, e~tando os r<>stautu~, 
put·tador. (õ.31)0, t;m poder de divL,l:SOS; 

Trago comrnigo petições e desp:whos il. e~te 6") <tue, por at:to da assombléa gc ;·:LI , de 
r espeito . Julgo, porém, que, si aiío houYel' 1-l ilej"-ne;t·o de l-~9:;, cuja. a.cta fui pu iJlicatl:,, 
contestaçií.o , h:c st:~. quo eu o :~rfi:·mc, par:t qnc sol," u. 1(1, de li ue ,i:u~t~iL·o do mesmo a nno . 
·~ssim seja crido . fui aneo ;•iz:tda :c embsãu de 300 lll ll t ir.ulos de 
~~m todo o CliSO, pub impona,ncb 1l • ::t:>- 1 101.1$1):.10 Ct\<la ~em, 'ob a t\e11omínaçiio tiL• 

smupto, niio só t.!cvo mencion(tl'. como t am- · .2·· se1·ie, papel, 1l:1t' ::t substituh•em a ao tiO.a 
bem devo ler a. petição inicial a que mercfiro ~" st>l'ic, conl'vt·nte ~cs uscr i p l.Ul' ilS hvradàs 
pa.l't\ que :fique collst:J.otlo tlo mc:u üismnso, em not:l.s elo to.bellifw Ev<tristo de Bal'l'os , 
a.fim de qne se vej;L ' '· boa ou m ü. execução em !2 1 d.c .;;ctoJmbr o c .2{i de d.u~cm ln·o d t-• 
da.dt~ li le i pelo j uiz da. liquida~:ão, e a i.U I1 uon- lS9::i ; 
di~ politica. que cxerccm m o Thesouro o i ") que. desse~ t ítulos, cujJ. cm i.>são, olt· 
•J Banco da. Republica. nos destinos da. Compa· (te c(> nlo com <~ !ai Yigcnto, so a•.· tomou 
oh h~ Svroct~b:~na. elreeti VtL dupois d<\ assemblea. de 14 de ja.-

..-\ peLição ú a seguinte: neit•o o cacriptnra do 2 ! du sciembro de 
l l 180~.. Yi~to t .. rmu a.>t'ldo, até e.>iKl· ultima 

~ l llm. e Exm. Sr. O r·. juizsecdoaa. 10 Dis- lia1~1. tlepo~i~dus na etLrtuira. do l:la.nco Coll· 
tricto Fedcmtl-A Companhia Uniful Sot·ooa-
ba.oa, c Ituttna. quer fttzer citar o Govet•oo da ,;t,t•uc:.or, fvi il<L<h~ P" ri.c em P«;~ameoto ~v-• 
União FNleral, reJJee;,cnta.do pelo p:•ocurarlot· Banco Coa,;Gruccor. courunue a. escript;u•a de 

t·escLo;;i,, tlc ~ou,mcto com o mo~mo lla.ncu, 
da. Republica c o Banco ilódtepnblicMlo llr<•.z il, dat..'tdt\ du 27 de settlmbro du 1895, do modu 
na pes.~oa de seus clirector·es,sujoitos a este . 
juizo pot' connexã:o de c<l.usa (ifecroLo o. 3.ú84, Clll<l (J P''irne.u'l.> cor<pM dmstJS t itnlos se 
.> 5 '· 1 s · , 1 3 venceu um l do mat·•;o de 18\lô, pol'qtraoto. 
,.e de novomuro <e l89 ,p:u· to:.-"t.Oat·t. 5 l om l d tl ~ -)tl:mfJro 1lo 18!.15, a.in([<J. não ltu.vi"m 
pa.ra, mt primoil'a. <.mdicocia. do .itliZ'>, sol, ~ido rcmcttill.o> tüuios su!J8titut h·os do~ 
pena do revelia. responder aos tormos de t.h~ ,t• .;ocr ie ; 
urna acção otdinarht, em que expõe tJ pode Se) qu·~ os ti HII:!s em podo;• i! o liu-
o seguinte : \'OL'UO dr; Uniiio Fc.ler;d, ([UI.} lhe rvr'itlll dr. ()o.; 

1" , quo o Governo da União F<'<tl)L'nl diz-8e em pag;1111cnto ]JOio lla :J.co <la ttep u1Jl ica d() 
norta.do·,· de 6cL 000 debenttwc.< <lo v:l-lnr no- Bt•:Lzll, 11 <J ~ pcl'ton c~ntes r.u mesmo lhuco dtl 
ininal de 100$. da. mnissii.o tle rlciJ•:nl.!<r e.< de Rcpui.>!icll d() Brazi l n:io tacm cota<;ii.o n•L bols.'t 
:895, t1o valõr [lO 100.}, na. importa.nci:l. ele c j<L tl<wia,m t<n- sido c. Imull<.td<os ]'ul' :11io e.;
!9 .886 : i 00$, perfazendo com o;; c"t<;lons von- e:n•orn l'C!Ye>tidos das t;.,rlllal iila>Jcs JQg o.c.>. 
d dos a !J.IIilnr.i;,, de :10 . 6;19:0848, soga udo :-lest<'> termos, u supplictto to p rop(),. " pr <;
conta.tevttntadt\ }lelo Thesonro li\!Joml; so1ltl! :~.c<;(~u )Xcl';t Sl!r decroi.ad~t :\ n ullidad.: 

2'·, quo o 13;tuco da Ropui.>lkt~ üo Bt·3.z il du~ r.i l.a los lllUnoiunallos, que tcom u. a5SigH<I
Jiz se igu;~lmeoi.C por tt~rlor de ü4 .007 t.M;m- tuea >lo,; directot·'-'~ apon•ts po l' ca.J'i tnbo t.k 
~ut·es do v;tlor nomin;Ll do 100$. " iguaes ao . .; bot·J::.tcilu, .-;em dosi ;;na~·iio do ca.pittd <' lllitti 
t!o que é podador O Ü OVCl'OO ,la lini;io !<c,te. elo, COIIIO S.:! l'e d L> HXOIIlpltU' junb . . \ S11 ppl i
l'tl.l, na. impor i;a.nei:l do l:i .400:íc~, :ll•im dvs í:tl ntu fuool tt :c J>!'l)i!<!-Uto :u~ç~-,o no C"'lfllC cl<• 
:otLj>ons; m<IS quo os~os tle/Jeit lw·cs n:iv tcem rlcúcnl\wcs pcrtü;;C(I:l\es ao uuvomo da União 
valot• jm•i.dico, p orqna oi.o: [1Qd c~t':ll ~ ao lbnco tl:L l{opu blica. do Ht·azit, 

3•) poltt uscr·ipiám. lavracta. cnke a sup- no uxo.mo do.< liv"''JS p t'OlH'i u;; o 110 tlos do Th>!
plicnnoo c'> 13..'\oco Const1'1tctor do Bral!:il, em souro. no dc~'uimonto pessoal do> 'lit·ectorcs 
!fi de outub1·o tle 1801, foi tmtm·iza!lo o etn- ,lo B:ttH:u da. RcpLtl,[ictt e em qua.lq11e1' oLltt•u. 

_p t•cstimo !le .20 . 000 co ntos dn t•úis, c pela. prr)Ya :L•lmittirla oro direito . 
awru.d~t om 7 do ottlubro do 180.2, fvi olcv:\du.

1 
Rio, l8 (}C ontnh:·o. de 1902. - Ult;ss.:.-· 

a. a.Lttot•iztl.ção do»lo omprostimo a DS .OU•) \ Vi'""'''·" 
·~ootos de rliis ; O <ill.>P~.tclw 11osttt pociç[(o fui: -« A. cvmo 

-1") (LUO, em virt11de dessas antoriz::tQve.{ t•eqm·t•. Distt•ici;o Fctlcrttl, :!0 do Ol.ltttln'•J tln 
·l~tdas do ac<::ô!'do com o C~. r t . 54 dos Esl~tm~us L902 .- a. <:unha. » 
.ta. supi>licnnto, q_tiO vigora vam, Cvram cmit- . A m lnlu~ a. IIiL'lll<tti V<t, portanto, do que nii\• 
'tidos 'trezcn!,os mil tit.ulo; (\o va.lol' nominu.t davio. rcctdli:L· l\ nomea.çã.~ de syndlcos no 
de com mil réis c.:tcla um, constituindo a. l;lanco t.!u. Rcpublica e DO Thcsollro llea. pu:• 
~· se1•ie rle debentw'•!s; mais ost:~ raz.'i.o demonstratla. . Era m cr·odore., 

5') que, cool'orme eonsb ilco esc1•iptme. elo <lm lit ígio com ;L companhü~ . e nessa qna.li
l'OScisão.de con\racto5 en tro a. snpplica.ntLl c da du nii.o p o(\i().m sc1· nomeados syud icos . 
o B:t.nco Construotor, lan·a!los em not.lts do A acç,ft.a t i11ila. p.t•oc..luzido escandt~lo puh!ic>o, 
t abolliõ.o Evari~to du Barros, existiam depo- vs jo1·naes dcl!a. tl'tt W.t•mn ma-is do uma vez ; 
sitados na car·tBira. do Banco Cons tructor portanto, o j ulz d~> liquidaç.'to força.da niio pn
~f)3 •. 640 t itulos rosga.w.dos por ollc o por di:1. !gnorarossufacto,pt·incipa.lmeut n po1·qtw, 
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nessa mesma 'occa~ião 'ou posteriormente, o 
Thesouro comprava, po1• intc~mediod0 Banco 
da· Republica, <t c:xecnç..'i.o que G Lowlon B,.a. 
.<iUttn Rrmh desonvoll'ia contra a Companhia 
So.rocabana, com pc~hor;t feít·•, dos rcodi
mentos li(1uidos da. usti"~tda. de ferro, na 
~staÇão de S. Paulo. 

De modo que. litigantes· o Tl1e3ouro e o 
Banco da Republlca. não podiam receber a. 
nomeaçã.o do syndicos, e, ainda mesmo que 
obtivessem hl nomeação, deviam tletla 
declinar, por i.;so que eram pessoas juridic<l.S 
que n:lo deviam ser uJc;~nç-.adasne~~a quesr.ão 
p01• nma decisão judicial. · · 

Mas uão era isto sô o que se poderia dizer 
contra O:i syndicos e ~na:nomea.ção. Ha <J.inda 
assumptos da. maior pondat·ação a. attra.hir o 
nosso exame para esta pa.1·te rfu questão. 

Eram tambem CI'Cdül'es da. Companhirt So
rocab:J.na o Banco B1·azil N01•to Amm•.lca, de 
quantü• super'iol' a. 2.000 contos; o St·. João 
Pinto Fe!'reira Leito, de r1uantia t.amb~m su
pG!rior a. 2. 000 co o tos, os Srs. Goo rge O e,_ 
terer e Francisco J. Spoers de 500 contos 
de réis, c, alem destes, havia diversos 
out1·os credores de q uaritias superiores a 
100 contos. Entretanto, na. lista dos cinco 
maiores credores, que foi aprcsent.a.da. n.n 
juiz, para dentre ellcs nomear os syn
dieos, não figuraram esses tres ct'l'lim·es. 
que tinham direito a íigu1'a.r nell:l; por que?. 
Porque o mesmo Sr. Casomiro Costa., na 
mc~ma. occasi5.o, h11vi11 proposto dcmt~nda. 
contr<\ o Bavco do Brazil Norte AmAricn. e 
contra. oSr. Jóão Pinto Ferreira Loite, além 
de. alterar a cscripta da. compa.nlli:\, contra 

·estes e contra os Srs. Oetter;~r a Spoers. Si 
estas não podiam íigm·ar O<" lista porque 

·eram portadot•es <1e creditas litigiosos, o 
·B:'Inoo da. Ropnblica. e o Thesouro não de
. viam ser cont~mplados por C$Sa l'azão. por
que as demandas fo1•am, mais ou manos, ao 
mc.~mo 1.empo propostas. 

Mas, dir·so-ha. : quanto aos syndicos no· 
meados, a acção erll evidontemento ini'tul
dada. e, por isso, o juiz não tomou coohcci· 
meoto do 'facto pu.ra f•~er· ~. tlumoaç•ào ; 
·mi1s, nesGa cn.so, a mesma razão quu h'wia 
em í'a.vor do Bil.ncu c do 'I'hosouro, havia om 
favor do Sr. ,João Pinto Ferrcit'a. Leítu e do 
Banco B1•azil No1•te America, quo esbvu.m 
na mosrna sibuaçOCo de portadores de cre
ditos litigiosos. Si os dous fossem a.dmittidos, 
ora muito prova.vet que a nomen.ção de 
syndieoa recahis'l<l sobre um delles. Dir
se-ha aindilo que essas acções for<.~.m levadas 
a juizo depois de requerida a 'liquid:•çã o 
forçada ; mas, si essa. ra.zão serva em bene
ficio dos· syndicos nomeados, serve tambem 
em !Jeneticio dos quo não figuraram na lista. 

De modo que é evidente, em mel! con
cei.to: juíz, Go vemo e syo.dicos agiL•a.m de 

commum accordo, sioão outra seria. a .de
cisão, outras seriam as nomoo.ções. 

Dâs nomeações dos syndioos, Sr. Presi
dente, resultou .a mais gl'aVe do t odas as · 
perturbações que conheço no movimento dt~ 
acçã.o e no pruces:so da mesma.. A acç,''i.o de 
liquidação forçada não t!we na sua origem 
a legalidade precisa para se impor• á deci· 
são que a consagrou. 

O processo. em vil·tude da. acção estar vi
ciD.da, viCiou-se, por sua. voz. de tal rnodv 
que. ã simple~ Cl<posiçã.o dos factos, q•1a.!qner 
in.dividuo que se dê, mais ou menos. á vida 
forense. poder•â. desde logo (l\zer si são Oll 

não va.liilos os a.ctos praticados em juizo, 
deslle a nomeação. dos syndicos. atll o mo
mento oro q <r e se realizou o .leilão de 5. do 
corrente. 

Sr. Pl'e.~id.ente, depois desta. digressão, que 
vae sendo longa, vou entrar propria.mente 
na. qucstao referente ã. acçã.o o ao processo. 

Eu equiparei, não sei si bem ou m:1l, ma.'l 
conscientemente, a acção de liquidação fol'
çada á. acção de fallenciu. c C!J.Ui}>ar eí , por 
minha vez, estu. acçã.o a., uma. acçio ex-
ecutiva.. · · 

A execução é a. direcção que se dâ em juizo 
pa.r<1 cumprimento de uma. ~ent.P.nça ou par a.. 
satisfacçã.o da um documento, que tenl1a o 
caracter decerto e liquido, ma.s cont1·a indi
vidLW certo e contra cousa. certa; a. fa.llencla 
que pode ser contt•a. individuo singular, e a . 
liquidação forcada. que só póde ser contra 
imlividno collec tivo, diffm'tlm da execuçã o 
em gorai, porque ta.nto a. falloncia como a 
líq uida.çfto fol'~.ada. reca.hem sobre a uni vel'
salidalle dos bens do fa.llido ou du. m;1ssa li
quida.nda, omqutLuto a. execuç,ão em gora i é o 
meio do crooor rec!:1ma.1' d o sou dovodor a. 
s;ltisraccn.o dn nma. divid11. Só por accldonte 
se 1\tL'á. numa exucução a liquidação ge1·a1 de 
um devadot•. 

Do moüo que, em um caso, se lillUida causa 
corta o una, o no outro caso, consa certa e 
universal. 

Susten~ei ttin•l:L-e a pl'Oposito· lerei os 
artigos dos amllargos que apresentai em 
juizo-que 1\a. ditfer•ença entro uma sociedade 
anonyma que explora cousa que pertence ao 
commercio e â. industria em gel':tl, e uma 
sociedade anonyma .quo exploJ•a qualquer 
ramo de Het'ViCo publico que o Governo da 
Uniã.o, do .t<:sta.do uu do munlcipio lha ou 
turga. 

No primeiro caso, a. companhia que explora. 
qnalyuer ramo de coJbrnerci o ou de indus
tt•i<:t, cesstL de commercia.r a partir da sen
tença. de liquidacão,salvo com autorlzacão rie 
umu,commissão fiscal ou do juiz, para melhor• 
mente se liquidai'. No segundo caso a. com
panhia. póde cessar de existir, mas o ser-viço 
puhlico de q lle se encMrega~a , ccmtinii.a na 
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·exploraçKo do5 credores, ou· dos seus legi- F..ssas leis siío, ali,i.s, pel'feitlmen t~ o.do.p· 
t imos successores, sempre do o.cco1'do com o p~o.du.s a.? ~osso meio, pols quo, pela legisla;
·Govot•no concedente; ça.o bra.ZJlelr~. os c1·edorcs podem fazer to<!o 

As sociedades anonymas q110 exploram con· o qualqtt~r acc~t·d~ com a, $ocielu.de Uqui
.cessã.o do Gover•no, mc.>mo que a suo.liqui- do..nda; nao ha. hmti.e de outt-a especie pll!'<1. 
.Uaçã.o forçada. se decrete, podem ce~sa.r de esses accordos a não sc1•o limite que esta.llelc:· 
exisiir·. ma.s nem por is ~o ces>a de existlr o cem o lieito c o hon~to. Todos os cont1•actos 
rt~mo do sorviÇQ [IUbtiM <ttto e'<ploram. Não s.'io possivoisentrect·cJores e sociedade liqui
sc pretenderá., poPque so liquido o Lloycl, dauda,cm~J!anto c1ue o activo social seja rccB· 
<JllO s~ deixe ~c fazor o serviç? da transpCil'~e bi<lo pelo Pt'C(·o <lO bal~>nco j udici;Ll para ser 
ma.rit1mo; na.o se· pret.ondoJo:.\, porque se ll- l'03tituido ao.;; acci ooistas o excesso deste 
quidc a. oasto de ~Jina.s, que se não f~cn._m pt•eço, si exce~su hou,·o1', sobre o total di~~ 
mais tmosporte.s ll:l.t'il a.qucllc J;;.~tadJ ; n~Lo divhh~ sociaéil. 
sn prctendc~<i. porque so liquida a Compa. Ora. si qmw~qu!lr contPa.ct'>s ~·ão pormitt.i· 
nhia. do Gu.z do Rio dn .Ja.·1<~i 1'0, qna ~e int-:lL'· dos,-u:J. c~pecie pchs oos>as leis citarei do 
rompa. a illltmioa.ção th\ cí.la.tle . Ni>l>. preftmmcia a loi da. llospa.uln sobt·c <L 
. As socte,\[l.des auooylllns, que cxplora.m con- liquicla.o;ão <ie ~oci·J,la.tlcs qull ex1>lm·am s~r· 

cessões (!o Governo, podem ee;S;ll' de com- vicos pu hllcos -I oi muttissimo ·appl icll.vCl 
merciar. mt\S as concessões governa.menta.es, a.o no~o ca.~o.pol' isso que,pelll. lei braziloi:•a., 
quo. exploram, ·continuam a, ser explot•arlas a a.ssembll:it~ geral ,te crmlot·os, ,lesdo o m•J· 
por umoutt•o in\iividuo sio~ul<tr , ou coLle- mento d<~ verifiC;J.Ç<"i.o dos credito;, tem o 
ctivo, que pódc ser o proprio Governo, coo- porlet• amplo do ger ir pot• ~i. ou pelos dirc· 
cedente pelo proprio l'a.do da. decretação da. ctoros dt~ sociedade liquidttnd:t c do um delo
'liquida.ç;io fot•çad a.. I grulo de ca.da. nma. !las clll..'ISOS do l credito:; 

Anoiquila·se a sociedu.de :lnú!Jyma. c:tplo- V<lritl.~adus, to .. tos ~ob ·~ pt·oshlenci<~ de quem 
r,tnto, a.nniltnila.-sc a conccssao oxplorwh, re1weaooto o Govc1·ao conce,lont:; da coucel>
mns o snr viço pt1b!ico .cootinC~\, não se. al_l- são em e:tploraçfio . 
niqulla.. Não. O se1·V1Qo. puliUco con l~nu.t~ O Sn. Po.ESI118XTE - Dovo p1•evioir <1o 
não obsta.nte o desa.p~o.rec.lmento, J.l()la.llqnt· noltre Dopntndo qtl C e:;t;,~ fintl· a. bora.. 
dação força.da.. da soc1edade quo o oxp~ora . '' ' o serviço publico pat•ticipa ,[a, perpetutdade O S;t. )lO R~lRA n.\ S!LY:~ - Ob_adccoodo a 
dos Governos. A ~ocicdadc ônooyma que o V· J!.Jt,, _pergn!lto st e poos1vol, , u_m~t 
·al\:plora.coostttuo, por assim di:~;ot', o prolon- vez q.uc oao ll;J.J•t numero p11.m vor""ç.oc~ • 
.,.a.m<mto da. u.cç5.o governa.meutal na. t~dmi· de].JOts (!.esta hortL do exp~die~tc, tom<Lr ou 
~istt•açii.o dos oegocios publicos. '~ P•~la vra pa.m uma ~xp!tcaçao pe.s~o;L l nfi;n 

A nossa. lo~t;,la.çã.!?, dir-~-bo., é defeituo~u. de pt•osegut!' na. e~postca.o do :t.~suropto. 
a este reapmto, na.o prevtn_o ~ hypothcs_. O Sn. Pt~r.sroE :-\Tl': - Dovo decla!'ftr :t 

Mõl.s -~ nada. ~mporta.. Nao o P?r ~~lt<~ de V. Ex. que o novo regimon to nii.o pomliti<l 
bo:JS le1~ qu~ se nao fil.zom os bons JUI'? ,tmen- usa.~ da P<lhWt'n. p~~u. uma osplicaçiio pf\'l· 
tos. O tllrot&o ó o bom senso n. 1)-PPIIC:w-se, so:U, pl'oj adicao.!o u. díscussii.o tla.s m:~Lerias 
o <1 sentença., o lJo~ sonso .. :tpphca.do · N~s cvostflnLo.~s tb ordem 1!0 dh. v. g;c tom 
sabemos, pela Ord. 111' ·. 3." t tt . (:\4, pelo Rog1- a. lgu~<~ uün utus de t\)lot·t~nciu. p:1.rn. t·.:r <nina.t· 
mon to d.u, Relõl. ~.ao do Rto de .Ja DO!l'O, do !3 do :L~ sua..<; cunsideJ•açüc~ . 
<>U\11bro de \75 1 e pela. lei 1lo 18 de agosto de 
1769 chama.dn ll'ott Razão, assim como pelo 
;~,rt . ' 367 do mesmo Do<~reto n. 848, de 
ue outubro de 1890, quc subsitliam á.s lei~ 
oraztloJiras, COffiO Subsiclül.rlHll O subsid!a.m <IS 
leia por~ug11ezas as g!osa.s tl_os rcinicolas! os 
c:sos o costumes da ma.e-pa.tru~ e do.a colonms, 
a. jurisprndencia. de Pm•tngal o do Brazil-Go· 
lonia. o d lreUo roma.no. o direi !.o canonico, 
e as' leis das nn.çõcs ci viliz;1das, en tJ'c a> 

·qua.es occu,Pa.m logi.l.r de prima,sii.l. u.s l<üs dos 
Esta!los Um dos da. Amel'\ca ~o No1•to pela. so· 
melhançu. düa instituições politicas que 
i\doptamos. 

Nós sabemos que as !ois estrangeiras são 
suusi<lia.rias dn.s nossa.S, na. parte em que M 
.nossa.s slí.o om.issa.s, e sabemos que ba no os· 
trangciro leis cspeclaes paz•a a liquidaç-ão das 
,sociedades !erl·o-vi:Ll'i<~s. 

Vol. IV 

O Slt . ~lo l t E IM. nA SILI'A - AgNtleço a 
V. E:c a ;::unct·usitlado do mo conceder es;;;,. 
t.olor;~neia; ma~ consulto a V. l~x. si <l 
po8sivol, depois, <b hora. do e:cpedient o, em 
u:;a,r da p<J. l:~vr;~ para uma. explicação pcs~oa.l 
c contínua!' a dat• oonta do meu modo de 
peos!lr ú. CRm.u·a, com relaçã.o <l questão que 
se debate. 

O Sn. PP.E.~II!I,XTJo - Vo11 1'3r o artigo 
do novo l'egimcnto ~ob!'e o caso : 

«Al't. 110. O Deputn.do que <tnizer explicat· 
alguma expre:s~ã.o que niío se teoh it tomatio 
no seu vorJatleil'o ~en. tido , ou produzi!· um 
f;tcto llcsconhecldo (~ Gmua.ra, qun tenha. ra
luçã.o direct<~ com a questão crn debate, I> 
pou.orá ra.zer. · 
· Nosto Ci\so, porém, niio ser~ pet·rnit~illo ;1,0 

D:~putado e>cr;ticr os limites reswit;tos ela. 
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e~-pl icaçii.o ou prod ucções do fac to "{Hl.J':\ que 
tiV!ll' .pedíuo a ]Jalavra, o[ o podendo ser 
pf.ejudioo.Ja a ordem do dia, s;tlYo ut·genci<~ 
concetlidv. pela. Camara. .» 

O SR. . II'I•JUEIR..~ ;n SILVA- Par/\ a. votação 
que conccrlc cs~a. Ul'gencia. ptwocc h<W<mi. no· 
cessida.de dc num~ro, p~rg 1•n 1.o w a v. ~<:x. 

O Sn . PncsJÚI~NTR - Pt•cclsa. . Pa.ra. s·~r 
})t'Cjudic.vla 11 m•dcrn do dia., p~r um:~ cxpli
caç.io p?.ssoal, ;1 niío s;lr um r:~]lidas ph1'aS()S, 
explic wdo um f;~,cto rcf<lr(lllte a. discut·so 
ant-erior, si> pot• meio ([C Ul'gencia conc~did;J. 
peln Ca.m<tl\1 . V. Ex. pôd~ :>c insct·cvcr na. 
hor:J. do ex~cdionte, lla.ra. Ü1llat' rlupois do 
ouoOl'l'<J.da a discussão do rcqum·imeuto. 
Amanl1ã, tom do eotrat' em <li~cussão em 
prilllen•o logc>r o rectucrimcnto. 

O S R. MoREmA JH SILV.\- Não fica en
cct'l'rula. a disc"ss.'i.o do l'equct•iroento, po1-q uc 
lla oradores in~criptos. Son etL n nníco }>t·e
judicado. _pois niio podet'êi falbr m a.i> sobt-e 
o reg 1rerimanto. 

O Sn . PnESillENTE - V. Ex . a c<lbou de 
falla.r sobre o requorim~utQ, 11ão? 

O Sn.. }iOR.EIRA. DA Sn.v.\ - Ni.ío aca.bci 
de f11Hn.r ; mínhM cousidel'açõas fta<lt•nru iu
t~rroropü.l;~s, deantc dt~ o.<l vert•oncio. de 
V. Bx . 

O SR. . P R€SIDJ,NTE- Mas V. l~x. oiio 
pódc tlcar com a pal<Wl'1~ para. f;ll l(l.i' soiJre o 
roquerimcn to amaubã. : s6 lhe l1 licito ih llu.r 
Ul'llQ. 'VOZ. 

·O Stt .' :\Ioru:ntA J>A SIT.v.\-Peço a V . .Ex. 
que roe i n~a-.:va ]Htl'<\ ns::..t• da. \l<tl:w ra no 
expccllento, ;\maullii. .\inrl" Yolt:m:i ao as
sumptu, ornbot'lL diJpoiB ,[e oncorl':l(ht a dis
cus8;(o ~o~t·o o rGqtiC1'lmen lo. 

vello C;walcant.i, ~·rancisco Veiga., Ga.st:"í 0 

da. Cunha, Riboil•o .Junquoir.l, Ca.rlos Pei
xoto Fi lho, C:trv:d lto Rríto, Nogueira., Olyn· 
tho Ribeiro, Olegario :IIaeíel , Galeão Carvil
llta l, Arnolpho AzovcJo, .'c~ua1·a.l t:c3ar, Jos6 
Lob:J, Leite de SoLJU, F t•ancisco Malt:t . Can-· 
d.ili:J l:.odl'ignes, Rodolpho i\iit•;mda, Iierme
!Jcgilrfo d1.1 }Im·acs, Joaquim Toixe.il'a Bt'ilO
dàu, Cosf>~t Neto. Aquino Ribr.it'o, Bened icto 
de Souz:t, Cu.1•vallto Cha.ve~>. Abclon Baptista . 
Efi sou Guilherme, Luiz Gnalberto, .I U\' Cne.l 
Millm•, Mai'Ç l l E~cob:Lr, Gcrm;tno H~~slocher, 
1\.i"J;\II avia. Coreú:t, Domi ngos Mascurc uhas, 
Vcspa.sia.oo \le AlbuCJ.ner<tLHl e Honicnu de 
Cal'Valho. 

Doi~:\m de aompat·eccn• com c"us:1 p ::wtici
thd:t o.> Sl's. SiL Peixoto, HIJ:>D.Dnllh de Oli
voira., Raymundo Nery, Ant•)oio Bastos, lil'· 
bano Sa.n ~os, Guedclha Mourã.o, João Gayoso, 
Thomaz Cavalaaoti, Pcrcir;~, Rois, At•thm• 
Orlando, Angelo Nc ~o. Epaminondil.S Gt•a· 
cindo, l~elisbcllo Ft•eire, Leo vcgildo Filguei
ras, Satyt•o Dilll!, Vergne do AlJrcu. Rodri
gues Lim:t., Toleotinn dos San tos, 'Marcolino 
Mourê\, Irinou Illaclndo, Fidclis Al vcs, Beli· 
sario do Souza . Galvão Bap tista ,Silva Ca~cro, 
Be zamat, Almhll\lo tio Mello , .JoJlio Santos, 
Vii•iato Mêt$Ci.\l'enh:ts . Berna1•ilo i\Iuntciro. 
João Luiz, Peuido Fll lto, F1•a.ncisco Bernar : 
dino, .Joi.io Luiz Alves, Ada lbor·to l.l'e ['J'a.z, 
Antonio Zacarias, Henrique Sa.llos, Liadol
pho C<tota.:1o, Rodolpho Paixão, Pa•lua. Re
zentl\1 . .lesuino C;lt'•loso, Domingucs de · Cus
to-o. Fr·a.ncisco Romeil•o, Va lois üc G:tstro. 
Rci>ouças do Ca'l'va.lho, Fcl'mtnrlo Prostes, 
Alvar.. de Ga.rv;tllw, ,\zcvcdo ;vlar'!nes, C;to
d ido 'do Abreu, B:wbtJsa.. Uma, Angelo P i
nll<li:·o, .lu.me~ DM•cy,C:tssütoo do lifilSCimonto, 
o Diogo ftu•tn na. 

E ;wm ciws:.1 <m St'~ . Rogel' io il•l :-.nt•r.nd<~. 
ln·.lío do ill'<t~i l, Abd.on ~(il:\nnz , All'oltSti 
G.;.>ta, Elpi•lio Figllllit'Cdo, IJLtlcãv \'l:mna, 
Mellu ~lu.l;tos , l~lllltiJes ;\ü u•chl. nscat· Oo.loy, 
iütgus••J <lo V:\l!i:oucoHus, Po ulino do SouZ<\, 
C;~,t•ao i i'O do ltezontl.e, Ca nü l lo StJ:~ros Ftl.ho, 
~bi oo 13!\rrozv, eatUlÍlo Pl'atcs, costa. .Ju
nivt', Soai'C> dos S:~ntos, Alfredo VMclla r 
C:unpos C<J.l' l ier . 

Compa.t'GCQJU mais os os Srs .. T11 lio .[c ~Icl
lo, l~ugcn:o Tom·inlw, AnLIIOt'O Botelho, 
l~uéas Mtll'tins, ,\urelio Amorim, Passos ~Ii · 
l'<~ud.:t, APtl!ut· L:Jtno~. G:.wlos de Novao~. 
Jos<: Ensnh!o, CIU'isliano Cl'UZ, Anizio do 
Abl'elt, Raymundo 1\.l'tltur, Bc:ttlt'l'il l<'onte
netli, Fmncisco 8(1, l?rctlorico Burge~. J,-;iio 
Lopes, EdUM'liO s tndtU't, Scl'g!o Sa.boy:. .. , 
Eloy . <lo Souza, Fomcca. o Si ! v a , Po.ula o 
Silv:.L, Toi.~eira J.c Sã, Jusú ~I : trcnUino, P o· Os~·. E loy d e Souza- Peço a 
reit•a do Lyra, Joito Viei r ;.l, Malar1ui"~ Gon- pa1avr<~ pela ordem . 
çalves, l!;smeru.l!l.ino Bamleira, Mor oh·a AI· 
vos, Co1·nclio d.t\ F<>ascm\, Gi li~ci~ Coimbra, O S:a.· . Pl•e;;;i<lent.e-Torn a pnlUVl':l. 
Ptldt'tl Pernam!Jueo, lbymuodo do Mir;OtJda, pel:t ontem o Sr. ~~loy de SonZfL. 
Domin~os Guima.J':ii)S, Noiva, Ca.~t••o Robollo, 
Tosl(l., t''CI.ix Gaspar, Augusto àe lh•o~ito.s, &lu- O S:t·. Eloy de Souz{~-(psla w 
:wdo Ra.mos, Rodrigues S:J.t•!anha., Uerna.rílo dem)- Sr . Presidente, comrnu:Jico a V. Ex. 
Hot•t;;,, Mor eit•n, Gomos, Jo.~é !.\fon,jardim , par;t o.s tius roglmentae3, achar-se ·na au te
Ga.ldino L•m lto, Nelson do Vu.~coocollos, S<i -~ sn.la o Dr. Alberto ~-faranhiio, ultlrllamente 
'Freire, Atnorico llo Albt1<luet'rjue, Et·ico pt·oc!il.m<tdo Deputil.'.lo polo Rio Gr·:tnue do 
Coelho, Joi\o R~ptista, Hmll'ÍIJ.UCl Borges, Cru- Nol'to. 
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SESSÃO E~{ 24 DE AGOSTO DE 1904 

O Sr. P:..-e siden.te - OppOl'tLUl:t
mente pt·ovitlenchl•ei sobre o q11c acaba <la 
(~ommuaieal' o nob1·o Deputado. 

Conti n'U•t '' disc ttssão do requCJl'irnento . 
(P ttuza . ) 

Si oãó ha. m:d~ c1uem ]leça. a p:l.luvra., dc
clar 0 oncel'l'ada. <\ tliscus~ão . 

~) Sr. I .. :t nlotul:ie:r Go<lofr·edo 
-Peço :1. p~\lavca . 

O Congresso Xacionall'csolve: 

• Artigo un ico. Ficl1. prorogad;t a actu~l 
sessão I egisla t i v a a tõ o d ía 2 llo u u tu b1·o do 
corrcn te a uno. 

Sal i.i. üo.s Commissões, 24 c\o a ~rosto ,to lOOL 
Pw·anho_,; J!ion!<meg>·o, pr·csidcnto.- E stc,(lm 
Loho_-L,,ti.;s Domin.JJ ttes. -1.'ei;.c~Ji 1·tl dtJ Sd. 
:lfello Jiatlos.-Ji;·cll~t·ico Bo;·ges.-G . Hass
loclicJ·. - Bo>·>w;·t/o tl~ Ct"Hl>os. 

O S t•. Pre,.,ident.e-Fic~\ 
tliscnssãu do r ec1ucrimento . 

adiu.da u. E' lido, julg:ulo objecto do duliberaç3.o c 
envia.do á Commi5.~ão tlc Pcn~õcs e Cont.'IS, 
O SOg\liUlC Achn.ndo-~!l n•l ante-sa.h\ o SI'. A lb•;:•to i\h~

r anbão, eleito, raconhccirlo o JH·ocla:nw.do 
Dopuiaclo pelo Estado do R io Gr;~nclu do 
N'o:rt.e, convido os St-s·. 3• c 4° s,:cret:J.l'ios u. 
intt•ooazirem-no no r aciu to, ~fim de quo 
presto o comp1·omi~so regimeuta.l.. 

(Os S1·s . 3• e 4 ·• S~>crelarios if! [:;·odu:·em 110 

1·ecinto o S1·. Alberto Jf w·aullao que, 1·eccbido 
com as solcmn-idarles do c.dylo, p>·c.,!a. á d i- I 
n:i'" do Sr. P•·esidente, o cmnpro;;tisso regi
m ental e toma <I>'!C>1Io.) 

OIW E}I DO DIA 

I:,,;RUIEIRA. 1? .. \.R 'rl!! DA Ol-{..'OE:l\1 1J 0 .DIA 

O Sr. Pl:e~Aidente-Ac1La-~c sobl'e 
" Mesa o segulnttJ pr-ojecto, <lUO é, de su:l 
natureza, m•ge ntc.: 

l'ROJEC1'0 

:\ . l53 - HJO-t 

Concc<le a D. Eívi·ra L ia llernandes ela. 
Ctmht-., fllile\ do f!tlleci clo San.w.lo>· do l m 
pe>·io D>·. Joaq11im J,;rl)n!;lllo Fel·tumlles da 
Cunha, a penscfo num std d;: Z50.~000 

O Cungl'OSSO Naciouai dect·et(l.: 
:\.rt. 1.• Fie;\ concetlida. a. D. Elvim Lia 

Fornan.les da. Cu ;Jha, tHlm Lio üdledd o Srm:•
ctot• do lropct·lo U;·. Jo:tctuim Jet·onymo Fe t'· 
nandos d tt Cunhtl, u. pensií.o m eus;.;. l de dtt· 
zcnltl~ e cineucnt<t m il t· ab . 

,ut. 2 ." Rovogo.m-so as dl~posíçõe;-< om 
COlltl' ll.l'ÍO. 

&•h~ ilas'se.ssões, 2.12 de !l.gost ú llc 1004. --
l'tW-Jil:CTo :oi . 154- !~0-i -R . &admtfla. .- Neiua. - ;1. de l'rei!as.- Bul-

. alio i'icmna. -P1'18CO PtH'«iso.-Pi~t!o D((n -
0 Cungt•es.;u Namonai rosotvc: tcts . -IJcu·citt Pú·~~.-Pw·anltos Al ontenegro . 
Ar 1igo uoic0. Fi~ pl'Ol'•Jg•ld''· a. actu~l -:;Domingo.~ G u i ?>VW<Íds.- lgJu<ci,J 1'osl-u..

ses;ão_logiBia.tiV<~ até o dia 2 de outuhro .to~~~ 1!1L< rdJ l l •.•mo!. 
<UlliO oorrcut<J . c·~A • .• · t b 

S·\la d· ·· s ss- , · -~-1 !·· 'I•'O't, c' , I 904 _ •><MV SUCCCOSIV<IIUCIJ O ~em llo aio ;~ppro-
• ' •1~ e. · ·~ :;, -:- l u • n .. · ' •'-' ~ • - n ulas as r cdacr·ões lloae:;: Urlli PI'Uj<'ctos 

JJw-l!.ni<os Jlvnt~H~!'''" ' 111-.~<<lontê.- l>~!~""o . ns. l:·l<l .\ 1:{5 ' A ! 3G ,\ 1.10 .; i 5o !\ 
L rA.Jo . -L~tt:: DwJ.•It,-,ut ~e . ...: .-Tc;a;e: i ' ll de ,'),,.- f VO ' -• , . ' ·. 0 • 
Mello .ll«tlos .-l·",.e({~rico !Jol'gas.-Ger?nmto tio I -1, p .u·a. srH·cm cu v~.'~'los a.'> Senado . 
J!t.J.SSliJche•·--B·J1'ita>·tlo rir: C'ompo.~. E' l.lll :woci:J.àn. a vot<~Ç!I.O •lo va.r<Jcor n. -~J. 

. . . . ele 1\!0-l,l'OC•.l!llteetm.lo Dcpu~!l.llu p elo I• r!;s-
Dtl rtccut·rlo com o Rc;;unemo, cnl,l."c~. lnill\()· tric~o do Estu.do tl.o Purnt~miJuc•) o s~ . Jos~ 

!ll<.~,~:.tm~ute ocu lli~CIIS.~ào o projocto. ( Puus(( .) do Mcücl!·os o Ali!U\JUC~iJUll ; 
., ~1 . ~M !ta. _qw~~~\ P~W ~. ?''hwt·:.\ decl:n·o Em s~l(uitla sií.o suceos>iv<'mCJn"u p>st:~s :1 
co~.~-l ;~ ,1d~ a.~:~-~c_n.>~•-0 · (Pi.L-ll! ·) votos c a.p prov;,td••-> t;s seguin tcs cunciusões, 

JJ:;;t"' e,_;cetrarl,L do parecet• u. 20, de 190-i: 
Em soguü.la. ú postJ a Yutos, u.pp!'ovo.do e I", ([tiO soj:.1 appt•IJvaolu. :J. olelqão proce-

cnvi:tdo <W Se<Htdo u ;;r·gnint n ll itlu. em 9 de jullw du~ t.c unrw nu 1" tl istr-ict o 

N . J:.J4- !904 

fJI'Ol'O!JCL <L (tC(tld s~$<<TO (~!)i$ llll~VIt O.(.•: O tl i ll 
SJ d~ Dt< t ~.<iJro ~~~ COl'J"cmt<! IAHnV 

A Coromiss5.u uc C;; nstitniçiio, Logisla('.il.<J e 
Justiça vom subtul•-t0t• ;\ lll'líbortwii.o 1lt\ Ca· 

· mtn•a o suguiotc ptojc'Cto: 

do Esta.üo t.lrl P<Jt' num bucrJ ; 
2•, <J.UC seja l'~onhuc.ido c pr·.;chtmado 

I.Jopu ~u.do pclu 1' db~r- icto tl:.vrudlc E8tado o 
.Sr. Josú uc Madeiros e Al b tHLLi<;rcrnc . ~ 

O Sr. 1?r e sitlu n!;c- Pt•oclamo JJopu
ta.do p!:lo I o t.list>·ic~o do t..:~tuJo de Porni.J.Ifl· 
buco o St• . . 'Josê Medeiros c Albuqu:m1uc . 

I~' ::lll!lU!lciatltt a ciiscus.são uoica do pa.
l'C~er n. 21 , ele 1904, OlJino.ndo no sentido de 
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ANNAES DA CA!IIARA 

seL> a.pprovada a indic:.tção do Se. Thomaz 
Ca.valcanti, C[Oü m;tnda adiar para a. pro
xima ses,ão bgi8laliva a exccuçio do art. 49 
do Rr>gimen to ultim;lment.P. votarlo ; 

ritorio da. Repablica dos Estado~ Unidos du 
Braz i! ,desde o .dia. que determinom,e na falta. 
desta determinação, l>l'irneiro no Districto 
Fedcl·al; do terceiro dia depois dn su"- in-
scrçno no Dia rio Oífi.cial. · 

Ora, em vista. desta dispo~ição, do3de que 
foi votatlo o Regimento, elle começJu a. vi
gora.e no terceiro dia depois d:t ina~rção no 

O 81.•. P.L·esillente-Tcm :~ p:t.lavra Dim·io Officitd; c só o mosmo r~cgimento em 
o nollre D~putado · qmtl(1ucr de suas dispos:ções podia ser ex-

o S>-· . .João Vieira - Peço a pa
lavr.~. 

O Sr . ..J 000 Vieira _ Sr~ Prosi- ccutado postet•iot·me11tc si, na conformid:\~e 
dos~a mo~ma. lei. o mes:110 H,egimento bou· 

;Jonte, tonho nsces:<iriad-3 (\e lllzer a.lgurna.s vosso dctermiMdo o (lia em que com eçaria 
·'l.lavra~ p:wa. jusr.ific:Lr o meu voto contra.. ~\vigora:: a. uisposiçfi.o A ou G. 

I'I<J á. inJicaçã.o do illustre Deputado polo 
Cual'á, que foi um do8 activos co.lla.boril.dores O Sa. ALENCA.n. GC!Mt\.RÃES- A indicação 
ua mforma. do nos:>o Regimento. imporn uma deliberação da Cr.tm'l.r<~. · 

Na minha humilde .opinião não ha difficul- 0 SR. -JoÃo V!ElRA......:. A indicação não é 
~de. e meno~ in~possibili~ai~e de se ex~cu~.l' b:tstante, porque no proprio texto da. lei deve 
a~nda ncst!· ~essao d1. ~~~Jslatura a dis~~>t- astat• determinado, t!oclat·a.do o clia ern que 
çao·.do Re~tm~nto que. <dera -~~-~o~P051.~i'io ella. entra em execução. · 
e o numer.J m •.. s~o das commt,,oe, pBrma-~ Fórn dessa determinação rcgula.m os tres 
neotos da. Ca.ma1 a._ . . dias ucpoi, .. 

Si houvesse um:1 Nsponsabihdade a.bsolu· ~ · . 
ta, loliítw· questio; mas não ha, e . nTíiJ h a, O Sa. Al,ENC,\11. GU1111 AR ÃES - EstJ.. deter-
por conseguinte, diincu\clado insupe!'avel. minaçiio ,; feit:.L jushmcnte pela indiea(,'.'í.O. 
_Por outl'o l.ado, pal'ecc-~e quél a ,camll.ra. 0 SR. JoXo VIEIRA _ A indícaQã.o não é 

nn.~_pórlo adia.~ a ex~~1çao ~-o art. 49 ào bastante;· uão tem furç<t de -lei, não passa 
Re..,1men~o pala~ sessao.s~g: mte. . pelos tramites por que passou o Regimento. 

O Regimento c uma lm ' é uma: .lei que Port'-\nto, a: indicação não suppre easa. fàlt e, . 
~<!-da -:1~a das ~am~ras vota. em vn tude de E' por estàs· considemçõos ·que deixo d~ 
~IspaSlC<!-O. constitucwnal. . . _ otar. ·a licaçã.o (l11t<ito bem - muito ~em .) 

Effecttvamente a ConstttUJçao da Repu- v '~ 1 
· • ' 

blica na ar~. 18, se n.5.o me engano; Pil.;:a· 0 Sr .. A.lencnr c-.ruimariies
graph? u.n~co, dil. a c,tda uma das C~!Tia.as Sr Pro'idente relator que fu i do parecer 
a attrtbmr.ao ou faculdade de orgamza.r o 1 : d' .,, - · " d · - - d l 
seu ron-imênto interno. E' uma verdadoira cuJa 1scussao acava e ser lDlCJa a p e o no-
I . · <> b . " · 1 . 0 . 1 , . bre Deputado de Pernamlmco, ~enho _ nece~-
01'· em ora -><'.J9. uma et <3.\lpeCJa • que • 0 ·d · de lc fazer r~Jo-umn-' oon~Idor'wo~s em 

abriga oslleputados,e até certo ponto os fun- 8.1
• ct t c .· , 1. ' " r'~ ~ c1 '·d· ~ j · 

ccionarios e encal'rr.gados de serviços ria Ca- 1 cspos tt ctquel i1S quo Ol ,~m pro uzt ao I o r 
mara, como a outrtts vessoas event,talmontc. S. Ex. 
-ao publico quo frequent a a.s nossas sei,õcs: Parcco-mc que os motivos· que serviram 
E' uma lei que independo de collabol'a.çiio da de fundamento ao vota contt•a.r io q ue o no"' 
parte d.1 outra. Ca~a. do Congresso. a de san- hro DcputrLdo vaa d:J.l' á intlica.çã.o Llo iHustrll 
cção mesmo, mas não dei11r.. uc ser uma iei; rcpt•e,entao!o dc1 Ce;n:'t .~ct•vcm tambem ptl.t'a 
tem to1los os ca.racterP-s d~ uma lei. justificar a conuueta da Commi~são d e Pc-

Nestas conrliçõ~~. no texto dessa p1·op1·ia li'ein., dando seu parecer f<Lvora vel (L mesm a 
lei, desse corlígo regimental, devia-se te1· indicação. 
Qsta.beleciclo urna. disposição adiando a ex· S. ~~x. <tiludiu p.o decreto o"pcdido pelo 
ocuçiio de qualqu~r artigo ; d:> a1·t. 4tl corno Governo Provisjrio !l:t Repnblica. reg uhwrlo 
propõe a indicaç~:lo. r~ cxecuçii.o das leis da Republicn.. o S. Ex . 

Isto não(\ .urn:t cousa ilo somenos .impu;·- a.hi wesmo encontrou uma U.ísposí(.:ão que 
bneia ; ao contr:t rio, é .um assnmpf.o de :mtori;o;a. a tleterminaçã.o dcJ prazo · pat'll o 
muita. pünde ração, a q_ue,tão de. su.ber qual é conwço de ex3cuoão dessas mosa::as lcB. 
o mornonto da obriga.toricd?-de do..~ leis. 0 Stt.' EsME.RALlliNO BAND!mtA-Ma.s no 

l~ entre nós c;h m<>t~na cst<t regulada 
rJspecialmcnte p.w um::1 lei a que dcYcmos proprio corpo rla lei. não por indicótção. 
obedecer. 0 SR. ALENC&R GU!MARÃ!!S- No caso qun 

O de,creto tio Govcr•n_o Provisor io n. 512, nos occupa serra mais l'egulal' q 1te o proprio 
do !2 de julho de. 18QO, astabalGce quu as Regim()n !.o dotermin<tssn o prazo no rtual co-: 
lei~ d1.1 U1,Jião o os clecrc~Qs do Governo Fa- meçaria a execução das diverstts .dispoaiçõe~ 
deral,com força lle leí,ob~igaLD em todo o ttlr: nelltJ colhigo<Ldas. · -
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SESSÃO Elll 2.1, OE M~OSTO DE 190', 4b3 

A Commissão de Policia não cn:!itou :tbso- da cama1·a, rcsoluçã.o que vaü produzir os 
Iutn.niento da. hypothese da · a.céeitaçã.o d:L mesmos tllfcitos qae pl'oduzíria · sí t:d·düpo 
am~;nda. oJTer·ccida i~ 3• discus~ã.o do projecLo sir:ão viosso incluiria. como diSJ)OSiçTw tr:to
pclo nncr."l I.Jeput.-..do d.l Cr~:l.·r·~-. (1.[ tor:Lndn a sitori~t do Rogimcmto. 
~enominação rhLS cJmmissões permanente> 0 SR. K;~[l;tt,\LDI:>O BA;-;tmuv .. -.\ omc'nJ:.t 
{ :t C:tmara ; ~ecla.rou mosmo il_9 sr~u PM'ec.•r ca.I>Jr'ia. COI'lO dispJsiçiio tt-:•nsito r·i:t . 
q_ue lhe pt~rec!ll. flUI'! a :tceelt.açaf}da. omenila ·. _. _ 
tra.1·ia perturbaçõc~ aos wa.b 1lhos rh actu:d I O Sa. Ar.E~'GA1t Gum.\tuEs- S LO cstils 
sessão JegL~hJ.tiva com a. desorg:tn iznção de! a.> con ;iJ~t·açlí~s que tenlw a faz ·;l', em J'C
tCJda.s :ts commissõ~s pnrm:1,Jl:'-lltes rdflitas nn S.->Jsl;t :1!> OJbt'e !>eput-J.Llo. 
começo do; nossos tr<Cballlos. Ninguetn m:Lis ptvlindo a. p:1la.vr:~ ú ent~C I'-

O SR~ &~)IE!1.M~or:-::o B.~Nu1·:1t-;.,~-De l>u.hs? l'a.d:t :1 !li.gcuss.'ín. 
Só dua.,·o·l tJ'e>. 

O ~~·- Presirle ntc- V:W-~il vota1· 
O SR. AtE~CAR GmMA~ÃES - D:~ todas. a. scgllini,:! inllic~çii.o rl:J Si'. Tlwrn:tz Cuv:d-

1)orqtl(' si. o,lg-um:Ls consorvar:J.m o nutlle~·u ~:wti: 
do mero.br<JS de que Ee. compnnha.m vi1'>Lm. « lo::lico que fi rp1c a.d:arla ]>.'Lra n proxim.'L 
a.lte1•adas a sua compet!)ncm e denominacã.o. sessã.o lc;<isla.tiva. a c:-:-)cuç~.~ rb art 4íJ 

A Commiss:i.o de Instruçção e Saudt! Pu- ilo Rngimento ttltimamcnte vof,êtdo pcl:t C<l.
blica, por exemplo, fuidesmumbrada. em dua; mar~-. m:tntida~ durê\nte o resto da. [lrosen tc 
comml~'Õ!.'s, cada uma. compl>sb do novo sessã.o orJinal'i<L :.\S comnü,;sõu; p~ema.ncm~e-s 
membros. tlleita!> de ar:cot•jo Cu1n o ac i>ru.l Ro;.ri-

0 SR.. Km~rur.in~·o l'lA~DEIR.~-.\ tle 01'- m~uto. " . 
ça.mcnto tllí.o r.ú. :\ Cornmíssã.o. de. Po_!lcia. d.m pttreco'r ·[a'-

vora.vel a esta rnrl1caçao. 
O Sa. Ar.E:-ICAR GUDIARX1ôs-:V!ls :.L de O:; seulwc<!S qrw a appt·:~l-am q1w irani lo~ 

.Justiça. _p'=ss~u por tt•au.~f"t'tn·1ção. AS;;it'n ~ I Yll.nta.r-s~. (l'w.•sl.t.) 
de Pet.1çous o Poderes, além de outras. Poi upprovad:L. 

Votando, pot'êm, a Camara. a cmend:.t do 
uob1·e DcptWi:lo palo Cca.r;l, apez:>1r do ptt
recer a re>pc1b da.t.lo p3h1 Comrnis.;.'io d:l Po
licia. ou collt'l)rma-~u co111 <t declu,I'açã.o de S. 
E~. de (tue, do~de quo :~ Cl\ma.l':.t ac~oi
tasse a mosma. omondo., ollo ímmiJlliala.mon~u 
depois proporia., por meio tlc uma. indicação, 
que a exccu\i:'io dcss::t , dis}Josição do Regi
mento só ti l'cs~e lug:u• na. pt•vxima. sessão 
legisl~tii':J .. 

Em·cumpdnwnto tlussa. Pl'Ome.>sa. que foz 
per•antc a. Co. ma. ·a., foi q \tO veiu a iurlica.ção 
que c~t:~mos tiisc.uLintl·). 

O Sn. [~;~!1':1tALDt:-:o BA~nBmA-~ia.c; não 
é uma questão de promcs~a. é que.~ti.ío de l'C
gul:.\Pidatle no .me:o do a.lter·;.,r u llogi
mento. 

O Sa. ALE::'<'CAit G::mARIE:s-Ma.s não 
vejo nenhuma irregularid:.tdü noBe proco
diment(J, 

O Sa. JL:SliE:P..A-LD!NO BANDi~lltA - E1n l'C
vogn.r o Regimcnt~ pJr rtma indicaçü.o ?. .. 

O Sa. A L~NCArt. GU!M\RÃ~>s- M!\ntom-so 
a disposição . do Rogimento, nm~ a•li!!.•SC a 
sua el(ccucão. ( Apw·tes.) 

Pa.Pocc-me, porhnto, Sr. Presidento, r111c 
no pt•opdo decreto q_uo .ser•víu tlc funrl :lment.o 
á. impugnaçã.o foib pelo HlustL·c Dcputa·lo 
por Pernambuco, nós encontramo~ runt.la.
mento p:1ra. a acceítaçãa tla emend11 . .\. vo· 
taçã;o ua indicação proposta pelo il.lustre 
Doput11do pelo Co:u·;t, importo. em rc.l~luçã.o 

O !St:". JoflO '-r io i~··" (pr<l<<, o>·<k>n)
Sr. Pl'e~id,Jnte, re,-tu~ir·o :.t. vet·ifwa0ã.o d!~ 
vot.:\cão. 

ProcoJendo-se :i. vr)rifieução, l'econhr.cc·Sé 
tot·em Yahdo [\. fu.vot' g:l !:ll'S· LJ ~pttt:J.tl.os <; 
contr·u. l:!, tutal LOH. 

(11 8•·- 'Pt•e..,;hlent;e -A in .. lic:t<;ã.u 
f>.lÍ n.ppl'OI' :UJa. piJl' !J(j VO ~OS CJO tm [:'. 

I•:sLio liml:~s as vottLÇõcs. 
P:.ts.;a.-~u li. ma. teria. em li'lscussão. 
E' a.nntuJciada a continua.r;ii.o dn. 2" di~· 

cussão do ilrojoct•J 11. :30 A, de I!J04 , auton· 
zando o l'rosi•h:nto d:l ltcpnbliea. :L OIICOIU· 
nn:uiar à. indu;tria., pelo Minist!lr lo ([a 
M:i.rinha, os n:wi•JS que menciona, com pa· 
reccrcs c emonl:J.S das Cummis~õcs tl o Ma
rinh : ~ c Gum•ra c !.lo Orçn.m()ntrJ e voto em 
separado uo Sr. So<~.ros dos :~an tos. 

O !'-0•·· Prc:-!litlcnte - Tem "· pi.l,
l:.tl' !'il u Sr. Ln.u!'indo Pitta. 

() 8a•.l.nut·lndo Plttn(movimcnro 
rlv r.!lltli1çll'o)·-lo'elíuneuto, S1·. l'rosiden to, ne
nhuma. voz ~ontl'lll'Í:L 1t nocessir!a.ào da reor
gu.niz:lr;ii.o !lttl~l'tn1~UI~; a!)()Jlll~ blllilUita.!l.í~si-
un~ 11i ve!'~oncins 1WN ru~i us l 

Como" ganto g,J iinntu b:un 1HJijtt~ harmoni;1 
de vi~t".s, em QUIJ o [)1HIIIllllunt<l en tov 1~du ooo· 
templa. ca.~í~lwsa.mentu 1~ P1ÜI'(I\i 11m <Jll<l}ll· 
da.~ aS OplQlUCS *l OOilJrL'8glliTI Qf) ffill •1 lor,\ 
para o ronasciment~ tl~ 1\lll'l \IIW(ooullrliL~Il 
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Ouvindo a ponderada. ora~.ão do · mau Hlus
tre amigo, St•. Soares dos Santos, que nobt'C· 
mente externou os seus receios sobre·os re
cursos financeiro~ p<1ra tão :LVult!ld[l. dcspeza, 
sem, en t1·etanto, sotopor esta (Lquelles; e>· 
outando a palavra. erudita c c11.stiço. do men 
distincto amigo, Sr. Barbosa Ltrna, quo reune 
em sua personalidade uma legião de bata· 
lba.dores, mais se me a.rril.igou no cspit·i>o ~ 
oonvicçã.o de que grandes interesses patrios 
a.ntmam esto projecto e de que clle terá. a 
unanlmit.la.dc dos votos da Cu.mara.! 

Felizmeute, porque a uppo~!ç.ã.o a este p t' O· 
jecto de reorganização da ml~rinha, <.tuaodo 
se vê o paiz desarmado, seria. sómente jusli
ficavel no sentido de alterar 1\ S. suas disposi
ções para adopção de medidas mais conve
nientes o q11e vis.\sscm o mesmo ftm; c toda 
outr11. que as~i.m nã.o fosse attcntar!a contra 
o patriotismo, em cujo terreno é sempre 
impossi vcl a ui8cuasã.o. Si o pa.lrlotlsmo fosS~~ 
objecto de gosto. cada. um o ar! !I b<tria. ao seu. 
palalill.l' , mas t\ sentimento C.[Ue, com igu :~-1 
v igor e indistinctamento, se impõe e que 
unanime, espontanca, igu.al o simult<tDe<l· 
menltl l'Ompe de todos os labias, si o minimo 
ultraje ferir 3. ba,ndcira ela patria. Não o go
vernam leis, nem é prisioneiro de escola,, 
porque au tes de tudo c sobretudo é a !'ot·ça 
soberana., que fnntln. e p1·esirlc <t nu.cionali
thde e unica. qua sobrevi n~. alma immortal. 
á elC:tlncção Li<\ patria . ~ftts, para que olle 
po~sa gua1•dar o pn.trimonlo en<Jr mc do pru
gresso e da ·indepentlencio. ele nm povo, cum
pt·c que se o ponha. em corresponclencia c•}m 
a evolução ila~ épucas, e essa. cot•rcs~ond<'n
cia terá o limite natural mu; pl'Opt•!as rorç~ts 
do paiz. 

Prctencioso quem :nmar o Ht•azil pai~\ 
afl'rontu.r os E8 tallos Unidos; Cu.! to do p;~ r:l'io · 
tismo <J nom o não <Lrm~w par:.~ arrrur: ttw a 
Argcmtint\, 

O Sn . l.iHico CoELuo - A ,\ rgcmina 11ão 
nos <\moaça.; ncr;, krnos quo torner dclla. O 
momento é de p..-..z nas naçli<!s sul-a.rncr icam~~. 

do imperi:1lismo ; ontre a Suissa, que a todos 
encanta, e a Inglaterra, que a todos i~ti
mida. 

Nenhuiu1·cce1o, porém, conturba :\quclles 
que nos acoir(J.atn de fabl'ica.ntes elo temores 
vãos. Lá fóra o céo está limpo ; aqui doutro 
tudo ti paz ; as chancc.llarías resolv em os ne
gocias interna.cionaes substituídas apenas as 
poltronas pelos canhões c nenhum paiz mi\is 
ama, quBt' e respeita a pi\z do que a gene· 
rosa Inglatot•ra. o porfida 1\.lbíon . Inclravel 
presumpç.ão dos que suppõem cmbair a opi· 
nião consciouoo da responsabili!lacle, que a 
hllra. presente nos confht, da sustcn ta~.lío de 
uma pD.tl'ia in tegra. .. \.(tucllo adoravcl poli· 
tlco , qtie encheu o seculo pass<J.ilo da lngla
terl·a, Glaustone, tambom sorl'iu-so desse~ 
temores, a que o seu proprio govct• uo a.ppel· 
lidou de merco.dot·es do p:wico ; m:t~ es>e sor
riso não floreou o desastre ele Majnb:t e não 
sua.visuu o cstygma impresso nos seus (l.migos 
de partithrios da pequen~~ !nglatcr l·a. 

Glllt.lstooe.exclns\va.mente prooacupndo com 
as grandes idéas liberaes, q ne estão na PI'O· 
pria indole do povo inglez - o flome nt1e. 
a.s rerm·rnas e lei tora!. operal'ia e agr~ria. , a. 
diminuição dos poderes da Camara Alta, a. 
snparação da Igreja c do Est;vlo, nilo t•.Jvo a 
iotuiçfLO r1o t empo. O povo <JLWria, antes 
dessas roformas, que o seu querido e gr11.ndo 
velho IM ga.t•an·eisso a. cxistencia. porque 
sem navios a lnglator ra seria, na pht•asc de 
Lord ca.rna.r.-on. uma. ilha sobrel>OYoada e 
descontento do mar do Norte. 

Ent•·et.1nto. Gla.dstono teve de capitular 
:\Ute a decidida po::içie do Ti»1~s ; da Liga 
No.vi}.l. (ltte ucaCraldara todas as suas vetas; 
da. opini:io, c1ue a.volumHh invad it•a r> parla· 
menta. e COilcordou em que o chefe ti•> almi· 
l'antar!o. Lord Northhrool,, a.pt·esent.assc um 
progr·nmma ria.val. 

Obs't'Yúu-so um Cacto singuh~· n~q11ello 
parhli110llto elos mais vh·os o (l\13 mais lllu
mirrados dnhates: !'oi vokLila esta Yerba. im· 
mensa. ele despez.a. sem cliscus§~o . 

0 Stt. L AUil.I NDO PITTA-Nã o fui comprc
bendido. Limi t u.r o patriot ismo, a viel<~ in
terna de um paiz, é encorrn.l-o om uma gai
oln para c~~UWL' sómente us h!lmistichios d;v 
paz e do amor, da liberdade e da _justiç:a, da 
hwour:L e do commercio, da.s cstr:rdas de 
ferro e d<~ mar.inlla mercante, das a1·tes c 
das industJ•ias ; acto igual u. esse outro lle 
querer multiplícal- o pelo largo vôo do 1111· 
mantsmo, que não tem fronteiras . 

Nem tanto á. terra, nem tanto ao mar_ 
Naveguemos pela linha dos aguas territo
riaes, onde a. expansão estranha é esbarrada 
pela defesa do littoral. O mundo ú este 
mesmo, em que nos encontramos, untre os 
em prézarios do pt>ogl'"sso e os emprezarios 

Vcncetlorn. c satisfeita a. ·opinião pul.Jiic<L. 
h'llnquillt\ a Lnglatcrra, inintemlmpid"- desde 
<Ih i a. cvnstrucçl'1.0 do vasos de gucc·ra. annos 
mais ;.arde Gvshcn, o mirüstl'O th mo.r-loha , 
pede desculpas á Camara por só haver :\u
gmentado em tres vezes "o orçil.mcnto de sua 
pasta . 

:>rós nos cncontl•amos neste momento como 
a Inglaterra em 1884 : reclama a imprensu., 
faz-se uma lit teratum naval. ngita-so !L opi
nião publ ica, deputado humilde bosqueja 
actui "- desenvoltura ele Beresford na denun· 
ciro. da. frac.tueza. uava.l, ministro oompetentc 
abre as du~1S mãos cheia.s ele verdade e llo 
patriotismo po.ra. dcsvcnda.r um lit tornl dcs
preoccupado, 11Dde todo o putrimonio na
cional >e movimant"- com ingenuidade ln-
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- fantil, nas 1Jordas de um abysmo, e, por sen O Srt. ELOY CnAYEs- Si vis 11Mem, p cwa 
turno o Congre~so, embora cuidadoso da l1eU"m. 
despela. está convencido de que é preciso ar- o sn. Earco CoELHo- Mas é preciso que 
tilha.r o oceano e estcn1ler uma cinta coura- IL'j'~ a eoncordia, e uão <I )ll'evis:ío (lo Brazil 
eada. por todo o littoral. contl':t a RepulJlica Argcotioél.. Sou apolo
. Felizmente p;\l'i1 os ospirit~s :er.lc~vidos gisb da ptt~. dél. concordia dos po\·os sul
que constitumn o Cougl'esso, nao S<\O -vaos o~ :trnCl'ÍC[UOS. 
temores, nem fJ.Jl;Jzes os acontecunontos, . , _ ) , , • 

1 
. ·~· 

como-são pa.r<L osso diminuto numm·o dos O Sr:_. Ln I-INDo I JnA --. C\0~1 _1 ,: es ..• \ 
amorosos dos j<t~'llins de Armitla, que em r pt'CVlsao a quo allnc1e o nobre llcputaJ.o. 
canrlidas romari<1S pela.> fl'a ldas dtts rnon- O Srt. ELO, Crn Y~s -- O que so rJtzet• é 
tan!J.as C[UC circulam a Gua.n••bara. vigi;tm, apenas iJ:tC nos l\wtaleç·o:~mos, p<wa QUO possa 
para qne não de~pertcdc seu somnode p~dra, IHVCt' :t pll;~. Qtwro a Jl<>~, mas quero CJ_He 
o giga.nto que dorme. Sonh:vlorcs lia paz 1n- nos ]Jrcp;tremo> pat\~ a guol'ra: as naçocs 
torna.ciona.l e apostol.os tl<t humanl<lu.de que ft':Lcas nrtnc:L púdt•.m t 1~ 1· boa paz. 
:tmhtil a ensinar, apn,gttnrlo no nmppa , ao o sa. L.\.URT:\Dú Prn_\. _ J[cJ;<>·oismo , Wlll· 
.Japão o roodv do annnll:u as ft•ontntr:ts lla Pl'C ame~ma. ülca. c -~ompre ~mesmo rlis l'; ll'C6 
Gor0(1. e il Russia. o de UOL'fUb<Lt' a~ mnralhtt~ 1[e m~ivs ! Bw.ldkismo, no Orion t,, ; nwhoiJie
tal•taras. Nós, aquellr;s (llll\ <~nl.cpomos 0 rwiismn,no Centt·o; cfn·ishwismo,n o Occülon-

. alUOi~ real d~ patria ao ll..tnor Hctbio cLt hn- "ü; cqstl,·i:nu" ~ eLU Runl·~; a."-~l)t:n .. ~~·o ; ~isrdo, coln 
ma,ni(L:tde. · · ét didttrlura ; napoleordsmo, em l?;·<tnç" ; im· 

O ~R~ F.coy- C H A. vr .... q-\fuítn h~rn _ r ))et·,:o./ismo, corn a t 1ainha. Victc.wía ; ·Mon;~ois-
O SR. Eruco COELEro-~Iui&o 111al. ! 1HIJ, na i\...111Cl'ica ; c atl! os.-;c cncantn.dor 

.. . huin.tl'rl i .'l.ma, successoL' tiu jc~ai ti~mn , p ~1.ra o 
0 SR. LWR.lNIIO PlT1',\-., • qao pt'CiC<'l · q:t<tl a. hi~tO.i'Ü\ ;111ila. pl'OCu!'a mio <lU GOl', C 

mos mcdmo c-s dcsas&t•us de uma. grtcLTi1 a (1uo atú tlgot·a só teve, om todo o muntlo, um 
um:.t paz hmnilhir.nte e que aclnrernos,, s~m Cill'isto venladeil·o p a.m " pr'<Hica. ílo SU[I.S 
üuvid~.mais .;ua.vcs as c.·\dens cl'.\ cscr<'LV!d~w, thut.t·iu as: aclLLolle que rotulou" lllais ospt,J
mna vidt' que se clofunc!cu1 do q11c a,; ltber- ~ ra.11~.os:\ do to,hl$ ttj lxt.ndoit•as, c1ue funu,~
lhde:> r;ts:.ejante.> de urna vtd:1 _que ss descm- mcnr.oo os [l(H'iodos <i <L Republle:L e qt:e rcco
Uou, sm•em,;s modestus:-offiet(tl'ulnos notLl- lhett rios hd;ios <1-"0iliz:~n te.> c pt·oteucrusos de 
tar d<t Pa.t.ritt p:.t•a quo em no>so paiz_ os clous I•' traciu de Loyol :~ o !:c~ t:tiiiCnto de ru11 ~~l•Jbo , 
b1·aços ue 1'on·o doS. Petm:sbm·go nau abt'<l· cD.1ando no berço cb p ltl,ria" lris turla. for
cem P;>rto Artllnr por detras rlo., l'cpos:,ell'<JS m;i.t·:<, ,t no.~•"· u:cnd eira. hllrantlo um }l~ri<t· 
da conft:renciu. de H:Ly<\ o para <1uc, em IJcne - clnlw elo céo c<>m t\ Crnv. d.o Sni. .• \ o to dtl 
·ficio tla. p~1Z cub:l.fl:L, nií.u ~iO ústend~~ a traJe· (iovr;rnil f'r ·uvisnt•in, qtLI fui mai s d t) rtu•) u m 
ctw;i:~ üu rnunrohmu a:é ~ts Plti!lppina;;, crirtte, !ui utn f~Li l<t, culJt•imlo ; t vi1l:L ll <L· 

Positivistas o atlarchistttS, S. Joi'lo c ci;;n~tl com a lnmleil'inlr:t. t!o tun:1 cswl:r,; 
Astolplw,' h1l•) ;1 Ja,Ju no c:;";·ro dtJ I•:Ji:Ls, a1~ tu uortl:t·a. o qratl, n:t o.uoerrci:t d,) qntll([lfO' 
Ol)J durnanda. ti: L lua, 8 pttf'a, 0 lll'~:!:n10 fil_H e111 dos ~tletk.; eoUc~ga:-.:. DI.l oítÜ Pl'.CI~J'ei rn·nj Píd~O · 
beneficio de Ol'li1!lrfo, ~~·an.;pon!Iam os !dc<t- , . . . .. _ ., 

1 lisrnos ct~ paz lle TolsCui, •lo dn~gmv:·no tio bm.qu:\!1 to,, yo,\·etn, n:ro. S~t.~ ,._onc:~c~H\t. os 
Krüpi1tl.:..~n~, ll:1 IClicL.Iade tle ... Nvvk~o ... v,r en1.. ~l~ ~ ~-". , .'.~~s---_l:\~ .' · •1t:.d.t1\l!~ .. f\C~ ~l~ ~~(~ ,L· .J . d,c . ~~~~?~~ 
qun.nto 0 3 p:<tt-iüt:L> J,ll'UCUl'é\1'0.0 S0 <LiJO illl' 11J. dc_~ 1.'·:l ;:'·•,,P,Ll,l, 11,1 _~1~ l,C,[lO .. I.<\ <L,• d .. \1 ,\ , - ~ 
c.at"\1 : 11~ rl:t o·ncn-a motlitttr .,obt·u css:•~ pn,. tn•.t .t to;, . .t.<,.to •tn~ "'· t.t ttÇOlt n.~ Luropll sobre 
lav~~ quo <l lü vc~m o>cdpt:.s . ·no Ideal úA Con~:a~~:nopla: qu?. llC:>:.t a~ot·,:.~. n?_ .o~w~t~ 

. . -lmeri<a de Roosevclt: «,\.s 1·a.ça 3 de lingua ~<JlJt~ I ek.m, c qut. •'·~llfAtç.i!'" r.o O<,<;Ltl~n~e, 
ino-tc· ·t diri•ri·'lo os ·tnnos futUt'üS» " A << A q:wm pnrtoncr.•.t' <t I) Rto de .Taneno · ». 
m~io~' pat•tc"u.~'s os t.ad~>sul-<\m~ri c[tr\~.> tem A e~s;1 poli Lica, tlLtC n~s nlmos dc~tlohra.r-~o 
11m passarlo rnisc t·~wcl, I! sangtÜil•Jl~u~o ;_ 0 ',t. c:;;tabelc.cel' J~una tlwgunal du 1~~ \:ttlos do 
JtOdtJ_l'iio e!Jc.~. ctepül~ dç mllltos suJlt·~n,l t.mtgs .\tLt.nltco ,'~o ! ·'~tfico . . . , • .. . " ·-
o attl'ilJIJ!aÇÕCS, atLlllgll' a. um<t crvll!Z \():10 ~~~-l, PJ,I t. !l1, llttu SO!ll_?S i1 Coll.ll, 11. r e, IU? 
[o- 1 J·~do p 01·t11 <>1t l » "l!;'·t!OS nccessat•ia. 11111:.l ·h .~ t :t ' Otllrhtda rh ~!;cn lr~, cul!ueadit cntt·c .1 
po

1
:1m:OSi1 J'rot:.l "de' \'a>os <lc ' g r.!CI'l'tl p;.ll' f\ Fl~ l' ,\~ M~io,; rpc ?!"CC!~~ ílo.~O l~- c~·cscor, o 

p rtLtiCtll'lllus o monruismo c o fazermo~ obsrJt·- o, :ool,_"-< •tsc:.nL, :1.u':. do~O.J·l ;~~- t.~t.L l · .t. .. 
vaJ• nt~s da~-~ Amm•icas, em C\rjos ptli~cs ,0 11_ ~os . ~omo, o hmz_tl, e vt!td.ul<:. quc ,e;11 o 
timo·· q1rc ;1 nos;·a íntitloncür. deve ser SJhe· Hnpmo do mal' o sem o unperw tle tm ra. 
l'lln \ · ' A hnd;_r. llc onde Silaltcd~cn.t•r; oxtr:ahw a SU?-

a. miLtS a.ssombrosa trag-oclt<L, <~ntev r u o BNzrl 
O Sn. EJ':Ico Cm~r..no-~bs com a paz, com fe\let·~l do ho,jc ; mas o patt•iotismo,_ Cor-

a <JonoordJa. deli(l. do~ PO\'OS $Crn imperio. ha de gntn.r-oos 
O Sn.. LAU!l.Híno PITTA- A l'HUir 6 a paz. plll'a a rcar-ctuisição da, soberania qus se 
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perdeu no mar e da soberania. que se par- de secessã.o •. Felizmente um antecedeu o 
tilhou em terra. (Muito bem.) outro. · 

Qua aftinidade, Sr. P1'esidonte, offercce ás O SR . LAURI1-IDO P1TTA - O li.bandono dv· 
meditações do philosopho o enfraquecimen to mat•, subst.it.uindo nos marinheiro~. pelos ta
federal o a constitui cão riolitica! cois prazeres da -vida. o pela. desaggregil.ção 

.O Sa. Earco CoELHO _ o . discurso de social de cada. um, (~ procura da. existencia., 
v. Ex. e um discurso reacciona.rio, contra a tudo o !lue o mar crea de mais formoso e ·d~ 
Rep!Jbliea, 0 q_ue me a1lruira 110 meu velho mais alevantado: - a solidariedade humana 
companheiro de p1·opag-anda republiclna. -no conjuncto dos esforços para a resis-

tencia i tempcstatlc, no convivia das manhãs 
. O S&. LA-URINDO PITTI\ -- O abandono do serenas, em que as almas dos. marinheiros 

mar nos excluiu do convivio das nações, se aformosoia.m no~ deslumhrMnentos ue um 
que só entendem a linguagem arrnad<~ ; a. sol m1scente c em quo seus olhos · se a.zulam 
Constituição distanciou o po\·o dos poderes soceg:u.lameote por um céo traoquillo, ou n:>
iederaes, '\ cujo alto juizo. sereno c lrrcft';\- coonvlo da.s noutes brandas; emqueelles ru. 
ga.Yel, as sua.s vozes não chegam. morejr1m por entr~ saudades a candidez d'i-
: O abandono. uo ro~tl' sub$tit.uo nos marí· famil ia. e a. doçura· do pGdacinhó de terra, 

.h.lieiros, p elo intAresoe do ventre. o a.mol' da quo lá. estã.o amorosamente guardados no 
pa.tria.. que t.a.nto se nobllita. e se fort<tlcec seio 1la longínqua. patria.; a. fortaleza. de 
oas .solidões do óceano, quando, ontre abys- animo. qúe se fórroa na luta corítra. os po- · 
mo.s insondaveis c alturaa impl'escrnta,·eis, dcrosos elemcnws da. natureza. c contra. os 
o · 'olhar do mal'ujo repousa tra.nquillo c quu.si irivencivels sentimentos (la n.l ma, que 
confiante n.a. bandeira da p<~tl•ia; a Cf)usti- precisa de esposO: e filhos;· e elles, os ma.ri
tuição alienando o cidadão do~ hleées~es nlleü•os. a;]ü são mandt\dos á faina. do mal' e 
nacionaes, por confiar-lhe o8 cst.é!<luaes,_ voltam opulontos de p:ttriotismo, como os 
substitue nelle a id~a. da nacion;J.lidade .torte galhos seccos de Stllendal eram ati11ados ás 
e respeitada, pela.' .c~tréitcza .dt\ ·a.gihção minas de Saltzbourg, para no fim C.e certo 
lqcil. , tempo serem recolhidos cobertos de crystal.., 
.. J;l. íl.ba.ndono do mar, arroi\;oanrlo oJ IJfficiaes ·tiza.çOos brilhantes;· a Constituição, afrou

:J.E!S. interesses de torl'a, tl'anr;forma·os em :u.ndo o laco nacional e descobrindo o ci~ 
sanguesugas uo orça.mento .e crea . contra. da.dão das garantias supt•cmas, rest r inge·o. 
elle; uma. opinião pot• f<\cl.os de quo não silo a uma subservioncia. para. ter d!reitos, cu 
responsaveb; a constituição, consagrando a. condet~n~-o a. ~ma tndepeudon~ra <m qu~ 
~ob.era.nia. de aad[l. Esta•lo o.uumenta do im- seus duettos pellga.~. _amcsqumh.l,nrlo a. ma. 
por~ancia.· 0 interesse pro~inc-Íal, que. natu- gestade ,do seu P.l!-trtottsmo a_ agn: .á soml!ra 
ra.lme~te :çnais se impõe aos reprcsontantes' de um, c ,!m~an_al lO, como a lntlmta. saudad~ 
o t em obega.do neste l'ecinto a. dividi!• por d,c Edgar Poe ~ so_mhra de um co1 v o .. P.ar 
bancadas a solução de assuroptos na.ciona.es hll1a~a a ~obera.nw, onde po~snrão ~sld~,LOS 
c por uma causa., cttja responsauiildade cahn I de um P0~0• para que a naçao p~s,a. ~ner 
intail•a sobre a. constituinte, que de creadom ao cumprtmento de seus últos rlcRttnos. 
se fez copista do uma. Constituição.. . Esta. Constituição ainda oiio conseguiu que o S.R Earoo COELÍlo-)llio apoiado so ev_aporasse dos nossos cornções a alma. da. 

·• · · ' · Patrw., mas quando a. sua. wmbra. se llzet· 
O 'SP..·. LA"CRt:<~ no PITTA.- .•. cujo ellpiríto completa, apagando o phaoat que primeir O' 

estava radicalmente a.ltet•ado peló uso, pelos viram as ca.l"<~.Volta.s de Cabt•al, nessa. noilte, 
:r-q_eios ordin:trios e pelas (loeisões judi<iiarlas nas do.nças ma.cabrM, dentro do circulo rata!-, · 
no · ~eio do um povo, <1ue j~\ bavil\, dcipois :.tlérn do qual sóme11ro a solidão, onde ·errarA 
della, ·formado a sua nacionalidade pot• um o p;~,triotismo, á. someihança. do Opholia., !I 
Séntim()nto profundo e homogeneo do patria. espalhar as flores do sua corôa e a geme,• a· 
una. ·e forte. Leiamos ainda. o Ideal da A,ne. dor iromot•kl.l da d~>.sasperança. polaca, nessa.· 
rica: <Este espír ito de pa triôtisino prima'ciàl, nou to vinte doidivana.s olferecor1io o des:~r
esttl; incapacidade de n.dhcrir sinceramente rno.do co llo, como premio nas · justas estrtm-· 
a naç'iio inteira. foi 11 causa prlrnorJial geiras. . 
da ·aninch!a ·aos estados snl-n.me1•lcanos . All! Sr. Presidente, si a desaggL·egação na.
Elles nos dão o e,peCtaculo, não (!O nmu ciooal amortece 0 a.rnol.' dil. Pa.tria. como so·· 
naçii.o federal hispano-americana, m:lB de qaa.lillcar de tlssevoração ousada. o assorto 
uma multidão do osto.dos rixosos c rcvolu· que attriblle á Constituição a falta da esqua-
eionat·ios, dos quaes nonilum é poderoso• . dra. e 0 eur1·a.quecimento do axerclto1. . · · · . 
. . O Sa. Eaico CoELno....:si o 13 do-mato não Ma~.a sempre tempo;fa.ça.m:os cahit o panuo.·, 

tivesse sido feito antes do ·15 do novembro, sobre ·esta comedia de patriss provinciàes/ · 
dar- sc-hio. o mesmo tacto, t\ mesma. guerra. di!solventcs !111. unidn.úo · nacio1ml; ·façamos . 
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.um -supremo esforço, reorganizemos a JUl\l'Í· 
"nilil, fot·taleçaroos o exercito, l'eforrnemos a 
Constituição. 
.. O SI? •. l~Rrco ComLuo-Podomos rcformat· 
tudo isso som tocar na Constituição.O uob1•o 
omdor está confundindo seu projecto rcvisio 
nista. com o projedo reorga.niza.dor da es 
qua':lra nac:ional. (Ela outros «pa;·!es .) 

0 S11. . PRESID!l:>ITE:-A ttcnção ! 
O Sr •• L~um;xno Pn'l'.~ - Façamo-nos a.o 

m;.r, ondo ·Jü\o estava mos ; e porr1uc não es
ta.vamo:1, O~ franCCZOil . dcscrnbar~tram, 11 
Trindade nos estra.nllou. uma ·ou trá. bandeira 
fiuctuau no Olinda, um pê fr-J.qu issimo pisou 
a leste, est<t liahia. foi vL .. Ia.da, seus navios 
aprisionado~, e a ·Iugla.terra legislou sobr o a 
marinha b~azileir3.. 

Vamos ao mar, -pois é }>ela ímprevidenclã 
do mar, sem o bJmbardoio do Baltico. quo 
se per.le a. _o\lsa cia ~a Lorena.! o é pelo pro· 
paro do mar que se conq_Lii$tam rogiõcs sem 
mar como o 1'ranswaal c o Orti.ogc. 

Bebamos as Hcçõcs qu e nos fornecem os 
povos LIQ. r~tça anglo·sallonía, e não quci
·rillnos inspirações lat ina~ . V êdG: nem o lwm 
bardoio do.Bal tico pelfl Dinamarca, em (!1!0 
como CôC I'eve Lockt•oy, as mulheres allomii.s 
compr<n•a.m com sué\s joia.s o r ,·atwnlo(J pa.ra. 
a defesa do littoral; nem a explosão da as
s.cmb!E:a de Frankfurt, nem a vobçiio ele 
100 milhões de lhatc;·s p<n a e$taleh·o.~; nom 
a ·votação iromediala de frota para pt·azo 
curto o o t1·abalho febriL da. construcção ; 
nem aquella. an:1rchia de se armar pi\1'<1 11 
defesa, q uc atirou ao Haltico ca.n haniJiras a 
l"emo; oetn a in,imaçã.o de . um forte inglcz 
fazendo ~rriar em pleno mar o p:~vilhiio 
preto, ouro e vermelho dn. velha Gurmania. 
c for~ando a Allema.nha. a entregar ao mar
tel.lo do leilooiro toda a su<~ ~squi.\Ura, }Jwe 
influir, pela. lembrança. d<L humilha.çiio na
cional, ntt. m·Jioria. resistente do Rcichsc.:q~ 
pam dotar a. nação com uma. e<Jquadr3. ga.
:ra.ntidol'li. de SU<I mal'inha mel'co:mtu e de 
su~ · existoncia.. 
'.li. podero.9:\ enei·gia. do imperador Uui

lllel·me, fazendo refulgir na Allemilnha. o 
ideal .do Grande Eleitor. convoc:wdo pam. a 
a.ctivida.clc toda. a reserva. dos granúes oscl'l
p tot•es milita.l'os, distribuinllo pelo paiz um 
exercito de propagandistas. que iam ensinar 
J.s mais insignitioa.n tos povoações a. nooessl
uade da. (•sqnu.ura, f'unua.nüo a. liga naval, 
nomeando pela primeil'a vez ministro um 
nlm:ra.nto, o com o excopcionil.l pt•ivilegio 
de . peneh•11.rno~ seus aposentos. sem solicitar 
audícilcia , fazcodo pcndorar nas paredfl~ do 
pa.r.\J.mento desenhos e tal>cllil.s comparativas 
de o.~quadras, nã:ó conseguiu romper a. linha 
uo_ldà dQs radicacs, dos moder·tulos do centro 

Vol, IV 

e <los socialistas na resistencia á vontade 
imperial, cncet'l'a.dos os partidos em um 
trlangulo, cu_jos vertices se apoiavam oc
cupados por Licber, Richtet· e Bebe!. 

A Allom:mha. persí~tiu indefe:sa. no uurqce> 
assignala.do por Bísma.t•clc En~rctanto, ti
nha junto \lO si o exemplo d<J. lll'.S[lanha, em. 
cujo horizonte o sol tivera, a.fin;tl, um po~nte 
pcl;t por1la. do seu [>Oder culoni;LI, bast.audo. 
p:tm ísso hora c meia em Santia.go de Cuba c 
tros qUEn·tos de hora. em Manilha; clla vil'a. 
-~ fãcilidade de gucl'I'a im prevista. ent.t-o du<J.S 
nações poderosas, a proposi to da crise de 
Fashoda. ; estivera wb a temerosa a.meaç;.t do 
Samôa. ; c por todo o povo repercuf.il'a in tono 
samcotc a ca.us:~ dos úoe;·•. O acaso, pm·ém. 
e<JSC modo wmo Tbcopl!ilo Gauthicr faz Deus 
escrcvct• por linhas úH•tas, veiu em auxíli•l 
do lmper<ldor. N;J.S a.guas úo sul :t'uram apri
sionauos o llun desralh c o llcr ::og , polo mesmo 
inativo do Jlialacw; o povo sentiu ultra.ji\,do O.· 
pavilhiio da Confedcra,ILo, e o Roiscbsta:g, 
póde-so dizer num dclirio de patrio tismo, vo
wu as qnaLro esquadras do segundo pro
gra.mma naval do Tirpitz eru 28 ue outu bro, 
do 1899. 

J-: nós dc,:cmos permanecer ignaes á ,\ lle
ma.ol!a. at<2 l8W1 Pois ma.is do qu(J•o 3.prisío· 
onmento de dous navios, regulado por con
venções in tornacionaes, não fomos acot·dados 
polo clarim úe Pando; não s:mgt·;~ a.ind<~ a fo· 
t•ida. quo nos fez o ta.cão de Pa.ndo ·1 

Alt l Sr.s . Deputados. porcurra- lc o Brazií 
inteiro e lov;wte-se com todas as sua> ínuti
lidtulcs um ItaUt1ya de ca.car<:os c uão ('.Oltse
:;uircmos fornecet• uma prova. roaiul' d<l nos!la. 
fl'aq uoza ;lo quo a i nva.~ã.u pcl'uana. 

ltnhemos os povos tlc raça sallonh. imi· 
temos a Allemaoha, o povo mais cauLolo:;o. 
mais previdente c cconomico. Tão cautc lo~o 
que aind a. mantem em sous n11Vios o sys-. 
t c111a du caldeiras cylindriC<ts com receio de 
multitubu lor; tão providente fJUC nessa pro
gra.mma, em que mandou cunstruir :;2 cou
t-a.çados, 'ldllieionou a e ;tes apenas oito 
cruzadores courHça.dos, por causa, ll.e .ter de 
romper a linha. !lo est;·eHo e leYt\1' a. defesa. 
de seu paiz (\S costas i nimigas, porque a, 
AHcmanl~a. nã!) tem propriamente colonia.s a. 
defender ; tão economica. qtte maodou t!'ans-· 
formal' t atlOS OS seus gua.rda·cOSta.S Offi COU• 
raçados e actuttlmonte nove so!frem esS<t 
transformação. , 

E riós a vct•mos artuelle povo, o mais. 
pobre e o mais taxa1lo, pois cada individuo
paga. alli 10! $000 para. a. do~pcza. geral .e. 
o bra.zileiro paga 20$000 ... 
· O SR. HEREfJlA DE S.I..-'-Hojo paga. mais. 

O sa. L A.URIN!JO PlTTA-••• e o exercito. 
a.lli não é do. Confederação, que da.s char
nocas di\ Gel'ffil\n !a. se dllata. a.os pinca.ros dr) 

fi~ 
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mundo, deixi:tremos por instantes o nosso pen· cruzadores.protogidos.desde o Chicago em 1885 
sn.mento em contacto com o azebre do di- até o BaUimorB em 1888. Ent.'io o rela.torio 
rrheiro t Tanto na vida. elos individllOS, como elo almira.ota.do c:msignon:«Si per·demos mna 
na 1los povos, é este o caso unico, em que o vez o donünio dos ma.r•es, o inimigo nlio pre· 
dinheiro se .faz vil metal e~ em quo acidúla cisa.1·á. desembn.rca.r um só homem para 
de ;.zinhavre a honra. Seria preferível essa oon;;~ronger a lnglater r a a uma capitulaço.ão. 
boil. fó, quo antes de ser ingonuidadc é co- igrwminiosa.»; o Hamilton :1presontou o pro·· 
va.rdía. dos que não se a.rrecei;Lm de) impcJI'ia- gl'amma. de Beresford, que mc.mdou construir 
lismo e que esporam o morneoto do ultraje 70 n:1vios, e ~ntes de findar o prazo de ciuco 

-para. o desespao sup1•emo, o o. ce1·tczo. üe ano os do Ar.tn da De f c; a. X a. val, que or•donú.r(l. 
que com as tranQ":J.S dos c<tbellos da.s mulheres (I coostrucção de 288 .000 t oneladas, a Ingl:~· 
fab1·iruu•ii.o os cabos, ou do que o pa.pel:io piu- terra tinha em serviço act ivo 126 navios o 
t..'l.do da China. é fo rtaleza. . na. r ese1·va 149. 

A velha. carroça ingloza., <t roai.> resi~ tentrj A Franoa põe d<3 novo mãos á. obra. c hnça. 
ao JiPog-reFsr;, e que t:l.Jito <J.g-r ttd<t ao poYo, a.os mares oit.o couracados; a Russia Lambem 
qua.ndo nos grandes dias na.cionaes trv.as- oito o o~Sf'-~ rloL•s infelizes Rossia o Rm·ih do 
porta as velharias da. icla.de méllia , já. ú um !2.000 toneladc.ts; os E::;ta.dos-Unidos. :~.esqua
tutlile"nmdi de morlcrnices, foroad:t pela. fiO· tli':J. bom il.l'Jn(lda. e de pecltHma velocidade, 
cessida.de tüt c:dstenci!\, qu~ vê assBstaclo~ quB d Cl t't'CJtou a . hespD.nhola; o J i\pio iniciou 
por sobro il. Mancha os canltõcs !l a França. : a sua po:lerosn. esqua.tlra. dl'-3dc o P<<{!i de 
quo crm temp!a. a. se (liSt.:mcim•em. nos longos 12.320 até o Ski1úshima d.o 14 .850, a té esse 
roarrJS, <~S mercadorias a.llem5s, e qtlC, ro · rdnil<i. ír1ominn.1lo üe 16.400 tonr·hl·> s, o por 
ceiosa. :I.S3istn ao desen 1'01 virncnto (1:1, cn l'v <~ seu turno, romponito o litto1•a.t mais iugru.h, 
m oscoYita co o l;orna.ndo o continente a..qin.tko. .>ur·go tomor o3o rl1·agão p:wa. rlesrraldar a 

A cad.a nova cxpansã.o n;tY<Ü das mtções, os pavilhão pl'Cto, om•o e vel'!uclho da vellla 
estaleil•os iaglczcs arq1teiam nOY:;\S constru· G~rma.nh\ c vingat' a. a rrrout:.~ guardado. du-
cçõ~s. r ante 50 a.n nos. 

Apent\.S po,;suia a lnghl.tcrra. dOLlS . r utli- En tão. por SDbre o ruiclo t~onstt'Ltci.or das 
n:ientarcs c~uracaJos- o Han·ior eu nlah~- nações, ~e ouviu u. voz do ponderl!.do Goslleo: 
Prince, quando as venta.nio.s da guet•ra. n:1 t'· «si por cconornh (leixarmo~ em perigo u. su
raram o.o mundo ::.ttonito o combl'l.tf> singul:\r premacia m~uitima da Ingla terra., o rosul
do.Jlo>tilo;· ed.J Me•·rimac, etU quo frJi i! ti ci;L\l;t tatlo SCll'•L, não a paro, ·as economias, a.g re· 
r. or:~. do> n•wios (\e forl'O , 110i~ o cycl•1 tlo.5 l'ortUt\S, ma> l\ ruina, a. ~"llOrl'a e a. rH~soluçlio · 
de mnrloira Sfl eucen{~l'l\ om Sinúp<); o Olll <Jlle do Impe1·iM. 
Fa1'l\\gut ct•gne t•a. do.> mal'es o sccp ti·<J qorc c:t· ~;;;wtl>-SO o cons~. tl10 c!ú rui\is r.•r1·or•oso c 
hira corn x otso11 jomtu 1.1.0 ma.stro d tt Vi doria intmn~ igonto :1migo do. p:tz in~ct·n :•c ional, do 
-da ViNol'ia, que em nós uc.3pet·.r.au m;t· leut- prnd<Jntn iliot·ley, q tta.nJo r econheceu a. no· 
bt•anc-a 'Piln~en i.<l c uma nobre in v<'.i•l: !fi ~e ecssid;utc de nma nuu•inln nflo sóm0nto po
!Ja.tonçu o!h, baf•ljc.ttl<t putn. gt•n.tidil:•) da f?n· 1\e:·os;~, Jm~s omrüpotentc. 
"t1•m, reliquia !(I CJ1'l<JS:I. :\ gn •.cd<tl' PnN~mouih ; Na.1h mais dcto"'' u. Cou·i : ~ bl'itu.nnic~ , s i não 
aqui o :Lma ;onal <\funrlotL c p•.tra qan não a inc:tp:tcitlatlc t!os C3ta.lcit•os : o seu Ol'Ç:t· 
est.orv;t~Síl a 11M'Cg<L1,:1\o, em uma lml1i•t im-

1 

rnr:n t o da m:winh:L, cgu e1•a il<l élOO mil contos, 
mon>;L, ~c o esp:cti'lun c.t clynam·!t.e; nem ascen<Lou n e~tc u.nno llm que nos tLch:1mos u. 
llo menos <1. piedade :«! m o vou pa.1·u ,iHntm · 8 •O mH, o o sott pe.;so:Lt, que ora. do GS mil 
os seus elcstroço~ c eli~tri buir um po lacinho 1wmens, :tttingitt neste <.'xe rcicio a L30 tnil; e 
de sui\ gloria. pcla.s fumllic.\S IJrazi leiras , a a. In glat·~t·r·o., quJ l'Clspon,let•a ao~ E,tados
excmplo do que se foz ao l'ocheilo o nde Unidos qu~L1ldo clles vomihram aqucllcs uous 
desemb:u·caram os p~trit<lOO<, primeiros rnoast1•os mar inhos- o Colu.mbia <! o Minnaa
fuu~allor·es da Uolã.o A.mcr icc.tna . A Ingla· p ohs-cum otttros mais õlS~ombt'úSOS aincla.
terra, em virtude do combato ela Scccs.;~o, o T~J>Tíúle .• , c o P otce,·fitl - , n.:;ora. vG que 
roa.ndrJU logo construil' (~ su:1 pl'imeira. frota novos encttrgos vão pcsa.r sohro o seu orça.· . 
do fer ro de 11) couracados , cinco guar·da· mnnto, porque ll Conf! resso Am!JI'iCt~no, quo 
costa'! o seis cl'u7.adore3. DCl Jm 2:'5 :tnr1os no ;J.llllO pc.tssado se obstin,·u·a. contra a opi· 
para c:l movimontou-se o nrmamento d 1\ 8 nifro do.:1ntor i tl:ules technic~\s , na con strucção 
na.çr.es e a. França lançou ao3 mares v Fo1·· dos cour-.J.Ç:ados de l3.00fJ toucladas, este ao no 
midable, o IIoche , o Nephme e o .1/ai·ceau, voltou atl'l\S. manaando coastrctil• os de 
deslocando 11.000 toneladas o dosem·ol- 16 , no o, já te orlo entrudo p;11'(1 us estaleiros no 
-vendo J 7 mi.lh u.s por hora, c o seu primeiro mnz de maio 11 navio$ de pt•ímllir::t. oJ'Cl.em ! 
crHzador couraçado o Dupuy rJ.o l-ôme, Não vale o. pena, Sr. Pr'C3idcnte, vermos o 
deseuv:ol vendo 20 milhas; a Russitt ·enriq ue·lrevetso ela mcd"lh<> do que se passa. na. l'açu. 
·ceá o mar Nogt•o oom t1·cs couraÇ<J.clos. os latina. sempre com a sua etQrna. imp1•ovi· 
.Es~os Unidos cons\ruira.m uma. saric de dcncia . . 
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Da Hespanhn,-urn br.1zileiro- e tenho o de ira. coonomi11.. está. commigo, porque eu 
'lll'azer de a.pl'OVeitar o ensejo para render ·quero gastar hojo menos e vós c1uereis g:\Sta.r 
a.s homeoa.gcns·1la. minha admiração ao seu mais a.ma.nhii; ou qut:ro gastar com regra e 

:patriutismõ, pelo empenhado esfol'ÇO com vós c1ucreis ga.~tci.t• dcsol•clena.damerrte ; ou 
que bit t,n,ntos a nnos vem batallla!lJ.o em quero u.' D.l' dos meus recut·sos p.·oprios e vós 
prol da. r cwrgani?.ação rlaa1·rnada-o Sr . Ar- quereis con trahlt• dividas; eu sou o bo'QJ: 
t huL' Dias descreYcu ·a imprevitlencia., na. senso e \'ÓS soh a. aventura; eu suu a Iog[a. .. 
'he11a. <J.preciação que fez do H1•ro do Corrcas tet'I';1 e vós sois a Hcspa.nha.. 
e P<\lau sobre a esqua Jra do almirante Cm•- Não 1;emos dinheiro! I~' ex:1clo. Tambem 
vera, que pouco distavu. dos n:wios <L voht, não o timram os E.c.; í<.~.dos Unid.;s na. gum·ra. 
de dnntro ria. qual a br:wura he~panhol~ de Seees~iio ; n ã.o o tinhn a. Allema.ulla em 
'bombardearia. o l)l'Oprio Céo, emqu·;nto Ca.s· 1~09; \Yilliam H:li'COut·t, m inistro do t lle
tel il.r detnriot o Cll l'So do imporialismo com son••o íoglez, declarou om 180:3 que na Sl\.:l.. 
o verbo iníbmmado de amor uni l'OI'3<\l , ge· past11 hn.vht um jJenny c não a.utorizaria. a. 
rador dessa. dupla lirJaçü.o - ila. w•iclade il•- constru~iío de uma c.'<}ua.dra. que o seu 
cU-oirlual e da tmiclade ~ocial- c uni que a ~uccnssor tceia i.le paga!'. 
igrejinha 1la BP.n,jil.m.in Constant op<lra. a 
cottcepçcro c!o mundo I 

. i. f r ;1n ('a -que esteve 3CTUPI'~ na. <iit•ccçã.o 
da. r<\Ça. lat in;L, do mesmo modo, ~empre, 
sempre a. dar exemplos funes~us tia smt im
prcvül(mcitL -,-, nllltilu.da nas fron t0it·: ~.,, fn· 
rido. l!O seu cora.ção, a.gsim mesmo aimla 
não procm·ou l'CS!~ua.rdo.r-sc elo fnturo ; c 
qua.ntl.o sur~iu li quostií.o de Ftcshod:t, om <lUC 
estado se ttc:J.a.va. ella? 

Niio ll•wia. clinheiro, ma.> n1·ss3 me.>mo dia. 
cht Seces~ão os Est.a.dos Unidns 1\P.spejava.m 
n os estale ll·os c no mar (\IJ(J ua.vi<JS ; nesse 
rne;;mo 18\l\J a. i\llcmanlHI. mandou constl'llir 
75 unithdcs 1l o combato de pr imeiro. ordem, 
cnt•-e a s quaes 36 couraça dos; des>n. mesma. 
pa.stt~, de omlc se <IU8entilra o u lti mo pcn11y, 
Spnnccl'. o ~ctt colleg~t dól. ma.r·i nh:.t, tit·ou e 
ptegon 2::; milllües nstel'li ll OS de navios . 

A F t•a.oça- diz o Ministt•o dt\ Ma.t'Ülha de Estava. o •;ambio a 12 em 1893; e!lcon-
·entiic, no ~e11 livro Dc{csc< Nciv(<t-, tio lia. t t•a-se o c;~mb10 a l2, ll a.n nos depois; nao pO· 
um littora.l r,omplet:unmüo ah:) J•to, uma dl!- . demos g ll>o:J.I' !G J1.1 JL r,ontos em um <~n no , mt\>: 
fosa. pura.monte tlleoric:•. em CllCrburgo,: p l!tlcro.u$ .c a; la: 50if mll em mto mczcs . 
Brcst e Toulcn. uma csqua.elril ha tl<> vclha.s Cumo ~e tlcrr.m c>3c> fac to~ ~ De onde 
torpc!leira.s c um stock limit.aJ.Iissimo ele vier<uU estes recttt'~os ~ Eu não ~(}i, nem 
pro.inctis ! 'lUnl'O 5:1001'. Bttsta.-me ;t mele IJ111) o pa.trío-

Fól'a., cstavo. a CorsCJg>.í aba.ntlon~dn.. Bas· lismo encet'l'~l a. lorç<t mil•a.culosa <lo. multi· 
ti:It sem bat.o!'ias. ~em protccr..i'io o golpho de plicacfi.o cllls pii.cs. 
S. Flol'eo t. Aj(~ccio sJm capacidttdc lJL\L'It I PMcce-mc quo tútlo S() ''C iuz :1. isto: s:~
cont~Jr uma csqw~dt•;t: l·~ .a.. Co1 ·.~c;o;il gtt•.t·,·d:t o !>~mos que o B1·uzil JH'CCiS>L at•mal··se fJ~~ra. o 
Ctt!UlO] IO Üól AfriC.:t C VIgiO. O C<IIHtl elas Ba· lirn ILiliC<Lill lllltC UC fO cJcf'lli Hle~·, fJUCI' ! SO!<t· 
lca.t•n,;. d.•.tmen te, si t~ lut>t se circums•Jt'ovcr ao co n-

l\f:lis a :• sul, Bizm·tll:, an tes r11t.~~m elo tinc1itc sul ·americano, rluM pot· meio tio alll· 
cgte cn.<eo.tl.I.I, som batm·m<, 1.1 ~ h>tt.d1wcs tltS· li.IJÇc<S p:.tl'<t 1.1 repul.;;l te prctanções esh'<J.· 
snminados pcln. Tttnis ia.; a Algot iit sem ca.- n!Ia:::; m;~-; ost,a. def'csa precisa fica.t· de a.c
nhõe~ e som projectnr·es, intl.olilSI1 Ülll':Lnto o cor •ln llOIU a.-; f\Jt'çus du, Uniã.o. Não ha. 

·clia. ceg <~ dur:.~nto u, nottto ! utl'fido.; c 8l assim ni\o ro.sse, IJ proje~Lo consi· 
Pct•dirhs ao lunge 11 3 .~11:.\S t~olonhts Gurt\a.- g·n;wia m~ior nu!ncr<> de tmidade~ 1le ~om

D:!.lc;n ·, Gua.dclnpo, !vhrtinic:·~. San ta~, ;\[a(ia-1 b ;~te . 
. ga.~car . Conchincllinn., Ton!dm, nenhum I C~mo ita norma.lid.u.dc de acontecimentos, o 
porto de tlcl'u~<t. nenhum u.br1go p:l.L'.J. <t es- proJCC ~o cogiLo. a.porms deste mutlusto nnme· 
quudrlL : .ro de ccflstrucçõcs, ctuo surão o inicio da. po· 

A Franç;.t, então .. pensou na. wrt81b He;;. i.leru~;~ e.>qu>l.dt·u. do CJUC o fl ;·a.zil r:arccei(~ , o, 
paobu o lcz rocaar Marcha.nd ; ma.s ilislt·a.· p;J.t'a l)r;co!'l'~r- u. essa. do;pcza.,est•Ju ccr~o de 
hili·S~ elo insuccesso, a poutuo,lv to,los os llCUS que os recursos Ol'!líoarlos da rccui.t:1 geral 
co.nhoes contm o>s fi'lldC3 . serão ~urncicn tes e, si uiio foi'Crn, l;así;J.L'il o 
Si g-t~mos, Sr . P_roshlente, os exemplos d<\ a uxiliu do tHn irnpo~to l'azoavol. · 

l'RÇ:J. O.!![(I.O·S:J.:Ctln! a, .e aballdOl191TIO~ OS d ; l 0 S [7UJ'( Cll ~ VE9-Pnra. mim alli é <[UC 
ra.ça la.ttua. N~.o cog1temos do dtnhcn•o, por- .· • R. ' . ' 
que ó :1 cogitação da timi•lez que receia hoje esta 0 l"Cmctho. 
o · dispendio de urn tostão o quo n.manhã O Sn . LAULUNTJO PrTTA-Rc~~nhecor quo 
ot~sar<i o dispendio de um mil réis, l)orqttc o a dctefJ<~ da Patr ia. é a co•;dição primordial 
paLrioLismo. qua.ndo pt·ovoca<lo, f>tbl·ica a.te! imposta. a o J<:s tll.do, que vale mais do q 110 as 
moeda. falsa. A'q uelles que não ccss<~m de uo:;sa.s vtda.e o os nossos bens, porquo por ollc, 
.apontar pa.rn. o Thcsouro; cu direi: a. · verda·: tudo isto sacrificamos, ú reconhecer a !cgiti-
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midade do saoerillcio deé(H·rente de um im- Ha\:lili1.cmos o Pude1• Executivo a orga.nisar 
posto. · · . a marinha. é depois ha vemos de lhe conoodel':"-

N:em oospiritv ponde rado do politioo póde os recursos nocessario3 para <L o~acuçiío da·· 
comprehender a. opposição a um imposto via- lei. Supponhamos qua não scji\ necess:trio o-: 
v~l'pat·a acudir a uma lle!Speza necess~l ría e imp:>s&o, o cmprestimo. a omissão, a 'venda:• . 

. u_rgente,desde que nã.o se proponha ou tro ma.is de bens p:lm à acqui,;ição dos vasos de -guer+ 
convenien te. (.1fuit.o bem.) ra; supponha.mosquo por um j>go de-verbas' 

Argumentos contm o imposto n:t>cem orça.mentt\rias dos diversos mluistorios, sup -
. como cogumellos o il. maior inopia. intet- tn·imidos a.lguns sor viços o fei ta.> algumas>. 
lectua.l colhedellcs ils duzias; argumentos a economias, se consiga t~ qu~ntia. pr6Cisa . 
favor do imposto; não· In nenhum: é um l>a.ro. isso, porém, cumprn· a preexistencia· 
facto natural a rm;istenoia ao seu pagamento. da. lei. E;ses serviços nio devem set• supp'ri· 
(Muito bem.) . midos, e;;s \Socono.ni~~ nfio devem s~r foita.s ,-

Recua.r do imposto, ·desde que· não s:~ possa dos,to que matarh de maior relcvanc l1t nii<Y 
recor·rcL' a uma outra fonte para a.ttnntlet· á se imponha.. 
necessidade urgente do pa.iz c.:>m a cons trn- Habilitemos primei r o o Es:ecnti 1·o ·com a· 
cçii.o de Y~sos rlc guerra., é negar a necessi- lei, o provcl'ernos dopJis á sua execuç.ão .. · 
dade da. defesa da. nossá Patria . 0 Sn.. PErtEIR,\ LI~n-Isto é u n\. plano'· 

A cJnstrucção do vasos d.~ guClrra to1·nou-so 
facLo normal na. vida. dos povo~. quo a in- que tom do ser executado em: um perioJ.o 
cluClm em seus orçamentos o!'dinario&. Yias longo, não _ó logo: o que se quer é, a.pci1as,. 
me perguntarão: como havemos do tirar da inici:w agora. · 
r ocei ta geru.l esses r ecursos para uma. · des- o SR.. L.\UR.INDo PlTrA-Sim; é in icia.r . . 
peza que deve ser t!OI'ma f., mas quo não .:.e Na oração que hon tem ti v e a -- t'olicida.de 
fazia, g_ua.ndo a.s verbas orçamentari as cstã.o d l ouvir-do meu illustl'c a migo Sr. B:wbosa. · 
destinadas aos serviços creado~ ClrU lêi '? Eu Lima, apenas um argumen to, um uoiGo., Sua 
ta.mbern pet•guota.roi: ó urgente c imprescin· glL . apro~cntou, a respeito do typJ das uni· 
divel uma esqu!!.dra. p ara o paiz indefeso', dades do comb:~.tc. · 
c do lado exa.ctamcntc omle o pul'igo G real i 

Qual de nó.~ r espondol'â negativamente ? No mais, discreteou larga.mcmtL~ sobt•e os-
SOmente a.quclle de cujo cot•ação 0 patt·io- NCUl'SOS fina.oceiros, discretcou la.t·ga.mente
t ismo se 1l.u1entou , cuja memorh1 nib -guar.la sobre os relnt?rios da m~~orinha., c apenas trn.
a. pt•imeira. luz quo J'eriu- a pet-sonalidade t?u propria.monto do projocto no que _diz 
consciente, e cuja .alma não t ; rn -umas mizcs r~poito :is unitla.dus de com \m.te, na. consido
a. ro prenderem pela s:wdade a. sepulturas, ra.Qão dos typos, t\<loptando os typos de oitC> 
umas. floros a cahirem .sol!ro cabeças am~das o. doz mil toneladas, dand~·se, é verdade , 
e uns f1·uctos de probidade 0 de ka.ba.U10 a. a lguns equívocos por pa.r~c Llo S. Ex., na. 
garantirem 0 proseguimento da. individua- cHaçã.o de navio$, equívocos devidos " os.:a •. 
lidado por gera~·ões vlndou!'aS. (M~<ilo bem, ) act!vid<t<lo maravilhosa. com que S. Ex . se 

Mas ainda assim rnosmo Nsponderei : si applíe(l. :J. nmu. universalidade de assumptos , 
convem mante1• Gom o.~ seus dereitos a do modo quo os propr ios va.p ores cita.dos 
a.ctual orgunizaÇtl.o da arrecadação c da. dis- como typos não são cotJ.eaÇttdos c um delles 
tribuiçll.o da ronda., cla1'o cst~ qLte se 1.orna apenas é cL·ur.o.dor protegi<lo. 
indispeasavel o au:dlio do um imposto ra- Taml>cm D (l. clt:J.Ção que !cz S. Ex. sobl'c 
zoa.ve\. Estou convencido, nlj.o pote. fó, o custo <lo diversos na vios , em colltraposição 
de quo, para. a reot•ganização, n :wal, ao pat•ecer olab:>l'ado pelo meu illustre e dis• .. 
nüo se !tlz mi~ter a creação de novas fonte3 'lincto amigo Sl'. almimnte Alve~ B~11·~osa, 
de renda, bastando razer dcl'ivarem eonve- não fez S. K:t. uma. a.prcciaçlio justa.. de equi·· 
n icntemente as que.o;x.istom ; ba.stat•ie. uma. pa.ra.ção; m as solit·e este ponto nã.o me com
melhor fiscalização da. a1·recadaç~o c m~~oi;; pro a · l'Csposta, apenas mo occuptu·ei das -
aeer\a.tla distribuição da renda, a.ppUcando-a unidados de combate do oito a. dez mil tono· 
aos tlllll rea.es do _ Estado, tl.is pcnsado.J os sór- lada.s, em apoio da.s quaes trou)(o S. Ex. 
vlÇQs de utilidade mcdiata.. Uma. nação deve opinlõos de dlstinctos !unccio~at•ios do ma· 
escrever o livro de suas finanças c não pra- rinha o de autoridades rospcitavcis. 
t iear as finanças dos 1iv1•os estranhos. Limit.a.r-me-hei a u m s imples a r gumento-

Penso que 'o ·assumpto ftnancairo não pódo a. respeito dessas unidades de combate . 
sel'vir do themQ. para demora. do projeoto·que Nü.o bit duvida. que, com as unidades d·~· 
tratadareorganlznção d·a a.1·mada,por isso que comro te de oito a dez mil tonela.dllS, obte
não. h a. um só dos seus artigos q uc deter- riamo3 sup1·emacia. marít ima na. America do•. 
mine a quantia. necessariit para os fins que Sul, e ess~s unidades stJria.m auffl.cientes pa.1•a 
eUe temem vis~a.. Opportunamente oa meios qualquer lucta quCl se tivesse de trava.!.' neste-. 
Ià~o a. sua execução, serão trazidos aodeba.te. · continente. · ·. · 
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- ~udo isto quCl di::se S. Ex. é bel? verd;L_de , que S. Ex. n:ío subiu ::ts altura~ do monte 
as~1m como ó ve1•dadrl que nó~ nao pz:_omsa.-

1

; Paschon.l, onda r.tion a pritn!}ira alvor;1da da 
mo~ ago1·a .t or e~~uadra ~e ~mHla.das tao P.)· uma. no.cion"alida;de, para. ostender olho:-. oho, 
il:~rosas 11ara op1:1 a~ no c.ont~nento ~ul-a.me· l'Jsos e magu·tdos po1• sob.'t: 0 ocea.no,de onde 
rtcano e que SC!'HL uma. velm.:l'!de st a. fos~c-- 008 'ieiu a cxistencia., que não wubumos ~e
mos, ter p:.~ra operar conte :r. n~.oes poderosa~ I ftmcler. (Muito l1em; mui to ú~m. o omdo1• e 
da. l~uropa. . · comprimenlado.) 

E' verJa.de que Mahan, escrev()ndo um . . _ . 
liv.·o sobre a gue~·ra hi.sp ·1no-a.merica.na., Ftca. a dt>cuoila'J <\:hada. peh• hol'a.. 
a.dopton a.hi unida tP.s de CJnt batc de uaz mil 
tonelada~. Mhando que o~\as n1í.o seriam in· O S•·. -Bdelo Filbo-Peço a pa.la
feriol'es ás de dezes~is mil t oneladas . Um v1·a, pcht .ot'Jcm. 
estudo, porém, ma.is ai.I,!Jnto do assumpto 
convence de quo )!a.lnn a.prechr:L m:~-1 a esto O Sa·. l'"'re,;,;idc n te-T()rn :~ palavra 
re,;pcito; c hoj <l, pelos estudos f~ito; sobt·e o nofJre Deputl~lo. · 
estes detn.lhos na ~-aes e palas cxperi<.!llcb.s · . • • -
re<Lliz:~das. chega-se á. col)clusã.o do que os o S~. l:~l"lClO Filho (j)e!tt m·•lem)
navios de tresa mil toaelu.da.s nfio sii.o iofe· S1·. PreSifhmc, achando-se oa. Casa o Depu· 
rioi·es a.os de dezeseis mil e os dn 'rlez mil so tado Merl~it•os o ,\lbuq_ucrque, que· foi hoje 
collocll.ria.m em in ter ioridade rnaoifo~ta.. . llreconhcetdo e p!'OCiamado reprosenta.nte do 
· A a.dopção do unidades de 13. 000 toncla . .- F.stado !lo Per_na.mbuc.:>, p2ço a. V. Ex. quo 
da~. além de nos manter prornptos om qual- toma as pro \•tdenc!as par~ que e lle vecllu. 
quer emcrgi.!ncia, e · mooitla. cconom iC<l. ; 1 pt•cstat• o compromtssa r egllnental. · 
porque, sl uma nação sul-a.mcr;cana. nrlqui- · . . ·• · · . · 
risse unidades de 15 ou 16.000 toneladas.. . O Sl·. Proen cl~nte convt•la os Sr>. 

3" e 4 • Sect•etuios a [l·om receber o mesmo· 
Senhor, o 'lnal,seotl.o introduzi(lo uo l'ociato, 
presta, jnnto tt Mesa, o compromisso r.egi
montt\1. 

0 0 SR. A LVES l3ARBOS.\- Corlio jil. _dcela.· 
rnra.m quc ·vendc·:•a.m o·s que tinham para 
construir m ttioros. · 

., O Sn.. LAÚRii':DÓ PlT'rA- •• : ficarii:t nossa 
csquadrll. de I O. 000 toneladas . lltn uma infe
l',Íoridade manifesta., igual ::í. quo temos ·a.gora, 
c·tcriamos cnl.ãodo reformar t\ t:Sqtta.dra pa.ra 
1\~Va tonelagem. 
' -~\m,_varn•)S n.o meio t::rmoc, _dcsda qno 
não· pJdcmos a.dquil·ir as de 15.000 tonela
das, tra.tmrios de adquirit· as do 12. 500 a. 
13.000. 

OS&. E"LOY c'n.I.VElS - L:J.nço.•nos a se
mente PtWO. uma osquadt·a futura. 
·O Sa. LA.URlNDO PtTJ'A,-Vou aoncluit•, Sr. 

Prosidmtte. O illust1'J: Dupntado o St·. B~r
lJosa. Lima, bontom, n.o eoncluir o sou dis· 

· cur-30; t o vo-a. gon\ilcza. d:J · mll incluir no 
pessoal ·da. osqua.!lra,- ·no cargo de c~n~mo-

Passa-se á 

SEGUNDA P.HtTE DJ~ ORDEM DO IHA 

F.' a.nnundadn. a. 2• d iscuSllã.o ·do projecto 
o. 121 A, de 100•1, tor O<tndo ourigatorias em 
toda. a.· Ropub!iC{), a vaccinaç.ã.o e revaccint~.
ção contl"J. a. varíola, com parecor d<1. Com· 
missão tio ln~trucção e Saurlo Publica. o sub
stitutivo do Sr. Doplltatlo Erico Co_elho. 

V om á Me:; a, sãÓ lid•~ ~. ap ilia.das a posta.~ 
conjun~l.ameote em discussão as sogu lntcs 

.:'lo 1';-ojecto n. 1.21 A, de-1904 

cldre. · _(D o ~ctÚdo) 

OS& ."ELOY CHA.VEs~ Alh~s V .IJ:x. jú.tom 'N t <>• ·s b·t't l' · l 
porcooson.so un:Ln\nio o ·p8s to iltJ tLlmirantD. · 0 u.r ·. ~ - ' u_ • 1 ua.-sc na-a: me-:<- ' - . 
. · · .- · · . . · · pe!osegmnte : 
· 0 SR. LAURINDO P ITT,I..-CJom prazot•a.ccoito , . . .. · . . ,, , . . ·,, • 

a gentileza, rle s. E;:., não só porqaa 6 um:t . « 1oü» os olfict!-tes e "pr,t?a._s das. cl~sses ar· 
dadiva de gcoerosidade illimi.til.dn. de sua . ma.~<~os da R?pu?llcll.~ , uauta ct':l~, ,etc., ÜQ· 
alma, dtl qual a. mi!)hrt. é tão amiga; como! vf'lt,~o ser •:wc~!Jo.dos -~ . r('vaomn.dos _paios 
tambem . porque .na organização do nos;o ll_lGdtcos rlc> .• a~ co;po~M~?es,-_ll~~-n<!o o~ tesp~:
pessoa.l nã.o e~isto ·esOO cargo. Em tor· l tt~osc Jmm ~~.~~n.?s IC>,>on.la.~,,s paio curo 
ceiro loga.t•; pot•que o pa.ssaújço demos primeoto de._. a. lcl._ 
navios, crue « galha.t•damento empaveza~ / Outrosim, o poiSo:~l dos esta.bulecimen tos 
dos• .vierem fazer a. derosa d~ ltnldade na· 1 industriae.~ . fabrico.s, companhiM, collogios 
cion:~l, ·na. ordem · pJliLiea, da. intcgl'ida.de 

1 
e institutos llo ensino, pelos meiicos dessfll' 

tel'l'itoriat, DJ. ordem intcrnacion~l,ú o unieo 
1 
os~belocimcmtos, sob a rosponsabilidadiJ ·dol. 

ponto Pode ell poderei esto.1• para poder ver sous t•ospéctivus gerentes e rllrectores : · 
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Nas escolas federu.es c repa.rtições muni
·cipaes, pelos commissarios de hygiene mu
nicipal ou po.r profissionaes de suu confiançu.. 
.. Nas casas particulares não p<ide1•ão ser 
compellidos a se vuccirw.r ou se :revil.cr.in<\r 
pAl o~ fu:·;ccionarios das \'e partições sanilarias 
otnciacs desde que cumpram com este 
preceito exhi biodo attestado~ passa.dcs pelos 
mediccs · de sua exellL~iva. confian~a . . 

No : m esmo art . 2° - Suhstitua-se o quo 
cstli na alínea - e - pelo segu inte : 

« Todo; estes attesta.uos mereoorão fé, 
desde <1ue t enham sido registrados no los ti
t uto Vaccinico. 

Os infractores da. presente lei serão passí
veis da mult a de 100~ c do dobr o nas reinci
deocia;:i. 

Sala das sessões, 24 de agos to dC\ 1904. -
Cor-reia Dutra .» 

Accrc>cente-se : 
Art . 2 .0 Não é obt·igatorin. o. V<tcciuação ou 

revaccinaÇ<'io, a.os que: 

a) sofl'rerem de molestia considorad<l 1n
curav(JJ; 

IJ ) t.iverem mais de 60 annos; 
_ c) p:~s8arem em transito peln. Ca.pito.l t!n 
ReJlu blica; 
· d) ap;·(~~e: ttt~rem :J.ttesf: u.do iduuco, cuja 
authonticidMe a .Junt:l do Hyg ionc roco
nl~ece, provan ,lo terem sido vo.ccinados ou 
r evn.ccina.dlls, nos termos desta. lei. 

Salo. elas so:;sões, · 2-1 de agosto de HJ04 .
Ecluunlu li<! mos. 

O S•·· . l~odrigue>'! Doria. - Sr . 
Pres idente. sou pela. vacciuação obrígi.\tor ia: 
já· a u<~f!n<.l! o an oo pa.ssadu nesta. Ga.sa , é 
nw tenho moti l'o para. mudn.r de opinião . . 

Tum:uHlo par1.0 no dobat e que hojo ó cn
cotn.dv, niio venho combater a obl'iga torie · 
da.tlo conttda no pl'Oject.o do Senado, m as 
trazer [t cJnsidet'llçl'io da ca.mal'a um subSti
tutivo, mooilicu.ndo o modo pl:'lo qtlal o pri
meil•o est..t concebido, o f<tz.Htdo-lhe u.cldl· 
Ções neco~sa.rias . 

Qliaodo, o a.noo passado, tomei pa1·te na 
3~ di~eussiio do p t•ojecto da re(orrm~ de 
hygir.u o pablic:t, occupando-me da vaccinaçiio 
compulsot·ia contra a. varíola , CiUO do pro,j.ecto 
foi l' eLi1'11<11•· por motivos que ignm•o, dizia eu, 
como se vê do Dia1·io do Cong;·esso. d a 28 
de dezem ln·o do a.nno p~~osso.do : 

" u S1· _ Rorlt·igues D01·ia - Agora d<lvo dar 
wna explb,ação q 11e hontem prometti ao .meu 
distincto amigo, o íllustr() D<lpUta!lO. que me 
dl'1 o prazer ·e a honro. de . 0\lVil', o Sr. Iln.r-

. oosa Liu~:1., relati.vamoote ao. meu· "~:Oto <\ 
favor da. vaccina.ção obriga.toria. , » 

E .um pouco mais adea.nte: 
« Sobre a necessidade da ohr igatoriedil.de . 

da va.ocinu. eu não podia dizer melhor do 
que o autor que vou ler. » 
· E de ftcto li para a Camara. um trecho 

do g·ra.ncle hy.gieni.sta i talianl) De Giaxa, pro
f essor da. Un!ve r Jidade de P iza, jns ~i llcando 
o dir .Jito que t )m o Estado de decretai' a. 
vacd 1açào obríga tor ía . 

Não me occtlparei mais desta. questão,. 
nem tflmb Jm de ex;tmi mtr outra.s fa,•es do 
assum pto, como seja m a p ossibilidade da 
transmissão de outras m olestia:; po1• meio da 
vaccina. o a. immuOidade por es1a confer ida 
ao Ol'gflnismo cont ra. a val'iola.. A vaccinação 
bem feita e com. lympha de o1•igom pm•a, 
não póde ser o vell ículo de motestias ou11•as 
t ransmissíveis; a immu nidade c1ue a. va.ccina. 
dá. con•rn. a va.riola é uma questã.o re
solvida . 

Po1•tan to, occu par-me-ei sómente de lusii· 
flcll.r o meu snbstüLtíivo, de compal'al-o' com. 
o 11rojecto no sentido de mostrat• a supe
rioridu.de <io um sobre outro, no metl modo 
de pensar ao menos. 

Ainda disse eu o a.nno pa~sado: 
«O S•· - Rorl>·igues Dm·:a- Ent!'o nos mo

tivos pelos quaes vote.i p.ela Vttccinação e· 
revaccina.ç.ãa ohr-igatoria . 

O S.- . Ba•·bosa Lime' .,- Revaccina.ção, 
qua ntas vezoo ~ 

O S1·. Ro~ll'ig1tes Do ria - lJma vez; etc . 't 
Vê V. Ex., Sr. P1·esideote, pelo que acabo 

de ler, <1uo a.ccei to a revo.cciuação obriga·
tol'iilo, uma .vez; e não t ellllu, como j tí disse, 
motivo p a ra m udar de opinião do unno ]>as
sado llnl'il. c•~. é claro t~mbem que e1t não 
posso concorda.t• com o projedu qun fol a.p
provado no Senado , deter minando tt rovac
cinnçíi:o ol>r rgaturia de sete em se~ annos, 
durante toda. a. existench~ . 

O SR. Gl>nMAI'lo H,\ssLocnER-Sc ha r .lzão· 
pa r i\ a pl'imeirn., · ha para a segumla . 

0 SR. RonR.JGUES ÜORIA-Suppoollo te.r 
bm1s razões pa,r a acredH:1r que baota a re
vaccinacã.o uma ver. para garantir oindi · 
vi duo contra a va.l'iol;\ ; e, sondo assim, · 
quo neccss!d:l.(!lJ ha. de exigir outr as r evac· 
cinu,ções compulsorias de sete em sete annos?· 

Com semelliau~e lui, quantas r cvacclnações 
não teria já sofli:ido vonet'ando ancião q11e 
conta um seculo na. sua prociosfl. (lxistencia, 
e que me disse espera r• viver ainda mais uus 
vinte a.nno~ ? Fazendo po.l'l\ isso ~inceros 
votos, me r ep ugna. lembrar que olle teril de · 
s~r re vaccina.do aiudu cumpuisoriamontc· 
umas tr cs vezes . 

Concordando com a idéa da vaccin<lçlio 
c revacciaação obriga.torias, e e3ta. uma, 
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vaz, nij.o me conformo, ent1•etanto, com as 
disposiçõ~s .do projecto em dicusa[io . 

0 Sa . GERMAI\0 HASLOCHER-V . Ex. de
Via discutir a qu estiio pelo httlo soienti
tico. O oleo do ricino t:J.mben1 dir.~m que é 
muito bom, m<1~ o Estado não p:)lh impol-r; 

·a ninguam. · 
O SR. RonruHEs DomA-J:i, mn rerot·tel 

<1.0 qtta di;;s~ o tmno pas&-uio sobrn nss~ pai\ to; 
ll não r epito o "!lte ent~o disS<J, ou antes I i , 
para. nflo Jlttiga.r iL Ci1mar<1 nm h Ol '<1 já 
adiant.•<la . 

Pass<U'Ci dcsto modo á justifica.çiio do meu 
substitu tivo, e, compl.l'ando-o com o projoclo 
do Senado , e;:pel'O dJmonstrar a. su'~ supe· 
r iortda.de e vantagens, sa.ti31"oJ.zendo melhor 
as neces~ida.des de uma. lei sobre a especie, 
sem tantas v iolencias. 

O· SR.. GERMANO HASSLOCIIER - V. E:t. 
a.dmitte v.iolencia. por fca.cçiio ; póJe violen
tar o .imlivüluo p:~.t·a l'acciu<~r urna vez, lUas 
dttas, 6 de mais . 

0 St'L RODRIGUES DDR IA - Sim ; e ê 
molllol' isso, ll.ntes uma só violcnci.~\ do quo 
muitus repetidas de certos em certos prazJs, 
c1ua ORO ()stas não se fazem necessll.ri.a.s como 
a pr imeira. 
Ma~ . não 6 esta a. quest5.o que quct'O 

d iscut ir . 
Diz o projecto do S(Jnaclo : 
« At•t, L• A V<lccin;\Çito nrcvacciutwKo 

contt·:t u. Y<wiola s:."i.u obrigatoria~ em todD. ~~ 
Ropul>fica. 

Ar•t . 2. • Fie<\ u Governo autoriz:vlo a l'O· 
gul ;.;.mcn t:d·•~ sol1 ns scguiuoos b:Lsos : 

t~) lL v:wci n:tçãu será. Jll'tttic:~cla atú u sext.o 
llll.l<~ rlo idUAlu, oxccplu nus casos pl'UV<tdos du 
mollf;tia,· em quu podor;; sec fo ita mais 
lu.rdo ; 

I>) a t•evaccio:tr;ãiJ Lar;i. logar sot;e anoos 
após a. ••~ccin<tçü.o e ser<~ rcpfl~i1l:~ l>OI' se· 
ptennios; » 

O Sa. t:a1co CoE.Lno- I~so niio 
parte mmhuma ([o mnndo . 

ha em 

O SR . RonmGuEs DaRIA - Nenllumll. de 
que eu tenha. conhecimento; isto (i orig,nal, 
A· inteil·amente novo. 

0 SR. E RICO COELHO - fsto é macl1.q UC:t.Çii<l . 
O macaco ú muito Stlscepth·el de solli'ct' de 
V<triola . 

O Sn . RoDRicwr.s DO RIA -A syp lliUs Ja 
se sabe que pMe contt·u.llir ; o l)t•or,,ssur 
Mo tchaikoJ!' j::L o dornonsirüu pt•aticamente, .e 
isto vem re!ê>r~.at' a doutt•inu. das a.J.lpNxl· 
mações e•.l•r<! as du.os especies . 

Sl' . PI'e3ldcntc, a,inda por occasUi.o ul\ dls· 
cussiio da ref0l'ma do hygicne, na scs.~ão 
passada, ti \'e opportunidu.rlede manifcstat· a 

mi11ha opinião, acerca da. competencia. p:.~.ra 
fhzel-a, devendo ser a hygiene desta ca
pital uma fuacçKo nw nicip:.l, c fóra (taqui 
rnatQt' t<~ de na.tl!l'ez:J. estadual, cabendo> à 
Uuitto a llygiene dos portos. 

O q110 passo11, porúm, f<> i q ue o Gover no 
· F\JLler:~l podi:J.liLzct' lei e l'egu l<J.men to de h r · 
gion () lla.ra todo o paiz. · 

0 SR . GER~fAXO HASSLOCII<:R-1-[;~s p:u;;;ou · 
COJUO 'I OuU.c osü~ dofinid:~ a compc~cucia da 
União pu.r,L legislar ~ob1·c osto <bSsn 111ptn :1. 

O Sn . Ro»RWUE-~ Dor~u-J<; co111 pl':l.Y.Cr, 
:St' . Pl'csittcnte, veju <L!,"'úl'tl. no parecer da 
C<>nlmissã.o ilo Instt·uc~,j,o e S <tnUe Publica 
t•odigldo pelo men ill ustrado c•J llcg:t. Sr . 
Te1xeira. l:!ran,l<i.o, vejo, rcpi ~o. que- o mctl 
coll o.Jgl~ Deputado por Pernambuc", Sr . Ma
bquias Gonç;t.tvcs (J o Sr. Dr . .luã.o Vieira, 
Deputado tamham pot• u.quelle Esta..lo, a.ssi
gou.ram com l·estt•içõe> o pat•ecee, o0m rclu.
çKu á cous ~i tucionalida•tc, l'OS&•·ieç1les que 
o primiJiro dover:t to1· fei to o nnno passt~do . 

!J1m todo cu.so, lou~'o o proc,Hlir.aeuiG que 
teve este aono o meu digno :~.migo . 

P<n•cce, Sr. Pl·<Jsilcnto, quo a Jll'oposição 
do Sellt\do sobt•e <1 V<J.eCim1çKo ol}l' igatul'io. 
ro.l foit I súmen l.u p:~m <I. C<Lp ita l F<Jd.C I'al, 
o nua é u.pen;ts possível pol-acm oxveu~ao, som 
se lemtn·a.1' t\que lltt Cas<t élo Congn:~so , que 
ll i.IS E~~u.dos , mesmo n:~~ capi tacs , elln ~ in
·te!t•amonte inexoq uivcl. 

QLtClll quo!' <[UO conhcç:t u.l;;um<1. pot·ç5.o 
Jo.; t:~ V<tsto paiz, ~em J•ecui'So~ dus1.a ol'dom 
J>Ol' toU.a :.1 )hl. l' ~o, com J~lt" 11uasi :1hsul.u ttt 
·de CvlUJUlllllCaçõe.;, rüo tol'(i. cora.gclll 1le 
oxigi l' dos ho.IJlta.nMJS <j.o interior, dos lun
g inquú:l sertões, 1\ vaccinu.ção olll'i);u.turia 
na~ cundlçi}es tlo pri.ljccto do ScnaJ u. 

A loi é ll<Wa. o pa.ir., o não ex.:lu~i Vü.mcntc 
vu.t·a c~t<L ·c iU.adu,untlc se concon tJ·:uu us bene
Jitaos o os mol ilorRmento;;. 

O Sn. . H~;JH~DIA n ~o: SÁ- gnL;l u u uma. lui 
de OXCO})Ç:io pu.:1·~ a C<\plta.l Fedet•:tl?. 

O Sa. RoJ> JUG"oE> OoRIA -- v. ~x . não 
JDll attuudeu; ou disse CJUO :1 lei appt~ovaU.a 
oo Sam~do ú um::• lei que p;u·ecia Jeít<l cxcltt· 
s!Y<t[U~ntc J?iln <~ C<tplt<Ll fetlet·al, pur·que 
só <~.qui Set';t · Úcil CQ t.tsegulr ~~ v acciuu.çiio 
tlas ci'iauças nus pl'imcir-u:; suis mezc::; de 
idade, e a l'0V<\ccin;t<foo . de sotc c ru srJtc 
tLDtlOS . O Senu.U.o l egi.slou .11 o pOil,;l>memo, 
~onuutcos IJom acei to, de qne u HI'<<r. i.l é o 
IU•J de Jo.oeiro, c parecendo pruuceup;túo 
com o m on:wnto acttw.J, qu~ nãu IHi.lo ser 
pul·man.:~ n te . Pa;r ;L o~ casos cxoepcíon:te», 
~o adopõam mcdiJ.as de cxccpçiiu . 

Vi'::. u·nobro ôeputado IJel.- C.~pi r. ,, l F oJllO • 
·ral, du. ctual cogitll. com cu.1·inho , OS· 
(l ll ijCOndo o resto tlo p~iz, onde nós on~l'OS 
vivemos, r1ue não ê possiv·cl e ju8to exigir. 
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em .tOdo eU e, por uma lei gerá I. a · vacci
na.çã.o dentro do pequeno prazo de seis mozes 
de idade, e a. reva.ccinação de sete em sete 
annos, e quando urna sô vez esta. é sutflcientc. 

Neste sent ido redigi o at·t. I• do meu 
substitutivo deste modo: 

«·A va.ccina.çã.o e :~o rcvaecinação cont t'<l. a. 
·variola. sã.o .:>bt•iga.torias : <.~quella dentro do 
primeiro a.nno de vida, esta. dez ano os depois. 
Os paes e os tutores ~ão rcspon.~!l.vo is pela. 

·execução d~ta. medida propllylactica, incor: 
renrlo, pot· sua infra.ção, em mult:t do 100$ a 
500$, sa.l v o o caso de molcstia. pi·ovadcl que 
determine o seu a.diamen to, ou a írnposli· 
bi!idade jus~ifica.cia de so oMcr boa. vaccioa, 
e iooc~iada. por pessoa com!Jetcntc ~ -

E.'!tatJelcccndo . o prazo de um a.ono de 
idadt> }la.ra. a vaccinaç"Ko, no meu adoptei 
prazo mais ·curto do que o exigido em 
paizes, aue são citados c.:>mo exemplo c mo

delo; lndusivc por mim . 
Na AUema.nba, quo li a todo momento apOD· 

tada p ·los que defendeiU a va.ccinação obri..: 
gatoria. como tendo expungido a varlola de 
seu t erritorio, a. lei determina que a va.cci· 
nação seja. praticada. no segundo anno do 
vida. ·· 

0 SR. GERMANO HASsl,OCIIER-V. Ex. estél. 
enganado;na Allema.nha <1 v:>.~cin:tcãoé dentro 
dos seis mezcs de itlnde. 

0 Stt. DODIUGUES DotUA.-N1i.o tenho a lel 
gertni1llica, mas leio aqui cesto trn.ta.do do 
hygione, do Parkcs o Kenwood. o seguinte : 

« ·A gL'!\!I<!o immunidudo do quCl goza a Al· 
lemnnha é tlc\·ld:~ ao flwt.o do sor•om oaquolle 
pa.lz !l vacclnaci.'ío o n· rovncinnçiLO obriga.to· 
rl<\S. A i1la\lO dn. va.ccinllç!Lo campul~orhl é o se· 
gundJ anoo elo vUa. r lha compulsoi'.IJ ""~.cdna
tion tt!JC is lhe 1ccoml !Jdal' of'l i(c). A revacci
.naçli.u O pr·atica.d:L no ftrn do perlvclo dtl fre
-<:~ucnci:L obrig:~torla. do.s oscol<LS, o todo ro· 
cruh é revucclna.tlo uo ontrar pat•a. o exe1·· 
cito ». 

rosas C.~tmuas de flll'l'O aCl ba l'J.lll as distan! 
elas, marca. o ·segundo a.nno da. vida. para. a.:. · 
vaccinação compulsoria , e uma. vacciuação 
aos 12 a.nnos. Entre nós, onde não ha. med!cos· 
na. maior pa..·te das localidades do interior, 
onde é :custoso adquü·ir lympha vaccinica., 
toma·so aquclb pJ.iz como exemplo, mas . é 
precisa dar á. lei cunho loc::tl o ot·ig.na.l, o 3 
vaccinação é exigida de:~tro dos pr;m3it·o ; 
seis mezes, da. vida., e a. l' .:JVlccina<;>\o do 7 
e :n 7 annQS ! 

O que ac:\bo de dize~ raspond.e ao no'n·c 
[)cputa.do ttuo me aptn·teia, qua.1do di.>se que 
si se ·p,xlia obrigi.\r uma. ve~. podia- se mtü~as 
vezes . Porque se exige a vuccloaçii.o o re· 
vMcina.ç..'i.o 'I Pol'quc a.;~irn fi ca. o iniividu., 
im mune de con tr ahir a. va1•iola o de ser deste 
modo 11m porigo Pa.l' a. os ·o11tros; si com a 
vaccinC~çãO e a rcvacclnaçio um a vez se c~n
segue essa. immunidade, que a Allemanh a. tem 
demonstrado, qua.l ó a neces~ida.de · d;.~ repe
tição da. rovo.ccioaçiio p'lr septcnnios ? 

Afllrrna.m os hyglenistas, que citei , ser a 
vaceina.çlto í'oita em ct•iança. e are vaccinação 
na. idade da pul.Jet•dadc, ou t1nte3, uma. me
dida de utilidade, e que immuniza. o indi
viuo, Iióde ·se dizer, pato r esto da. vida . E 
nem em n.bsollüo se póde giwa.n th· isso 
quando ba excepções de pe:lsoas sompre <1pta.s. 
a. conkah!r a molestia, como aconteceu · 
a.o irmil.o de um medico, quo já. foi nosso 
collega., nesta Ca.sa.. ao c1ualllão immunizon 
a propria va!'lob, da qu:1I f ttllccou em ter
c3iro ak'\que . 

Em uma. da.s rc:;posi.as á. consul ta que um 
dos org5.os d:l. imp!'ensa, A NoHcw , foz a 
divct·sus meilicos JJota.vols desta. cidade, j ulgo 
ter lido que o sou anto1' dizia que todos os 
annos so va.ccina.va com toda a. sua í'.!.mllia.. 
Ninguem impede quo tcdoR assim o fa.çu.m, 
mas cornpulsot'htmente é qu•) oio ha. razão 

1JM SR. DEPUTADO -De quo data é esse 
livro ? 

p:Lra so o exigir, quando se considera.. com 
boas razões que a immunização ~obtida. com 
ttma reva.ccinaç.ão. 

O SR.. RonRIGUES DDRIA (mostrando)- E' 
do 1902. 

São palavras do p~ofes.lor De Gh~x.a.: «Para 
que a ot!lcacia. d>\ va.c:oinaçã.o obd{ptoria 
s~ja retü, convém ser praticada no pri
meiro aono de vi<l'\. E como a. immuni
du.de adquirida na. iofa.ncia. ulí.o se pro~l'ahe 
a.lúru da certo pel'iodo, ~ cousequcocla. lo'
gica quo soja obrigll.tor h a revaccioa,ão em 
idade conveniente (lO a 12 u.nnos). ~ 

O S R. GER.) JA<"O H ÚsLOCilER - A nossa 
qaestão é salJel' si a va.ccinação pode ser 
obrigatorla.. 

O.SR . RODRIGUES DottlA- Estou compa
rando o meu pt•ojecto com ·o doSenn.do. Por isso eatabeleci. no meu projecto :ctuo· a. · 

revüccioa.ção fos.~e compul~o~la. lO a.nnos de
p:>is da vaccin<~.ção, como na. culta Allema.nlta . O Sa. M .... LAQU~As GoNçALVJ~S7"E.'lt:t mos

. tra.ndo a vantagem do ~eu substitutivo. 
0 SR. RODRIGUES DORlA _A culta Alle· 0 SR. GERMANO HASSI"OCJilo;R - Isso até. 

ma.oh&, . onde existe crescido nuroóro de Ias· que as opiniões mudem s9bre o assurupto , 
titutos .va.ecinlcos, espa\hanao l~rgamente Há 50 a.nnos qua.nt:~.s so.ngria.s não t eria . · 
:boa .lympha: por todo o pa.iz, onde ·as num e- . V. Ex, feito na cliníca. '! 
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Ne~sa epeca., si doia a. cabeça, sangria, $Í 
doía.;a barriga.. sangria," si se trata.va. cie uma. 
dor rheuaw.tic:t, saagt•la I . •. 

·Ü . SR. ERICO CoELHO - Os positivistas 
auida estão neste J.l.n'iodo. 

me nestes M-~UlUJ>to~. embora. as minhas 
o!Jiniões nii.U sejalll . tidas em llluita eonta, 
ne m s·ejam vcncedotas ; em todo o caso; o 
mçu dJver ô ill7.el' o q uc penso em r ola, ão à 
um a~umpto que se r <1laciona 1le p~rto coli:1 
asscienciasqueapt•onii e te:o. · 

O Sn.. Roomouz;:s no arA -c- O meu il lush•l' O meu dese,io é collabot•ar na. r.onfoc\·ão da 
collega pelo Uio GL'anda do Sul h<\ rle con- lei, c que e.~tll. S3ja. :~ molho!." po!l!!ivcl ; rninlla 
corda.r quo hoje as mole$tia.s popnlares, proi!Ollçancst:dt•i bn ua não tem por tlm em 
as epid3Jnias, podem sm· ittgula.d<~S com lnraçar CJU5a. algum~t.n~m me imp1·cssirmaJU· 
a!l p!'atioa.s actu<tes d.:L s~iencl~~ mo•fica. ou os u.rgumontos ateuor·iz<~.ntes. 
hygieoica, gniailil pelas descobertas o cn- A Fl·ança adOjltOtl r·c:entemunte a YacM
sioa1u entos modernos, como aconteceu lla nação oh,·iga.t:>ria., por meio de uma lei 
:poucos annos n11. Allemanha, onde a pc3te ,,\ute-hon tem pLlbllcad,.t no O f>«i>, mais e:ti
eo.nttahida . om u m laboratorio; fic.m ll- \gen~c do quo a dê~ Altema.nl1:t; determinando 
mihd<~. a dotrs C!iJ.SO~, o SOl'Vente e o <i i ~- nma sogun1l:\ rc,·accin:tt;;lo aos 21 annos de 
tineto experlmootn.dor qtt\\ a~$lm s:tcl'ifi- Hado. !>:' o m~ is q1W se tem decret<ulo, que 
cou-se pela. scíencia. Pa.ra não citar out1·os eu sa.íb<l , o com is.;;o j ulga o govm·no da.qucll~ 
exemplos !lo fóra., mesmo entre nó>, o que pa.iz so llber~a.r rh vat•ic)la., sem esse-gravame 
teria. sido desh população si aind<.~. se com- desnccessnrio da. l'CYaccinaçi:ío por septennío8 
b ate$$0 o. epidemia, como em Ma.t·~ellla, até o ftm da. vida., como e•tá u;~ p.t•oposíçio . 
eni mil e setecentos coro f11gucira.s pelas do Senado. 
ru[l.s, como aoonselha.n. o sa.ller do \em110, AttcnLli com O(!UiJ.atl~. Sr. P t•esidente, 
para. purili~.a.r o o. r 1 Ella h:wla. d~ desa.ppa.· nã:o só <ÍQ.uu[los q_uc não s~ podesst!m vac
reccr por st,como mostra a. htstorm d11.s epl- cmal' por molcstw, comu tamóeJU ;iquelles 
demias, depois de terrivet· d~vasiação,c01no rtuc so (~Ch <~-iCill na. impo>sibilida.do d i} coa
t..'\.mbcin sa deu em Milão e em outras po.r~o3 soguit· bo:J. vaccinu, c inowlallo. por pessoa 

· d a Italia., úo .que so vê uma. viva. descripç.Ko competente. 
em Ma.nzoni. . . · . PMn. evítu· qut!,decPetada. a. Lei, 11.~ pessoas 
. Creio que V. Ex. não duvid:~rá que tem de maí$ do um a a ao podc3>em escapa. r á 

sido o progresso da scJeU<lÜ1. medie<\ e as vaceioa.çã.o o re\·a.ecina.çã.o, e pa.1•a. methor:~.r 
yerda.dosu.tlquiridasn<> terreno d3. experimon- a disposição confu5u clo. lctt•a c do at·t. 2. d:.~. 
tação quo tcem dado c.qsoo admira.veis ro· pl'oposição do Sooaclo quo diz: «c) as pessoas 
~ulta.tlos que hoje so pódom ol>tPr. que t ivct•em lntlis de seis roozcs de idade se-

o Sn. Gllln.~rAl"O HAssLoc!rct~-Ha. bem 
pouco tempo mo va.ccinci o ftz vaccinar tod~ 
a minha. ra.mili:~. pelo Dl'. Mello Rego, medico 
da brigada po!ieiu.l. O que eu não <1uaro ~ 
obi·Jgri,r os· outl'os a. sCl V<~ccina.l'em. 

O SR. RonarGues Oon.tA.-Fcz muito b:lm 
v .. Ex. Fui vaccina<lo aos doze a.nnos, e 
l'evacoinado depois do t'ol'mmlo, sem rcsul
tu.do de~ta uttuna. vez. seod.o a.mb:~s com 
va.c.clna lmmaniza.da.j" ctue, cbm os dovidos 
cuidados nn. opera.ç,ão e na. esaolba da. font{) 
d.'t lympha., é ma.tg sogura e mais itnmuui
zante, segn11do n. opiniã.o valiosa do Dr. \V. U. 
\Velcb, medico do Hospital Municipal, do 
molestia.s contagiosas e lnllciosas, ein Phílil.
delpllia.. (Apa:-te8.) 

Aconselha.ndo a todos que stl revaceinem 
mais de uma vez, ato para -tro.nquillidadc 
de ·espirito, não protendo eu fa.zel·o volun
tar lamcnte. poJ:q_u11.nto confio na minha im
munida.de contra a. va.1•iola., immanida.de c1uo, 
si vlet• a. dl!sapparecer de um momento para 
outro, nem a. scieacla. poderá. prever, nem 
uma. lei prevenir, por ma.is exigc11t() que 
-está. seja. 

V. Ex., Sr _ Prcsiden te, e a Camn.ra. hão 
de permittlr a. minha. ousadia. imniiscuindo· 

. Vot. lV 

roo va.ccioadas,c.~ceJJt.o si prov:nom do modo 
c:\ba.l terem softt•ido c;;sa operaç.5.o, com pl'O
vcito, dont t•o tlvs ulthuos ~c i~ a.nnos», cr
ganlzei um artigo do -~agui!l to modo, rcsa.r
vando igualmonto d'ts pcuas os rcf1>aota.rios 
á va.cciua : 

«Al't. 2 .• Seriio 'ambem compnlSOl'i<tmente 
vaccine.rltts todtt:; tus y essoas do m(ds de nm 
armo do it.lat!o, qtte atVJ tealla.m solfl•ido este 
procCS:lO pl'Ollhyla.tico com eHtc..'l.cü, salvo si. 
prov:t.rcm refractariedo.de :i >accinn. em mai~ 
de umu. vaccinnção. >' 

A di;:p osição deste ar tigo, re.~peitaodo o;; 
refraotM'ios á vaocin1,o naturalmente· á va.
rioht, vem do certo modo embaraçar. com · 
outl'a.s disposições subsequcutes, oss\ veiil 
abusos, que somos forçAdo;; a. admit~ir, em 
conscrtuencia. do inconveniente preceito !lo 
art. 212 do Rcgulamc.nto de Hygiene, quo 
as.~i ro está. coo~.ebido : 

(<Ar~. 212. O numero de Yaccinacõcs e l'e
vaccinaçOes praticadas pelo inspector s;1nita.
l'io sorú. um dos elomcutos de L'ecommend\\· 
ção para o runcclona.rio, c, · como tal. ser<í , 
levado em cont:l. quando so wa.tw de a.juiza.r 
dos mel'itos de ca.da um.» 

Ests ri.rttgo ~ susccptivel de produzir um 
{llror uaccinamli «Lque ,·evtGdmmrli JIO "C 
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. parte de .:llgum \unccionario ·iles.'1JJUsad.o, (e j o aos comma:ndantes lias embarcaçÕes, .que 
as vezes os h a.) com o intuito tntercs- serão mu:tados como no artigo anterior. 
~~iro dl) a~gme1:1:tar 0 numero de. in;erven· Art. 6;• Ninguem poderá assentar praça 
9?es que ~lte serao com~utadas par), alme· em qualquer das clMses armadas da Repu-
Ja.do accesso ou promoçao · . . b!ic-1 corpo do bom beiras gua.rdas c i vis 

M Ih r · · e' ta art1' "0 se e'll:l'•I83C ' ' . • • · _ e_ o sar1a. que Il - o • o_ muoicipaes on noctu··nas sem a prov·\ da. 
uni numcrG_ de vaccioações rogulat• \g~1cJ" vaccinação e revnccüJ~ção; ficando resp~nsa-
parn_ente fettas,_ com attestado , do c. 1 a. veis pelo cumprimento da presente lei og. 
fam1!1a, em qu~ fussem pratlcacbs. respectivos commandantes.» 

O SR. Gllinuxo HAssLocflEi t - Nlo l!a· No 1)t•ojecto substi"tu~ivo do meu illustres 
veria exp!ora('ões, coma a dos ratos. collcga, Sr. Et•ico Coelho, adaptando esse 

O SR. RoDP,IGUES Do::l,l..-~ão é t ão con- processo indirecto de exigir a va.ccinaçã.o, li
demnavel esse facto. E por qutl a União só mita-a o seu autor aos runccionarios publi
ha .de concorrer para a desratizacão da. Ca· cos, aos empregados de industrias e emprezas . 
pita! Federal? E em Nictheroy não tnm ha- pnhlic;_~s. e a estabeleclmentos offlciaes de 
vida P!Hte !. E os rato> daquella. eidail.e não ensino,.emfim a túdo que t em dependencia 
sãO uma· ameaça. para esta CapiCnl? Si ti- com o Governo. 
vsssem acabado com os ratos da. Bahia, niio 
estava a pesÍ!!, que daqui foi para lâ, se·os· O SR. ERrco CoEwo- Os que l'ecebeJl1 , 
tendendo de modo atert•ador por toda a Cl· fa.Yores, Ah! ~-aos oquipara.dvs ! 

·. dado. 0 Sn.. RODltiGHS DoRIA.-Neste p onto, diS· 
Considet•ando, SI'. PJ•esidente, <1ue em c01·do de V. Ex. ; não façu distincçlio de classe 

assumpto como este de que me occupo, os alguma, ou de_ possoa algumOJ. ; e achei ra.• 
meios iodirectos são sempre mais elfica.zes zoa vel a critica. "feita pelo illustre Director 
do que os directus, entendi see de melhm· da Igreja Positivista, o Sr. Teixeil·a Mcndes,
resuLtado ap1•oveitar os primeiros, como que em um de seus at·tigos d e propaganda 
mais bra.nrlos, :parit toroar a. populaciio contra a Y!wio!a, coosidc1•a injusta essa di
da paiz a procurar a vaccina. Esses meios stincçã '• que obriga. a uma pa1•to un. popu
nilo são uma novid;\de, e estão consignados ação e a outL'a não. 
ein diversas legislações do paiz. 0 SR. ERICO COELHa-Acho que nÕ-0 deva 

Eis como se acham formulados esse8 pr.J· ee gei·al, nern nenhuma. 
•eítos no meu projecto: o SR . GER~-rAr<:o HA.SSLOC!l li:R-Nenhuma ~ 

((·Art. 3.> Sem exltibir prova Ufl vnccina- o SR.. Emco CoELHO Sirn. o meu pl'ojecto 
ção e do revaccinação, qmmdo permittir a substitutivo consi gna uma medida de trans · 
idade : nçcão . 

a) 1Aoguem poder:'t se matricuh<r nas es- o Sa, RooniGUF:S DomA. - Penso que deve 
colas e estabelecimentos t!e ensino publicas ou se r geru.l, 0 nu meu projec~ 1~e esro~coi por 
pat•ticuLares, de qualquer gr;.lo 01.1 natur8za bt•tl.ng-er todos qllautos posswms ; n ao ooln
que sojam ; prcheodo sómente os que t eem qualquer de-

b) ninguem podel'iL exercec• emprego pu· ponúencitJ. do Governo. 
bl ico qu[l\quer ; o Sn. Earco CoET.no-Gosam de favores. 

· c) niuguem poderà. ser aumi&tdo> como 
opera.rio ou trabalhador nas industl'ias) O SR. RoDRWUE> DaRIA - Afóea e~sa 
·coras ou repartiç~es do Governo. . limitação , o m eu substitutivo -tem Ytl.l'lOS 

Art . 4.• A infracção das disposicões do pontos do co ntucto com o de IUeuillustre 
. ar tigo anterior importara na nullidade da co llega, Deputado pelo Estado do Rw de Ja- · 
· mt~.tricula, demissiío do empregado, d ,s- neiro . 
pensa do.· opera.rio ou traoallw.dor, e res- 0 SR. ERICO CoELno-V. Ex. me hom·~ 
ponsa.bilidade do chefe da repP~ tição ou muito, mos~rando-se de a.ccordo com qn~s1 
director das obras, que poderá se:.> sus- toclos 08 pontos do mcn substrtutlvo. 
penso por p1·azo de 15 dias a dous mezes-. 0 SR RoDRWUKS DaRIA· - A~sim, Sr •. 

Nos collegios e escolas particulares a rcs. Pre~iden'te, pr•ocuraurlo estabelecer uma 
ponsa.bilidade ca.bGr6. c\o director ou p1•o fe~- penalldade indirecta, c~m os .art1gos que · 
sor, que aera multado em 200$ até l :000$000. acabei de rer, e certo da mftuenma morai em 

Ar t. 5 ,• As dete~minaçues do art. :J• ser ãO medici na. e da. qual não se esqueceu em seu 
ti!.mhem exigi Lia~ om relaçã.o aos opera rio~ parecer o ill ust~e relator, sem constgna.l-a 
e trabalhadores de industrius empt•ezt\S p.w na !Bi. 1~.mbro aos srs. D~putados <J.UII.nto 
ticulares, e aos tripotantes de n11.vios e vr.po. e tranquillizador p[i,l'it n pactente, amm~dor. 
res competin•lo o. responsl\billdade aos direc. parn. seu espirlto vacilante ou apprehenuvo, · 
.tor<lS OU gerentas das ndustrias OU emprozas a escoltm do medicoque oter:L de . operar 8 a .. 
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.. ,.segúrança que este lhe dá. Isto se observa a 
todo o .instante no exc;rcíci o da. clínica, e para 
isso multo mals . vale um habil ostr<ttagoma 

.-. do .q11e lei~ e violencíns. Vem-me agora 
<\O pen:!amcrito o meio empreg<tdo por Par· 
mentier piu'a vulgarizat• em Fi•a.nçn. o uso 
da batata, commumcnte chamada ingle:a ou 
do i·.eino, na. alimentaç.'ío do povo. · 

Levada. · esta pr·eciosa solanacea da Ama
rica para a Etn'OPil.- üll(le ~e ile~en volveu. 
admü•avelmeote. a <>na!v:;e chimica. verificou 
o valor a.limenticio i.tos ~eus tuberculos. 
e os economistas o proYeito que delle3 sé 
podia. tirar como alimentação barata para o 
pqvo. A repulsa, ~ra., porém, grande contl'a 
a ba\a.tu., que considc!~avam como cn.usa de 
Yal'ia.s molesiias, eoke as quaes <\ morphéa. 

o Sn. . MALA QUIA.S Go:s-çArxii:S~:M:ais ou 
m enos como se fa.z hoje com a vaccina. 

0 SR. RODRIGUES Doa.IA.- Parmentier. 
noss<~.S circumstaucia.s, de accordo com o go~ 

· verno fra.ncoz, mandou fazer uma. enorme 
pla.nt<tção de batatas, quo varios guardas vi
giavam, a.pparentenieate com o maior cuida.-

. do, n.fim de não deixarem pessoa a.lguma ti

cia. Pl;blica., a.la.!'mada pol' suggestões· ten
dentes a pet·~urbar-lhe a tranquillidade ha.· 
bitual ,» redigi um a.rtigo do meu substitutivo 
nos silguin te.~ termos : 

«Art. 7 .• As vaceioa\•ões e revaccinações, 
pratwadas por med1cos ),llrt icnlares ou de 
confia.nça do pacieute, sorã.o p1·ovadas por 
attcstado 'visado nesta. Capital pela Directo
ria Geral de S<tude Public<> ou seus prepOS· 
tos, o nos Estados pelas respectivas reparti
çiies de hygioue ou seus delegados lucaes.~ 

Não posso, em terreno a-lgum, deixa1• sup
por que consinto em tir:u á. classe medica. o 
valor de seus at testa.dos. Ou não tem em 
oenhtiiU, ou 1em em ·todos. Tenho conheci~ 
mento de uu1 aviao ao dircctor d11o Facul
da.<le de Medicina. da. Bahia, passado hà. tres 
ou 4 a.ouos, pl'olübindo '~s licenças a.os to·uoos 
ou empregados, sem a. inspecçã.o da. Junta. de 
Hygicne Estadual. Para o caso já nã.o va.ht 
a.ttestado modico. 

Repito: podia o regulamento esquecer-se 
de consigo a.r isso; fica.l'iam en tií.o a vacci
naçã.o e a reva.ccinaç.ã.o enteixadas na·; miios 
dos funcclonaríos da. ilygieae . 

ral' um só tubcrc11lo,quaudo elles estivessem O Sn.. GERMANO l-L\SSLOCHER -Qualquer 
maduros; tinham, porém, o~ guardas, ordem particula.r, em cas<t, póde vaccíua.r. Mesmo 
particular do pel'mitti;: qu:e o povo carre· no Iostítuto Vaccínico S!'io estudantes qu<J 
gasse ~~ quantidade que q_nizesse. vaccina.m, Nã.o é preciso, portanto, diploma, 

No fim de a.lgum tempo, não havia maia · UM Slt . D<:PUTA.Do-Mas é para attes~ar, 
mn tuberculo: tinham l(n·ado todos, ex-
actamente pot>que havia a prohibiçli.o de t i- O SR. RoDm<mEs DoniA - Stm, é para. 
ro.l - o~ . Foi este o meio da auot•mo Ytllgat•i- attesta.r · 
za.ção da bata. ta , que ho)e uos vem de lá em Pol' este artigo fica clara. a. Ca.culdade de 
tão gr:tnde qmtotidadc. quem se quer vo.ccina.l' escolhe1• o medico do 

Sr. Presidente, a.pozat• ttc tal' v ist.,, só- seu (!.grado ou confia.nça. 
mente no pa.reeer, que as n.tccinaçues pa,rti· E11, que não desconfio da compctencia de 
cul;u•es continua;·am :. ~er pro vadas por medico algum, quero tet· a. f:!i.mldade de 
atte3tados medicos, eu, <we poil.cndo f<tZCl' escollw. p<~.ra. qua lquer mistel', c dou a qual
uma coisa., não autorizo oub:em a fazel·a. quer pessoa o direito ua.ttn·alissimo de nã.o me 
a.chai quo esta medida ficarl:l. melhor ia- quet•er oomo medico mesmo pa;ra v:>ec:uar , 
cluida logo mt lei do que tleix<\da para a l'o- . Além disso, <l::r--t:l. disposiç.ã.o vom, até cGrto 
.gulamentaçã.o. pooto, tambem diminuit· a cubiçn. que póde 

O meu illustre collega, "'elat•>l' do pat•ecot•, aesporta.t• o tal:wtigo 212 do Regulamento 
affirma que «Oiio é licito, pois. inte1•ii•-se do Hygiene. 
doa di~posltb•os do pl'Ojecto o con strangi· d d d' • '1 -n õ d l ll 

. meu to moral da f..'l.mili:J. pela imposição iie A gratui ade a ls,rt Jut.,...o a ymp a. 
· · d ltl · · fi vt.tccioica tambem me prcoccupou, e essa. 

.. um medico ,vactaua ot:, ~ eto ~\ su:~. co? an· idela, que se acha contida no substttutivo do 
ça.. Os a_tte, tad.os me<:hc~~ con\tnua.m <I .ter meu collega Sr. Erico Coelho, ao lad o da 
fó publlca ~ . 9~1° Clb ca _. }!01 êm, qtte lSiO :gratttldu.de dJ.S vaccínaçõ~s officíaes, est (l, 
11que claro, posltlVO na lm - exarada no Trata-lo de HygH~ne do professor 

Não é 9.ue eu seja desco:l~muo, mas é por•. De Giaxa, e qus já tt:rc ou~asião de ler aqui 
segurança., o póJe esc:tpo.~ tunda esta dtsposl- o.a.tlno passado. !i:lle d1z: .rG1usta.. con~egllenza. 
.ção na rcg:ulamentação, que nem sempre dell11. obbltgMorletà della . vaccinazione ~<:ll'i, 

. exj>rime fiennente a l r.:i. che questa sia. rosa indistintamente gr~-
. _Neste pensamento, e porque. c_9mo ~i'z . o · tun;a., etc~ "' , _ _ . . 
pa.recel" da. Commissão de Instrueçao e :>a.uiic O SR. Eatco CoBLIIO-Nao. fot por _t&r :Jl.~o' 

. da, <:)amara,, «é tempo[((\ aca lmar a conscien· csse.professo_r que 10troduzt esta dlsjjOSlÇa.~ 
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. no meu pr ojeeto; :m:J.S p;>r ··saber qU:Íl se' cs~ 
co brando por attcstado de vaccioi,L: n~'í.o 8eí 
quanto do .. emolumentos nas reparttçocs fe
Jora.es. . . 

0 Sn. RODRIGUES DORIA- Aproveitando a 
ídila. . da ·gru.t.uidwlc da vnccina, na. qua.l o 

em fóco .de val'iola, pot'<} tu) o CJ..Cto da vac
clnação nã.o . p t•esct•va .. immGJíatamente os 
·quo já. estão infeccionados da vat•iob. ; 

0 Sn. . GALEÃo CAit\' ALl!AL-Tom se· com
batido a obt•ig.\tol'icdMic; quanto á. crlicacia 
é q ucs&ã.o a .iccidir pelo cOI'llO medico. 

· ·p1ojcctó de V. Ex. está. de Jccordo com o 
modo de p~ns:n• do illustro pt•ofessor da Urii· O Sn. llooniom:s Dor:.IA.-Saba-se que o 
versi.ladc de P i2a, adoptei do substitutivo pom t~m a crença tle qu3 em t!llllll'J de 
de V. Éx. a parte que cJnsiderci mu ito boa epidemia a vaccina. Pl'Jtluz val'iola. 

·de não [l~g:u•üm os attcs tados officiaes sello O Sa. GER:IÚ.NO HAssr..ocnlln-V. Ex:. ga· 
ou emolumento, e o ultimo nrLigo do m eu ra.ntc que não pl'vduz '1 · 
substituLiv? .está rcdigid ó do seguin te modo: 0 Su. CARLOS Tetx<:mA. BnA:,iolo _Está. 
. «Art.S. • O Govct•no fol•nccerá. lyroplla anti- garantido. · · · 
váriolica, gratuitamente, envi:muo ao~ g.>-
vernos dos Estados, meosalment,e; uma certa O Sn.. !-..'Rico Co~;tno-Pcrna quebrada em 
quantidade proporcional á populaçã.o de cada ~mpo de epidemia ft~z febre ama.rella. 
um ·dellcs, indcpe~dontc de ~!laior.es ~orÇõe3 0 Sa. RoinuGU.ES DvRIA.-Pàra provar qué 
em c,aso de ncJcessrdad~. Seu\o gra~u1tas as 1 não é verdadeira essa crença .. 
yaccmações . c rev <\CClDações otfictaes, por · • 
cujos cortiflc<trlos n1lo so cobrará sHio ou O SR. GEU)!M<o· HAS3Locusa-~iio é ver-
<'·molumen.to.:& ., · :· . dadeira? · 
:sem éntl•ar· Olll discusEão sobro·a efficacia. o SR. RooaiGÍJes DORJA~ .• . lerei opinil)~o:s 

da ovàceiôa, já. · p1•aticamonte demonstrada., dG eminentes mEdicas especialistas.,. . ·. 
c · si>}lro os suppostos·malcs por ella. p!·odu· O So. GEa· MANO HASSLocnÉa- Emin'entei 
zidos; (levo no.t:~.r qne não tem havido da ·• 
pai·tc do$ argumentadores conh't'l a. vaccina e~peciiJ.Listas diie1u o' contft,Lrio. V. 'Ex. é 
a impa.rciali.4ade precisa nessas con h·over- ca.p:t.z do dizer.· qual a evoluÇão da va.ocina 
sia.S, despresa.ndo systema.tlcameute a. opi- no organiomo huroa,no 'i 
niii.o dos que defendem a. efficaoia. par& só o SR.• RoDRIGUES Donv .. :-·Só pelo fa.cto 
meooiona.rem os oontra.rios. Evitando essa de ser va.ccinado um indiyiduo, não está . 

. discussão, sa.tisraço ao illustt>e chefe dopo- immtíniza.do, · faz...se precisa. uma. cet•ta evo
sitivismo, quo· }1 ccnsul'OU o Congresso poi'· luçli.o da. vaccina, que poderá s~r Inoculada. 
esso Jacto; · como o fez ainda. hontem om em o1•ganismo ji!. em vespera.s . d'\ irL'upção 
nrtigo publicado no Jornal do Oommercio. du. va.riola. 

O ·sn . . :Bmcio ' FILno-V. Ex. endoss:~. o . o Srt. Gm>~ANO HAsst.ocJlER- (>,·o~lica
artigo 'em todas as suas partes? {1·isos; apar- m~nte)-V. Ex. nilo sustohtu. tambom ·que, 
tcs.) estando o ll&e irnmtmiz!W.o, os ftlllos n1io 

0 SR. RODRIGUES Doau.-Peço a VV, EEx. podam ter• Y&l'ÍOla?, 
que não·.me·o.lesviem do fio domou discur~o: . o SR. Etu co CoELHO - Na. Norllega.· se 

. e sal:ie bem o illustre collega, quc mo apar· exige o cet•tificado ele vaccina como papel 
teou, que as minhas idéas esLão om di>·cl'· t.ic casamento para pecmuoh• jil. Q fructo 
gencia· com' as ·doutrinas do · dlstincto es- · contl'a a vadoJa., 
cri]ltor, · 

· · 0 SR. RODRIOUES DOl'l.IA.-,-(cro Sr. Germano 
. si· •. Presidente, eÚ quero agora.. me repor- Hassloch~r) - .Do v .e <>cr isso uma. condição 

. ta.r.a uma. local que li em uma ·folha. ilesta fa.vor:wel para a. i mmunid:Lde, que h'á. au- . 
. C<ipitai; boje, ~mp~·opaga~da. contra.~ v!léci: gmeota.nrlo e transmit tindo-sa por het•aooa. 
· na, e que po.le ImpressiOnar os timtdvs, 

attondeodo-sa.á natureza du. pe.>Soa. a quem O Sn. GERMANO HASSLOOl!Elt-Desejava..qu c 
sucooicu o facto. todos aquclle5 que · vêm defendendo a obd· 

·E, 0 caso reCel'idopelo Commel·cio do B~:a, · gatorieJ_a,le discutissem. eopeciu.lmonte .esf,a. . 
.:il de um medico da at•ma.da,chegado do Sul tbese: SI o Estado pOda Impor. . . 

. com trcs filhinhos; q ue fez vaccioar, havendo , O SR . RooRtGUEil DoRll.-Lerei a opiniã.o 
QS t res sido atacado::~ ·de va.r lola,· e .um fa.l· do autori!lade compctent9 sobri! o que acabo 
le~i~lo . do d izcr .. . 

· _Neste . caso o1·a. osscooia.l a. mGnçio das ! . O Sn. GllJ.Ul.Al'(O HASSLOcuEa--Entãl __ v~ .Ex. ·· .. 
d~ta.s da choga.d:i, da. v. acclna.çõ.o , do u.ppa.ro· ·eoneidet•a o ~it!\do . üma. ospeclo ~e gr•tndq . 
·enuonto do. varíola, da. pa.ssa.gom ou es tada. t~to1· dt1 soclcda.uo 1 . 
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O Sa.Roor."wurcS DottJA:...-.Visto fJilC V. Ex. 
I)St:t o. insistir neste ponto de,;de o começo de 
meu discurso, em soguidn. uo que vou cita.t• 
··epetirei o que aqui jri uí~se o a.nno pa.;sa.d~ 
a f<Lvm· da olwigatoriethtle. · 

O SR .. GERM.u;o H.U'l.OGIIER-Opinião de 
hrgíenlstas ! 

. 0 SR. RODR!Gli"S DJRl.\.-Oh ~ ~t1; nao é nos 
trato.drs du. hygiene q11e ~e o"twla. <:. prophy
!axia rlas rnulestias?. 

O Sa. GEIDIANtl !L\ssLOGLIER-Acima da 
prophyla.xiJ. !ta o ho:nem quo tem direitos. 

.0 SR, RODR!OUES Dor.rA-(Lf): 

«Com relação ao tratamento dur.mte o pô!· 
r~~dode.íncnllaçã.o, diz BurneyYm, ;.1,.; opi· 
moes divergem, SI a vac~ma. feit.a no 
periodo do incubação da Y~riola. pó l<J par· 
cia.l ou comp!eta.roente proteger o paciente 
da doença.,ou favoravelmente modill.car o seu 
cur;oo. W. H. Welc\J, de Philodelphia, c H. 
Immerman, de Bas\léa, receuf.es autol·icliLrles 
n~ste a;s~mpto, .amrma.m que pódo. Wolcl! 
chz ter vtsto muttos c:<sos de yariola or~n
demente mou\flcados pela Y;).~Cinadí~ "foita 
uo ]lCrioclo do incubação, o alg11ns éas~3 pro· 
vcnKl~s. Para. completa pratcc •. :oiio aclta nc
cessa.rt_o que a Y<tccinaçl'ío oeJ~ praticada 
Jffi~Jedtatamente depois da recepção do con· 
tag1o; mas feüa algum tempo depois pôde 
;.er cffl~1to, mochficando :• intens.idarlc. Ne
nhum período da incub:tção dove set· consi. 
derado. tarde pa.1•a a. vaceinação. Pensa que 
•• vacctna só começa a exercer cJfei to pro· 
phylac.ttca qouudo a. o.nrcola oom~ça. a 
so formar ao redor da. vcsicuhL. Si este 
estado d11. ve!icula ror cooscr•uiJo a.olcs 
dos syn:ptomas d:1, var!ol'.t, e~t~ p61e ser 
provomi.la. ; s1 ellc se mamrost:w dcp.)is 
dos symp~om~s febris .. moilitlcar<l. o a~r~qtte; 
s1a vacclnaçao Jor feJt:\ no primeiro 011 so. 
gu~do dia _da iurccção VM'íolica, a. protceçii.o 
sera perfeito.; entro o segundo e o quinto dia, 
a protecção scril parcial.» 

PassEu•ei agora. a ler o quo já referi aqui o 
o.nno passado a ftwor du obrigutoriedi.\do no 
livro de Hygiene de De Giexa: ' 

«Pôde ~ dsve oEst~~o io~oar obrigalorias a 
va.ccmaçao c .a.l'evaccJoa~ao ?- Esta rtuestii.0 
doHl ser eonstdorada. dob~ao llo duplo poor0 
de vista do dimito indivit!u~tl c do dil'ci ~ 
social. 

Ningucm pôd~ negar :i vaccinaçã.o o C:t· 
racter de medidr~ propbylactico. do va!Jta.gc m 
publica, mantendo-a como uoico meio capaz 
de .Pl'llVonir com scgura.nça os ost:•agas que 
podem ser occa.sionados pela. variola.E', pois, 
cert.o que todo indiYiduo que nã.o possua. 
uma .. immnn ida de contra este morbo cons-

titno uni continuo perigo para a sociedade 
e se acha. em condições cxcepcionacs, em ro
i~ç~o âquolro~ que, nii.o só por intm·o~se in· 
cln•Jdllal, comu &:.unhem social . /, (ve r em ad-· 
quü·ido essa immunicl:J,de. ' 

. o. Estado, chamado a. tutelar o int creMJ 
m_d<V<dua.l, !lne, sub a forma complox~., c~n
stltuo :.1 soc1al, tom sem dttvlda o di,•cib do 
impJr. ao renitontc a. adopçã u das normas 
1'<:\conhec\das não só utct~, m1s necms:l.r ins. 

A ob.i?cçüo princ.ip~l •. aprcs~o tadt~ pelos 
advm·~a.rloS úa. obrJgator!Cdu.rte da. Yaccina· 
çãu, ~c baseia na. lc~iio de direito indiviciual. 

por J?a!·to do EsLallo, que não só submctteríct 
o mch v duo a nm acto cu,io~. c illc.tch pó<le 
ser postl em duvida, mas llUe ]Jóde tambem 
ser acomp:tnhn.do de perigos pM'a a. sa.u 'c, 

DtlVitht sohre a cfficacia tb vaccinação uii.o 
púrlo hoje ser <Lcceita. pela. sciencia., tendo sú 
valor u. sogumla parto da. obj~c~ão, não d~ 
modo a dcvm·.se J'enunciar <L obri"atoricdtLd(l 
da. vaccioação. Antes do tudo! ú; hygicnista 
que reconhece ao 1\~tado o !lil'oito c assim 
lhe i mpõ~ :1 obt•igaçi\.o do tornar obri"atori~. 
a. v;.~ccin~çiio, com a. condição, porem ,. de 
serom. pelo proprio Edtarlo ; ~doptttdos totlo~ 
os mews que servem para s;~iV<J."ua.rJar o 
yacciuanlo de compliea~·ües noc"i vas . K 
certo que. ap~z:tr d<'S suas c<cl'upulosas 
prec[~uções, css.1s complicaçõtJs pJdot•<io r a
ras vozes se a.prcsentD.r, mas tllm iJem ncs~c 
cnso pódo·so P.Jrguntar si a poss ~ bílidadc .do 
um damno minimo o incerto ê su!ll.cicn to 
pa.ra fazer rojoiL:IJ' uma mouida de incom· 
rnonsurctvcl va.u~a.gom sucíttl. Pol't'.\.nto, !lc· 
vo·S) u.dmitl_i1• (!UC ao ggtado !\S~ is tc o !lit·oito 
o ltssim o (lOVOl' tio !oroa.r ou!'Í"atot•itt '' v:1o.'.· 
cioaçi'io o :t rovaccinaçii.o, dosdo quo 0llc fol' · 
noçu. as soguin tos ga~·aol.ias: que· a m a ter ia 
vaccinie!a SL>j:t tlo proveniencia segura ; q nc 
o vacciM1or tonhn. da.!lo p:'OI'as do~ ll(lCCS· · 
s..~rios conlwcimontos, u quo sobre ollo pesClm 
11s rospons:1biHtladcs dos da.mnos que possa m 
p!'ovir do acto . operaLol'io inconveniente. 
Será conso.:{uonoia jus~a da obrigatoriedado 
da va.ccinaçã.o q11e ella Sllja. indistincta.ment !l 
gratuita. c a. c:J.rgo do lístado c da.s Com· 
munas.» 

0 SLL GERMANO HASSJ,OGHER-V. E :c . Oãll 
acha que o alcool produz mtü to mal a so
cieJade ? 

O Stt. RooRIGUt~s DoRa-E não se tomam 
medidas contra o abuso do a.Jcool 1 

0 Stt. GER~IANO HAsSLOCUER-0 fumo nõo 
~pernicioso 'I O esparUlho na mu!hot· não é 
prejudiciaU 

0 ·sR.. RoDRIGUES 00RIA -'- AS mulhOl'OS 
dizem que não ; e os fa.bricante3 dis~ioguom 
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mOdelos não prejutliciaes, que slío os que 
elles fabr icam. 

o. Sn.. ERICO CoELno~Esta ·opinião vae de 
encontro á idéa do substitutivo de V. Ex., 
de que o Estado deve ter a responsabilidade 
pela. pureza. da lympha., pelo proee.~o ... 

0 SR. RODRIGUES DoRIA-Pela proceden
eia ... (Apat·tes.) Pelaprocedencia da que o· go
verno distribue e manda inoeulat·. Citando 
eatc trecho, que não quiz trunca.r, quero 

. .apoiara obri;]atoriedade, queconsiguino roeu 
proje.cto, asstm como a gratuidade por parte 
·das vaccinações offi()iaes. O que eu não 
quero é impedir que quem possa. fazer a.s des· 
pew de mandar vir va.ccina. do estra.n
goiro, e-possa ou queira. pagar ao medico de 
sua confiança que o vaccine, esteja. privado 
de o fo.zer, e que o attesta1lo neste caso não 
ienha. valor, ao que aliás puz uma restricção. 
E todo o medico tem dado provas no seu cur
so dc,s conhecimentos necessarios para pra.· 
ticar essa operaçãu ue pequena cirurgia. 

O SR. Etuco COELHO - Ha. um sauoir 
[a ire. 

0 . SR. RODRIGUES Do lUA.- 0 medico que 
não sa.be -vaccinar, sabe muito pouco ; dllvia. 
ser forçado a repeLü· o cu1'So. 

·UM SR. DEPUTADO - Na. Allemanha. nam 
todos os medicas podem vaccinar. 

0 Sa. RODRIGUES DaRIA - Vê, :portá.oto, 
Y. Ex., Sr. Presidente, as razões que tenho 
para. adaptar a vaccinação e a. revaccinação 
obrigaioria.!l . 

0 Sa. GERMANO HASSLOCIIER- Si V. Ex. 
recorres11e a. Hobbs, ba.via diii enconirar cousa. 
mais iroporta.o'le. (H a outros apartes.) 

O Sa. · Ronnwu.t:s DoruA.- Eu preciso 
'terminar, Sr. Presidente, que está. nnda. a. 
hora. 

Comquanto a. varíola. seja uma. molestia de 
todos os climas,de todas as raças e condiçõa~. 
eu acredito que o homem posoa. dellase 
libertal', procurando, pela. vaccina.ção, se 

:immunizar contra este terrjvel morbo. 
0 Sa. GERMANO· HASSLOCHER - Por sua 

livre vontade. 

· 0 SR. RODRIGUES DORTA-E por meio de 
I eis suaves e ·brandas. 
··O !Joroem já conquist~:~u o seu domícillo 
neste planeta., pol' um certo lapso de tempo, 
em lneta. tena.21 e inceSIIante com uni inter
ínioa.vel numero de inimigos invisíveis, que 
ó assaltam. por toda a parte e ·de todo o 
xnodo, ·e sobre alguns dos quo.es temos ob'tido 
victorla. completo., como, por exemplo, os 
microbios -da. putreracção, a que não podoram 

resistir os marcianos, ou habitantes .de . 
Marte, trazidos á terra. pela poderosa ima• .. 
gina.ção do romancista. Wells, denominado o 
Julio Verno inglez. Assaltados por esses mi
ceoscopicos guerreiros, que não conhecia.ro,
e contra. os qua.es não tinham adquirido a _ne
cess~ria. l'esistcncia., perecera.!ll em :pouco 
tempo, sem que. os pudesse sa.lva,r a. sua es
tupenda. intelligencia. O homem lla de ven
cer ainda outros inimigos desta oatm·eza ,. e 
entre elles os que causam a. varíola; a va.çai
na. é actua.lroente o . mais poderoso l'ecnrso 
de que póde lançar !não. 

Organizandl) o meu substitutivo, que en
trego a Y. Ex. e á consideração da Ca.<;a. 
sem a. velleido.dc de ter feito tmbalbo per
feito, e, portanto, ;;usceptivel del'etoques, de 
melhoramentos, e procurando fazel-o de 
accordo coro as necessidades e cotn o em
prego de processos, que me pa.recem mais_ 
effica.zes, moldei-o pelo feitio do velho, ma.s 
~abio proloquio lai.ino: fortiter in 1·e, sua11Her 
tt~ modo. 

(,lfttito uem, l iWi/O bem. 0 OradO!' d comp!'i
mentado. ) 

· Vem á Mesa; é lÍda, apoia!la. e postacon
j u ncõamente mn discussão a. seguinte 

·Substituli»a ao p<·oject? " · 121 A, dé 1904 

o congresso :-:racional decreta: 

Art. 1. • A vaccinaçã.o o a reva.cci.ançã,o 
contra a. vario la sào obrigatorias: aquolla 
dentro do primeiro anno de vida, ·esta dez 
annos depois. Os paei o os tutores são res
ponsaveis peh\ execução desta. medida pro
phylatica, incorrendo, por sua. infracção, em 
multa de. 1oo.:; a 500$, salvo o caso de mo· 
!estia p1•ovada. que determine o seu adia
mento ou a impossibilidade justificada de se 
obter bo:t va.cclna, c inoculada por pessoa 
competente. · 

Art. 2.• Se1·ão tambem compulsoriamente 
va.ccinadas todas as pE'ssou.s do mais de . um 
anno de idade, que não tenham 110fl'rido este 
processo prophylatico oom efficacia, salvo si 
provarem refractal'ieda.de a va.ecina·em mais 
de uma. vaccinação. 

Art. 3. " Sem exhibir prova ue vacciua~o 
e de revaccinação q uando perroittir a ídade: 

a) o iogueru poderã se matricular Dll-8 es · 
colas e estabelecimentos de ensino publicos 
ou particulares, de qualquor gráo ou na.tu-
rozo. que sejam; · · 

b) nlnguem poder-ei. exercer · emprego -pu
blico ttUalquet•; 
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c) nioguem podet•á. ser a.dmittido como opc- · Assim, ser á. impresso o pt·ojccto .a,prosen- ... 
•rario ou trabalhador nas industrias , obra.s. 'f.a4o pela Coromlssão, excluído do projecto o 
ou re!l:~rticões do Governo.· rofer; ido art. 3• r,pw dizi:t o soguiotc : ' · 

Art. ·4.• A lnfraeção das disposições do 
. artigo anterior importará n11 nullida.de da. 
mail'icula, demissão do ompreg;~do, dispensa 
do opeJ•m•to ou trabalhador, e responsabili
dade do ahcfe da. repar~ição ou tlirector tlas 

· obras, que pod.erá set• m speoso pot• prazu de 
15 dias a olous mezes . 
. Nos collegios e escolas pa.r~icula.r~ a. res

. ponsa.bilidado caberá a.o direcwr ou pro
fessor, que será. m ultado de 201)$ até 
l:Oél0$000. 

Art . 5 .. • As <le\erminaçõos do 1\rt. :3• serKo 
tam l1em exigidas em relação aos opararios e 
·trabllha1ores do iodustritts, e cmpt'OZ!IS par
ticulares, o MS tripola.ntes d.c navios e vapoc 
res, c .mpetlodo a responsabilidade aos dh·e· 
ctores ou garentes das industt•ias ou emprczas 

··e aos comma.nda.ntes das em barcaç,iíes, q,ue 
serão mnlbil.os como no artigo a.uteriN•. 

Art . 6.• Ningucm poder<~ assentar pra.çu 
em qualqt1er d~s cl•tsses armadas d:~ Repu· 
bHca, cot•po de b&mbeit'OS, guardas civis, 
municipaes ou nocturuos, sem a. pl'OYa da 
vaccinação e revacciúa<;'ii.o, ficando responsa· 
veis pelo cumprimento da. presente lei os 
rcspoati vos commanda.ntes . 

Art. 7 . • As vac~:ioaçoos e rcvacc!naçõo8 
pra.ticada.s pot• medicas p:~.rticula.ros ou d ct 
confiança. <lo p aciente, sctão provadas por 
.a.Uestado visado nesta. Capital pela. Directoria 
Geral de Saude PulJlicu. ou seus preposto$, e 
nos U:Stados pohs respectiva.~ rcpal'tições de 
hyg icne ou seus !lelcg-a<Los loca.cs. 

Art. 8·." O Governo fol·necct·à. limplta anti· 
·vt~riollca., gra.tuitamontc, cnvian<lo Q,OS go
vernos do.> E~tados, meus~.lmcnto, uma. cot•ta 
quantidade prolJOrcional á população de 
caila um delles, iudep~nd~nte il.e maiores 
porç;õcs eJU cu.so de neeessid<1do. Setão gra.· 
·tuitas as vt~ccioa.çõcs c rova.cciuações olli
chlcs, por cojos ccr,ificado.s não se cobra.rá 

·sello ou emolument o .. 

Art. 3 .• Ficam vigor\'\,ndo como ·m~ditos 
cspeciaes, para <)S iuesmo.~ fins para qu~ 
foram votado:~, os saldos dos c red ites c ·Jn· · 
cedido,; pelo~ tlcct·eto$ ns. 141, de 5 de j ulho 
de !893 e 1. 023, de 24 de dezombt·o d.c 190L' 

Vão a imprimir· v.s segui!l tes 

N. 25 i3 - HJ04 

Rt~rlacçr~:o (lnHI do 1n·újl.!cto ,;_ . 26,- t lesti'J {Latt.o; 
~· t~c i'ef"o;·;Ht.~ r, pro1..:-a~-:so d.c fr.~Uoacir.:$ 

PARTE I 

CAPITULO I 

EL E)!é:NTOS COX~Ti'rl;l'IVO.S DA i:'ALLE:'<CJA, 
~!ElOS JUOJC!,\Eo !'ARA A SUA REALIZAÇÃO 

Art. l. • O estc.úo <le l\l.lloncia. vorificl~·se, 
coocorn~ndo os seguintes t•cquísitos : · 

1•, divíd:1 mot·cantil; 

2<', devedor commarcia.ntn ou qua.lquci· dos 
a.genle~ a.nxila.1·cs elo r.ommereio,mcncioua.dos 
no :trt. 34:j ; 

3•, impoutulJ.lid"•l•J de pag:tmeo to de ll.i
vi!la. exiglvcl, liquita. c cer ta., ou emcrgcnela 
de algum llos ruc: tos cournerali•Js no a.rL í" , 
não obstante t1 poo l:un.lidade. 

Art. 2. • Pat'iL o; oll'oitos lla. fu.lloncla, só 
se considcr;~. commorci:.mto o dovodot· quo 
em so1r nome c pot• conta propria., sob ·th•ma 
individual ou weial, inscr ip to ou não no 
re.,. istro do commorcio, faz da. mel'cancin 
pr~fissão ha.bituo.L ou acha.· se comprehen.dido 
em alg11m dos casos !lo art. lO. 

Os prohibidos de commercia i', salvo os iu
capazcs, incidem nos atreitos da. fallencht 

Sala das sessões, 24 de agosto <lo 1004 . - e:tercondo llaiJitualrnen te o cotnmcrcio. 
llodl'igues Do ria · · Art. 3. • Di vida merca.o til é a que tem pol' 

. A1•t. 9.0 Revogam-se as disposiç;ões em aon
:,1rario. 

objecto um acto (lo especulaç,ão com o in
O 81". PI•esl<lell.te-Fica a diseus- pento de lucro; t<lCii se presumem, em razã.o 

são 11diada. pela hora. da quo.lidade de seu autor, as obrigações coa-
Indo a imprimir o projecto de orçamento trahitlas pelo commercian:te n o interesse do 

. despezas do Minls!erio da Gue:t:t•a devo decla.· seu comm.ercio. . . . 
· ra.r que a Mesa. nao pode acce1tar o art.·. 3c As .. diVid:l.S CIVIS <lo com~erci!\D~ nã.o 
· .do mesmo proj~to,b~eando· esta sua deh~· \cons~1tuem o esta~o de faltencta, s1.nao c~n· 
ração no que det.enmnn o § 1• do .a.rt. 18 4do correm com obrtgações comme:rcJaes, rp-

.. ,Regimento. . cluindo-~ naquelle numero os emprestim:os 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2510512015 11:23 · Página 30 de 69 

. <472 ANNAES DA CAMARA ·- ... . 

,éootrahidos media.n~e ga.ra.ntit\ rle hyp9theca 
· rural. . ou penhor a.grkola. · 

Art; 4.o Di.vida exigível ~c cooside·:a a que 
.oão.estií subordinada a. condição ou ter•mo, 

"éonve.ocional ou lega.l, .para. ser demandado 
judicialmente o pagamento. 

' ·Art. 5." Divida liquida. e ceda é a de quan
tidade ou valo~: fixado em . titulo, que . indo-

· p ende de outro para a sua. prova. ; e ta.es se 
J~Cpllta.m pa.r•a. os o!foítos da fli.Ucneía. : 

. I, as Inencionad!l.s no art. 247 do regula .. 
manto n. 737. de 185:! ; · · 

·a ) in3h'ormcnto3 pnblíeM o p'lorticubro; do 
contractos commerciil.es ; 

á) lettr;\s do ca~ llio c ([e terrJ, de risco e 
.de seguro ; 

c) aot:l.> p romiJI!o;•ias c escriptos ~·quipa
r a.J os ; 

d-) COilhecimcnto3 t!c frete ; 

. ··c). fdclllrtl..S c conins de v e nda. assigoll.das 
pelas pai·tes e não l'eclamadas denh•o de dez 
olio.s sul!sequentcs ;í. en treg:t e reccbímonto ; 

· U, as obr:gações ao pol'~ador· (debenlures) 
o respecti~·os coo,~pons d~ jm·os cmitt~idos p~las 
~ ociedades comma.ndi to.l' i M po !' acçõcs ·; 

IH, OS l>iluctes de Ol'Jem, pa.gaveis.em m O!'· 
cado!'ia.s, assignados por commercian~es ; 

.... [V, os warmnts ; 

. v; os reciboo dod~<tpichui ros; 

VI; ô.> cheques p;tssatlos om Yil'tuu ~ de 
contas correntes ; 

· Vll, as not<~s <J.SSiga.a.dot;~ pelos corretores, 
sem indicação, nas venilas <\ praw,dos no•me3 
do vendedo1• e compra.dor, tornaodo-sc pos
~oolmeote responsa.vcis pa.ra.com os commit· 
tentes ·; . 

.VIII, as ~antas meJ·cantilniente extrahidas 
d.e livros.commerciaes r evestidos das forma
lidades des al'ts. 13 e 14 do Codigo, compro
vadas dn fórn:m, do ar~ ; 23, n •. l i , e verlllca
dà.s em juizo do comri:lercio, a requedmon:.O 

·· do credot•, por peritos nomeados pelo juizo 
§ ' l. • Reque!•ida. a veriflc:u;ã~ da conta e 

au·toado o requerimento, se expedirá man
dado para o exame, sendo por :elle notitlc:~do 
o devedor, com a commioação do confesso, 
para apresentar os livros aos p3ritos no· 
m~a.dos; e não os apresentando, seja qual 
for q motivo da recusa., farão os peri~os o 
exame nos Unos do credor rO!luorente, in· 

. lj.ependeot.emante da. 3..~~i~tencia. do · juiz ou' 
do es.crivã.o . 

§ 2, • O laudo dllvP, ser a.prcsentado em 
ca.rtorio, em prazo que não exc!eda de tros 

dias, o, junto &as 1\Utos; o juiz julgartt pro
cedente o exame por sentença irt•ecorrtvel, 
mandando entreg:1.l·o a parte, independGnte 
de traslado, para f<tzer o uso que lhe convier . 

§ 3. • As contas verificadas pela. fót•ma 
determinada no p:tragraph.o ant~wior .. : tor
na.m-~c exigiveís, sómente pa::oa o e!Iei to . da 
ralloncia, da. d~ta. do de>pa.cho no reweri
mcmto do credor. 

Art. 6.• Induz prova. plena. da impontua
lidade de pagamento das o!ividas do art ; 5° 
3..certidão do protesto intm•posto · petoante o 
official publico competente. · 

§ 1.• Em livro especial devidaroén lo for 
malizado, que deverão .ter os offieiam. respe
ctivos, serão notados diu·iamente e por 
ordem alpha.betiç..'\ os nomes d os devedores, 
cujos titulos forem protestados, . intUca.ndo a 
natureza. do titulo e o seu valor, quem o. pro
testou, data da su"'. emissão e elo venci· 
mooto, 

§ :Z." O livro. de protesto pode ser exa
minado por qualquer pessoa. sem prej111'~ 
tlo t•especti vo serviço do cartorio; e o offi· 
cinl, que o não tiver cscrip\1Jr:1do em dia, 
1ocot•rerá Ill1 multa úe I :000$, impost!l. pela 
autorlda.dejudicia.ría. a. quem competh· a·tts
cal!zação. 

§ 3 .. o A faculdade para. o o~a.mo não a.u
turi~ :~.. extrMc;ão de cópias do que se con· 
ti l'et• no dito livro de protestos • 

At•t. 7 , o São factos indicativos do o>tad:o 
de fiilleocia., embora não h~ja. impontun.li· 
d:J.do nos pagamentos : 

I, roalizar o dpvedor pagamentos por meios. 
r•ufnosos o fraudulentos ; 

li, tmrisferir ou ceder ·bens o direitos a 
uma ou mais p!lSSOas, credords ou não, com 
obt•ígação de solver dividas· vencidas e não 
pagas; ....- · 

fll, OCCU!ta.r·Se, a.u.;enhr·S9 fartiva.manti!, 
muda.r de domicilio sem sciencia. ,dos cre~· 
doros, ou t ontar fazel-o, revelando esso P1' 0· 
poslto por actos inequívocos; .. 

IV, a lional', sem sciencia. dos credores. os 
bens que possue, fazando doações, cooira•· 
hindo dividas extraordinaria~ ou simulii.das, 
poodo os bens em nome de terceiros ou· 
commettendo algum outro artifi<lio fraud11· 
~anto· · · · 

V, 'alienat· os bens immoveis, by pothe,.- · 
cal-os, . dal-os em ·an tichrese ou em penhor · 
os moveía, som ficar com algum ou alguns · 
eqoivaleotes áS dividas, . livres e deaembar· 
gados Olt teotar pra,oe<u t:1A'S:1rtos, reve~. 
!ando esse proposito por modo inequlvoco; · 

VI, fechll.r ou a.bandooar o estabeleci· 
mento, dosviu.r todo on parte uo activo; · 
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VII, occultar 'bens e .movci3 d<t casa: 
VIl!, proceder dolosamente <L liquidações 

precipitadas; 
IX, não pagar, quando OXL><.·nl.a!!o por tli

vitln. eornmereial, ou não nomo<w bens á 
penhora. nas 24 hoi·a.s da. requisição dn 
.~eu tença. ou munda.do, ou oão evitar o coa
curso de preferencia. em eJtocução commor
cia.l; 

X, recu9ar, como endossa.dol' ou SI1C:Jilor. 
pro ,t:l.r l!ança no caso do art. :.:90 do Cotligo 
do Comm~1·cio. · 

A1•t. 8. o Os factos enumcrarl(ls no artig'o 
antecedente devem sor provados com instl'll
mentos pulJHcos on particultu•es, ou depoi· 
mentos do test[)munli11s em justificação, a 
requerimento do prr•judica<lo, com citaç[o rlu 
devedor, sua. Yiuva, Ol1 het•delro~. qu·tndo 
}lresentes, c assi~t:diJ. du cumdor de ausentes 
ou <lo rle orphii.os, na caso de auscncia ou de 
haver hm•deiros menores. 

§ 1 • • A justifrcaç;J,o deve ser J'C([ueri1l:t o 
cuncluitla nu pt·azo improrogavel do tres 
dias; e com a prova, ou sem clla, o escri· 
,vão, findo o triduo, fil.râ os an tos conclusos 
ao juiz, que, ilentro de igual pr<tzo. prole
l'Íl'ÍI a sua scnteuç•a, intorrogando o devedor' 
•iU~.ndo julgar convetlicnte. 
. § 2. 0 Declll'fOndo o prazo, >em ·que ore· 
quercnte dtt jnsti fic"ção tcnba. diligenciado 
e produzido a prova, ou senuo esta manil'~>· 
tK1.men!.e improcedente. o juiz na sua decUio 
;•eputará. o rec1uerente do m<t fC e obrigado á 
prest3ção da.s perdas e darunos, que S(lrao 
l-iquidados peht fõrma indica.J:t no artigo 
70, ~ 1.'' 

CAPITULO Il 

!•'ORM,\LIDADES E CONDI<:ÕES R.E:<)Ul,itlD<\S PAliA 
A .DECI,ARA(:~O DA VALLlCNCl.\ 

. Art. 9 . ., A t1eclar:.:.ção dl). fa.llencia póde 
''er reqtHwida.: 

. § 1 •, pelo pt'ópl'io devedor, sna .vi uva ·ou 
~ous ber.leiros ; 

.§ 2•, pelo soeio, ainda que commandibl'io, 
ou em conta de pal' ticipacão ; 

§ 3•, pelo credor chirographat'io ou não, 
a inda que n'ã.o vencido o seu titulo de divida.; 

§ 4•, pelo represenhnie do Minísterio Pu· 
olico, nos ('a,sos do o,rt. 7•. 

Art. lO. O requerimento do devedor, sob 
fit•ma individual, deve s!.'r datado e assi
gnado por ·elle on seu bas tante procurador, 
expor c ircumstac.ciadumente ns causas do 
f<tllimento e estado de seus negocias, e acorn· 
pmlha.do: 

I, do balanço eltacto do activo e passivo, 
cotn os documentos probatorios ou instru· 
mentos quo j ulga!' necosssario.s ; sondo ex
cluídas do. a.ctivo e. relacionadas em a.pa.r-

v.; . lv 

tado, com as .ilecessa.rbs expli cnçõcs, as 
divi,las a q uc os devedores, pelo decurso do 
tempo, po~sam oppor prescripç-ão ; 

I!, da relação noll'inal dos Dr&dnre9 com~ 
merciaes e civis ; 

lll, dos livros commcrciaes ohrigatorios c 
auxiliares facultativos, no est<l,(lO em que so 
acharem. 

Art. ll. O reC!UCl'imcn1.o do deve~ or, sob 
firma social, deve· ser datado c a.ssign :1.do 
pelo ;;ocio autol'izauo no contractopara usa,r 
delht, ou por todos os socios, inclusive oo 
comnuwditarios nas commanrlitas simples, e 
de1•idamente instt•uirlo, na furma. do a r t igo 
ao tece!! e. o to. 

O rcqur)rimento, quando legalmente cons· 
l.ituicl> a. su~iedado, deve SUl' acompanhado 
do in~trumrmto do oontracto ~ocia.l; c , quando 
de facto <I ~ua exi,;tcncia. fari\. menção de 
todos os soeios, suas qtmlithdi!S e I'CSpecti· 
Yos domlcilios. 

Ad. 12. O roq uct•lmento do àcveilor. sob 
firma Ílldivitltla.l ou social, dc\"c ser apresen
tado ao juiz do commoreio competen te no 
termo preciso do doz di;ts, conh~Jos do ven
ci mcn to de <1i v id~t mel'Cc~n til, tenha ou não 
sido prote~tada. 

O juiz mandará. aatoar tL petição , qua.ndv 
tlr.vid:tmente fo,·maliz•Lua, on snppril-a. noa 
casos ele omisoâ.•) do <\lgum dos requ is itos d&s 
a,r ts. to· e 11, o tom:1r por t.et•mo a con lissõ.o 
ilo devedor, qtto o assigna.râ.. far.cn Jo e ncer· 
rar os livros immcdia.ti\Olontc lJClo cscri vãc., 
e rubdco.n do o termo respootivo tlo c ncet· t'a
mcnto. 

Art. t:~. O roqnel'imonto do ~ooio, em 
seu nomo índlvidual, deve :;er a compalibado 
de pt·ova da sua qualidade e do. raltl\ de 
pügamento, ou de facto inuioai, ivo rlc fa.l
loncia. 

Art. 14. O rcquorimento do crcdm· cltiro• 
grapha.rio, por Llivid~~ mercanW vencida ·, 
não 80râ admittiuo som quo exhiln o res• 
pocti v o titulo o :'1 CCt'tidilo dO protesto . 

§ 1. • Si commerclante domlciliauo no 
nrazil, o oretlor ainda deverá juntar do
cumento pL"ohatorio da. inscripçao de su(l, 
firma. no registro do commercio. 

§ 2 . , Si não ti ver domicilio no Brazil.·· 
deverá, quandq solicitado, pt·estar cu,uçãu ás 
custas o ao dn.mno even~ual do rcqu el'imento 
doloso, arbitrad<t por. pae itos 1lc nomeação 
Llo juiz. 

Art. 15. O ct·cd(Jr chirographario, por 
tituto rnet·caatil ou civil nã.o vencido , não 
poderá re11uere_r a fu.llen?ii!' sem ~xJ.!.ibir, 
a tllm do seu trtulo de dtvtda, cert1da o do· 
protesto do não pagamento de obri!fação 
m crcl\nti.l tiquida o cm•ta, ou jnstificaçao da 
a lgum dos fac tos do art. 7•, indica.th·o~ do 
estado de falle ncía. 
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. Al't. 16. O credor privilegiado ou hypo- seu estado, ou provando u ma . das seguintes 
theca.rio só .pooel'á rGquerer a fallencia razões relevan tos de direito : 
renunciand o a garantia. ou .privilegio, ou I, falsidade, novação , ou prmicrlpção do 
p rovando a insufficlencia dos bens para so- titulo de divida, ou a sua n ullidade de p leno · 
luçlo da rl i vida,. direi to ; · · 

Art. 17. Não ~erão <\dmittidos os reque; Il, pagamento Q.nterior ao p1•ote.~to·, ou nos 
rimentos dos ascendentes, .descenc1ent es, con- tres diaS ll!eis da, sua intel"posíçã.o ; 
jugo, irmão, sogt•o, sogl'"a, g-enro e nora do III, a materla. de embargos do art. 588 do· 

· devedor, que não terão outra. faculdade, no Codigo do Commel'cio a.os conhecimentos de 
processo da fa.Uencia, sinão·a. de dcfonder seus frete, o as dos arts . 641, 646, 655 e 656 ;í.s 

· dil'eitos, concorrer o deliberar sobro concox·- lettra$ de r lsco ; · 
.. data.. . IV, concorda.t..'l. provent iva · devidamento 

A1•t. 18 . Apresen tado o r oquerime nto do homolog-dda ; 
crodnr na devida fôrma, o juiz mandará no- V, ilepo~ito judicial f<~ito nos termos do 
tificn.r o devedor para, em 24 hora.s, decor- l\tr. 393 o seguintes do regulamont o n . 737 ; 
l'idas no cartorio, dar as razões do não plt- VI, todo facto, em gel'i1l, de que resulte 
gamento, ou assistir â jusLitlca.çii.o; ilevemlo legitima causa. ~xtinc&iva ou suspen~i va da 
o official. da. diligoncía. portar por fé a ausen- ob.'igaçã.o. . . 

· ela do uevedor ou a sua occnlf.açáo tornando Art. 23. \ s razões de direito, em opposi-
impratioavel a audiencia,. por si ou por pro- ção ao pedido de fullencia, serão Mlduzidas 
curadO I'. den~ro do r efor ido pt•a zo . em petição apresentMla. a.o juiz, no termo das 

Sendo o devedoL" uma. firma social , a. noti- 24 horas <1ue se seguirem ú. cibção do 
· :fiea.çã.o set·á feita ao sou lcgi~iino l'I!Pl'esen- . m·L- 18, e vro vadas em mn t ríduo, com cita

. tanta; e, quando por este requerida. a. fal- I ção ·do credor requerente da fallencia; e 
. l encla, não sendo a. sociedade em comma.n· fi ndo &quello prazo, a.utoa.ndo o escrivão o 
dita por acções, o juiz ouvirá., no sob~·edito requerimento e diligencias que se tiverem 
prazo, os socios que não o tiverem assignado. reu.lizado, fa.rfl immecliat.amente conolusos os 

Art. 19 . A faHencia. :p611e se1' requerida autos <Lo ,juiz, sellados e prcpar (ldas pelo in· 
alo da depois da morte do duv~dOlê, lh\ ces- tere>sado ua decisão . . 

, sação do exercício do comroeroio e da. disso
l ução. e liquidação da sociedade. 

§ 1 ; v No caso de morte, o requerimento· 
. serll. admittido até se vencer o pra.:w maximo 
de um anno do fa.lleciroento do devedor,' 
com Cundamento : 

L em algum dos factos indicativos do 
a rt. 7•' verificado em vida do devedor ; ou , 

li, ·em não paga!llcnto de divida liquida c 
. certa., antes ou depois d(l, ·morte , 

§ 2. • No caso de cessação do c:.;ercicio do 
· commerc1o, o reque1·imen to será ~drnittido 
eroq uanto não deco1·ri4os dous annos da. respe
ctiva a.vol'baçã.o no registro da firma, ou úe 
qua.lq uer ou'tro facto indicativo da · t el'Ini
nação do negocio, desde que Ee verifiq ue uma 
das causas dos ns. J e Il do pa ra.grapho 
.antecedente. 

§ 3.• ~o caso de dissolução c de liquida.çful 
.da sociedade ipso jure, ·ou a requerimento de 
sooio, a. :fa.llencia. poderá s er requerida em

·qua.nto nílo liquidado detinitiv(Ulleote o pa.s-
·sivo social.. · 

Art . . 20. A viuva e os herdeiros do de
vedor o representarão, no processo da fal
·lenciai, para todos os clfe itos commerciaes, 
.. a;n tes ou depois da sua : decla.ração ; e bem 
assim o liquidante, em relação á. sociedade 
.em. liquidação,. amiga. 'lei ou.iudiciaL 

Art . 21. O devedor requer1do pa.ra a . de
·claraçã.o da !alleneia póde excluil-a., arguindo 
.a. .fa lta d.e qualquer dos elementos const.i.tu
:tivos e concorrentes para a verificação do 

CAI.:'lTULO lii 

Mlli O PREVENTIVO DA DECLAR A-ÇÃO DA 
PALLENCIA. 

Ar t . 23. O devedor commercia.ote, com a 
Jlrma inscr ipta. no regi.•tro ~lo commercio, 
]!óde prevenir a declaração de sua. ftlllencia 
por meio de n.ccordo 0 11 concordat :1 valida
mente formada. com os credores e bomolo
gat!a pelo ju'iz do commcrcio da sédc de seu 
principal estabelecimento. 

§ l. • O requerimento para o accordo deve 
ser apr()sentado a ntes d.e decorridos dei tlias 
do .Protesto de não pa~amentQ ~e d!v~da. Ji
qutda e ocrtt\, e precooer ao de fo.llencHl. . = 

§ 2.• O requerimento deve ser instruido 
com a proposta. do accordo, expondo o de
vedor as causa~ do seu eslado, e fazondo-o 
acompanhar : 

I, dos livros de seu com:mercio ; 
II, do balanço exacto do nctlvo e passivo, 

com exclusão das di vidas a que . se possa. 
oppol' a. proscr ipção ; · 

UI, da conta demonstrativa de lucros e 
perdas ; · 

IV, da relação nominal dos credores, seus 
domioil!os, natureza dos títu los o impor
t,,.ncia. de cada credito . 

Art . 24. Apresentada. n. petição, o juiz 
mandar1L expedir editacs de citação com o 
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prazo de dez · dias e ca~·tas aos croriorcs co· 
n_hecidos e preseutes, para sciencia do pe

. d1do de homologação e dentro do dito pt·azo 
fazerem suas decla.rações. 

E' dispcnsa.vel, nos cditaes de cart<\S cir
culares, a. tran~crípção littel'a.l do requeri
mento e da proposta, bastando sua, p ublicação 
em. resumo. 
~ L • Em ~ia., loga.r c hora designados no 

edltal, reum ndo-se os ct•cdores sob a presi · 
dencía. do juiz, e presentes o devedor e o 
reprcscnta.ute do Ministerio Publico, o es
crí vão fará. a leitura da proposta, da. relação 
nominal dos ct•cdores e de qualquer outro 
documento por estes solicitado. 

§ 2." Não se otferecendo duvicb, nem con
testação sobre os et•edítos inscriptos na l'C· 
}ação apresentada o havidos por verificados, 
o juiz homologará o accordo, dando por dis
solvida. a reunião, depois de lavrada a re
spectiva acta, que assignarâ com o reprc

. .sentante do Mínisterio Publico, devedor c 
credores presentes. 

§ 3.• Si algum credor, não ínscripto, com
parecer á reunião c exhiuir titulo legal da 

· su;r. divida, sel'á admittido a tomar parte 
nas delibot'aQões, caso não seja. contestado. 

§ 4. 0 No caso de contestação ou rlc recla
mação contra os ct•editos indevü.la,mente in

. cluidos ou excluídos, o .juiz suspenderú. a 
reunião e nomeará dou.~ credores, dentre os 
não contestados, que, em sua presença c as
sistidos do rcpl'Cscntante do Ministerio Pu
blico e do devedor, procedam a. exame nos 

·livros deste e dos credores reelama,ntes e 
mais diligencias necessarias a bem da syn
dicancia. .sobre a. procedcncia. ou improce
dencia das reclamações, do que se lavrat•<t o 
competente auto. 

§ 5,• O examo poderá ser feito :pm· dous 
pel·itos d<\ nomeação dos ct•edores e do cura
dor das massas fallidas. 

§ 6.• Os credores, om commi~sfio, no prazo 
:ma.ximo de cinco dias,· tleverão apresentar 
seu parecer por oscripto, e, .iuntando-o o 
escrivão aos autos, os fará conclusos ao juiz, 
devidamente seUados c preparados pelo in
teressado; e dentro de igual pr:Lzu serã pro· 
ferida a sentença, homologando oa não o 
accôrdo . ·• 

Art. 25. Si a proposta apresentada polo 
devedor não csti ver a.ssignada :pelos credo, 

. res, o edital de citação do a.rt. 2~ :lnnun· 
oi ará a proposta e os notificará pam ,no prazo 

. do dez dias, remettorem a juizo, além do 
voto de accei tação ou recusa., os documentos 
de seus creditas, de que o escrbrão dará. o 

·competente recibo. 
§ 1 . • Findo o decendio, o JUlZ . assignará 

novo prazo de dez dias para, dentro delle, o 
: ·.impetran~e e os. credores allegarcm e pro

"Varem suas reclamações, 

§ 2. • Decorrido o segundo deeeUtlio, si ne- . 
nhuma recb,mação for arguida contra a. pro
posta c as votos recebidos attingirem o com
]Juto lcgo.l do passivo 1)ara a formaçllo de 
accôt·do (art. 26), o juiz ·o J10m.)logaJ.'á; ha
vendo, po!'éro, rcclmuaçõ<os, <Jbse r va r -se-ha 
o disposto nos~§ 4• c 5• do ;wt. 24. 

,\rt.. 2G. Silo condiç,ões c~senciaes para ~L 
vaUdado do accórdo,salvo annuencía ua tota.· 
Iida.c!C~ elos crc<lorcs, além dos r r"Juisi tos do~ 
§§ 1• c 2• do art. 23, qt1e a proposta seja de 
pagamento de 30 ou mais por cento e appro· 
vo.da ou vot~da : 

(<) por c1•edorcs que representem 4/ 5 do 
passivo, si o di vidcndo for de 30 a. 50 p or 
conto; 

b) por ct·cdores que rep1·escntem 3/ 4 uo 
passivo, quando u dividendo for superiot• a 
50 por cento ; 

c) PO!' prazo nilo excedente de dons annos. 
Al't. 27. :f o computo dos creilitos para a 

validade do accôr,lo serão excluidos os CI'G· 
dol'es da massa e os de dominio (reivindican· 
tes), separatistas, privilegiados c hypothe
carios; salvo os qnc toma.·rem par te nas de
li bora.ções, cujas importancias set'ão addi
cionada.s na conforrnidad!.! do§ l 0 do a1·t. 218 
para ~t fol'Ina.ção do passivo Ieg:J.l , Jtcando 
eqnip~wauos aos chi1·ographarios para t odos 
os effeitos. 

Art. 28. São causas legitimas de recla
mação : 

L dolo, fraude ou má fé do devedor ; 
I!, incapacidade ou illegitiruidade de algtlm 

dos signatarios do accôr<l.o ; 
III, conluio do devedor com um ou mai~ 

crel1ores signatu.i'ios do accôrdo ; 
IV, simulr.çi'í.o de crerlo1'es para a fm•maç:ão 

do computo legal do passivo ; 
\ ' , orro <'I e "alcn!o. 
Al't. 2Q. As rccla.ma\·õcs so.rão apresen

tadas por potição, que o juiz manda.rá autoar, 
sepo,rada.mente , t;mtas <.tna.ntos forem os 
reclamantes, p;ua serem j tmtas aos autos do 
accôruo por um só termo, cp1e lavra.rá. o 
escrivão, depois de findo o prazo da :prova. 
assignado aos credores. · 

§ 1.• A Pl'OYa ser<t produzida, no termo 
improrogaYel do decendlo dos a r ts. 24 e 25, 
§ r•, com citação do devedor. 

§ 2.• As c listas judioiues das l'ecla.mações 
correrão por conta dos reclamantes. 

Art. 30. Os editaes dos arts. 24 e 25 
serão atHxados fltL Praça do Commcr cio, onde 
a houver, e casa das audien cin.s, e impressos 
por tres vezes, pelo menos, dentro do ~e· 
cendio, no jornal offlcial c outr o de ma1or 
circula.çã.o, que ha lJi tua.lmente publique o 
expediente forense, indicado pelo juiz . 

Al't. 31. Os credores pedem comparecer e 
deliberar por si, seus legiõimos r epresentao· 
tes, ou por procurador cl.eviJamente habili· 
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tado, por iostrumerito publico· ou pM;tlcular I ·. · . CAPITULO IV - · ·· · 
ou communica.ção telegra.phica, cuj a. minut11, · · · _ _ · 
a.uthenticada o u legalizada, deverá ser apre- nA DI!:CLARAÇAO ou DENF.GAÇAO .TUIHCIAL nA: 
sentada M ' exp(ltl.idOl' e mencionar essa. cir - ~'ALLENCJA, PR0Vlli1ENTOS E RECURSOS 

c~insta.n~ia ,; sendo permitti<la. a representa- sEr ÇÃO 1 çao de dtversos credot•.es por um só manda· ' 
tario. PALLSlt\Cl A. E. 

PROVWEN'fOS Art. 32. O devedor, durante o proeessoda 
homologação do accôrdo, não poderá alicnê\r Art. 39• A compotcncia n . 1.a. (t.S ca.usa.s d(f 
ou hyp"thecar seus bens, nem contrlibir """ d' 'd t · - d · fu!lencia. é privativa dos juizes. do commct•· 
novas rvr as sem au orrzaçao o Juiz, pré· cio com jm•isdiocão ospecia.l ou oumult.tiva. .. 
vin.mcntc solicitada c just!tlcada.; . Dellas não conhece a Justtça. Federal, ainda. 

Art.. 33. A homologação torno. o briga.torio q nc interessa~a como credm'a. .a Fazenda. Na· 
o Mcôr·do para. t odos os creJores chirogra. cional, cujos direitos serão defendidos. pelos 
]lha.rios, ainda. que dissidentes, com excepção r espectivos r epresentantes do Mini3tcr io Pu
dos que fQl'Cm excluídos, e provarem oro blico. 
aoção r egular a legit imidade de seus cre~l.itos, · Art . 40. O juiz commcrcia.l competentG' 
o obsta a declaraçã.o da. f:.ülcnch\, salvo a para. declarar a fallcncia é o .do domicilio ou: 
sua · resci~ão nos casos do art. 35 . sóilo jul'idi~a do principa.l estabelecimento 

Art. Si. A negativa da . bomologrtção iro- do dcvodo!', conrormo a inscripção do rogis-
ta • il tro d~ sua firma. · por em ,a cncia, 11ue deverá. ser dccbrada § J.o Cor.sidot•a·sc estabelecimento priu-

pelo juiz. cipal, para. os ctrcitos da competcnçia., a casa, 
Art. 35. O accôrdo homologado pódo ser filial ou succurs~ü do outl.·a. silua.da. fóra. ·do.~ 

rescindido, a requerimento de qualquer Bra.zil. desde que opere por conta e· J'espon~: 
credor : sa.bilida.dc pt'OPl'ias . . . · 

I, po1• má. fê do devedot•, antes ou dopois !'i 2.• Tendo o dovd or dons ou mais esta~ 
da. hom ologação ; bciecimentos independentes, ·em . diversos · 

H, si, por negligencia. ou cu lpa do devedor, paizcs, são cem pat entes os juizes ou wibuna.e:; 
o activo da massa, se deteriorar, de modo dos l'cspeciivos d.omicilios. · . 
que não po~a. satisfazer o accôrdo ceie- Art. 41. A fa,Hencia dos negociantes· aro• 
brado ; ,. bulantC3, emprezarios de circos e espe~ · 

m, si o concorda.tario incidir em !a!lencia. eta.culos pllblicos será. declarada. pelo juiz do. 
por impontualidade · no pagamento de divida. comroercio do Jogar onrlo foram encontrados · 
posteriormente conkahida., ou si não for na occa.sião em que se lhes requerer a tal-
cumprido o accorilo ; lencia. 

IV, s1 o concordatario for condemna.do em Art. 42. A competencia. para declarar a 
fallencia. fl'nudulenta., ou por crime o. clla fallencia não elido as causas legaes de sus- . 
equiparado. · peição, quo poderão ser averbadas pelos in-

§ I.• Apresentado o requerimento de ieres.."ltdos. 
re3ci.são do accordo, o j uiz mandará. jun tar Art. 43. A competencia para a declaração 
aos auto3 o abrir viilta. ao co~cordatario da fallenci o. fica preventa. nos casos de liqui.
para r esponder em 48 boras, conto.da.s do dação judicio.l já dccl'Otada, de firma indl· 
respectivo termo; e, findo .este prazv, ~o- vidual ou soaio.l, e da requerida com funda· 
brando o eserivã.o os a.ntos, os fará cooclu6os mento no n. IX do a.rt. 7•. . 
e o juiz j u igaril. pubE.:ando a. sentença. dentro Art. 44. A stmtença declara teria da fal· 
de igual pra.zo. lencia. devo ser proferida no prazo (\n 24 horas 

§ 2." A mesma. fól'ma de processo será da conc!u:;ão do feito logo quo tc.rminados ~s 
observada. no oaso de não cumpr:imonto ou actos p•·eliminarcs e prepat·atorJOs, e publt-
1nexecução do accôrdo. · · ca.da immedia.ta.mente pelo juiz em mao do 

Art. 36. A Sllntença de rescisão do accôrdo escrivão. . . 
Importa em falioncia, que .será. dcclara.ila A:t. 45. A sentença deve summ~r1ar as 
pelo juiz . · . · . razões d!l facto e de direito e motivar a de- · 

Art. 37. Da sentença quo homologar ou cisão; e a que declarar a. fa llencitl': . 
nã.o o accôrdo, c rescindil-o Oll não, podem .I. indicarà ·a. hor a da. abertura.; entén
&ggravai· o impetran'te e o crêdor doca- dendo-se, no caso de omissão, ter sido ·ao.· 
bido. ' meio-dia. ; . 
·. Ar.~. 38 .. O a.ggravo, qu~tndo declarada a H, ftxará o seu termo legal, a ·contar da, .. 
falloncia, n iio snspend<' a arreca.da~o dos data em que se tenha verificado o .estado de · 
bens e diligenaia.s asseauratorlus dos direitos failencia, sem quo, no entretanto,possa. _retro-. 
dos 'ci'cdore~. craltil·a a época que exceda de 40 dras da 
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!h,ta. do primeiro protesto por impontualida.d<: 
de pagamento, do. decl~rJ.ç:ão .do ~ovcd,?r, ou 
do re.lueJ•imento para a JUStlficaç·rw do 
<l.rt .. B•; 

lU, decrd<mi a prisã.o prcveot.iva do frtllido 
que se occullar ou ausentar, lm.vcnda sus
peitas fundadas de culpa ou fraude ; 

IV, ordenará a.s diligencias nocC*Isctrias a 
<1em da defesêl e conservaç[o dos direitos dos 
aredores. 

Pal'l1"rapho unil~a. 0.; ~\·n•l icos seriio nJ
moados t!o lU0!\0 pl'e~,;Iipto no \\!t. :\3, § 2, 
Sel'Yíndo de curador fi~~al o curado1' das 
massas fallUas, ou on lo não JtouYer o 
r·epresent11.nte do mini~Le1·io publico. 

Art. 46. A sentençil. doclal'a.toria da fal 
lencia. pó<le ser precedida. . do segue~tro dos 
livros, correspondencía., titulas e bens do de
-vedor;. decretado e.-,;. officio ou a. requ7.drnento 
do ·interessado.- nos casos do art .. 7, como 
:providencia assecura.tor1a. do acttvo. 

. S()qttestt•ados os bens, ficarão sob !!- !l'uarda 
!l<l deposita1·io idonco no1ncado pelo JUIZ, po
dendo recabir ~ nomeaç,ão no proprio jt•sti
:ftea.nte, que a.ssigna.rll. o auto respectivo sob 
as penas e responsabiiida.des iegaes, ~té a sua 
e~trega_ ltOS syndicos da. fallencia. 

·Art. 47. Publicada. a sentença declal'a.toria 
1la. fallcncin., o cscrivã.o, dentro de duas ho
r<\s; alfix:a.t'á..um resumo, por .edita.!, á po1·ta 
do· juizo o dn. casa comnJel'Clal do fi!.lltdo, 
rep1·oduzído na. im!lrensa., onde a. houver, la
vrando a competente certidã:o pa.t•a ser junta 
aos autos.-

§ 1.• No edital se UO'.ificM'â o fa.lUdo para. 
·i1.SSigna.l' tormo de presença a todos os actos 
ilo ·praoosso dcatro da prazo de 24 horM, sob 
p-3na. de prisão po1• 30 dias , 

§ 2.o No 1·e~umo se riÍo omittid:1s as dili
gencias em sog i'edo tio jusciçct, que ordoBa.l' c 
declarar o juiz; e, contt'a.vindo o escriváo, 
~erd. ~uspenso col'receiona.lmente por dous a 
~eii! mezes. 

gístl•o gerai para. a. respectiva <W[)rbac;ão , 
qu:tndo em seu C;J.l'éOI·io tiver· sido inscrip ta 
a firmn. 

Art. ,18. Decorl'ida.s as 2! hora~ do edi.taJ 
do u·tigo a.ntct•>ot• c aprC$ecl;ando·s .J o üt.l
lido, o ,juiz o iutorrogad, depois de assi
gnt~do o tet•mo de 1n·cs~nça. inquirindo sobt•e 
'l exis~encia. de outras dividas :particulares , 
({Ue na.o <IS eonstante.> de seus livros corn
mot•ciaes, e, caso exis~•m, uever·ão sor ospe
cillcada.s. 

1\l't. 49, Não se apresenta.ndo o fallido, 
sil.lvo e~cus:.t moUvaua o provada., o intOL'l'O
ga.todo se fu.l'á. clrectivo pela Pl' isão, cujo 
U)and~do o esct•iviio passarlt indepcndonto. 
mente de rlespa.cho do jltiz, depois dt'l laYril1· 
!l!ls autos :1 competente ce1'ti.Jão do decurso 
d<t~i 24 horas do edital do art. 47 e Lla revelia 
do fil!lido. 

Art. ;,o_ A sentença. dcclal·atot•i.<\ da fal
lancia do sociedade devo decret:\1' s imtJlta· 
noamento a dos socios pessoal e sol ida. r ia· 
merJte responsaveis, inc!uindü-S9 seus nome.> 
na publicaçã.o e cmnmnnlcaçõGs do § 3• do 
art. 47. 

Al•t. 5!. Nas socicdu.dcs em conta. de par
ticipação. sómeote os socios ostensivos e ge· 
r entes podem ser decla.rn.dos fa.Uidos . 

Art. 52 .. O sacio de lndustria que conh•i
btlir para o capital com alguma quota em 
dinhGiro , bens Oll e.ffcitos, ou for gerente de 
firma social, fica constitujdo socio solidario 
aoJ:U toda. a rcsponsabilida<lo e sujeito aos 
ofieitos da falleneia da sociedade. 

Art. 53. Declarada. aberta. a f;t!Iencia e pu
blicado na fórma. do art. 47,' o curado:r- tiscal, 
a quem será. em neto succossivo no tificada a. 
sentença, ac0mpanhado do escrivã.o, dou·i;ro 
de duns horas, procederú {\ arrecudt~çD.o dos 
livros commarciaes do ftlllido, que ser·ão eu
cerm.dos, lecba.rà o eshbelecimen to com·. 
mercial, pondo-se os compotentcs ~ellos e 
la.vrantlo-sa termo qnc scr ti. juoto t\OB 
uutos. 

§ 1. ' Dentro das 4.8 hora.~ seguin tas, o 
§ 3 .• O juiz otndará. ás juntas ou lnspecto- cm'ador ap•·esentará ao jui·~ a relllção do> 

Tia:;; conimllro,iaes, communicando o nome G dez ID<\iore credoxes, extrahida por ello ou 
~ognomo .do fallido para as respectiva~ an- por pecito de ~ua. confiança o nomeação, dos 
notaçõ<.lS e averbações no registt'o do co rn· livros do. i'alliilo .. 
mercio,e no de insel'ipcão de firmas; e officiará § 2 .• Dentre c~tosilez cl'adores e juiz v o" 
igualmente á.s .AlfandGgas e Mesas de Reodas, meara dous syadicos; V!lritlcad~ls duas re
~ Associa.ção Conimercial, ao presidente da cusas de cradore~ p:wn. o ca.l'go de syndico, o 
J unta. de Corretores e <i administração ou juiz podet·a nomear pe!>oa. Gstranha á m:lssa, 
ag~ncia. do Col':reio e dos Telegl'apllos. po:•em d.e nutoría Pl'ollidade. 

§, 4.• Si não existil' Junta Commercial na Art. 54, A nomeação. dos syndicos não 
siid.e do estabelecimento, a declaração da fal- impedG.a qualquer credor de rcquere:r ~ Pl'O· 
len.Cia será. communíca.da. ao offlcia.l do re· mover o ctae for a. bem da. massa fuU1da.. 
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SECÇÃO li preforcncilli á.os credores do estabelecimento
existente no estrangeiro. 

"""' FALr.sNc".~ DECLAlÜ!.>.~s Fón" o" mlPuol.rcA § 2.• Credore·~ locaes se consideram os t itu--
Art. 55. As sentenças est1•an!Jeiras t1ecla

_1'atol•ias de fallencia de negocmntes domi
ciliados no p:liz onde fol'am proferidas, não 
sarão exequiveis na Republica sem p1•évià 
homologação do Supremo Tribunal Federal. 

lares de creditos que devem ser pagos nn Re· 
'publica . 

.11.1·t. 62. Havendo pluralidade de concurso 
de cr~dores, as sobras que resulta.rcm a favor 
do fallido, n(l. Rcpublica, serão postas á. dis· 
posição dos ei'odores dos outros concursos. 

· Art. 56. lndepeudeotem!mte da bomolo· Ar t. 63. No caso do .art. 60, os credorea 
gação, os syndicos, administradores, curado- não locaes farão v:tler setiS direitos pe
ras ou outros 1'epres~nt..1.ntes legaes da. massa, rantc o juiz ela fallenci:I. o concc.ireerã.o com OI!· 
exhlblodo a carta. de sentença e o acto da no- loca.es. 
meação em fórma au thentica, toem qu:úi- Art. 64. A lei local regulará a. classificação 
da.de, como mo.ndata.rios, para requerer na. dos creditos. 

· Republica diligencias conservat01·ia.s dos di- Art. 65. As concordatas e meios de pre· 
reitos da massa, cobt•ar dividas, transigir, s• vonir e obl.tar a declaração da. fa.llencia, ho
pa.ra isso tiverem poderes, e intentar acçõés, mologa.dos por t ribunaes estrangeiros, ficam. 
sein obrigação de prestar fiança a.s custas. sujeitos _á formalidade da homologação do 

§ 1 • o procurador que intentar acçii:o 011 , art. 55 e sorão ol•rig~torios ião sómOD:te para,. 
· . -' .. ,· . . . _os credores ret1:ientes na. Repubhca que 

promo~e1 os actos JUdiCtaJtos, fica obrigado houverem sido citados para tomat• parte em-
ao pa~amento d~s custas. _ . . • suas deliberações. · 

§ ~- Todos o, actos quo tmpoita.rem 6..:t· Art. 66. Declll.rada mais de uma fallen-
ecuç,'l.o da, se!ltença, .ta.es cor~10 .a a.l·~~ecadaçao ela, as incapacidades do fallldo são r egu
e a.rrem~ ,a.çao dos bens do iàlhdo n«a podem ladas pela lei do paiz onde ti ver <lo miei!! o 
ser pt•a.ti.cados sem que ;1. ~antença., s_e torne pessoal. 
~xecutor1a /ela ~?~olo.,_!lça_o, guatdando-se Art. 137 . Havendo trata.do ou convenção, 
e~s fórmula .. de du elto P<\trw · re~ulando a e:tecuçã.o do sentenças estr~n-

Al•t. 57. Não são susceptíveis do execução gemts dec1aratorias de fa.llencia, obser,·ar-se~ 
. na Republica as sentençe~s estr:mgeil•as de- lla o que nelles estiver estipulado . · 

cla.ratorias de fa.llencia de commarciante 
brazileiro aqui domiciliado. SECÇÃO m 

Art. 58. Os credores domiciliados na Re
publlca, que ti,·el•em llypotl1eca. sobre bens 
aqui situa.<los, não obEtante a ho1nologação At•t. GS. A sentença denega.toria da fallencia. 
tom:tnd.o e:"Cecutoria a sentença do· aber tur:J. deve sol' publicada em mã.o do escrivão, no 
da fallencia, não ficam inhlb'idos de de- mesmo pr;tzo do a1·t. 44, p1·escidindo, porém, 
mandar seu8 creditos e Clcutit· os bens hy- d:.t sna afli!;a.ç:ão por edital. 
pothccados. 

Art . 50. Aos c1•edo1•e.s cilírogrnpua.r los do- A1't. 69. A sentenÇa. denogntoria dll. fll.l.-
nlici liados na Republica, que na data. da. ho· toncia·não Í<\Z caso julga.do; o crorlor deca.hido, 
mologa.çã.o tiverem acçõe.> em juizo con tt•a o pol'ém, não podara. repetir o pe<lido da suo.. 
faUido, e licito proseguir nos termos ultot•io· declat·ação com fundamento em fa.e~os jul
rcs do processo e ex:ecntal' os bens do i'!l.llido gados impl'ocedentcs pela sentença anterior , 
situados na Republie<t. Art. 70. A sentença. om L• ou 2• instancJ.a, 

A1·t. GO . A sentenç:.t estrao~eira decla.ra.to- dcnega tol'ia .da fa.lloocia, falsa ou dolosa
l'ia do fa.lleocia de commercnante que te11ht1. mente requerida, condernna.rá. o requerente· 
dous estabelecimentos, um no pa.lz de seu á prestação das perdas e damnos delta resttl· 
domicilio e outro distincto e sep~l'aclo na tantes. 
Republica, não comprellendc em seus etreltos · § 1. • A ccndemua.ção sorú. liquidada na.. 
o estabelecimento existente na Reptlblica. exllcução di1 seni.ença. que denegar a ·fut· 

Art . 61. Sob1•o os bons c:üstentos na. Repu- loncia., observando-se ·o processo dos arts. 504-
blica podem tornal'-se t'ffectlvas medidas !1. 50ô do regulamento n. 737, do 1850. · 
aSSGcuratoria.s po1• meio de cartas rogatorl:.ls § 2.• A. condemnação não poderá ser omlt· 
que obtiverem exequahll' do.Govel'UO F'ederal, tida quando manifosta a má. fé do roque
o, uma, vez cumprid<J.s, sol'âo .publicad.o.s.com ren·~e. . 
o prazo de 60 dias. ' § 3.• A negativa da indemnização não di~ 

. § 1 . o Aos credores Iocaes é facultn,do, em l'lme o direito do Pl'Cjudicado á acção d1recta. 
taes casos, requet•er a .declaração da fu.l competente, que poderá intentar, ainda nos 
lenQia do. estabelecimento situado nr~ Repu- casos de imprudencia ou negligencia cu.l-
b!ica; e serão pagos-pela respectiva massa. de pa \'C I. · 
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SECÇÃO IV 

noS "RECL"RSOS CON'l'ltA /'1 S8NTENÇI!. 

Art. 71. Contra a sontença dccla.ratol'iC~ 

cht fallencia, o, requerimento de credor, é 
admissivel: 

§ 1. o A opposição de mnbal'gos, ou a. in
terposição de aggra. YO pc.lo fallido, seu legi · 
timo t;epreseutantc ou succes~ot·. 

§ 2.• O aggl'avo pelo credor prcjutlicadc) 
no provimento \'c la ti v o <i fi:mçii,o do 1.ermo 
legal da fallcnma.. 

§ 3. 0 Nem os emilal·gos, nem o aggravo 
icem cll'cito suspcnsh·o para obstar a arre
cadação dos bens e quaesquer diligencias 
<J.sseenr<>t'.Jrias U.ob diruiws dos ct·etlorcs. 

Art. 7:\l. A petição para embargos deve 
ser apresentada dentro de 24 horas que se 
seguirem á.s do edital da publicação da sen· 
tença e, mandando o juiz autoal' com Lras· 
lado do processo depois de notificado o credor 

§ 2o, de instrumento, interposto polo cl'B· 
dor requerente da fallcncia, quando julgados 
provados. 

Art. 75. A seu tença declaratoria da. fal
lencüt,em 2" ínsta.ncia,poder<t ser cmbar<>ada 
1:1 primeim .. sómcn te para o elfei to da. p~·ova. 
du razão relevante de direito que a ell:clua, 
quando desse moio não ttver usado o fa.llido. 

Art. 76. Na. opposição e processo dos em
b~rgos se observará o <lisposto no art. 72, 
reiUettendo-se os autos, uepoi~ d~~s allega
çõos fioacs, ti. ·instanci;~ da SCIHeuça (\eclara
toríu da fallencia, onde serão j ulgados pala. 
mostna. fórma tios agg1·avos. 

At•t . TI. Contra :t sentença dencgatoria. 
da fallencia pódo aggl'<War o credor dcca
lüdo; c, si houyer assistentes, dcvor(io in~er
por e minutar o L'Ocurso no mesmo termo, 
conjtmta.ment(J colU a p~trte assi stida , 

CAPITULO V 

l'CCJ.UBl'ente da falledncia, O CSCl'iYãO abrirá DOS El'FEITOS JUIUDICOS DA DECLt' l"Çt-\.O DA. 
Yista ao advogado o embargante, por termo • '" 
de dous dias, para deduzü• os embugos, e ·l'ALL

81'ica 
em seguidn. ao advogado do emb:1rl(ado, por Art. 78 .• l sentença doch•1·u.toria du, tal-
igual. pt•azo, ptwa. os conkstar. · lencb. institue 111n jt1izo un iver sal, indivisi-

§ r. o Vencidus o.q dou~ t•efet•iuos prazos, vol o comprohcnsiyo de todos os bens, dil·ei
as pu.rt.cs se1•ão admittidas a l)l'Olluzir a. sua tos e acções tlo falliüo, para os fins tb liqui
prova no termo de seis dias; o, findos este;; . Ilação c p;.~rtilha. ptJlog credora:;, pot· ella. 
ser•ão os autos continu:tdos com vis ta, por inYestido~ de ::~tlll. udmiuistn•ç:ío c disposição 
llous dia.s successivamento, a ca.da. um lio~ por seus Jogitimos representantes . 
advogados, do embargante o do embat•gt.ulo 
0 ao cumdor fiscal tambem por dous !lias, Art . 79. Os oJreitos jurülicos da declara-
e com as r.llog-J.çõos ou sem ell:Js Y!lllcido~ çl'ío jutlicitd da f'allencia. são : 
estes termos, serão conclusos no Juiz, quu § to, do Ol'dcm privad<t, ou propt•iimente 
Pl'Ofal'ir:L a sua decisão e m prazo niio cxeo· civis, tendo por fim dochu•;u• os diroitos do 
clcntc do 30 dias, contados 1t:~ pnhllMç't.o da devedor pal'a com os seus cretlorcs c tlostcs 
sentença. eu trc si ; 

§ 2.•Todos os soiJrotlitt>s termos silo C:.~.ta.es § 2o, do Oi'dem publieu, ou p t•opria.mente 
e improrogaveís, 0 col'l'Orão, intloptJnd,~nt.e. penao;;, para o Jlm ti:J. ropt•essão dos ac r.os de 

t d d I .1 impt•obid<Ldo do tlovotloe e tot•co iroo, n elles 
mon e c espac 10 ou (e assigna<)iio em unvolv ido.~ d irecta. on inrlir,,ct<tmen lo, om 
audiencla, sob l'Csponsahilidadc do osct•ivão, fraudo !los creu ores. 
obrlgudo o. diligrmcial' a. ontrogt~ o promov1:r 
otlicialmcntc a. cobmnç<~. dos autos, ropro· Art. 80 . Os offeitos jttl'idicos da 1\üleocia. 
sentando ao juiz ·contt•a os ;~dvogt~.rlos re- só dccorrom dr. sentoaça. d.ccl:tratmü, con· 
t.a.rdatarios ou r otentores, :~.fim de torna.L-a diÇ<io do fól'IU t\ piLra. <> qu;\lifica<;5,o legal do 
elfcctiva pelus meios legacs . racto preexistente, constitutivo uu indicativo 

§ 3. o os em lJargos sontlo julgados pr·oce. do sou estado. 
dentes , o juiz ordenará na sentença. a. r e intc A_rt. 8 t. Os o!l'citos civis, em relação a.o 
g ração do falliclo em todos os seus búns , di- fotllldo, affecw.m a sna pess0a, bens e con
reitos c acções repondo-se tt1do no 1 ntigo tractos, em q uc figurar como par to . 
estado. ' · '' ( Itelativo.mento ~os crodoro~, os oll'oito~ ln-

Art •. 73 . A petição de agg1•avo d<we snd ~u~~ na suspensi'l~ ~~s. acçoes e exllc.uçoes 
apresentad<t dentro de cinco dii\s do trwruo rmtllVl~uacs, J!a. cx1;;1b1hdado dos Ol'O<.lttos. o 
do edita l do at•t. 47. e~ssa.ç:ao dos JUPOS contr:1 a m:.~s~ u., . quando 

Al't. 74. Da sentença sobre os embargos nao ohcgm· para p:.~gamonto do prm<llpal. 
oppostos á dcc1a.raç1ío dr. fallencill é o.dmis· Art. 82. A fallcncht tlo sooiedo.de em nome 
slvel o aggravo : collectivo, de c:.lpital e industria c em com-

§ 1•, de petição ou lle iustrumento, inter· mandita simples, ou por o.cções, aCltWt'ota. a 
posto p elo fallido, quando julgados não pro- de todos os socios pessoal e solidariamente 
-vados ; rcsponsaveis . 
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A· fa.llencia. de qualquct', ou de todos os r Art. 87. Q1tando muo. mesma pessoa f( 
S()Cios solidarios, não produz a das sobre·' rnemul'O de diversas sociedaües com divers< 
ditas sociedades, salvo as que s~ acharem I wcios, fallindo uma, os credores della ~ 
neste estado ; considerando-se, poróm, dis-j poderão executa.r a quota liquida que o soei 
solvidas de pleno dil•eito pat'<• m; effeitos da commum tiver nas sociedalies so ln mtcs, <Ü 
sua liquidação judicial. pois de pagos os et•edol•es destas. 

Art. 83. Os socios commanditar~os que se Estd. disposição ter~ loga.r nos c~sos em qu 
tornarem solid:Lt·ios, não ütcidem nos etfeito.>· a~ mesmas ~essoas 1ormarom dtversas so 
da. fallencia da sociedade, mas respondem ctedades ; . !all_1ndo _ Ul"9<1• .. os crodot·es d 
in solidtwn por todas as obricracõe;,: soeíaes. mas~1l. fallld<t so t~rao <ln'cl w SJbre as mas la 
. § l. o A solidariedade dá.-;e quando 0 com- solventes, depms de pttg-os ?s crelo.t•us de~ tas 

ma.nditario pratica. algum actó de gestão, Art~ 88. No c:tso de f<1 llu• o soc~o. ge~.:.ent• 
ainda mesmo como procurador, fLLz parte da de. socwJarle e~n conta de pa.rttctpaçao, • 
fit•ma ou quando não existe contrn.cto re.,.is· !tctto ao te1·cen·o, com que1u houvel' tra 
tndo: " . t)do, salda!' todas as. contD,s .que cJm. ell• 

§ 2.• A solidarioda•Je pelo facto da gJ.iltií.o : t!_vor, posto quG a.b H'o<l.S deb:ullo de destgn·~ 
deve ser declarada em' a.cçã.o dil•ect11. compe~ çaes chstmc~as. co1? os fundo> p~I:ten.centes ~ 
patente intentada pelos ropresentao.tes da quaesquer.das mesmas contas, muda que o. 
massa.' outros soctos mostl'orn que _ess~.s fundos lhe: 

pertencem ; uma. Yi:lZ que nao provem que < 
Art. 84. Os socios ue I·Cdponsahilidadclimí- dito terceiro tinha. conhacimento, antes <l~ 

t~da., na~ commanditas simples ou por acç?es, fallencia, da oxistencia. da. sociedade. 
suo obl'tgaJ.os. a preellcher a~ resp.ecttvas Os socios não osi;ensivos da. sociedade. e!!! 
quotas '!O cap1tn.l, quaGSJU~r que seJam as conh do p:wticlpação, sJrão admittidos a( 
d!spoBtçoes tio ~ontrac~o soc1al. p:1ssivo pela par&e dos fundos. oom quo con-

. § _I.• 9s SJCl'?~ r~~tssos podem set• com- tt•ibuiram, si promrem não ter sido absor· 
pelhdos a contrtlmtçao de suas quotas por vidu pelu.$ perdas confonue a parte de 
meio dB. accão decendial dos arts. 247 e se· oa.da um. ' 
gu!ntes do regulamento n. 737, de 1850. I _ 

§ 2,0 O socio que se despedir, antes de dis- SECÇAO I 
sol vida. a sociedade, tioa responsavel pelas • 
obri"ações contra.hidas e porúas havidas Ill'l'l!:lTOS nELATIYos A rr.:ss o A no >'AL!. l no 

a. te~ momento da despedidu. o_u ~etLt•ala, il.e-~ Ar t. 89. O fallido não pôde a.fastar-so de 
vida.~eate averbada. no rogts~t 0 do com· sen domicilio commercía l ssm licenç.a. do juiz-, 
merc~o. • . . preocd:da de audiencia dos syndicos o do 

Art. 8o. Nos ca.sos do falloncm de soc1e· cm•a1ior fiscal 
da~o d,i~sol ~iila, ou mosmo liq~idada, o § r. o Deve ·assistir pessoalmente, ou pot• 
soeto soltdu.l'lO quo . della s~ retirou com Pl'ocurador licenc iado, quando oceorre1• jus to 
rosa.Lva do outro somo ou somos, cuntl'a. toda lmpeJ.ímento a todos DS a:tos e reuniões da 
l'eSJ?OnsallWdado .fut:ur~, fica. suje.lto aos ra.llnocia ; e ' 
oft'~ttos da. fallcncJa,st_na.o provar o lhstracto § 2.o Auxiliar diligentcmento a.o jtüz e aos 
soctal o stm dcsoneraçao pttra com os ct•a- syndico~. prestando toda.s as informações e 
lloros. d 

1 
_, colla.bol':.mdo na !iquitlo.·;ão da ma.ssa.. 

Deolttl'a.ua n fallcncitt a. sociot a.ue, os cre· . . 
llol•es, que prévlamentc aonvierem na. 1'3· :;t.. ~o. A cvrr~~pondon~tu. o pt~t~lm· e te: 
salva, ou fizerem alguma novaçii.o com 0 lc.,Ia~luca do flJ: .hdu soru. O)ltl00 UO, nas 
socio ou socios que toma1·am sobre si 0 a~enc1il.S do Corre1o e tolcg!'aphtcas, aos syn· 
·activo e passivo social,serãoadmittidos como dtcos e P0~ estes. a~er~<L .~m sua. pre~ença, ou 
credoras pat•tJcularcs do .socw t•etlra.nte ou pessoa, P01 cllo . au.orlz (ld,t, fazendo eo~~rega. 
despedido; sã os dissidentes da dita resa.lvu. da, (],?e se rcfarn· n. 11ssum.pto estra.nbo a fal· 
concorrem á. distribuição do activo social, lencL,~. 
como credores d:t sociedade. Art. 9l. O ft~llido :p6de sGr preso adroinís-

Art. 86. )las fallencias de sociedades, os tra.tivamonto nos casos do: 
credores sociaes são pagos preci1mamente I, oppor emharaçJs ás funccõos dos syndl· 
pelos bens da sociedade, e, quando insuf· cos e do cura.dor fisel<·\J, occultar·se ou de 
ticientes, concorrem com o~ ct•odores par· qualquer modo encobrir 11 existencia de bett.~, 
tículares sobre os do patl'imonio inuividual demorar a. a.t·rec!l.daçã.o e nt\o Ol(hibil' os li· 
dos soei os. vros; 
O~ cr.edore3 pal'ticulares de cada um do.l li, receber quacsqner quantias pol' dividas 

.socios são pago~ pelos bens do respectivo Mtivas, pra.ticar llllolrluor acto prejudicial á. 
socio tlevedol' e sobra.s que tiver na socie· massa ou que motivo a.cção de nu lliil.ade, 
.dadc, depois de pagos o.~ credores sociaes . subtra.bir documentos ou dosvial' a corres-
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SESSÃO EM. 24 DE .M ;oo;TO DE 1904 

· Pondeocia. quo deve ser entl·egue. aos syndi-
cos. ' . 

§ l. o A. pri Sã.O não poderá. SQJ' decretada. 
sem próva conctudente de um dos factos ta
xati-vos dos ns. l e H deste artigo, nem 
exceder de 60 dias. 

§ 2. • Do despacho de pl'isit.o ~ admi~siYel o 
a"gra.vo. sem effeito suspensivo. 

"Art. 92. A sentença dccta.ra.toria. da. fa.l
Jenai:>. restringe o oxarcicio da capacidade ci
v il do fa llido em relação aos actos que in te

. ressam, dlrecta. ou indirectamente, os bens, 
direitos e obríga.çõe~ da. massa.. 

Art . 93. A rest ricção do exercício da ca.
pacidade civil não priva. o fa.llido de contra,. 
cta.r, contrahir divida.s e praticar (luaesquor 
a.ctos est.ra.nl10s á. milSsa. e extremes de sua 

. responsabilidade. 
Art. 94. A fallcncia. não affccta os direi

tos personalissimos, intrnosmissiveis do fal· 
lido inherentes á. qualidade de marido e 
de pa.e, nem o desapossa. d<\ a.dministra.çM 
dos be11s proprios e pa.rticula.t•es da. mulher e 
dos filhos . 
Al'~. 95. O e1:ercicio dos direitos politicos 

sO se suspende quando condemnwo o faUido 
por sentença. Cl'imina.l definitiva, emquu.nto 
durarem os e.ffBitos da condemnação. 

Art. 96. O fa.llido fica. sujeito ás restricções 
estabelecidas nas leis fisca.es e aduaneiras: 

§ 1.• ces.sa.nd1> a conce.ssão de ent~opos~os 
. particulares, quando fa.llldo o concesstona.rlO. 

§ 2.o Não sendo admittido a. agenciar nogo
. cios na.s alfa.ndega~ e mesas de rendas, sob 
. qualquer pretexto, ainda. a titulo de caixeiro 
de casa commercíal, o fallido cuja fa,llencia. 
for julgada l'ra.udulentll.. 

Art. 97. Ao fallido é vedado : 
§ 1. o Votat• o ser votado nas e leições de 

membros das juntas eommerciacs. 
§ 2.• Exe1•cor as !uneções de corretor, 

agente de leilões e tl·u.picheiro, intorpl'Cte 
de cornmercia.Uii, avaliador, perito ou arbi
trador em a.ssumptQs commcrcio.es c us de 
jurado, na con!ormidado das lei~ dos Estados. 

Art. 98. O fallido não llea privado de ex
eroorqualquer industria ou proftssão,que ilão 
a do commercio, em seu nome e por conta 
propr ia., eroquanto não rehabllita.do, salvo 
a continuação do seu negoeio, sob a ftscali

. zaçã.o dos syndico!f, nas condições do M't.l84. 
Art. 99. O fallido, em caso algum, fica. 

privado do axercicío do direito de llabqa1-
·co1'ptts. 

SECQÃO H 

EFFElTOS RELATIVOS AOS BENS 

Art. 100. A sentença declara.toria. de fal· 
l l'!:t.t.~e !ll'l'va. o fallido da administraçã.o e 
. d isposiÇão de seus berul presente• e dos adqui

Vol. lV 

ridos durante o processo da liquidação do. 
massa. 

§ l. • A administração do$ bens, publicada 
a. senionça., pertence de pleno direito á.massá 
t.los credores e scr ;J. exercida provísoriameute 
pelos syodieos nomeados pelo juiz a curador 
tlscal, e defiflitivamente pelos adminístra
dol•es. 

§ 2- o Nos casos do sequestro prcparatorio 
do ari. 46, a. administração provisoria pas
s;u·a a.o respectivo depositaria, ufi.o podendo 
cxcrcol-a o f<J.llido da data. om que for decre
tado. 

Art. 101 . Consideram-se bens presentes 
todos os moveis e immoveis que possuir o 
ra.llido na. época da. fall r.ncia, adquiridos a. 
titulo g ra.tuito ou oneroso, provenien1es de 
seu commercio 0 11 a elle estranhos e cDm
ponenies de seu pa.trimonio, esteja.m ou nio 
na. sua. posse . 

Art. 102. Be ns adquiridos, durante a fal
lencia, são todos a.quolles que, por qualquer 
titulo, vi~t·em a se incol'pora.r ao pa.trimonio 
do fallido emquaoto uão so ultimar a liqui
dação pela prestação das contas dos $yudicos 
ou administra<lore9 da massa. 

Os sobreditos bens, presentes e futuros, 
passam <l. a.dministl•ação da massa. e entram 
no. fol'tnaçii.o do activo com todos os encargos 
e onua do que forem "ravados; devendo ser 
arrecado.dOS pelos Sy naiCOS GU a.droinstradOl'GS 
ainda os p articulares fóra do gyro oommer
clal. 

A.ri. 103. Continuam sob a administração 
do fa.llido o não serão arrecadados na ta.l
lencia.: 

I, os bons doados ou leg3.dos ao fa.llido 
antes ou depois da. declaração da !&lloncia, 
com •~ clausula. de não poderem ser obriga
dos por dividas; 

li, a.s pcnsõos ,ordcna.dos e out1'a8 quantias 
a. que tiver direito, a titlllo de alimentos, 
a.posontadori ;~, rofo1·ma, ju bila.llão, ou a esses 
equiparados, salvo o consentimento do fal
lido e ile sua. mulher; 

IIf, OS V(,'StUarÍOS do fallido e de SUa fa,. 
milia.1 a. mo biJia. e utensilios n acessa.rios aos 
usos oa v ida; 

IV, os bens propr ios da. mulher (incl)mmu
nic~veis sob o regimen da oommunhão e os 
para.phernacs~ e os dotaell estimados venrU
ti'o~is ou taroatíottis cau$a; 

V, o peculio dos filhos, salvo o profecticio; 
V!, os rendimentos dos bens dos filhos me

nores . 

SECÇÃO lii 

J!FI'EITIJS n EJ.ATI 'I"OS A OS CONTRACTOS 

Art. 104. Afa.lloncia. não resolve rJeno j11Ye 
os c:ontractos synallagmatícos ou bllateraes • 

tt 
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§ 1. • Os syo dicos, o curador fiscal ou os 
admloistrador~s rodem promover ou desistir 
olo. sua. o:;:ecuçã.o, no intm·c;;se c con-vr>nien· 
cia da massa.. 

§ 2.• 09 contt·actos não inteirameute Oll:c· 
cut:tdos dão direito a :pct•das e damnos contra 
a mus.3<1,],ircfb:ados em cl"'usula no!les cxprea· 
sarnento estinulada, ou dei.ermina.dos por 
aentança judiêial. 

Art. 105. Nas Ycnd<l.S a entl'egar por 
Jll'azo certo, tenco por objecto valores on 
merca.doi'i3.1!. cuja. cotação, cui•,;o ou preços 
~~orrentod possan1 ser n.onotados, a opernção 
se rosolverl pelo pagmnouto da dlirorença, 
segundo o valor do dia dtl entrego .. 

Art. 106. A sociedade, d(' que o fallido 
fo1• socio solidario ou comm:lnditario, em 
'icommandita simple~. se reputará dissolvida., 

nter.víndo na. sua liquidação os syndicos e 
curador fiscal, ou os administradores com os 
poderes do art . 353 do Codigo. 

Art . 107. O manda.l.o, eommi~::ão, ou pro
euratorio C}:ercido pelo fallido, acaba pela 
declaracão da fulleneia . 

§ 1. • Os ados, na. qualidade de manda.· 
tario, procurador ou commissario, prati
cados pelo fu.l!ido depois de publicada a fal
lcnci&, desobrigam o mandante ou commit· 
"tente, que os poderá, no entretanto, ratificar 
e renovar o manda.to, sem responsa.bilidade, 
para. a. massa, na sua. execução pelo mllido. 

§ 2. o Os representantes da massa devem 
zelar e concluir os actos começados pelo 
fallido mandata.rio, como gestores de nego· 
cios, resRonsaveii! pelo damno da móra. 

§ 3.• Si committente ou mandante o fal
lido, seus procnrM.orcs, mandltarios e com· 
m,issa.rios, a.índa. depois de pulllicada a. sen
tença, continuarão a exercei' os poderes 
outorgados, a.M que e:oc.pt•es:õtlmeui.e roYo
gados pelos syndloos c curoJ.lor fts,J:i.l, a quem 
prestarão contas. · 

Art. lOS. As contas correntes co~ o ·fu.[[ido 
consideram-se fechadas no cEa d:.t doclaração 
di.!. ftl.llcncia.. 

§ 1. 0 O enc.n•r amcnto d~ conta corrente, 
pela. supct•veniencia da fallencia, não a.ltem 
as condi-;ões elos sous olementog forroa.tiTos 
na. sitllação dos correntistas, dehando r,ub· 
~istir a indivisibilidade do cont;:u.cto. 

§ 2.• Os valores consistente> em nume· 
mrio, inscriptasna. conta, comDer.:~am-se em 
~:.tnto quanto eonco1•rero, cem') p:~.rcellas de 
deiJit~ e crBdito, p:tra a formac;lo do saldo 
e:.:lgivel, contra ou e.m favor da massEI. 

§ 3. o Os valere~ consistentes em titulas de 
c•·edito compcosaro·so atll o. coaoot·rente 
<luautia da.s somma~ elfecti;ril.mento pagas 
no vencimento dos títulos ; devendo pre.su· 
mir-so, lia! v-o convonç.ão fc!'mal contrM·ia.. a 
cl.?.usula. condiciona.l do emb•,l.so o5.<J rcõOlYi·.la 
polo. falleneia, 

§ 4. o O cort•entista. recipion te do eff'eito, 
creditado na. conta. e não p .. go, póde a.nnul
lar a inscripção pelo extomo, ou ma.ntel-a., 
agindo contra o reroettente o co-obrigados,. 
p:ua o fim do ser embols~o in tegraimeute. 

§ 5.0 O COl'renti3ta. remctten'e tem o mes
mo direito de opção, dada a fallencia. do re· 
cipieote. 

§ 6. o A ma.ssa. de um e outro, como seu~ 
rcpresontu.u~cs. os substituo e succcdc eru
IIJdos os seus direitos, nã{) podonclo l'CCiil.ma:· 
sinão contra os actos de fraudo em pt·ojuizu 
dos c1·edores. 

At&. 109. A locacão, ou a.rrendoruento por 
prazo· c01·to, não se dissolve pela falloocia, 
salvo a do Jocatario, quando o:~:prcssamcntc>. 
e~tipulada. com prohíbição do cede1• ou sub
locar. 

Art. 110. A fiança não se extingue pela. 
f'allencia. ; su~ declaração, quando fallldo O-· 
fiador, obriga o devedor originario n. pa.ga~ 
immedio.tamente a divida, ou da.r nov:1. 
fiança. 

Art . lll. O segueo não se rescindo pela. 
ft~llencia., salvo estipulação fo1•mo.1 em clau· 
sola. da apolice. 

§ l. 0 O segurado, dado o fallimento da 
segurador, pôde pedir a annulla.ção da pri
meü·a apolice,no juizo da falloncia., para tor~ 
nar a. se~urar, antes da noticia. da termina
ção do risco ; e si ao tempo da fullencia. exis
tir risco, pelo ctual deY~ ser indemnizado n.. 
segurado, entrará este pela. sua. importa.nci:.;. 
na massa do seglU'ador fa.Uido. 

§ 2.0 Na falleneia do segllrado, o segura
dor haverá os respectivos premies como era
dor privilegkldo, e d<lodo o sinistro hnol'Ú. d'l.. 
ma.ss:\ ~t indemniza.cão devida. 

SECÇÃO IV 

Al't. 112. O fallido perde a quttl!clado ju .. 
ridlca. pr~ra intentar ou defender, em ~etr 
nomo pessoal, as acçõcs quo iotorossarem á 
maesa, so.lvo a assistencia. que podel".l sor· 
facultad<l, nos termos e pela fórmu. dos arti· 
gos 123 a 126 do reg. n. 737, de 1850, consti
tuinllo, á sua cush, advogado que o reprc~· 
sente em juizo. 

Art. 113. As a.cçõas p3ncleu tes con tr:~. o 
uevedor 1'allido e as que pos~'3l'ÍOl'mente ú' 
fallencia h ou vereni de se1• intenta das Eó po .. 
derã.o sor continuadas o defendidas, o.etiva G· 
p~tssivamento, pelos syndicos c o curado~;. 
fiscal, no.s cooilicões c fót•mas tlo art. loo, 
§ u. 

Art . 114. Aos credores não é pcrmittído 
o cxerciclo de acçõe:i singulares lnterc~ndo 
á mass:J., sa.lvo : 

§ J.o Quando coot!'a.rios os intel'G$SCS ill· .. 
divlduacs ao~ da. coll::Jc~ivitlntle. 
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§ 2.• Qunntlo se fundarem em crcrlitos 
não suj1Jitos a rateio, desin~eres.;;a.ndo seus 
titulares da. garantia dv activo commum. 

Art . 115. O fi.lllillo conserYa a. plc~nituJ.c 
r1o sua. 0apaciuadc civil par:t o exerci cio o 
dofcstt das ttcçõcg 1'ehtiY:ts a·.JS direito~ pcs
~oao.~ e de sua. família c <tu pa.t.dmooio sob 
;>ua u.Jminístração o po:~.~e; podendo intervir 
os syodicvs, como ttssistcutos, quan\lo rcclil.
m:trem os lotercssoo ,b 1uass:~ . 

Art. 116 . . o\s (}XCCUÇÕ(}S con~m o r"llido, 
na. <lat.1. tla. fallencin. : 

§ J. • Si procedentes ; ~c >cntenr,:.a em acç[o 
pessoal, fica:·ão stL>pcnsas, S.!m prcju izo das 
m~::dirlas ussccut':l tori:J.s j:.L c tl'cctuada:;, a t() a. 
verificação de creditas, ~üvo qu;t ndo om 
termOi! de p:·aça, estando public;u!o o edital 
pan a. arrematação dos bens, caso em que 
r<ão se suspenderá, entra.mlo, porém, o pro
dueto p:n~ a. mas.>a.. 

§ 2.• Si hypothcca.ria.s, pignoratícias, ou 
p-rocedentes de acç::\o real, proscguirão ()Oro 
os syodicos e our:Wor fiscal, ou administt·a.· 
dores, não o bsta.n te a. supcl'Veaíencia. da 
'faltencia.. 

SECÇAO V 

EXlGt13lL1DA.DE ,\N'rECli."} .. ll.\ UOS C.REDI'IOS 

Art. !17. A sentença. clechtl'atoria. dl. fal
loncia. resolve os pl'azos do pagamento do 
todas as dividas passivas, commerciaes ou 
civis do fallido, torm~.ndo·as e:dgivels da 
sua. uatu.. 

§ 1. • A exigibilidad.e antecipada não pro· 
jud!en., nem póde ser opposta aos te1·cetros 
co-obrigados, solidarios ou não, sendo seus 
cft'citos só relativos aoF <'r~'' '' ''':.Q . no intuHo 
da. eo· oarticipação nos a e tos da fa.lloncla e 
ra.tcioi correspondentes uo valor ele seus cre
ditas, na. data. da. sua dcch\l'ação. 

§ 2.• Nas dividas com prazo cer·to, exigi
vais em virtude da fa.llenci<t, se tlcduzil•á do 
sou valor nominal a. quota rc:;pecl.iva. 110 
juros pola. tax<\ loga.l, flUan•lo outra. nil.o tiver 
siuo cstipulatla, seguntto :~.s l'Ogras do dcs
<:onto. 

At't. 118 . As o br·igllções ao portador (de· 
bev;tw·es), com p romessa. de premio de rcom· 
bolso c â. eorte, emittidas :polas sociedades 
rlommandítadttB por acções, concol•r•em i1 
f~.llencí:t. pelo capita l da omissão, l\ddiciooa· 
tlo da dill'm·ança entro os juros e (I ·talctt de 
6 • 1 o, q uumlo inferior o juro esti pul ;J.dO, 
desde o. emissão a.tó a data da. falloncla., o 
8olire e5~a qua.ntia se coutariio os jttros lega.es 
a tú fina.l embolso. 

At•t. 119 . As obrigações condiclontles cn
tl·am em rateio, deposita-ndo-se, ):IOI'Gm, os 
rospociivos tliv idemlos e diJ!crmdo-se o 
JKli•\IMtlto :~.tt! <J.t\O se vorititlt\O a. coudiç.'\o ; 

-~ 
c, quando não ,-orific:ula, volta.m para. a. 
mu.ssa. 

Art. 120. Ao c la.ns11las penac3 dos con· 
tract.os unilaMrJ.e3 ,, pr:r.r.••, rMolvidos p o!;, 
sttporvcnionci:l ti:.\ fallcncL<, não scriio a t
tenditlas. 

Art. 121. A l/i'Oscripriio fiea. intnrt'<)nl· 
pldn; s<'> a. quitaçiln, porem, ou a l'c tw ncia 
~xo:~er:l a. m:t~sa. o o 1'a11ido. 

At•t. 122. Os co-obrig:\llos simullanca· 
men ta com o lallido, em J ivítl:t oiio vonciila 
ao t~mpo tl:l fallouc·.i:1, s:i.o obrigados n dul' 
fi a.aç 1 ao p;t~:w~ento no vcncimcnt.o, não 
pl'efel'intlo plga.l-:L 1 rum:), ti 1l. ~lm:~u te ; sendo 
11 obl'i;aç:io suco.?SSiva, como uo.s ~n-bssos, 
;t t'allencin. tio ondos~ado po:;tcrior nã.o dá. 
dircif.o o. acciooa.r os endo.;;s~~arios anterio· 
l')S, antes do vcncimanto. 

SECÇÃO Vi 
SUS~~NSÃO DE J t: ~:Os CO.!\ TIL\ .\ :r.U.S.,:.\ 

Art. 123. A scnten.ça. decla.ra.toria. da. f,\1-
lencia !'a.z t'(}ssa,r o. ftuencio. de juros contra a 
massa, ainda. quo estipulados, si não chegar 
o activo para. o paga.mento do pl'incipa.l; 
exceptuados : 

§ 1.• Os das ooriguçõc;s a.o por·tador, omit
tido.s }lela.s sociedades commanditarias por 
acçlles. 

§ 2 .• Os das dividas hypotheco.rias, a nti · 
chl•etiel\S ou pignorll.ticiM, a16 onde cheg ar 
o p~·oduoto dos bens dados em llypo~hecu., 
ant1cbrcse ou p enhor. 

Art. 124. A não fluencia de juros con tra 
a massa não desoncra. tlo pa.f{u.mcnto o fal
Jido pessoalmente e os co-obrigatlu/1, ou tln.· 
dot•cs estranhos no facto da f<~llencia . 

SECÇÃO VII 
DIUI'UTO lJ€ R ETEl'~lÃO 

Art. 125. o vendedor nli.o pago, no caso 
de lhlleucia. do compt•:>.dor, poderá rccusat· 
n. en ~rcga da conSll., aintla. em Sllll potlol', 
sl a. rua;;s:~ não pa.go.r o prcç'{), ou não prestar• 
fiu.nça iuonea ao pagamcmlo, nos pl'tt.Wo con· 
vcnclonados. 

§ L.• Racu.sado o pag:J.mo:1t·1 ou o. tl<tnç:J., 
o veudeúor pólle opto.r pela rc~olução tl :.t 
contracto e dcmo.ndil.r a. massa p•n· p~rd:ls 
c da.mnos . 

§ 2. • O dirúlto do l'otonç.'io é fucultll(lo ao 
veuiledoJ·, não obst~nte a kad[çi:lo ~ymbolica 
rlo. co usa vem1if1a., q uaouo a lln troga. 11itO 
tiver sJdo real, estando a.iuda. sob a ~ua !liS· 
(JOS!çiio physica. 

Art. 126. O direito do retenç:ão, como 
g:tt'tln tia provisional de credito e:dgtvel e 
meio ooet•ci v o da. sua re(l.líza.r;ão, a 16m doõ 
co.sos lega.e.s o taxativos dos art.a. 00, 97, 
98, lltl, 15(3, 189,198 () 2i!.l do Cod . do Com. , 
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arls. 278 do dec. n. 2.647, de 1860, e 1•, 
§ 12, do de n. 1. 746, de 1869, é extensivo 
ao credor de bens moveis e titulas de cro· 
dito , em seu poder ou â sua. disposição, 
desde que concorram os seguintes rBrlui
sitos: 

1•, que os sobreditos bens e titulas, nomi. 
n:tiivos, á ortiem, ou ao portador, tenham 
sido entregues ou postos ã disposição do cre
dor por consentimento do devedor ; 

2•, que entre a divida. e acousa.retida haja 
connexídade, presumível entre commel'· 
cia.nte~. 

Art. 127. O diroito de retenção, não ob
stante cstal'em os bens e ti tu los ã disposição 
do credor, não pôde ser exel'Cido de modo 
cont-rario ás instrucções do devedor, nem 
contra a estipulação sobre o uso determinado 
da cousa. 

Art. 128. O direito lle retenção, de cousa 
pertenceu te a. tereeiro e entregue pelo deve
dor como propria., pode ser opposto ao ter
ceiro proprietario, provada a boa fé do cre
dor, salvo a reivindicação 11os casos de perda 
ou furto. 

Art. 129. A massa póde remir os bens re· 
tidos, intimando o credor retentor para tra
zel·GS a leilão. 

Si a massa não :fizer a remissão, póde e:oc:
cutil-a o credor, equiparado ao pignoratício, 
para os devidos effeitos, intentando para 
esse fim a a.ccã.o dos arts. 282 a 287 do reg. 
n. 737, de 1850, procedida do deposito do 
objecto da excussão, 

SECÇÃO Vlll 

DOS ACTOS NULLOS 

Art. 130, Consideram·se nullos e de ne· 
nhum effeito, como Si. inexistentes : 

l, os actos, operações ou pagamentos feitos 
pelo devedor da data do sequestro ou da pu
fJlicação da fallencia, uma vez que tonham 
relação directa com a massa ou se refi1•am 
a bens que devam ser arrecadados; 

11, os pagamentos feitos ao fallido depois 
de publicada. a se c tonço. declara.toria. da. fo.l
lencia. 

§ }.o Não será repetido o pagamento da 
lett ra. de cambio ou bilhete á ordem contra 
guem o recebeu para não perder seus direitos 
contra os co~obrigadoa. 

§ 2.• A restituição do valor cambial po· 
dará ser exigida. do ultimo obr igado na ord(lm 
do direito regressivo, ou do terceiro por 
conta de quem o valor foi crea.do, quando o 
ultimo obrigado ou e.&se terceiro tiver conhe
o1mentl), na data da. emissão do titulo, de 
quo e•tii;VIl. deoreta.do o sequestro, ou doola~ 
r~" a n.t.Uencia. 

Art. 131. Consideram-se nullos de pleno 
direito, só em beoeficio da massa : 

I, todos os actos, a titulo grat ulto ou de 
mera. libertolidade, tendo por objecto bens 
moveis ou itnmovcis, direitos e acções, fa.cam 
ou não um·tc de contractos onerosos, desde 
dous aiinos antes da data. da fa llencia.; 
salvo os que forem realizados em obedíencia 
á lei, ou se referirem a. objectos da valor até 
360.);, ou forem praticados no interesse do 
exercicio no commercio do devedor ; 

U, os ).l;J,garoontos do dividas não vencidas, 
commerciacs ou civis, feitos dentro do termo 
legal da fallencia., quer em dinheiro, quer 
por meio de cessão ou transferencia, endooso, 
venda. ou doil.ção ia s~Zutum, compensação, 
salvo a que se operar po1• efi'llito de conta 
corrente, ou qttalquer outrci meio de solução 
de obrigações ; 

lil, <tS bypothecas fl q ua.esq uer out ras ga· 
rantias rcaes, inclusive a retenção, cele
bradas dentro ào termo lega,l da fallencitt, 
para segurança de di vidas não Clont1'ahidas no 
mesmo a.oto, 

IV, a renuncia á successão legitima ou 
testamentaria, legado ou usofruct o, feita até 
dous annos antes do termo legal da fallencia, 
salvo si no tempo da renuncia o devedor não 
eJtel'cia o commercio ; 

V, o restituição antecipada do dote, ou a 
sua entrega, antes do prazo estipulado no 
contracto n.nte-nupcial ; 

Vl , as inscripções de hypothecas e as tran
scripções da trunsmissões inter vivos de im· 
moveis, a. titulo oneroso ou gratuito; ou de 
instituição de onus reaes feitos depois de de· 
aretado o sequestro ou de declarada. a fal· 
lencia. 

A !alta ou nu!lid.ade da insoripçã.o ou 
transcripção dá ao comprador acção pessoal 
para haver o :preço até onde chegar o pro· 
dueto do i mmovcl ; e ao credor para ser 
admittido â massa, como chirographario, 
pelo proço pago ao fa llido ; 

VII, os actos indicativos de faHencia dos 
ns. 11, IV, V e Vlll do art. 7°. 

Al't. 132 . A nullidade de pleno direito ([OS 
actos enumeradvs no artigo anterior é rela.· 
tiva, e só podorâ ser pronunciada. em accão 
direch ; produzindo todos os seu effeitos até 
a. sentença que os annullar. · 

§ 1. o A nullidade será decretada. em bene
ficio da massa, tentH\ ou não o contra.ct ante 
conhecimento do estado do devedor , sejam· ou 
não p raticados o> actos eom o intento de 
fraudar os Cl'Gdores. 

§ 2. • A nullidado será. pronunciada, a.inda. 
C!Ue para a celebração do acto tenha prece
d.ido sentença e,;ecutoria, ou seja C()DSequeo· 
cia de medida a.ssecuratoria pa.ra a. garwnt~a 
da di\'ida ou sou pagamento. · · 
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§ 3.• Annullado o acto, fica de pl eno di· 
reito rescindida a sentença. e consequentc 
execução. 

SECÇÃO lX 

Art. !33. São annull,w eis em bcnef.d o da 
massa.: 

I, os acws a titulo oneroso co t1·c o falliuo 
o o conjuge, a ntes ou depois do casamento, 
ou entre o fallido e seua parentes affins na 
linha. recta. e na colla.tet•a I at6 o 2• grá.o, 
p~ovaodo-sc que de !los· resultou preju ízo aos 
credores, e não ignorava. o contractantc, na. 
data do acto, o designio do f<lllido em pr e
judicar, ou o seu estado de insolveucia ; 

11, todos e quaesquer actos em prejuízo 
dos credores, ~eja qun.i for a época em que 
tanham sido foitos, emquau Lo n[u pt'oSCÃ'O· 
vol'om, provando-se a fr<:~u.de do uma e outra 
parte con tractu.utc. 

§ l. • O estado de fa.llencla. induz pre
sumpção legu.l condiciOJJa.l do prejuizo oos 
~o bred i tos actos. 

§ 2. • A fra.uue pÕlle ser provada por t odo5 
os meios de prova admissíveis em direito, 
bastando pu.ril caracterizar o o.cto fraudu
lento do devedor o conhecimento ou scioacia 
do prejuízo c3.usa.do a seus credores ; e o do 
contracta.ntc a. scienci<:~ e co-participttção de 
m& fê n<t fraude do devedor. 

Ar t . 134. Podom ser !J.D mtlla.dos, pro· 
vu.ndo-$c ter hav ido proposito de prejudlBar 
os credores, os actos ou contrMtos : 

§ 1.• Em que for omittlda tormalida.de 
legal neccs.>u.ria para adquirir, conservar ou 
fazor valer algum direito ; ou 

§ 2. • Em que o cumprimento dess:>. for
malidade devesse ~or lagar , em pra zo deter
minado, por ordem judicio.l. 

SECÇÃO X 

MEIO.S J UDJ rJAES PAI\.\ A INVALIDADE DOS ACTOS 
:'\'ULLOS E ANNULLA V E IS 

cia dos poderes â.quolles attribuhl.as, em
quanto nl\o ultimada a liquidação da u.ctivo. 

Art . 138 . A acção póde ser intentada : 
I, contl'a todo.s aqucllcs que fi.gm•a.l'am no 

acto como contr<tcta.ntes, ou por effei.to dello 
Coram pn.gos, por qu::l.lquc~ ôos meios de~ 

art. 13 L o. li, garantidos ou beneficiados ; 
JI, contra os succcssore.s ca~<sa mo•·tis 

daquelles a.té a quota. concorrente da bc
rança, lc~<~do ou uaoft•ucto ; 

lll, comro. os succossores inle>· vivos :- a) 
$l tiverem conhecimento, no m omento em 
fJnO se creou o seu direito, d'l intenção <to 
f'allido e m pl'ejudica.r os seus cl'cdores ; b) 
si o di reito se originou de acto nullo dos 
arts. 130 o 131 ; c) ~i estiverorn n~ condi
ções do art. 133; 

lV, contra os successores causa mor tis dos 
rafe\'idos no n. m, até a quota. concorrente 
da. hor ançrt, 1ogo.do ou usoft•ucto. 

Al't . !39 . A acção de nullidado sorá sum
ma.ria e J.ll'Ocessada perante o juiz da fal· 
lanc!:1. 

Art. 140 . A acçito ser(; iniciada, por 
uma petiç.ão , quo deve conter, além do 
nomo do réo: lo, o contracto, transa.cçào ou 
fac to de que resulta o ilireito do au
tor o o b\'igação do réo ; 2°, o pedido 
com todas as aspeciflca.çõ~s o ostiruati va& do 
YiÜOI', qu~nuo nã.o fol' ucter1ui.oado ; 3', a 
iodicaçflo dn.s provas om quo se fuod.a. a de· 
manda. 

§ 1. • Citado o Mo, terá ollo cinco dias para 
apresentar a sUD. contosta.çã.o, s~guí mfo-se 
uma dilação do lO dias, arrazoando a.final o 
autor no pmzo t!e cinco dia.!! c t!epois o róo no 
mesmo p1>azo. 

§ 2 . • Conduso:; os autos, o juiz pt·oeederá. 
ox -oflicio, ou a. requerimento das par tes, ás 
diligencias necCBsar ias para julgo.r atl.oal. 

§ 3.• A scnteoç<~ será. pt'Ofer ida na au
diencill. seg11into á. da conclusa.o do processo, 
ou das diligencias que tiver dccreta.uo. 

§ 4 . • A appellaçi:i.o será recebida. om :..mbos 
os e fi'~ i tos. 

§ 5. • Qualquer credor poder;1 intervir como 
assistente, nos termos o pela fó~mn. dos 

Art. 135. A invalidado dos a.ctos ~o u.rts. 124 a L26 do reg. o. 737, de 
art. 130 é de pteoo direito e absoluta., n11o lBBO. 
podendo l'Oleval-a. o juiz, quo lleve~il. pru· § o, • Não poàorl1 so1· o llpost/1 compoosa.ç:to 
nuncial·o., independentem1mta do a.cçao partt ou l'oconvonçiio. 
essa fim, quanlfo allegtlda c prova.dtl. § 1.• Si a. sentença for do absolvição do 

Art. 136. ·A invali!l:l.de, om b~nellcio da p~dido e só hOUI'Ol' condemna.çã.o de custas 
massa. dos a.ctos em que ihtervem nullidad~ a executt>t•, pa.ssar-se-ha. mu.nde.do para o pa.
de pleno direito rela.tiva ou só annullaveis,. gamento. 
de\'e SOl' allogada. o pronunciada. por meio de Art. 141. O p~ooasso summario do artigo 
acção competente. a.nteríor será. observado em todas a.s causas 

Art. 137. Aos syndico,~ e :J.dministradores, lotGnta.das contra a massa no jllizo da. fu.l· 
como legít imos representa.nt.os da mass<:~, lencia. · 
eompcw pcomover a. a.oçii.o, nito podendo AS que intentn1·. a massa., pot'êm, sa.tvo a.R 
fa.zol-o singularmon~ os credores, na vigon- de nulUda.do ou revoBatorí a.s, em que pran.· 
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lccerâ a coropetencin. do juiz 
serão propostas c processadas 
direito coro peten t,e. 

da fallencia, CAPITuLO VI 
no fõro, pOI' AmUNISTP,AÇ'Io PP.OYISORIA DA FALLENCIA, 

Art. 14.2. A innlitladc absoluW. ou relati
va, em beneficio da massa, póle seJ: alleg:\da. 
por embargos na. exect~çiío eontra o ra.llido, 

. ao tcinpo da !l:tllcucia., ou contr·a a massa. 

Art. 143. Os syndicos e os admini~tradorcs 
poàem usar do int••J'd.icto {>'n.v.datoriwn, pai'a 
re4ituír á massa a po>.~e dos bens a licnados 
pelo doYedor em p!'ejuizo dos seus credora.>, 
contra aqnclle que dellem recebeu. 

Art. l-14. Nas questões de frande ou mà m, 
o ,juiz decidirá conforme sua. livre c íntima 
collvícçilo, dev-endo, porém, deduzir com 
pnHiencia. c rli~cet·nimento tts pt•esumpções 
em quo sa fundar a sentença, segundo t~S re
gras de direito. 

ACTOS CO:XSECUTIVOS Á ~t:A DECLAl<AÇ10 
JUDWlAL 

Art. 149. Public::da a sentença do abertur ;j.,. 
d:t fa.lloncia, a, administração é cxercid.'1 , 
provisOI'iamente: p()los syndicos, nomeados 
polojaiz, mbot·dinados <i sua .iur·isdiccão, jun
tamente com o cura-1m· fiscal. 

Art. 150. A :J.~ministração, no duplo inter
esse dos credores c da f<ellido, abrang4l os 
actos do gestão com o~{ potlores do mandato 
geral o os nttrilmirlos (Speoialmcntc no 
art 156, pal'<\ ult-~rlor dclibet·ação lios ore· 
dores sobre a llquiJação da. fallcncia e do 
mini~terio publico, sobro o procedimento cri
minal contra o fallido. 

Art. 151. As funcções dos syndicos devem 
sor exercldas pe~soalm:mte, salvo em ques

Ad. 145. Pi'&mmciad;1 a invalirlado uo tõ3s judiciaes em que a masM fo r· autora ou 
a.cto, em beneficio da massa, os contrat1ntes ré, ou exijam campetcncia technica . 
reassumem s~a estado an1,erior de clireito, § 1. o A delegação, em t J.OS cusos, será pre
vo!tando á condição e situaç.1.o em q11e se cedida. de .contl'acto i.lc ho~orarios Cúffi advo-
achavam a.ntf)s dcllo. I ga.do, tlendamente a.ntorrza.do e approvado 

, pelo juiz, assignando os syndicos e o c:.~rudor 
_Ar-t. 14G;, P~ n;~ssa, recupo!·anúo. os 1Jens fiscd o instrur::J.ento do mandato, em que 

ahcuaclos, r~~thun,l o que houver s1du l!l'G- forem out.orga.dos os poderes para a repre
stndo ~;~elo contractante, de boa ou má fé, ~entação o!l\c.ial. 
salvo SI nell;lluma vanl.n.gem auferir do a.cto § 2. o Fóra dos dons casos supra referi
ou <:on~racw annuHaU.o; s~ndo, neste. c:1sa, dos, em qua é perrnittida a dolegaçã:o, não 
admtttrdo q C I"C:~>lul' como chu·ogt·a.pllarJo. serão attendido~, nem carregado~ á massa 

quacsqucr· bonorarios e despezas de procura.
torio judieia.l, r1uc tonham sido contl'actados 
pGlos ~yndícos. 

.Art. !;li. Os LbDS serão restHuitlos em cs-
1ICC1C com todos os a.cce~sorios, e, nã.o sendo 
possivel, o terceiro con 1.racta.n te fica o bri
gado á indomnização. 

§ 1.• Si do má. ftl, tnt!Gmniznrâ, na impos~i
bilidnda dp, rcstituiçiio, o seu valor pl"in
cipal, com as acce~sõcs e frncto:i natura.cs e 
civis, incluitlos os percipiendos, ainda. nos 
co.sos de perecimento ou de teriol'U.çiio por 
acontecimen-to fortuito. 

§ 2. o Si de bon. fé o tm'ceiro con tra.ctante, 
sendo o act) invalidatlo a titulo oneroso, 
restituiriÍ. ou indemniza.râ. o valor da. causa c 
fruotos pendentes ao temQO em que o mesmo 
foi celobl·ud o, e os percebrdos depois da p1·o· 
posta a acção de nullida-le. 

§ 3.• Sca% a indcmniza.çiio do dinhoiro, o 
credor restituirá ~. massa o capital com os 
juros legaes da data tio r•cocbimento, sondo 
admittído o graduado conforme o. n:.1.tureza 
de sou credito ; o si chírographat•io, p:n•ti· 
cipartí dos divio.!endos. 

Art. 148. Aos terceiros do boa. Cé 6 ilssegu· 
rada., a todo tempo, a acçii.o il.e .1.mrdas e 
damno~ contt'& o fa.llido, para a mdemni
zação dos prejuizos resultan !os do a.ot•) on 
contrac~o invalida-jo. 

Art. !52. O exorclcio das f tmcções dos syn· 
clico~ devo ser prcccd iuo d e t ermo a.ssignado 
passoalmonte nos autos, obrign. o.do-sc, :sob as 
penas de fiol depJsitario, á boa. guarda, oon
servaçiío. administração e entr·ega dcs bens 
do fallido. 

Art. 153. No dcgcmp:mho das funcçõcs de 
depositnrios c u.dminis,l·adoree, os syudioos 
ficam r~sponsaveis por dolo o falta, devendo 
empregar toda. a diligen~ia cumo si tôra. em 
seus proprios negocios . 

Art. 154. A gestão dos ~yndicos e do cur<l
dor 1\sca.l prolonga-se o.t~ a conco1·da.to., ou o 
contracto do união . 

Ar•t. 155. Di vergíndo oi! syndicos, desem· 
patartí o curador ftsc ;~l. com l'cclama~Jio 
para o juiz, rtuo resolver á sem. rocurso. 

Art. !50, Incumbo aos syndrcos eom as· 
sistenc ia do cttrador fisco. L : 

§ I. o Da. r• toda. a publicidade á. doclaraçrio 
da fallencia. 

§ 2,• Arrceadar os llens do fallido, tel·os 
em boa gtmrda, par si ou por preposto que 
desi"nar, sem onus para a. massa, podendo 
confiar áqueUe a gun.rda dos bens irnmovei.s 
e moretv!m•ia.s. 
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§ 3. 0 Praticar to.Io~ os actos conssrvato
·.rios do direi tos o acçõe~ do fallido. 

§ 4. • Diligenciar o ucceite o o p:~oga.men to 
·u.ns le~tras o <1. cobrança de quaesrpuw divi
das activM, nomeando cobra.dores cam sala
rio préviamente ajustado e approvado pelo 
juiz, dando as respectivas quítaçõ.:ls. nã.o 
)>Odl!ndo, pot•em, constituir manda.tario ju
üicial, fóra das condições do firt. 151. 

§ 5. o Receber c ahrir a col'mspondenci;\ 
tio fallldo. 

§ 6. o Realizar a. ontrad<1. do acçõcs do 
companhias, de que o fallido for subscl'iptor 
ou a.ccionista.. 

§ 7 . • Pr.ocedcr, na fórma. dos nrts. 1 i 2 e 
seguin~s. ao in,·enta.r·io c lcvant;:.mento do 
balanço, ou á. sua verificação, quando for 
<\prescntado pelo Ca.llido. 

§ a.• Vondcr em hasta. publica., por ioter· 
medio do leiloeiro, ou onde não haja, do 
porteiro dos a.uditorios, respeita~las as lois 
aduaneiras, os gencros e mereadoriu.s dG fu.eil 
det erioração, ou que não so possam guo.1•da.r 
sem risco ou grande despeza., ouvido o 
fallido, e no caso de opposição, precedendo 
autm•ização do juiz. 

§ 9. o Praticar todos os netos do a.rlmi
nistração. 

§ lO. Com autorização do juiz, remir pe· 
nhores e a.ntichreses. 

§ 11. Pt•opor todas as acções tendentes a 
completa.J•, ou iudcmnizar a massa., não 
-podendo, porém, intentar, seguir ou dofon
der acção alguma sem prévia. autol'iza.ção 
-do juiz. 

§ 12. Promover o exame dos liVL•os do 
fallido com citação do mesmo, por peritos 
.nomeado.;; pelo juiz, para se avorigual' rl~ 
·causas dõJ.S .t'J.llencias. · -

§ 13. Requerer todas as diligencias no
·CCSS<Joria.s para SJ conhecer dessas causas. 

§ 14. Requerer á; Junta. Commorcla.l, re· 
partição ou auwridauc competonto. certiclã.o 
tios livros da. casa. fallida pJr clla abertos, 
rllbricados o encerrados nos ultimas tres 
annos, si mais recente não for o seu com· 
lllel'cio, e fazel·a juntar aos autos da fa.l· 
.1cacia. 

A1•t. 157. Finda a. administração, prosh· 
rão os syndicos suas contas, por pet:çlio 
doaumontada, de quo o fallillo terá. vistu. I>or 
tl•es dias e, ouvido o oul'adot• fiscal, o juiz 

,julgará, dando aggrn.vo para o superior com· 
i)etente. 

Ar~. 158. O julgamento destas oontas nli.o 
isenta das responsabilidades provenientes da. 
-~dministração da massa.. 

Art. 159, Ao ssyndicos, prestada. a as conta.s, 
.-serà arbitrada polo juiz uma. oommiesão; 
repartidamente, de 2 a 4 r. até . 200:000$, 
·<lo l a 2% sobre o excoicntc até 1.000:000$, 
.e 1/4 a l/2 ~'o pelo quo ainda exceder. 

·A t•t. IGO. Ao cm·auor fisca.t Cl:l oor<l a corn. 
mi~sl0 de 1/3 do que tiverem os dotiS syn-
dicos. · 

Ar·t. Jr,J. A commis,·ão s~ri ca!1mlada SO· 
bt•o o valoL' do activo al'l'ecadado em bens o 
mcl'Cadot•io.s, c sobre 30 % das diviut\S, com 
e~ce pçlio 1la.~ pt•escripta~. 

Art. !G2. Os s;·nclicos podem s:er desti
';\tidos cx-otficio ou'a requct·imenio do cul'n.clot· 
Isca!, d~ qu:tlliU:'i' Cll'e{tor ou do fallido, 

-1ua.ndo pl'CI'<ula a m<l gesLã:O por a.<l\o de ne· 
~ligcncía, abandono on de improbidn.d.e, prü
''cudo o juiz sobre a sa bstituio;ão, como na 
>rimeira. n\lmeaçüo. 

Al't. 163. Do despacho qnc dccret:u· oa 
•1ão a tlestituição cabe o L'Ccur~o de a.ggru.vo 
de lo~tt'ltmenw. 

At•t . lvL A dostitaiçlio impoeta a pm•:h 
do direito á purcontn.gcm. 

SECÇÃO I 
JlA ,.\ n KEC.\D.\. ÇÃO DOS RE~S 

Art. lC5. Os srndicos , ln~<> qao ~ivet•cm 
nllticia. ih sua nomeaç·ão. asstgna.do o termo 
do art . 152, pl'omo,•er·ão immediatamentc a 
arl'cc:~o·.lação. dos bens, uocumentos a livt•os 
do fa.llido, onde qu~r quo estaj~111, reque
rendo pnm esse tim as d iligenc'<1s o prec;J.
torias noce;;sari(LS. 

Art. 166. A a.rl'ec:lda.Qão scr{t ex l;onsi v a a 
todos os bens do Plltrimonio do fallido, in
clusive os pa.rticnla1·es fóra do gyro com
rncrc!al, exeeptua.dos tli.o sómente os decla
rados no ;u•t. 103. 

Art. 167. Na fnllencia. das sociedades col
lec\i v as, a.!éro dGs bens sociaes, serão a t•re
co.t.lados os particuhre3 dos socios solida
rios. 

Art. HlS. A Ul'l-ec:\d~.ç;.1o devo principiat• 
polos valores em {1\ilhciro, joias o pedras 
preciosas, le,tt•as, c mais papeis de credito, c 
os iivro.s que soJ•1i.o encerrados em seguida ao 
ultimo la.n ~'<l.mento nclles eii:eripturados. 

Art. 169. Finda a arrecadação, os syndi· 
oos procooerão ao in"ent:wio e lx\lanço pela. 
fór111:1. d-:lterminada. nos arts. 172 e S<!
guintes. 

At•t. 170. Art·ecaó.ndos ou sequestrad•JS 
bons de terceiros, entre os do fallido, pode· 
1•ào se1• reclam:1.clos e retirados da m~ssa. por 
rue i o tle embargos de terceiro scnhot· e pos
~ultlor, 

§ L• O~ embargos devem ser articula·los 
Oll det.luz!do~ em potição, que o juiz roa.nda.rü. 
autoar em apart:-tdo, e prova.dos, dentro ue 
tres dias, com titulo ha.bil e legitimo de uo
minio,o posse na.ttll'al ou civil com offeito d~ 
na.tut•al. · · 

§ 2.• Fi11do o h•iduQ , o escrivão fará. os 
:'utos com ·vista., por . outros tres di~, a.os: 
~yndieos pat>a. a· conte3tação e pt'Ovas; o, 
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vencido o segundo, fazendo conclusos ao juiz. 
este, ouvido o curador fiscal em igual prazo1 

:proferirá. a sua decisão. 
§ 3. o Si julgar provados os emba1•gos, 

mandará. entregar ao terceiro embarga.nte 
os bens reclamados; si julgar não provados, 
mandará que fiquem os bens em deposito, ou 
o seu producto, quando inadiavel a venda 
por serem de facil deterioração, e remetterá 
o terceiro embargante :para a acção summa
ria do art. 140. 

§ 4. o De qualquer das decisões do para
grapho antecedente, cabe o recurso de ag
gravo; não constitujndo, porém, caso julgado 
para o fim da reivindicação dos bens pelo ter
ceiro embargante, ou da nullidade, em be
neficio da massa, dos actos em que o terceiro 
ti 'ler fundado a sua reclamação. 

Art. 171. Não se considera titulo habil de 
domínio, para a opposição de embargos de 
terceiro. o instrumento nullo de pleno di
reito poL' preterição de solemnidade sul:stan
cial, e o de qualquer dos actos do art. 130 
desta lei, declarados de nenhum valor pa1•a 
produzirem qualquer offeito jurídico, ou 
official. 

SECÇÃO II 

DO INVENTARIO, BALANÇO E EXAME DE LIVROS 

Art .. 172. Empossados os syndicos dos 
bens, docnmentos e livros do fallido, em se
guida os descreverão detalhadamente, rela
ciona.ndo-os com as individuações necessa
rias, discriminando e inventa1•iando em se
parado, no caso de fallencia. de sociedade, 
os bens sociaes e os de cadü. um dos socios 
solidarios ; fazendo cónstu,r, em relação aos 
}ivros, a numero, classe e estado em que 
t::>rem encontrados. 

Art. 173. Quando o fallido não tiver apl'e
sentado o balanço da sua casa commercial, 
os syndicos p:tssa1•ão a organizai-o, com o 
curador fiscal, á vista dos livros e papeis 
inventariados e sobre informações, que po..,. 
derão exigir do mesmo fallído. 

Na formação do balanço se observará o 
disposto no art. 10, n. IV, do Codigo do Com
mercio, excluindo-se do activo e relacionan
do-se em aparliado, com as necessarias ex
plicações, as dividas prescriptas, dando-se 
a.os bens o seu valor real, ou preço corrente, 
na época do seu levantamento. 

Art. 174. O balanço, quando apresentado 
pelo fallido_, será verificado pelos syndicos e 
curadot• fiscal, l'ectitlcando-se os erros, omis
sões e inftdelida.rles que forein encontt•ados. 

Art. 175. Para a organização do inven
tario e balc.mço ou sua verificação, os syn· 
dicos e o curador :tlscal poderão ser auxiliados 

por peritos de sua confiança e sob sua re ..... 
sponsabilidade. . 

A1·t. 176. O fa.llido poderá reclamar con~ ... 
tra o valor estimativo do balanço e requerer 
ao juiz a avaliação dos bens por a valia dores 
titulados pelas juntas commerciaes ou pe
ritos idoneos, onde não houver aquelles. 

Art. 177. Encerrado o inventario e fe- · 
chado o balanço devidamente authentícado 
pelas assignaturas dos syndicos,curador fiscal 
e peritos auxiliares, o juiz mandará junt:itl-os 
ao procosso da fallencia, lavrando o escrivão 
o termo da apresentação, que será assignado 
pelos syndicos e curador fiscal. 

Art. 178. Por occasião do levantamento ou 
verificação do balanço,os syndicos e o curador 
fiscal devem organizar a lista dos credores, 
com a declaração dos nomes, importancia 
e natureza de seus creditas, discriminando 
e relacionando, em separado, nas fallencias 
de sociedades, os credores sociae& e os par
ticulares de cada um dos socios, pessoal e 
solidariamente responsa v eis. 

Art. 179. Os credores, dentro de 10 dias 
da publicação da sentença declaratoria da 
fallencia, apresentarão seus títulos aos syn
dicos e ao curador fiscal, que darão recibo· 
aos que o exigirem, e depois de conferidos 
com os livros e mais papeis do fallido, Ia.n- · 
çando em cada um a seguinte nota, datada 
e assignada-admittido ao passivo da fal
lencia F. por tal quantia, ou-não admittido 
por taes razões, os restituirão aos apresen
tantes. 

SECÇÃO III 
DA YENDA E REMISSÃO DE DENS 

Art. 180. A venda de generos e merca-. 
darias, nos casos excepcionaes do n. 8 do. 
art. 156,. não poderá. ser e1fectuada sem a.u
diencia do fallido e do curador fiscal. 

§ 1. o No caso de opposição, ou estand0 
ausente o fallido, a venda só poderá reali
zar-se p1•ecedendo autorização do juiz. 

§ 2. 0 A venda se fará em hasta publica,. 
por intermedio de leiloeiro da exclusiva 
indicacão dos syndicos e, onde . não houver, 
do porteiro dos auditorias, ou de quem suas. 
vezes fizer. 

Art. 181. A remissão de penhores e an-· 
tichreses deve igualmente ser precedida de 
auto1•ização, e só poderá ser consentid~ a 
beneficio da mass<1, quando infedor o valor 
da divida. ao dos bens do fallido, dados em 
garantia. 

Art. 182. Para a remissão do penhor,. 
obtida a. autorização do juiz e prévia an-. 
nuencia do C)lrador fiscal, observar-se.,-ba o 
processo do art.281 do regulamento n. 737,de 
1850; e da antjchrese e dos arts. 260, 261 e .. 
262 do regulamento n. 370, de 1890, 
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Art • . 183. As quantias provenientes da 
venda de beÇts e mercadorias, cobi'ânça de 
dividas, ou de qualquer outra procedencia, 
serão recolhidas a estabelecimento bancario 
da escolha do juiz, dospendendo o syndico e 
o curador :fisca.l só o estt'ictamente necessa
rio ao preenchimento de suas funcções. 

SECÇÃO IV 

CONTINCAÇÃO DO :NEGOCIO DO FALLIDO 

Art. 184. O juiz, a requerimento do fal
lido, pôde autori~al' a continuação do negocio 
!ob a direcção de pessoa por elle indicada e 
immediata :fiscalizaçlJ.o dos syndicos e do 
curador fiscal. · 

Art. 185. A autorização deva ser prece
dida de informação dos syndicos e do cura
dor fiscal sobl'e a conveniencia da · medida 
impetrada e só concedida como liquidação 
progressiva, sem faculdade para especula
ções e ope1'ações que importem uma nova 
exploração ou e.ffectiva continuação do 
commercio que fazia o fallido. 

§ l. 0 Obtida a autorização, os syndicos 
nomearão os prepostos encarregados do es
criptorio. 

§ 2. 0 As compras e vendas serão feHas a 
dinheiro de contallo ou a :prazo não ex.ce
dente de 30 dias1 quando especialmente au
torizadas pelos syndicos e cur·ador fiscal, c 
escripturadas em livro por um delles aberto, 
numerado, rubricado e encerrado pn,ra esse 
fim. 

§ 3. o Os lucros e perdas voriflcado:~ serão 
imputados á massa. e ~omo credoras desta., 
preferentes aos da faJlencia, serão consüJ.c
rados os de dividas e obriga.ções contrahidas 
na. continuação do negocio autorizada pelo 
juiz. 

Art. 186. O juiz pôde cassar a autorização~ 
quando representarem os syndicos ou o cura
dol' fiscal sobr{l: os prejuizos decorrentes 
para a ma!3sa. · 

SECÇÃO V 
DA CO~VOCAÇÃO E REUNIÃO DE CREDORES 

Art. 187. Concluídos os a c tos do inven · 
tario, balanço e exame da escripturação do 
fallido, e organizada a lista dos credores, 
segundo a. ordem das suas respectivas gra
duações, o juiz designará o dia para a reunião 
dos credores, em prazo que não exceda de 20 
tUas da publicação da sentença declaratoria 
da fallencia. 

A reunião não poder<t ser adiada alénúlo 
sobredito prazo, salvo impossibilidade justi
ficada na conclusão dos referidos n,ctos~ jul
gada. procedente pelo juiz, ou pendendo de· 
cisão sobre eml)at•gos á fallencia. 

Vol lV 

Art. 188. O adiamento, por omissão, ne- · 
gligencia. ou imprevidencia dos syndicos · 
a.utot·iza a destituição decretada pelo juiz 
ero-officio, ou a requerimento do curador 
fiscal, de qu::~-lque1• credor ou do fa.Uido, 
respondendo solidariamente os culpaLlos 
pelas deteriorações que soffrer a massa. 

Art. 189. Não surá motivo attendivel, 
para o adiamento, a avaliação de bens re-
querida-pelo fallido, que deverá promover e 
diligencíal-a., á sua. custa, em tempo util. 

Art. 190. Os credores serão convocados 
por edital affixado na Praça do Commercio, 
onde a hm.rver,e na. cas<l das audiencias, e im
presso po1· trcs vezes, pelo menos, no jornal 
l:lfficia.l e em outro de maior circulação, que 
hn.bitualmento publique o expediente fo
rense, indicado pelo juiz; e aos de residencia 
conhecitla, a.usentes em logar sa.bido e de· 
communicaçã.o tclcgraphica ou telephonica, 
o escrivão avisará por esse meio, ou, con-· 
forme a distancia, por carta registr•vla, ex.-· 
pedida com recibo de ida. e volta. 

Nenhum emolumento ou sa.lal'io o escrivão· 
perceberá dos avisos telogra.phicos ou tole
phooicos e ca.t•tas circulares de intimação. 

Art. 191. Os credores por titntos ou obri
gações ao por·tador clovcm depositai-os em 
poder dos syndicos dous diu.s pelo meno~ 
antes da. reunião, sol> pena de não tomarem 
parte nas discussões o deliberações, nem 
serem attendidos para o calculo da maioria. 

Art. 192. Os cl'erlores :podem comparecer 
por si, :pessoalmente ou por procurador 
devidamente habilitado, ou por seus rcpre-· 
sentantes legaos, cujos poderes sorão veri
ficados pelo juiz. 

§ l. o A procuração pódo set• feita por• 
instt·umonto publico ou particular, devida
mente ::tutbenticado pelo reconhecimento da 
fi1·ma e sua averbação. nos termos dos 
al·ts. 1° do decreto n. 79, de 1892, 1°, § 2°, da. 
lei n. 973, e 81 do decreto n. 4.775, de 
1903. 

§ 2. 0 O aviso ou nota. telegrn.phica devo 
mencionar a n.:presentaçã.o, ao expeditor do 
telegramroo., da minuta do mandato, devi
damente authenticada ou legalizada. 

§ 3. o Um só in divido póde ser procuradol' 
de diversos credo1•es e ficará .· habil.itado, 
quaesquer que sejam os te1•mos da procura
ção ou telegramma, para tomar parte em. 
todas as àelibm•ações, si no 1•espectivo in- . 
struo:ento se fizer menção da firma do fallido,. 
salvo a restricção do art. 218, § 3°. 

A1•t. 193. Consideram-se representantes .. 
loga.es dos credores pa,ra todos os el'feitos: 

I o, os prepostos, feitore~, gerentes o quae~--· 
quer outros que tenham poderes pa.ra. admt-. 
nistrar, ainda que careçam. da fac~ldado.· 
para alienar, taes como, os mventar1antes. 
tutores, curadores, liquidantes, otc. ; 

62 . 
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2", quaesqucr proc11radores acl ner;otia, § 2. o Coni.ra a dos creditos pa.rticula.res 
,cmbo1•a. não s ljam especillca<los poderes para podem reclamar os creJores sociaes e os 
a fa.llencia. particulares de socio devedor. 

Art. 194. A Fazenda NacionnJ, <1uando Art. 203. No dia designado, reunidos de 
.. jnteress:tda c0mo credora de di vidas de im· novo os credores, o ,juiz decidirá. definitiva
postos ou do lettras e titulos mercantis, será mente sobre a n.timiss-io ou exclusão do::~ con· 
rcpl'esentada pelo procur:HlOl' da. Republica, tc~tados. ficando ~alvo a qualquer credor 

.seus adjuntos e ~jmlantes. o direito de promover pelos meios regulares 
Ar&. 1:•5. Os credores menores, legal- a exclusão do ad.mittiuo, e ao excluído o 

me~ te r0presontados, 1~ão gosam de :priyi· <le promover <L sua admissão. -
legto algum. na falloocia, salvo o threlto Paragra.pho unico. A admissão do credor 
contr·a seus tutores e cm·adores par~ hn.v~-~ 0 habilita. a tomar pa.rte. na.s deliberações 

.remo:;; damnos resultantes de sua negligencia sobre concordata. votar e ~er votado mt 
•culpavel, dólo ou fraude. formação do contracto de união. 

Art. 196. O:; direitos e re:lponsa.l>ilidades Art. 204. Resolvido o incidente sobre <t 
dos credores f'itllidos p:1ssn.m par·a. setts her- apuração da lista dos credores, os syndicos 

·deil•os o succcssores até onde chegarem os e o curador fiscal apresentarão o inventario, 
·daquelles. balanço c exame uos livros, e em scgui-

Art. 197. No dia., logar e hora designados monto o juiz farc.t ler pelo curador fiscal o re• 
no edital. reunidos os credores sob a presi- latorio sobre as causas da fallencia. 
licnc!a do juiz, ~ present~s o curador fiscal, os Art. 205. o relatorio dos syndicos e cura
~yn~JCos c o fa!lido, por_ SI_ ou set~ pt•ocura.dor, dor fiscal deve ser escripto e informar 
OU a SU.1. l'OVei_Hl., o_eSCl'lVaO rara a cha1:nada sobre OS factos dos arts. 323, 327 c 328 
·dos c1·~dores mscr~ptos na !tsta org;~OJzaua qualificativos de fallencia culposa ou frau
pelos livros c papeis do · fa.lhdo ou consta,ntes uulenta. 
do ba.la.nço. A1•t. 206. A rl}união funccionará qualquer 

Art. 198, O fu.llido 011 qualquer credor po- que seja o numero dos credores presentes, 
derá reclamar contra a inclusão ou omissão h ~wendo-):;e os :msentes por adherontes ás de
Jlos creditas da lista apresentada pelos syn- liberações da maioria, salvo sobre concordata, 
dicos e curador fiscal. cuja. propostll. nã.o estiver assignada. por 

Art. 199. Nã.o bavondo reclamações sobre credores <1ue representem o computo legal, 
.os creditas inscriptos e dan<lo-se <•st,3s pJl' proviuencittn<.lo o juiz de modo a. assegurar 
verificados, se proccdcl'á. na f'ól'Ul<~ do ar· a boa. ordom c rcgulu.ridadc nns discussões c 
tigo 204. dclibm•açõcs. 

Art. 207. Os ci•edores, a peJido do fa.llido 
Art. 200. Si os Cl'editos não forem clndos ou por proposta. dos syndieos, ouvido o 

po1• verificados, o juiz admittirá. ou nno os curatlor n~cal, poüom u.utm·izat• a prestação 
eL•edol'OS contestados, decidindo de plano o elo alimentos, que será i~rbit.ra.da. pelo juiz, 
-pela vct·dade sabida, constante das :\Hega- t.cntlo em cqusideração as necessidades e a 
-ções o provas qnc no acto fol•om pl·oduzid:ts, í'a.milia, do fulliuo 0 as !orças do activo. 
podendo o1•uonar, qua.ndo nec~ssario, o exame Art. 208. Si na reunião for ap1•esentada 
em sua presença, nos livros dos sobreditos Pl'opost.a ue concordata, se procetlet•á. na 

. credores, pela. fó1•ma determinada no art. 24, f'órrna dos art;;;. 217 e 218; não 0 sendo, 
·§ 4° ; e suspendendo, nest.o caso, a reunião, ficará. constituído 0 contracto de união, nos 
a a.cliará. para dabi a cinco dia.s, no maximo, tel•mos do art. 244. 
independente de nova convocação, subsistin- Art. 209. Nos casos orn que, pelo in ven-
do a anterior. tario e balanço, verificar-se quo não existem 

Art. 201. A só contestação ou reclamação bens, ou os existentes são manifostame11te 
contra os creditos inscriptos não autoriza o insufficiontes para as despezas, sem a even
adiamento, quando sem cans<t, ou mani- tualidade de distribuição . <lo dividendo, o 
fostamente improcedente, a que allega.r o ro- juiz, ouvindo e não se oppondo os credores, 
clamante. encm•rará. o p1•ocesso da 1'allencia, dissolYen-

Art. 202. Na.s fallcncin.s de sociedades, só do-se a massa. e ficando livro aos credores o 
os crodores soí!iaes podem intm•vir e deli- exercício das acções individua.es, q,uc lhes 
berctr sobro o pu.trimonio social, concorrendo, competir contra i:> fallido. 
porém, com os credores particulares no que O enccr1·amento do processo não exime o 
I'espeita ao pa.trimonio individual de cada fallido do pl'ocedimento criminal para a 
um · dos fallidos. . _ q ualificacã.o da. fa.llencia. 

§ 1.~> Contm a inscripçJ.o dos creditus so- Art. 210. Nas fallencias em que, pelo in· 
ciacs podem reclamar os ct•edeores sociaea e ventado e balanço· dos arts. 173 e 174, o· 
os particulares dos ditiercntes socios. fundo mm·ca.ntil com que commorcia.va; a 
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·ea~a fa.llida. nã-o cxcede1· de dE>z contos, o juiz, 1 § 2. o Si algum dclles for, ao mesmo tempo, 
sem dcpendencia. da reunião do art. 187, ct·edor chit•ogl'a.phario, ser<t a.tlmittido a 
ordcoa.l'á. logo a venda e o deposito tlos bens tom:tr p<wto n:1 dclibCi'i\Çiio em relação a 
ou do seu peoço; lll'Ocedendo-se saccessiva ou e3se Cl'erlito. 
·simultane::tmente, si fm• pJs-:ivel, ao exam~ c § 3." Os ma,ndatarios ou rcpt•esentantcs,em 
diligencias do art. 156, § 12, para a (!llalili- ta.es casos, não poderão vota.1•, si nila tivm·em 
caçi'i.o da fa.llencia. pJJcre.s de disposi•:ão . 

.Art. 211. Conclnirln.s as 1liligcncia.s c re- Art. 219. A concol'datn, <leve set• acceita 
met.titlas pelo escrivão as cópias do art. 225 ou rejeitada. n:l. mesma reunião em quo for 

:;w juiz fvrm:ulor da culp:1., ~oguiP-se-ha o pPopost<.t. . 
concurso das preferencin.s, cuja. decisã.o, sa.lvo At•t. 2~0. Não hn.venclo credore? disst-

. o aggra.vo de petição, tet•minü.ra a causa., cn- tlento.:;, a concordata acc()ita, ccm:ndera:s.e 
cer'L'ando-se a f'allencia.. homologa.da o p i·oduz tlcscle logo os seus efim-

_\rt. 212. Do todas n.s ro11niõcs d 1.1 c;•edOI'es tos juddicos, indepcndent:;monte do sentença 
·o escrivão l;tvrari\ actas ci't·cnmst:tnci:vlas do de homologação. 
que nclla.s ·occot•rcr, q110 serii.IJ assigna.tla.s Al't. 221. Havcn•.lo ct•edores dissiílentps, o 
pelo juiz, syndicos, cUJ:iuloi' fisc:.d. ü1!lido, juiz assignae-lhes-ltt collectiva.mente o pra.zo 
·quando presentes, o pnlos ctcdores que qui· d:J cinco dias p;~rct formula.1·em os seus om-
rzerem. ba.rgo~. . 

Art. 222. Sô se considcrn.m dissidentes, 
CAPITULO VII pn.l'a a opposiçã.o tlc embargo~, os ct·edores 

'DA. CONCORDATA, CONDH.:ÕES P"\RA SUA V.-\.U· presentes á l'OillliãO, que tiverem VOtado 
DADE E EFFEITos JURwrcos contra a concord;tta .. 

Art. 223. Sã·> admissi veis como causa.s 
Art. 213. O fu.llilo ou se11legitimo reprc· legitimas pll. i'U. a. opposição: . 

,sentante, qua.lqucr que s(\ja o paeecer llos § 1° inobsei·va.ncia lbs foL•mall·lados le
syndicos ou do curador fisca,l, poderá ap1·e· gaes n~ formaç-ão d<1 concoi\lttt:t, e o1·ro de 
sent.ar, na. reuniã.o em que so apnr:'l.l' :1 lista. c:~lcnlo · 
dos eredores, proposta de concor•dn.ta, apoi:L- § 2o, 'conluio it'<mdulento cntt•e o fu.llido e 
da ou não autm·ior·mente 113los m•etiores. um 011 ma,is ct•cJor·os, 011 entt•:) estes pa.t'.:L 

Art. 214. A concordn.ta. consistirá na ma- a.ppt·ovar•om a. concordalia; 
nutençã.o do devedor na posse c admiuis- § 3.,, simulaçi'io do passivo; 
tl'ação dos bens da massa, pelo tempo nccor- ~ 4", dolo, ft•aude 011 má. fü do dovorlor ; 
dado para o pagamento dos crollore.~, nos ter· § 5·>, incapacillatlo ou illcgitimidado tle 
mo., propo3tos Q acccitos. qualqum• tl:l~ quo •~PPt'..lva.ram íL concor•üa.ta. 

A1•t. 215. A concordata só scmt válida Art. 22-L Os omlxa.rgos derem ser· apro-
qua.ndo apoin.~a ou concedida. nos termos e sontado:~ dentt•o de cinco di:ts,impt•orog:weis, 
pela. fót·mn. prcscripta nos arts. 2ü o 27. 1ta renniã.l) em qno l'o1• accoita a, c,mcot•data 

Art. 216. A proposta quando n.poiatla. n.u- c ~or•u.o junl;os aos <tu tos. . . 
terioi•montc por credores, deverão ser an- § 1 ~, Vencidos os cinco d}a~ do p~a.zo a.ssz· 
thenticadas, pelo r•econhccimcnto p:Jr ta.be- an;ulo a.os credores, o escl'lva.o abr·1rá. Vlt~ta 
11ião publico, as declara.çõos c fi1·mn.s dos ~o f;J.llido pot• 48 hol'a.s; e findo este Jll'azo, 
respectivos signa.tu.t•ios·. recellendo ou cobranrlo os autos, quan1lo nã? 

A1•t. 217. Apresentada a proposta. pelo fal· entregues, ·ra.rá conclusos ao juiz, que asst
Edo ou seu legitimo representante, o juiz a gnará dez dia.s para a prova. 
fará ler, submcttendo, após a leitura, á dis· § 2. o A dilação a.ssignada c~1·rcrá da _pu
cussão o dcUI>cração dos credores em votação blicaçã.o do dcspi1cho em cartor10 ou audten· 
nominal. cin, c, vencido o termo, ou vi~o o cura~ o r 

Art. 218. Todos os credores roconlwcidos tlscal. :::erão os autos, sem mais allegaçoes, 
e atlmittidos ao passivo podem discutir a conclusos par:J. a. sentença, appensn.ndo-se a.o 
proposta., sendo, por~rn, oxcluidos da votação pt·ocosso priucipal da fallencia. . 
os credores da mass:t c os ue uominio (rei v in- § 3. o O juiz, por um sô julgamento, dcct· 
dic:wtes), os scpara.tistas, pdvllegiados e hy- dil•á. solJre o mcz•ccimento dos omba.rgos o 
pothecarios. sobre a homologação. 

§ 1. 0 Os sobl'cditos credo1·es, quo quize- § 4. 0 Si julgar improceilontes os crnba~gos, 
rem tomar pa1·te c concot'l'et· á. fol'maçilo ela homologilrá. a. concorJata. p:1ra }lroduzLr os 
concordata, ficam oquipa1·ados aos chirog!'a· seus ctteitos. 
pha.rios, imp01·tando o voto a renuncia dos § 5. o Si julgar procedentes. annullará a 
direitos ao p1•ivilcgio c ga1•antias espcciaes concordata, mandando pros3g1Iir nos termos 
dos seus Cl'edito!, cujn. importancia será. addi- ulteriores da fallencia. 
cionada para . so computar· o p:tssivo legal § 6. 0 Da sentença cabo aggravo comruum 
para a validade da concoi•data. I a amba~ as partes. 
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.. Art. 225. Concedida ou negada a concol'· os co-obrigados com a sociedade fallida e
llat.'l., o escrivão romctterU. ao curador fisca.l, todos os outros socios solidarios não concor
no prazo raaximo da dez dias, cópia authen- datarioa, cessando a fallencia. destes. 
tica da sentenr,:a da abortara da falloncia, do Art. 233. Na concordata de commerciante 
inventa.1•io, balanço, exame de livros o l'ela- sob firma soch.l, só os credores sociaes 
torio do art. 205, sem prejuízo da de quaes- tomam p:trte na, votação: os credores parti-' 
quCl' outras peça.s necessarias pn.ru. instrucção culares, por divülas civis, só iuterveem e· 
do processo criminal, requisitadas poraquelle ficam sujeitos aos clfeitos da concordata. de 
funccionario, <lo que passa.rtL a devida certí· negociante sob firma individual. 
dão, cobrando e juntando a.o.~ autos. o respe- Art. 234. A qualquer dos socios e credores 
ctivo l'Ccibo. dissidentes é licito oppor embargos, pro· 

· Art. 226. A acceitaç.ão ou homologação faz cessados e julgados pela fórma pt•escripta no 
a concordata obrigatorla extensivamente art. 224. 
para todos os credores chirograpllaríos. ou a Art. 235. A concordata. pódo ser propo3ta 
estes equipara(los, conhecülos ou desconlle- ainda depoi~ de constituído o contracto de 
cidos, dissidentes on não, tivessem ou não iu- união, omboru. antedonneute tenha sido ne-· 
tervindo n:1s deliberaçãe~. gada. 

Art. 227. Os c1•edores contestados c ex- Esta facu!Jade nã.o é ex tensiva ao devedor 
cluidos, QU!l.ndo em ucçã.o regular fo1·em jul- condemnado em fallencin. f raudulenta, ou 
gados legitimas, não ficam sujeitos <LOs eifei- pJr crime a ella equiparado. 
tos da con<lordata. Art. 23G. O fallido, no caso do artigo an-

Art. ;?28. Homologada ~ concor(lata, o juiz terior, deYe apresentar a proposta a.eompa
nomeal'â dons dos dez mawres credores que, panhada de rcq_uerimento solicitando a. con· 
com o curador das massas fallidas, fiscalizn.rão voc11ção dos credores. 
o seu cumprimento. § l. • O juiz, ouvidos os syndicos c o curil.-

Art. 229. A concordata, acceita. sem op- dor fisca.l, que dirão sobre a conveniencia, 
po~icão, ou lwmologad<t pol' decreto judicial, da conco1•data e ínfm•marão sobre o estado 
faz cessar a. f1llencia, restituindo ao fallido da liquidação, ordenará a expedição de odi· 
tt posse c a. a.clmioistra.ção dos bens, tle a ue to.es, allbmdos e pltb lictLdos pota. fórma de· 
fôra privado pela sentença declaratoria. · te•• minada no art. 190, oito di:l.S, no minirno, 

§ 1.• Todos os bens do activo scJ'ão entra- antes Jn J:ouniií.o, e l'tlproduzidos po1• tl'as 
gues ao devedor, no estado em que se acha- vezes, pelo monos, dUl'ante o pru.zo, incluiu· 
rem, Jiat•a liquidai-os, como entender, sob a do-so nellos, em resumo, os tormos da. pt•o· 
ftsca.llzação dos credores pat•a esse fim no· posta.. 
mea.dos.; e bem assim todo:; os livros, do· § 2. • As ilospezas da. coovocao:lo col'rem 
cumentos e papeis relativos 1\ fal!oncia.. por conta do ftlllldo. 

§ 2.• Os syn.ilico3 ficam olll'iga.d.os a pPa~tar § 3.• Na reunião obsorro,r-so-ha o dis· 
contas, na fórmn. determinada no art. 157. posto nos arts. 217 o. 2~4. 

Art. 230. A concord:~t~ nã.o IilJera. o de- § 4.0 O rc(iuorimento pll.l'll. a. oonvooa.çü;o 
vedo1• dos olfeitos Cl'iminaes d•11'alleMia., o nii.o suspende o curso da fallencia., ob~tando, 
só depois de cumpriria o desonel'U. dos oifeitos por6m, a venda dos bens até ulterior dali
civis c eommercia.~s. exonerando, porém, o bera.ção dos oredores sobro a :propostu. . 
concorda~l\.~io de paga1· u. paPte do debito Art. 23i. O devedor que , para. obtenção 
remettida pelos credores. da concordata, tiver occultado ou desviado 

Art. 231, O fatlitlo concorilatario, a tê que bens, simulado p assivo, feito conluio com 
seja cumprida a concordata, será. coasüle· algum ou algun.s cr edor es, ou viciado por 
rado depositM·io dos bons da massa, com po- qualquer modo o consent imouto dos credo-. 
deres de administração o disposição. ros, poderá ser condemnado a todo o tempo. 

Art. 232. A concordata, quando fallida em acção ordinaria, emquanto nã.o prescre-. 
uma firma so~ial,póde se1• pt·opos ta. p~Dr todos vor, ao pagr~mento integral o seus juros, 
os socios, ou qualquer delles, inclusive o além das penas crlminaes em que incorrer ;: 
commandita.r:io. e, niio ostando ainda cumpl'ida a concordata, 

§ L • Os consocios podem discutir a pro- será rescindida.. 
posta individual <J apresentar substitutivo. Art. 238. O credor que, na.s deliberações 

§ 2.• Acceita ou homologada a Pl'Oposta, sobre a concardata, tr ansigircom o seu voto, 
o patrilnonio social será entregue ao sacio ou afim de obter vantagens 11ara si, perderá 
aos socios concordatarios proponentes para em beneficio da massa a; importancia de seu' 
liquida.l-o, como entender, sob a fiscaliza.ção credito, bem como quaesqucr vantagens que
dos credol'es nomeados, fazendo seus todos lhe possam provir de semelhante transacçã.o, 
os commodos e incommodos da liquidação. além das pllnas criminaes em que incorrer. 

§ 3.• A acceita ção ou homologação da con· Art. 239. A concordata. póde ser rescindi-
corda.ta, salvo doclMaçii.o expressa., desonera. .da. nos mesmos casos do art. 35, em que é. 
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facultada a. rescisão do accôrdo, por mi1 fé ou A1;t. 24.6. Nã.o se aproscnta.nd:) propo~ta. de 
fallencia. fraudulenta do concorda.tal'io, e concordata, nã() podendo cst11 set· objccto de 
deterioração do activo por culpa ou ncgli- delibcn·a.çã.o, ou sendo l'Cjeítada, os crruores 
gencia ou por caso fortuito, impossibilitando elegerão um ou mtds a.dmini.~tradoros, àedo· 
o seu cumprimento. rcs on não, e mna commis,ão fiscal coulposta 

' § 1.• A rescbão pôde se1• rc:luerida.}Jcl:\ de dons membros pa.t•a '" liquid:J.ção deJ1nitiva 
commissão fisca.lizador<\ da coocordata , salvo da. mil.ssa e r~puctivtt distrlbuiç.ão, mn.rcan· 
a. qualquer ·ct•cdor o direHo de promovol·a, do-lhes pJ.ra I-~•o um prazo e arbitrando 
denunciando ao juiz o facto ou f..:.ctos ouc áquoHes u ma p:n•conta.gcm, a. (1uo só terão 
autorizam o pedido. • direito, fiuda a.liquidaço.ã.o . 

. § 2. • O processo pa.ra. a. mscisão é o de· Art . 247. lf.stas deliberações serão toma-
"termin:t.do- no § l• do art. 35. das em votac-.ão nomin3lpor maiori(). quo re· 

Al't. 241). Rescindida a concordata., pro- presente mais de metade do Yalm· dopas
-seguil'á a fallencia. seus devidos t ermos até ~ivo. Não havendo maioria. absoluta, em 
:final liquidação do a.ctivo e passivo. segundo escrutínio peevalocel'á a l'Oltttiva. 

Si a concordata tivc1· precedido <\0 con- P11.rngrapho uni co . Os administradores e 
tracto de unlã.o, deverão ser convocados os membros (ta commissii.o fiscal serão eleitos 
credores para essa fim; si posterior <t sua pelos Cl'odores am YOta.~ão nomio(J.l, Yota.ndo 
constituição, ·OS administradoras c a com. cad:t nm em dons nomes, consider·ando-se 
missão fi~ca.l, ante1•iormente eleitos, rens- eleitos administradores os dous que r ep:e
sumirão o exe1'cicio de suas funcções. sentarem maioria. dos crcditos, e membros 

Art. 241 . O passivo da fa.llencia, pot• elfei- da com missão fiscal os dous immediatos. 
to da rescisâo da concordata, compor-se-ha. Arl. 248. Si não comparecer credor algum, 
de dua.s séries de credores: o jui1; 1'<~.rá. n. nomeação, marcará. o prazo e 

I, a. primeira , dos anteriores ao rcgimen nrbHra.l'á a. porcentagem. 
concordatario, pelo principo.l primitivo que Mt. 249. Os administradores '\Bsumem a 
lhes for devido; administração da massa na qualídade de 

II, a. segunda., dos que contractaram com mandata,rios geraes dos credores; (I repu-
o fallido durante aquelle regimen. tam-sc investidos de plenos poderes pai·a 

§ 1. • Os credores da segunda. serie serão todas o q uae.~q ttOl' oporaç.õcs c u.otos dn llq ui
pagos pelo producto dos bons adquiridos, a dacão, demandarem e serem demn.ndados, 
iitulo oneroso, depois da entrega. da. massa., observadas a.s condições e restriecões Jegaru 
com rooursos estranhos a. esta., conconendo dos arts. 151 e 156, §li, sobre o oxcroicio 
nosdomnis bens com oscredoros da. primeira. tla.s a.eções que intcnta.~em, seguirem ou de· 

§ 2.• Nos dema.is casos, que não o do pa- fenderem em nomo da. massa. 
ragraplto anterior, os credores chirogra· Sendo nomc(l.ào mais de um, obrarão co!
pha.rios de ambas as sories serão t r(l.tados lectívameote c soríio responsa.vois solitln· 
em pô de igualdade. t•ia.menío por t odas as pordtLS e da.mnos, equi-

§ 3.• Aos Cl'edores da segunda sórin ú li· pal'a(los aos ompr·egados publicos llnrn. o 
cito pôr á disposição dos da. pdmeira. o. elreHo dn. penalidade. 
somma necessa.r.ia ao pagamento da. concor· Art. 250. As funcções da commissão fiscal 
data p::~.ra. oxcluil-os do concurso. são consulti 1·a.s e dclthorativa.s, c pol' esc ri-

At•t. 242. A concordata cumprida. ituporta. pto serão dadas as ttutorizações, della. dcpen
qultação ao fallido e c•msequente reht\bilita.- dentes, para determinados actos dt\ liqtti· 
ção, si não tiver sido condemuado em jLti:ro dação. 
crimina.l. · Art . 251. Os administradores, assim como 

A1·t. 243. A r eunião em que $e fot•nu~o a. os syudicos. d.eYom exercer pessoalmente a.s 
eoncordata. põe termo ao poriodo }lr ep:wa.- suas J'unccões, sttlvos os dous casos excepcio-
torio, ou de instrucçã.o da fallencia . oacs do art. 151, em que lhes é pormittida. a 

CAPITULO YHI delegação e sobrecarregar a massa com a8 
despezo.s do procuratorío ou mrmdato judi-

DA UNl;\.O OU l'ERIODO DEFINITIVO DA. cial. 
FALLENCIA o exercício das funcções deve se1• prece-

Art. 244. A não apresentação de proposta dido do termo do art. 152. 
de concordata., a rejeiçã.o da. que 1\ouYer sido Art. 252. Os administradores, logo que 

.apresentada. e a. falta de comparecimento da entrn.rem em func~.ão, devem empossn.r-se 
credores que ropresen\em o computo legal, de todos os atreitos c bens, livr os, documen· 
determinam a solução da fallencfa pelo os- tos e papois pertcncontos ú. fallencla., que 
ta.do de uni4'o existirem em podar dos syndicos ou de qual· 

Art. 245. O contracto entre os crodorea ttuer Olltl·a. passou.. . 
constitue-se de pleno direito independente de Ar·t. 253. o~ administradores coro au· 
voto ou consentimento dos mesmos. diencia e annuonela da com missão fiscal, po· 
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!lCI•ão nomc.ir, sob sua responsabilidade, OS 
úmpregallos quo forem ncccss:u·íos p;~ra o set·
viço da administração c liquidação da massa. 

Art. 254. Os a.uministr:tdorc.> o membros 
ria. commis~fio li;cal, quo não acccitarcm a 
nomcaÇ:Í<J, renunciarem-na, fali i rem ou !'al
lecm·cm, durante a liquiuatllo, scl"liQ suhsf.i
t uidos in terinamcn to por nomc:~ção do juiz e 
dcfinit.iva.mento pelos cr edores. 

§ 1. • Ao proYinwnto proYisodo pelo juiz 
(tcvol'á se.,uir-so u. convocação do <.:redoNs 
dml\ro !lc ~ito dias, :pol' meio elo cdila.l pnbli
cado pela fórm·~ do art. 190. 

§ 2. • A con rocaç3.o scr·á. dispousada., ou 
íicr;l'Ú. de nenhum c1Icito, si os credvt·e~ . por 
declaração cscrip!a de voto por elles asoi· 
gna.da e devidamente authcntícada, fizerem 
a nomca.çíio. 

Al't. 255. Os o.uministradorcs c membros 
da commissfio fiscal podem ser destituidos 
nos mesmos casos do :\rt. !82, fazcnuo-~e a. 
substituiç.ã.o pela fórme. do art. 254. 

§ 1 . o Do despacho que decretar ou não a. 
destituição, cabe aggravo de instrumento. 

§ 2 . '' O dostitu!do, ou que deixar o cargo 
antes de concluída. a liquidação, perde o di· 
reito ú. commissão c fica obrigado a prestar 
contas dcntr>o de oito diaP. 

§ 3.o As contas serão. tomadas pelo juiz, 
com audicncia. do fa.ll1do e da. commissão 
fiscal, observando-se o proccs::o do a.rt. lfo';'. 

§ 4. o A sentença. que julgar as contas con· 
demnará o destituído" ou renunciante á en
trega do saldo em favor da. massa, verificado 
em seu podm·, com a. comminaçao de pi'isio; 

§ 5.0 A prostação do contas, fóra. do caso 
do § 2q, só torá log:u• depois de ultimada a. 
liquidação. 

Art. 256. O m<>ndato dos syndicos scr:t 
rcmunenido, pcracbcndo, pelo trabalho de 
su~ gestão, umn. porcentagem sobre o o.ctivo 
d:~ m a.ss::t • 

§ 1.0 A pol'Ccntagem dos ndministradoros 
será arbitrada pelos credores. 

§ 2. • A da com missão fiscal será. arbitr-~da. 
:pelo juiz, e nã.o excederá do um po1• cento 
até 200:000$, o do um quarto soi.Jl'C o cxce
donto, até o limite maximo de I. 000:000$. 
repartidamente entre seus membros. 

§ 3.• A commlssão será. calculada. sobre o 
valor do activo de_ftuitiva.mentc liquidado 
para a distribuição ou r~toio, depois de dedu· 
zidas as impo',\Oancias dos creditas das secções 
I e. V do capitulo IX c despozt'l.ii de liquidação. 

§ 4. 0 A commissão não será. percebida. antes 
do julgamento <.lo. prc~t:< cilo da contas. 

§ 5." A commissüo dos syndlcos c elos 
a,dminhtradoro•. do curado1• o dn commissão 
flscli.l,as~itn como as oustns o tles!lGzas ger·ae3 
da massa sommado.s, Gm ltypot te>i& nlgumr\ 
podert(o exceder de 30 "/, do tott\1 liqn1llo 
quo se houve1• do tli~tribuil' entra os crcJo~ 

res; o que excedc~r dessa importanc!n. senh 
desconta.tlo proporcionaltnontc do qne tivm• 
do ser di~kibuido entre uqucllcs e o.:; demai!!
funccion:uios 1lo j uizo. 

Art. 257. O j11i7. scr;i solicito em provcr
sourc as omissões c f'alt<tS dos a.dministra
dorc:i! c da commhsão fisc:.d no camprimenfo
dc ~cns ll evorcs, 1lc mudo a asscgut·ar. o:; 
intere~ses da liqt:idaç·âcl, fõ:Ctn prcju:zo do.; 
dil"{'Jilos dos Cl'<!lorus c dos f<\ll íuos . 

SECÇÃO I 

Ai't. 25S. Os a.rlmi u is h·u1h1ros dcYem ope-
rar a liquidação do <.tctivo dn. massa no fJrazo 
marcado pelos credores, scndo·llled facu tado,. 
com aotoriU}.ção da. coromlssã.o fi~cal: 

I, vcmlcr em lln.st::. publica, pela. fórma 
p;:oc:;cripta. no art. 180, todos c quaosquer 
bens, movei~, scmovcotos, irnruoveis, direitos. 
e a.cçõos arrccaflados pela. masaa.; 

II, vender, directamente, por meio de pro· 
postas e com a. devida publicidade, quando
do vantagem e convenioncia para. a liqu ida· 
ção, toda a. massa activa englobadamente, a. 
qualquer pessoa., ainda. que seja. o proprio
fa.i:Ido, com approvaç~o do iuiz ; 

UI, tr.:t.nsigir sob1·c a.s dividas activas da. 
massa, ouviilo o fi.\llido, com autorização do 
juiz. 

Art. 25~. A vend:1, em hasta publica., do.'> 
immoveis hypothecados extingue a hypo
tlleca, decorrendo, . por6m,_ os .seus ell'cito,;; 
legaes da. respectiva averbação no registro. · 

Art. 260. A venda dos immov eis indcpen· 
de dD. intervon(;iio ou outorga da mullu~r do. 
fi\llido. 

At·t. 261 . Os bens pertencentes a terceiros
c arrecadados como do fallido seriio exclui
dos da. venda o entregues ao dono com a.uto
riza(;âo da commissiio fiscal, qua.mlo sobre 
ollcs não houver duvida ou contestação. 

Serão lgua.lmen Lo excluídos o não podcrllo 
sol' alienados os litigiosos, sobre quo somo
ver reclama'ião, ou acçã.o de roivindioaçlio 
ou pessoal roipcrsecuturla., 

Al't. 262 . Além dos modos Je li c1uidação 
do :J.ctivo doci:J.rados no art. 258; outro. 
qu:J.lquer será. permittido aos administrado
res, com audiencia o prévia. autorização da. 
comrnissã.o 1l3cal. 

Art. 263. Oo admin'istradorcs, quanclo re
cu:w.da. a a.utorizaÇ.ão, podem recorrer ao juiz, 
quo a. suppril'á ou não, ouvlnd.o o ftl.llido, e 
deddindo definitivamente sem recurso . 

Art. ~64. Ao ,juiz, csc1•ivão, syndicos, 
o.dministradoro~. memhrcs d:L commi~~ão fts· 
ca.J, curudot• fiscal, lloritos o mt\is officiaes da 
justiQ3., ó c:q>res.~:unon to probilJido c,mprar, 
pot' si ou Ilor lntol'po,>to. posso:., qu:\OSCJUN' 
ben! d::l m:~.~~u.. 
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· A vcn<la, em conLravimçiio do disposto nrs-f prejudicado nn. Yerificaçfio, cu clMsíficação-· 
te artigo, a nul!a, perdendo o cornpradol' a. do seu credito. · 
cou;:o. <i o p1·c~-o it beneficio rla m:\ss:t e iDcOl'' A !'f.. 2i3. A sentença. da classificação ser
ron,}o nas penas do a1·t. 232 du Cudi~o PenaL vil'á.llo titula pa1•a. os credores . executarem, .. 

Art . 2_6~. Todas a~ q~w.ntias l'oc<~bidas pe· a to~o tempo, u devedor pelo salllo do seus 
los adm;mstradores scl'ao dopositu.das em Ci!· crl.)dJ tos, quand•) a massa não cheg:11' para o 
t:>.btlleciment.o bancario da. escolha do juiz, P<lgmw:nto integral. . 
sendo vedado conserval-::ts flll son potler. At·t. 274.. Nas fallencias tle sociedade os cre-

Art. 266. 05 <.Mlrnini$trad~res devem apre- dores p;trtículares de c:1da um das soci'os soH- . 
~enl'l.l' ao juiz, t::>dos I!S m cz<:>s , uma conta de- •l<~rios;;crão~ubmettidos a vuriftr.açõcs o cla.E··
IllOnstrativa d) es~<\Jo d:l. Ji(Jt•i· !:.tç><'io c d:i..~ sificat;>Õ!!S tlil·orsas da:,; dos crc;lo;-(l.,l sociaos. 
<lnant ias cru ca i:.:a, c.>m in (;)rrwt~,;:io llJ. com- § 1.• Na vcrificaç-Itotlos crcditos sociaes, 
mi~si'io fiscal S•)l!l'O a ~ua cxactltl<io. po:iom lni>cL' '!Íl' e reclamar todos os out l'o& 

Art. 2ôi . Todos os ct·cJ.ol'OS e o f<ollido c;•oJoro~ da socic.J~o o os pal'tkulares do::; 
teem o direito do exa.min:.r, no cscriptorio llilret•ent.cs soei os. 
dos administradores, as contas npresentad·1s e § 2 -" Na •·m·iflcação dos Cl'editos particula.· 
oxpor ao juiz as ol)servaçõe.~ que sohPc dlas res de cada um dos socios, só poderão fazet-o .. 
so of!'et•eocrem . os crel.lotos sociaes o os particula.rcs do socio 

dc;-edot'. 
s~rçÃo n 

LIQC~llAÇÃO DO r :\SSl YO 

Art. 268. Para. a. vcritica.ção definitiva do 
passivo da fallencia e ilistrlbuiç;.\o do a.ctivo 
apur ado, os credores que não se conforma
rem com i\ relação o classiltonçõ.o dos cre
ditas o;proseutada. pelos administradores e 
outrosim os contestados e e.xolnidos, quando 
não formada a concordata, podem reclamar 
e provar o que for <L bom de seus direitos. 

Art. 269. As reclamaçõo.~ sor~ deduzidas 
por petição motivada. o instruída. com os do
cumentos que tiver o reclamante pa,ra. a 
pt•ova das suas a llegações. 

§ 1.• As petições serão a.pl'csenta.das dentro 
do prazo improl'ogavel de quinze dias, eM· 
·;.ados da data. d:.\ reunião do a.rt . 213 sem 
rlopendencia de edital de convooaçiio especial 
para esse fim. 

§ 2.o Vencido o sobredito prt\ZO quinde
ceudial, quo correrá om cnrtorio, o escrivão, 
junt~ndo u.s potiçõcs aos autos, sob um só 
termo, e fuzendo conclusos ao juiz, será por 
este assignado uos administradores o á com
miEsão llscal o pra.zo percmptorio de cinco 
dias para r esponderem o d•~rem parecer 
sobre as reclamações. 

§ 3. • Findo o prazo assignatlo para a re
sposta e informação e do novo conclusos os 
:lutos, o jniz proferirú. sentença., classificando 
os cr·edi.tos. 

Art. 270. A sentença. de classificação sorú 
intimada aos credores por erlitnl com o prazo 
de dez dias , publicado pela. fórma do art.IOO. 

Art. 271 . Da. sentença. de classill.ca~.ão cabe 
a penas o rocurso de aggt·avo de potição para. 
o sup!.ll'l.ot• competente, interposto dentro dos 
c inco dia.~ quo se seguirl!m aos do termo 
marcado no cdit.'l.l do artigo anterior. 
· A1·t. 2i2. Podem a.ggravn.r d i\ sentença. os 
t\llmin!strndore~ . o fullido e qualquer credor 

Art. 2i5. Julgada dcfinitiv:lmen tc a veri
ficaç-ão c classificação tlos creditos, proceder
sc-ha ao pa.gn.men~o dos cpcdoros pol<\ l'út·ma.> 
c na ordem de suas respectivas g1'8.duações e 
profor<mcias, pl'escl'ipta no capitulo IX. 

Art. 276. Os administradores são obriga
dos a. ilistriuuh· dividendos sempre que o
rateio exceder d P. cinco por conto. 

§ l.• A distribuição será precedida. do an-· 
nuncios pela imprensa, convidando os cre
'lm·cs a ap1·esent:1r seus tltutos em prazo e·· 
toga.r determinados e communicando a. por-
centagem a distribuir. 

§ 2.• As quantias pagas serã.o notadas nos 
ttlulos ou creditos originaes o lançadas em 
C~lha. que os credores a.s.'lignarã.o. 

Art. 277 . Os dindendos não recll\ma.dos. 
serão tlopositados nos eofroJ dos Deposi tos 
Pnulicos por conta. do quem pertencerem •. 

A!' L 278 . Si dos livros do fa.llido, ou por 
documento uttcndivel, cons tar que existem 
ct•cdorcs au~cntos, o juiz podorll ot•dcnar,.. 
sob informacão dos admini~t.t·adores o da 
commissão fiscal , u. reserva dos dividoudos . 
quD lhe:'! tOC(\rem. 

Art. 279. O saldo final a. íiiVor da. massa.. 
depois J.e dctluzidas as cu~ tas o mais despezas 
do prc>cesso da. liquidação e das porcentagens
do juiz, ei!Crivão, administra.dores o com
missão tlaca.l, dotermin:ná o ultimo r ateio . 

Al't, 280. Si acontecer quo, pagos integral- · 
monte toJos oo credores, fiquem sobr.1s, serão 
es~as restituídas ao fallido ou a saus legí
timos repreaeut:mtos ; e, quando não recl:.t.· 
madas, S.:lrão recolhiJa.s ao cof'l'O dos Depo3itos 
Fublicos, por conta. do quem pertencerem. 

§ l. o O deposito, neste caso ti no do art. 277, . 
será precedido de citação por edi,a.l, com o.. 
prazo do doz di:ts, publicado e repoUdo po1' 
tres ve?.cs, pola. fórmtt do art. 100 . 

§ 2 . • Si o fa.llido for sociedade, o juiz no· 
meaní. um llquida.nte p:u·a proceder á dis-· 
trlbtliçã.o das sob1•as pelos soclos. 
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Ai't. 281. .. Éirectuldo o ·ultimo· paga.
~ento aos credores, os ad.minlsti·adores pre~ 

· stari'io: contas da sua administração, na con
formidade do disposl.o Il.o art 157. 

Art. 282; ·Prestadas as contas, os aclmiois· 
tradores o .a commissãO fisc11l perceb~rão a 

,po1•centagom que lhes houver. sido a!'bitrad~~o ; 
procedendo· se igualmente á distribuição tias 

·que fot•em devidas aos dem:üs funcctonarios 
do juizo. 

· Art. 283. A prestação de contas :põe termo 
ás· :Cuncções dos administradores, encer
l'ando-se o processo da. !alleocia. 

CAPITULO IX 

. DAS D!VERSAS ESPECIES DE CREDITOS, SUAS 
GRADUA.~:ÕES E Pli.EFEREI'(CIA.S 

Art. 284. Julgada definitivamente a claSsi' 
·fica.ção dos creditos, os administradores or
.. gahiza.rã.o a. folha dos · dividendos, distri
=õuindo os creditas pelas classes seguintes: 

1", credores da massa.; 
2 .. , credores reivindicantes ; 
3a, credores separatistas; 
4a, credores privilegiados ; 
5 .. , cr<:dore·s hypotheca.l'ios ; . 
6•, credo1•es Simples ou ohirographat'ios. 

SECÇÃO J 

H, o dono de causa. em poder do fa.llido · 
por titulo de deposito, ])enbor, antichrese, 
administração, arrendamento, com moda to, 
usufmoto, uso o habitação ; 

li!, o dono de mercadorias em commissão 
de compra. ou. venda, transito ou entrega; 

IV, o· dono de cousa., embora fungivel, em 
poder do fa.llido por elfeito de mantlato, in· 
clusívcdinheiro, · elfeitos de commeroio ou 
titulas a elles equiparados, endossados sem 
tra.nsferencia de propriedade, ainda não 
pagos, ou em poder de terceíro, em nome 
do fallido, na. época da fa.llencia; . 

V, o dono de cousa furtada, roubada., ex
torquida ou . . obtid.a por falsidade, estellio· 
nato ou outras fraudes; . 

VI, o dooo de titulas ao portador, per
didos, furtados, roubados, extorquidos ou 
obtidos por falsidade, estsllionato ou outras 
fraudes, sendo o fallido quem os achou ou 
obteve por esses meios, ou os rec<>beu, sa
bendo a origem viciosa da posse; 

. ·VII, o vendedor· de bens immoveis, ainda 
não pa.go do preço da. venda., embora. a. ira
dição feita, salvo si o tiver creditado ao com· 
pra.dor; . 

VIII, o vendedol', depois da. . entrega. da. 
causa.·· vendida a. credito, si reservou a pro• 
priedade até o pagamento, ou si foi induzido 
a vender a credito :por dólo do comprador; 

ci<zDones DA MASSA IX,o vendedor de cousae:tpédida a.o fallido, 
Art. 285. São credores da mass:i.: si a este não foi entregue o conhecimen\o . 
I, os de despezas, s!l.larios, custas, hont· antes de declarada. a fa.llencia; · 

t' arios. commissões e fornecimentos, unica e X, a. mulber casada, pelos bens ; I• dota.es, 
exclusivamente referentes ~. arrecadação, estimados para qualquor elfeito; 2• para
administração e distribuição da massa. fa.liida pherna.es ; 3" ineommunieaveis, . sob o re

. e a sua. segurança., . guarda, conservação e gimom da communhão ; 4• que não ros-
defesa, devidamente a.utorizadàs ; pondam por dividas anteriores ao ca.samento; 

. 11, os ·de despeza.s com a. molestia c fuoeraes 5• pelas arrlu1s e doações ante-nupciaes, 
do fallido, depois de decla.nda. a L'allencia.; 'feitas pelo futUl'o ma1•ido, quando insiuua.das; 

m, os de alimentos prestados ao fallido, XI, os filho~ menores, legítimos, legiti· 
sua. viuva e filhos menores, por autorização mados ou reconhecidos, pelos bens ca.~-
dos credores. · tt•enses, quasi castrenses e adventieios ; 

Art. 286. Os credores da massa. serão pa- · XII, os tutelados e curatelados, pelos bens 
gos, de prererencia. a todos qua.esquer outros, ·.que lhes pertencerem e causas adquiridas 
e, no caso em que o a.ctivo :Cor !nsuj)}ciente pelo tuto1• ou.cuNdor, em seu propr lo nome, 
para. o pagamento integral, os administra- com bens on producto dé bens dos mesmos 

··dores não terão direito á. repetição dos que tutelados ou curatelados ; 
. hOuverem sido realizados.. . . . XIII, os herdeh•os e lega.tarios, pelos bens 

da hel'àoça ou. legados ; . 
SECÇÃO H XIV, os de remessas feitas ao fa.llido para 

Cl\i.lDORES R EIVII'DICAN'l'l!.S 

Art. 287 ,· São credores reivindicantes os 
proprietaríos, a qualquér titulo, de bens 
existentes . eni poder da massa, tenha.m oil 
não a.cção real ou reipersecutorie., pro:priEr 
-·da.de ple.na. ou jus · in re: · 

· I, o dono 'de comia. adquirida. pelo fallido 
ele quem·.nã,o era. o. proprie~a.rio; salvo em 
relaÇão aos · moveis, ái aoquisiçãó, de boa fê, 
·em casos que não de perdo. ou ful'to ; 

lim tl.m determüi.ado. . 
Art. 288. O titulo de deposito, si volun

tario, dGve revestir a. fórma do art. 281 do 
Codigo do Cominol'cio; e, si judicial, a do 
art. 511,§ 30, do regulamento n. 737 de 1850; 
não se reputa.nto ta.l o de dinheiro, quando · 
sem . a precisa. individuação ou com o ca~ 
racter de cousa. fungivcl, sendo permittido 
ao deposUario fazer uso delle ou empregai-o 
om operações civis ou commerciaes, ven· 
cendo ou não juros. 
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Art. 289. Na commissão de compra a 
venda, o direito de reivindicação estende-se 
a.o producto da venda das mercadorias nene 
su brogadas,salvo qutJ.ndo creditado ao commit- · 
tente, em conta corrente, pol' sua autor:
zação, constituindo neste caso credito chiro
gr<tpharío. 

Art. 290. O compri.l.dor qae, pela tradição, 
se tornou proprietal'io é credor reivindicante 
desde que pagou o preço. 

A1•t. 291. Os títulos de credito, trD.nsfe
:!.'idos po1• endosso regular ou em br'lnco, não 
poderão ser reivindicados ; sa.lvo prova ero 
contrario do mandato, nos casos do endosso 
do art. 362 do Codígo Oommcrcia.l que 
destrua a p~esumpção legal da transferencia 
da propriedade por elle operada. 

Art. 292. A rcotítuição da cousa, effmto 
ou titulo reivindicando, se dal'<.Í. in Epecie, 
qua.ndo existir na ma.ss:t, ou naquella. em que 
tiYer sido subrogada.; e, na falta., sorá. pago 
o sou valor. 

§ r.• O reivindicante pagará á massa as 
rle~pezas a que a. causa reiviudicada. ou o seu 
producto tiver dado logar. 

§ 2.• A roivindieaçílo obsta a .vendt\ 1 mas 
não annulla a anterior alie·nação. 

§ 3.• A reivindicaçlio do valor da causa. 
qu~ndo esta. já nã.o e:lísth• nri. massa, nao au· 
toriza a l'cpetição dos divülendos distl'i
buidos. 

Art. 293. A ~·eivindicação pôde ser obtida 
amigavelmente, restituindo os administi•a
dores, autorizados pela commissã.o ftscal, a 
causa sobre que não houve1' duvida ou con· 
"!estação; a, judicialmente, pela opposiçã.o de 
embargos de terceiro senhor c possuidol' ou 
:pela acção 1•ei vindicr\tOl•ia do a1•t. !30. 

SECÇÃO TTI 

CREDOl\ES ·sEI'ARATIS'rAS 

Art. 294. Pertencem (L classe dos credores 
ileparatistas, e::c j ure crediti: 

I, os co-proprietarios, associados ou. em 
communhã.o com o fa.llido, no tocante a@s 
bens dos respect ivos patrimonios, pelos c!'e
ditos del'ivados de taes relações ; 

II, os credores e os legatarios da. pessoa. de 
quem o fallido é hm•úeiro, sobre os bens da 
herança., salvo si convieram, no j uizo do 
ínventa.rio ou fóra dclle, na adjudicação de 
bens áquelle P,.'l.l'a. a solução das dividas pas· 
siva,s do de cujus . 

Art . 295, Os credores separatistas teern 
·pt•eferencia precípua. aos outros credores 
pessoaes do fallido. 

Vol, IV 

SECÇÃO [V 

Art. 296. Os credores privilegiados da. 
fallencia são os que teom um. direito d<.J pre
ferencia ao pagamento sobre todo ou parte 
do n.c1;ivo, cro razão da qualidade ou a.ttrí
buto legal inheronte ~' •cus creditas. 

Art. 297. Teem privilegio sobre o aetivo, 
movel e immovel. salvo o direito dos r r,i
vinilicantcs, hypotiteca, a.ntiehrese ou 
penhor, dovülaroentc inscriptos e anteriores 
á. emissão ou ui vida, ou em gar!l.nt ia do pa
gamento do pt•eço do immovel adquirido 
ltr.pois de lias: 

I, os portadores de obrigações (deócntures) 
emittidas pela.s sociedades comro'~ndita.rias 
por acções; 

II, os feitores. guarda-livro.J, ca.ixeiros, 
agentes e llomesticos, a scl'Viço do fa.llido, 
pelos sa.larios ou soldadas vencidos no anno 
immeJia.tamente D.nterior á data dadeclara.
çãod<t fallencia, tenham ou não sido registra· 
dos seus títulos de nomeação; 

lU, a equipagem pelos salarios e soldadas 
que não estiverem pr!lscripta.s, nos t ermos 
do art. 449, n. IV do Oodigo do Oommercio. 

Art. 298. Entre os credores com privi
legio geral, incluem·Sé a Fazenda. Nacional, 
os Estados e os municípios pelas dívidas de 
impustos. 

Art. 299. Teem prefercncia sobre deter. 
minados moveis e immoveis, ~o,\vo hypo
theca anteriormente ínscripta : 

I, o propricta.rio c o sublocador, nos m o· 
veis de uso pessoal que se a.charem dentro 
da caso., habitação do failido, pll.ra paga· 
monto dos alirgrwis vencidos e nos fruct os 
pendentes, a respeito da renda ou fôro dos 
predios rusticos ; 

ll, os oporarios, i.l.l'Lista.s , fabricantes e 
empreiteit•os, sobre os objeetos que fabri
carem ou concertarelll e de que estã.o de 
posse, para. pagamento de seus sala.rios, for· 
necimentos ile mll.terial e mais vantagens 
estipuladas ; 

m, os credores :pignorat ícios e antichre
ticos, e os com direito de retenção, sobre a 
cousa dad11. em penhor, antichrese, ou re
tida; 

IV, na cousa salvada, quero a salvou, 
pelas dospeza.s com que a fez salvar ; 

V, no na.vio e fee~os da ultima viagem, a 
tripo! :J.çã.o ; 

VI, no navio, os que concorrerem com di
nluüro pam a sua compra., concertos, apres-
tos ou pl·ovisões ; · 

VII, n <l,8 fa.zenda.s ca.<·rega.das •. o alugu()l ou 
frete, as despozas e n.varia grossa; 

68 
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··· VIU, no O!Jjecto ·gabro que rcoa.h~u o. em· § 1•, do credUo prov&ni~nte ~as dcspeza.s ~
prostimo ma.ritimo, o dadot• de dmhetro a custasjudicia.es feitas pam excussão domes..: 
rlicO · mo immovel ; · ·· .. 

·· .IX, ' rio quiol1ão e luc!J'O.'i que o capitão, § 2", das àe~ntures ou obrlgaçõca ao pór
co·mpa.rte do. navio, noite Giver e fl•ows, toda. tador emittidas pela.s soeledades coinma.ndi
a. "ilbl•igação pela qual fot• t•csponsa.vel ú. par- taria.s por ac;ões antes da constitulçlo da~ 

· ceria; · · · hypotheca. . .. _ . . . _ 
x., DO navio e frete, os donos da c:nga :pe· Art. 303.De:luzidas as sobrooita.s despez:t 

los damnos que soffl'OI'em por dclio1o, culpa e custas e a importaneia das debentures, 
ou omissão aulposa do capitão, ou gente da. quando houvar,o preço ou producto da. Yendn. 
tripola.çã.o, porpet1·ados om scrvico do na~ do immovel será. principalmente destinado 
vio ; • . . . ao pagamento da. l1ypoth.eoa; as sobras, ha.-

XI, DOS eJfeiio~ que o pa.ss:~.geu•o t1vt~r :1 v~ndo, entl'a.m na ~nassa, o, pela faJta ou 
bordo, o capitão pa.1·a. pagamento do pt•eço dll'f'erença., concorrem em rateio com os cre-
d& passagem; dores cllirographarios. 

XII, os carregadores, sobre os carros, bes- Art. 304. As hypothecali Iegaes ou con-
tas bat•cos, a.p:parelhos e todos os mais in· vencionaes sómcnte se regulam pela prtori
str~nientos principaes c MCCSSOriosdos tra.ns- dade da inscripçã,o, quer entre si mesmas, 
portes, paro. paga.men1.o dos eJfeítos entr-e- quer em concurrencia as convencionaes com 
gues ao conductor ou commissa.rio de tra.ns· u.s legn.es. 
portes; · . Art. 305. Si os títulos tiverem sido ln-

XIII, nos objectos recolludos ao hotel, em- scriptos sob o mesmo .numero de ordem, não 
quanto alli estiverem, os hotelelt•os para pa- se dará prioridade, · distribuindo-se propor
gamento da.s despezas do hospede ou via- ciona.lmeote entre os concur re11ies o pro,.. 
jante· · dueto ou preço do lm•nóvelllypo~hecado. 

SECÇÃO VI 
XPÍ, nas bemfei torias, augmenta.ndo o va. 

lor da. cousil.. ainda. em seu poder, os que 
concon-erain." com na despezas do material e 
jorna.e~~ dos operarias nellas empregados. cl\_::oou• climoaliÃPuJ\zo• 

Art. 300 , Os credores privilegiados serão _ . 
pf1gos pelo producto dos bens em que tive. Art. 3q6. Sa.o credores chlro_grapha.rlos 
rem .privileglo, a.té onde chegar esse pro- da. f~Ileocta os que c.a.~em de·qualqu~r 
dueto ·; e, em rateio, q ua.ndo em igualdade predtc&.do ou d.e um diretto de preferencta 
d.e direitos e os bens forem insufficientes. para. seus cr8clltos; pertencendo a est:l. cla.sse 
· · O privilegio prevalece a respeito dos im· os não enu~oradoo nas secções . antoriore!, 
moveis hypotheca.dos a.nteriornionte, depois comprobeodtdos: . : . 
de pagas u divid:J.S hypothecarias e os cre- I, a. mulbor polos bens dotaes inestima.dos; 
ditos provenientes das despeus e cust:12 ju- U, ?S. credores 1>01' hypotheca. legal nlto 
d1ciaes feitas :para. excussão do 1mmovel ospoa1a.hzada; 
llypotheca.do, deâuzidas precipuamente do u_r, 08 CJ;'edores Prlvilegiad08 e hypotha-
producto do mesmo hnmovel. car1os pelos sa~dos; . . 

·Art. 301 , Os bens dados em penhor e a.n- r v. os depos1tantes . de dmheu•o c~m o oa-
t iohrase e objncto do direito de retenção ra.oter de c~ fuugivel, se~do asstm repu
podem ser remidos pela. fórma do al't. 182 ta.da. a pro!tsaO represeo~t1va do !Jlleque, 
o, no caso·de vond.a, o producto ser.!. destl· visado ou na<~, pass:ido entre corrent•staa. 
nado ao pagamento dos respectivos cre- Art. 307 . Os .aredo1'es que tiverem ga.ran~ 
dores· . tia por fi anca. serão contempla.dos entre os 

As sobra.~ , bav~ndo, entram na. tn:lssa.; .Jhirograpbil.rios, ~eduzi.ndo-se as qua.ntia:J 
si, ao contra.l'lo, na.o ballla.1· o producto. da. quc tiverem recebido do tlador ; sendo este 
venda., esses c1·~doree concorr~m pela d1~e-- tambem considerado chirographario por tudo 
rei;tço., em r~teLo,. com os clnrog~aphari')5 . quanto i.iver pago em descarga do fa.llldo ·. 

sECÇÃO y Art. 308. o credor de titulo g&ra.nt!do so-
lidariamente, no caso de fallencia. eimultanea 

CReDO~ES UYPOTHBCAR[Q~ 
de muitos ou de todos os ci>-devédores, sarA 
admi ttido em toda. a as massas fa.llida.S p~la. 
totalidade de seu credUo ; e os dividendos 

Art. 302.-0s credores hypotheea.rios são recebidos de uma das massas descarJ•egam as 
os que 1eem direito de prela.çã.o a. quaesquer outras e os co-obrigados solventes, a.té int41-
ontros, sobre o producto da. venda. de im· gra:t.pagamento. . . . 
mo·v~l gravado de hypothoca., legal ou con· Art. 309; Oa co.:devedores aolidarlos do 
VODC10Dal, l'ê/!Ula1•mento ÍDSCl'Í pta COill 0:'1· fallido . aerão admittidos liO pa.iSÍVO cbiro-

. eepçao ; h d li grap a.rii a .lb. en.cia. pela$ solllblali que t i 
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"Vorem pago, ficando subrogados nos direitos CAPITULO X 
do credor, 

§ l.• Si a. divüia houver sido contt•actada D.\ REHABlLITAÇÃo 
por pessoas tendo um interesse prillcip&l e At•t. il\2. A rehabilitação faz cossat• os 
rospoosaveis,solidariamonte, pelopagamento effeitos Jegaes decot•rentes da declat•a.Qão ju
como devedores directos da obl•igação, o pa- dicial d"t iltlll:~ncia, t•eintagrando o fallido no 
gamento feito por um dGlles não o subroga exercício de todos os direitos de q ue fóra 
nos direitos de ct•erlor sinão na parte respe· Pl'ivado peJa respecti\·a sontenç·n.. 
ctiva dos outros co·deve{lores, por ello ade- A1•t. 313. São requisitos esscnciaes que, 
antada pa.ra a. soluç:ão da. divida. I simultaneamente, devem concor-re1· par-a. a 

§ 2.• Si a divida tive!' sido contractada rchabilitaç[o: 
no interesse de u~ só uos ~o-devedores e 1 o, quo o fali ido tenha cumpr~do ~ concor
pelos outros garan tida ou anançada a sua data, ou obtido dos cl'edores qllltaçao plena., 
execuçã.o, o co-obrig&do tiudor, que pa.g·iU o pelo pagamento intcgt•al, desoner-ação ou 
titulo, pódc exigir o reembolso da m<J.Ssa do perdão da. divida ; 
devedor principal, como credor subroga.do. 2<>, que a. fa.llencia. tenha sido quali11cada 

§ 3.• O pagamento que fizcr o bcnoliciailo casual , ou o fallido tenha sido absolvido de 
ou davedot• principal não poder:i. ser repetido accusação por fa.lloacia culposa ou fra.udu
cont~a..os co-dendores garantes da cxecu~ão lent.:l, ou por ').elo a ellas equipa t•ado; ou, 
da divJda. condemnado, tenha sido declarado innocente, 

§ 4.• Si um dos devedores solidarios es- em revisão extra.ordinat·ía. da sentença pelo 
tiver insolvavel, a perda. resultante de sua SupremoTribunalFederal. 
insolvabílidade serã rateada entre os oo- Art. 314. o aumprimento de pena., po1· 
devedores solvaveis e o que pagou a divida, e!Ieito da fallencia culposa, ou de acto aqui
na razão de suas respectivas contribuíçoes. parado, não impede a reha.bilitação, si, ve-

Art. :no. Todos os credores chirographa- riftcada.s as condições do n, 1 do artigo ante
rios teem direitos iguaes para serem pagos l'ior, o fallído mostrar-se digno de obtel-a. 
em rateio pelos remanescentes que ficarem Art. 315. O fa.llido condemnado por tal
depois de satisfeitos os credores das outras lencia. fra.ud ulonta., ou acto equiparado, sõ 
classes. . poderll. ser rehabilitado dopois de cinco annos 

Art. 311. Não serão considerados credores do cumprimento da pena, provando o elfé-
da fa.llencia: ctiTo pagamento do principal e juros a. todo~ 

I, os que se apresentart'm habilitados com os creil.ores. 
sentença meramente de preceito, obtida ao· Art .. 316. A mo:rte do fallido não impede 
teriorwente á tlec laração d<Jo fa.Ueucia., sem u l'eha.bilitação, a reque:rimonto da vluva e. 
fundamento em títulos de divida liquida herdeiros, 1eus representantes na que re· 
certa; . . spoita. aos atreitos commerciaos da fu.llonoia. . 

11; os credores não commerciantesde lettras Art. 317. A 1•ehabilitação deve ser roque-
o quae!iqullr titulas partioular·os de obrigação rida ao juiz da. f~~ollencia., provando o fallido 
sem a respectiva nota. do l'egistro ou a ver· ou o seu 1•epresenta.nto achar.se em cor:dições 
ba.ção do reconhecimento por tabolliã.o, nos de obtel·a., ll juntando folha corrida. 
pt•ecisos tet•mos do :u•t. 1• e§ 2° do mesmo § 1.• Jl:sta.ndo o requerimento em devida 
a.rtigo da lei n, 973, de 1903, para os elfeit.os fórma, seró. publicado por edital durante 
da sua authentícid~e c validade contra tet·· 30 dias, e pela imprensa , onde houver, nos 
cciros; termos e pela fó1·mo. do art. 190, 

Quando foram commercia.ntes os portado- § 2.• Dentro do sobredito prazo de 30 
res dos títulos a que se refel'C esta disposi- dia.s qualquer credor ou prejudicado poderá 
ção e houver impugnação da divida,:.. ques oppor-se, pol.' petição, á rehabilitação soli
tão será rosol vida por examt> nos livros do citada. 
devedo1• e do credor de modo a se verificar a § a. • Decorrido o prazo, o juiz ouvirá o 
origem da. transacçã.o e a legitimidade da representante do Ministerio Publico em t el'
obrigação; será, porllm, dispensado o exame mo que não exceda de cinco dias, e, conce· 
de livros, si o credor produzir prova. dcndo a. rehabilitaçiio, nos oasos do a1•t. 313• 
documenta- bastante para excluir qualquer a. recusará ou oão, no do.art, 314, 
duvida sobre a veracidade do. data do Art. 3t8, A sentença queoancedei' a l>eha-
documento impugnado; billta.cão será. publtcada pela. mesma. fOr ma. 

III, os Cl'cdot•es, pelas despezas que fizerem que a. da declaraQão da tallencía e commu
.. com o processo ou rooonheclmento de seus nicada. ás mesmas instituições do art . 47, 
creditas; . · § 3•, fazendo-se ex-officio a devida averbação 

IV, os credores por ULulo de siDlples libe· no registro de .ll.rmas. 
t·a.lid&d.e, não inclllidas as doações remunera.- Art. 319, Q11a.ndo o fa.Uido ti v e~ dous ou 
to rias inter ~ivo1 ou causa mortis. mais e:stubelecímeutos independentes, a. ro 
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hábilita.ção só produzirá. offoíto quando con- rio Publico terá vis~a. dos a.uios para eruittil• 
cedida por \odos os tribunu.es pet•a.ntc os parecer sobre a qudifica.ção da fa llencia. 
quics ·se processaram as fallencias. ~ 2.• Concltlsos os autos, o juiz farâ. Stlp
. Art; . 320·. A sentença denegatoria ·da. rc· prir as nullidades que encontra r e prncP.dlll' 

habilitação nã.o faz caso julgado, e della cabe á..s diligencias que entender necessa;rias c, 
o recurso do a.ggravo. cumpridas, qua.lidca.~â a fallencia caslial, 

Art. 321. Concedid.a a. rebabilitacão ao culposa ott fra.udulenta, pronunciando, nos 
· :fallido, da.r·se·ha.-a. cornpotcnte C.'\t'ta, a.ssi- dous ultimos casos, os indiciados nas penas 
gnada polo juiz da fallencta.. do art. 336 do Codigo P enaL 

§ 3.• Os inquoritos,a. que Jll'OcP.det'P.m asau· 
PARTE II toridades policiaes durante o summnrio,serão 

Do processo criminal da fallencia I"emettidos ao juiz summal'iante da culpa. 
Art . 324. Da. sentença de pronuncia ca.bc 

· CAPITULO I recurso, que poderão interpor os indiciados 
para. o superior competente. 

DO SUMMATUO DA CULPA OU PROCESSO PP.l!t'A- § l . o Da sentença de não pronuc.cia, no 
RA'f.IIRIO DA QUALIFICAÇÃO DA F ALLENClA caso· de qualificação da fallenc1a casual, SÓ 

Art-. 322. O prooesso criminal da fallen· poderá. recorr•er n representante do Minis
ela tem por :firo assegu1•a.r os elfeitos de terio Publico, não podendo fazel-o os era
ordem publica decorrentes da sentença decla- dore.~ a.u xllia.ms da. a.ccusacão. 
ra.tóría,.sem a qual não poderá ser iniciado. § 2.• Na in\erposiçã.o e processo do;:re

§ 1. • O processo deve c'rrer em auto cursos observar-se-ha. o disposto na.legis-
apartad'G, dlstincto e independente do com· !ação vigente. · 
merciaJ. · Art. 325. A fa.llencia. será. qualificada 

§ 2, • O processo será in tentado pelo fnnc- casual, q ut~ndo proceder de acciden tes, casos 
ciono.rio do Ministerio Publico a. quem for fortuitos ou de força. maior. 
comme\tlda. essa. ·a.tiribuição, perante o juiz .A.rí . 326. A íallencia. será qualificada cul-

. eon:iiriercial quê tivel' -decla.~ado il. faJ.lencia, posa, quando occorrer algum dos fados se· · 
. o. competente para qualiftcal-a., form~odo a. guintes: . · 

culpa. e pron.uncia.ndo ou não o fallido e sous I, excesso de despeza.s no tratamento pas· 
c\lmpllce~, si os houver, .como no caso ca.lba. soai do fa.llido, em relação ao seu . cabedal, 

§ 3.•. O r epresenta.nte do Ministerio Pu- numero de pessoas de sua Ca.milia. e especie 
blico ·deve· promover o processo criminal de negocio ; ·· . . 
dentro do prazo do 15 dias, eonta.dos do 11, venda, por menos do preço corrente, de 
r.ecebimento das cOpias do a.rt. ~5 remet- efreitos comprados nos seis mezes anteriores 
tida.s pelo eserivíi.o da fa.llenoia. á data. legal da. fallencia.e ainda não pagos, si 

§ 4." N;os- cMos em que o rola.torio do oo1n intenção de retardar a sua. declr..ração ; 
art . 204 meneiona.r algum facto dos enume· III, emprego de meios ruinosos para. ob\er 
rados nos a.rts. 326 a 328, os syndícos ou o~ recursos e retaJ.oda.r a. declaração da fallencia; 
admililstra.dores são obrigados, sob pena. de IV, abuso de a.cceites, endossos e re~~poll$3,
destituiçã.o, a promover o processo, quando bilida.des de merofa.vor; 
niio o faoa. o funcciona.rlo competente. V, quandc. o fa.Uido não tiver os livros e a 

§ 5. 0 A pntiçiio inicial deva r a vestir a. sua esat•ipturaçã.o nos te~mos regulados pelos 
fórma. da. denuncia do a.rt. 79 do Codigo do arts. 13 e 14 do Codigo Commercia.l, ou a ti
Processo Criminal o ser instruída coro as ver em at1•azo, salvo si a exiguidade do ne· 
cópias do art . 225 de qw.esquer outras peças gocio o relevar do precnohimento daquell&S 
.dos autos lle !allencia., que Corem requeridas formalidades. 
a. bem da accnsaçã.o pelo representante do Art . . 327. A fallencia poderá ser quall· . 
:Ministerio Publico, ou pelos syndicos ou ficada. com culpa: · · 
administradores, no caso do paragra.pho § 1. • N""a.o se apresentando o fallido no 
anterior. · tempo e na ror ma. devida.. 

Ars. 323. Apresentada. a petiç..'\o devida· § 2. • Quando o activo no dia da lteclara.
mente formalizada, e prévia.mente suppridas oão da. falleneia não t•epresentar ell'ectiva· 
as omissões;quando não ])reenchidos os requi· mente 25 % do passivo. 
sitos legaes, o juiz a 1'ará autoar com os Art. 328. A fallencia. será. qualificada· 

· documentos qUe a a.compa.ub.a.rem e proce fraudulenta. quando occoi'rer a.lgum dos se· 
det'á_ao summario da. culpa, c?mo nos C_!imes guin.tes Cactos: . . . . . .. 
communs; sendo . facultada a 1ntervençao de I, dcspoza.s ou perdas fi.cticias, qu pa.!'a 

. qua.Jquer crédor, como seu auxilia.r, nos ter- fins reprondos, ou fll.lta. de justificação do 
·mos do art: 408. do Codigo Penal. · · · · emprego de todas as receitas; 

· § 1.* Findo o interrogatorio do fallido a pro- n, occultaçil.o no ba.la.nço de qua.lquer 
duzida a defesa,. o representante do Ministe- somm!:l de dinbeiro, ou d!l quaesquar bens · 
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ou titu\os, ou iaclusão de dividas aetivtJ.S 
pagas ou presoripta.s; 

IH, desvio ' ou appl!cação· de fundos · ou 
valores de que o fallido seja deposita1•io ou 
mandatario; . 

IV, vendas, negociações ou doações feitas, 
ou dividas contrahida.s com simulação ou 
fingimento; 

V, Cl>mpra il.tl bens etri nome de terceira 
pessoa, ainda que conjuge, ascendentes, des
cendentes e irmão; 

Vl, falta pelo menos do liv1'e Diario, com 
o~ balanços visados na fórma do art, 34l; 

VII, falsificação ou trancamento do Diano 
ou do Copiador; 

VIII, falta de archivamento e lanQ(l.
mento,. no registro do commercio , do con
tracto ante-nupcial, dentro de 15 dias sub· 
sequeates á. celebração do casamento, sendo 
o marido commerciante ao tempo do mesmo; 
do dito contra.cto, dentro de 15 dias sub· 
sequentes ao C"lercicio do commercio, não 
sendo o ma.rido a esse tampo oommerciante; 
e dentro de 30 dias, subsequentes á. a.cctu!
aição, quanto aos bens inoommunica.veia da 
mulher e . que não possa.m ser obrigados por 
dividas; ·· 

IX, :perdas avultadas em jogos de qualquer 
especio e sob qua.iquer fórroa, inclusive os 
chamados de Bolsa.; 

§ 2.• A sentença. será. proferida e publicada 
a tll a sugunda n.udiencia que se seguir ao jul· · 
gamento, e dell~.t poderão appella.r o réo .c o 
representante do Ministerio Publico, · 

Art. 331, Incorrem na.s pena.3 de fulloncia 
culposu., salvo o caso de fraude, em que serão 

·~.tpplicada.s o.s de-fraudulenta; : -
I, o fallido que, depois da declat·~ção da 

tallenci[). ou do s~uestl·o, pratícn.r algum 
acto nullo ou anuullavel ; 

li, o ral.lido que tiver os Uvros escriptu· 
L'ados por fórma a ditficulta.r ou tornu.r ob
scura o. veriftcação ou e. liquidação do activo 
ou do passivo ; 

III, o dovedor que, no prazo legal, nã.o se 
doolarat• f<lllido, si l'esultar da omissã.o 
ficar fórt\ da influencia da época. legal da 
fallcncia a.lgum acto, que dentro da. sua. data. 
soria nullo ou a.nnullavel; 

iV, o filolli U.o que, occultanilo-se, a.Ullen
t:J.ndo-se, não compa.rar.endo, negando lafor
roaçõos ou esquivando-se de auKiliar os syn
dicos c o curado!' fiscal crear embaraços de 
qu11.lqucr Ol!pocie a.o andamento do processo 
commm·cio.l; 

V, o concorc(;}.t.ario que, pot• negligencia., 
descuido on a.tgum outro a.cto de·culpa., con~ 
correr pa.m a dcterior.tçã.o da ma.ssa e con- · 
seqnente rescisão da ooncorda.ta. e dBcla raçã.o 
da. fallencia.. . 

Art. 332. Incorrem nas penas de fallencia 
fraudulenta.: .. · - . 

l, o devedor que, pol' meio de fraude ou 
liimulução, obtiver de seus credores accôrdo 
preventivo da. ta.llencia; 

U, o devedor que obtiver concol'da.ta. sus
pensiva da f~llencia, p revalecendo-se· de 
algum facto que a qualifique fraudulenta.; 

UI, qua.llluer pesso!l, inclusive guarda· 
livros, quo se mancomunar com o devedor 
para. f1•audar os credores, ou auxiliar dire

DO PLENAIUO OU PROCESSO DO JULGAMENTO ctamonte na Occultação 0 11 deSViO de que.l· 

X , o officio do oorretor ou ~ento de 
leilí:íés, embora. o :fu.llido t enha. deu:~J.do de 
exercer taes funcções, ·uma v ez que· a fal· 
lencia. pmceda do tempo em que as tiver 
6xerc!do; 

XI, o e"lercicio do commercio sob firma 
ou r azão commercial que não pudesse ser 
inscrípi4 no respectivo rogis&ro. 

CAPITULO II 

nos CRIMES Dli FALLENCIA CULPOSA. ou quer aspecie de bens, quer nntoo, que1• depois 
da. declaração d.a. fallenc!a; . FRAUDt'LBNTA . ' 

IV, qu:~.lquor pessoa que se apresentar com 
Art. 329. O julgamento dos crimes de fa.l credito simulado; 

iencia. culpai!ll. ou fraudulenta. compete ao V, qua.l11uer pessoa· que occulta.r _ou r&
juíz criminal do dislricto dn. séde do esta. bela- cusar aos symlicos, ou a.o curador :dsea.l e 
cimento do ·fallido. administradores a entrega. do bens, creditas 

Art. 330. Quali:fi.cada a . fallencia. e pro- ou tltulos que tenha do fall1do; admittir 
nunciados o fti.Uido e cumplices, q ua.ndo depois de pu blica.da a. declaração da falleneia 
os houver, proceder-se-lia aos actos prepara- ooseão ou endosso do fa llido, ou com elle 
torios do plen;uoio, observando-se a fórma. celebrar algum contracto ou tra.nsa.cção; · 
processual dos arts. 5• a 9• do decreto n. 707, VI, o credor legitimo que fizer concerto 
de 9 de outubro de 1850. com o devedot; em p rejuizo da massa, ou 

§ I.• Terminados . os sobreditos a.ctos pre- va.os1gir com _o seu vo l;o para. obter va.uta~ . 
paratorios, segulr-se·ha. .. a audiencia .do.jul- gens para si nas deliberações e a.ctos da con· 
ga.m:el!t(), prévia.mente_ . a.nnunciada., em llt;te corda.~. ~eventiva ~u não, · quitaçii:> o_ 
daverao ser g!lardadas as-- fórmulas ·. dos rehabtbta.çao; · .· .. 
arts . . 10 a 12 do""decreto u- 7ff7, de 1850; e, VIl, o corrotor que intervier em 9-ualquer 
11nda a discussão oral, serão os autos coo- operação mercantil do fa.llido depoiS de de' 
clusos .ao juiz para. a. sentença definitiva. cla.rada. e publicada a fallencia . 
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Art. 333. Os factos · criminosos dos a agentes de leilões pela venda de bens que 
art8.330 e 332 equíparados quanto á pena- elfectuarem. .. . . · 
lidada á. fallencia. culposa ou fra.udulenta. · Art. 341. As funcções de curador .fiscal 
serão processados e ,julgados pela fórma de~ - sei·ão exercidas pelos actuaes curadores das 

· terminada nos a:rts. 322 a. 324. · massas fallidas que forem vitalicios. Dad& a 
··Art. 334 •. A sentença criminal condemna.- vaga., não poderá. haver riovo provimento, e 

· · tori:i. em fallen"cia fraudulenta, ou pOl' crime servirão os representantes do Mínisterio Pu
equiparado, além dos atreitos da penalidade blico. 
do art. 336, § 1•, do Codigo Penal: Art. 342. Todo o commerciante, logo que 

§ l",.a.nnulla a. .quita;çã.o dada ao ta.Uido; houver lançado no Dia1·io, o balanço geral do 
· § 20, rescinde a concordata ou o a.ccordo ~eu acti v o o passivo, na. fórma determinada 

pl'6venlivo d:J. fa.Uencia, ainda não cumpridos; no a.rt. 12 do Codigo do Cominercio, -deverá. 
§ 3<>, ·anuulla., independente de sentença apre:.ental-o, nos · Estados, ao juiz. commer-· 

civil ou .commercial, .os actos incl•imioados; cia.l, ou qualquer outro de primeira.instancia 
§ 4•, obriga á restituição dos bens a que so da. &.lde do e3tab6lecimento; no Distric~ Fe-

reftlrirem. dera!, aos pretores, em suas respectivas cir-
ArL. 335. os syndicos, administradores e cumscripções. 

membros da. comroissão fiscal, além da re- § l.• O juiz a quem for apresentado o 
sponsa.bilidade civil pelos actos que p1•ati - Dia1·io, sem examinar a escriptura.çl!.o, a.u
carem em opposição ao3 inter~'Sses a seu thentica.rá o estado da escripta, naquella 
cargo, ficam sujeitos as penas impostas ás data, pelo se,u visto e assigna.tura no fecho do 
ori:lissões, malversações e abusos criminosos balanço. 
dos empregados publicos, a <illes equiparados . § 2.• Pelo vi sarnento do balanço, o juiz 
para esse elfeito. perceberá 2$000. · 

. Art _ 343. Aos cort•e tores, agentes d~ J.ei.-
TITULO UNICO lões, trapíclleiros e commissarios de tra.ns-.. 

Disposições geraes portes são applicaveis as disposições desta. 
lei, co in excopçã.o do capitulo lil refe~nte .ao 
aceordo ou concordata preventiva da tallenoia. 
· Art. 344. Revogam-se as disposições em 

Art. 336. A liquidação força.da. das socie
dades aiJ.onymas tem Jogar em todos oS j~aSOS 
e pelos mesmos factos determinado!> na parte 
primeira, capitulo 1•; desta lei. · · 

· · . Plú'agrapho unico. Sã.o apvlicavois á. dit~ 
liquidà~o as di8posições dos art. 271:) e 284, 
as que· se contem nas secções 1 e li (menos os 
ns. X, XI, XII e Xlll) a.s d~s secções IV e V 
do capitulo IX da primeira parte, e · as do 
art. 3S9. . . 

Art. 331. O_ processo da fallencia prefere, 
na. ordem dós feitos, a. todos os outros do 
juizo coinniercial ; não tem férias, salvo Of 
domingos e os dias de !esta. nacional. 

Art. 3S8. · Os processos iniciados e ainda 
pendentes na da.ta. da publicação desta lei 
regem-se por suas disposições sem p.re,juizo 
dos aetos e recursos praticados e a.dmittidos na vigencia da lei anterior. . . 

Art. 339: As cusbs dos juizes ~erão con
tadas na ra.zão da. metade; e sobre o liquido 
da. maSiit perceberão a porcentagem de 1/2 % 
até 200:000$, e de 1/4 sobre o que el:ccder 
. desta. som ma. . 

. · , § 1.•· Os._ escrivães perceb'.lrl!.e custas. e 
· · -porcentagens na mesma proporção. · . . 

·.. § 2. • O juiz e o escrivão só perceberão as 
, e~st1_1.s de uma diligenciá por todo o processo 

·· de arrecadação~ . · : . · 
'.' . i . a;:~ ' As . PDl'celitageris ~serão . cal cu l~das 

DOII termos do···art : :256 e nao serão dev1das 
nos p~ocessos pendentes em termos de julga· 
mento de-prestaçãQ de contas finae~~ . 
· Art. 340 . A massa não pagará. commisslo 

contra.rio. · 
·Saladas Commissões, 24 !le agosto del904. 

- Domitlf!O,• Guimarites. - Wal[rcclo L eal. 

N. 152- 1904 
Redacção final do projecto n • . 63 , de 1903, 

que manda reverter em favor de D. The
r esa Cesa1· Loureiro, füha so~teira do fal
lecido major Be·m a1·do Luiz Ferreira Oesar 
L nwei1·o, a pensao ele 84$ mensaes que 
percebia stm meTe, viu11a daqtr.elle major 
O Congresso Nacional resolve : 

·Art~ I ,o Fica revertida em favor de D. Thc· 
reza Cesar Loureiro, filha solteira do falle· 
cido major Bernardo Luiz Ferreira . Cesar 
Loureiro. a pen81i.o de 84$ roensa.es que per
cebia. suá mãe, viuva daquelle major, 
D; Franci~ca Jacintba. Cesar 'LoureirQ; 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. · 
· Sala das Commissões, 24 11() agosto de 1904 . 
-Dqmingos Guimarães.-Walfredo Leal. 
·Vão a imprimh· os seguintes 

J> A RECE:aES 

N; 22....;.. 1904 
Pal·ecel· soln·e a "ind~c:aç"ci:O do~ S t•s ;· B?·icio 

FilhO e .f>o.Úla - Rarno_s .para que seja olte
!"ado o a1·t. 79 ·dei · Regimento lmerno . 
A Commissã.o de. Policia. tendo . estudado a 

indicação otrerecida pelo~ .. Srs. neputa.Uoe 
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.Bricio Filho e Pa.Lllà Ramos propondo a alte
ração do a1·t. 79 do Regimento no sentido de 
tornar necessaria !1, presença de um qucil·to 
do numel'o dos membros da Garoara p~ra que 
tenha Jogar a abertura das respectivas ses
sões, passa à. fazer sobre olla breves conside-
rações. ·· 

A disposição que se procura reformar no 
dia. seguinte ao da votação detlnitivó), do 
Regimento, vem consignada. no proj~cto pri
mHivo suhmettido a.o estudo o ao voto da 
Camara em 21 de dezembro de ·1903, e no 
eurso das duas discussões por que passou, 
com longo intervallo de uma a outra, para 
melhor exame e estudo dos Srs. Deputados, 
não soffretl a menor impugnação, transfm•
mando-so P.Or tlm em prescripção legaL 

O espaço de tempo decorrido entre a apre
sentação do projecto, e a. sua discussão em 2° 
e 3° turnos, autoriza. a Gommissão a ac!·e
dita.r que a Cama.l'J. a.doptanJo ei!Sa., como as 
-demais providencias nelle contidas, o fez 
sciente e consciente do alcanc~ e dos effeitos 
de cada. uma della.s, e certo de que eonhecidos 

. ·como eram os intuitos que ditavam a refor
llia,votara. no sentido de melho1· l'egular o 
nossp processo J'larlamentar, facilitando o 
desempenho de "!iua funcção constitucional 
Mm a. eliminação de tOdas as difflculdades 
quo praxes e pi•ocedentes . absurdas e dispo
sições incong1•uentes do a.ntigo Regimento, 
creavam ao bom exe\:•cicio des;m funcçiio. E 
isto parece tanto mais certo quando se con
sidera que o projecto, largamente estudado, 
recebeu no curso das discussões cerca. de cem 
'3mendas, muitas das qmies, merecendo o 
apoio e a.pprovação da. Commissão, estão hojo 
~onvertidas em disposições regimentaes. 

· E' verJ:ade que a lll:J.ioria. si não a totalidade 
dos Srs. Deputados que se interessaram pela 
reforma, discutindo-a ou aprílseuta.ndo emen· 
d:~.s,sepreoccupou unicamente com as normas 
e regras a. seguir na primeira phase de Con
stituição da Co.ma.ra.;no 1" anno rle cada legis
latura., e com a .suá primordial funcção na. 
"elaboração das leis, deixando de lado detalhes 
outros de não menor importa.ncia que a.c1 uelles 
.mas que ou tendem todos com o. regulo.l' func
·cionamento do systema r•epresenta.tivo insti
tuido p ela. Constituição da Repubtica. Neste 
caso está a diSposição que a indicaç&o procura 
agora. reformar. 

Passou ella, como se vê , inteiramente des
pereebida dos· seus illustre~ signatarios, que 
aliás foram do numero daquéUes que me~ 
lhor collaboração prestaram á Commissão 
na orga.nizaçã.o do seu projecto, 0 mais con
correram para escoima.l·o dos senões e de
feitos da que ordinariamente se resentem 
trabalhos dest:i. natureza.. 

E o·primeiro delles, no bl'ilha.nte discurso 
com que a justificou, fazendo inteira justiça 

aos intuitos da Commissão a o . apresentar 0 

seu projecto, reconheceu que as medidas por 
ella propostas obedeceram a .exclusiva pmoc· 
cupa.ção de dotar a. Camara com umt~ loi in
terna que, a. pil.r de disposições saguras e in"
sophisma.veis sobre o processo logisla.tivo, 
facilitasse o trabalho e a missão constitu
cional commet.tidos a. este ramo do Coogresso 
NacionaL 

l!;ncara.ndo assim, e com verdade aprccia
vel, a a.cçio da Commissã.o de Policia, o H
lustre Deputado deixou entrever ta.mbein 
que a. disposição agora impugnada não obe
dc~eu a. outros moveis que o de concorrer 
pnr uma providencia efflcaz par<L o funccio
U3.lllento diario da Camara. 

Com effeito, outro não foi o fim que visou 
a Commissã.o com uma tal disposição. 

O numero de Deput<tdos ex.igldo pelo 
<U't. 58 do antigo Regimento para. a a.ber
tura, das sessões, embora raduzcido a. um 
qua1·to dos mGmbros da Camara., deu Ioga.~ 
a ct ue a Mesa por vezes se encontrasse, por 
fa.lt.<L de numero, em difficulda.de pa,ra abrir 
as .sessões, não obst.-1nte, com m anifestu. vio
la,ção do mesmo Regimento, esperar a. pre
sença de Deputados por 15 o 20 minutos, 
quasi que dio.l.'ia.mente, além da hora desi
gnada Para o começo dos tr-abalhos . 

P.tra obviar esse incoovrmiente e·· evitar 
a.s censuras· que a · opiniã.o publica. pelos 
seus orgãos na. impronsa., dirige á. C.:.mara. 
torla '"vez que elb não se rJnne por falta 
de quortm•, a Commissã.o entendeu necessa
rio reduzir pat'a 36 o n umero de 53 Depu
tados exigidos pelo a.ntigv Regimento para. 
esse fim. 

Com um tal numero de Deputados pareceu 
á. Commissão que a Cama.ra. nunca deimria 
de funccionar e não teria de incorrer por 
isso, naq uellas, as mais das vézes justas, cen
>mras, com grave desprestigio :par a as insti" 
tuições que nos l'egem e de que ella é um 
dos mais importantes orgãos. 

Esse foi o ftm que a citada disposiçã.o do 
a.r~. 79 do Regimento t eve exclusivamente 
em vista, c por mais que procm•e a Com mis
são conhecer os inconvenientes que della po
dem provir, delle~ nã.o se apercebe. Quer do 
ponto de vista legislativo, .quer do ponto do 
vista essencialmente politico a reforma pro
posta pela. Commissã.o nesta parte se lhe afi
gura. .de excellentes resultados para a. pro
ficuidade dos trabalhos da Camara. 

. Não mais ha.verá mot ivos lXLl'a. que ella. 
deixe . de funccionar l'egularmente, diaria
mente, provendo com a. celeridade precisa, 
e . a sab~doria . e . o acerto de seJDpr e : .sobre 
todos os g~a.ndes problemas uaciónaes" que a 
Constituição da· Republica confiou á. . sua 
deliberação. Não prevaleoerã o tambem par~ 
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obstâr-lhe a. acção e o cumprimento do seu Pinto de Araujo Corrêa, v luva do mareeha. I · 
dever constitucional na ela.bora.ção das leis, de campo t•eformado Pedro P into de Araujo 
os manejos da pequena. politica dos grupos Corrêa, que percebo pelos Cl)fres publioos o 
diutidarios em que possa estar dividida. meio soldo da. patente de coronel pela ta-

Com um pequeno namero de Deputados bella. de 1873, isto é, a importancia do 100$ 
compenetrados dos setts deveres e animados mensaes, jttlga.ndo-se com direito ai) x-ecebi
de. bem servir a. causa publica e o x-egimen menta do meio-soldo da patente de marechal 
)_)olitico eru que vivemos, ella poderá func- de campo, em que foi reformado seu marido, 
ciona.r com regulM•idade, sem intet•mitten- vem pedir ao Congresso o que lhe é devido. 
cias, com ·grande p1•oveito para. o paiz, A' Commissão cabe informar que o ma
discutindo todos os assumptos de interesse rechal de campo Pedro Pinto de Ara'Ujo 
publico que reclamal·em a sua. a.ttenção. Corrêa, que era coronel effectivo o briga.-

. Esclarecidos assim os motivos que dei.ermi- deiro graduado do exercito , roformou-se em 
naram a Commissão o a.dopta[' a disposição, 22 de ma.io de 1875 com aquena~ patente em: 
ora impugnada cumpre ella. o dever de virtude da lei n. 648, de 18 de agosto de 
dizer mais uma vez <i, Camara. que; animada 1852, por contar mais de 35 annos de serviço, 
apenas do desejo de collaborar Ullo medida do e falleceu em 14 de julho de 1875 na. cidade 
seu esforço para a boa. ordem e proficuidade do Nitheroy. 
dos tl'abalhos legislativos, foi gue propoz a Ainda mais, que em todas a.s resoluções 
reforma do antigo Regimento, não fazendo, interpretativas da. lei de 6 de nonmbro dG 
ent['etanto, questão de nenhuma. da.s dispo- 18~7, que reo-ula. a. percepção do meio-soldo. 
sições de seu projecto ; e não se tendo a!Jas- foi sempre declarado que o posto de aecesso 
ta.do no correr das respectivas discussões e em que o ofiicial era reformado, com malho
votação desse proposito, ainda hoje, em face ramento de soldo por ter mais de 35 annos de 
dP. indicação delle não se apa.rta.. serviço, não dava direito aos herdeiros para 

A Camara delibere a respeito cl)mo lhe recebimento do meio-soldo dessa patente e · 
parecer m ais acertado. Conhece us l'[IZões sim ao do posto que o ofilcial exercia na effe
justificativas do art. 79 do Regimento e ctividade, e~ceptuando-se os casos de morte 
ouviu as brilhantes ponderações em contra- em combate ou proveniente de ferimentos.re
rio feitas pelo pr·imeiro signatal'io da indi- cebidos em campo de batalha. . 
ca,ção. Pôde, pm·tanto, julgar do valor e pro- Nenhum direito, pois, assiste â peticio
cedenoía. de cada uma..dellas com a segurança. naria pa.t•a a percepção ao meio-soldo de ma
e Q criterio que preside a todas as suas (le- rechal de campo, que diz lhe ser devido 
cisõ.ea,recebidas sempre com o maio1· aca.ta- desde o fa.llecimeuto de seu m a.rido, 
manto e respeiw pela Commissão de Policia. Ainda mesmo que tal direito existisse, não 

Sala das Commissões, 24 de agosto do 1904. podia o Congresso resolver sobre a ma teria 
- Pau~a Gwimw·ães, presidente.- Atencr.u- e sim o juiz competente, porquanto a habili· 
Guimar<7.es, l• sem·eta.rlo.-- Thomaz Aacioly, tação á. percepção do meio-soldo devida aos 
2• secretario. - 1Vanclel'ley de .Mendonça, herdeiros dos officiaes de mar e te1•ra é l'egu. · 
3• secretario .-Joaqo1im Pires, 4° secretario. 1ada por 1ei especial. 

INDICAÇÃO A QUE SEJ REFERE O P A.RECEl.t SUPRA Sala da.s Comrb.lssões de Fazenda e lndustria, 
Indicamos que 0 art. 79 do Regimento in- 24 de agosto de 1904. - J. A. Neiva, presi-

t d c d D ~ d - d"ft dente. - Jwucnat Miller , relator; - Fran-
erno a amara os epu,a, os se;a. mo l ~ cisco Malta. - Passos de Mi?·anda Filho.-'-· 

cado de modo a ficat· como estava no Regi· 
mento de 30 de outubro de 1899, ficando Ribei1·o Junqueira ,-Galdino Loreto . 
assim .redigido: 

« Achand.o 4 se pmsentes Deputados em nu
mero de·um quat'to, o presidente abrirá. a 
sessão coni a.s seguintes palavras:-Abre-se a 

·sessão. 
Indicamos que, si for approvada a modifi

cação proplls"ta, seja no art. 80 substituída a 
palavra - se«~ ta - pelo vocabulo - quarta. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1904.
Bricio Filho .. -Paula Rc1mos . 

N. 23- 1904 
.IrnÚ[ere o 1'i3rzuerimento em gue D .. Maria 

Pinto de Amujo Corr§a pede uma penslto 

A' Commissão de Fazenda e Industria foi 
·presente o requerimento em que D. Maria. 

Vão a hup1•imir os soguintes 

PRQJZOTOS 

N. 135 B- 1904 

Redacção pam 3& discussão do p1·ojeato » . . 65 
deste anno, substituti'l!o, ao de n . 1.g3, de 
1903, que Ol'gani~a o quadr il dos auditores 
do exercito; dectaraçi!o dos seus direitos IJ 
dtJveres, tornando~os e;utensivos ao audito1· · 
da marinha e d ando. outras prf1videncia.s 

O C:mgreS3o Niúi.iona.l decreta.: 
Art. 1.• Os auditoras de guarra. ora. exis• 

tentes, nomeados em virtude dos deo['eto s, 
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. ns . 257, de 12 .. de março de 1890, e 93, de 1 1 b) os honora1•ios ta.mhom graduados em 
de outubro de 1892, e os auxiliares dos audi-.

1

. direito, com serviços de campanha. ; 
tores do 4• .e do 5" districto.s mllita.res e do c) os magistrados foderaes em disponibi· 
estado-ma.ior passarão a. constituir o --:- lidado. . 
Qu~dro dos auditores do exercito--:-peia. ss-j Al't. 5. • o auditor g·era.l de marinha será 
gumte ~órma: . . _ 1 auxiliado por dous sub-auditores. 
· 3 audttores de l• classe, com a graduaçao Pa.ragrapbo uuico. o consultOr togado do· 
de tene"?te-coronel; . _ Conselho Naval c o a.uditot• geral, nas suM 

5 au.ditores de 2• classe, com a grn.duaça.o fa.l tas eimpedimeuto~.serão substituídos pelo 
de maJor ; . _ sub-auditor mais antigo. · 
· 3 sub-audttores, com a gradua.çao de ca-
pitão. · . Art . 6.0 O IJ:l;lj.itor da marinha. ter.L a gr~-

Al'i. 2. • Ficam desde já. cla.ssifica.dos: a.u~ duação da cap~tao de fragata. e os sub-audt.: 
illtores de 1 a. classe os do Estado-Maior dó tore11 a uo 1• tenente ; e, na fórma do at·t. Bo 
Exercito do 4• e do e• districtos militar es· da Constituição, terão us mes•ua.s vaotn.gens 
de 2" ct".SSe, os do 1•, 2'>, 3•, 5" e 7• districtos que os do exercito, do categoria correspon-
e sub-auditores, os actua.es auxiliares de a.u-~ dente. . . 
ditor, todos na. ordem de suas antiguidades: P:~.t·a.~ra.pho _unteo. t\ v:~.ga. de audttor 

Art. 3.• As vagas que posteriormente se da. rnar~nlw. sera: Pl'eenctnda. por <~ccDSSO dos 
Jerem serão preenchidas : as de auditor de reSlJecttvos aud1tores. 
1• classe, por accesso dos de 2•; e as dos Art. 7. • Os uuditores c sub-;mdit ores do 
desta. classe, por accesso dos snb-auditores, exercito servirão nos districtos que lh!ls 
observ!l'n~o-se, alternada.mente, os princípios forem designados pelo Governo ; a sédo da. 
de anttgmdade e mereCimento, a. comecar u.uditol'ia. set•á a mesma do commando do 
pelo primeiro. districto cumprindo, porém, til.nto ao au-· 

Art. 4.• As vaga~ de ~b·auditor . da dltor, como n.o SLlb·a.udiLor·, funcciona.l' na. 
· marmha e do exercrto serao preenohtdas guarnição om que, a juizo do mesmo com

por. concurso feito . no Sup~·e~o Tribunal mando, seus serviços se tornaram tempo· 
Militar, perante uma commrssao composta rariaroente necessarios. 
de um juiz togado do mesmo tribunal. como - _ -
Pl'esidente , do auditol' da m arinha e de Art ·- 8. o Os a c tos de U?meaçao, pr.omo~a.o' 
um do> auditores de 1& cla.sse como exa.mi- l. rernoça.~ e t\posentadorr~ dos a.ud1tor~s e 
nadóres. · .. · · ' . sub-nudrtores do oxerctto o da marmha. 

§ . t.o o Supremo 1i:ibunal Militar Ol''"'a.- serão. ~oi tos pot• decl'eto do Chefe do Poder 
uizará e submetterá á. appr ovaçito do 'Cio- Executrvo. 
ve1·no o programma. a observar-se em tu.cs Art. 9. • Os auditores de 1" cle.sse do oxer-
concursos. c i to e o auditor da nia.1•inha ser·ão,. na ordem 

§ 2.• Dentre os claasificado$ pela com- de a.utiguidado, os substitu~os legaes dos 
missão e:-:amina.doi'a, o tribunal, rovondo minis~ros togados 1lo Supremo Tribunal Mi· 
a.s provas elo concurso e 08 documentos lita.x• nos seus impodiluentos, o os u.uicos coa· 
exigidos pa.ra a ins~ripção, 11;ue se1·á. abe_r-ta col't'e!l ~s pa.l'tl. o proo~ch~mento das va.ga.s de 
por espaço de · 60 d1as e pubhca.da. ,pela 1m- taos Jlllzes, que sel'a fetto a.Hernadamen~e 
prensa em todas as sédes de dtStrxctos, or- .pelos p1•incipios de antiguidade o merect• 
g:r.nizará uma. lista de. tres nomes e :r. romet- mento. dispensad<~ t\ condição !le quatro 
ter!l. a.o Gnverno,convenientmnent.e lnstruida., a.onos de elfectivo sel'viço. nxigi1ln no ar t. 2• 
para. que este .Pl'oceJa a escólha do que deva do decreto legislativo u. 149, do 18 de julho 
sor nomeado. de 1893. 
Na:~ hypothese; de nã.o a~tingir a. tres o Art. 10 . os auditores o sub-audito1·es do 

numer~ dos c las~tflca.dos, o. lista. constará dos exercito 0 da. marinha. gosa.rio das honras; 
que o.trv~rem stdo. . . r egalias e isenções que competirem aos .offi· · 

§ 3.• St, terminado o prazo de 60 du.1s de oiaes .de o.mbas as corporações; seus venci
que trata. o pa.ragrapho ~ntec:dente, ~onhum mentos serão. divididos em ordenado o gra
ca.ndi4ato . se_ houv~t· Htscrtpto, a.bt•x.r-se-ha tificação, não tendo, por conseguinte, suas 
nova tosartpç!\o por 1gu~l prazo : e, st, esgo- ra.milias dii:eito á. ponsão do m eio soldo. . 
tado. este, mnguem amda se houver in- · · · d · d . d't . 
scripto, · 0 Governo fará a. nomea:çã.o, atten- Art. ~ ~ . A aposent~ orta os a~ 1 ores e 
dando a que,_ em igualda4e de oon~ções, sub-a.udrtores do ~:íemto .~ da ma.rtnha será. 
tenha. ou n~ havido concurso deverao ser regulado. pela let quo vroor~r _para !1-.t.!os 
preteridos: . . ... ·. ·. ·.. . . . . ' .. • ju!zes togadQS do S~premo Tr~buna.L l\{llt r. 

u.) os ofticfu.es· do exercito . e da a.rmada A:rt. 12. Nos <mmes !un<;C~na.es, -.9s au- · 
gradul!odvs em . direito. ·do quadro activo ou ditares, sub-audi_!ores e escrtva.es s~ra.o su· 
reformados ; · jeitos âjurisdicçao dos tribuna.es mUltares • . · 

&I Vol,IY . 
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··Art • .13. Incumbe aos a.uditoreil, além dos cicio, 1eva.ndcrlhes em conta., par a· ac1ucHes 
~evores já. estabelecidos. na legislação v~- dous efl'eitos, a antiguid1.de de funcções. 
gente, informar sobre qualquet· ponto de dt- Art. 20. Revogam-se as disposições em 
reito que se relacione, directa. ou indirecta- contrario. 

·mente, com a administ1·a~.ão militar, sem
pre q-ge lhes for isto determinado pela a.uto
·rida.dc superior junto á qual sm•virem. 

Art. 14. Fica ct•eado, ã somelh1nça do 
que já exi~to n;\ Auditoria Ger~l d'l. Marinha, 
·o Jogar de escl'ivão nas nuditorias d~ exer
·\'Jito, devendo este cargo Eer preencb1do por 
official reformado ou honorario com serviços 
·de guerra e a precisa idoneidade. 

Paragrapl1o unico. Na falta absoluta de 
.()fficial nas condições acima, servirá. interi
namente um subalterno do quadro ·actívo, 
com a. gratiftcação de sccreta.rio de corpo 

··roonto.do (65$000). 
Art. 15. O loga.r de escrivão, errectivo ou 

interino, será de nomeação do Ministro da 
Guerra, que o fará por simples proposta do 
auditor, Junto ao qual o funccion(l.rio tiYar 
de servil•, ou mediante condições regula
mentares que o Governo julgar conveniente 

-estatuir. 

Art. 16. Oa vencimentos dos auditores 
sub·auditores e escrivães serão os constantes 
da tabella. júuto., excepto os dos actuaes au

, ditores da. Marinha, do _Estado-maior do Ex
'ercito, do 4• e do 6• districtos militares, qtie 
continuarão a perceber 13:000$ annualmen
te,. de · accôrdo com a lei n. 360; de 30 de 
no-vembro . de 1898, e. decreto legislativo 

.·D. 821, de 27 de dezembro de 1901. 
Art. 17. Fica. o Poder Executivo auto· 

Sala das ses~ões, 24 ue agosto da HJ04.
Alues Barbosa,presiolente.-Oliueim Vallad<fo , 
relator.-Carlos Cavalcanti. 

TABEI,LA DOS VENCIMENTOS QUE COMPETJô~1 

AOS AUDITORES E SU1l-AUD1TORES DA MA
RINHA E DO EXERCtTO E AOS ESCRIVÃES. DAS 
RESPEC'I'IVA.S AUDITORIAS, A QUE SE REFERE 
O ART, 16 DO PROJECTO ~- 65E, DE 1904 

Por anno 

Ordena do 

J .. urlitores da mari-
nha. c de la classe 
da e1ercito.. .... 8:000$000 

Auditor de 2achtsse 6:000$000 
Sub-auditor da ma-

rinha o do exer- · 
cito . . .. .. . .. . .. 4 : 000$000 

Escrivão de audi-
toria de la elasse 
ou dama.rinha.. . l :800$000 

Esal'ivão de audito-
r i fi. de 2·' cla~se.. 1 :440$'000 

Gratifico di o 

4:000$000 
3:000$000 

2:000$000 

rizado : J.a Quando l'emovidos de um dish·icto pu.1'a 
a) a. rever o Regulamento Processual Ori· outro ou viajarem no mesmo dist1•icto, n o 

minal Jlilitar, sem encargos para. o Thosouro desempenho <las func~:ões do seu cargo, os 
e eliminando a disposiCiio do art. 17, que lhe auditores a sub-auditores terão direito a 
dâ competenoia. pal'a. nomeai' auditores au· ajudt~ de custo e a trl\nspo1•te :pal'a si e pes
:dliares ; soas de sua. fa.milia, na.s mesmas condições 
· . h) a. abrir o credite:~ necessario par~.t ex- que 08 officia.es do exercito de gradua.~~o 
· 1loução desta lei. correspondente. 

Art. 18. Os actuaes auditores e sub-audi· 2.a Os ordenados elo escrivão marcados na 
tores servirão rios distriotos para os quaes prosente tabella serão para. o caso em q\lO 
houve·:em sido nomeados, exaeptua•ios, po· o cargo seja. ex:ercido por official honora.rio, 
rélil,. os casos de ~uerra·, accesso, remoção a sem soldo. 
pedido, mobilização do exercito, concen- Sendo ofll.cial refol•madó, ".eraeberâ , além tração de forças em determinadas zonas do ..., 
]Jaiz1 nova divisão de districtos oti, ftnal· do soldo da reforma, a mesm& gratiJicacão 
· te d d éd d t marcada no art. 14, paragra.pho unico_desta 
meil ; mu ança. e s e . 09 ao uaes, lei; e si, ainda. assim, a importa.ncia tóta.l 

A'r t . 19. Pàra os .etreitos de à.ccesso e de dos vencimentos annua.es for menor que a 
.aposentaâoria, fl.ca.ril equiparados: aos audi· do ordenado da tabella, augmenta.r-se-ha a 
... to:t·es considerados de.]& ciasse por esta lei, gratificação do quantitativo preciso para · os actua&s auditores que, não sendo o.ssim completar o mesmo ordenado . 
. . ·classificados, forem, 'entretànto, ma.is a,ntigos 

no exercício do cargo, e aos a11ditores de 2• Sala das Commissões, 24 de agosto de Hl04. 
~ cfasSé, os aUxiliares do auditor que actual- - Al'l)es Barbosa, presidente .- OUt~eira Yal· 
merite couta.rem mais de cinco annos de exer- ladão, relat.or, - Ca1·los Ca"Cakanti ; 
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N. 143 A- 190-! 

Conced~ a D. Juli~ta pclaman~. cmqwtnlo 
. sollewa, o monlep:o de~xado po1· seu irmao 
o capitão de mar e gHe1·ra Rod1·igo A•ttonio 
Delamare · · 

(Do Senado) 

Foi p1•esen te á Com missão de Fazenda e 
Iudustria o projecto do Senado, concedendo 
·a D. J111ieta Delamare, emqmtnto solteira.. 
·o montepio deixado por seu irmio o C<l.
·pitão de mar e guerra Rodrígo Antonio De
lamare . 

Aitendendo a que a concessiona.ria é , pelo 
decreto n. 695, de 28 de agosto de 1890 
·herdeira do seu irmão; considerando que el!~ 
·esu .. em estad? de solteira e sem amparo; 
. con~1derando a1nda que é filha. do um outrv 
mihia1• que relevantes serviços pr·estou ao 
paiz, ·é a. Commissão de Fazenda e lnduatria 
-de parecer que seja approvado pela Garoara 
o referido projecto. 
· Sala das Commissões, .'24 de a.gosto de 1904. 
-J. A. Neiva., presidente.-Virgilio Brioido, 
%'ela to r .-Juvenal 11iilleJ'.- PMsos Miranda 
Filho, - Jt;.ancisco illalla. - Ribei1·o lurt· 
queira, não encontrando disposição de lei em 
que possct escutlar o pedido da supplicante, 
penso que a Camar.\ póde, eirtrctanto, conce 
der a reversão como tributo de homenagem 
~os_ serviços !!restados p ()los finados pae o 
umao da. suppltca.nte, uma vez que o pel'tnit· 
te o estado precat·io. 

N. 143 -190( 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' concooido a D. Jullata 

De~mare, emquanto solteira, o montepio 
deixado por seu fallecido irmão, o capitão 
de mw e ~ue1•ra Rodri~o Antonio Delu.ma.ro, 
Sem prejUIZO do que Já. percebe dOS OOfrOS 
publicos; revogadas as disposições em C(JD· 
tra.rio. 

Senado Federal, 17 do agosto de 1904. 
-Affonso Augusto .Moreira Pemta, presidente. 
-Joakim d'O. Catunda, l • socretu.rio.-,-Alberto 
Gonça~,es, 2° secretario. 

~ · 
N. 155- 190i 

iutori.;a o Pode1' Executi11o a concede1· ao 
Dr~ José Joaquim de Oliueira Jionseca; 
lente cathedratico da Fàculdade cl~ Di1·eito 

· do R ecife, «m · anno de licença, com orde
nado, para .tmtar dt sr.ta saude omle lhe 
c on•ier · 
Em r~uerimentõ díi-igido , a.o Congrasso 

Nacional o Or. José Joaquim de Oliveira 

Fonseca., lente oa.thedratico d<l Faculdade de 
Direito do Recit'e, solicita licença. por . um 
anno, para. tratar de sua s:wde onde lhe con· · 
vier. 

Considerando a Commissã.o de Petições e 
Poderes justificada. essa.. pretenção pelo at
testa.do medico junto o.o mesmo r equeri
mento, é d._. parecer quo seja. a.doptado o i t'
guinte projecto: 

O Congreoso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica. o Poder Executivo au· 
torizado a. conceder a.o D1•. José Joaquim de 
Oliveira Fonseca., lento ca.thedra.tico da. Fa.: 
culdade do Direito do Recife, um anno de 
licença, com ordenado, para tratar de sua 
sa.ude onde lhe convier; r cvoga.das as disposi
ções em contt•ario • 

Sala. das Commissões, 24 ile agosto lie 190!. 
-JesJ Etl.:ebio, presidente. - Felix Gaspar, 
relatO:r.-Eu.iebio de Andrade. 

N. 156_:_1904 

l"ia;a a despeza do Jii1tisterio da Guerra para 
·o excrcicío de 1905 · 

A Commiss1í.o dB Orçamento vem apre
sentar ·á. consideração da Cama.ra. o projecto 
que ftxa. a despeza. com os diversos scrvicos 
dependentes do Ministerio da Guerra. .. 

Organizando o presente orçamento, a. Com· 
missão procurou respeitar as condições tlnan· 
ceiras da União, evitando · quo · houvesse 
largos augmentos na desspeza, embora os ser· 
viços a. cargo do Ministerio da Guerra este
ja.m a reclamar uma atloncão mais par· 
ticulo.r em todos os sous dcpat•ta.mentos. Na 
ve1•da.do a receita g61•al da Uepublloa. não 
comporta. um desenvolvimento oocentua.do 
·nns obras militares. nem permitto já. uma. 
melhoria no m:~.\orial do exercito. Não será. 
peq1!eno o. esrorço ca. conso1'vaçã.o do que 
existe e no emp1•ego das pequenas consigna
cõas orça.meutarias para a terminação de 
i\lguma~ ob1·a.~ ina'[lortantes em andamento. 

A receita geral da Republica foi orçada. 
pa.rli.· o exercício corrente em 46.515:51.0$889, 
ouro, e 253.811:000$, papel. A proposta. para. 
o exercicio de 1005 avalia a receita em 
47 .844:!!80$889, ouro, e 261.133:000$, papel. 

Para o exet•eicio de 1902 a receita f01 or· 
cada. em 42.576:666$667, ouro e 258.021 :000$, 
papel, e para o exercício de 1903 roi avaliada. 
além.· do orçado, . em 40.967:942$, ouro, e 
248,113:000$, papel. . . · · 

No oxercicio de 19()3 houve um augmento 
do· 3.332:966$589, ouro, o 18.645:00~$893, 
papel. . . . .. 

A situa.Qão fin::mceira.·do paiz tende a me
lhorar, pois a r~eita. vae .augmenta.ndo len-
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· WJ.mente, e· si a aneca.dação não apresenta 
ainda um impulso maior, é pelo fa.eto de 
estar depauperada a economia nacional pelas 
crises que a lavaram. a uma tal posição, de
vida principalmente aos eíreitos funestos dos. 
emissões de papel-moeda, que foram cana· 
liza.das e1n g-rande parte para o ala.rgatnento 
da la. voura. do café. 

· O facto é .Que a capacidade consumidora do 
povo brazileil·o ou melhor de todos que ha-
bitam o nosso territorio, tem se enfraqueci
do, e a prova irrefragavel manifesta.·se no 
pequeno a.ugmcnro das rendas publicas. Um 
paiz que prospera tem as rendas em au· 
gmento mpido e progressivo e ao mesmo 
tempo cresce tambem a sua lmportaçã.o, e a 
esta. lei não escapam os paizes ricos de po· 
li~ica proteccionis ta. e de l arga exportação. 

A par diBso todo o esforço governamental 
consistiu, nestes ultimas 11 ou 12 a.nnos, n<1 
e:x:ecução de um programma. que trouxesse 
como conseg_ uencia o augmento da nossa 
exportação, Eln compensação, a.pparecen a 
propaganda a. favo1' dos auxilio3 governa.
mentaes ás iodustrias nacionaes com o in
tuito de ser alcançada a nos~a independencia 
economica. 

O facto 4 que as tarifil.S das alfandegas, 
solfrendo tambem nest es ultimas 1.2 annos 
sensíveis woditicações na.~ suas taxas, o au
gmento das rendas não a.companbou a ele
va.ção das mesmas taxas, por que a impol'
ta.çã.o diminuiu, c, como elemento de prova, 
basta lembrar que a. Alfandega. · do Rio de 
.Janeiro, que já rendeu mais de cem mil 
contos em 1896, está rendendo presente
mente uma média de setenta. mil contos. · 

Applicados os capita.es disponíveis no paiz 
e os oriundos das emissões cfe pa.pel-moeda 
ao desenvolvimento da lavoura. do café, a 
lJaixa. <fo seu p reço nos mercados consumi
dores acarretou a ruína qua.si geral. . · 

Por SUA vez as indusirias crea.das,nã.o tem do 
campo de consumo e lutando com a falta de 
'transporte, só podem viver á sombl'a de ta.

... rifas · prohibíti'l'a.~ e cambio baixo, enclr·e
cendó a vida e aggrtwando cada. vez. ma.is a 
situação, .tanto econcmi<i<\ como fiua.ncen'a. 

Os impostos de consumo creados p:>.ra Gsta.
belecer uma justa compensação ao de~fu.lque 
das rendas a.tlua.neiras, estão muito longe 
dos calculos. feitos ; pelo contrM•lo, a sua 
arrecadaçã.o veJ:atorio. é clesigual em todo 
o territorio du. Republica e as somma.s en
t radas para. o Thesouro nã.o minoram o dosfal· 
que P.roveniente das a.ltas tarifas aduaneiras. 

Não basta. que umo. nação cogite sOmente 
em ·a.ugmentar a .sua exportação pa.ra. con-

. seguir a almejada l'iqueza . E' indispensa.vel 
que a. mesma exportação Ol'Csça. em valor, 
qualidade que só póde ser emprestada pelo 
capital externo e pelo crescimento da ri· 
queza ta.mben1 externa. 

Não. cabe neste pequeno r ela.torio estudar 
este magno problema.; convém unicamente 
accentuar que as nossns classes goveruantes 
a.cham·se dominadas pelo preconceito · fune.s
to de que as nações so podom o nriquecer 
com·o .inet•emento das suas exportaçõe,q, e 
dahi a execução de um tal programma. entre 
nós, que tanto . tem prej udicado a. toda. 

. economia nacional. . 

Do exposto resulta, que a. administração 
publica, não contando com recursos accres
cidos, não pôde impulsionar com urgencia. os· 
melhoramentos matoriaes, de que tanto pre
cisa um pa.iz, como o Brazil. Todos os minis
tet•ios lutam com difficuldades na org.aniza.. 
ção dos seus orçamentos de despeza, e dahi 
o espírito de economia , que deve ser a. nota 
característica no calculo das verbas orça.
mentarias. 

Obedecendo a. este preceito, o illustre Mi· 
nístro da. Guerra orçou a despeza pam 1965 · 
em 50:000$, ouro, e 48. 562:404$070, papei. 
COmparando-se com o orçamento do presente 
exrrciclo de · 1904, h a uma ditrerença para. 
mais de 20:000$ , ouro , e de 303:101$, 
papel. .. ,.,::·: , .. , .. ,. ~~···" · 

A ditl'erença. para. ma.is de ~0:000$, ouro, 
resulta da insulflciencia da vcrOO. votada. o 
a.nno passado. a ssim como a ditl'lll'ença para 
mais do 303:101$, em papel, provém de redu· 
zil•-se no § 4°- lutendencia. Geral da Guer· 
ra.-3:750$ e no § 9•- Ett\pa.s- 16: 954$ e de 
1mgmentar-se no § 5° Instrucção militar -
20:000$, no § 6•- Arsenaes, depositos o for•. 
ta.lezas-60:595$, no § 9•- Soldos e gratifica
cões-21: 600$ e uo § li-Classes ina.cii \•as -
221 :610$000. 

Os a.ugmontos sõ.o diminutos, ue modo que 
oxcluidu. a nova vot•bn, de 221:010$ para. ns 
ala.s ;es innctivas, a di!Teronça. pa.rn. mais no 
presente orçamento seria unlcamonte de -
81:491$000. 

Na. rubrica-Instrucção Militar-o augmen • 
to de 20:000$ provém dos accrescimos de des· 
peza com gra.tiftca.ções a.ddiciouaes ao pes. 
soa! docente, de accordo com o art. 295 do 
uMreto n. 1. 159, de 3 de dezembro de 1902. 
· Na I'Ubrlca-Arsonaos, depositas e forta.lo· 

z·.1s, a dilferença pa.ra niais do 60:595* provém 
de u.ngmentar-so 52:950$ para o estabeleci
mento das secções de offlcina.s de corrceiros 
o latoeh•os no .Arsenal do Guerra da Capital 
Federal, creadas pela. lei n . 957, de 30 de 
dezembro de 1902, e 9:845$ no Arseaa.l .de 
Guerra do Rio Grande do Sul, sendo 2:400$ 
para. um escrivão da otncina de alfaiate!, 
2:700$ para t res escreventes de 2"' cla.sse a 
4:745$ para um niachinista e um foguista de · 
lancha a .vapor, e de reduzir 2:200$ dos ,ven
cimentos de empregados de r epart ições ex
ti.natas. 
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Na rubrica-Soldo e gratificações-existe o. cias de totlas as autoritlados militares esta 
augmento de 21:600$, porque foi necess.'trio ~ ciomtdas no3 varios Es tados da União. 
contempla~·-se soldo para mais 15 alferes- ' Qaarteis e:(istem que reclamam conccr1os, 
alumno.~; mas, tendo-se vel'ificado existir: nã.o t;md.o havido vcrb;~ para tão urgentes 
ll.ct~Ialm_ente segundos ten~ntes e alferes em i molllora.mcntos. 
al·tllh;ma 140, cavall!tria. 302, infantaria 899, I A vcrlm tlc 500:000$, destinada para & 
~ggregados 7, v~~ermar!oS c picarlores 24, ! con~trucção da fal.wica de polvor:·, sem 
total 1.372, e na? 1.589, constante.; da. ta.-1 fLUMÇil., nã•J foi uti!iza.d;t <~tl! es te mo
bella. orçament~ll'la- rcduzem·so 48! :740$, ! mente;, no presente exerc ício, mas os mo
sendo em soldos 312:480$, em gratificações de li ti vos que determinaram a su~~ inclusão no 
supalternos 117:180$ o em grat1ficações para. projecto do Orçamento da Guerr a do 1904 
crmdos 52:080$000. I são os mesmos que prevalecem para que 

Na rubrica-Etapas-foi feita tambem (~I ol!a conti~ue no orçamento de 1905. A 
respectiva modificação. Nesta verba, com-1 vClrba ~ons1gnada. par~ as. obras do Arsenal 
quanto se comprehendessem 30: 6GO$ para da. Citpltal Fe_d:ral nao pode se1•

1
. alterada e 

eta.pa de mais nove alferes-a.lumnos a pro-l (la mesma. fo.r ma_ a r1ue é des,mada_ para 
posta é inferior em 16:951$ ao votado pal'a o~N~ do ~~rtLilc~çucs !3, ~e!esa do h~tor~l 
1904, por ter menos um dia 0 anno de 1905. n,w snppo,h um,~ du"?l!.l}-lÇM· de 5~0.000$, 
Existindo, porém secrundos tenentes 0 al-! s~o prma de sm•nm preJUlllC~do;; multas ser
feres 1.372, alfe~es-alumnos 238 0 alferçs I vtços erq a~dam!'nto, pnnctpalmente as 
pharmaceuticos 16, total 1.626, e nã:o l. 979, I obra.s de lorttfi~t(;o~s Lto PJr to de Saotos c e 
colltemplados na tab~lla ot'ça.mentaria, appa- outras que estao sendo cxecm;adas no Es-
rece a di1ferença para mais de 353 pelo que tado de S. Paulo. . 
~eduzem-se 443:548$ da etapa ae 21-i segundos Convúm notar qu_~ t~0s o_bras .~escnptas n<t 
tenentes e alferes, e quanto á dos 136 para tabclla orçam~nta.rta ~~ nao estao em and~
o completo dos exceifentes 277:984$, tl'ans- menta as sc!'\u;n;~s; l re~aros_n0s q~~rtets 
fere-se para a consignação não dotada- do~· do arttlh,m.~ c _do 15 de l~fantax ta em 
abono do terço da etapa aos otflciaes que Be!em ; 2• constrncçao de uma.lmh;J. t t'llegra
servirom nos · Estados do Amazonas Pará phlCa da. fortaleza de Maca.pct a~ Ara·guary, 
Matto-Grosso e Rio G1•ande do Sul ;ómont~ prolongando·~c pelo Calçoene ato o O~·apoc ; 
em S. Bo1·ja Sant'Aana do Livrimento e 3• constr~cçao da ~stl•a.(la de r odagem do 
Colonía. do AÚo Uru"'tray. ca.mpo Ere a Barraeao. . . . 

" O Governo espera poder llllCtal' estas obras 
As roducções assim feitas na.s duas rubricas com a ver h:>. geral consignada no orç;;1.1uento. 

-soldos e gratificações e etapas- importam Na tabella expliclltiva da despeza foi in-
em 9.25:288$000, eluida uma nova dispos ição p:.wa a~quisiçãu 

A propo~ta do Ministro da. Gue!'l'a, que de um edificio em Porto Alegre, para hospi~ 
vem meuc10uada em seu r_elatorio, acomtya- tttl da. guarniçi\o do 6° districto milH[l,l', e a 
nha.da de uma damonstraçao da despo~a or- Cornmissão de Ol'çamento pede lambem que 
ça.da para. 1905, ~ompara.da com a vota.da.l seja incluída tt auto1•ízação para iniciar a 
para 1904, foi a mais economica possível, constz·ucçãa de um quartel na cidade de Lo
p rocurando não augmentar OS encargos do reoa, onde )lCl'ffiaOCCO lig'Ol'a Ulll lL foJ'Ç!l. dO 
Thesouro, tendo am mira manter os sm·viços I in h~\ incumbida das obt•as da eitrada. do ferro 
eft'ectivos do Ministe1•io lia Guel'l'a em bom atú Bemfica, locali1lade que lia:tril. conside-
a,ndamento. rada como um posto militar permanente. 

Apeza.r disso 0 Sr. :Vlinisiro da Fn.zemla O Ol'Ça~ento d~ ;;uerr:t, ass.im o~ga~izadu , 
julgou conveniente na proposta da de:;poza att.onde. as n~co~•tda.de~ mats . . ~alpJ~a.ntes 
do exercicio de !905 diminuir 850: OOO$ na dot:rt~olle departam!.•nt o da admm1straçao pu-
tubrica- obrot.s militares- nas consigna.- bltca. . . ,- . . . . t 
ções para obras de fortificações, etc,, obra~ . ~o_proJecto .. ?st.w ~nclmdas_a.lgu~as a u o
do Arsenal de Guerra d ;1 Capital Federal 0 rzz,tçoes~ . ~ue J<~ constam da Le1 ~e orçamen~o 
construcção da fabrica de polvora sem fu- do .o~orvtcw _pres~n_tc de 1904. Eatro ol~as se 
maça. Na primeira consignação diminuiu d.esta.<:a. ~ dJspos~çao q~e m anda contt_nuar 
500:000$, na segunda 150:000$ e na terceit·a. em vJgor os ~.ecretos u~. 111, de 5 de JUlho 
200·ooo~ooo de 1893, c 1.92.3, de 2,1 do dezembro de 1894. 

· "' · Estes decretos conteem credi. tos especiaes 
A Commissã.o de Orçamento rest(l,belcce -ouro ; em virtude delles o Governo tem 

as consigna.ções referidas, de a.ccordocom a feito a.equisiçã.o de mo.te1·ial bellico. O estado 
proposta do Sr. Ministro da Guerra.. As desta.s contas é o seguinte : O saldo resul
<luantias destinadas ás obms militares não tanto do decreto do 5 do julho de 1B93 é do 
podem ser diminuidas e, si fosse possivel, -7 .5'24:516$674. Hu., porém, a pagar uma. 
deviam ser augmentadas, taes são as oxigen· . oncommenda,na. imporcancia de 5H7:799$940. 
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· O saldo proveniente do eredHo do decreto 
de 24 de dezembro de l8íl4 é dc-1 :557$628. 

São estes os dados mais importantes que 
foram utilizo.dos para a confecção do orça
monto da despeza do Ministel'io tla Guerra.. A 
Camara dos Deputados os apreciarâ como 
entender em sm\ alta sabedoria. 

A Commissão de Orçamento, feitas estlts 
rap:das considcr3.ções,submctto á. deliberação 
do Congresso o seguinte projecto do lei : 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. '1. o O Presidente da Republica é au· 

toriza.do a despender pelo Ministerio da 
Guerra com os sel'Viços designados nas se
guintes verbas, a quantia de 47.637:116$070 
papel e 50:000$, ouro. 

1 • a Administração Geral: 

De accordo com a proposta . 

2." Supremo Tribunal Mi· 
litar e auditores: 

Idem ••••••.•.•.•.•.•...•. 

3." Direcção Geral deCon· 
tabilidadeda Guerra: 

Idem ..................... . 
4. • lntendencia Geral da 

Guerra: 

Idem ....•...•...•.•. ~·······' 
5. a Instrucção Militar: 

Idem •• _. .............. .. .. . 

6." Arsenaes, D!lpositos e 
Fortalezas: 

197:915$000 

143:800$000 

236:580$000 

277:451$000 

l. 040:894$500 

Idem...................... 1.235:972$414 
7... Fabricas e Labora

torios: 

Idem... . .................. 350:871$300 

S.• Serviço de Saudo: 

Idem.. .... ................ 329:34.0$000 

. 9 ... Soldos e gratificações: 
Reduzida de 481:740$, sendo 

em soldos de segundos-te· 
nen tese alferes 3!2:480$, 
em gratiftcaçõas de sub· 
alternos 117:180$ e em 

·gratificações de crea.dos 
52:080$ :pela. eliminação de 
217 dos refet>idos officia!ls. 14. 357: 392$900 

lO.a Etapas: 
Reduzida de 443:548$ da 

,etapa de 217 2•• t!lnen
tes e alferes excodentos 
e transfer•ida a. importao- ;• 

cia de 277:934.$ de 135 dos 
mesmos officía.es, tambClm 
excedentes para a consi
gnação «abono do terço da 
otap~ aos officíaes que 
sorv1rem nos Estados do 
Amazona;;;, Pa.r<i, Matto 
Gt•osso c lHo Grande do 
Sul, sómonto em São 
Borja., Sant'Anna do Li
vramE>nt0 e Colonia do 
Alto UrugutlJ'», uccre;ccn-
tanC!o~so Ja.rnbcm ctap;.o. 
p:mJ. «asylado~» ...... , .. 
11. a Classes inactivaB :. 

De accordo com a proposta. 

12.• Ajudas de custo : 

Idem ••.......•........... 

13.• Culonias militares: 
Idem .•.••••.•••. , .. . .... . 

14.• Obras milital'es: 

15.470:014$000 

2.222:979$956 

200:000$000 · 

125: 800$000' 

Augmentada. esta rub1•ica de 
500:000$, sendo desti
nados 250: 000$ para as 
obras de fortificações do 
p1rto de S::mtos; 100:000$ 
para as obras do sanato· 
rio militar dos Campos de 
Jordão e 150:000$ para a 
estrada de ferro do Lore
na a Bemtica, Estado de 
S. Paulo. Depois das pa
lavras- obras, reparos e 
conservações de quarteis, 
accrescente-se:--inclusive 
a construcção de um quar· 
tel em·Lorena, Estado de 
S. Paulo. Na consignação 
para o Arsenal de Guerra 
da Capital Federal,accre· 
scentados 150:000$ e tam
bem 200:000$ para a. con
strucçlio da fabrica de 
polvora sem fumaça •. ,.. 2.950 :000$000 

15a Material : 
De accordo coro a proposta. 8.498:095$000 

16• Commissão em paiz estrangeiro: 
Idem •• , ... ... ..... , .. ,... . 50:000$000 

Ar~. 2.• E' o Poder Executivo autorizado, 
na vigeucia desta lei: · 

tl) a mandar para outros paizes, como ad· 
didos militares ou em commissã.o, para estu
dar os diversos assumptos militareB e o pro
~Zresso dos respootivos conhecimentos, of-
11.ciaes generaes superiores ou caplCaes com-
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pteta.mento habili~a.dos, . sendo um pal'a a 
.Europa, um para a Amorica. do Norte, um 
para o P1•ata. e outro pa.ra. o Pacifico; 

b) a de8pender at e a quantia do 50:000$ 
com a c reação do c a vali o de guerra, para õ 
•tne ê\brlrá o credito nocessa.rlo. 

S;~.la das Commissões, 23 de agosto de 1904 . 
- Francisco Veiga, pl'CSidentc.-Galecro Ca1·· 
vo.ll!aZ, relator. - Victorino Jlontei1·o.-David 
M. Campistc.-Urbano Santos.-Ji'ra11cisco Sd. 
- Co;-netio da Fonseca. -- L. Pitf.a. - Paula 
Ramos, venchlo quanto ás verbas para Sana
torio Militar dos Campos do Jordão e Estrada 
de Feno de Lorena a Bem6ca e ás disposi· 
ções do paragra.pllo unico do art. 2" e 
art. 3•. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

Art. 5°. O Presidente da. Republica é 
;~utoriza.do a. despender pela. Repartição do 
Ministerio da. Guerra, com os Sel'viços desi· 
gnados na.':! seguintes verbas, a quantia. om 
ouro de50:000$000 e de 47.712:404$070, em 
p:~pel : . 

Ouro Papel 

l. Administra-
ção Geral ••. ······ ·· ·· 197:915$000 

2. Supre mo 
Tribunal Mi· 
litar e Audi· 
tor-es, . . . .. . ········· · 143: 800$000 

;.;. Direcção Oe-
·ra.l de Con-
ta.blllda.de da 
Guerra. •.. . . ....... ... 236:580$000 

4. I ri tendeo.cia. 
Geral da, 
Guerra . •• •. .......... 277:401$000 

:>. Instr-ucção 
militar ••• • . . .... ..... I .O.t0:894$500 

6. Arso n a.e s, 
tlepositos e 

I ,235: 972$414 fortalezas ..• .. ........ 
7. Fabrlco.s e 

La'bora.torios ..... .. ... 350:871$300 

8. Serviço de 
S:\ude ••• , , . ··· -······ 239:340$000 

9. So l dos e 
gra tiftcn.ções ······ ·· ·· 14.839:132$900 

lO. Etapas .... ·········· 15:913:562$000 
ll. Classes in· 

activa.s , , .. . ,,, ....... 2,222:979$956 

12. Ajuda.ll de 
'·: CUlt O .. . ,' •• , ··· ·· ····· 200:000$000 

13. C ol o n ia. s 
mllita.re~ • , . ..... . , , ,, 125:800$000 

14. Obras mi
li tares .... _. 

15. Matet·iat.. 
16. Commissão 

em paiz es
trangeiro , .. 50$000:000 

2 . 100:000$000· 
8 . 498:095$00~· 

$ 

50:000$~)0 47.712: 404$07~ 

157-1904 

.4ulo;-i.za o Go1m•-no a contar ao tol~graphi$la 
rle 1• classe Jose Leopoldiuo ele Vas concel
los Uaural como lemJlo de sel'·viço etfcc.ti'!lo 
para os e/feitos da aposentado,·ia e 'tccesso 
o inte,·sticio decm·rirlo de 7 de m aio d; 
1894 a 11 de julho de 1895 

A' Commissã.o de Fazenda e Industl'ia foi. 
prcs<.'nte requerimento de .José LCOJ>?Idino 
de Vasconcellos Cabral, telegra.phtsta do 
l"' classe da Repartição Geral dos Telegt-a
phos em exercício na. estn.çã.o de Juiz do Fóra. . 
r:stado de Minas Geraes, reclamando contr& 
a. contagem de tempo de serviço que a. seu 
respeito consta. do «Almana.cl\.,. do pessoal 
da mesma repartição sob n. 72 da classe 
respectiva e 48 de antiguidade absoluta e. 
pedindo que outra lhe seja feita em face das 
razões que expõe e documentos que apre
senta. 

A Commissão havendo bem examinado os 
fundamentos da o.lludida reclamação o, con
siderando que a 7 de maio de 1894 não podia. 
o requerente, que já contava 15 annos de 
serviço, so.tirer exoneração a nã.o ser no 
caso e hypotheso; do art. 549 do regula
mento VIgente da. Repartição Geral dos To· 
Iegraphos, que reproduz o art . 554 do regu
lamento de 1878; 

Considerando que não se vorHlca.va, com 
relação a. elle, nenhuma. das hypotheses .das 
disposições cita.das, sendo, porLanto, arbi
traria a exoneração qut.J lhe foi dada, na. d~~ott. 
supro mencionada; 

Considerando que tal exoneração, som mo· 
tivos jurídicos nem plausiveis, afastou o 
requerente de suas funecõcs, dut•ante o pe
ríodo decorrido de 7 da maio de 1894 a, 11 
de julho de 1895; 

considerando que, no exerclaio do seu 
cargo o requerente sempre se portou como 
funecionn.rio assíduo e ze!Oilo, chegando a. tê a 
interromper licença em cujo goso se achava, 
como de tudo dã.o tcstemunllo os documen· 
tos que exhibe; 

Considerando que, nomeado telegra.phista. 
de 2a classe a. 11 de julho de 1895 pagou elle, 
todas as contribuições a.tra.z&das de monte· 
pio, do que minist.ra prova. completa; é a 
Commlssão de pa.reccr que a. recla.roaç!o quo 
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llie foi apresentada deva ser a.ttendida, e 
submette a consideração ih~ Camara o se· 
guinte 

l:'lWJECTO 

Artigo unico. Fica. o GovC\rno autol'iza.do 
a contar, ao tetegra.phista. d~ 1" cla.s>e José 
Leopoldino do Vasconcellos Ca.b1•al, como 
tempo de serviço e!fectivo; pa.1•a os effeitos 
Je n.posenta.doria e accesso, o interstício 
decorrido de 7 de maio de 1894 a 11 de 
julho de 1895; revog:tdas as disposições em 
contrario . 

Sala das Commissões, 24 de agosto de 
1904.-J. A. Nei'lla, presidente. - Passos 
Mil·at~da Filho, relator.-Ribei1·o Jw11quaira. 
-Galdino LonJtiJ,-Jii·ancisco 111aUa. 

O Sr. Presidente - Tendo dado a. 
nora, designo para amanhã a seguinte ordem 
tio dia: 

Primeira parte (até 2 1/ 2 horas, ou antes ; 
Continuação da 2a discussão do projecto 

n. 30 A, de 1904, autorizando o Presidente 
UD. Republica a encommendar á industriu,, 

pelo ·Míoisterio da Marinha, os navios que 
menciona ; com pareceres e emenda.~ das 
Commissões de Marinha e Guerra e de Orça. 
mento o voto em separado do Sr. Soares dos 
Santos; 

ga discu$São do projecto n . 76 A, de 1904, 
autorizando o Governo ::1. conceder, no cor
rente anuo, uma. segunda época <le exames 
aos estudantes de prepa.ra.torios. 

Segunda parte (~ 2 1/ 2 horas ou antes) : 
2 .. discussão do projecto n. 121 A, de 1904, 

tornando obrigatorias em toda.·a Republica a. 
vaccina.ção e revaccinaçã.o contra a vario la, 
curo parecer da Commissão de. Inatrucção o 
Saude Publica e substitutivo do Sr. Depu
tado Erico Coelho; 

ta discussão do projecto n. 13.2 A, de 1904, 
elevando a Collectoria de s. Luiz, no Estado 
do Rio Grande do Sul, <l• categoria. do Mesa 
de Rendas de 3" cla.s.se, com p arecor da Com
missão de Ot•ça.mento ; 

3 .. discussão do projecto n. 107 A, de 1904, 
do Senado, dando novo regulamento ao Asylo 
de In validos da Patria.. 

Levaota.·se a. sessão âs 4 horas da. tarde. 

85" SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1904 

É';·esidoncia dos Sl·s. Paula Guimaril'es (Presidente), hlio de Meno (2• Vice. Presidente) 
e Paula Guimm·tíes (P·resitlente) . 

Ao meio·dia. procede-se á. cha.ma.da, a que 
l'espondem os Srs. Paula Guimarães, Julio de 
Mello. Alencar Guimarães, Thomaz Accioly, 
Wo.nderley de Mendonça, Joaquim Pires, Sú. 
Peixoto, Luiz Domingues, Gonça.lo Souto, 
Fonseca e Silva, Pa.ula e Silvo., Izldro Leite, 
Brlcio Filho, Raymundo de Mirn.nda, Arro
xellas Galviio, Rodl'igues Dol'in.,Jovinia.no de 
Carvalho, Pinto Dantas, Alves Barbosa, Pa· 

:r a.nhos Montenegro, Horedia de Sá., COl'l'eià 
Dutra., Mello Ma~tos, Lauriodo Pittu., Perd· 
r a Lima, Mauricio de Abreu, Ca.l'los Toixci· 
l'aBra.ndão, Esteva.m Lobo, Josa BoníiLloCIO, 
David Ca.mpistD., Bueno de Palva., Loont:l Fi~ 
lho, Bernardes de I<'aria., Carlos Ottoni, M<\· 
noel Fulgencio, Nogueira., Olyutho Ribelro, 
Wenceslau Br·az, Moreira. da. Silva, Eloy 
Chaves, Leite de Souza, Pàutino Carlos, Ca.n · 
dido ROdrigues, Bernardo Antonio, Aqttiao 
Ribeiro, Carlos Cavalcanti, Carvalho Cha-

ves, Pa.ula Ramos, Abtlon Ba.ptista, Luiz 
Gualberto, Juvenal .Miller c Yespi\sia.no de 
Albuquerque. 

Abre·se a sessão. 

E' lida c posta. em discussão e. acta. 

O Sr. Paranhol!l Mont.enegro 
-sr. Presidente, na redacclLo tl.nal do pro
jecto o. 26, sobre fallencias, hoje publicada 
no Dia!'io do Congresso , ha. um equivoco, 
proveniente dt\ transposiçã,o de duas pa.· 
la.vras c1ue devem estar no ·§ 2° dO· 
a.rt. 116, de o.ccordo com uma emenda do 
nol,lra Doputu.do o Sr. AbGLardo de Mello, 
que foi o.ppronda. o que sahiram no § 1°. 

Doaao oqulvooo n!o tom responS~~.bilidade 
a lllustvo.llo. Conuu iaali.o do Redacoão neÍil 
mesmo a lmpt•on~a; o aulpa.do, ou o·confosso,• 
fui cu, qunndo, oomo rnl~~Ol' do pl'ojoeto, 
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· tive de orgauiz<tr a.s emendas appl'ovadas 
para serem enviadas áquella. Commissã9. 

Tratando-se de um projecto Longo, o tendo 
ou o maior in teresse, em r1ue elie saia d<~qui 
o m<\is possi vel escoimado J e defeitos, peço 
. a. V . Ex . que, iili ta a. menoionak~ corrocçã.o, 
não sej<t aquella re!l.a.cção tina.! votada. hoje, 
ainda mesmo que haja numero, para d.at• 
tampo a ser a mesma dcvid<tmente estuíla.üa. 

. O St·. Pl.·esideut.e - 0 nobre Depu 
tado será. attendido . 

Em seguida é approvad<t, a :.tct<• da sessão 
.antecedente. 

P assa-se ao cxpediont.1. 

timo, tr'.l.nsmiLLind.o a prccaioria expedida 
em vil•tu<le de senteoç<~. proferida pelo juizo 
federal uo E~ta.do d<t Ba.Jlia. a. f a YO!' de Ma.
ooel .Tmé Ba~tos.-A' Commiss1ío de Orça
mento . 

Reqnerimentos : 
De .rol o lviontciL•o de C<l.l•valho, 1 o e>:cri

ptueario aposentado da Alfandega da B~.hia, 
pedindo melhoria de a.posentadoria . - A' 
Commissão de Fazend<~ e IO<lustría . 

Do DL·. Gabriel" Augusto Pel'l'Y do Al
meida, pedindo a decretação da vorba que 
por lei lhe é pcrmittida, Yis to t er obtido o 
p t·r.mio de vi~gom á. Europa, estabelecido 
pelo Codigo de Ensino.-A' Commiss[\o de 

O Sx·. I'\..l e near G-uhnu;rães Orca.mento. 
. E' <tnnuaci:1da a continuação da discussão 

(t• Sec1·eta·rio) procelle á. 1mtm·:~ do se.guin :,e ·do requerimooto do sr . Barbosa. Lima, oifc-
r ecido na. sessão de li do corronre, cujo teor 
é o seguinte: EXPEDIENTE 

Officios : 
Do St•. 1• Secretario do Son<tdo, de 24 Jo 

cor rente, commnnica.ndo que o Senado 
adopto tl ec aessa. llatu. enviou :i. sancção a 
resoLução de5t1l C<J.rnarn., concedendo lic~nça , 
pur um anno, ao. confem nt.o de 3a classe da 
Estrada de Ferro Central do Brazi;, Hen· 
rique Martins Teixeíra. .-Jnteira.tla. 

«Requeiro que ;;c solicitem uo Poder Ex· 
ccutivo as seguintes i nformaçõos: 

l"·, si a verdade <1ue, segundo noticia o 
Jornal <lo: Comnuwcio rio 6 do corrente, no 
leilã.o publico dos bens d<~ Estrada de Ferro 
,União Sorocabaua. u Itúana , feito pelo loic 
;l.ooiro Assis Ca.t·neiro, no d ia 5 ultimo, tendo 
o representante. da. União, Dt•. Cesal'io Pe
reiru,, 1~ procurador da Republicu., lançado 

Do mesmo ~enhor, de igual datu,, tommu- :11.000:000$ ao o.pregoa.r-se o pdmeiro lote 
nic~ndo que o §enado app_rq_vou e nessa, d;~ta ·o não lu~ vendo sido pol' pessoa alguma co

·9nvmu á. St\mcçao a. pt•opos1çao desta. Cama.1•a, 'berto· esse la.nce o lic itante em nome da 
autorizando <\ a.bor\ut·a, pelo Miuisterio da Far.cnilõ1 ~acion~l. e depois 'tle acceito. eS.."-<.l. 
Guerra, du credito de G: 434$98~, 11a.m CC· offcrt;1 pelo juiz d(dictuidaçã o, ahi present~, 
correl' ao .pa.gamonto .a FranCISCO Affonso .- (mg,me12tou mit contos ,~o lance f'eito, em 
Pulla: e.esswn~rio de dtversas cx-praç<ts do ·beneficio v no inlei'csse elos c~·edOJ·es da '•»assa 
exerctio e~tacwna.dos no F..st~do de Matto (sic), ropct iudo es~e acto de liber~litlade nos 
Grosso, provemonc~ de peças t,e ütrrlmne~lo quatro lotes subsequen l;cs; 
que vcncern.n~ e nao rcccbet'<tlll no dcvnlt.> :~·. si podendo a Fazenda Nacioun.l teL' 
·Leropo . -IntClrt\da.. · adquirido UU; hasta publica. aquelles. bens por 

Do mesmo senhor , da Í"'ual data, trans· menos ci;•co mil co11los de niis. arbítl'aria.
mi ttindo 0 projccto do Senado que dispõe sobro rocn te accre:'ceotndos pelo_ seu reprosell:-: 
as dospcza.s quo dr,verão ser fel tas na 0011 • tant~ ::tos ctnco Lances nc10 covertos. e .7" 
strncção de obras prevent ivas dos ell'eitus accettos, estava o_:represeota.u te a.u~orlZado, 
das secca.s que lleriod ic~.lncnte assolam .al- .por quero, e em ' lrtu.t!_e de que le1 E- po_r 

.. auns Estado~ do norte.-A·s commissões de . ~ssa. fórma. ~esar. a Untao. dando de m ao ?et-
Obras Pubiic.1s e de orçamento . Ja.<la a t~rcetros mtoressados a. avult_<l!la. llll· 

. porta.ncw. tle 5.000:000$, que devlé~m ser po mesmo S13 nhot', de 1gu_l~l data, trans- ·poupados a.os co!ros publicos; 
m1ttind?, dllvldamente sa.nccwn<tdo, u!n dos · 3"; que providencias deu o Governo para. 
rospectlYos a~togt•a.phos. da resoluçao do rehaver essa..importa.ncia. illegalmonte doada. 
Con~rea~o N~monal a.uto~Iza1_1do o ~Governo ,a ~ em seu nome aos credores supra.<:itados, e 
abrtr o cretltttl extro.ordmal'J.O de o.OOO:OOO.,;, si jú mu.ndon proceder contr a. sou prodígo 
para. occorrer <ts despezas resultantes_ do .procurD.dor. 
mov1roen~o de força.s, sua. permanencta e · 
·Operações no Alto Purús, Alto Acre e Alto o sr. Presi<lente- Tem a. palavra 
Jurutt. -Inteirada.. Archive-se o autogra};lhO. :o St•. Lamounier Godofredo. (Pausa, ) 

Do Ministerio da Fazenda, de 22 do cor· Não est{L presente, e, si nenhum Sr. Depu-
rente, satisfazendo a 1·equisiçli.o desta Ca· tado quet' usar da. palavra, vou dar a dls
mara, no olücio n . 93, do 24 de junho ul- cussã.o por encerrada. (Pausa.) 

~I.W ~ 
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·Está. ~nc~rrada a di~cus~ao e adiada a vo
tação. 

Tem a pa.la.vra o St·. Manoel Fulgencio. 

O Sr. Manoel Fulgen.cio (') ~ 
82. Presidente, não tendo conseguido n.té 
hoje parecer sobt•e o 01ou Jll'ojccto r<:~lativo 
a exames parccllados, entendendo-me parti
cularmente com um dos me1nbros da Com
missão a qttq foi dist·dbuido o p1•ojec to, c 
tendo a. certeza de que S. Ex., com~ seus 
coBegas de Commissão não se sentiril.o rnc
llndl·ados com o usl> que Yenho fazer da fa.· 
culdade que me é concedida pelo Hegimonto, 
venllo rc.-tuerel' a V. E:c <tue, logo que haj11 
nnmero, consulte á Casa si consente quo o 
projecto s()ja inclnido na o~deru doo; traba
lhos, independente do p:trecer da Com· 
missão. 

Não lancei mão tlesse recur,;o até hoje 
porque não c1ueria melindrar os meus cal
legas membros dt~ Commissão, mas .lvisado 
de que ellcs não se melindrarão, tanto mais 
qu::mto é de um recurso que me fuculta o 
Regimento que estou usando, espel'O qne a 
Cama.ra approva.rá meu requerimento para 
Jlronuncia.r-se sobre esta questão, appro>ando 
ou não o pro jacto. 

O Sr. Presidente - Opportuna
mente submettel'€i 4 consideração da Ca.sa o 
requerimento do nobre Deputado. 

o Sr. Sã Pei:1oto-Peço a palavra 
p:.tra.•uma el(plicação pes~oa.l. 

O Sr. P:re!!!lclente-Tem a palo.n•a., 
pena uma explicação pessoal, o nobl'e Depu
tado, 

O Sr. Sã .Peixoto (paH< Hma e.\>
jJUcaçO:o pesso(t~) diz que, pedindo a pa,ln v r a. 
pua uma explicação pessoal, não USll. de um 
recurso, hoje vulgar nesta Casa, para. tmzel' 
<\ deb:l.te assumptos que não estão na OL'dcm 
do dia. ou para. renovar argumentos pró ou 
contra qua.lc1uel' projecto, indicação ou re
querimento depois de encorrado. a respectiva 
discussão. Ao contrario, IJarecc-lhe que não 
hr~, um caso mais preciso e legitimo d~ expli
cação pessoal do quo este, que ora se apre
~onta, em quo o orador tom do se justiltcar 
tf(l.aceusação de dc~iditt no cumprimento de 
~eus deveres, que, pol'VentuPa, polte~s1l al
guem lobrigar atr~vês das palt\Yl':t' d.o hon
rurlo representante mineiro. 

. A Cama.ra. acaba. de ouvir• o reqnel'imentD 
il~ Sr. Deputado Manoel Fulge?-cio pa.ra que 
$CJa. dado para. a. ordem do d.ta da proxim.:t 

( ·) Esto di> curso ~:Uo f o i J<OVi sto 1•olo m·ad~r. 

sessão, independente de pa1'ecer da Commis-
são de Instrucção e Saude Publica, o pro
,í ecto n. 77, deste anno, que, aindo, uma vez, 
prorog:J. por mais quatro a.unos o pra:z.o :pa.rtt
a prestaç.'io de exames parcellados. 

Agradece a S. Ex. a. gentileza de havel-o· 
consultado antes, Pi.\ra. saber si o orador se· 
melindrava com o r.Jquel'Íment o, que pre
tendia ft\Zül', Respondeu que não, mo,s que
fallo;va por si, uma vez quo não tinha ou
vido os outros membros da Commissiio, ac
cresccntando qno, na hypothesc de formular 
S. Ex. um t.:ü pedido, nlio levasse a roa.l 
que o orador resn.lvasso da tl'ibuna a sua r.e
sponsu.b!lid~de e a da Commissã.ó na demora 
da apresentaçã.u do parecer, esclat·ecendo a 
Camara sobre o que tem occorrido. 

E' o que vao fazer. 
Pendendo de estudo um project o de reOl'" .. 

ganização ge1·ai do ensino publico, entendeu 
o diguo pl'esidentc da Commissão, de accordo 
com e~ta, que não devia tomar conhecimento 
do quaesquel' outros projectos de r eform:< 
})íl.i'cia l. 

Duvidas, porém, se leva.ntara.m mais tarde 
sobre o assnrto desse modo de pensar, pelo 
que resolveu o illustrado pr esidente, na. ul
tima reunião da Commissão, consulta.l-a nova
mente a respeito e havendo e !la se manHes
tado no sentido de dar anda.mento a.o mencio-
nado projecto n. 77, de 1904, foi este distri
buído ao orador. que só o recebeu no dia. 
22 do fluente, ás 7 horas · da noite, devol· 
vendo-o immediatu.mente Bem parecer, p o1· 
entendet• que nfio lho Ol'i1 mais licito reJa
tal-o. 

Como sabe a Camara, a 23, isto é, no dia. 
seguinte, dovio. entrar em execuç,ã.o o 11ovo 
Regimento, segundo o qua l as mater1o.s l'efe
rentes ·á. instl'ucção publica e :l. saudo publica 
foram confiadt~s ao estudo do duas commis
sões d.ifl'orentes, cada uma dellus composta 
de sete membros. 

Os poderes da actual Commissão de In
strucção e Saude P LJbllca est~vam, pol'ta.nto, 
sinão cassados ao menos susoensos. 

O orador deve lembrar que não "tinha sido 
ainda approvada a indicação do Sl' , Thomaz. 
Cavalcanti, para que o novo Regimento só 
entrasse em vigor , qutLnto â r·eorgtLnização 
da.s Commissões, no· anno vindouro. Enten-· 
tleu, pois, que, cDmo membro dessa Com· 
missão, nã.o devia 'om!U' conhcc tmonto d.e 
um pt•oje(lto e relata.l-o, quando a Camara 
não so tinlln. ainda manifestado sobre a, 
quostúo. (Apoiados.) 

Si procedeu bezn ou mal, a Camara o dirá. 
Submette mesmo a. sua condtteta. ao julga
mento do integro represonta.nto do Estado 
de Mtnu.s Gerae;, com cujo veredictum está 
prompto a so conformar , tal IL consideraç-ão· 
que S. Ex. merece ao orador. 
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O SR. MANOEL Fur"GENCIO- Os e~crupulos O Sr. Presidente-Tem a pal<~vrr~. 
de V. Ex. foram muito justos. (Apoiados.) o Sr. Ca.ndido Rodrigues . · 

O Sa. SÁ P mxoTo- Não h<L da pa.rte do 
orador, como não ha da parte de qualquer 
llot membros tla Commissão. o intui&o de 
protelar o parecer ou n. di6cussi'io do pt·o
jcoto, quo [l.dia. pa.ra daqui a quatro a.nnos a 
exccu.çã.o da reformu. Bejamin· Constant. 

O orador, em seu nome pessoal, porque 
não tem autori.lade par.t fallar em nome da 
CommissãoJ, decla.J•a ü, Carnara qno lhe será 
indilferente quo ella resolva on não, tomar 
conbccimento do projccto, ín(lepcndcntc do 
parecer, tnuto mais quanto <L ~U:L opinião j<i 
se acha expressa em mltt•o parecer, de que 
foi relator, sobre o pro,jccto n. 76 deste anuo, 
conc~dondo uma segunda. úpoca de exames, 
no corrente anno, aos estudantes de prepa.· 
ratorios. 

O SR. BRICIO Frr,uo-Toda a Camara reco
nhece os nobres iutuitos úe V. Ex. 

0 SR. SA PEIXOTO-Ao redigir o parecer 
sobre este projecto, teve o ensejo de historiar 
resumidamen&e as repetidas prorogaçõc:> do 
pra.zo para. <~ exigencia salu t;~r do e11ame de 
madnreza, salientando os inconvenientes l'e· 
sultantos da adopçã o eonjuncta de dous 
regimens diversos, ou antes, oppostos: -o 
dos o:mmes seriados e o dos exames parcel
la.dos. 

Assim, conhecido já o seu voto, que é tam· 
bem o da Commissã.o, que ac~eitou e subscre· 
veu o parecei', o orador nadt~ tem a oppor 
ao podido do Hlustre Deputado <Hltor do pro
jacto, nem se julgará melindrado pelo que a 
Camura resolver. 

Sont()-se forte no cumprimento do sou de
ver. CumpL'a. a Ca.mara o seu. 

Acret!ita o orador que nãosahiu elas nor· 
mas rogimeo ta.es, pcdiedo a palavra para 
uma explicação pessoal. (illuito bem ; muito 
bem .) · · 

o Sr. Manoel Fnlgencio
Peço a palavra, 

O Sr. Pre;;;iclen.t.e-Tcm a p :\la.vra 
o nobre Deputado. 

O Sr. :l'I.anoel FlLlgenclo- A 
vista. das explicaçõos que aaabam de sor 
d.ada.s pt!lo illustrado ·collega, Deputado pelo 
AmiiZunas e convencido de que S. Ex. não 
(\esejava protelar e:; ta questão que urge ser 
resolvid<~- qua.nto a.ntes, eu desisto do reque
rimento que l!z, pedindo entretanto a S. Ex. 
que, no ma.i~ breve pl'&Zo, dô o seu parecer 
sobre. o p1·ojecto, afim de q.ue a Camara tome 
dello conhecimento. (Mt~ito bem; muito bem.) 

O Sr. Can.dido Rodrigue,o;
SI'. Presidente, na columntt tle honra da No
!icia de hontem, festej;•do oscriptor, cnjc• 
nome justamente laureailo so esconde sob tts 
iniciaes M. A. o que hontem tivemos o 
pm~er do abraçar c felicitar ao s :w l'ec2bido 
no seio desta Casa, foi de nimia. injustiçll 
para com o Eat;vto que ten ho a honril. de re
presentar, nas aprechções quo lhe aprou ve 
lazer rnl:Jtívamente á at titude do Estado em 
frente a. momentosa ftllll~tão do imnost0 sobre 
div illendos. • 
· A banc[l,dn. paulista e, conseguintemente, o 
ultimo de seus membros (não apoiaclos) não 
póde deixa.t· passa1• iudill'crentc um artigo 
subscripto pot• iniches de tanto valor , sub
scrlp·o por companlll>iro <iUC ll\1 muito j;i 
atlquiriu as esporas de cavallei t•o e cujas 
proposições são c devem ser ([e grande ;l.l 
cance na opinião do paiz. 

E' justamoute por assim considerar em 
attenção á S. Ex. e ao p<1iz, que por alguns 
momentos peço licençu, a V. Ex. e a Camara 
pa.ru. ligeiras explica,çõcs. 

Foi S. l•;x., diSôc cu, nimirt rnento injusto 
na a pJ.•ccinção que fez, porqua.nto não é de 
hoje qu~ se a.g ita na capital do E~ tado de 
S. P<tulo esta. questão de imposto sobre 
dh•idcndos. Não é de hoje que o Estado de 
S. Paulo tem dado arrhas do despt'eildimen to 
de seus inter esses, sempre que cs tos so 
chocam com os interesses tla União , 

Mais de uma vez, Sr. Presidente, temos 
retirado dos nossos orçamentos do Estado 
medidas que nelle figurav;mt anteriormente , 
simple.;mente por,tuo m<üs tarJc a União 
tem entendido oocos3ítar dessas moJida~ o. 
eut1•e outras, lembrarei a V. E x. c á Cu.su. fi 
rooditicacã.o que fizemos em nossa lei e r•c
glllameoto sobre sollo, pur isso qne a União 
entendeu dar maior cxpa.nsão á lei que lhe 
autorizava a arl'ccada.r esse imposto. 

O imposto S)bl'e scllos n.rl'ecadados pelo 
Est.ado de S. Paulo ~ubia <i Q.Uantb superior 
c1 600 : 000$000. 
Poi~ bem, S:, P1·esidente, qua ndo a União 

entendeu atargal' a. arrecadação do imposto 
de sollo e, consoguintcmentc, augmontar o 
protlucto delle, o Estado de S. Paulo cedeu o 
Jogar do hont'.; á Uuião, como scrupl.'e o 
tem f<litO até agora. 

Com a perda do impos to sob:e sellos, qua 
pussoua. ser cobrado pela União, a renda, quo 
era de 1. 200 contos annuaes , 1m~sou a ser 
pouco superio1• a 600 contos . 

Vê V. Elt . , que a attitudc do Estado de 
s. Paulo ê a mu.is corrocta, a. mais patrio
tica. dcl1.ntc dos superiores interesses d o, 
Nação. 
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O -Estado de S. P a.ulo, como é natural, só Não era, preciso. como disse CO!B gra.v,-, 
tem o intuito nobre, alevantado e pa~riotico in justiça o illus~re cscriptor , que só agora 
de auxiliar a. União em todas as emergencias n.pparecesse u. discussão sobre ... 
em lJUe cUa se a.:he, em todas a~ necessi- •Ago!':J., p or6m,como em S. Paulo·sa amtlm 
dades nas quacs ella. precise do seu con- de fundar um lJanco, tambem os paulista~ 
curso·. -estão promptos a desoobt•ir a inconstit uci0na-

Relativamcnte a.o imposto ;obre dividen- !idade de um imposto , que até agora era 
dos nã.o é de hoje, como ili~ o iotelligente ooustituciooa.lissimo ... 
escr iptor a que me l'efiro, que o Estado de E' nm facto iuLerl•!lSan te e~sa pi'Qocupação, 
S. Paulo delle se tem prcocoupado o a inda coj1 injustiça, e q uasi se pódo c\izer, cuj:t 

· quanto a este imposto o Esta.do cedeu dos immora.lirlade, appa.rece clar<~mente.» 
seus interesses ante os grandes interesses d<' Só l1a. pouco é que a Camara dos Depu-
União. tados Llo Estado emittiu juizo sohre a ques-

Nóa tinhamos em nossos orçamentos o tão, mas não será de estranh·.•r que mr.i> 
imposto sobre dividendos, procluzindo elle uma vc~ os seus L'cpresentante.s ncsto. Castt, 
qun.ntia. supol'iol' a 650 contos; a União então como o ann.o passado acont.ecctl-mc e a. ontros 
só:oobrava. esse imposto sobre bancos e com- collegas de bancada, tenhamos de ceder o 
pa!tlitns existentes no Districto Fedei'al. passo á Uniã.o, uma vez r econhooida pelo;; 

Um di;:, ossa. medida tornou-se extensiva poderes competentes a. constitucionalidadri 
a. ban<ms e companhias dos Estados , e nessa do imposto 1le quo se tt':tta, desde que ella 
occasião o Estado de S. Po.ulo, ainda uma nno possa dispensar sua. arrecadt\çlio . 
vez cedeu, reth·ando dos seus orçamentos Sr. Presidens~ . não são os a.rgcnto.rlos de 

5 . Paulo, os capitalistas, os homens de 
esse imposto para não tributar duplamente dinheiro. que agitam essa questão : são 
aos seus bancos e suas companbtas, passando o.quelle.s que podem e d!lvom estudar esses 
o imposto a ser qobrado unicamente em assumnto.>, são os J·uriscon~ultos, são os eu-
beneficio da União·. • 

Por conseguinte, Sr . Presidente, 0 animo carregados do pode!' publico na. nobt'e missão 
deU.oerado, ·patriot ico e decidido com que u ~:d~~utela.r e defender os interesses do Es-
Esta.d.o de· S. Paulo tem procedido, collendo Temos, Sr. P1'esidente-V • Ex:. u o P<J.iz o 
â Ui1-ião aquillo que até emão era seu, está sabeiU-temos importantes comp anhias, que 
bem paten te,- está mais q11e docuiUenta.do. prosperam e se desenvolvem naqaelle Estado 

Não é, pois, verdade, Sr , Presidente, que l(raça.s (• a.cti vidado, :>.!) t r abalho e a in telli
só·a>gou o F.sta.do de S. Paulo se lembrasse gencía. de $CUS ftlbos. 
de leva.nta.r. a. questão da constitucionalidade Essas companltlas p~avam o imposto ~to 
ou·n ão do imposto sobre dividendos. Estado de S. Paulo ; mas, como a Uniiio eu-

o· anno passo.do 0 humilde 01,aa01, que ttlndeu estender até cl!as a. sua tr ibutaçã.o. 
occupa. u. <.~.tteuçã.o da Ca.mara teve occlbsiiio nós recmímos e o Estu.do privou-se dess~ 

recurso. 
de pedir a. V . Ex., no que foi benevolamente Agora., po!•ém, 0 E~ta.do de s. Paulo (I,C<I IJ;1, 
atteudido, que fizesse publicar no Dia rio do de a,lteL·ar a. sua. lei do tributos: !11) empenho 
Cong"Yesso importante trabalho de nota.vel do proteger a lavoura cafeoira, ello fez a 
advogado naquelle Estado, a. respeito dessa reducção no imposto de expot'taçâ.o sobre o 
momentosa queslã.o do imposto sobre di vi- ca.fé. Era necessal'io procurar novos e lemea
dendos. Nessa. occru;iã.o declarei quo aã.o tinha tos de l'Oceíta., que viessem supprlr a lacuna. 
juizo formado sobre o assumpto, sob o ponto produzida nessa grande fonte de r on da do 
de v ista. constitucionn,I, mas que, como o Estctdo; da.hi a mouiflco.ção do nosso system<~ 
acha-va bem explanado naquelle traba.lho do tributa.rio, creando·sc impostos sobre di vi
eminente jurisconsulto, acreditava quo seri~ dendos e subm rAndas . 
valioso subsidio ao estudo da questão que E' 0 motivo por que aetufl.l.ment e ma.~ 
então se debatia arde nt-emente, submettida. â. preoccupa a. attenção do Estado essa. questão 
considefa.çito da. Cama.t•a pela. b<~.ncada. ba- dos impostos sobre dividendos. 
hiana. Si é, porém ~erdadc que, pe1'ante O'! gran-

Já v ê, p ortn.nt o, o notavel escriptor a 1les interesses da União, quando Presidente 
quem me refiro, que nã.o foi agora que o dn. Republica um dos nossos distinctos chefes, 
EstM.o-.de S . Paulo se lembrou do constitu- o Sr. D1'. Campos S11.1Ies, tivemos o ocasião 
cinnalismo ou não constitucionalismo do de t•a·i;ira.r dos nossos orçamentos a. maior 
i~ posto sobre dividendos; é uma. questão an- parte do impost o sobre sello, modificando 9 
tiga, que. preocupa. a attenção dos homens DQS50 regulamento e a no~ lel a. r espeito. 
polüiCOII da.quclle,.como de ou\ros Estados. e é -certo que não será. a.gora, quando-occupa. o 
qil.e muito naturalmente na.s occa.siões oppor- alto posto de primeiro magistrado da Na.çã.o 
tunas surge a debate. um d os n os;os mais queridos e eminente~ 
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chefes, U.(( \lelle que tanto se tem rccomrucn
(lado (~ Nu.çã.o pelos grandes emprehendi
meotos n quo se aba.la.nçou, pelos grandes 
serviços (i!lfl está pres&ando, a.quello que sem
pro se tem imposto á. estima. o ao respeito 
do Esta.do do S. Pa.ulo, não será agora, digo, 
que doi~a.rcmos de procedet' de modo iden
t ico, cedendo do mesmo modo d<ts nos:>as 
p t•etenções, dentro <los limites do justo e 
razoa.vcl, pora.nto os gt•a.ntles interesses da. 
União. 

:l..~sl ro , Sr. Presidente, [•.cred.ito bcHu que, 
ttuaosqueL' que sejam as opio.iões que te
nhamos sobre o assumpto, quo.osg,um· que 
sejam a~ conveoiencias do gloriOso Es
tado de 3 _ Paulo em ma ater nos sons 
rJrçamentos esse imposto, o mosmo Est:Lrlo, 
sob a. pa.triotica. iospiraçiLo de seu presidente, 
fat•á. os maiores sacrifwios, de modo a con
ciliar quanto possi vel os seus gr<~ntlcs inte
resses com os grandes interesses di\ Naçã.o, 
porque, repito, si, com 03 outl'oS pr esidentes, 
paulistas nós terno;; ce1lido nas pretencões 
<lo Estado, nii.o dcvcecmos doi:ta.t' de obra.e do 
mesmo modo quando se acha (~ tosta do go 
verno da. Ropublica um dos uossos m:~.i s emi
nentes chefes, aquelle que tauto se tem rc
commendado il estima do parz p~lo tlespren
diraonto <los seus proprios ioCoressos, por
(iUtwto, na cadeira que tão dignament e 
occupil, S . Ex. se esqt1cco de que e pauli;,ta, 
p(tt'a só $C lembrat• quo é Presülente da 
Republica, posto em l!UC tem dado os ma.is 
alevantados exe•nplos de pakit>tismo e de 
comprohensão dos altos dlwercs que lhe 
cabem. 

Todo~ .:otnprohondem c1ue, chefe poli
tico em um Estado imiJOrt:wte como <J ~Js
tt1.(lo do S . Paulo, te o <lo alI. i todos os ~eu.~ 
inter·cs.>es políticos o todos os seus interesse.~ 
pa.rticula.rcs, eN ottturi.ll que S. E . ..:. 11J1o 
CS(luecessc seu ~;st;.~.do r., n.nr.c~. }ll'Ocura.~se 
promovcL' tod;xs <~.quollas TUO(lidlls quo nós 
aqul votamos. 

En tretanto, o que se not:L ú <tue uão 
é isso quo mais preuccupa. a. S . Ex.; o 
quo se uoto. e que, collocn.uo na. clevad<~ 
posição em que se a.cha., S . Ex . esquece-se 
dos proprios intGrosses para. só se lombr~\1' 
que é Presidenle da. Republica. . 

E' por isso na.tura.l, ~ logica, o, noss:~. a.ttl
tnde conciliadora nes :.a questão ue imposto 
sob1•e diYilientloa, pl'ocurando, at~ onda fo1· 
possivel , o a.ccordu c~m o Sr. Prcsitlc11te ua 
Repuhlica, que nós os repPoscntantos do Es
t!tdo de S. Paulo couoideramos como um dos 
.nossos mais ominentes chefes - (Muito bem ; 
muilo bem .. ) 

0 S.J.· .~.lO.l'eira da Silva começu. 
observando que; não obsta.uto acha.t·-so on
Col'l'a.da. <~ di~cu.ssão do requerimento do t a-

lentoso rept•esento.utc do Rio ÚI':J.n'de do Sul, 
o Sr. Ba.rbosa Lima, sobre o leilã o da Soro
cab:J.na., corre-lhe o dever de tor rnltJa.t• o dls
cut·oo na sesôão d() lloiJtem inlchrlo. 

Saguudo o seu modo do ver, o Tllcsouro 
nã.o ó posso<\ ju.ridi.c<1., cn.paz tlo oxorcor as 
funccões de syndico. o T llesouro não póae 
se•• responsabilizado po1• dólo o falta que 
commetta. na administração do bens a lheios 
que lhe slitJ confiados, iudovhln.mcnte, polo 
Poder Judicla.l, tão pouco não pótle acceitar 
mandato de quem que1•que seja, nem exorcGr 
actos de commerc\o, ainda que seja por com
missão, 

O Thesouro não assume responsttbilid<J.dGs 
co:n tet•ceiro~ sloão em virtude do. Consti
tuic.ão c chts leis. 

O Btmco da. Ropublic:t esW. qmt~i nns mos-
mas condições. · 

0 GOVOI'DO Fctlct•a.[ é quem o dit· igc, por 
ioterme.fio de prepostos de su•1 li HC nomoa
ção e uemis:;ão, sem nenhuma. rc~tlOusa.bili 
da.t.le pa.ra. com &arccit•os, sejam ou não ct•e
dores, 011 u.ccionlstu..s, 011 simples iotet'CSSI\dos 
em liq uidaçõo;; fo t•ça.da.s. . 

O or11ilor passa. :\ cxamin;\1' a. cla.~sifica.ção 
dos credito;;, para concluir que, a prava 
lecol' olla, a. Compaohia. liquid.ancla sotrt·crú. 
um prejuízo uc ma.b tl~ 30.000 co ntos tlG rúis . 

Ao conkario, si i'ol' t•orormada., de :.ccordo 
com a eKposiçã.o quo fa.~. toJLIS o;; credores 
privilegiruio~ c chiro.rrapha.rio> se.t•ii.o pagos 
integralmon~e do ca.pi lõ.l.i e jut·os <los snus 
cretl itos, c a.tú os proprios a.cciooist:ls so1·ã.o 
indemntzados lias suas cntt·ad.as coro a iro
portaucia. qua.si igual a 40 •; ,, ~ünd:J. mosmo 
p••ovalet~eado a. u.rrc ma.taçã.o tio a.ccr vo da 
Comp;mhio. pot• 60.000 contos. 

CensLira. os sy udtcos por ~ão terem }lt'omo· 
vitb u. lotcgt•a.çõ.o (lo c~pitill sucial, quo é 
nominal moa te lle 70 . OI! O contos, q uanO.o de 
facto ó \)OU co ma.is do :i6 .000 con to.~ c ([Clí
:mntlo ca.d.ucar :1. coucus.>ã.u l'ahosissi ma do 
proloogJ.mento da Sol'ocabana n Santos. 

Em igual consura inchle o Thesouro por 
oã.o ter pa.go em tempo mais de 1.500 con
tos que dove do ga.rauha.s do juros. 

Es:peade argllment<>s par a provar llnB a 
Soroc..~oba.oa. v:llo mais de 100.000 contos, c 
não podia. sor arJ• rom:.. to,tl:t p ot' manos th\ duas 
terças pa,r\es ilo se11 va.lor, pot' iodiviuuo 
ou compt1obJu. qru; t i vlls9c interesse na sua. 
u.cquísiçã.o. Acceoluil., fiaa. lmento, quo o juiz 
da. liquida.çií.o lr.ga.lmente nlio podia. admtttir 
o lanço do ThcsouN, níio só pot•qne os syn
dicos só · P'Jdem ren11nciar ã.s suas funcções 
depois do prestada-s a.s sua.s coo ta.s, ·corno 
ta.mbem pot•que DÍÍ.() é pess()a ca.paz do oxer· 
ccr o direito de arrematação de bons em 
hast.a. publica. ( Muilo bem ; mui tQ llcm . O 
orado;· é comr•rime>!tado.) 
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O @r. Presiden-te - Est<í. finda a vu.lho. Azevedo Marques, Cr~ridido do Abreu, 
hora. do expediente. Aogelo Pinheil•o, J;uncs Darcy o Ca.ssiano 

Pa.sso.-so a ordem do dia.. do Nascimento. 
1~ sem cau~a os Srs. Aurelio Amorim, Vir· 

[iliO Brigido, João Lopes, Abion Mil;Lnez, 
Teixeir a. tio Sá, Aflonso COsta , Pereira. de 
Lyra, .Jr.ão Vieira., Elpidio FigncirPdo, Mo
reira Gomes, .Josê · Monj:~.rutm, BulllOes Mar· 
cia.l, Augusto de Vasconcellos, Sú. Freire, 
Carneiro do Rezende, Camíllo Soare~ Filho, 
Sabino Ba.rroso, Costa. Jnnior, Amaral Casar, 
Soat•es dos Sa.ntos, Alfredo V a reli:~ c Campos 
Cat•tier. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Compareceram mais os Sl'S. Oliveira Fi
gueiredo, Eugenio Tourinho. Anthero Bott>
lho, Hosannh de Oliveh•a., P<.~ssog Mir anda, 
Arthur Lemos, Carlos de Novacs, Rogerio de 
Miranda., Indio do Br-.,.zil, .José Eusebio, Ur
bano Sa.ntos, Cl.tris;ino Cruz. Dias Vieira.. 
Raymundo Artlmr,· Anisio de Abt•eu, Bezerdl 
FontJUolli. Francisco Sil, Frederico Borges, 
Eduardo Studart., Sergio Saboya.. Eloy de 
Sousa, Alberto Maranhão, W alfredo Lca.l, 
Trindade, Co!so do Souza, Me<leiros e Albu
querque, Jus~ MarC!ellino, Maiaquias Goo
çalves, Esmeraldino Bandoira, Cornelio da 
Fonseca, Estacio f'Alimbt•a, Pedt•o Pernam- E' a.nnuociada. a continuaç:ão da. 2• dis· 
buco, Angelo Neto, Euzebio de Amlra.<le, O!i- cussão do p1·ojecto n. 30 A, de 1904, autori
voira Valladão, Neiva, Castro Robello, Tosta, zando o Pt•esidcnte d11. Repnblica a encom
Bulcão Vianna, Prisco Paraizo, Felix Gaspar; menlla.r <L lndustria.. pelo Mlnisterio da Ma
{la.rcia Plres, Augusto·de Jh•eitas, Rodrigues rinba., os na.vios que menciona, com pa.re
Sa.ldanlta., Bernardo Horta, Galdino Loreto. ceres e ·emendas das Com missões de Ma.riuha 
Nelson de vasconcollo, Oscar Godoy, Ame- e Guet'l'(\ e do Orçamento e voto em separado 
rico de Albuquerque, Erico coelho, João Ba- do St· . Sos.res dos Sa.ntos. 
ptista;· Galvão B<tJ)tistn, Heorlque Bot~ges, 
Pa.ulino-de Souza.; Franci~co Veiga, Ribeiro O SJ.• . Pr ef!j,deli te-Tem a palavt•a 
Junqueira, Astolpho Dutra, C:wios Peixotó o Sr. Neiva.. · · 
Filho, La.rnonier Godoft•edo, Calogera.s, Car
valho, Brito, Olega.rlo Maciel , Camillo Pra
tes, Ga.leão Carvallu~l • . Bernardo de Campos, 
Fra.ocisco Romeiro, Rebouças de C<1rvalho, 
At•nolpho Azevedo, FcrrÔil'O. Braga, JoSé 

· Lobo·, Fl':tocisco Malta, Rodolpho ~iiranda, 
Hcmenegildo de Moraes, ·Joaquim TeixeiN 
Brandão, Costa Netto, Bcoejicto de Souza, 
Lindolpho Serm, Eliseu Guílhct•me, Marçal 

·Escobar, Barbas·a. Lima, Germa.uo Ha.sslocher, 
Rivada via Corrêa, Víctorino Monteiro, Do
mingos Mascaronbas, Diogo Fot•tuna e Homem 
de Carvalho. . 

·Doixam _ de comp.arecer com ct\uso. par ti
cipada. os J~.rs. :·Ené.as Martins, ltaymundo 
Nery, Antonio Bastos , GuP..delba Mourão, 
João Gayoso, Thomaz Cavalcanti. Pereira 
Reis, Moreil'a Alves, Art hur Orlando, Epa
minondas Gracindo, Felisbello ·Freire, Do
mingos Guimarães, Leovegildo Filgueit•as, 
Satyro Dias, Vergnc de Abreu, Rodrigues 
Llma, Tolentino dos Santos, Edufl.rdo Ramos, 
Ma.1•colino Moura., Irincu Machado, Fidelis 
Alves, .· Beli.sario de Souza, Silva Castro, 
Bezamat, Abelardo de Mello, Julio . Santos, 
Cruvello "cavaleanti, Viriato Mascai•onhas, 
:Bernardo Monteiro, Joio Luiz, Gastão da 
Cu~ha, Ponido Filho, Fr~ncisco Bel'tlardino, 
Joio Luiz Alves, Adalbfdrto_ Ferraz, Antonio 
Zacharias. Henrique Sa.Ues, · Liudolpho Ca.e
ta.no, . Rodolpho Pa.ixã.õ, Padua Rezende, Je 
suloo · oardo.~o. Domingues de Castro, Valoís 
do Cast~, Fernando Prestas, Alv11ro do Car-

O Sr. N eh·a-A respeito deste pro
jecto, diz o orador, ha dua.s correntes de o-pi
nião: uma, a dos que entendam quo ello 
deve ser amplamente deb.ttido ; outra, a. 
uaquelles que·· ·pensam que ú mais conve
niente encerl•a.t·-lhe a discu8siio e approva.l-o. 
Nesta oscillação de julgamento entre os que 
se apressam c os que p1•efm•em ponderar, o 
ora.dot• vem á t1•ibuna, menos po.1•a fazer 
considernctíes sobro o a.preci(t'Ve[ trabalho do 
illustre.rcpresentante ao Rio, Sr. Laurindo 
Pitta, qucpar:1-da.r uma.· explicação ao di...-no 
Deputado Sr. Soa.t'CS dos Santos, que se di· 
gnou de r ereril'·se a um ap:t.rte dado pelo 
o1•ador em discussão anterior sobre o mesmo 
a.ssum pto. _ 

Foi em 1900, por occasião de se <lebate-.: 
o projecto do 0 1·çamento da Marinha, de que 
era relator o illustre Sr. Nilo Peçauha, 
u.ctnal integl'o, severo, illustro rJ probo admi
nistradol' do Estado do Rio. Discutia o pro· 
jecto o illustre Deputado, Sr . Dr. Rangel 
Pastam\ . Dizia. S. Ex .: 

· «Gastar cluco, seis ou ol to mil contos 
na compra de um navio de gL'll.nde poder 
militar para deixai-o es\ra.gar-se na. 
nossa bahia, sem que a.s suas machioa.s 
scja.m eonstn.ntemente experimentadas, 
sem que o respectivo pes:oa.l adquira. a 
pratica. de as mover, não me parece 
uma. economia e sim um desastre quo se 
pl'epara pm·a o futut•o. ~> 
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Commootando este tt·echo do discurso do 
saudoso homem publico. tão cedo roubado 
ás lides políticas da Patria, uisse o nobre 
Depu~ado pelo Rio Grande, a quem jâ. se 
.referm: 

«Este per iodo, St•. P rcsi\lcoto, teve 
como complemento um a,parte juuicioso 
dado pelo íllust rtl representante da. Ba
hia, competontissimo nesse o.ssumpto, e 
por isso preciso reproduzil-o : .. o SJ'. 
Nei11a-Muito bem. )) 

O orador deve agradecet• a bondade iless\\ 
xcferencia do nobre Deputado, assim como 
.lhe cumpre r.xplicar que o apa1•te o--muito 
bem!-que ent;to deu, :1-poiaudo o illustre St·. 
Rangel Pestana, signi3.cava que o ora.dor, de 
l)leno accordo com o digno coltega, ClUC então 
occupav3. a. tribnna, cntandia, como aintl:\ 
·entende, que não ha con\•cnieocia. a lguma, 

'~. c, a.o contrario, só ha. inconveniencia em 
'Uespender-se enormes quanti·a.s com a. acqui
$iÇão de custosos navios para. os deixar at•-
·rtlioa.udo-sc no pot>to. . 

Naqti•Jlle tempo, em que, é mister dizer, 
havh mai~ liberdil.dc nos dt'bnt~s. o oratlor 
ocaupou a tribuna durante tres dia~ conse
.cutivos, discutindo os negocios da jiarinha, 
e, analysamlo detidamente todos os assum
ptos que a. clles se prendem, demonstrou a. 
iuopportunida.de da acquisiçã.o de novos va
sos de guerra em um momonto em que, po1• 
espirito do economia; o Governo duh <wa. os 

· •1Ue tinham os com falta. de tndo, •~t6 üe lu
brificantes par11 suas ma.chinas. Es te f<\cto 
era tão ve1•dalleil•o e tã.o ch~moroso,qna olli

·Ciaes da. a.t•mada, doendo-se do abandono um 
que viam seus nayios, cotizaram-se p~ra. 
lora\lCel'·lh ·~s os ltibrificant~s necessa1•ios. 
Em ta.l momento o orador não se podia ba
ter pela acquisiçã.o tlo novas unidades na
v:tes, poi$ era evidente <t má. sorte que a~ 
-esperaria. ; mas o ori:\dor então nii.o m•a, 
:.como não oê hoje, infenso á reo1•ganização 
da. arma.da nacional. 

São de muito tempo os reclamos dos mi
.nistros d& respectiva pasta, o em 1900, IJOl' 
occasi[o do debate que sustentou e a. que já 
alludiu, teve o ensejo tlo ler ét Camara. um to
pico llo rol atorio do Ministro de eu f,io o 

.digno S1·. almirante Pinto da Luz. 

Dizia. S. Ex. : 
«E' nas forças milito,res que rep>usa a 

t ranquillidade e a ga.ranti3. da. nossa. Pa.
trla. _; e íorçoso ~dizer que, possuindo o 
Bra.zll uma. linha extensíssima. de littora.l, 
·contendo um numero considera.vel de 
portos, bahias, enseadas, etc., á. marinha 
cabe o principal papel na emergencia de 
uma. guer1·a.; Parece, poi.s, que ha neaos

.sida.de de fazel-a. recupel'tl.r o lo.:;a1• çue 

outt•''?l'<l. occupou entre a s potenciaa snl
<ttnGl'te:\nas, ficando assim em condições 
d~ ser ~espeita.d<L como o nosso pa.trio-
ttsmo e mtaresse o exigem. • , , 

Tcr·mioclcla. esta. lelturt~, tã.o de couformi· 
da.rle com clla. pensava o orador, que disse: 

,<J::u subscreveria..si f<linístro fôra. com 
t01la. <~ ~lacrida.de;dc animo completa.· 
mente a.bet•to, que são r eaes, estas pa.· 
lavras, que honram assás ao i Ilustre Mi
nistro .e quo são a !Jrova irJ•eft•agavei da 
ncccssu.la.ue, que ha., de umo, marinha 
fortalecida. do unidndcs de corobo.te, 
IJl'epa.t•ada. pat'c delendcr este vn.sto 
tittoro.l, com que a. Providencie. nos 
dotou. ') 

.Es~tL et•a a. sna Ollini:io naquolle momento, 
e. hoJe, pa.s.~ados qnatl'O annos, não tem mo
tt~os pa.ra a renegar, e , a.o contrtwio, t udo 
o mduz a su ltental-a o rnesmo coro m:~.ior 
energia. 

Sendo ;_L:l8im, não podia. deixar de estai' da 
acccrdo com o projccto 110 illnstre l'epres~n
taute do Rio, cnjo nome j<i ieve a honL'a 
de cit~u· , e de a.poiar, portanto , o pa.recel' 
uo. maioria. da Cornmissão, que aconsellla a 
sua a.cceita.r;ã.o. 

O iiigno repl'esentanio do Rio Grande dll 
Sul, Sr. Soat·es dos Santos, autor cln vot o em 
sepat•a,do, c ÇJ.Ucm, accaihndo a. id6t~ concreti
zada r~:o PNJUcto1 a. subordina a.· situação ti
na.ncetr:t. do pmz, e sento que, como dis~e 
s. Ex. << se deve da.t· novo L'lll!lO a,g pro~ 
gl'amma <i<\ reo1•ganiza.ç.i.o do oossc.s for,<r.s 
mtvae.~ ». ' 
~ão discnt,inilo agot•a. os fundamentos da. 

divcrgonoia do illnstre Doputa.do, n orador 
se limitar<i. apenas a, aecentuar que, ac
coita por toclos como uma. necessidade ina.
diavel a idú:~. do projecto, as divergcllcias 
a.pparecom s6moute qyanto <Í.!I soluções que 
se lhe púdo da.r, e aproveita a opportunidade 
para. chama, r a atteoção da Camara para o 
artigo que hojo, a respeito, publica na con
ceituada folha. que <lirige, o Pai::, o not:wel 
jorna.llsta, o muito distincto Sr. Alci!!O 
Ouanahara. Demais, o digno p1·esidente da 
Commissã.o de Marinha e Guct•ra, seu illus
tre patrício, :::r . almir(lntc Alves Barbosa, 
prometteu tomar parto na discussão, c, 
S. Ex., eom a. compatencia que tem, 1ti;·;:i. 
por certo qual a melhor soltrç1io 11ue devo 
ter o probloma em clcb:~.tc . 

Ainda nesta sentido, t\O orador não pa
rece desa.rr~;r,oad.o suggerir, eot re outras 
hypothesos, uma pt•elimioat• : - á Cam::u-a 
compete. resolver sobre quaes oa typos d::I.'> 
unidades no.vaos a 11.clqnirir ~ 

D,e accordo com o o.rtigo ilo í.llustrn ,i<'l'· 
naltsta a que alludin, IJn.rece·lhe lJ. IlO n\í.u , 
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c a solução dessa questão deve ficar a.o 
criterío do Poder Executivo, competindo 
apenas ao Congresso fornecer-lhe em lei os 
rneios necessarios para esta solução, fi
~ando as linhas geraos, deixando a parte 
t,echnica ao Goyerno. 

A proposito disto, allude o orador· ás prél
scripções do novo Regimento ela. Camartt, 
;rodando as autorizações na cauda dos orça
mentos, adduzindo os motivos por que as 
approva om principio. 

Quanto á necessidade de l'eformat' o ma
terial iluctuante da armada, G quanto ao 
estado deploravel em que se <tr:ha o que te
mos, recordará aos seus illustros collogas 
que já em 1900, em um dos tres discursos 
que sobre assumptos de lllal'inha ontão pro· 
feriu, dizia o orador que apoiava a emenda 
do Sr. Rangel Pestana, autorizando o Go
verno a. desarmar e vender, abrindo concur
rencia., os nu. 'i'io~ Pm·nahyba, Ji"l3rnandes Viei
,.a, T;·indade, Centaw-o, Purus, Rio 01-ande, 
Aragtw1·y, lguatemy e Tamborim, assim como 
os cascos dos monitores Pe;·namb~tco o .Mam
nlu7o, applicando-se o producto da. venda. em 
melllOra.t• os predios c o matm•ia.l. das escolas 
de aprendizes marinheiL·os. 

E' sua preoccupaçã.o, rclc1nbra.ndo ess<tS dis
cussões p(l.s~a.das, deu:wnst1'1.W que continúa a 
set' collereute, e que nlio muda de opinião, 
o que não seria par<t adrnira.r, quando é 
tão commu1n esse modo tte proceder, que 
aliás contenta-se o oro.dor em não ac
oeitar, 

Lomhrll. c1ue sempl'O most1·ou·se cte!licaclo a 
todos os interesses co rrc la. to;; :1 marinha, 
discutindo-os, propug-nando-os, ~ottmdo, es· 
tudaodo·oS, como fez qu~tndo C!tou os tre
cb.os referidos, e aindaquamtooanno passado 
apreciou o retatorio do nctual Minístl'o d:~ 
Ma.rinh~. t\ quem se conl'essn, aS8ÉIS g~·a.to 
:pelas a ttenções com que o lla distioguldo. 

Após esta lei tu r a sobre o estv.do da nossa 
armada, diz o oradol' que YV.e concluir as 
suas observações. 

Antes, pot•ém, não se furtará ~-o prt\zer de 
lel' it Camara um brilhunte topico do n.rtigo 
de hoje do P(li;:;, da larva, de um ptimo
roso jornalista, amigo seu, qqc muito erro
nea mente nlio occupa uma cadeira na Ca
mar<t, att.eoto seu cul~iYo int.clloctnal o 
talent os reconhecidos . 

Lê trechos do Pc1i :; de hon tem. 
Acha o orador que o facto de se ter prolon

~ado o debate só póde tor sido motivo de 
JUbilo, porque com o deba,te (l que surgiram 
as emenda~, muit as das qua.es o.pplaudüla.s, 
como lLS que o Sr, Barbosa Li.ma oil'ereceu 
ao I~J:ojecto que se discute. 

A hora est.:í. finda; precis:l, pois, t er
minar. 

Quando são de~retados perto de 200 mil 
contos pa,ra. as obras do porto; qwmdo são 
dados 40 mil para a abertum de uma ave
nida ; quando se entregam 50 mil e mais 
cinco mil de mão boUada para e;magttl' o 
a.ppetite inglez, no caso da Soroca.bana, por 
que se negar Emi>ão a quantia precisa para 
a constl'uoção de uma esquadra, que será. a 
nossa sal vagua1•da em caso de lucta com o 
audaz ou cupido estrangeiro .• 

Teodo apoiado o projecto em discussão 
com a su<> humilde, mas convicta p(l.lavra , 
declara que o furá tambem com o seu voto. 
Não ê isto que reputam muit o pratico~ 
DBvem esbr satisfeitos •.• (Muito bem ; muito 
bem . O orador (! comprim snl ~do) . 

Ninguem mais pei.lindo a palavra, ê encer- · 
rado em 2a discussão o a rt . l " e successiva
mente os J.emais artigos do projecto n. 30 A, 
de 1904, auto1•izando o Presidente da Repu
bJlca. a ancommendar ú indus tria, pelo Mi
nisterio da M:ari~1ha, os navios que menciona, 
com pareceres e emendas das Commissões de 
Marinha e Guehá o d e Orçamonto c voto em 
sepat•ado do Sr. Soares dos Santos, ficando 
adiada a votação. 

E' anmt11ciada a 3"' discussão do project o 
a . 76 A. de 1904. autorizando o Governo o. 
concedeé, no cori:•ente · anno, uma segunda 
época. de exames aos estudantos de prepa
m torios. 

Ninguem pediudo ~- p:Llavra, é encerrada a 
discussãó e ndütdtt a Yotação . 

Passa·se {~ 

SJWUND.\ P.\RTE DA OlWEM DO DIA 

E' annuncia.da a 2~ discussão do p1•ojecto 
n. L2t' A, de 1!:104, tol'nando obrig<>toriu.s em 
toda a Republica r~ vaccinação o rovacc inaç:i:o 
contra a val'iola, com pareeer dlt. Comruissõ.o 
de Instrucção e Saqde Publica e suhstituti vo 
Sr _do Deputado ~rico Coelho. 

o ler. Presidente- TGm a pa~avra. 
o Sr _ gr•ico Coelho. 

O Sr. Erieo Coelho (mo~>imento 
de c•ltcnçc1o) - Ao começar deve dizer qne 
folga de achal'-SC de a ccôt•do com os medicas 
que. ·na Camara, se teem pronunciado, fa
zendo a apologia da vaccina.ção e revacci
nação. O oradur, como m edico, ficaria u,c<t
nhatl.o si se achasse, porverttm•:J., em disco1·· · 
dancia com opinões tão abalizada.s, cowo re
conhece que são a.s dos Srs. Belisar io de 
Souza, Rodrigues Daria e Carlos Teixeira, 
Brandão, sobl'etudo si tivesse do discordar, 
em mataria de scienci a medica ,deste ultimo, 
seu querido amigo e um dos ornamentos da . 
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Fa.culdacle de Medicina. do Rio do Janeiro 
(apoiados, ) que ê o r elator do parecer favo
l·avel tL proposição do Senado, da qual o ora
dor discorda. in Umine. 

Está na cxperiencia. de todo o mundo civi
ltzallo que a vaccinaÇ'.fio é a i noculaç.ão 
da lympha. vaccilliLl, q ue em certo perio1lo 
da vida. const ituo um recmso por excelleoci;~ 
con tra o fla.gello que se chama variola ; não 
é ~ó peculiar <10 homem, estende- se :;.os 
animaes domcsticos , immuoizando-os. 

Aconselha. a que os habitantes deste paiz 
.;e vaccinem, vaccinem ~cus filho~ e os revnc
cincm q uando adultos. 

Nu murJdo medico, lloje, não ha dttYi<lu ~L 
1'espeito da elficacia ela vMcina an ti-vo.riolíc:.t, 
e repete quo · cst<~ de pleno accôrcl(l com ''s 
opiniões manifest:J.das a1·o:;pcito polos citu.do~ 
collcgas. 

E', porém, conka a obriga.toriedaúc , pelo 
que redigiu seu substitutivo, c1uo é u m tra.
ba,lho de ·coll;lboraç.'ío com o Govet'no, em
qu anto que o projecto do Senado, si por·von
turtt merecet• o voto tl.a Cama.ra e 3i for , 
como tal, convertido nru loi, scr:i inex
equlvel. 

s idado de e:ttrngnil• a molcst ia. pcstilencia!. 
em seu fóco. 

At6 ahi do inteiro accurdo ; o Yarioloso 
constitue por si só um fóco de epidemia., que 
é pL·eciso extinguir, para. o c1ue a sociedade 
póde t omar todas a.s procmtçõos . 

Mas, 11org unta,, o i.ncHviduo são que nega o 
seu bra.ç.o ti vaccina, que m;ü faz <to visinho, 
ao sou somelbante, {L commuohão, cmfim ~ 
Em que o homem são Pl'Qjmlica. á ~oaiodade 
pelo tnct.o etc se negar ;t vaccioa '? 

Quíl.l a rcgr<t de direito. o fundamento 
Juridice~ em que se apoiará a autorUalle para 
compellir um indiv.iduo são e que se crê im
muoe á. vaccinação aoti varioltca ?-

Com que clircito o Esta.Io pune, multando 
e r ecolhendo á. p risão, um homem l)_ue não 
tom moles t i <~ alguma con t..\giosa c ctne nao 
pódc, port.."\nto , contaminar a sociCtladc em 
que vive ~ 
Mo~;tt•a ::t dilforonç;\ profund:\ ont1•c a mo- · 

didna publica e a pt·ivada. o por isso pensa 
quo devem see punidos o indh·iuno que não 
cummunica.l' :1 a.rúot·ida.do c;ompotonte o C<~5o 
do varioln. quo, pot•vcnttu•a, occot't'Ol' em stu 
ca.sa, o proprio vat·ioloso e o medico conni
vonta com a contt\tvonçiío-Não ha duvidiJ, qnc lto,io o indivi,luv cede 

um pouco das suas libm•dades em beneficio tla 
communbã.o o 6 por il!So q uo a. <tU t.ot·i<htde já. Concorda. cum i~ to, lWt'flllC oni;cnrlu eom a 

· penatra no ubi, pa.ra vet•ifica.t• .>i a morada. JOlltlicina pnblü:a, ma~ oi•; coaco1·da com a 
do cidadão cst<t tlc :tccôrclo com as r egt•a.s d:t p11nição :lo indiv iduo ctno nü.o se ttuer vaccl 
hy"ione puiJlica. mu•, porqno is&o é um<t quostão de consci~u-

Hoje é ma.tel'i~ co1·,·enLo quo a au,ol'id!~tle c ia, li caso uc mcdiciM p t•ivllda . 
,:auitat•i:t pódc compel li1• o oidu.tliio õ\ ter ltv· Ditas ostas p:tlan-:~. volt<\ :'IS conside t•a-
gieno, imperliodo C[ÚO do ~Ll)II~O t.l.t~ lib<nd<L;Io (:Oc:; com que iniciou o seu discurso. 
1-esultcm projui?.Os, nüo St) para o mos mo g • con tr•nt•io :t v:.tccinac;-.ão o bt· iga~ori;L c 
ind iv.iduo, como pnl'll o sou visinho •l tl pM·u. p 1l' Isso form11 luu u su lls r.ituti v o C[ I! O a Ctt· 
;I soctedltdc. JUI~t·:t ,ii1 conho"c. e <iUO 1) , ou a.ssumpto, o 

Dado um caso ele v:wiola , (jllO dove t':tzor a mesmo que o Governo pódo obte t•, poi~ não 
autor·idado l Att~ ondo dovo i!• a a.cr·:·io tia fot•o :diltot•d:ulo individua l. 
pollr:ia sanit:tria ? A oxigonciit tle um cortitlca.clo de vaccina 

Ou insul:t o individuo doutro da s11a ctu;a, p;tra m ·ü l'icnla nos iuslitutos de CJ il ~ i uo, pa.t·a 
,;om poder commtm ica.t•-so com o l'ost 1 ela. so- desempenho de cargo ad m in iskati vo, p tLra. 
cieda.de, oú scquestt•<t-o o recolhe-o ao ltvs - admissão em o!l1cina ou arsomt.l do l~st:ldo, 
pitnl propt•io. g• assim que se p ratica. em e;;tá. para. a. libcr<lada individmtl, C<lmo a 
todos os ll<tizes, com relnçã.o a.os atacados de ob 1·igatorioJadu d<L oxhibic;.ão de cliploma., 
cholera, p este, ott varíola. pa.t'<~ o e~crcicio do qua.lquor profissão . 

PenSa. que a auto !'idade póde. <1 inda, ve- Por ffi tlios inilirecto~. co nscg ni r{L o Gove r.no 
ridcado um caso tie varlóla em um<\- ca.~a. t ornar obrig;>tori<~ lt V1tccina.ção anti ·varto· 
obrigar todos os membros da fa.milia :1, se llica . . 
immunizM'em, impe.linclo dest':nte a con- N11U Ca, pol·ém, corn este pro,jecto do) Sc
t aminação e tt it•t•aelia.çiio da molastia, ou nado que, si fol' convertido nm lei, sot•á. im
mesmo a seque;;tração da famiHa- prosct'i- praticavel, como j:i cli.;sc. 
pções usuaes e mria.veis em diver sos p;Lizes Esta lei sem igual no mmHlo .intci t·o, scl'<i 
civilizados. o!ljecto de opprodsão, mas nunca. inst~·umento 

Isto quanto ;;ts pesso<ts. Quanto á.~ coust~s , do Governo, cfficaz e protlcuo . (Apotaclos . ) 
destt•ua.m-se os moveis, fat:.n.m·se desinfecções Louva o e mpenho s incero tlo honmtl.o S~·. 
rigor osas, arranquem-se os papeis, · inut i- Minist ro d;.; Justiça, cuja solicitude em cui
Uzam-se sa.nefu.s c ta.petos, queimem-se os dé11' J.o saneamento da Ca.pihl l~ouer<Ll , 6 pa
pro.prios pt•edios. São medldM que prejudi- tente. 
cama propL•iadade do cido.dlio, mas que são Presta homonngem á o.ttituue a.rdorosa. c 
exigidas pela salvo.çí'í.o publica c pel<L neces- cncrglca do sem digno auxllia.r, o Sr. Dr·. 

Vol 0 lY 00 
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··Oswaldo Cruz, profi.ssion:ll de mu\t.o mere
cimento. 

Nilo regatei&l'il ao Governo, om ma. teria 
-de saude publica, oe meios nooessarios para 

--debollar as epidemias qull nos asoolam. 
Promptitlca-se mC'smo a justificar da tri

. buna. um credito des-tinado a dotar o Br<LZll, 
e1n varias pontos, de institutos vacciuico;;. 
(Jf.,ito bem.) 

Nega, por•ém, o ~eu voto e a sua collu.
bora.ção ao projecto do Sona.do, OL'3. Sttb· 

.. mett ldo a.o estudo da Commi~são, pelos mo
·t ivos que vem do expor. 

Era. o que t ihna a dizer. (Muito bem ; mt,ito 
bem. O orador ti compl'imenwdo.) 

O Sr. P1·esidente- Contin lla. a 
~ discuss.1.o do projeet ·J n. 121 .-\, rle 1904, 
tornando obriga.torias em toda a Rcpublic ~ 
a vaccinacão e revacein;:.cã.o contra a va
ríola, coro parcecr da Commissã.o de Iostru
. cção e Sa.urle Pub!ica o suiJSti tutJ v o do Sr. 
. Deputado Erico Coelho. 

O lia•. Gea••nano 1-In.sslochea•
Poço a palavra . 

os~-. P.t•eAid~nte-TOIU a. pala\'l'a. 
o nobre Depnta.do. 

O Sr. Ger1na11o IIasl!llocluH• 
-tl.iz que u força1lo a. tomttr pa.r\e 11() debtttc, 
fazendo violencia. a si p1•oprio, JlOt' :~cluu·-se 
profund~mento;\bn.la.do em :;un. 5t\ude ; o :ü 
não fossem os :~.ntocodentes 011, nccossitladl) 
iropJ•c:scindivol em quo se cnconf.ra lle al!tJ·· 
mar quo se mant.cm no mesmo ponto dn 
via~\ do u.nno pa.sstulo, do certo niio viria 

. a. tribuna parn. dosJlJ.zm• a impressão orro
nM, in,ju~titlcavcl, do ho.vor ello sido reti
rado d:~ Commissii.o do So.ude Publica, para 
fa.ci litar no seio do.· mesmo.. a. disc~ii.o d031;e 
projecto, do qual foi na. se~são traosacta, 
urn dos seus mais a.rdorosos opposicioni~to,g , 

O oro.tlor• deixou a commis;ão por livre 
.delihoração de su:t p111•te, 9 pód,) alllrm::~r á 
esta. Casa que o· illustre 81•. Ministro do In· 
t 9rior jttmais tlesconsiderou-o a. pon to de 
.fazer a. mini ma insinua1;ão no sea tido ua 
passagem da vac<)inaçi'io, quo é hoje um 

.grande empenho do Governo da Republica. 
O orador enfrentando o projecto colloca-se 

ao la.do de um principio, que reputa S~!:f!l'DilO 
para aquelles que teem a. compt•ehensao ní
tida. dos deveres republicanos e a coosciea
cia. do regimen social e politico em que vi
vemo~. 

· · Que1• lhe po.recer que a ninguem é licito 
.deixar de ter uma logica, pa1·a a apreclll
ção de 1;odos os fa.ctos su bmettitlos li. dellbe

. rllção commum. Os homens de principias 
. precisam ser orienttdos po1• um ct•iwrfo. 

Pessoa a.lguma deve viver de contradlcçi'io 
om contra.dicção, afflrma.ado em urn terreno, 
hoje, _ aqulllo que hontern subordinada ao 
mesmo pr!ncipio aontcsta.va. de modo a 
cre!tr um~ succossão de factos que se con
tradizem entre si, c deixam a, nossa. iudivi· 
duali!l<tde surgir sem definicão e iocorrecta • 
sem revelal' a. re~pon;;abilidade quo tem o 
homem publico t.lo cooper·ar p ara a ma.rcba. 
ou dcseovo!vimento de uma sociedade. 

Já. o ;~ano passado dealar&u o orador 4.ue 
so afastava por completo de discutir' o ...-a.loL' 
da V~'\ccina. como methodo prophyla;iico. 

Nao era e.~ta. Cama.ra. chamada. a pronuu
ciu.r·so no debate scien\ifico; enb:cta.nto foi 
ohrigada a pôr em evidencia que não exis· 
tia essa supposta. unanimidade no mundo 
scienLiflco :>obre o valor• da va.ccina:, sobre os 
resultados q ne e lia. tra.zia. Jlo1.t'<~ os q ue <\ 
acceita;vam e sobre a. a.rnrmação que se fazia. 
a.inda do qtic nenhum parigo ella podia offe
receL' para o homem . 

Mnstrou que mesmo ncsto camp:> as opi
niões dlvargem. que :.\o lado 1los mais nota.
veis defensol'es du. vaccina., surgiam adver~
sarios p~rtadorcs de reputação tão solida. 
QUanto á dos quo so batiam p;}r ella . Si era 
um i'.J.ctv iucou\estavcl qtte no pL'Opl'io seio 
!los cot•pos scientilicos se davam divergen· 
cia.s, era mtti~o nu.tural que, na. mu.ssa popu
lu. t', il.S divergeucias se accootuassem, se· 
gundo o mudo de Ci~da um entende-r si devia 
ou não accei. t:w a. v&ecina. 

O orador n5.o qne L' discuti ~ a.s va.nt agens 
ou t.losvt~nll\gons d::;. va.ccina; ainda. mesmo 
que fosso es~a. uma. (juestão liquida, uma 
u.mrmo.9üo sciontiflea eompat'u.vcl á. do mo
Timonto tlu terra. em torno du sol, não podia. 
oro caso a.lgum, qualquer governo pretender• 
impür cs,l;a cnnvicção aos ltabita.n~s deste 
[ll~ir.. 

:\ f~iç.'io para. o or.~dOL' é a. de piem\ sopa.· 
ra.c;ã.o dos ~011s poderes - o espiritual 9 n 
tempOl'a.l, rr:l.nca.mcnte individua.l.ista. (1 UO é , 
p:m'o de vista este condemnado lJ&lo posi· 
~ivismo. que o considera. de pur-a. metaphy
sico.. Uma. das mais bellas conquistas d~~ 
clvili8u.ção c do pl'\l8'l'CS3o humano, foi o. da. 
exttocc;io radical entt•o o que c da com
potencia. rlo ospi~ito humano, c isto é quanto 
bl1llta. pa.ra. tornar suspeitos de positivistv.s os 
que :J.Ssim pousam e entendem. 

Nii.o tl exemplo unico este. Já- assigna.lu.va 
o propl'io Comtc que os que comho.tom u 
divoJ•clo ct·am muitas rezes u,t1wados pol'IJ.Uf.! 
pawgo.\'aro aos olho~ dos di vot•cista.s po1• 
u.lllf.L1los tL ígr·cja. c:ltholici~ romu.na ; u então o 
d.clfeito que :1.tiru.va.1n ~ol.>ro os nao uivol'· 
cista8 c1•a fLUe soll't•i<lm a inli uencia. !los pro
juizos dcssn. mesma. igrej :~. • 

Vot.o tlivet•gentc o 110no pas~ado do que 
eh~horou o illustrrvJo Sr. Tl!l:oct:!l'a Bra.nd:1.0, 
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então como ltoje relator• Jo projccto, acha 
que o E8tado não tem que intervir nesta 
{,!Uestão, pelo que 80 oppõe â obJ>igatoricda.de 
da. va.ccina, O seu voto divergente foi longa.
.::ne:.~tc susteniado Eob n. invocação de toda a 
theoria da chamatla escola libJral, para. de
monsh•al' que o Estatlo deve oncont~at' um:L 
barl'Cil'.L in ll'J.IlSpüDÍVel, QUO e a da Jibet•dade 
i ndi viduat. O orador· sorcol'l'e-se do uma 
autoridade v~liosa.-Bluntschlí, que encon
trt> na polític:t do seculo XIX dous grandes 
csta.clist.<1s, C<~ovum· c Bismarck ; Bluntschli, 
pat•tidario da potestade do /wiser, absoluta
.mcnto contn.rio ao positivismo, forucce cou
ceitos que não serão atfirm·,,çõcs solernncs do 
.que, combater a. vaccina.ção obrig:ttoria., ü 
delúndel' um dos principias mais respeit:t
vei~, deante do qua.l cllc faz recuar até a 
força. do imperador, do haiser do vasto Im
poria Allemão. E' assim que clle diz : 

ToJas il.S instituições que o:tr~rccem a na,
tnreza do homem sio nociva> economica, e 
in di vid IHtlmcntc . 

Os governa.rlos não podem ser iosti•umen t o> 
mortos U<Li miios dos governantes. A sua na
tureza ó a, mesma., sabem o (jUe t\ que se 
lhes orden<L; julgam da conducta dGs ne
gocias publicaS.» 

O Poder Publico nio pódc absolu tn.meute 
intervir· neste assumpto .. 

« .\. viva. consciencia da liberdade irrompe 
nbund~tntn das fontes profundM do coração 
humano, originctrias de Deus. Que os povos 
femininos esqueçam-n·a submetteudo·se ostti
pidameuto á rlominação (Los dcspot11s on do,; 
sacerdotes , é possível. Ma~ os povos viris 
guardam-lhe a memoria, e de fronto erguida, 
com aHivoz na alma, com logo nm olhos de
fendem a sua libcr,lade cout.l'a todos os 
a ssaltos . 

E' um a.t;quc ao direito indiv idua l que nõ;; 
reclamamos como urn p·:incipio ~ :tgr,tdo, nm 
principio incontf:stavcl . 
Devemo~ amplo.men te protr.ger o individuo 

e ampa.r:.Lr-lhc n plena independenda m al'al , 
a. Libcr·rlarle de cren~a. a libe•·dade de con
scicncia c o aso indiscut ível da sua pesso[l. . 

Si a. vo.ccinação é um meio üe de fe~il. in
cont.esta.vel, si e uma verdade :<cicntifica, a~ 
\'errla.des scienWkas conquistam-se, cllas 
por si a.b1·cm c~tminho, nií.o devem ser im· 
postns â conscicncia· pelos procossu3 lle 
COiJ.(;ão . 

Pensa o orador que nãu se p&(le a dmittir 
que o Estado seja i ndíJieren"tc <i si tua<,:ão de 
canscicnc1u. daquclle r1uc de vo ser vuccinado 
obrigatoriamonio. 

O Estado, por intíll'medio do' seus ag()nte~. 
lw. de, na. occltsíi'i.o em que tonlla do vn.ccinaL' 
o cida.dã.o, procuro.t• convaocc l-o de qtte ' L 

"<~'::tccina nã.o é um mal, de quu ti va.cciatL é 
f:iber•ludc P_Olit~ca, liúct'(lwle indi1lídtw~ ou um IJ!lm, é decretada por um~ lei, obrig<Lndo 

pl·watla, a prl.lncml. comprehende o estado do todos a. .tcceitarem·ua no intui to de fi~t~rem 
in~ependencia. de (t_UtJ.lquer , senhor estra.n- ~ os indi.viJuos presor vados conb•a lt molestia: 
ge!l'O, em que a_ naçao ro:muh sua ~onl.ado e de facto, S<ll'b ~rucl (lllO o Est.<1do f?'sn 
mL sua lcgtsla.çao, . ftscaiJza e re.>tr!n[C o vaccina1· os IIOS,o,; 1gnorantos som lhos dlzer 
g.ov_ern~, o.~pt·une hvrcmente sua op1ma.o c siqucr o que é que cst11va far.cntlo. 
asptraçoes. Ello lhes uirtt, pot' u:-<cmplo: «Voaho pt·e-

A liberdade privada compi'ohcnde a lin'O munir-vos contt·a. o m:~l. Exis te uma ucsco
disposição de . CO.(li.t um de suu. possou.; a. IJeL'ta sciontiftca que trou:-<o tmot•mos llonofi
liberdaúe de trabalhe e.de inil.ustria, a. lib~r- cio3 á Humanid<Ldo, roduzinclo os flag-cllos de 
dado de pensamento soientiflco c t•ol igio~o . urnn. cpiJcmia tromcurh~ a. propor~õos i nsi
gl·anue e fecunda libet·dado entre touos, fonto gni!lcantes ; o eu, no inluHo de <J.cau teln.r o 
inexgo~ta.vel de todas as OLltras. proteger :J,S popuLaçüec~, introduzo este med1· 

Deante de uma questão scieotifica cada 
um sen to-sa lLV1·e cmn r eln.çao <1. toilos, e nin· 
gnem os t:l, ao abt•igo do erro. 

A espher& invisível c tão diversamente 
a"itada do e spirito individual é subtrahidn. 
a~ poder do.Estado e do direito . Não a pódc 
.regular• o legislador, o Govel'no nã.o a :gõtle 
con~tra.ngcr, os tribuna.cs na.o a. podem JUL
aat•, O di reito o o l~stailo não S!l t•orermn, 
pois, siniio indi1·ectamente á vida iudividuo.l. 
Protegem-na conl.ra as violuncias extel'llas, 
nã.o a dominam. O l!:stado roconhoco díroitus 
individuao~ no. medido. tlesta proteccllo ; IUtiS 
as relações, us mais delicada~ , as mais in· 
tollectuues, escapam a seus olhos e á sua 

. .acção. 

ca,mento, venho vaccina.r.» 
En l.ã.o, ou o cidaclão se dá. pot• con voncido 

e acceib a. Yaccinação que C obrigatoria., ou 
elle não se convence e n atn1•a lmente re:;is
tir;i ; mas ser{L vencido pela forçfl . 

Ora, os p rocessos do con vicção,a pe.rsu~são, 
sem que tealw. no lim, com o ultima razao,a 
obrigatoriedade, parece ao orarl.o\' mais pra · 
tica. o do melhor es re.sulta.dos. 

A p:d:wra p~rsun.siva dos n.g-cntes do Go-
vamo, escolhidos com c·.,·i.tel'io, confb.va essa 
prop:1ga oda ttquolles que ma.is direct:tmcntc 
litlam com as massas popul:n e.s , n.q1Jcllcs quo 
es~ã.o em contao to com o po,·o , incontcsta
velmen~o tra.rll. vantiLgons ).(rundos , porrtuc a 
vaccinrL ii.CalH\r:1 v i o to L' ioso. o :~coeüa, sem 
o ~a.crificio da li be rdtl(lc i nd i v idnal, som quo 
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fossem sujeites a vexames homens livres com 
o direito de pensar. 

Admitt.e o orador que a vaccinwçã.o obri· 
~a.toria se poss:1 f<IZOL' ern nome de um prin
cipio religioso, que os crentes de uma re
ligião se convençam de que a vaccioa.ção é 
um modo do ex~rcer seu culto e se utilizem 
della. com0 eut ·c os ma.hometa.nos é pro
hibülo o uso do toucinho. 

Mahomet, mais adeantado que os homens 
publicos do l~ra.zil , comprehemleodo que, 
pela coa.cç..'i.o, não conseguiria. jo.ma.is a abs
tenção da carno. de porco, que era conside
rada., e o é ainda, como transmissora da 
lepra, fez disto um principio religioso, 
incutintlo-o com<;> cre11ça aos seus adeptos. 

Não é religioso o orado1', é, sim irreligioso, 
porque entende que nã.o ternos necessidade 
mais de propagar, valendo-nos, de religião, 
os princípios ou idéas que reputarmos in
dispensaveis pa,ra a, felicid<tdo do povo. 

A vacoioa. não nasceu impondo-;;c.- Ore
nome q ne ella. tem ailquiL•ido no mundo, para 
chegar a impor-se foi por ·seus simples 
effoitos . 

E' partidario da va.ccina, acredita nolla. ~ 
uio póde a.ffit•mar isso com mais etoclueneia. 
do que iofoL'JUando á Ca.ma.ra. do facto de si 
haver, com todi1 s ua família, r evn.ccinu.do lta. 
um moz. Pa.t•a que se não pense que lança. 
mão do mu at•gnmonto destes, fiogidamcnte. 
diz rtue o seu vaccinador foi o Dr. )lello Reis, 
medico da Brigada Policial. 

Vaceinou-se o ot•adot· e fez vaccin<w sua. 
ti.1milia, porq uc se convenceu de que a v:lc· 
cioa ê um meio pl'ophyhtieo contra a va
ríola ; de <tue todos os de sun. familü~ se 
rosgua.rdilvam contra a invasão cvontnu.l dt~ 
um mal, temor este muito menor, aos seus 
olhos, do que o perigo aprego<\do pelos anti
vaccínadores, de qne a vaccina modifica a 
ot~tureza humana. 

Vae terminat·. 
Só veio á. tribuna, repeto, pel<1 n.ecessidt1de 

imperiosa em que estava de llar uma sa.tis· 
façã.o.á. Ca.mara; veio pelo dever em que se 
encontra de tomar pM•te no debate desta 
questão, que reputa a mais .~eria da Repu
blica, a mais gr.we de todos ellas. (Apoiados.) 

Acha que .csl!an,jar dinheiros. como dizclm 
.os accusadores do Governo, dclapidar a. for
tuna publica, nada. é deo.ntc do n,ttcntn.do 
monstruoso que se prí'tende dect•etar . For
tuna se refaz ; dioheil•o, as gerações que 
vierem hão de novamente fabrical', porque, 
.~i este paiz tem vitl.a-, ni'fo s7to os esbanja
mentos accidentaes que o hão de a.nlquilt\r. 

Quamlo os E~ta.dos Unidos sa.hiram da gulll'· 
. ra. da seccessã.o, as sitmLções ftnanceh·as e 
economica.s daqu.ello paiz eram indiscutivel
mente muito mais affiicti vas do I]Ue a, actua.
lidade bra.zileira. 

O que difficilmGnie se poderá. reparar é a 
obra da. destruição uo ca.r:L<lter,feita por uma 
política que engeita as mais bGllas conquls· 
ta.s do espírito humano. · 

Nem é possível que um governo possa 
f11zer questão de uma, medida de tal natu-· 
reza como uma necessidade imprescindível. 
E' inadmissível porque seria., em plena Repu
blica, ver-se um chefe de Estado pretendendo 
resuscitar exercícios de poderes que já cahi
ra.m das miios de potontados de outra natu
reza, qué nã.o das de um chefe de Estado 
transitorio e o leito pela vontade popular. 

Seria amesq_uinhar o caracter da individua
lidade. Seria tornar os cidadãos uns titeres, 
sem vontade do acção, fazendo desappareoer 
todos os nob1•es e>timulos. (Apoiados). 

Deixa a -tribuna sem ter darlo ao debate e 
ardor que desejava. Dirá , entretanto: ainda 
é tempo dos seus illustres .collega.s retlecti
t•em muito sobre o alcance . 4a medlda quG 
vae ser 1lecretada. (Apoiados:) 

Nos serviços ao Governo, nã:u se deve che· 
g::w á obl'igêlçã.o d<.> vaeciaa .Si for n ccesaario, 
qne ae lhe dê dinheiro p~ra a propa.gand<t 
da vaccina.çlio, (Apoiados, ) 

E' o que que1• assigna.lar, f<tzendo ver <t 
Ca.m<.>ra que ctunpre que olla se colloque ao 
la.do dos peiucipios contra. es3es attonta.doE 
que, esper<l, não serão consumados. (Apoict
dos; muito óam. Palmas »o 1·ecinto . O o;-mlo;· 
e CO!nJl!'imentaclo,) 

O S•· . Presidente - -Não ha mais 
or:~dores ioscriptos. (Pausa.) 

o Sr. C cu· los T eixeira B~·an.
dõ.o -.Pcç:o a. palavra. 

O Sn.. Pac:smENTE-Fica :1 discussão adia
da pela. h O L' a. 

O Sr. PJ.~esidente- Antes de da.1 
a o1•dem llo dia YOtl oommuoic:1r á C11sa. que 
foi hoje oocerr<J.da '" 2• discussão do pro
jecto n . 30 A, de 1904, antorlr..a.utlo o P L·esi
dente da Republica. a encommend:u· á indus
tria, pelo Ministerio da Marinha, os navios 
que menciona . 

O prQjecto tem (le ~-ollAr á. Commissão de 
Orçamento pa ra dar pat'ecer sobt•e a.s emen
das que o Sl', Barbosa. Lima. . apl'asentou ; 
umas que augmenta.m a dcspeza e outras di
minuem a receita. . 

Entretanto, como foi Ltpresentado pelo SL'. 
Soares dos Sa ntos um requerimento pedindo 
que (~endo) o pt•ojecto o . 30 A volte á. Com· 
milslio da Orçamento, adm de que a. me5ma 
interp!)nha. novamente o sau pa.l'ecer infor
mando si as despezas oonsto.ntes do mesmo 
projecto podem ser autorizadas eom os re
cursos oft'erecido;; pela renda ordinaria dQ· 
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p:\iz, o, ern caso negativo, qnaes os meios quo 
são julgados sufficientcs p;).ra. a. acrp1isição 
do mataria! f!uctuan te de quo necessita a. 
nossa marinh<\ de guerra, vou da<> part\ :t or
dem do di<J. de amanhã a ,-otaç-ã:o deste rc· 
'1 uot•imcnto. 

Ha, outro requerimento do SL' . Bar bosa. 
Lima e que sr:t·üt vot<Ldo depoL;; da 2~ dis. 
·:ussão. O requerimento é o -~eguioto. (UJ) : 

A Camara resolverá. sobre este reqnet•i
·:nento depois <le ser vota.do o projecto om 
:?.• discltssão; ma.;: o requerimento do nobre 
Deputado, o Se. Soares dos Santos, resolve 
:tma. preliminar, r;t.Zão pola qual dou pam 
;.:. ordem (lO dia a. votaç.c'\o desse re<tueri· 
:nento. · 

525 

o~ meios que ~ão julgados sufficieutcs 1)ara. 
a acquisição do maf.eJ•ial íl uctuante, de que 
nece.;sita it no.;s~t nHu·inlla de guerra. (Re
qnorimento e~te oJl'erceido no correr ela. 
2" di.>cn.~são do projecto n . :JO ,\, do 1904. ) 

Votação do pt•ojc~cto 11. 76 A, de !904. 
:mtorizando o (iov.erno .c conceder. no COl'· 
ronte a.nno. uma :;cgun,[<l. épocu. uc •Jxnme~ 
aos est udantes de pl'l.'pal·atm·ios (3" tlis
Ctl!l."!f[o); 

Con tinuação da. :!." di;;cussão do pl'L\iectt. 
n. l'Zl .-\,de 190,1, tor nando ohrig;~toria;; em 
toda a. RepuiJ!i(~t a. vaccina.ção c revacci
na.ç:·io cont ra '~ variola, com parecer da 
Com missão de Instrttcção e _Saude Pu blict~ 
e substitu tivo do Sr .Depuw.lo Erico Coelho; 

Estando adeantada. a hor<t. designo p ·.t.ra. l" d iscu~são uo projecto n: 132.-\, de 190-!, 
a manhã., a seguinte urdem do di<t : o!c,·ando <t Collcctoria. de S . Lui7., no Es

tado ri o lU<J Gralllle do Sul, á categoria. de · 
Votaç,'í.o do re-querimento do Sr.Sotu•cs dos .McS<t tlo Rendas de :3• clas~c. r:om pu.i·ccer ela. 

5antos Pil.l'J. qu? ~ prr-jrdo n. 3rJ . \, de I 904, Commi;;,[o tle Orç<Ltnento; 
volte a Commrss:.w de Orçamento, afim de "• 1 · s- d ., . · 107 ,, d l9 
que a. mesma interponha novamente o seu ,_, t :scus~~o o pru]ecto" 11. • ~ l • . e _tH. 
pareC"l' infbr·ma.ndo si as despeza ·· constao-[ do Scn,t~o, .laudo no\o re"ul<l.mcnto ao .\sylcJ 
'les d~ ~esmo pr'Uj~cto pod~lll s:r u.uto:i- U.e InVéÜidos dtt Patrra. 
za.du.s com os recursos o1l'erecidos IJe!a reoà:L! Lev;Jnta·.>e a scssM ;is 4 lw:-:ts c :~5 minn
ordina.ria do pa.iz e, no caso n~ga.Uvo, quaes, i;os dn. t:.trclt3 . 

8fi" SESSÃO Jo:M 2(, DE )Ji( )~TO DE 1 !)04 

Pi'c;;idencia elos S1·s _ Pauta Guimt!1"iléo" (Pn'.< id.m l c:) , Oti-iici ;·(, 1-'iguci;·,:do (1° Vic<t
l't.:.~iclente) , Paula Ouima1·ães ( Prcsidcnt.e), Ju/.io de Jfcllo (?•· l'i<:r.-Pr.;siden !c.) c l'uttlo 

· Gttimw·c[as (P1·~sidcnle) 

.-\.o meio-dia procede-se <i. ciHJ.rnatht a. (Lu.:; ·~lo.i(Cl':tS , Gu.rlos Ol;i,uni, :\twool Fulg::nciv, 
r·espomlcm os Srs. Pu.uhL Gul.m:•~ães, Oli- Nogueil'a , Olyntlro !Uboiro, \Vcnccsh\o nraz, 
vcira. Figueiredo, Julio. do Mello, Alencar Eloy ~haves, _C<tndit~o . Rodr~gues, Bernardo 
Guima.t•íi.es, Tlwmu.z Acc10ly, \Vandcrley de Aotomo, Aqumo R1ben•o, Ltndolpho Serro., 
Mendonça, Joaqutm Pires, Aurelio Alllel'im, Ca.rvalho C_haves, Pa;-tla Ramo~, AlJdon Bn-· 
Luiz Dominoues, Gonçalo Souto, Fonseca. e pt.tsta o Lu1z GnttlbrJt'r.o. · 
Silva, Walf!·odo Leal, Izidro Leite, Tei - .-\1Jro-se a sessão. 
:;wira de Sã Celso de Souza , Bl'icio Filho, B' lid;t o sem debate :.tpprova.da a u. cC:.t. ela 
Raymundo d~ Miranda, Eozebio de .l.ndrade. so"siio an tecedente .. 
Ar1•oxellas Galv:'to, Juviniano de Carvalho , Passa-so a o oxpe<hento. 
Domingos Guima;·ã.es, Prisco Pu.raizo, Eu-
genio Tourinho, Ga.rei<t Pires. Pin to Dantu.s, O Sl.·. Alencar Guiltmai·ãe;;; (1° 
Alves BU.l'bosa, ParllDiws Montencgro, Ro· Secl'etm·io) procedo á leitura <.lo seguinto . 
tlrigues Saldanha, Corrêa Dutra, Amet•ico 
!le Al.bU:querque, Ga.lvã.o Btl}>tista, PtH'Oiro. 
Lima, Mauricio de Abr eu, Ct\rlos Teixeira. 
Bran<.lã.o, José Bonifacio, David c-~mpi'!ta, 
Bueno ele Pa.iva, Born:wdos de F:wia, Ca.· 

Olllcios: 
Do Sr, I" Socrota.rio do S.!o:~clo , de 2-l tlo 

co!•rcntn, tt•ansmittiO(lO n r,gb Cam:~.ra. :~s 
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emendas do Senado á proposição desta Ca
ma.ra, modiiieu.ndo o decreto n. 3.34.6, do 
14 de outubro do 1887, e seu rogulaniento 
sob1•e marca.~ do f~bricEL e do commercio.
Inteirada. A' Commissão de Constiiuiçãu, 
Legislaçõ.o e Justiça. 

Do mesmo senhor, de 2:3· do corrente, com
municando que pelo Sr. P;·esideute daRe
publica foi sanccion:td~~ a \'esoluçã.o do Con
gresso Nacional, a11toriz<tndo a. abertura do 
ceedito e x.traordina.rio de i:491$754 para 
pagamento do ordeMdo que compete ao se
cretario aposentado da Faculdade de Direito 
de S. Paulo Dr. André Dias de AgnÜir, do O 
de julllo a 2~ de novembro de l9J3.-Iutei
l'ada. Archive-so o u.utographo. 

Do Ministerio ch\ Guer1·a, dt> 24 ilo co·:· 
rente, co viando â. seguinte 

ME!\SAGE)! 

Srs . .Membros do Congresso Na~ional
Transmi\\indo-vos a inclusa exposiçii.o que 
me foi apresentada. pelo Ministro de Estado 
do. Guerr~, sobrll a necessidade de so abrh• 
<to respectí v o M inisterio o creditJ especial 
de 16:41\J$750, para occorrcr n.o pagamento 
a Roberto Blvsset o Hermanos, do forneci
mentos feitos om 1886 a colonia milüar 
,iunto á foz [lo Iguassli, rogo vos digneis ha· 
bilital' o Governo com o referido credito. 

Rio do Janeiro , 24 de agosto de Hl04.
.Fhmcisco de Pm·~ja Rod1·'i!]tws Alves .- A' 
Comm!ssão do OrQt\mento. 

Do Ministcrio da Fazendll, de 24 do cor
route, em·iando a seguinte 

ME!\SAGE~I 

Srs. J.Iemb1•os do Coogt•es>o Nacion:1l-P01' 
sentença do juiz federal no ~5bdo de S. P:tulo, 
cOltfirm(l. ia por accorrlli.o do Supt•emo Tl'i· 
bunal L~cderal de 23 ilc setembro do anno 
proximo findo, foi a Fazend~. Nacional con
demna.da. a pagat• aos officiaes ue justiça Luiz 
Sampaio Moreira, José Francisco do ~fot•aes 
c Roberto Summor il. quantia de 3:01(\$747, 
sendo 2;898$547 provenientes de porc'Jnta.
gem devida pela co lJl'a nça de di vida a c ti vn. 
em que clle.; f uoccionaram e ll ~$~00 de 
custas do pruces.~o. 

Ouvido u. r<Jspeito do cumprimento da prc
ca.toria qne para e:x:ecuçTI.o daQ.uella sentença 
fo i expeÇcida ao Ministerio da Fazendo pelo 
referido juiz, declarou o procur1dor geral da 
Republic<J, estar a mesmn. em termos. visto 
luwerem sido obser·vada.~ no caso as disposi
ções do art . 41, parte 5•, do decreto ri .3.U84. 
de 5 de novembro de I l!98, e ter a sentenç~ 
passado em julgado. 

· Rogo, pois, vos digneis a utor izar o Go
verno a abrir no Ministerio da Fazenda o 
credito de 3:010$747, necessario para occor
l'<Jr :í despeza. coro o pagamento deprecado,. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1904, I6•da 
Repub!ic!l. - Francisco de Pauta R od>·igue.; 
Al·ces.-A' Cororois~ão de Orçamento . 

O Sr. 'I'eixeira de Sá - Sr. 
Presidente, vi no Jo;·nal do Com.me;·cio de 
hoje, na primeim de suas vw·ias . um clmma
mento <!:1 attenção do Gover no FClde1·al pal'a 
o acto do gover·nador do Pe rnambuco rol<1· 
C i v o â lei do sello. 

C1•eío que nã.o f\ só em Pernambuco que se 
tem lClva n tado a resistencia. <i lei do sello de 
1899. Afilrmo QlW a 'Ra.llia e, puece-me, 
S. Paulo, tecm re8istido a essa lei incon
stituciunal. 

Justo. resis tencia. 

A !oi ;lo sello, docrata.da pelo Cong1·esso 
Nilcional, é evidentemente inconstitucion(l.L 
P1•ivou os Estados da uma de suas fontes de 
receita, arvorando o principio constii tucional 
novíssimo, de sua ereação, - que todos os 
actos r!lgidos por loi federal são sujeitos ao 
se !lo federal, ató as proeilraçõos para r ecebi
mento de vencimentos de funccion t~rios esta 
duaos . 

Ora, Sr. P1·esidcnto, é estrunllavel , por 
tantu, que o Jo;·rwl do Comme,·cio só se 
occupasse com o Estado de Pern11mbuco, e 
não com out1·os, que se tecm manifes tado c 
procedido do mesmo modo em relação ti 
uita !ai. Vo,jam•Sil os regulamentos d!l>;Ses 
E~tados, Nii.o posso precisamente a precli!.t' 
os pontos de desaccôrdo o u rei vindicação ; a 
quo~tão .não é do mais ou de menos. 

Como V, Ex. não pormitte sinão o mais 
limitado tempo p11.ra que ett fo.~ :~ esta roolu.
maçilo, direi, u.utes de terminar, q tte é pre
ciso estar> de sobreaviso com esse~ fano,
tiéos , especie de phariseus, pelos dit·oHos d a 
União ; entre elles ha. uns qua não t oem lá 
multas razões de saudu.clcs da. centralização 
do e:ttincto rcgimen, o outros escol llem 
o~~e pouto de co-mha.te como o.mais efilca.z 
paL'a destruir a~ actua~s instituições. 

Os Estados são aut onom os e nutonomos 
nos Sllus direitos ; pelo menos é justi tlcavol 
a re~istencia pal'tt maotel-os contra usurpa
ções . O remedlo para restabelecer a or·dem 
cunstitucional não ê o appello ao Suprem o 
Tribuna l, é rever a lei. 

Pa r a esse fim já em 1902 a pr esente i um 
projecto ne8se ~entido, que peço licença 
para transcrev er em meu discurso. 

E' o q<te tenho a dizer, (Muilo v~m ; muito 
bem.) 
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JJUCUME?''I'O A QUI; S ll R l:WE!tB O SR . TEI
XEI RA. IJI•; S ,\. 

N. 182- 1002 

tados .sc uniu pa.ra organiztl.l' o Governo Fe
deral, clles cuiiJadosamente àefinit•am seus· 
poderes reservando a cttda Eõtado »ao sim
ptesmont~ sua m·gani;ação separada, sinito 
ta.mbem sa • soheranta so[;,·e se''" ass1m11·.'tos 

Deci~tra se~· da co;;!petencil.l cxc/Hsi-va da Uniilo rtomeslico~ - N. Calvo, Dec. Con~t. n. 702 -
tlce>·etm· t "·"''~ tle se/lo, c cl<i ouh·as Jn·ovi- dd A uzindo o SL•. J. B cwlwl ho : «Os nogo-
l]cnc\a~ . cios da economia dos Estavlos om nosso ca.so .. 

Loi n . 5S:í, do !H de jul lo u d·· t 8 1J!l 

A 1·t. lo, § 1 • . E' d :L eompctcnci::J. excluõi v a 
,);c União tlecrcta.r tt•.xa.s dr~ sa!!o. cxccpt.o 
~ubre ~ct.a8 emanados dos governos rlos !~s
taoos e negocio.> do sua ocooomi:J., sobt·e os 
qua.es compete cxcl u~ivameuto ;ws 1nesmos 
Estados exel'cer essa. racu!da.de. 

§ 2. • Consideram-se ncgocios d~t economia 
dos Estados os que são rcgul:ulos pol.' leis 
est.a.U.ua.cs. N::i.o sã.o compnJllcndido~ nesta 
cla.ssificao,'io o:; actos de qurdcp1er aspecie 
regidos por lci l f~deracs, n::J. conformidado 
üo n. 2:1 !.lo a.rL iH da. Constituição. os r1ua.es 
;;;:"Lo sujeitos ás tua> que a União tlecrel.a.r, 
õJ.inda que t enlw.m de produzir efl'eítos no 
proprio Estado de sua. origem e de SOl' pro
cessados no;; respectivos juizos. 

- Com.menr.m·ios, Const. B>·a~. 8>·. Jo<7o Bco·· 
'"!lho, pag • . '18: 

... «Tal d(lcroto decla.l'OU sm•em negocies 
da economia dos Estados os regulado~ por 
leis estadun.es-e da. economia da União os 
regulados por leis fo<lcra.es. Critorio eviden
temente orruneo qm: fa.zem entrar n~ eco
nomi•t da. União como negocias della. tortos 
os actos o ra.ctos da. vida civil dos E.~tados, 
todas as relações do direito quo ahi sopro
t!uz<~m aiuda. qu11ndo n1iiJ llte~ digam r e
speito, pois tudo isso so regula. por leis l'é
dcraes, Solução f«ls..'t, contt•a.ria aos princi
pies funda.roentu.es do ~ystcma., sabido como 
é quo os poderes da. União são rcskicto~, 
limitados aos ll.ri.s dol.la, ao p.1sso que amplos 
;;ão os dos Estilodo~ o vão a.~é onde se pOSS<'-nl 
ostnmter ·sem que oJfcodam a esphora d.os 
negocio$ l'oderaes . .E: negocias feileraas 
(quaesquor quo sejam as leis r1ue os re
gulem) não se p<XIcm considerar os actos o 
factos jui'idlcos simple~mente, po1·qu e sobre 
alies l egisla. o Congre;so N:teiono.l. DiS(ll'imi
nação inconstitucional, -quer por ser eon
t t'<\ria á intenção manirestamente rcvcl<~.da. 
pelos constituintes, quer pela imcompetench~ 
do Congreoso, para, sumos tramitas e,.;;tL'a.or
t.linarios de reforma constitucion<.~.l, por sim
ples lei o1•dinaria, regular a p:tt•ti lha dos 
poderes entre a. União e os Estados. Vida 
airtdtt cit. Const. : (Desenvolvimento do 
art. 9>, § 1•, n. 1, da. Constit11ição em r e
la.Qão ao seu elemento historico o systema.· 
iico : applicaçio de notavel julgado ame· 
ricn no : - Quando o povo do todos os Es-

s.'l.o tsses seu~ ossump to• tlomesticos, dis-· 
Unctos dos que se referem á SU(' Ol'gani
~;;ç;io scpa:ril.da, do sou governo, do sou l'e · 
gimcn e aulminisknçã,o) . • 

S>·. ,1:c <•e<lo Mw·q"es - J on1al do Com.mc>·cio 
d~ 2 c 7 rle 1í1m·ço ele f89rJ- a et'istu.h wirli -· 
<.'a do ·mes-;~w cmno, t1 . .. Y.l'll : 

• •• << A economia do Estado e nlguma 
cousa mais ou nl<lm tio:! a.o;t.os emanados de 
sen govtwno o de suas autoridades, pois a 
Constituição visiv~lmen to disliugue as duas· 
idêas . Scr:L por conseguinttJ turl<l quanto 
noscc.ndo no Estallo nelle vi v a c tenha. com
p!et<t "ctividade, intereõsa.n ,lo tlirecta e im
modia tamente n collcctividal\o estadual. 
Assim o emprestimo de dinheiro. as hypo· 
thecas, etc., feitas no Estado, entre pessoa& 
uelle res irlen tes ou sobre immovcis nolles· 
situa.dus, representam negocias d·~ economia. 
tlo Estado, porque teem nclle in tofra e1footi
viduue, affoclam directumcntc a fvrtun[l. 
pal'~iClllllL' e publica, recalwm so])re immo
veis que cGnstittHltn purçõcs ilo sou ierri
tol·io. ~ 

Sr. F;·ancisco da l 'eiuu - Annaes da Ca 
m<U'a di)S Depv.tc•clos. v oí. UI. pag. 122, 
18 91: 

•.. «Scllo elo pn-pol, pódo tHzor·se, ficou cx
cl lt~ivamonte por tcocellLlO aos Estados , pois 
t•oct•he sobre os ectos tio s tPS o.utut•ul"ucs, 
competimlo <\ Unlilo \ilo sCnncute, o t11mbcm 
exclusiva.montc, a dccreta{'ilv da. tau do 
sullo do~ pa[Jsi:; l;UbmcLthlus ils :wr.orhladeí> 
a f'unccionul'ios f•!tl&rt\CS, » 

Entret.anto a lei n. 595, ali á.s parecendo 
recon hcccr e disccrnit• us dous oa.sos de
o.ctus emanados dos >;ovovnos dus Es
ta.tlo~ e ntJgocios d e Slla economia-acaba 
por inclui I' o segundo no prilnch•o . Consi· 
dera nego<:ios da cconomiw dos Est.>dos os 
qnesão regt!lados por suas leis, ou emanados 
dos governos do., Estados . &lpa.ra-os das 
lois fed<>mes, como, si clistinctos vat· isto; pu
dc.~se hn. ver ec0nomio. dos Esta.Ms fór a do 
!LO mini o de!sas leis . 

Const ., ai'!. G5, ». 2-E' f11.culto.do o.og Es
íados, em geral, todo e qual•!uer poder ou 
direito, que ihe11 não for ncg~do por clausula. 
oxpress!l ou implicita.mento contl!l& nas clau
su las expressas da Cons~itui~.ã.o , 

Ora., uiLo ha na Cons tltu1cão disposi tivo que 
implicitamente . véde aos E2L11dos :1. decre-
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taçlío do sello nos ncgocios regulados por leis 
fedcraes. Antes é ela sul a. expressa d.o seu 
a.rt. 9•, § lo, n. I, que, em sendo os negocias 
da economia do~ E~tados (que não pode estai' 
sepa.rada das leis foderaes) o scllo é exclu-

nestes uitimos 20 meze3, quantos poços ta
bulares e quantos hec tares de terras irriga
da:> nos mesmos Estados com as agLtas 
c~.ptadas por esses oa outros pr.:.ec:ssos '!'> 

' sivamente dos.Esi;ados. 

Com estas prenoções a.pl'cseoto 
guinte: 

O S:e. Presidente - Tt'm a pab-
0 se- v r<~ o :'ir. Calogera.s. 

O Sr. Caloge.ra!il (') - Lastimo 
PRo.mcTo profunthtmento, Sr. Presidente, que, ao ini-

l cia.l' a. minlut resposta. tl.O nobre Deput ado 
O Congresso Xacional resolve : pelo Rio G~·Mde <~o Sul, cujo nome de~lino 
Art. 1 o. E ' d<t · competencia exclusiv;~ dai ~om a. devtda vem:.t, o Sr •. Barbosa . Ltm~, 

União decretar tax<~s de sello, excepto sobre ( ,enlut de fazel-a na a.~senma. desse Illustr e 
aetos eman>ldos dos governos dos Estados e I re.presem~n te da .naç,.>o; l!oré:ll' a d.emora, .. 
os negocias de sua economia. · C()ffi; quo_; cnho da1 as ~xpllcaço.es que S.~· 

§ 1°. Consitle!'am-se, sem outra distincção, P_:.~1.u nao me .?:rmltte a~dle 
1 

.IJ01' mm~ 
negocias da economia dos E·ta•los os em que) LL <po o. enunet,LI os factos sol r e que me 
só intervenham ou possam i~t. orvir as func-~ f!uw.~ pal:a ne~ar meu mto ao requertme. mo 
cionarios do Estado ou que dependam ou qn~ !c:l. Ex.·::tpr~sentou. 
possam depender Lia jnrisdicçãa administra- começou S ·.Ex. expo!JdO QlHl o desalent_o 
tivn. ou judiciario. estadual, omquanto lhe I (~e (l!le~ se, serrtm ]ll'esa nn.o_ Bl'~ absolut o, ];)OlS 
estivel'em su,J.'oito.~. derogado 0 § 2o do art. Jo l.'lue P:.olun_dame_rr~e cotn cn~ldO· de que, na. 
da lei n. 585. de 31 de júlllo do 1899• evol~çfo piogre~slva,dos po:o~, ~ t{lUmpho 

Art. zo. o Governo é autorizado a expedir defin.'t vo d_?s pvndor?s alt1~1sta~ . ,obre as 
0 regulamento para n. execução desta lei. · ~amfestaçoes ~o egorsmo é ~ao fatal quanto 
· Art. ;Jo , Revogam-se as disposições em •S&? os c?rollar~os de um .ttleorema geom$-· 
cont\'ario.-Teixei;·c~ de Sá .trtco, so J?Odertam pro~~z1r certa depress~o 

· .temporar1a em sea espn•1to os fact os a CUJO 

E' annunclada. a discussão do requerimento desenrolai' assistia. . . 
do Sr. Barbosa Lima, offerecülo na ses.;ão de Eu ní.\.o q_uiz, de modo a.lgum, manifesta.r a 
20 do corrente. cujo teor é o secruinte : minha. opiniã:o sobi·e esse . est ado especiaL do 

. · . . ' "' . espü•ito do nobre De1Jutaclo pelo Rio Gl'aridc 
« ~ec1uetro que se soltmtem_ do Poder gx. , do Sul ; ucl'editava, porém, como ainda 

ecuhvo ~s s,egurntcs mformaçoes : a.cretlito, r1ue, da.d~t esta confiança absoluta. 
l) Qual a. import:1 ncia. em dinheiro envia· nv desapparecimcnto dos ohstaculos , das dit" 

da. pelo Govemo Fedm•al, respectivamento, Jlculda.des do momento o.ctual c no advento 
n.os governadores do Rio G1•ande do Norte,. de uma p ba.se melhot•, essas mesmas diffi· 
Parahyila e Ceará, t1. ~itulo de soccorros pu culda.des deveriam exaltar a activida.de de 
blicos , mo ti l'ados pela secca que MSola. qu:1ntos tinhah1 umt\ pa rcell a siquer de re
aquolles Estados ? (Constituição da Repu- SflOusa.bilidade nos negocias pnblicos pa.r a. 
blica, ll.l't. 5•.) ·contl'ilmirem pol' o.ttenuM' rcsístencias, JHLl'a 

2) Qual o numero ue pessoas, discrimina- fazel' com que do csfo1•ço collectivo pudesse 
damcnte, soccorridas nos mesmos Estados, surgil' uma sitm1ção mellwr do que a quclla. 
tanto <ie empt•egados em obras de utiEdacle que S. Ex. repu~a mfl, como a act nal. 
publica. como principalmente <le famintos e Mas, nã•J dcs(~jo, nem Cl'<l intuito meu, de
onfeJ•mos nm condições de não potle·,· tmba- mo1·ar -me sulJrc este ponto ; tenllo pres~a em 
lhar ~ ontr~r na a nalysc e ntl refutação tios argu-

3) Quanto se despendeu daquella impor- mentas que serviram de base u critica do 
tancia su:pprida. pela União , em ca.Ua um nobl'e Deputado pelo Rio Gr.ande U.o Sul. 
dessee- Es tados, em alimento á. população Assim é quo, úesdo o começo, ailudiu 
exhausk1 que a secca expelliu de seus lares S.Ex . a uma aJii1•mação qtw eu não fiz aqui. 
o que apó~ dolm~sa pm•egrinação· log1•ou Que a. situação geml no norte da. Repu~. 
al~ança.r 0 llttoral ' . blica. melhorou, é um facto que 11ão p bde · 
d r) Quanto se ~espe~deu P!'11.0~ cofres f~: ser·. objeoto de àuvldlJ:. nem se.t'Yii' de mo~ ejo 
e .aes com a ass1st enm,t domtCihar e bosp~ a mnguem Informaço ,8 offimaes de orl'>'ens 

t a.la L' ~aqu~lles Esta~o~ , em conseCJ.uenma . · · 't e, t . ·t ' - ~ n
das epidemias quo au1 costumam remar du· as ma1s w~uspm as, o a. . te~ am, e sao . o .. _ 
•rante a secca 1 tostes, umfot•mos, ?S depolm.entos de toúo~ 

5) Quantos k ilometros de estradas de aquelles que t e cm t1do neceSSidade de cstn· 
ferro, quantos açudes, onde e com que ca.pa-

. Cidade SC. t eem _CODStruidO DaquelJCS EstadOS, (') E •te ri im11·~·o <:âo foi rcvi~lo t>Olo· Ol'ador. 



Câ:nara dos oepctados -lmiJ"esso em 2510512015 11 26· Pãglna 5 de 66 

. . . . . 
·dar ·de perto; para os ·attenuar, os·.males. da ! Fii:la.lmente, exista a. a~!torização, e . é a que 
crise que a.tra.vessa. aquella. região. consta do a.rt. 26, n . l ,. da mesma. lei, per· ; 

o SR. HOSANNA.H DE ÜLIVEIÚ. - Os. Pl'O• mittiodo a._o Governo abrir e_reditoil suppl(,)· .· 
prios representantes dos Estados fia.gellados me~W.res .t d tfi'ercntes rulmcas orca:men- ·. 
isso confirmaram. ta.rLas. . . · . . . 

· . . . · . . Agora., d1go ou: em se tratando de um 
O Sn. CALOGER.A.S - Ma1s am~a: .as men- pllenomeno, c OtllO o da secca, Csst3S creditas 

sagens dos governadora~. os dapoliJ?-ODtos dos sttpplemental'es podel'i;tm ser integralmente 
repl'esentantos da Naça.o, que u_ltnni1tne':!te a.pplioados a. lncta.r cont1·a. os seus elteitoso 
oh_e~ara.m daquolla zon~, ~ Informa.c.oes com a va ntagem seguinte : é queab!'iodo-se . 
mtnls~ra.das pelos funcctonn.rros que a~ll se uma oxcCJlQãO á. regt•n. gera l, observado. pu.~·<t 
a~ha.rp destacados para coml>a.tez· n. situ;t· essa..~ eS!)Ocies de t ítulos de despez~ pa.~a 
l}tl.CI ddllcultosa. crea.da pela. secca,_todos estes, sor.corros puiJiicos, é poss ível a llt•il·os em · 
una· voce, rle~laram. que ~lfe~t~ ~-a.O?eute o qualquer ml"!z uo t)Xet•eicio. A somma·de~s 
phanom(!OO clnnatorico está cllmmmndo de atttol"izaç"ücs oxp~e.s:>as em al .. al'ismoso.ttiogc 
intei.lsid.~e e que em fut.nro, cuja. data não a lO.IH5 :000$000. " · 
sa póde fi:"<arL ma;, que se os pera. sct·. \n•ev~. Não hU: duvicla. p.;t•t.;J.nto, que a. u.sserçã.o qnc 
des~pparece1·ao todos os seus Lastnnavets aqui fiz t,cm int~it·o fundamento. na lei de. 
etrextos.. orçamento vigente, não se applica. somente 

Por outro lado, tive muito cuidado . . qua.n· á. verba de obra.s publicas, que s. Ex. ,jul- . 
do iniciei -a resposta. ao nobre Deput:tdo pelo gava vis~da. pelo meu · a.sserto e, sim, de~
R.io Gra.nde do Sul, em.meúir o alcance -dos dob1·a-se em dive~sa.s rubricn.s, como acabo 
termos qué empregava e em dar inteira. pre· de mostra1•. 
ci~o •. inteira. conformidade com as a.uturi· O nobre Deputado·polo Rio Grande do Sul, 
za.ç~r~s leg~es 'l. todas os assertos que par<~. ent r at.a.nto, penstmdo quo ss tratasse de uma 
o.qm . . traz!il.. . . ·· .· autol'izac~1.o cxclnsivamen t.c destinatb a CQll· 
. ASslm é quo, qU!Joll'clo. CiULZ !Jl'OV<Ir a.o nobre strucções, declarou que do mesmo moela que . 
Deputado .pelo RLO G1·anda . do Slil qua _a. da.quella.s zona..~ vinht\m píira· as . . despcza.S . 
lucta c?ntra a secca representava um_a a.c~ao geraes da. Repnblica impostos em dinheü·o 
synergwa. por parte dos Poderes . Legislativo . e 0 impost.o de sa.ngue pago tão larga· e 
e E:tecutLvo e dos. ~overnos r:sta~uaes, ~e- generosamente pot• ,~quella.s popul~çõe_s~ "do · 
cla.rm qne, e m .rela.çao ao .Legislatn·o, e:ns- mesmo modo era. obl'i"o.çiw constttuclOoal 
tem no orçamento autoriza.çõM ·par a se des· despender parte dos reditos federocs em obra..'l 
pco~erema!"h dez roi~ contos. fecleraes naquella zona.. e. pot•ta.oto, não era · 

Nao a.llud1 a dez m!l contos a serem em:- licito a.1·gumonta.r com essas diferentes r u
pregjldos em obras; o nobre Deputa.do ·attri- bf'ica.s orçamant<tritts para di zer que ell<Ls 
built-me esta affirmação, que eu não fiz . tinhu.m pot• 11m especial attenuar a..~ diffi-

Veilho:agora, par·a. que nã.o possa haver ~ culda.das o solfr im':'ntos _?r iundos da., s~.a., . 
menor duvida quanto á. veracidade das m1· sendo apenas mamfesti.lçoes d<t actrvli:lade 
nha.s a.ffirmacõos e quanto a.o valor dellas, do Governo. tão leg·itimas como outras obras 
rememorar os pontos ando se encontL'tl.rn em regiõos niio fi;~.gelladas. · · . · 
fixações de quotàs de despozas que, somma.- Aiud~~ nc8te ponto pi!t'mitta.-me .o nobre 
das, -repre.>cuta.m os.dez mtl e· alguns contos Deputado pelo _Rio Gra.nle do Sul clizer que 
a que alludi. · labora em C([U!voco . _ . 

Em prímeh·o logar , encontra -se no n. :36 Assim é quo na reducç~o dos <.\l'bgos üe 
do art. 2° da lei de despeza, a verba de lei a. f!_Ue me. tenho l'cferl?o vem . exp~es- . 
100:000$ para. soccorros publicos. sameut e constgmtdo o segnlllte : «estudo e 

E t . 1 t t o .10 d construcções de ;1çuiles. po~;Os e outras 
~ ncon rase na. ~ ra. , no. n . .,. · 0 obras contl·a os e(feitos da sacca». 

a . t . 16 da mesma l~t• ~ma a.uton:~;açao para Na. outra a utorização . refereote a uma . 
se desponderem l.ol5.000$ c?m açudes c est rada. de ferro que pa.rta do littoral do 
:paços e obras a.na.loga.s. . · - · Rio Grande do Not•Ge, dá o . artigo de· lei 

Nos n s ... X~XIl e XXXlH. do _art. 11 da do tlespoza. .como fuuda.mento a.o ·. dilposi-. 
mesma let extste u. ma. a.utor1zaçao par~ se ti.ve 0 diriair-se a li oh;~. _para ·:.lona , fóra do 
des,PCndereml.OOO:OOO$ em. certas me<hdas alcance d~ mesmo flagello. 
attmentes a debellar os.effettos da secca. 

Existe a.lnda. 00 n. XX do mesriio artigo · O SR.. ELOY ne SouzA. - A construcção"j~· 
b foi iniciada.. uma outra. aurorizru;ão, sem limite d~ ver a, 

:para a. const1•ucção de estrada. de ferro que, . O SR. CALooeaAs- Trago iotor ma.çõ:iS sÓbre 
partindo do :port.o mais conveni!')ote do lit:t!J· o caso. . . . .. . 

· ral, no Rio Grar1e do NQl'~e. vá ter a regxao Ha. : outra autoriz:LQão .em. q_u~ .· ':~m . <i~"7 
mais assolada-:r~la. secca. lineado o comple:<o de medrdas a ttment;CSa. 

Vol. lV ll7 
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.obl'as qm~ em futuro mais ou menos prbximo Norte (apoiados, . muito bem), e • hoje p'residll. 
possam d(}bellar as consequencias daquella. os destinos daquella éircum8cripção politica •.. 
·ca.Ialliida.de; vem dito o seguinte: «Tomar as E' S. Ex:. quem diz, na ultima mensagem 
seg)lintennedidas no intuito de combater os apresentada ao Congresso legislativo da
etr~>Hos da secca •.. » qualle Estado, ter recebido 200 con.tos de . 

Vê; portanto, o nobre Deputado pelo Rio réis, que . foram remettidos nas segtiintes 
Grande do S.ulque em todos esse8 pontos o datas: cem contos de réis em 27 de abrir e g · 
que o Congresso Nacional visou foi exacta. de maio e dous outl•os credit as foram ainda 
inenie o que S. Ex. nega, isto é. enviat• a.u- postos <i sua disposição, um de cincoento, 
xilios para~ uma. zona fhtgellada-,como a.quellót contos de·réis, em :23 de ma io; e outro de. 
que se estende desde o norte dt~. · Bahia até o igua I quantia., em começo do mez de. julho . 
sertão do Pianlly, Não houve, portanto, nenhum desvio de. 
·.O Sa .. ELOYDE SouzA·-Em toda a bacia do dinheiro entt'e o Rio de Janeiro e a cidade 
s~ Francisco. do Natal: os duzentos contos, remettidos 

pelo Governo Federa.!, lá foram recebidos. 0 SR. CALOGERAS-Mais ainda do CiUO esta. 
Além dessa, Sr, Presidente, eu trago ou- O Sa. ELoY DE SouzA- E conveniente-· 

tras provas, que mostra.m quanto o Governo mente applicados. · 
da. .Republica. se desvellou em dat• auxilios O Sn.. CALOG tmAs - Cheguei a este ponto-
áquell!L zona do norte, e para fazel-o basta O Sn.. ELOY DE SouzA - E a esses duzea , 
que eu. responila um por um aos . itens do re· tos contos, V. Ex:. ainda :podia accrescentar 
querimento que o nobre Deputrulo apre~en- vinte e cio co contos, enviados pelo illustre · 
tou em uma da~ sessões passadas. Ministro da Viaoão, para terem applicaçãa 

. Pergunta. s, Ex. «qual a importa.ncia especial á. compra de sement es, quando, em 
em dinheiro. enviada pelo Governo Federal março, nós acredita.vamos que o inverno 
respectivamente. aos governadores do Rio havia começado. Cl'eio que essa remessa foi. 
G1•a.nde do · Norte, Parahyba e Cea.râ, a feita no dia 7 de março. 
titulo de soccor•ros publicos, motivados pela O Sa. CALOGERAS ~Pergunta ainda o no-
secca que ,assola. aquelles Estados.» bre Deputado pelo Rio Grande do Sul: << qual . 
. · .,ü Sá. F~ANCl~co SA--':- Ao governador do o numero de pessoes, discrilniiladamente, 
ce.àrli não Joi enviado dinl1eiro. soccorrídas nos mesmos E~tados, ta.ntu de em· 

O SR. CA.LW.ERA.s-Jâ. tive occasiã.o de de- pregados em obras de utilidade publica. 
. como, principalmente, de famintos e enfer- · 

cla.ra.r á Camara. · · mos, em condições de não poderem tra· 
O. SR . FRANCISCo SA-0 governador do balhar.»· 

deará nada solicitou. Responder de modo completo a ·essa per-
. o SR.., ,CALOGEP.AS-... que os auxi,lios em gunta, Sr. Presidente, é tarefil das mais diffi~ 

dinheiro reme ttidos a titulo de soccorros, ·só ceis. De facto, não ha esta.ttsticas. perfeita~ 
· 0 foram aos Estados do ·Rio Grande do Norte a este respeito, e é n 1tural que, numa occa
e da Parahyba. Foram 200:000$000 para o sião de crise, não s~ tome no ta. de t odM a~· 
Estad() do Rio Grande do Norte e seten·ia pessoal! que Yão sendo soccorridas. · 1l 
para o da· Pa.rahyba,' não havendo remessa O Srt. Er..oY DE Sot:ZA - Set•ia positiva· 
de dinheiro pa.ra o Ceará. · me ote impossivel. 

.·· .. O illustre rep1•esentante do Rio _Grande ~o O SR. CALOGER.AS- Vou; entretanto, pro-
: Sul, querendo valer-se de uma. d1 vergencta curar, com os elemeutos de c1 ue disponho, 
·de algarismos entre a affirma,ção ~eita pelo satisfazer o nobrG Deputado . · 
distinctissimo representante do Rro Grande Os auxilios foram de natureza dive1•sa. 
do Norte, o Sr. Eloy de Souza , tendo S. Ex:. }Iouve, etn primeiPo logar, a a pplicação da 
dito. que eram 150:000$ e eu affu•mado que ordem legislativa, que mandava pr oceder á 
eram 200:000$, o illustre· autor do. reque:-i· construcção de obras publicas , afim de em-· 
mento , deu a .. eu tender que esses 50:000$ de pregar o maior numero possi vE>l de retiran
di..lfiJrençatinltam desappa.reeido. tes. Mesmo. nessas obras, o num ero de em· 
· CoiiiQ em ·~aparte frisou, houvera· a in. pregados e extraórdinariamente variavel, 

. tenção de se remetter a quantia de 200:000$ como podem attestar as pessoas . que u~ti.ma· 
chegando ' ao seu destino a.penas cento e m.eüte.perc. orrera,m aquella zona. (4poia4os.) · 

· cincóen1a. · , · · · 
· · . 0 S.· R. F.RANCISC~ S.~-De um dia' para, OU· ' ·Trago, Sr. Presidente, um depoimento t _. . 

officili.l; Tnslisp·eito,' em vista. da sua. origem. : ro varia o numero ue operar ws. 
O:do·n osso distinctissimo exécollega o nr. Ta, . O Sa. ÚALO.GI~B.A.El-'-Sim; e, a.lém dessa. va
v~res· d·e ·Lyra., que; com tanto b!ilhantismo, t•iaQão uo1•maL basta que ca.ia.m algumas . 
representou aqui' o Estado~ do R1o Grande ilo chuvas para. f].ue, immediata.mente, os.reti~ 
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·.vitntes abandonem o serviço e voltem aos Avaliados em 40 ou 50.000 os.infelizesma.r- . 
loga.res de onde vieram. · tyres da secca., como fe~ o goTerml.d.or. do 

O SR.. FRANCisco S,í. - I~' perfeitamente ~\o Gra.ndo ~o .Norte, e calcula lido-se a. qua.n-
exacto. tul nacessar1a a suu. subsistencia durante um 

periodo que, sem o menor e~aggero,.póde sei.' 
O Sa.CALocaaus-Neste senticlo,coincidem, computado em um anno, verifica-se que,. 

não só depoimentos valiosos, qual o do nob1·e pagas a.s despezas de id<1. e volta, .quando . 
-Deputado pelo Cearâ, como infol'IDações onl- cessar o fia.gello, ter-se-ha. de fazer a. quarta · 
ciaes, ministradas pol' todos quo teem sido parte da despeza que seria neMssuria. pa.r3, 
incumlJidos de <;hetiar ou dirigit· aquelles pôr em pr•a.tíca. a a.ssis.teucia local. · 
-scc·viços. E não se póde, de modo algum. pensar ti-

Assim é que, conformo os l.'elrltorios que vcss~ havido JX>l' pa.1·te do Governo . da Re
aqui tenho e poder-ei fornecer ao nobre Depu- p_ul>Ltca. o p_ensamento de despovoar, como já. 
tado pelo Rio Grande do Snl, si S. Ex. o de- ttvo occasuJ.o de dtzer, cartas zonas do Bra.zil 
sojar, conforme esses rela.torios, repito, se em beneficio de outrttS, porque não só iste 
vê que foram empregados pela commlssão· de foi docla.t·ado officialmeate em telogramma. 
e.>tudas ao Rio Gi•a.nde ilo Node cerca de aos goveroa.dores dos Estados tlagella.d.os · 
mil retit•a.ntes, h avendo sido proferidos como além rl.isto, por actos e)(pPessos, con: 

. aquelles que tinham fa.milia , o que quer di- sta.ntementc f~i uomonstra.do que, uma vez 
zer que esse numero de empregados corre- cessada a fataltda.de que havia impsllido pa.ra. 
spondo a. um numero muito maior de soe- fóra daquolles E~truios os infelizes retirantes 
corridos. estes sePiam recouduzid.os a.o Estado de ori: · 

Ta l numero, entretanto, diminuiu, pelo gom , pagas as despeztts pelos cofees federa.os. 
facto de, como consta, não de affirmaçõos _. A'3si.m é _que, t~.odo sido obtido pelo dignis· 
"'raclosas, conformo aS. Ex . pareceu, mas stmo aux!lml' do Sr. Prestdoatc da Republica., 
âe depoimentos acima de qualqtwr excepção, o Sr. Ministro da Viação, qne a Gr eat-Wes
qual seja o da mensagem do illustre gove1•- toro. fornecesse pa.ssagem gratuita aos reti
nador do Rio Granlle do Norte-pelo facto l'ante~> quo procurava;n o littora.l, desde que 
de terem c!!<hido chunts na zona do Agreste, es~, com as noticias das primeira s cht,~v_a.s, 
fa.zendo oom que muitos dos retirantes aban- qurzeram voltar, for<Lm novamente tra.ns-
donassem ó serviço e voltassem pa.t'l1 l.<i.. pt;n·t<l.dos pa.N os logares de onde t inham 

J d SI p : d t E I Vlodo. . . . . 
lo mesmo __ mo o,_'- '• res1_cn e, .no· ~-. Do . mesmo modo, da.queUcs que se haviam 

t ado ·d~ Cea.ra, co~fo:rm~ o .ultlmo relato~'10 dir igido para o nol.'te e sul do Braz'il , . alguns 
.. remetttdo pelo cnoenherro chefe do servlço já. teem procut·ado as aut oridades federa.es 

do prolopga.mento da. Estrada do Ferro de para voltu.Pem aos Estados do Rio Graode do 
, ~atur1té, a?hava.m-.se empl'~lf<tllos 1.214 re- Norte e Pa.rahyba e teem encontt•ado todo
~trantes, n :1s _mesma! conchç,oes d?s oukos, auxilio uesse sentido. 
lSto é, prefertdOS Sllffipro OS que t lUUaiD fa.. O S ,._ s· . to · milia. · R . , ... A.Ncrsco A - Is mosn·a que-

Nã.o p11reca e:\:a.ggern'do suppot· que esse csta.deslocaçã.o não é tão v::_ntajosa aosemi
t ota.l, de cerca de 2.300 ·infelizes empregados, grantes, desde . que em t !\0 pouco _tempo 
represente wu numero tres e ouatro vezes seotcm necesstdade de volt:tr aos ·seus 
maior d(l pessoas eiTectivamentâ aultiliada.s·.· legares . . 

Ainda figuro"\ no yrogt•atmnà do auxilio.> i Oã~a. C~LOGERAs-:-~st? r opr·eseuta a a.pre
·que 0 Govm·no Fed~ral, em eumprimeoto c.aç , po! parte _dos ret!rantes, da. mudança. 
da. obrigação constitucional, prestou áquella das co~dtçoes clunatertcas das zona..<; das 
zona as';ollada pela si::eca, o üi.cili.tar os trans- ~uaes vmham. • . . 
portes dos retü·antes par·a lagares ond.e não O ~rt. FHANc~sco ~A - Só elles poclem 
estivessem sujeitos ãs mesmas agruras, .PL'o- aprecta.r a Sut\ sltuaça.o. • · 

· venientes da fatalidade clima.terica. como na O SR. CALOGERAs-Esta não é a critica. do 
· zoi1a em que residinm. · · sys&oma seguido pelo Governo ; é uma apre-
. Sei que · se tem accusado o Governo da ciação puramente individual ; e é preciso 
Republica de luwer escolhido o peior dos notar quo o numero .daquelles que .se toem 
:;ystema.s, qual o de levar para fóra do IJ:s. ·válido deste meio é bastante limitado, pro

. ta.do os infelizes que lll solfriam, de prefe· . vando, . porém, ser pensamento :gove_rnà
rencia á a.ssistencia local, que poder·la ser ·menhl favorecer a volta. dos !.'e tirantes. 
dada, pensam a lg uns , como-mesmo dispen- Assim é -que, de 18 .000 a l Q.OOO . i•eti-
dio exigido com o· trànsporte. · raot.es que 3.l!SÍm foram ;dirigidos, ,16.000 

-: Sr ; Presidcmt.e, basta ·umilsimples multi- -para o norte e 3;000 · para o sul, o numero 
. plica.ção . para ,vet· · qnc não assiste a menor dos que · foram repatriados, consta a.~nM 

: .razão á.quelles quE' pensn.m . por esta. fórma. de .a.lguml\S centenas, si tànto, · · · 
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~~· ·~·<.~~------~--~--~--~~~~--------~~-------
··Oàcoli.tl'a.ctos· que .fora;m feitos .para con los Est~dos. em consequencia das epidemias 

ducçã.o {)estes retü·antes,- o foram com em- que ~lh costumam reinar · durante a secca. 
preia.s de nã.vegação do· Rio de Janeiro. O Não houve por parte do Governo Federal 
Llóydconduziu.pa.ra ·o sul, tendo aportado no or~o.nisaçã.o _de um serviço h ospitalar pro-

.. Rio de·.Janeiro 2:733 t·otil•antes; outras em· pt•1amente d1to; o que se deu foi o se"'uinte~ 
·.prezas' ~~,inda trouxeram pa.ra este pol'to junto ás comthissões nomeadas para c~ilstru
alg-üns: amigrados, ·sendo quo o total deste cção .das dilferentes obt·a.s, organisou-se um 
infelizes que cntra!'am na hospeda1•ia da posto medico com· pharmacias e todos os 
ilha das Flores, no primeiro seme:4tt•e desto elementos neee~sarios pa.ra assistencia da

. :mrio, foi de :3.084. quolles reth·ant.es que alti se aclmvam em· 
.. O 'Sn. ELoY DJ> SouzA- Elles prefm·em o pregados. · . 
~orte: · · Felizmente, pcb.s in.formiioções constantes 

dos relatorios dos chefes de se t·viço da. Batu
. ·O S!t. C,'.LOGEllAS- Não tonbo ainda o al- rit~, rtne a.qui tenllo. se verifica. q ue nlto se 
~::wismo preciso ~oqtc o null>el'IJ de rotiran- del'am epidemiis pi·opl'i :.tme[lte ditas, qtie o 
.es.que.seguil•am pat•u. o norte da Republica; estado sanitario em geral foi bom, se ndo que 

·e. não tenht>. porque as contas de transporta em algumas dessas commissões não houve 
ainda nã.o foram apresentados ao Governo necessidade de fazer grandes despezas com 
F.eder;J.l. esse genero de ser.viços. · 

O Sn. ELOY DE Soun-'-M<LS é qun.si certo N~ Baturité, por exemplo, consultaram 
qúti o Governo desp<mdeu mais do 600 estes postos medicos. 3.120 operarios, ·no de· 
c~n'tos,- · curso de tempo quo vae de novembt·o de 

O Sn .. CALOGEn.As-Ent,ret.a.nto, pr·eciso di· Ul~3 <t fins du junho do ~904, tendo sido 
. . · a. vtad<~~ •L 000 e tantu.s recmtas. 

-~. ,er_g.t_ltJ,pe\iL c.st<J,t,l_~tlct\ feita pelo nobre go- p t .. d d ' d N b et•guutou llnalmen .e o llonr,~do Deputado yernu or o Rró. OraO<• C o 1 ot•te, so e o nu- B b L rnero destesl'OCira.nt~s a.quasi 16 .000; pagas Sl'. ar• osa ima., qu11ntos kilometros de 
as .pa.s~ages, ·sjnão todas, quasí todas peJos estrada,s de ferro, quantos açudes, onde e 
cQfres federa:es, éléva·se a despezi:i tot<ü a com quo cn.pácidadc · forn.m construidos na· 
c.e.rc<~. de 800:000$000. · quelles Estados nestes u ltimos 20 mezes, 

. quantos poços t u1mlares e quantos hectares 
O .. SR. ELoY DE SouzA.-V. Ex. "Póde affir· de terras irrigadas nos mesmos Estados com 

mar"'"tOdcJ.ll pelOS COfl'CS federaes · as aguas ca"Pt<J,dM por este OU uutros pro· 
' Q:Srt. CALOGERAS-:-Pergunta ainda O nobre cessos . 
Dépiitado pelo Rio Grande do Sul quanto sr Sinto-ma realmente perplex:o. Soubesse eu 
despendeu,daquella importrin.cia. supprida. esgrimil' com armas menos leaese poder ia 
pela União, em cada um desses Estados. corn valer-me deste trecho do requerimrmto do 
a; ali"rnentação da poptilaçã o ex h alista., que a. nobre Deput~do para responder com grande 
secea expellia de seus lares e que, a. pós· do· v1uJbgem, tflo tl•1gr;lnte é a discordancia 
!oro8a peregrinação, logrou alcançn.r o lit- entre o que S. l<~x. deseja e que se poder ia 
tEral. colher . t1e r!J.>posta.s da-tas precisamente 
, · Sr;·Presidenta, é uma_ pe1•gunta esta á Qual a estas perguntas. Estas v isam evidenternen· 
rião"ba;, por-ora, meio dose responder. to causar a impr!~ssiio de precisão technica , 

.· Tra.t(L-Se da distribuição de quot:Ls rorneci· que absolutamente não ·existe nos t ermns 
<las pelo Govei·no Federal, pelos governos dos adaptados P<J. I'i~ a redacç·ã.o desta per gunta. 
Estados; só estes é que podem· possuir inl'ol'· Creio que o nobt•e Dcput~do de,ejou · foi 
mações ~obre o caso . Acho CJ.UO na situação saber quaL a axecução da.tla a. esse program· 
actlial;.mesmo u, esses ser~. ditficildis~rimin<Lt' ma de obra.~. 
quota. por quota. aquillo que foi despendido Comeco pcir declu.rar ao nobre Deputado 
•:Com es.ses set'viços~ que ha um erro do lacto nas suas perguntas 

nestes ullimos · 20 me:;es . Não teem 20 
: 0-S& . . Er.oY nE SocZA- Mais tarde est<J. mczes de existt:lncia. :l.S"Commissões mandadas 

informação seria talvez possivel, peht regu· pat·a os E3tu.dos do Norte.- A commi8sã.o do 
li.i:l'idade. com que o serviço .fo i feito, pelo prolongamento da. Estrada de Ferro de Ba
menos no "Estado do lUo' Grande do Noree. tlll'ité recebeu instrucções a 5 de. agosto do 

d s~, b ALOGERA.S- E seria talvez contes- aono passado; po1·tanto, ha um a.nno . A 
ta.vel ~ o ·direito do Governo Federal, por ter .commissão do H.fo Grande do Nor Le rece· 
,;.v::;sim fornecido esse auxilio, de ex:igír essr1 bell instrucções a 23 de fevere iro.; por tanto , 

.:pr~st~~oçã.o.'de contas por parte dos Estados. ha pouco ma.is de sc~i~mezes. 
'Nã·o·'insistirei-sobre ~sta ponto, pol'ém. Vê o nobre Deputado que não havoriu. poS· 
'• ·Perg u.nt<t ainda o no\)re Deputado quanto aibilida.de de·responder á.s suas perguntas, si 
's·n:de.~peodeu ~ pelos eof res federaes com a. tomasse como ponto de . partida- vinte 
assistencia domiciliar e ·hoS]lita.lar · naquel· mezes atrás. 
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0 SR. ELOY DE ·i';oUr.A-SÓ ho. louvores 
para a commissão -que · está no Rio Grande 
do Norte. 

0 SR. CAr,OGEil.AS.,-Eotret:J.nto, pa1\\ qu~ 
o nobre Doputn.tl.o não se c1uebw de. f:tlta de 
lnform•ções e paJ'a qu() po~o~a saber exacta· 
mente e_ru que fllra.rn emprega.dtts a.> sommás 
despendidas por cssa.s com•Il i~siíes, cit~r~i 
os seguintru dado.;. que são t)S utr.imos. mais 
d~envolvidos, do que tem. couhocimonto a. 

.administraçào f,.deral. 
Na Estrada. 1le Ferro do Botturik ttté fins 

de junho do 1904. tinham .sido exocut.ados os 
seguintes.sl!rv:iços : 

30.000 metros d.e caminho de serviço. 
88. 100 metms·quadr<~.dos tle t•i>ç:\do. 
5.050 metros quadt·a.Uos de dJstocamento. 
4 casas para r eside ncía. · 
16 barra.cõas pa.ra. deposito e oflicioo.s. 
1 i2 abl'igos para. pessot\l opera.t•io. 
Movimento de ter1·<1.~ : . 
3 .308 m' ele escavações para. fandaçõco. 
497 m" de escav:tçõcs pa.rt~ a. linlla. pro· 

vis·oria. 
, 10.028 m ' de cscõ1vaç·ã.o em t ct'l'<L. 
14.713 m~ de escava.çiio em peilru, so lt:l .. 
40,102 m" do escavação om rocha . 
Tota188.648 m". · · · 
Obras d'a.rte: 
1.369 m3 de ai vona.ria. ot•tlina.r la. 
1,169 m' •I e alvem\rÜb de tijolos . 
62 m" de al~onaria. dG pedra. secca . 
14 m• de alveua.l'ia. de h~jões . . 
9 m' 450 do cantaria de 1• classe. 
33 rn" de concreto . . 
270 m• da revestimento. 
Construíram-se a fada nove ria. vu.lletcs de ll 

metros da altura. p;~ra. pontes p rovisorias o 
assentart~m-se 2.33ú metros de t r ilhos p:Lr:t a 
via. auxiliar provisori:b. · 

Do mesmo modo, no Rio Grando do Norte, 
peh\s ultimas int'<>rmações existen tus no Mi· 
nisterio da lndus~l'ia.. se deduz Qlto for•am 
corridos pelas 'turmas de servi~'o 58 1/2 kl , 
lometros de linha. de exploração, .com 8. 628 
metros do variantes. l''oi feito o !'econheci· 
mento geral na ext.ansã.o de 6!6 ltilomatt•os . 
No d,ecurso do mez de ,junho, no serviço . de 
açude~. (ilra.m leYatlta.tlos 14. 240 mot•·os . no 
va.lle do t·io S:~,pogy, Cl)rr endo .liohas auxi)la.
t•es n.a. extensão total de 4!) kllomett•os. 
Na Estrl.\da. de Fert•o do Ceará-mirim tainbem 

o· movimento .de tet'l'as, em junho.i'ol de G3S 
. met ros cu bicos e foram asseutados trilhos na. 

estensão do 800 metros. · 
. osn:. ELOY DtJ SoUZA-:-V. E:t . pÓ~e àccre
. scentar que estão feitos os estudod compa.ra.
tivos entre os . por.tos de Ma.ci!.o e Mossoró. 
.. 0 SR. CALOGERA.S-E' facto e consta da.s 

. in!'orrilações. 

.. · ~.33 

; . 
Quanto a.poçostüln.il&.res,sobreo~ quaes .. o · 

nobre Deputado pelo Ri'l Grande lloSn t. .·ainda. · 
pedia esclarecimentos, devo dizul' que chega
ram ha. muito. pouco t~mpo ao pot·to do Re
cife os rnachinismo~ necessal'ios . pa ra : u. . 
execu~;ã.o desse serviço, sendo .que no dia. 20 
do cot•reutc me:;: foi solícita.da. pelo nosso col
lega.. o Se. Pcecira Reis, ao Sl: . Mini!ltro. d~ 
Fazenda, por telegra.mm;.l., a iseoçã.o de.di r.ei· 
tos .clc impori.aç~lo pa.l'a os mesmos a.ppa.rclhos 
e que, ta.r.• bem por t.elegra.mtm~ . (oram toma.
da.s as providoucia.s ~oiic i ta.da.s ·.uous di<l!l 
depois do pedido. . 
Cr·~io que po ,· esta. fó••mu. fica.m respondidos 

todos os itens do t•equerimooto do uobre Depu
t<l.do pelo Rio Gt·ande do Sul, -desa.pparecendo 
por completo a su•t razão de ser. e oppor tu
nidado. 

De>sa.s informaçõ~s, que :tqui tenho f.;·"ztdO 
ba.:;eathts ~odas ew doeu me o Los olllciae:;, 
sobi·e us qu:.~.os nii.o póde hav ur a menol' llu
vida, drcorre que o Govoeno cumpriu o seu 
de1·et· o todo o seu devee. 

D<~Sdt! <JUC se not•ma!il.e <t sitmtção climu.
terica. nu.ttuellu. zontt Llu. H,r·publicu. e que se 
toruem desneces~:J.rios os u.11xilios (LUC o Go
vnJ•uo Federal tem pt·e~~:ttto :tté .!tojo: .serão 
apt·osen-tada.s a.s coU:ta.s m:1is min udcntc::; da~ 
dospoza.s !'oíta.s com cs;c intuito. · · 

O que ê certn, Sl' . Presidente, é qtte, er~
quanto houver nocc.iShlallc de :;c pt·osegutr · 
ucsJa. politícu. de a uxílios, tão demonsw:l.- · 
ti v a dos sentimentos da solid<tricd:td.c oacio- · 
na.l . qnu tom. lcva.tlo o GovCL".no da. Repu- .. 
blica o os novernos cs!.aduacs n., coujuuotu.
mcnto, agirem pa.m; minorar o w f!'rirnunto 
origiua.do polo !I age !lo que a.sl!ok~ aq uclu. !'C· 
gíii.o do pa.iz. omqua.nto pordut·a.l' us&a. si
'tuaç."i.o ,.mictivn., cs~a a.c~~'io conjuucta. .:;e 
fal'á. sentir . . 

Sendo veridica.s, como pa1•ccr.m que info· 
llzmonto são. as noticias de que a. mclhot:ia. 
incootesta.vol O<\ situaçiio geral do nort e do 
pa.iz, nã.o attingc o. todos os pontos do Rio 
Gra.n•lO do No1·to, pot· exomplu·. verific[l.du. U. · 
pP.rdistcacia. dost:1s circumstancin.s doloro
sissima.s, os auxilias do Governo FederaL 
continua.rão a. set· prestados. Di~~u !leve tor 
conhecimento pleno o governa.d.ot• do · Rio 
Grande do NrJt•te o te em dado pt•ovas cons· 
t.a.ntos o continu:J.s não só o Sr. Ministro du. 
Viação, como o nobre Sr. Ministro do Ia
terior. 

0 SR. ELOY DE S~USA-Apoi:\dO, é ·<L VOr- . 
dadc. . .· ·. ·. · 

O SR. CALooEn.As,.- Ceeio, Sr. Presidente. 
com as :observacões que iu:!a!>:~ de fa.zer, ,ter 
justitlca.do, não Só o pru~ec,l.imeoto · do · Sr . 
Prnsidente da. .Republica, por intermedio dos 
118US dignÇ)s auxllio.res, como o. vo'<) que 
hei de proferit: · eontt•a.rio ao requcrim<;n~~ 
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do nobre Députado;por ter perdido sua razão 
de ser, em vista das informações otHciaes, 

Acredito,. que com os esclarecimentos com
pletos que procurei ministrar, o illustre. st; 
Barbosa. Lima, embora . muito exija, se dará. 
por satisfeito .. (Pausa.) . 
Aca~o de receber o aviso de que a hora do 

expedlente está !1. findar. Não posso; por
y.tnto, proseguir nas observações que dese.;. 
:~av!l- fazer sobre o seg-undo discm;~JO que S,Ex. 
ulttma.mente· proferiu em relaçã.o ao leilão 
do acervo dos bens da Estrada de Fel·ro So
:rocabana. 

Creio mesmo que qualquer informacão 
que eu desse hoje sobre o ca.so seria uma 
ligeira infr~~ocção do nosso Regim~nto. 

_Pol' outro, lado, ausente, como está S.Ex., 
nao pareceria bem repondesse eu a suas cri-
1icas s~m que o nobre Deputado pudesse re
ta ter rmmediatamente qualquer atHrmação 
que eu fizesse. 

Reservo-me, porém, para tratar deste a.s
s•mpto no expediente de qualquer das ~essões 
proximas, si ainda. se maniíestv.r semelhante 
oppol'tunidade e ·em presença do nobre 
Deputado. 

·· ·.Era o que tinha. ã dizer. (Muito be1íi; mui:to 
bem. o. orador e cumprimenlado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encel'· 
l'ada a discussão e adiada a votação. 

o Sr. Presidénte- Está finda a 
hora elo expediente. Passa-se [ L ordem do 
dia.. . . . 

Nessã oecasião, referindo-se á inconsti
tucionalidade do projecto, o que o obsta.va a 
acceital"O, apresentou um substitutivo, no 
qual estava consignada a medid<~ ... prophy
Lactica ora;em discussão. 

Era natural, portanto, (lue a defendesse 
agora. 

os oradores que teem impugnado o pro
jecto declaram-se todos par tidarios da vacr,i
naçã.o, contrariando o projecto, ent retanto, 
porque torna oompulsoria. tal medida. hygie-
nica. · 

A discussão, pois, não pôde ser trilvada ·no 
terreno scientifico, mas no da obrigatorie
dade, que para os contradictores do pr ojecto 
implica. uma violação dos principias que se 
referem a, liberdade individual e á liberdade 
espiritual. 

Quanto á primeira, não sendo adinissivol 
a existencia de direitis na.turaes, é claro 
que o direito individual ê sempre limitado 
pelo direito collectivo. O Estado, não sendo 
concebível como uma entidade meramente 
politica, n.em tão pouco como uma entidade 
merameu te j uridica, mas S()ndo a liás um 
meio proporcional entre a. tr a.J ição e a inno
vação, limita ou dilata a · esphera da saude 
individual, de confo1•midade com os princi
pias scíentificos ou outros que concot•rem 
para. o desenvolvimento da. civilização e do 
bem estar geral. 

Nesta ordem de considerações }lroseguc o 
oratlor, demonstrando que no caso pal'ticulal' 
de que se trata, é um dever do Estado a 
adopção compulsoria da vaccina, cujn, effl-

ORbEM DO DIA cacia como preventivo da va1•lola e cuja 
innocuidade tecm sido assás d·amonstradas. 

O Sr. Presidente- Não havendo Quanto á liberdade ospil'itual , nada tem 
nume<·o legal para se proceder âs votações, que ver com ella 0 Estad.o, emquanto ella, 
passa~se á. materia em discussão. na deliberação que houver de tomar 0 na 

E' a.nnunciada a continuação da 2adisonssão execução do acto, não compromctt01• os di
do projecto n. 121 A, de 1904~ tornando obri- rei tos de outrem. 

·· gatorias ~::m toda a Re:pudlica a vaccinação A convite do Sr .. Presidente 0 ol'ador, in-
a revaccinação contra.a variola, com parecer terrompe 0 seu discurso, reser vando-se pa.{'a, 
da Commiasão de Instrucção e Saude Publica em outra occaslão, desenvolvel' otltl'a ser e 
e substitutivo do Deputado Erico Coelho. de considerações. (Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Presidente-Tem a palavra Comparecem mais os S1·s. Sá. Peixoto, Ho-
(l Sr. Carlos Teixeira Brandão. sannah de Oliveira, Passos Miranda, .Carla~ 

de Novaes, Indio do Brazil, Urbano Sant os , 
O.Sr. <Jarlos Teixeira .Bran- Christino Cruz, Raymundo Arthur, Bezerril 

dli.o vem corresponder ao ap:pello do il· Fontenelle, Thomaz Cavtüca.nti, Francisco 
lustre Deputado·por Pernambuco, o Sr.Bricio Sâ., Frederico.Borges, João Lopes, Edua.rdo 
Filho, defendendo o projecto de que é re· Studart, Sergio Saboya, Eloy de Souza, Al-
lator. .. · · ' ·· · ·· ·· · · - bertoMa.ra.nhão, Paula e Silva, Trindade, 

Antecipa .d~ste modo as considerações que A bdon Milanez, Medeiros e Albuq UBrq ue, José 
· thlhâ de fazer em momento opportuno. , Ma rcellino, Pereira de Lyra, João Vieira, 

··· • ·. A · at"titude ·do orador · na. defesa do pro Malá.quias Gonçalves, Esmeraldino Bandeira., 
. jecto · é perfeitamente coherente coin a que Cornelio da Fonseca; Estacio Coimbra, Pedro 

teve oanno passlj.~O quando discutiu o pro- Pernambuco, Angelo Neto, Rodrigues Dor ia, 
'jacto que · reorganizou os serviços 'da ·hy - Oliveira Valladão, Neiva, castro· Rebello, 

. gi~ne~ · · ' .· . · · ·· Tosta., Bulcã.o Vianna, Felb: Oaspa.r, Sa.tyro 
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SESSÃO EM 2ô.DE -AGÓSTÓ I'>E 1904 535 . 

· Dias, Augusto .de Ft'eitas, Rodrigues Lima, O Sr .. Presidente--'Tem a pala-.. 
Eduardo Ramos, Bernardo Horta, Galdtno vru. o Sr. Paranhos Montenegro. 

: Loreto; Jus(; ~Ionjardirri", . Heredia de ; S!l., 
Nelson de Vasconcellos. Bulhões :Marcial, o Sr. Pa.ranhol!!lo Mont.~negro· 
·Oscar Godoy, Aug"usto de Vasconcellos,. Sá. ~sr. Presidente, con!'orme tive ocoasi.ão .de 
Freire,Erico Coelho, Belisario de Souza, La.u- e~plicar hOutem á Camat·a dos Depntados; 
.rindo Pitta. Henl'ique Bot•ges, · Cruvello Ca- o projecto, cuja votaçãG final V. Ex. a.ca.ba 
valca.nti, FPa.ncisco Veiga, Estevam Lobo, de annunciar , foi impresso com alguns eqt~i
Gastã.o da Cunha, Ribeiro Junqueit•a, Astol- vocos de redacçã:o, e para os $&na.r é que . 

, pho Dutra, Carlos Peixoto Filho, Antero Bo- venho apresentar as seguintes emendas. (L~.) 
telho, Carneiro de Rezcnde,Joã:o Luiz Alves, 
Leonel Filho, Lamounier Godofredo, Carva. Vêm á. mesa, são lidas, apoiadas e postas 
lho Britto, O!egario Maciel, Galeão Gat•va· con,)uota.mente em discu~«ã.o, as · seguintes 

· lha! , ~ernardo de .C.~mpos,~rorcil'~~- da Silva. EMENDAS 
Fra.nc1sco Romeiro, Rebouças de Ca.rvalllo, 
Arn.olpho· Azevedo, Amaral Cesar, Ferreira A' ,·er!acçüo fin al do p;·ojeclo n . 26 C, ele 1904 
Braga.,.José Lobo, Leite de Souza, Pa.ulino 
Carlos, Francisco·"Malta, Rodolpho ~liranda, (Rcforman clo o processo ele fa ll enaias) 

; Hermenegildo de }.loraes, Joaquim Teixeira 
· Brandão~ Cosi.'\ Netto, Benedicto de Souza, No § 1° do art. 116 - Supprimam·so as 

Carlos Cavalcanti. Elizcu Guilherme. s0 ,1res pala.vras-hypothecarias,pignoraticios ou-. 
d S O § 2• - Redija-se d() seguinte modo : Si 

os autos, .Juvenal Nlillor, ·:vrarcal Escobar, · bypothecarios, !Jignol't\ticios, ou procedeu- · 
Germ:mo Has8locher, Riv::ulavia · C(lrl'êa, t(\S do acção l'eal, proseguirão com os syn
Victorino Monteiro, Domingos '[ascarenha.s, dicos 8 curador flsca.l, ou administradores, 
Vespa.siano ele Albuquerc1ne, Diogo Fortuna e não obstante a snncrvenioncia. du. fu.llencia.. 
Homem de Carvalho. "' 

Dei:-cu.in de comparecer com causa pu.rtioi- Art. 160 - Em ver. de l/3, digu.-se. :,. -:-
pada os Sr·.~. Enéas Martins. Raymundo l/2-de u.ccordo com a e monda. do· St•. Fre-
Nery. Arthur Lemos, Antonio Bastos, Ouedc- de rico Borges, que foi approv,.du.. . 
lha "Mourão, .Joã.o Ga,yoso, Pereira Reis, Mo- Saia das oosflões, 26 de agosto de t904:. :..... 
reira. Alves, Arthur Orlando, Epaminondas Pa1·anhos Monteneg•·o. · 

· · Gracindo, Felisbello Freire, Leovegildo :Fll-
gueira.s, Vergne de Abreu, Tolentioo dos O Sr. Pl.'e:o;ãdente- As ·· emendas 

· Santos, Ma.rcolioo Moura., Irineu Mli.chado, aprc~entadas, conforme acab<\ de dcclal'ar o 
Fidclis AI vos, João Baptista, Silva Castro, Sr. presidente e relator da. Commis&io, 
Beza.ma.t, Abelardo de Mello, Julio Santos, visam me.lhorat· a reda.cçã.o do projeuto, que 
Viria to Musc<mmhas, BemaPdo Mootoii'O, oão foi feita, em nu·os pontos, de accõrdo com 
João Luiz, Ponido Filho, Francisco Burnar- o vencido, por um equivoco, explicado bon
dioo, Ad:tlberto Fen•a.z, Antonio Z:u!ha.ria.s, tem pelo nobre rclatot• e qno li<:a sanallo com 
Henriq11P Sallcs, Lindolpho Caetano, Rodol- a. apresentação 1las omenda.s . 
pho Paíxfw, Padna. Rc:umdo, Josuino Car- Nestas condições. a.s roforidas emooda.s es-
dozo, Domingos de C.I.Stro, Valois do Castro, tão uo caso de SCT' acccittiS . 

. Fernando Prestes, Alvaro de .Ca.rvalho , A zoe- Nlnguem mais pedincto <t pala.vr;L, é oncer -
vedo M:~rquos, Can~Hdo llc Abreu, Barbosa. rada. a discussão. 
Lima, Angelo Pinheiro, Ja.mes D;trcy e Cas-

. .:>ia.no do Nascimento. JJ;m segui da, d posb a votos c approvada, 
E sem causa os S1-s. R.ogol·io de Miranda, (salvo a.s emendas) a.t·edacção final do pro- · 

José Euzobio, Dias Vieira, Anisio de Abreu, jecto n. 2G c, de 1904. 
Virgílio Brigillo, Affonso Costa, Elpidio Fi- 1 

: aueiredo, Moreira Gomes, Mello Mattos, O Ih:·. Brieio Filho (peta ordem) 
. Pa.ulino de Souza., Ca.m.illo Soares Filho, . Su.- l'C(!Ucr verificação dt~. votação.. . . 
bino Bat•roso, Camillo Pra.tes, Costa. Junior, P!·ocedondo-so â vorillcação, reconhece-so· 
Alfredo Vareh\ e Campos .Ca.rticr . terem votado v. favot> 102 Srs . Deputados e 

contra 6, t ota.l108. · · 
O Sr. :Presidente-Convido os Srs. Posta a votos, ~ ~tppt•ovatla. a seguinte 

i Deputados a occupa.reril sous logares. ~menda. 1lo Sr. Pa.raohos Montenegra: . . · 
Ha. numero pa.l'll. se Pl'OCedel' á.s votações (No. § 1" do n.rt. 116: - Supprima.m-ae 

-das matarias constantes da ordem do dla e a.s palo.vrã..~ - hypotheca.rios, piguora.tlcios 
.-~Ia.S que-se:acham sobre à. mesa. .. . .·. ou .. . » 

E'. a.nnunc.ia.da. a. . d.iscussã.o do. rcda.cÇã.o 
fina.l .do.}>rojecto n : 26, da 1004, reformandp 
o ·processo de tàlhmcias. . . .·. · 

O St•. Brieio Filho .(pela ordem) 
requer vet'iftcaçâ.o da Tota.çào. 
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DÁ·CAMARA 

· · . Procedendo·se· á verificação, rec()nl:lece·se na.~Jiralment~Hí. Commissã.o de Orçamento;. 
teróm i'i.itadO a: favoi· 106 e contra l - para. que ella se pronuncie sobre ellas ... ' 

· tota.l.'J07. .. Essas razões obrigam-me a julgar que· 
. ·sfih sucéessivamerite postas a -votos e a.p. deve ser rejeitado o requerimento. 

·provadas . as seguintes ·emendas do Sr. Pa.- Em todo o caso, a Camara resolverá como 
·rarihtis:Montenegro: entender mais conveniente. 

__ · · -~0 § 2°redij(l.-se do seguinte modo: ......, Si 
' 'Vhypothecarios,- pignoratícios ou precedentes O Sr. B1.~icio Filho (pela ordem) 
. de accão .real, proseguirã.o com os syndicos e -Que o illustrado representante de S. Paula, 
·''.,curador ·fiscal, ou adminíst1•adores, não membro da. Commissão de Orçamento, diga. 

-(i'bstante a superveniemüa da fallencl<~.» que o requerimento do digno r epresentante 
:Art~160:- Em vez de l/ 3, diga-se l/2- do Rio.Grande do Sul não tem razão de ser. 

:de accordo com <~ cmendn. do Sr. Frederico porque elle, na qualidade de mernb1·o . da. 
Borge,s, que foi <tpprovada.» mesma Commíssão. jâ se pronun<>iou ácerca 

E' a redacção finaJ approvada assin1 emen- da ma. teria, isto se comprehende, isto se 
dada e enviada á. commüsão de Redacção adroitte; mas, Sr. President e, que S.. Ex. 
para redigir 0 :pt•ojecto, de n.ccordo com 0 diga que o rB(lUerimento não tem razão. de 
vencido, antes de s.er enviado o referido pro- ser, porque o PI'Ojeeto tem de ser enviado á 
jecto ao Senado. Commissão de Orçamento, a.hi é que penso 

quo S. Ex. usou de um argumento sem 
· }<~' serudeba.te approva.da a redacção fina.l base. 
dôprojecto n. 152, do 1904, para ser· enviado ·E' certo que :;. commissão tem de se pro· 
ao Senado. · nunciar, mas o seu pronunciamento no caso 

Sã.o . successi vamen te postos a votos e re· ê um pronunciamento rcstricto, é um pro· 
. jeitados os requerimentos do Sr, BarbOsa. nunciam~nto muito limitado. 

Lima, oiferecidos nas sessões de 17 e 20 do O Sa. ·WENCESLAU BRAz- Ma.s ' exacta" 
c<iiTente,· · mente sobre o assumpto. · 

E' annunciada a votaç.ão do requerimeoto O Sa. BRim o Fu,uo ~A ma.rcha ·é ·a se-
.. do Sr. Soareà{!O$ Santos par[t que o projecto guinto: a Commissão de Orçamento, em f..t.ce 

·u.·3o A, de 1904, volte á Commissão de Or- do novo Regimento. tem de· fazer o seu 
çamento, aftm dé. que a mesma· interponha _pronunciamento exclusivamente sobre as 
novamente o seu parecer, informando si as emendas._. ·· · 
d1ispeza.s constantes· do mesmo projecto 
poáem ser autorizadas com os recursos ofl'e· O' SR · WENcmsr.A.u BRAz-· Emendas que· 
1•ecidos pela. rendtL ordinal'la do paiz e, no tratam do assumpto • 
~so' neg~tivo, quil.es os meios que são jul- O SR. Barcro Fu.uo-, ..• ttugmentan dD a 
gados sufflciontes para a a.cquisiçã.o .do ma. despeza ou diminuindo a. l'oceita.. 
teria.l . fluotuaote do que necessita u. nossa o S:a. WENCESLAU BnAz- E neste caso estilo 

'marinha.· de guerra (requerimento este oife- comprehendldas as emendas do nobt·e Depu-· 
recido no correr da 2" discussão do proj!)cto taflo o Sr. ~a.t•bosa Limu. 
n·; 30 A; de 1904)• O Sn. Bnro10 Fu,uo-Mas, Sr. President e, 

o 8r. Galeão· Oa••·yoiibal (pele! a Commtssã.o de Orçamento só tem de se 
ori.len~) -Sr. 'Pt·osidento, () l'equerimento pPonuilciar sol·re estas emendas, o que im· 
do nobre Deputado pelo Rlo Grande do Sul porta dizer que o seu ,juizo sobre ellas 
não tem razão de ser•. . não comprehende a. ma teria do requeri~ 

monto. · 
.O .SR; Bnrcro Frúm- Tem. 

Uma Yez que o projecto tem de ir fJ • 
... O SR. GALEÃo CAitvALIIAL ~Em prrmeiro Commissão de Orçamento, por força de um 
lagar, a. Commissiio de Ot'ca~ento jú emittiu dispositiYoregimentitl'e, uma. vez que, em 
. () .seu •parecer .• · virtude desse dispositivo. . a Commis!ão só 

OSR . SoARES DOS SANTOS- Não~poia.do, se :pólle pronunciar sobro taes emendas, 
O S:a. GALEÃO Cii.RYALHA.L _ , .. em se- pede O illustre representante do Rio Grande 

,grindo Jogar, em discurso que proleri, tive do Sul que o pronunch\mento seja. geral, n(} 
tamliem occasião dé prest.at• a s. Ex .•. as in- iotüito de esclarecer a. Camara. · 
formações que pedia. · · . . . . Si o req uer~men to do digno .rapresenta,n te 
; ·,:Accref$ce· ainda; uma cil'Cirmsta.Qcia., que do Rio Gr.ande do Sul pudesse embaraçar a. 
velll demonstt'ar a de~necessida.de. do reque- marcha do projecto, ett comprehenderin. que 
i'imàntó;· o é o facto de que 3.0 projecto ém se impugnasse 11 approvaçiio do referido .re
dobà."te foram o1ferecidas emendas, as qufl,es, querimento; mas, si o projBctojem mesmo 
po1• disposicão regimental, o obrigam a. ir de ir á Cornmissão, si tem de ser perdi_do 
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, . O 8r. Presidente - Texn a. pa 
lavra. pel11. ordem o Sr. Wenceslau Braz. 

Ô tempo, nã.o .é muito que, seja appro:va,d.o 
·o requerimento;' que Pl'Oporciona. . á Com
missão . o ensejo l)(tl'a um pl'()nuii(!iaínento 
geral e amplo· sobre a materia, levando etn O Sr. "Wenceslau Braz (pela 
linha de conta as considerações que foram qrdem) .:.._ S1< Presidente; pedi a. palavra 

·ex: pendidas da tribuna.. · · . ·· ·para eocaminh·,n· a votação. ·.i;.: ·· 
· Viê-se que o •·equerimcnto não. embaraça .. Estou de pleno a.ccordo com as palavra S"·· 

absolutamente a marcha do proje~to, o que pronunciadas pelo illustre membro da Com
elle faz é dar ma is amplitude á fa.culchule da missão de Orçamento, o meu oobro amigo, 
Com missã.o. De facto, em Vil'tude do R.egi- represent..'tnte de S . Paulo. . 
.m,ento, a Commiosã.o só s.o põde pronuociil.r ·. Elt'ectivamClnte, de accordo com o Regi-· 
S?br_e ~ emendas ~ugmentando a. despeza. ou meoto e deante áas emendas apr eseot<\das 
dtmmumdo a re!!ett a. ; cntãu o nobre L'apt•e-. pelo m ustl'O Deputado do Rio Grande do 
ilcnt:lnte do Rio Grande do Sul, uma. vez quo Sul, o St·. Ba.t·bosa. L! ma. o projecto, com 
o projeeto tem · de ir á. Commis:>ão, quer essas emendas, tem de ir <i. Comroissão de 
que esta se pronuncie .:oro mais ampliGulle Orçamento. • 
sobro o assumpto,. pa.ra. que a Camara, por Dlz 0 .ut. \65, qne é exa.ctamcnte a.quc lle 
sua- vez, com melhor conl1ecüneutc~ de causa. em que me baseio : 
possa. decid ir a l'e>peito . 

«Ta o to nll. 2·' como n:.. S• discnssã.o ri e Erarnestas, Sr. Presidente, as pouca~ con-
·;;iderações que ti.nha a faze 1. , em di vergeacia qualquer projecto, a.s emendas ou artigos 
d :r: a.dditivos, creando ou augmcntanJo des-. as que ·. oram expandidas da. tribuna pelo peza.s 

011 
reduzindo a receita. publica, 

11lustre representante de S . Pa ulo . (:ltuao não porlerão see admittidu.s a.o debu.te e 
bem ; muito bcrm.) .· d C 

ú. votaçii.o sem pt·év i o parecer a om-
O Sr. Soares dos !Sa.n·to"' _ 1nissã.o de Ot·ça.monto." 

Peço a. pu.la.vra pela ordem. Ot·a.. Sr. Presidente, ltu. emenda., apresao· .. 
. ta,da. poio St•. B:trbos:t Lima, que diz o se

O Sr. Presidente-Tom a. paltl.Vl'.l ·gn.inte : 
Pela ordem o Sr. Soat'es dos Santos. . . · «Art. l.• Fica. o Governo <~.Útorizu.do 

· a. rutlliz:J.l' u.s opct•;\ções do credito neees-
. O Sl~. So1u·es do8 . Sant.o~ _(pela sa.riM á acquisição do m:Lt.cr ia.l ·naval 
•J i•dem) ,;._Sr. f>resiJentc, jlllg.wa.-mo dispen- consiante des&e projccto, com tanto QUe o 
sado de fa.'wr qua.osquor considerações em sorviça de . jut'oS 0· amortização do . Gm-
u.bono du .r cque['unento que a.prosantoi, r u- prostimo i~ue· for contra.llido para. esse 
ln.tivaruonto á Qtto~tlio m1~gm~ d u. roror ma do fim não cxccd~~ t!Cl 4!10 .000 I~ por .a uno. 
ma:tm•ia.l.lluctua.ntc d:~ . no3Sll ma.rlnlla. do · Ao u.rt . 4• do substitn tivo da. Com-
guert•a. . missã.o do Mar-inha. e Guerra, accrcs~en· 

Tão c!a.t•o era o rcquor-iment:>, tão pt·ooiso te-se: - razendo acompaohn.1• nos mes-
nos seus tet•mos, o relcrDbr.l va do t:~ l rnodo mos estabclecimento.s a. constr·ucção tio 
a. nocos.~ldade do soguit•mos mat•cha. úellnida cada. typo de navio e m tudas as sull:s 
o oor,:L, in.lispJOS;t.vol pa.r·a. ellog:lt'rnos a. phascs por otHciaes c operarias bl'azt-
nosso clesiderahtm, visava, em fim, com tal loiros, <tue se reve!ún•ilo por trionnios. 
ovtdeoeia um p.lvo organico tão especial, umo. vez ultimád~ as ollms qne esti-
que nunca s uppuz <tno a Ca.mo.ra chegasso a. verem seguindo e estudando. · · 
esse res ultttdo, de a.cllar que não necltlsslta de § Esses. officia.cs c opera.rios, do voltu. 
ooollccor si temos rccur$uS Jlná.neciros ordi· ú. Republica •. ~o incumbirão de construir 
narios ou extraoríl.ina.rios, e sim · quo deve nos ·~rsonaes brazileit•os navios identieos 

· 1,10icamente ponsa.t• em reconstit uir assa. as · á.quelles cn,ia. construcçã.o tiverem acom-
quadra, para o ll.m, quo j:~ · lembt•ei aqui em pll-nhado, devendo o Governo dotar. os 
(lis~mrso,dc cons~ruü-mos esquadra. no papeL mesmos a.rsena.as curo as machfna.s c · 

ma.terio.es necessarios. 
Pois bem r estou muito certo sobra o des- Sala. cias ses~ões, 23 de agosto de 190-t. 

tino que ha de levu.t· o meu requerimento; _ Barbosa Lima.» · 
sei quo á Cama.ra. o ha. de rejeita. r; e . nã.o · . . 
peço nada m&is-a mioha . conscieocia. ost4 A Commissãa, poda.n to, tom de dar p:~rc~er 
·r.r.a.nquiUa, .cumpra cada. um seu dever, sobt·o a. e menda., se>bt•e os recut·so.~ nceessa.r10s 
. como melhor o entender.- (J!•.tito ben~; muito para. tornar etfcCltiva a . medida. consignada. 
11em.)' · neste projeeto ; a Comn;Iissã.o· tom da. clizer si 

. . . .. . 

o ·sr. Wen~eeloú Braz - .Peço 
a. pa.l!l' V1'a pela ordom. · 

Vol, IV··. 

autoriza· o Governo a fa.zor operações de cl'e· 
cllto :ou si dará. recurso dentro das torça.s 
do praprío orçamen.to. · 

· I\!: 
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· ANNAES ·DA . CANlARA · 

E' . 'exacfu.meote o que deseja o illustre Procedendo-se <1 verifica\,lã.o, reconhece-se 
Dopubdo' p9lo Rio·Grande do Sul; que diz, que o .projecto foi approva.do po1• 103 votos 
-em'UJlll'equel'imento; . contra 21-total 124 votos. ' 

. ~'Requeiro que o pr<ijecto n, 30 A, 
de 1904, volte á Commíssão de Ül'ça-. O Sr. Brioio Filho (pela ·ordm>•( 
mento, aíim de que a mesma Comrnissão -Sr. Presidonte, pelo novo Regimento, desde 
inte:r>ponha novamente 0 SGU parece~,· que não tenham sido <tpresenta.da.s emendas 
informando -:-si as despezas constantes· em ultima discussãO dó projecto, pode-se re• 
do mesmo projecto podem ser autoriza.das quere:r dispensa de impressão da redacção do 
com .. os recursos offe1·ecidos pela. renda mesmo· Por isso desej~ria sa.ber si já se acha 
ordinaria do· paiz e; no caso negativo, sobre a mesa a rcdacção do project o q~e 
q~aes os meio~ que são julgados sutil· acaba. de set• votado, para fo1•mliltl.r o pe• 
cientes p:.1l'a. a a.cquisição do material dido. 
iluctuante do que necessita. a nossa. ma· O Sa. PRESIDENTE-Não, senhor, 
rinha de guerra.» o SR. B&raro FLLao-Eutiio me resel·vare i 

Basta a leitura do réquerimento apresen- para occasião oppoPtuna.. 
tado pelo nob1'e Deput<l.do. da emenda. apre· E' annunciada a conLinuação da 2• disctts
senta4a pelo Sr. Barbosa Lima e a do artigo sã.o do projecto n . 121 A, de 1904, tornando 
165, para. se ver que na fórma do Regimento, .obrigatoria.s em toda a Republica a. yaccinv.' 
independente de~te requerimento, a Com- ção e revaccinação contra, a ·variola., com 
missão tem de pronunciar sobre si ha. neces- parecer da Cornmissão de Instr-ucçã,o e Saude 
sidade de operações de crediios ou si as Publica e substitutivo do Sr. Daputarlo El'ico 
medidas consignadas no projecto ~erão custea.- Coolho. 
das por verbas dentro das forças orçamenta-
rias. O Si•. Soa••es dos Sa:ntos~SL' , 

A' vista disto o nobre Deputado por São Presidente, não venho propriamente: discutir 
Paulo tem toda razão , dizendo que o .rcque- o momont.oso assumpto. Ta.! é a. importan- • 
:rimento é perfeitamente inutil, porquanto o cia de que clle se reveste, tal é a sua 
project·o terá. de ir á Commissão para dizer magnitude; que resolvi-me a. trazer por os
sobre este ponto, em virtude da dísposiQã,o cripto as considerações que t inha a fazer 
lida., . sobre o mesmo. ·. 

voto; portanto, contra o requerimento. s~rvindo-me da amplitude c1ue me dá o' · 
... :Em seguida; ó posto a votos c l'cjcitu,do o. novo Regimento, venho consultar a V. Ex.; 

requerimento do Sr. SoM·es d'os Santos. si uma vez obtida a concossl'ío da Casa, po• 
derei fazer uso dessa faculrla.de que me d<í. o 
art. 105 do Regimento. O S•·· Pi•esidente-0 projccto vao 

á Commissõo do Orçamento par~ da.r pare
cor sobre as emenda~ olrorccidü~ pelo ·Sr. 
Barbosa Lima. 

Posto a votos, ú appt•ovatlo em ·3• dis
~ussão a onviarlo á Comrnissão de Reclaccrw 
o seguinte 

O Sr. P.-esidente - O Regimento 
diz: · 

.. Art. L 05. Não é pormi ttida a lei· 
tura rlc discursos cscri:ptos , exceptuados 
os rola to rios das Comm issões e as l'u.zões 
justific<ttivas dos projectos, ludlca.çõ~s 

PROJEC'ro e requerimentos, salvo pl·ecedondo h · . 
N. 76 A- 1004 oenQa copcedida pela maioria dos Depu

tuados prosentes . Essa leitura, porém, 
· ·O. Congrcsso NMional resolve: não excedera de m eia hor·a, e os r espe ... 

Art. I. o E' 0 Governo autorizt~do a conce- ctivos origina.es se~ão immediatamente 
.der, ·no corrente anno, uma segunda época entregues á Mesa para a puhlicação no 
de exames aos estuda.n tes de pre paratot•ios, Diario do Cong,·e.~so · » · 
abrindo para. isso o.necessario credito. Assim, vou submcttcr á. votação o requeM 

Art.2.0 Revogam-se a.s disposições em con- r imento (!o nobre Deputad.o pedindo licença 
trario. para. ler o seu discurso. 

Posto a votos, é a.pprovado o t•eq_tter i· 
O Sr. Brlclo Filho (pela o1·dem)- monto . 

. T:ra;t~~.-sa, sr , .. Presidente, de um projecto 
. ·. apresent;~.do · por mim ~· consideração da O . 8.-, Soare"' do,;i Santo"" lii o 

Casa;' · ·.· ·.·. · · ·. · seu discurso : . 
· Peço a. v; Ex, que mando procoder á vc- cNo projeeto que ostamos discutindo, ba 
rlficacão.da :v.atação sobreomesmo, duas questões importantes '<11 •lecidir-a. da 
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va.cciila, sua necessidade implicitamente re
conhecida como meio julgado . iodispeosavel 
·par"' debellar um mal que se diz epidemioo 
nesta Capital - e a sua obrigatoriedatlc. 
solução politicà que o projecto reconhece 
como o i11strumento capaz e unico para ex-· 
tirpa1• o mesmo mal, restltuindo a saude 
" uma população tlagellada pela varíola. 

A simples enunciação das duas theses dá 
a. comprehender a impol'taucia do assumpto 
'1 ue se debate, o qual estí~ a exigir de nossa 
))a.rtc, como legisladores, o maior critc.rio 
nas deliberações a seguir, porque o que 
esta. Clm jogo ê o perigo que ameaça a so
l!ieda.de com os imprevistos que possam 
.>urgir na applicação da lei _ . 

~Iai~ do que isto, mais do que <ts intel'
pretações que venham a ser aaonselh~du.s 
110 terreno dos abusos, alei que vae exigir, 
em nome de um critcrio scientifico es
pecial, mo<lidas ex.traordinarias coercitivas 
da libel'dade dos cidadãos com o fim proble
IDII.tico de dirigir o bem publico ; a. lei Que 
:por semelhante forma se antepõe aos prin
cípios garantidos pela. Constituição da Repu
lllrca encerra em si o gormon de desorga
niz,tção social, autoriza todas as violecchts 
a :nii.o póde deixar de descambar pelo dccliTe 
das imposições vexaturias, offeudendo a in
tegridade tlo lm•, desrespeita.ndo o santuario 
da famiiia.. ..·. · · 

O.projecto em seu artigo I• determina a 
obrigatoriedade da vnccinação e revaccilli1_; 
~ão em toda a Republica, o que quer dir.er• 
que o E~tado,leigo, proclam:\ a necessidade. 
(le urna medida prophylatica, com cxclnsiio 
de quaesquer outra.s·cornpet.encia.s qne pos· 
saro, porventura, condemoal-a com outros 
fundamentos scientificos, igualmente respei-
'laveis. · 

E para chegar a um resultu.uo satisfactorio, 
segundo o ponto de ;Vistlt e~troito da dou
trina que defen'de, o Estado não hesita.t·á em 
!J.ttent<J.l' contra a magna lei; irnpotlindo a li
vre acção dos profissiona.es, que, porvcnt tira, 
condemnem a mesma doutt•inn, por julgai-a 
constituir na pri),tica um 'perigo par<L a vida 
dos cidadãos. 

Ficarão por este meio reaonhecidos como 
ii:Jfallivüis os principias decorrentes de ttma 
t al doutrina, que é assim proclamada uma 
scienciu; offlcial e terá os seus representantes 
legítimos nos funccionarios . nomeados para 
tornar eil'ectivas as. extorsões autorizadas 
·na. lei. 

E' o regímen crea.do da in toleranciiL scicn
lista, que substitue. no domínio polit ico.as .ex· 
igencia.s e os dogmas da. velha ascendencia. 
religiosa, -submettendo ao caetigo de sua l'C· 
:provação systematica· todo! o~ argumentos 
.que contrarjem a mesma fé. 

E, todavia, nada mais natural do que a ex
istencia de opiniões dívflrgentes, trn.tando-s~ 
de um assumpto delicado como o da vaccina. 
em que sllo tão ditll.ceis as provas experi~ 
mentaes. · 

Por isso. apezar da boa vonta.de com que 
ella tem sido acceita, ~\ titulo de experioncía. 
nos P<~ir.es adeanta.dos d.<~ velha Europ<t , a 
vaccina jPnaeriil.n<t tem encontrado sempre 
os seus contradictm•es, os quaes teem igual 
direito de sustentar a opiciã.o contraria. 
do mesmo modo que pretendem estar com 
a verdado os infaUiveis L'ep1•esent:tntes da 
sciencia. otliciaJ. 

Dit'ã.o talv~z os que pretendem negar <t 
conveniencia deste a.1·gumento que taos oppo
sitores não podem pr'etendor o sacrifício 
dos que ucrediLam na etficn.cia tla vaçcina. 
e estão convencidos de quo sómentc 'por 
meio delta podct·ão conseguir a e~tincç,ão da 
V<\riola. nesta Capital, evitando uo mes!llo 
tompo que ella se derrame com igual in · 
tensidade nos demais Est;Ldos da União_ 

Em primeiro logal', é preciso salientar que, 
si uma parte tÜL popnlação tlo IF-Liz é par 
tirlaria da. effic:tcía da vaccina ,jennet•iitn a, 
e~se pessoal, que póde constituir u mct 
maioria., deve tambem 'reconhecer qnCJ todo o 
io1dividno vaccinado ou revaccioa.do pretende 
ter recebido uma certa dóse de immunida
des e , como ta,l, o seu organismo estando 
predisposto a 1•epellir o mal ou, na peio1· 
hypothese,a recebei-o em condições benignas, 
n1to dove · por isso ficar receioso com as 
prcdrsposições favoraYeis que outros indi
víduos 1enham. levados pelu teilnosiu de sua~ 
convicções, 

Em s '~gumlo logar ,si a vaccin:1 pudesse con
stituir rea.lmente nm serdco l"eil.o em benefi
cio da. popul;~ç.ão Jlagelln~la. pcb vnriofa a sua 
importancia tor·n;u··so-hia t~preciavel i peo: 
porção que o ma.! fosse dimiuuiwlo a~é a.sn<L 
cnrnplet:l extincç:'io. o este scl'ia o caminho 
pu.ru. conduzir os rcca.lcitrantes. v encidos 
pela evidencia da rea.lid<1de esmagador a.. 

Eis ahi o (tlW seria. logico il o que prova, 
ainda cont'~u. a obrigatoriedade . da vaccina, 
porque .~ó a convicção é capaz de ft\zer pro· 
selytos, tão faceis a!i:ís de organizar em srJ 
tr<1tando de as~umpto q ué se prcmle ao de~
envolvimenio da saude puhlica. 

Ser'ia sufficiente, pois, que as esta tistic<ts 
demonstrassem a sinceridade de uma ta l as· 
severaçã.o, isto é," eviden<liassem que a va
rlola. tem llesn.ppareDido após a vaccina.Ça.o e 
revaccínação de pessoas l'Csidentes nos Iu
ga.res infeccionados, bastaria isso, para da.r· 
a certeza. .de que ninguem se opporia. a ioo, 
cühtQão da lymphajenneriana, o quCJ prova 
ainda contra a. neceesida.de do pl'ojoct.o. 

Ora, o rogimen que se pretenda crear com 
a. i lliplan tn~iio da. obl'lga. till'iedarte é bom dt· 
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v:erso Ú() que se poderia conseguir · pela, ac- tender os interesses da. collectividade e pro
eeitação de uma doutrina victoriosa na opi· te?ter a saude publica 1 
nião naciooak · O· projecto em todas os seus i tens ofl'end.e 

A.verdaile._é que :1, prophylaxia .de J~nner de fucto o. estatuto de 24 de fevereiro. 
ainda hoje não conseguiu impôr-se como me· Declarando em· seu artigo I • que a va.cci
dida:neccssaria.. e de effic:una. incontestada. nação e a revaccioacão são obrigatorlas no 
p(}rque, si issiiu fosie, n. idêa.-não encontraria tort•itot•ío da Repulllica, a. loi virá. legitimar 

. mais impugnadores e seria a-rtnal um prln:- uma intervencão que contraria o princi)llo 
_cij!io reconhecido pelos exigcncias do pro· federativo, consubstanciado no art. 63 d:a . 
gresso . univer~al. Constituição Federal. 
·:-Pelo contrario; 0 que se deprehl'nde ela Allcl.s a materia de que trata o projecto 

·uQão· ·dos factos 6 que a vaccina cont inúa .nem mesmo PQt.leria ser incluído como .as· 
t d I sumpto de legislação estadual, porquanto o 

sen·do uma questão contro:ver i a.. a imenü~da. ret'erido artigo que dá; aos Esta' dos o ·direi-to 
aliás-, por e.Spiritos cullos c proftssionaes dis· de so reger em pot' leis propria.s, limita esta 
tinetos, qae contra olla. se br.tcm, firmtm· f:J.Cu ldade com a restricç:ão imposta de serem 
do-se em argumentos solidos e de convicçã.o re~peit.'\dos os principio3 constitucionaes- da 
irresistivel. · Uniã. j . -

O · pa.re<:er da. illustra.da Coromissii.o de , · d. d 
Sande Pnblicâ levou , por tanto , mulro looge E Dlnguem u•ã. que a. lei basien. a. Repu-
a sua a.fflrma.t iva., quando rleclara em nome blica robust.eÇa sob qnalquei· funda.roen~o· os 
da :conviCção de seus sígnat:lrios qtie « a effi· pl.'.Jcessos violootos qu1J degenerem Aro a:tten; 
cacin. da. vaccina. coroo meio prcvontivo da. tarios cootm a. liberda.dc individual e a. li-
·variola é um facto índiscutlvei ». -bernl\de dll consdencia.. 

d--~ d t Vejamos, entretanto,ao quo se reduz o a.r-
?m·a . evideucia.l' a. ver :w.e e urou. ai gumento invocado da .necessidade de defcn· 

prõposicão seria. ne~cssario provar q_ue o ln- der a. sa.ude public11, coroo meio de J'ustiftcar_ 
diYi<luo-- vacoinado ou revaccinado nao morre' 
de Varíola,. porque a tanto Díi.O. Uevia OOD· .a ··obi'lgatorled<ide da V<L(CÍila. . , .. 

. Sell.~ir a imrouuida.do que se propõe a prepa- Li u.UlUres que a Directoria. de Saudê Pll

. ra.r 0 organismo. paro. I'llSi~ti~ viotorio~a- blica, nesta Ca.piti11, decla,ra.ru. nã•.> dispôr de 
mente á devastação do mal. outro elemrmto para comba.tel' a variola 

.... Por outro.Iado, os factos teem ta.~ bem moa~ e que todas as suas PL'ovidencia.s flcamm li· 
.tr:i.dii ·_qiie indivíduos não ;a.cÇina.dos _-adqui.' !'llitadas a tor-nar elfectiva- a obrigatoriedade 

· · · d. - b · tia vaccina, estando, por~anto, depenJeot.e 
·L·em .. a. .. va.nola .em coa tçoes emgoa.s 0~ dessa. medida a terminação da cl'ise que es• 
·mesmo conseguem prolongar a existencia, tilmMpreseneiando. 
atraves>andophases de epidemias, sem nunc:t Ora.. d1_·:~.ote deste ar,"umento poder-~e-hb. wreln attingidos pob molestla contagiosa • 

. Por a.hi se vê que a.s estil.1.istica~ t<~olham a. acreditar que a varíola seja. rcaltuente umn. 
este respeito e-não dã.o, portanto, direito aos molestia que pela primeira voz irrompesse 
_governos part\ inter,·ir, de modo a sujeitltr oesla. cid;l,do ou que verdadeiramente <'Atta-

t · mos cuidando de realizar uma provldeocia., 
·os seus jurisdiccionados aos ac os lmpulsivos noica, julgada necessa.ria para. impedir a 
de uma opinião, scctarim; som van$o.gem l'E!a.ppal'íção do mal. 
immediata pam os interesses da sooieda.d.e. g• de est mnltar, todavia., que 8endo esta 

Entretanto, no cll.SO de -que tt•atamos, va.e Capital uma victima das inva.sões periodtcas 
o Go;veruo, poder. teropor<~.l, Mourolr uma da. varíola., .jamais os representantes - do 
.posiçãó q~e . não lhe compatc e decltLrar-so poder publico se sentissem de~illudidos d.e 
:pa.rtida.rio .de uma dolltl'inn. scicntiftca, de- outras providencitll! e tra.tassem de applieal

.. cretando. medidas tenden~ a tornar a vac- :ts. eom resultados mais ou menos satisfa...; 
._cina obriga'ioríu. em todo o pa.iz, com _frisante ctorios, no interesse immedi&to da popula.ç.ão 
,infra.cção dos textQ!l constltuciona.es. . . . l:lageliada. · 

Entre ai! determinações assccura.toriaa .dos E si oompulsarmos· ig-~alroento o.~ eatatis· 
direitos tndividuaes. a nossa. constltu1Qão tioas. ellas evídenciu.rão que tem sido m11.lor 
tra.çou .a. liberdade de consciencia •. quQ vale o numero dos indivíduos vo.ccinados nos 

.p8.Ia mais bella. conquista do i~ea.t repu_· .a.~uos ante;riores, comparativa;monte ao que 
bliqano. se dá na a.ctua.Jidude, sendo uatura.l oss11. 
.. Saccinar .ou,revaocinll-r .uma pessoa. co.ntra dÜfeJ'erica como re9uHado da. dll!!conftanca. 

_ ;t,;~:o~ta,de pxoopl'ia ,,.o,que é si não violenta!.' abertamente roanifesb1t~ cont~a. o novo· ge
&,Slla. <lQn.s_ciencia:. e _si e lia_ resistir, tornal·a .nerQ de· violeoclas, qlle busca substituir · a: 
d~iniüii passív(,JJ de , :Penaliila.des~ oque -'repre- çon'l>j,éf;ao e a perslwsao . - ·_ .. 

· sént~_ tê!,rnbem si não a. 1uspensão d,êl.!i ga.ra.Íl.~ Apezl\r disso. é cõmmum_a. erellça de que 
.~ias.C)onstitueionaes, substitwda a magna Jei uma grande pat•to da população . destaca. 
p819 arbit~:io, sob o _:lll.lso fllodameo~ de de· pita.! é vaccin!Ml:.t., o que 9.uer dizer 11ue ·~~o 
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medida propbylat'ea lembr:tda com ta.ntá liico qu~ o projecto apresenta, com o ftm. do 
insistoncia pela. actual Directoria. de Sa.tide legu.lizar a .1.u~ridade absolut.a em que se · 
não. constitue urna. providencia extt'<!oOl'dihl!,- .transformarA a a.ctu<Ll Dil·octori~ de · s·.tUd6 
rh1 eqne. pelo conti·arió. ella. tem sido 118. da Capital. ·· ·· · · 
muito empregada. sem resistencia. mas · n~o Por minha. 'J)n.rte, uão estou couvuncido de . 
conseguiu até hoje impedir a invasão e pro· que estes sejam os meios reclamados p0la. 
pagaca.o. das epidemias, que C!>Dtinua.m fa- :população pa.ru. vencer a. epidemi&. mas · a 
zen do nutn(ll'OS:I.S victim:I.S. minha opioião. que pt•cvalece · 011. defesa: dos 

Não tolhe a situação de vaccinados 011 re- meus interesses indiv iduaes, .não póde ir a.o 
vaccinados pura serem contados no numero ponto de impedir o concurso d;l,S convicções 
dos que succumbem. Nos qúart·Jis. por ex- alheia~. 
emplo. onde a. va.ccina está. sendo praticada Vàccinc-se quem quizer. Até Irt poderá. 
obriga.'torlamente, . mesmo <t.n~es da. lei , toem chegar a illustrc Oirecto1·ia. de Saudc, re
s ido muitas a~ pracas at<te:tdas de variola e presen tandr•· a intervenção otl1.c!a!, com o 
recolhidas ao Hospital de S. Sebastião. mti.s. tlm d•,! facilita~· os recursos que, porventura ,, 
a,0 q.u~ consta, a gr;1.ode maioria dellasde ralhe m <t ac~ão pal'tlcular. 
lá. não volta. mais. Com esse obje~tivo, oãv se póde negar 

Uma circumstancia. que nã.o deve serdes- que o Congresso Na.clona.L tem habllltad.o o 
prezada é relaiiva. á. · fil.cilidi\de com que a Governe com o~ recursos fi na.ncei1•os neces
variola. se desenvolve de prerereucta entre sa·rtos, a.ugmentando os serviç:os de hygienc, 
as classes desfavol·(lciJas d.l 'Cortutia. o que de modo a tornar clfecliva. 1< delf>,.;m. da 
pa.rcce induzir ·~coa vicção de que a l>oa. hy- saude publica . . 
gienc e o conforto do l:u muito podem Influir Foi mesmo mais lon~e o Poder Le;i>la~ivo 
para deter a il•mdiacão d<i- moles tia. . e con~erüiu oa exp1diçao do decroto n. 1.151, 

E' sabido tambem que a a.gua. coostitue um ele 4 de ,janeil'o do corrente 1tnno, qno o 
~lemenw indispeasa.vel na hygieno domes· Governo lJStá. executando. com <>s restricções. 

·t ica ; no ·emtanto, a -nosSa. Capital, apszar .impostas á liburdad.o individual. . 
d os r~c~rsos com que. tem sido dotada. nos Para completar o regula mento sn.nibrio, 
o:rçameotod da Re:publica; r.)sente-se diaria.- v ae · o Con g1•esso vot.'\r uma. nova lei de 
mente da ía.Ita. do precioso liquido, sendo con.cção, consentindo na obrigatoriedade da 
que ~ssa.s irreguluida.d.es in ais se refiectem vaecina, não ohstante os prioclpios Uberri

. :sol)re .. as cl~es pob~es, que, á mingua, d.e mos que se acbo.m consubsta.nciados no. Con-
:recursos, acostumam·s" aft ila l a. viver em stitúi('ão da Republica.. · · 
uma situação desleixosa., n(). ·meio propici&do Coutl'a osso p ."Ojecto e n votat•ei, pois, con· 
pn.ra receber a contaminação do maL vencido de qtia pJ.>esto uni .nobre serviço· ar) 
. Não~tarão, pois, ahi as causas a serem Governado meu pa.iz. 

devidamente. estuda.Llas o ClODSBIJ.Ueotemente Na ltepubllca não são felizmente es exagc
o~ inconvenientes que deverão ser r emovi- l'OS do Jil.natismo intolerante, <iiiB melhor 
dos; do prefe reoc!ll. aos processos violentos podem l'ecomrnenda r os serviços da publica 
que se preparam, com 'Crisante infracção (la.s admiuistraciío. 
garantias constitucionaes? Goveroa.l' consiste principalmente em 

Eu sou um convencido da. neeessid;i.de de prever; p 1·uvor p;.u•a pr•over. Pruver de 
insistir nos me!norameo tos materi<J.Cs, q_ue accurdo com o pro"ramrna. . repn btica.no, 
sem.gra.ndes ab~1os para o Tho>aul'O Naeiu· subo1•dinando a politica. ils nxieencia.s da. 
na!, hilo do a ltera1• forçosamente <~os condi· raoral, p11.ra prover o bom puhli.co. 
ções hygicnlças desta. cidade. Proceda. o üovet•nu Fmlel•a l. por esta Córm~• 
. Só assim terão desu.pparecido a.s invasões o ter;L cump rido esi;l'icta.ment~ o SOll dever 
p!)riodlcM de moles tias, cuja gra vidade niQ- rcpubiica.no. » 
guem . contesta e que t:1uto toem influ ído 
para. o nosso descrodito no exterior. O Sr~ (JorJ•êa, Dut.ra- Não tinlta 
. Com relação êl. . vu.r iola, pensa, eomtudo, o a.bsolutamoilte id<!a de tomar parte na dis· 

Govt>l'no.qucpa.ra dobellal-a, existe um unico cus.-;ã.o desio projectó~ nilo obstante ser as· 
c:Jominho - o ua va.ccina.ção obrig:l1or!t~, som sumpto da. s ua protl~iiã.t:l do medico c referir · 
lembt'<l.l' que melhores resultados po1lc t'lam se muito de p~rto :w · Distdcto FedCJral, que 
B01' conseguidos, visando o m;amo fim, dos- tem a. honra da ropi•esontar. . 
envolvondo o S(ll'Viço :1 seu cargo, creti.ndo · Lendo, i>~>rém, o pt•ojacto do Senado, veri
.llOYOJ ln1t1tutos para a. cUltura flo cowpo~. ·tleou Cjue ué via oecupar-se do nssump to 
a.mpl!nntla Oll postos vaccinicos, :Clcllltando apresentando uma emenda., que o porti. em 
emllm a. lymplm joanol•la.na par:Jo oa conven- éoniliçoos .de . ser acceito · pelJ. ·suu. consoien-
o\da• 411. v~~rntu.I!Qm dessa roo1mo prophyla· ela. · · · · . 
tlco, IIIIU tom o u.rroobo, 110m o ve~rlo!Jle dali Si fvr aceoitll a sua cmond:~., mnitas diffl· 
impOIIII)ÕBR Jndabltllt, tBm o oa.r.w~r ty1•an -cuidadas futura. serão sanadas. 
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Não vem tratal' de discutir o . projecto, outros, porém, sem merite a:Igum e mosmo ' 
pois elle tem· sido,já por vezes debatido nas sem moral. 
duas casas do Congresso por ora.do cs que Isto torm\ odioso o papel do medico, pape l 
estudaram perfeitamente a questão. Tratará. que fica restl'icto aos funcciona.r ios da. Dire
de' saber o seguinte: é licito rejeitar .um ctoria G~ral de Saude Public:í. 
projecto de necessidade urgente e iaadiavol Nã.o pôde, absolutamente, dar seu voto a 
e quC! deve .ser convertido em lei no mu,is semelhante deliberação. 
breve espaço de tempo possível? Propor a sub;;tituicã.o da· alinea d do art ~· · 

Tendo lido osa1·ts. l• e 2° do projccto do do projecto, pelo seguinte : 
Senado, diz o ora,ior que o ulti!Ilo desces ci- «Todos os otficiaes e praças das classes ar--
.tados artigos o põe de sobre-aviso, pois 'não madas da Republica, guarda civil, etc., de
dese.ja ter,· para o futuro, suepreza~ iguaes verão ser vaccinatlos e revaccinados pelos 
;is que tem tido depois da ' publicação do medicos dassa.s corporações, ficando os respe
Codi;so Sanitarío. ctivoscommandantes responsa.veis pelo cum-

De fa.cto, nesse codigo existem disposições primento desta. lei. . 
que não foram votadas quando se approvou Outrosim, o pessoal dos estabelecimentos. 
a .. reforma da. hygiene. Mas no projecto industriaos, fabricas, compaalüas. collegios 
do Seuado, na alínea E, que o orador lê, ila e institutos de ensino pelos medicas desse~ 
uma disposição que, com certeza,o Congresso estabelecimentos, sob a responsabilidade dos 
não teria accaito si naquella occasião fiz-es- seus respectivos gerentes e directores. 
sem acreditar que ella havia de ser regula- Nas escolas fedet•aes e r epartições muni
menta.da. para. ter a applicação que se lb.e cipaes pelos commi$so,rios de hygiene mu-
quer dar nicipal ou por profissionaes de sua confio,nça 

A vacclnação e a revaccinação no Brazil Nas casas particulares não poder•ão ser 
podiam, ha muito _tempo, ser consideradas compellidos a. se vaccinar ou se revaccinar 
como ohrigatm•ias, mas de uma obl'ig~J.r.o- pelos funccionarios das repar tições sa.nitaria~ 
riedade sem vex:ame. "Tanto er:tm obrigata.- officiaes desde que cumpram com este pre- · 
1•ias, que' ninguem podia. matricula.r seus coito exhíbindo attestados passsados peloB 
filhos nas escolas publie.:'tS e nos estabeleci- medicas de sua exclusiva corrtia.nça.,l> 
IDB.iltos U.e ensiuo 'sem apresentar os do- E' o que so tem feito até agor,~. no ex:er-
cumentos que as comprovassem. cito, n<1 arm<tda., na brigada p oHciil.l , corpo 

Nas repartições publicas tambem !linguem de bombeiros. eta. 
se podia inscrever · a concurso sem se vac- De faato, s i' ossas corpora.çOes teem cor po 
cinar. medico .proprlo, não h<L necessidacie de inter-

Tacitamente existia, portanto, a obrigato- vençãó do commissario va.occinltdor espe-
riedado. oial. 

Quando.'foi approvado o anno p~1ssauo o . Todas ::~.s fabricas e estabeleaimentos in. 
projectu da reforma da hygiene, poderia ter uustriu.L~s o collegios. (i sa.bido, toem medicos . 
nellu ftg11rado, como additivo, a vuccinaçã.o e proprios e elles devem auxiliar a acção do 
a revaccinaçã.o compulsorias. A' ultima horu., Podel' Publico vaccina.ndo e revacciuando. 
entrlltau~o, havendo o receio de que o pl'O- sob pona de responsabilldado dos respectivo~ 
jacto não p11ssasse,dera.m-se varias coucllavos geL·outes ou dircctores . 
e um pun&o de 'Interrogação foi colloca.do na Os particulares ta.mbem podem prescindir 
'Vacoinação e·ravaaclnaçã.o .obriga.torias. dos serviços da. a.utoridade snuitn•ía-, uma 

'. . Votada a reforma da hygieue o ficando rle vez que apresentem attestado de medico 
],lOSso o Governo de uma lei com a qual p!•ovando terem sido vaccinados. · 
alca,nçat•á. o eJttermioio da febre amarella E' sabido que muitos familias preferem 
e ou&ras n:wlestiu.s infecto-contagiosas, 1•e- vaccinil.r-se com medícos de sua. ex:clusiva 
solveu, então, apresentar um projec to sobre confiança, o que é muito justo, de prefe
<t vaccina.çã.'o e revacci1lação, que é este que rencia aos modicos da, Direct oria de Saude 
vem Hg ura do Senado. ·· Publica. 

E' u. rilovor du. obrigatoriedade da. vaccl· Apresentou ainda uma oiltra. emenda. dis-
na.çao e reva.ccinação p11rérn não da ma.neira pondo q11e os attes tados de vtwcina parn 
po!' que prete!ldem, fazel·a. sel'om válidos devam ser regist:rados no 

A regulamtlntação ::;arCL feita de modo, lnstituto Va.ccinico , . 
pensa o orador, que .exclusivamnte possam Não precisa encarecer a necessidade dessa , 
va.licina.r :e re~va.ccina.r os fllnccionat•ios .da. medida.. 
Directoria.Gera.l de Saude. . . Na mesma emenda procurou amenizar as. 

· .. , E~te. -monopolio ,proporcionará de c~rto a pen<J.s impostas pelo projecto do. Senado. 
'-recu~a do projacto por pa.rte da populaÇão·, Em. vez de 2:000$, seq_ue);!tro de bens, . 

. . poiâ, em geral, esse. ser viço será 1'eiio por prisão, etc.;pl'opõe simplesmente uma tnulta, 
. estuua.ntfJs de-, roedicina, ·alguns damet•ito, de l00$·e de 200$ na. reinc idencia., 
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Era.m estas as observnções que· tinha. O. fa
zer. Representante do Districto Federa.l, 
julga. ter cumprido um dever defendendo os 
int~resses dos seus oou~idadãos. (Muito be·m.; 
mmto bem. O ora(lo1· e c1&mp1'i·me:n!'ado.) 

O s.-. Pl"e!ilidente- Continua. a 
a iscussão do a.rt. 1 o. 

Si ninguem pede a p;~lavra, vou declnear 
encerrada. (Pausa.) 

De .modo q:ue a. q~estão era." e é mais .grave, 
entende. mmto roa.1s de pilrto coro os ali· 
cel'ces do proprio regimen republicano; . o 
qu& se poderia delllúnstrar. em um simples 
<J.parte. Tratava-se e trata-se nada. mais, nada 
menos do que de alargar a esphcra de 
coac~ão jurídica, de arrogar-se o Es Ga.do a. 
competencia de intenrir no don::inio rno1·al, 
de tt'ansformar os: peccad os em crimes e de 
abrir a porta escu5a. pela qual .ha de eatrar, 
como. uma das tremendas manifestações do 

O.Sr. Barbosa Lbna - Peço a. ospmto de selta •. a. pedanto.cra.ciu tl.colytad~ 
Palavra. L '· w pe. o saure do pA!Clal. (llta~to be1n.) 

O SR. PaESmHNn:- Tem a palavra. 0 TJ•ata-se, Sr. Presidente, do desconheci-
Sr. Barbosa Lima. mento f~rO?a! da melhor das garantias que 

--. .. . 
O.Sr. Bn,.-bosa Lima(·)- Sr. 

. Pres1dente, o projecto contra o qual tantas 
vozes se teem levantado e em cuja defesa. tã.o 
P9ucas se d1gnara~ a.c~dit, po1· roa.~s que 
nao. pareça, constituu·a. m• nossa historia. 
politica um momento vex·àacleiramcnte deci
sivo pa.t•a. a vida da Rnpublica. 

~ Quando, ha tempos, no em•ret· de uma vo
tação,' eu não pude ~opitar um movimento 
de imp.a.cieuc~a, e protestei contra a pretelição 
de se mstlt.Ulr r~ ohrigatoriedade desse re
curso propllyiactíco, apartes qae sur.,.irMn 

. de varios pontos deste recinto recu~duZ"i
ram-me a uml~ situação men &a.l de maior 
~urpreza aluda do queaqueUa uar11 recla.mar 
contr11 a perigosa. innovação . -

Lemoro·me-.e a ilim<u'a me permittirfí. 
(1ue eu o recorde-'-de que nessa hot•a. houve 
exclamações significativas , traduzindo um 
verdt~den•o espa.nto, interro"aodo·se-me · 
co~o ~ quo se poLiia pre~ender "razer da va: 
ccma.çao um ponto de proge;.tmin<.~ poli&!Co ? 

O n;wmcnto em que este epi~odio or.cor
r~u nao .CDmportav<t explicaçõc~ mais d"
tidas , ma.1s desenYolvidas . 

A co~fusã.o eru., p(Jrtanto. por pa.l.'te dos 
que ass1m exclamavam. 

Não se tt•atava. de V<lCCin<i<;,ão, de um pro· 
cesso prophyla,c.ttco a. ser conside'J'ado como 
um punto ol>!'iga~orio ou f:.teultativo que 
devesse ser mclurdo ou omitti~o em qu;tl
quer programm~ de um partido político. 

Tra:tav_a-8e evtdentemente nã o do pwcasso 
om st, nao do seu valor clinico não do seu 
alcance .scieniifico, mas si.m da prctenção 
que ~urgHa lllQ outl'a 0<t~u. do Congresso, que 
SUl'glra no Congresso cht Republica, de se 
emprestal' a e.~te processo prophyla.ctico a. 
f~r9a. que prornan.a. dos mttadameotos ju
rldJcos, de se lhe dar foros de lei tradu· 
zíndo em artigo de um codigo, para ~xÇJcução 
do q ul11 se poded;t recol"'.'Ol' e de facto se 

~ recorreria a multa e â. ca,Ieia. ' 

a Constltmça.o da Republica escreveu em 
seus canoues. 

_verifica-se com este projecto que <L Repu· 
bllca ha de continuar '" viver no domínio da. 
propa.g:anda, pot•que IJ.Uilnto mais imagi namog 
trad uz1da. na pratwa das nossas leis prima
ciu.es, llil!,ÍS nos atr'd.stamos dell11 na realidade 
da vida ju~idicu. ~ue Dos crsamos para Dós 
outros, po1s de;eJamos ver praticados os 
ensinamentos da. m~srna Republica, 

Nã.o ha.; Sr. Pres1dente, nada que Cal.'acte~ 
t•iz~ melhor, na<la {iUC traduzt1 de um modo 
m~1s :J.ccentua.io o 'V.er·dadeiro r egimen r epu
bllc:J.no _do que a plena, a completa, a.. leat 
sepa!·a_çao entre o dominio espiritual e o 
domtmo temporal; entre aquillo que póde o 
Governo, que manda pela fot·ça e aquillo que 
poilo o Gowll:nu que m~oda. pela. per;:;ua.são 
(apozados; mu~to . {lem); entre a lgreja e o E~
tado, ent~e o Esto.do e as Igrejas isto é, ou 
estas Ig.roJ&S appellcm para o b(l,culo episco
p:tl, ou ess:~.s Igl'e~a; :1ppe1tem pa,ra. o bacillo 
de cada. labora.torm de b<.~ctet•eolocrüt : ou estas 
Igl'e,jas ou essa~ ~or:poruçõos '~pp'ellem par a 
um. cre(l? theolog'lco ou mcca.physico, ott 
qumra.m fazer vingar dontt•inas que se dizem 
osc~,tada.s JJ(~ SClencm. (Apoiados; muito b~m) . 
. Nao so~os nós, us que combatemos o pro
JSCto, os mtolet·antes. !ntoleran~es são aquel· 
las a quem queremos dar combate. 

Não queremos impor sciencia. alguma· 
queremos que não nos imponham aqui!lo qu~ 
v!loe z.o encontro das nossas rno.ís cara s cou
vtcçoos. 

Qual é a. noss~ arma~ A nossa arml\ õ a 
predica; é a porsutLsão . 

Qual ê :.t.arma desses ouh·o~ ~ A ut•ma das. 
ses ,OlJ.tros é a .cadeia, é u, mutta, ll o sabre do 
pohcw,l. 

Qual dos dous é ma.is ia tolera.n te? 
Quem.é que quer impor~ 
Nós queremos prega.r, os outros querem 

carcerar; nós queremos .doutrinai' e os outroE 
o _que queJ:>elh~ Eu ia. di.zendo-·queimar~ma.o 
nao qjlero, Sr. Pres1dente, porque acima. de 
todos: os governos tampora.os, acima. da 
furç(.l. u.ppa.reate . de .todos os batalhões, de 
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t9das as ·esquadras; está uma força que •mais declamaçõés erradamente convertidas contra 
vale' do que tudo isso: a opinião publica. · nós: crê ou mo1Te. 
· ·Esta é que ha de tríumphar, mas. para que Nas civilizações em que o poder espiritual 
està.·triumphe, para. que siga o caminho com está confundido com o poder · temporal, nos 
mais vigor e possa vingar mais victoriosa- agrupamentos humanos ·· e nos momentos 
Jll.énte, não ha de ser acólytada pelo sabre do bistoricos em que o su.cerdote tem ao sou ai
policial, <não . há. de ser imposta pelo carce · cancé a espada. do guerreiro, quando o guei:·
reiro, ha de ser pelo vigor das suas pN· reil•o não é o proprio sa.cerdote, o Iemm:.t. é 
prias convicções, porque a verdade ba de pontifex et im,peratm·. 
triumphar peio que ella é, pelo que ella Nesta hora não ba que ter o trabalho de · 
vale (muito bem); não é, absolutamente, persua.são e destle que se ::.·ecnsa a acceita.ção 
pelo braço do policial, nem pela imposição de qualquer ensin;tmento moral ou hyaie
do Estado. . oico, é par·a logo vencido pela espada; ~ o 
. Este projecto é uma. monstruosidade. O recur:>o ao meio material, não ircp01·ta que 

futuro lamentat'á a. cegueü•a com que uma 0u me convença, b:J.sta que eu seja, vencido. 
numerosa cohorte fel-o passar triumphante· Esta confusão dos dous po:leres gera ainda 
mente nesta Ca.sa. hoje, naouillo que no mundo contempora:neo 
· Isto ê inconscientemente um testemunho é conhecido. pela rapublica occidenta1, as 

de verdadeiro a'l'rependimento por parte dos mais graves das perturbações, os embaranos 
nossos compatriotas, que não se apercebem os mais difficeis, para que a verdadeira i·e
d.o valor inestimavel dos thesout•os de tole~ publica consiga afinal inaugurar-se no occi
I'ancia: que a evolução da humanida,de tem dente. 
accumulado até o dia de hoje. Essa confusão G que é a matriz donde sabe 
. E' uma manifestação regressiva, profunda- armado de ponto em brn,nco o despotismo ; 

mente deploravel, que desconhece todos os essa confusão ê que nos da o melhor criterio 
lemmas.da tolm•ancia politica, todas ascon- da tyrannia, na accepção q_lte o vocabulo 
quistas verdadeiramente republicanas. comporta nos dias modernos. 

Sr. Presidente, reivindico para os que Nói! que nos batemos pela consel'vação leal 
comhatem este projecto todas as seguranças dos seus princípios e dos seus consectarios lo
insophismavois, a certeza ma.is_ patente.de gicos, do decreto de 6 de janeiro de 1890 e da 
quenós é que estam~s com o~ ~a1s caros 1?· Constituição da Republica. naquillo em que 

· teresses das populaçoes brazllmras. ( jfu,'tto ella instituiu a separação da. igreja do Estado, 
bem.) ..... ··.. .. . nós é ,tue somos os tolerantes, nós não somos 

Combatemos á somb1•a d11 btwdeira da, os fa.naticos; os secta.rios estão do lado de Iá· 
liberdade republicana ! . , nós ·não somos a tyl'imnia. e o despotismo ; à 

os· intolerantes estão no lado de lá ! ty1•annia e o desvotismo a:->sentarn os seus 
· Nós representamos a tolerancin. ; os secta· t~rraiaes da outra banda. 
rios estão do lado de lá ; uós somos contra o Aprova não está só mente no desdobl·a
sectarismo ; os únaticos estão do lado rnento dessas inducções ahstea.ctas e destes 
opposto ! . appellos 1 historht de todos os povos; a 
. Que é fanatismo ·~ prova. está. em um exa,me retrospectivo, por 

Que édespotismo ?- , modesto que sej[~, da, conducta daquelles quo 
O :fanatismo é oquelle a,canhado estado são acoimados de sectarios; e tanto vale dizer 

d'alma em que o espirito, encarcôrado em .rle positivismo, como uma excopção de sus
meia duzia de convicções! que não supporta.m peição para. nossos pronunciamentos. 
o contraste do verda.deiro -criterio scienti- S1'. Presideute; procuraodó demonstrar a 
.fico, .abusando . dos ensinamentos verdadei- verdade deste meu ultimo asse1•to, eu útllo 
ramente l'epublicanos, as quer impor pela ao publico, eu me dirijo ao con,juncto de meus . 
força. ·· · concidadãos com asse.nto nesta. CaJa, ouí'óra 

Ora, as nossas convicções, nós não ~~s que- dclla, nesta Capita.l agitada quanto sabelll.os, 
remo8 impor pela força; nós qum•ernos o como no paiz inteiro desconf'urtado, desalen~ 
mesmo que Diogones queria. com rola.ção a ta<lo e descriJo da pl'Opria Repu.blica. ! Di
Alexandre, que se não llOS intercepte o sol, rijo-mo aos meus compatriotas·, para fazer 
que se não nos faca esta sombra. escura, um appello á sua since1•ida.de o á sua leal
mercê da c1ual podem proliferar os germens dade, á sua boa. fé inquebrantavel, e apon
da.s podridões, os mais deploraveis, que hão ta.ndo para. as paginas da nossa historia pa,r-

. de corroer pelo intimo · as ftbru.s da propria. lamentar, para osAnnaas do Congresso . Con-
Republica. (Muito bem.) stituinte, en lhes pedirei : percorram nova-

•. Os -fana.ticos não somos nós; o typo do mente estas laudas, .e nos digam na sua. quasi 
fanatismo, a ·historia da civilização resume totalidade de catholicos, Eos digam de· llUe 
nas paginas do islamismo, religião que foi lado é que estava. a tyrannia. sombria., o 

,buscar o' 1emma que ·tem servido para. tantas despotismo inva.~~or, desrespeitando no rue-
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lllor da.s suas convicções a cada. um deste~ exercendo o seueulto, pJ~aticando actos de 
compatriotas, da que lado é quB cstftvam sua fé, inteiramente despida de qualquc1· 
ac1uelles que batalharam :pela. conservação intervenção indiscreta do Estado, e aquelles 
ele ·toclas estas manifestações da liberdade de outros que vão buscai' á Franç:1 contnr
consciencia. (11:-hdto bem.) bada dos dias de agora. os exemplos de in to-

Os factos, nós os podemos apontar um a lera.ncia. aggressiva. dos estaclistas que se 
um ; as provas nq.3 continuamos a ter aqui aponta.m como modelo e cuja politica é im
dentro; tiveram-nas aindana. legislaturapas· posta mercê elo couce de arma,s com que; n.s 
sada; muito provavelmente havemos de tel- tropn.s officiacs derrubam as portas de con
as nesta legislatura ! Os factos, as provas, ventos c cxpellom do seio dtt gloriosa Françt~ 
os documentos qne corrolJora.m as affirma· toclas as milicias, regulares ou não, qne 
ções genericas que estou aqui produzindo, n~quella terra continuam a prêgare a cn
mostram quo nós é que estamos com a sinar a doutrina catholica. V. Ex. j(t teve 
lJandeira da liberdade, que nos é que ser- occasii.\o do ver a11tü que, entre os que sus
vimos ao lo.do dos qne pr'opugmtm pelo the- tentam a necossid<.tdo de uma legação junto 
som'o de tolerancin.s , accumulado pela civili- á S:tnta Sé para regularizar as nossas rc
zação universal! lações com essa potesta.uo· eccle:'iiastica,, esses 

Tudo çtuanto Yenho dizendo pôde ser <:tYi- mesmo:1 :~ão os quo, incollerou tomen to, pro
gorado, apontando-se düt por cib, opisodio põom c. querem projectos de. lei, mel'~ê dos 
por cpisotlio parlamentar, o que toro sido I quaes, p. ara os padres, para os s tcordotes dv. 
invariavelmente, o que tem sido publica- igrejn, catholicn, que so l 'ccustuu u. ajudar-nos 
mente, o que tem sido honestamente <t nos- a fisca,liza.t• a lei dei casamento civil, que 
sa conducta. n: conducta ele nós outros. os ousam celebrar as c;}rimonias do matrí· 
sectarios, o's intolemntes, os fanaticos . · monio catholico sem incluir nas oxigoncias 

Nós enconGramos 1 Sr. Presidente, um peo- impostas pela sua disciplina. ainda mais esta 
jecto de Constituição em que so expuls~wa. elo -·a ele Si1l>Cl' si civilmoote j(t estavam 1'2-
paiz a ordem dos jesuitas, em que se pro- tmictos os conjuge.;; ; p:.tr!t esses, os catho
hibia a fundação do novos conventos, em licos dttqui recoit :.Lm cadeia, c os sectarios 
que se systemn.tizavn. em um Cn.non <!.S dou· d<l.qni oppõom-se â ca·.leilt receitacta para 
trinas o avisos em relaçi.í.o aos noviciados. os sacel'tiotes catllOlicos. (Apoiados; mv..ito 

Nós encontramos uma Consti!.nição em bem,,) 
que se mantinha o rogimcn excepcional àa.s Portn,nto, os scctilrios, os intolerantes nio 
leis de mão morta para. com a igreja catho- somos nós,e o publico sabo onde é que e:~t.ão, 
lic ~t do cuj,,s disposições pronutnavaro a cn.· poe que su.bc quem é rtne qum· impôr.no~ 
deia c mult~1. pétra o sacerdote cttthollco quo a convicção a ferro e a fogo. Nós só que
não iucluisse em snas obl'igações ecclesio.sti- t·cmos n. Jiberda.dc para prégat'. (tlpoüulos.) 
cn.s a de sómente casar religiosamente depois Nós que!·emos quo o Governo prohibn, a. quem 
ele ter verifica,rJo que o casamento civil so quOl' quo seja quo :Jo Ya!'!cino 1 Não, que se 
havia, ell'octuado. vaccinem, quem quizer tomo seu oleo de 

Todas o8sas modida.s coercitivas d(1 igreJa rlcino, sou aciuo nrscnioso, quando e como 
catholica na rmu. justa c nobre aspiração ontonder. Não, não pt·ohiúimos, não nos 
pa,ra o dosdobl'amento do sur.~. actividt.tdo c:.l- preoccupamos com isto, c1uo não é nossa mis
techetlca, todas es::Hts medidas ·tyeannicas siio. o quo não r1ueromos é roconhocor a..o 
no seio das quu.es brotava. a. convicção m:.tl Estatlo o direito de nos impor, a. titulo de 
velada do q_uo seus a.uto1•es consideravam o prophylaxiu., o medicamento que ententlor, 
consideram tdnd;:t a igreja, catholictt o smts hoje introLluzido por via hypodermica, depois 
legiões e milícias como perigo p[U'<.t a Repu- por vin. gastrica, o depois Deus sabe l)Or 
blicn,, quem as D,rrostou, quem lhos levou a que maneira. (Apoiados; muito benL) 
lança ao co1•ação, quem lhes deu combate Nós somos logico .~, e a nossa. logica não 
pela viela o pda morte? Fomüs -nôs, os se- anda eneouraça•.!a, de s~tbre om punho, com 
ctarios de hoje, contra os · intolerantes de a catadura do policial ClUO invade o laz•, pPin
hontem, o llão elo ser os int,olerantes de n.ma- cipalmente o lar Llo pobre, porque o do a lta
nhã aquellos mesmos qne hão de trazer mence collocado, o da alta, patente mili~ 
pn,ra. es'ta trlbuna as medidas coeL'<.Ütivas tar, o da. burguozia. gozadora uão invade. 
tendentes u. reprimir o liVl'O sm··ho das aspi- (Apoiados.) 
raç:ões da igrejn. romana.. 0 s ·r , c . 3: " · l"t 

Sim, Sr. Presidente, V. l~x., tolel'ante, ~· IIOM:Az "AVALC~t'iTI :- .. ~ 1o1.c lo 
espil•ito culto, tel'ê.Í occasião do, olllí1ndo pal'Ll. no ~enado qur, e .. sa medida em ;:,O pat a os 
~stas bancadas, indagar onde é que se sen·1 pob.~. es. 
tam aquelLes que querem a igreja ca.tl1o- O SR. BARBOSA. Lt:M:A-Eu sei~ eu tambozn 
Uca, como não importa que out1•a igreja, leio jornaos que cada paquete tt'az para a 
vivendo com a mais completa hberdade, nossa. cidade, de par com o livro que vient 

Vol, IV 6Q 
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(Zo paraitn3, ua ultima uovidade que, por sGr densaçã.o da.s normas, segundo as quaes bem 
r .. ultima, de\"C sa•vir-nos de codigo, de ca- se póde ver o que sejt a separação entrG os 
t.llecismo; eu tambem conheço o valor de dous domínios, . o da autoridade espiritual c 
ca .. ·Ja uma dossn.3 drogas litterarias e pseudo- do governo tempo1•al ; o àominio, á guarda 
scientificas, propinadas a. nôs outros por uo qual está pr·eposto o baculo, e o domínio 
uma civilização desregrada o dcscomedida, it gun,rda do qual está. prepo3to o sceptt•o. 
de um industrialismo sem norte ; tn,mbem «Jtu·a poli non sunt jttm fori, alice sttnt-Cce
n.s conheço, paPa evito1-as, nunca parn. pr-e~ sm·is, alice Ch1·isti leges, c!liud Pav.lus noste1·, 
t e.nder impol·as aos meus concida.dãos ! aliucl Papinianus p1·ccipit» ••••••.•.•. •••••• 

Sei que essa politica, si começou a:ffrou- ..............•..•.........•..........•... 
xanüo os laços da. monogamia., sem divorcio, •....•......••••.... , ...•.••.....••....•.• 
1 c~nd3. n.os contemporaneos nela sa,bedoria ~~ . 
d.~.tigr•:.j:'l. de S. Tilomn,z e de ~S. Pn.ulo, con· Na.o lia n:t~<1 mais claro. Uns casos sií.o 
rLuziu i;ambem o s::u autor, o Sr. Alfredo a9-u·3lles qu~ aeYe~n ser r~'\gidos pelos Papi
Na.:•uet, a escrever o livro rubro da p1•oua- manos; ?~1 t:·os sao aq_twUes <i. guarda. dos 
ga:ada das doutrinas do fntmo, filin,ndo-se· á quaes es.t.t~ prep<?sto !-'aulo de Ta1·so, o apos
r~eita do anarchismo! E s~i hrnbem que essas I tolo da. t:Jl:rancw . .: E V· Ex. percf.:lJe o que 
1.)1Bsmas doutl'inu.s, Gue essns m.esmos credor:; P07' ~~sa. mvoc1.1,ça? ::w. genio da civiUzação 
c1ue milita.m como :Pr~l'tidos politicos, no tn,- C ~\bhOJlC[l., <~O grn,nue _Pa.ulo, estou mais um<t 
<lamente na giorlos!L . Fra1.1ça.,. no mesmo I v~z _1~s~l'a.ndo as l~l~ha.s . systomaticas pre
passo! com o n1esmo vigor eom que reclu~s. dll,~~:.,oe::;, pelo ~~Jn_rüo ~ele ~úlern,_ncia que 
sam ao seusólo os convont;s, não trepidam na.., ... eu

1
_com a piedlCa. ~ublune do grande 

em aconselhar ClllC ahi so implantem os ev~l~_gc~J,zado~·· , 
convcntilhos! lv:.pr0 n.on<Ü<lo pelo nuro Pedro, 11or convi-

s.~o as meai?r..s que ropntu.m um perigo a Vêl' c{?~n ,J.udcus .. o_,~on~~ vot· <M mesmo te.mpo 
Iegmo de sotnma e que p.t•egam a neco.;sidado co~ ~·~nuw.s, exl)tubaudo-sc-lhc _que os seus 
da estabulação da. prosti~uição; que se reb3- ODStllcünenws, q_ue ~ sua acç:_ao religiosa, 
~all!-,.contra os conventos. e es·&ygmatizam q~e a. su,~ dontrm~.?:w persuastva ora p~ra 
JUrimcamente os conventllhos, invu.dindo, o:s qn_B ,..e;:,tav~m saL.ramen~ados com a Clr
por essa fórma, o domínio reservado á acção cmncis;:to e nao para. os circumcisos, Paulo, 
lentn., multi·seculrtr dessa preciosn, força con- 0 n.postolo d~s gentws, assimilando o que 
tinua, que, tomadas em cada momento de haYH\ d~ mais bBllo n~t civilisação roma.
tcmpo, pzorecc quo nad:l. vnlmn, mn.s que som- na 0 submclo 3.__9S altos pUJcaros donde domi
L:1atb.s atl'avés dos s-::cnlos, fazem as con- nava a evoluçao de toclos os seculos vindou
lltt·nct;Õe&l eternas, ail'RYés das leis de hercdi- 1'9_S, Pa.ulo,. o apostolo da Yet·clade eterna, 
ta.ricdade e de formn,çiio lenta do caracter D?-0 se Jungw .~ estreitas pPcscripções secta· 
do coração humr4no, na a.scenção suprem~. rw.s, fez c1u~stÔ;o do leva.r a boa nova a jll
pn.ra. os grandes ideacs da lmmanié!n.de ! d~us o ~ nao J<Hlcus, n circumcidados c '-" 

Não é a vlolcneia c:o galfarro, que multi- cu•c:mn,Cl.se:s. . . . 
pl:icn. o numero tio prisõc~. nom do fisco, que E o hSTi::td? que fuz hoJe? 
se desdobra ~m nmltaB, que consegue as ,A Re.publica que é. a.l~~tma,cousa diver:Sa. 
gra.ndes conqmstas c .:~ !icecça. D, moral. dest~ s1m~I~s. denommaçao- -l~stado, a. Re-

_A l~Ol'al viYe em urna ont1·a. <thnosphera; P;tul~cL~ /l~vldn~:nos em . vaccinad.os e nno 
nao pode, absolutn.mcnte, pr{wr·cüil• creseer vacc~n,l,..._o:s · _P<·ha os vaccmados, tudo; paru. 
re inn.r, nJ braç.o fol'te do poder· secu'l.w ! ' os nao vaccm.ad.os não se rcceittt por em-

Quando clh1. se encostou a esse b1,aço, ella q~w.nto fogueira porque Torquemada não 
foi a decadcncia de uma das fés mai.g })rodi- pu~e ren~scer n~stcs to::npos; mas receitam 
glosas que j:í trahalha.rn.m pela grandeza _!ioi.las as mcapac1~a~o~, si fol' possível, com
humana., olla foi a inquisição, o anto elo fll ,,anto ~lLW essns m!ieis não contaminem os 
o s11nbenito! (Muito bem.) ' ort!!oüoxos • 

. 8t•, Presidente, é incrivol que, civi1iza,_lo3, O Sn. TnoMAZ CAVALCANTI-Apoiaclo. 
fA~o,ntados, disciplinados pol:~ :sciencia, pela o sn GALEÃo CARVALIIAL-Muito bem. 
arte no que Çllla,s tcem d.o melhor, nós, os ~· 
llomcns dos dias de hojo, precisemos de ir O Sn. BARBOSA Lil\rA-Sectarios sim vós 
bus,;ar llcções n.inda no IV seculo da. Bl'a outrc~s, g~f'ados do positivismo, la.i·vau~s do 
r.llristã, ir vêr na Rttitu.J<-l dos g-mndes sa.ntos um fu.m_!Isrrw qnc lhes deprime os ccrebros 
c na conducta. dos polit.icos eminentes da- e.o_s expue, oncantoa.dos, á sombra impossi
quella, ê.poca muitas lições e muitos ensina- bi~lt~dos,_ quaes topeira.s, de on~o1•gal' as 
r.ncntos 111ua os polHi,;os o pa.ra os gover- scmtdl~çocs do sol da nova. sciencia.. 
nantes do momento a.ctunJ. Mentlca! A nova. sciencia anda num car-

S, Jer•onymo .)á. dizia., formulando um naval que a devo mrvorgonhar ••• 
pt·incipio que vale por LUYI::\· intelligente COil· 0 SR. THOIIIAZ 0AVAT,CAN'I'I-Apoiado, 
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0 Sn. BAHBOSA LDB.- ... com todas as 
roupagens ... 

O Sn.. 13n.ICJO F rui o-Anela a tê com um 
.ZJ Pereira â fronte. 

0 Sr. BARBOSA LDIA-••• c;ue ma.! a ciis
farça dN: velhos bandos da, metaphysica; ·é 
uma sclencia q <te prccis:t da, In nota. forjada 
pckr. E~ta.do (ap::Jic!dos). E' uma. sciencü:. que 
não fftz con(glista d0s ccrcbros: os derrauca; 
é uma scloncitt, quo akc mão da persuasão 
c d ~t convicç~ão: Yence prepotcntc; é uma 
sciencin que mcnt:.J porque nã.o 6 scieucia 
(mui.'o bem). 

E })Ol.' que não •j scioncia. ~ A scicnc:.ia ê a 
hlstol'ia dos pensamentos dos geandos ho
mem, é a coordenaçft.o das ideias qne ar
VOl'<U'a.m as men i;es excepciona.es de um 
Archimedes e de um Hyppocra tes, de um 
Lagn nge e de um Bichat, e não é essa sci
encia. Mricata, mal disfarçada em moh 
tluzia de fórmulas mathcma.ticas que dln. 
fülHific z~. 

Que scioncla ! 
Nôs temos visto, mes:uo aqnt nesta cidacle' 

]!l'odigilli7a.dos cmsina,mentos q no tanto toem 
Je erroneos nas suas arfirrnaçõcs como de 
agg1·es.~ivos para todos quantos se oppõ:'3m <L 
tal semente. E' uma cssencia. que serve de 
e~cabe1Io, sobro :1 qua.l dontol'es improvi· 
zados que dizem com aplomb que Augusto 
Comte estava cloudo o. pol'tanto, quem cEa 
Augusto Comte nã.o anda. multo longe disto. 
(R1:~o. Pausa.) 

Senhores, a theorht da, IoucuL'a se reumo 
msso excesso de subjectivismo ; o excesso do 
opposto, que é o excesso do objectivismo, é 
a. incapaciclado par•a obsm•var, encarai' os 
elementos que a naturczn. nos proporciona
cllama·sc illiotitis, c nós prefol'imos estar no 
pl'in:eiro lado. (M~~ito vem.) 

Como é esta sciencia. ·? 
N6s nü.o som9s um concilio, um<'t a.ssemblén. 

em qne se cliscut::l. uma sciencia, mas nó.:; 
temos uma commissão de saude publica e 
outra de instl·ucção pnblicrt, no seio das 
quaes se debatem assumptos scíentificos, os 
quaes teem de ser conhecidos pelrL Camal'a, 
que soln'e elles se pronuncia.. Logo, nós temos 
que oppôr a e.sta sciencia esGa outra. 

Vamos Yei' que sciencia é esta. E' a scien
cia. tlo materialismo est1•eito, a,pplicarlo, que 
diz que se sobrepoz e succedeu ao thcolo
gísmo e á metaphysica, levando·as de ven
eida, (lUando não foi mais do que urna, tl'ans
formação do espirito tbeologico e meta
pbysico. Um conjuncto ele oxplicaçõe.s que 
nada explicam, um conjUllcto de explicações 
que satisfazem por completo aos admira
dores ela a})l'egoada scim1c1a. 

Uma explicação que, si po1• exemplo to
ma,rrnos um a.utor predilecw, Hreckel que 

nos ensina r1uo as <louÜ'inas até hoje: ac:eci
tas n11 cl:imlc~ estilo e ~·r.:tdn.s, que só lJr.t uTn<t 
su?staue~a amca._q.ue é a pr~tyl,;!, e rp9 es~n. 

~~~~i~~~,:~1~o' c<~~~~~~lD<I~ ~~g~~.Y~~ ,·~;a ~;~-~o:u(b~ 
stanclas que nos impres5iona.m 11or es.tn. ou 
por iHF18!.la manei1'a, por es ta. OU l)~L' 
aquella fórzna.. 

g:'~~;~~!,~~ ~{\h~ d~~tm~~~~nc;~~ :~t~~i~~f:I~~~ 
pol'(lUe no tempo de Arlsto~elGs j:t n noQão 

~1~bs~l;\~~~~~eYf~~la0 rd~~~l~i~iJ;.}ulX~~~05.~~~ 
pclrJ menos, em quatl'o o1on.10nto::: :in(livi.::i
ve)s; dn.Li, ga'gü.:·.r:o.s ~tté Ln:.·oisfe.:·. fun..ra.-

~~~l'~, ~~~.i~~;~~}.~~~arr~;~~ cíc.l~i~:·~f~L, )~~;~~~~~~~~:a~ 
s~ancia 111}':~tcri~ha., quG vh·e na imaginaç:ão 
dos douttE'e:: r.nüdOL'U•JS, e flUC :ninguem 
~solou, e c~1;jos c.a.r~ctel' os, ninguem absolu
~~~;~ t ~ podo amua c. :•nncc:er ne:m pre· 

E' es:b, a scjonciJ. que se 1'·3hGlla c0n~ra. 

~~l~~}·~~i'ét·~ii1 ~lt ei~J~li~1~i:~d ee'~[~d~~,n~~~~~to~~~ 
C1 .l 0nd ~:.rio }>01' A:1gn.':lto Cnrnte, e f:Sse~ sa~ 
bios fo!·r.rm ur.c Lc~\·vfsier. um Bm·lihollet, um 
BG~' zr::lius, um Guiírroy, etc. 

/'..ll ! E' li. m-:;;.ma. ::;cie.nch dos lnctibiis 
lueclu: Zi·i, com:Cl. que deu e;:a ba.ncn.rota. ! 
E' a ~· c ~ ,3och que não vive uous a~mos, o em 
que o tlleoremn, de hoje é a mentira de 
amanllK ( m:!ilo uem,) seienc:ia. que ni'io tem 
a esta1Jlh datle uos a.licel'MS cyclo1licos da
qnellr~ outra; aqnella sim! n. YCl'Jadeira sci
encia!-lanç<ula. pelo genio de Archimedes e 
de Appollonkl. E mesmo contra cstr~ outra a 
mathematic11, l'ebellam-se 0:3 espirito:1, toma
dos ele uma metaphyslcu. espccit~l. mal aper
ccbülo.~ cJa,quelln. capacidade ver.ladeiramen te 
positiYa, que os fize .~s,; deixar de lado as 
eousu.s e se preocnpa;t• mais com as leis que 
regem os phenomenos. 

Aquella. outra. scienciv., de que nós iía.m-
1le.m tamos notLcia p~ra. consider·armos o Ci; - . 
tado em que se encontram taes cerebros ; 
aqu-e.lli1 outra sciencia, que nüo se contentou 
com a.s tr-es dimensões, com as noções c0m 
quo os Lei1Jnitz, os Newton, os Lag1.•ango, os 
Archirocdes :§zern.m a mathematict1. que de
vassou os céos, tizer~l.m a. astronomia. e nos 
enslnn.mm a. navegaç~ão; aquella outra sc:icn· 
CiO.. e .'l. sciencia. <h Clllé.t.l'ta dimensão, da 
quint,n, dimensão das i~ dimemões, a scien
C:Íêv dí:.S ui7n.ga.ç:Õ0S a.lgellricas sem a mi
nima utilid ~Hle nem o mínimo cunho positivo! 

Nós sn.bemos que sclcnciu. é es.!a ! E' a 
sci.enciu. ela. biologia me.ntil•osa, que vem nos 
fallarem. fól•mulRsque regem osphenomenos, 
pa1'a. nos uar a illusão ue um vigo1• al'lth
metico, c1ne este domínio scientifico niío com
porta, p<\l'l.t nos induzir a cre1' qne a bio!o-
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giajá caminhou tanto que póde traduzir as 
suas leis em fórmulas algebricas, por ma
neira a nos permittir qualquer grtto do 
previsão. 

Mentiras! 
E, si não, eu des:1fio o..os biologos, candi

datos ou não de empregos que vão resultar 
desta lei, (muito bem), eu clesafio esses 
biologos que sabem muito parn. me ons nar, 
a. mim, obscuro repulJlicano , n. que f<tçam, 
pelos jornaos o petas revistas desta Capital, 
a demonstração da reaiicbde de tal fór·mula 
do Konigm· ou da lei de Feschner, a que 
venham-me demonstrar que- e repito o 
que uma vez já disse aqui pa1•a dar uma 
idéa do valot· dessa scicneia phan"liastica
que o raio da n.cção, que o 1•aio P.entro do 
qual um tuberculoso é perigoso, se póde 
avaliar, paré~ caU.aindividuo e em cada logar 
dtt terra por uma fórmula, que vem a ser 

v-v 
1"=-;-:g 

Quer dizer : tem-se um individuo qual
quer ; toma-se o peso desse individuo em 
kilogrammos, que, como S•3 sa.be, é unidu.ue 
fundament<.1lmente referida ao metro, pob 
tem mil grammas e a gramma 6 o pe;;o do 
centímetro cubico do agua dísLillada a 
quatro gráos ; desse peso elo individuo ox
trahe-se a raiz quadt•u.tla. 

Está se vendo quanto isto tudo tem de 
apparentemeni.o scientifico, p:tra que todo 
o mundo acce\to como vordade,porquc a ma
thematicn. tom um pl'estigio muLti-socul1r, o, 
então, quando se quer fa.llal' nessas coüms, 
appQlla-se logo pa.ra - (! logica dos al[Ja
rismos ! - (ais o,) 

Não é verdade ; os algal'ismos prostn.m-so 
para todn.s as patifn.l'ias. . · 

O SR. Trrol\IAZ CAVALCA:-:rr-QLtando estão 
nas mãos de um patife. 

0 SR. BARBO!?A Ln.IA- Augusto Comte 
já dizia. que muita gente finge de sciencia, 
multiplicando os nomes provindos do grego 
barbaro ... Sün, grego bt~.rbaro, porque não 
era o grego de Tllucyclidos e de Homero : é 
um grego com que &e forjam meia duzia de 
palavr<\S p·1.ra fingir sciencia ! Por exemplo, 
o Sr. Fulano de Tal vac ao medico, ê exami
nado e diz-lhe o doutor, depois de uru ce1·to 
numero de pa::;ses cabalisticos : « O senhor 
está com uma neVL'opathia! >> Si dissesse : 
« O senhor está doente dos nervos », elle fi
cava na mesma ; mas, djz em grego, que 
accenta. melhor : « Est(~ com uma nevro
p~thia ! » Ahi, sim, ticou v. cousa completa, 
d1ta em grego - doenças dos ne1·vos ! •.. 
(Riso). Diz- Nev1·opo.thia - que· o doente 
não sabe bem o que é, nem o medico, 
tambem, o sabe precisamente ! fRiso.) 

Quando muito, diz : « E' uma nevropathüt 
cerebro-espinal » e mais nada ! 

Pois, senhores, não h a doutor algum de lJôa 
fé, biologo alg::m-e os desafio a todos-que 
possa fazer uma demonstracção, aquillo q ne 
em scicncia se ch<tma demonstração da ver
dê1de de umll. fórmula que ahi anda. até nos 
livros tlos sabioa mais citados ho,jo em dia .. -

Porque nós temos caminhado assim ; a. 
principio, quando maif:i vjzinhos esta.va.mos 
dos tempos coloniacs, andava-se mutto com 
a littoru.tura reynol em mão : ontão eram 
oi'Clen(Íções, Peg::-~s, aqueUes commentadorcs 
todos, uin pouco de latim. Mais ta1·t~e. 
vieram os jacobinos: com a fuga de D. Joao 
VI pam o Brazil, começou a se infiHr,~r o v_e· 
nono jacobinico c os hrazileiros deram cotao 
em ler livros francezes, citando-se naquella 
época, por exemplo, messieur· te~, messietw 
tel .. • c já se sabia: aquitlo tinha, fóros de 
sciench de além mar, em que se devia acre
ditar. Passaram-se muitas decadas e Tobias 
começou no extremo norte a fazer burulho 
com autores allemães. 

Então, quem sabia algumD. cousa fóra do 
commurn, quem pail'<Wtt nas altas regiões, 
cita v a. allemão ~ E era cul'ioso ver-se nas 
escolas de direito a facilidade com que de 
preforefl'Cia citav:.::.m-se autores <1llemães 
com muita iuvocaçã:j t\ hi:~toriu, natural, e 
~sto feito por• iodividuos que difficilmente 
di:;tinguiria.m um crustaceo tle um mol
Luseo ... (Riso.) Et•a Hceckcl para .lá, Historia 
da Cr•oaç·ão Natural de Hmckcl, eLe. 

Mus, no fim do a.lgnm tempo, a colonii1 
allemã, po1· um lado, o <~ nece,:;s1dado úe es
tudar em alguns allemães, oxplicadtt por esse 
pr·estigio do juristu, sergip ~no, torna.mm um 
logar commum este appello ú. sciencia 
allemã. 

Então agora, o jurista é russo; Metchinkoff 
é o autor mais citado agora .. (Risadas.) 

Pois neste livro, sobre immunirlades, está 
a tal fórmula; diz-a sens,Lção cresce propor
cionalmente ao logarithmo da excitação. 
Quer dizer: si se arruma um certo numero. 
de excitac,;ões, crescendo segundo a progres
são arithmetica, uma, duas, tre~, as excita· 
ções, as sensações respecti va.mente corre
spondentes estão todas arrumadinhas (risa· 
das), segundo a proporção geo'mctrica, o que 
algebricamente el!es traduzem d:zendo
sensação _proporcional ao logal'itluno da ex
citação. 

Si alguem pergunta a um doutoe, q,ue se 
mostre muito indignado porque um maJor se 
mette a discutir essas cousas, que logarithmo 
é-responde logo: bem, nã.o 1aça questão 
disto, mas garanto que a fórmula está certa. 

Pois, para convencm· que esta.mos em 
erro, queiram alguns desses pontífices dar-se 
ao trabalho de demonstrar,em uma das mui~-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:26- Página 25 de 66 

SESSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 1904 549 

tas revistas scientificas desta cidade, ttuc 
essas duas leis estão certas. 

Sr. Prcsiclente, si um caboclo, um ma
tuto de Cabrobó,um ja.gunço de Monte Santo, 
ou um caipira. du Avanhanda.va, si qualquer 
desses nossos rudes camponios se propuzessc 
a benzer qua.lrpJcr de nós, para fecllar-nos 
o corpo contra qualquer molestia, <th! le
vanhv:nn-sc as mãos para o céo, e dizia-se: 
isto é uma illus:Io, é uma super.:;tição tola,! 

Pois, pelo pt•oces:~o ea.balistico, benze.~se, e 
ftca.-se com o corpo fcclul:Lo para uma. porção 
de molcstias, até p:1,r·a o c:J,cetc. I-Ia umct 
benzedura partt sovas de páu. (Riso.) 

E aind:1 m:_ds: curam bicheiras U.e nm<.t rez, 
benzendo o laço ; eUcs dizem: Bc!stu. que 
vancê me diga de qtú3 lado í i; benzem o 
laço e a bicheiea (Lesapparecc. 

Tudo isto são illusões; todos estes são pro
cesaos mais ou menos cabalisi,icos, em que 
se abusa d<1 creclulidade publici.\. 

Nós possuimus um Codigo Penal que tem 
todo o cuidado em evitar esses malefi.dos. 
Neste ponto não adca,nta,mos grande coma da 
Or'denaç'lo elo Reino. Segundo a Ordenação do 
Reino, a feitiçar·ia, os sui•tilcgias, as manifes· 
taçõcs de h<~biliJadc cabalistica, a magia., 
ntc., eram castigado:1 com a mo de e com o 
degredo par<t o Br<tzil nos caso;) mais leves, 
havendo alguns ctlsos om que o individuo, 
a.ntes de degred.t11io, era <\Çldita<io com baraço 
e tiniu~ prisão pela vida, inteJca, quando não 
era preso ao pelout'inllo c a.hi fu~tigaúo,salvo 

·si fosso fidalgo. 
Estas s.rtes podem continua.r a ser excrci

da.s hoje, não por ~~quclles que na, hom pre· 
.sente representam o peão de hontcm-são o::; 
quo não tem diploma,-mas P-'1' acpwlles 
que representam o fldt~lgo de ante Jwntcm
·são os diplomados. 

Si um doutor, um homem qno tem di
ploma, que cursou uma faculda.de, u~~<t 
desses processos, a policia não lhe pôde h• <ls 
mãos, mas si é um particular, que não tem 
diploma., a policia tem o direito de ir-lhe üs 
mãos e a junta de hygiene de promover-lhe 
-o respectivo processo por uso indevido da 
a1•te medica. 

« Pra.ticat• o espiritismo, a magitt e sorti
legios, usar de talismaos para despertar 
·sentimentos de odio ou amor, inculcar cura 
de molestias curaveis e incttravei.:;, emfim 
para fascinar e engana1• a credulidade pu
blica-pena de prisão, etc.» 

Si fôr um doutor diplomado que inculcar 
a cura de moles tias reputadas incura v eis, 
isto então se escreve em livros pró e contra, 
o mundo academico divide-se e no fim de 
pouco tempo o individuo tem a fortuna 
farta. 

V. Ex. comprehende, Sr. Presidente, que 
eu tenho grande numero de considm·ações a. 

fa.zm• ])al'U chegar mais de perto ao projecto. 
Eston no ponto do VIsta, lllvdioo. AgoT':i A~tou 
procm.•ando oppor-mc a estas primeiras ma
nifestações de um gl'osseiro espírito de l'etro
gra.dação na melhor do nossas conquistas 
republicanas, que é o da separação entre o 
d.ominio da moral e o da. consciencia. Expuz 
apenas alguns fundamentos de minha argu
mentação. 

A hora. está ;:vlea.n tada; V. Ex. me com~er~ 
va1·ü a paln.vra ou me inscrever<.'L para falla1• 
amanhã pela segnnd<.L vez. (Muito btm~; muito 
bem. O orad01· r! vivmnentc felicitado.) 

O Sr. Presidente-V. Ex. ficarét 
inscripto l)CJ.ra falla,r, pela. soguncla vez, 
amanhã, ~ 

Fica ?. discussão ::vlinda pela ho1'a. 
Vão a imprimic as :<cguintes 

P.EDACÇÕES 

N, iG B - 1904 

Redacçt!o final do p;·ojecto n. 76, deste a mw 
que o.ut01·i.za o Presidente da Republi.ca 
a conce~ler, no corrente anno, uma se
guncü~ epoca de e:··mnes aos esf.t.ula11tes de 
prepa·ratc·rios 

O Congresso Nadoni.ü resolve: 
Art. 1. 0 E'oPrcsident(lclaRopuhlica au

toi•izat!o ~ conceder, no corrente anno, uma 
segun~t:.L epoca de exames aos ostuJantes de 
propar·atol'ios, abrindo pi.Ll'a if!so o necessa
rio crutli to. 

Art. 2. o Revogam-.<o as tlislJosiç·õos em 
conl.rario. 

Sal:.t das Commissücs, 26 de agosto d.o 1904. 
-Domili[JOS (htimw·r(iJS,- 1"'i't!l{l·cdo J.caf.. 

N, ~~i C - 1004 

Xow radacçtío fino{. do JH·ojecto n. 26, deste 
anno, CJHe .,·e(Oi·ma o p;·ocesso de fallencio.s 

ele ucconl o com (!S emendas app·I'Olladas. 

O Congresso Na.cionéü resolve: 

PARTE I 

Do processo conunercial da fallencia 

CAPITULO I 

ELEJ\IENTOS CONSTITV'TIVOS DA FALLENCIA, 
l\!EIOS JUDICIAES PARA A SUA REALIZAÇÃO 

Art,, 1. o O estado de fallencia verifica-se 
concorl'endo os seguintes requisitos: ' 

1°, divid~\ mercantil; 
2°, deved?r commercianto ou qualquer dos 

agentes auxila1•es do commercio,mencionados 
no art. 343; 
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3o, impontualidaâ.c àe l)::J~n.mento do <l;i· 
"\'ida. c::d$i vel, 11qu1ta c certa,, OtJ. emergenc1a 
de algum dos ütctos enumer~\I}JS no aet.. 7°, 
IJÔ,O obstante a pontualidade. 

Art. 2, 0 Par<:L os efi'oitos d-:1 fil.llüncf:,,, só 
se considera commerciante o devetior q lle 
em seu nome e pol' conta propria, sob firma 
jnd.i vidual ou social, inscripto ou uão no 
regtstro do commcrciv, faz da rc.arc<mcia 
profissio habituê1l on aeha-s:~ r;o1:1prehem!ldo 
em algum dos casos elo art. Iü. 

·Os prohihidos de comme.reial': s::~.lvo- GC~ in
cauazes, incidem nos eil'ciLs (h t\:,Uenciu 
exê!'coado lt:.1.bitualmGr.1 ~e o commcrcio. 

Ar~t. 3. 0 Dlvid~1, mert~ilntil é a q_uc- tr:m p c1l' 

f.~~t·~tdeul~c~;~t;o t.-..~~ s~3 t~.~~~i';{l~~ll ~0~1~1 J~<'-Zi~ 
~i~~~m~~~;d;gl~ ~~~l~~~~-~tf;~~ .. ~~ I~~iL'\~{~~~g:~S~}g~ 
seu ccmmorcio. 

As dividas c ivi:; tl•) c :.mm:;rcb.n to n3.o 
comtituem o e.s t~do de falLmci<1, si n~o coa
correm com o:!L'igo.ç0o.) ~~ ummerda.es, in
ctuin.·.lo-:~e naqncllc numel'J os ompc·e.st:mos 
contrailid.os mediante g~.:·;;~ntb üe llypothe·~a 
rural ou penlwr agrícola. 

Art. 4. 0 DiviJu. cxigiYel ::;e conside•'a a que 
não estú. subor-diuadu. a condiç::Lo ou. tm'nlo, 
com·eneLoual ou legal. 1)~tl.\t :~!Jl' J.em::t!ll.hdo 
judicio-lmente o paga.r~;.ó :(to. 

Art. 5. 0 DivLl<t Iiqniüa e cct> h é:\. de C1_tt!1n
tidadc ou vafoL' tlxa.do em tit ulo, qne in.d.e-
~~?,~?, de ou~t·o ~ar~ -~ ~.uS, PX?"~~ .. ;,}. hos ~e 
u:.~.)u ~.n~ P3.u1. o:s eflt .. LO,:, ,[[t .l .Jle ....... ;; .. 

I, as moncLJ;Ja cb.• no :.u·~. .'247 do l'c-gu!a· 
mento n. 73i, elo 1851) ; 

(:) in;:!!irumonto.3 p11blic•:Js c pn.rtictlht'G::. de 
contl'<lCÜ1:1 cc.mmer,~Lu:.·s ; 

ú) lettrJ.s de en;nt)lo e <lt: te na, lle 1L:.~o c 
de seguro ; . . . . 

c) no~:1.:; pt\mnssvt'.ti.S c c::.c·Iptos oqwpa
l'ados; 

cl) conhecimentos de f1•et'3 : 
e) f:\ctm'as c contas dn v(:nl:1 assi•.madas 

pelas pn.l:'tes o não l'CCli)JUa.•h:i! tlentro.(le dez 
dias subsoquontos ti. ent1·Bg:.1, e rccclJlrnouto; 

li, as obrigações a.o por~atlul' (deber:,tm·es) 
e respectivos cot1pm1s de juros ünüttido.5 p.~\las 
sociedades comrnanditarias l>O.P ncções ; 

III, os l~ilhotes de orJem, p:.tg~tí"Gis em mer-
cadorbs, assignados po1· comm:21'dante~3 ; 

IV, os tocw1·ants ; 
V, o:3 recibos do::; trapicheiros; 
VI, os choque:~ pa~sados om virtude de 

contas correntes; 
VII, as notas assigaadas pelog corretores, 

);em indicação, nas vendas a prazo,dos nomes 
do vendedol' e compradol', tornando-se pes
soalmente responsa veís para com os commit· 
tentes; 

VHI, as contas mcrcan til monte ext::.'<"t.llid~ts 
de livros commerelaes revestidos das forma
lidades dos al'ts. 13 c 14 do Codigo, compro
vadas él:L fórma do art. 23, n. li, e verifica
das em Juizo do commercio, a requerimento 
fio credol', por peritos nomeados pelo juizo; 

§ 1. 0 Requerida a verifica.çf\.:) da. conta e 
autoado o requel'imento, se exp1:dirâ man,.. 
dado para o exame, senüo por elle noti!lc::1.do 
o devedor, com a comminaçã.o de confesso, 
para apresentar os livros a.os p..'rito.s no
meados; e não os apresenta.ndo, seji1 qual 
for o motivo da, recusa, farão os peritos o 
exame nos livros do credor roq_uerentn, in
depenclentcmontc da assistencia do juiz ou 
do oscrivã.o. 

§ 2. 0 O laudo deve ser apresentado em 
)::trto1·io, em p1•azo quo nJo excerla de kes 
dias, c, junto aos autos, o juiz julgar<~ pro
cedente o exame por sentença irrecorrível, 
mandando cntt•egal-o a parte, independente 
de traslt1.uo, para fazer o uso que lhe convier. 

§ 3. o As contas verificadas pela fôrmo, 
dctermina.dtl, no p~tragl'apho amel'il)r tol'
uam-sc exigiveis, só mente pa!'a o em3i to th 
fa.llencia, da. d~\tD, do de~p~cllo no rcriueri
mcnto do credor. 

Art. 6~ 0 Ind.uz prova plena da, impontuil.
lidadc do pu.gamento das (iividus do art. 5~ 
a certidão do protesto interposto perante 0 
official ptlhlico competente. 

§ 1, 0 Em livro especial dovidamente for 
rnali7.t:.do, quo devm·ã.o ter 03 officii1o .~ respe
ctivos, serão notados diariamente e po1' 
oedem alphi.tbc~icu, os uomo.-; dos dovedo1·es, 
cujos titulas fo1•em pt•otestados, indic::wdo a 
natureza. do titulo e o seu valot•, quem o pro
tostou, tlata dn Sll[~ cmis~ão e d•) venci
monto. 

§ i~.l) O livt·o üo pl'of.esto pode ser cxa~ 
minado por quarlqucr pcsso~1., sem preJtuzo 
tlo respecti \'O serviço do carLorio; c o offi.. 
ciul, que o não ti \·er escripturndo em dia.;o
incol'rOl'tL na, multa ô.o 1:000$, impostn. pala 
autoridad.ojudicia.riu, a quem competir a fis -
C[tlização. 

§ 3. 0 A faculdade paro. o exn,me não au· 
turiza o. extracção de cópias do que se con4 

tivel' no dito livro de protestos. 
Art. 7 .o São factos indicativos do e3tado 

de fa.llencia, embora não ba.ja impontuu.li--
dade nos pagamentos : · 

I, rellizu.r o dP.vedor pa.gamentos po!.' meios
ruinosos o fl•audulentos ; 

li, trll.nsferir ou ceder bens o dit•eitus n.. 
uma ou mais pessoas, credores ou não, com 
obrigação de solver dividas vencidas e não 
pagas; 

III, occultu,r-se, au:.~enbr-se furtivamente, 
mudar de domicilio som sciencia. dos cre· · 
dores, ou tentar fazel-o, revela.ndo es.3e pro· 
posito poe a.ctos inequívocos; 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201511:26- Página 27 de 66 

SESSÃO EM 2 () DE AGOSTO DE 190 ~ 

IV, alion:w, som scicnci<1 dos _crcdol'es_,' os r . § 3°, peJo cl'edo:• chirogt·~t]Jllal'io ou nii~). 
bens que p:JssueT fa,ondo do;J.çoes, con r.l' : ~.-~ :liflda que n:),rJ V\'R6Í:ir). o :'C<l r,itul0. do d_i •tLI:J· 
llindo dividas oxtraordina.ri:1.s ou simula.d:.t::, § '1", pelo reprÓsen·t··;utÕ do· Hi:üstorio -p·~: 
pondo os bens em nome do . ~et:ce~ro~.: ou I' blko, nos caso::; d.u ar·t. 7". 
cornmcttendo algum out1·o al'tt!lcto 1,·~-mda· \ t 1) 0 . t 
~o:1to; , i l' •. 1 

: • l'C(l\.l!~l'lll1Cl1 O do ÜC7üU U!', S:}b 

V, ali~:,1n:1l' os hen~ immovei:;, lJypoLhc-1 ~i·:u:l. \n_d:vEh:n.~ .. l:en 1 ~e~·"~~:~h•tt ·:, . -.~ ., :l~;:_
c<1l-os. oal-os om antJChl'CSe ou em Do•:ho;.• j t::llct.do .t)?I ello u,, _:son u.J.::.~u.J LO piul:tiL:1ct,J,·. 
OS IDOVCÍS, sem fica. r com algum OU ·a.l~liilS ?,"P?l' rJ:l'C;U i113}i:l~ :aaAl::unen to f:S. c:c:.!S:).:'l ÜO 
equivalentes ás dividas, livres 0 J.escn:lbar- üdl!mCJluo a os~tAo do ;;cus ncgoctGS, o ~coE'l-
gadc.s ou tentar pra~IC<'l.l r.;w.:.:tctos, revo· panh_a.do: . · L' • 

!ando osso pl'opo~ito por modo inoqtlivüco; L do_, balan~J ,exa.cto ,d?.. ac~.~v~ c l\~~S3t.~o, 
VI, fechai' ou abandonar 0 cs:;;,l.belcci- com O::l docu~,1c.1tos ILOuiltOl_ws ou 11lst.~. u-

mento, dosvi:tr todo ou parto do activo; ~no~to~ que J~llgül' n~cc~::;s rmos ; sondo ex-
VIl, occultn.r bons c moveis da casa: dm,.la::; do acctvo. c t'OHl.?Wno.das. on!.. <tpa.r-
·vm, proceder dolosamente a. liqnidacões Lyl?, com n.s noccs.3artas cxplrc::tçuss, as 

procipit:\das; . • I d1v1.Jas a quo os clevodor'c3, _pc~o decurso do 
IX, não PW:\'.::1.1', quando oxocuto.do p.Jl' cU- tempo, po_ssan~. oppot'. prescl'lpç·ao ; 

vida commcrciD.l, ou nü.o nomeL"l.l' bon.-; á II, ~:1 rúlo.ç_a~ nowmal dos ct·edur~s c:nn-
penhol'a nas 2-1 llu1'D.S da reíttlisicã.o da morúr~es e_ c1v~s ; . . . 
sentença on mandado ou não ovHar' o con- II~ •. do.3 hyros c~m~;;orct :.\.CS ohl'Iglt·:~t•ws c 
curso de preferencia 'om execução commee· ~n;nt~arcs fucuH3iGtvos, no cshtlo om qui: s:) 
ciaJ; ~"l.cüaiem. 

X, recusar, como endossador ou s::l.ca lor, Aet. ll. O roquel'imenf.o do doveuor, sJl.! 
pre:tt"l.r fiança no caso üo art. :390 do Codig-o ~~·ma social, devo ser data.•.lo c U:33ign:.du 
Jo Comml.!rcio. pQlo sacio auto1•izrdo no CL\!lÜ':l.ctopat•a usa•• 

Art. 8. 0 Os f<1ctos enumerach•s no artigo dcllu., on por to~Ios us socios, incln:iive o~: 
o.ntccedcnte devem sor provados com instl'u- commandital'ios nas commamli l;as simples, o 
:mentos publicos on particub.ros, ou depoi- devidamente instnli:.lo, 11:1 fürm~L elo adigo 
mantos do tcstomunlli.l.s em justiflcaç~n.o. a antecedente. 
requerimento do prc~judicado, com citação do O rcqnot·in!Cnto, qn:.tnuu lcgatmontc cons· 
de-vedor, sua viuvu, ou herdeil'O:~, qu·w,lo tituhLt a socicU.u.do, U.cvc sm· :·.comn~Lnh : ~Llu 
pt•esentcs, c assistidil, do cut•a.dor de u.usen·to.3 do in~)tr•umonto do contt•ttctr) :::oeial; o; qu;~w.lo 
ou do de orphilos, no caso de aw.F.mcü\ ou de de facto a sun cxi.,;toncia .. t'ad menr;tto do 
haver herdeiros mcno1·es. todo~ os socios, s:m~ qno..liLhLltJ5 c l'l~Sl>Ccti· 

§ 1. 0 A justificaç?í.o dove ser rcqucrüla. c vos domicilio~. 
concluicla no pt·~~zo irnprorogavcl do trc.~ t ") . , . 1 dias; c com n. peova, ou st:m' clla., 0 oscri· At• ·. 1~_. .O l'JQUG!'tn~cn·D do clercd·n•. su.l 
vão, findo o triduo, fu.l'á os autos conclusos lll•ma. lllC~l!'HÍIIUl ousoctn.l,_ <.levo St)t•.npt•e.~tm· 
ao juiz, que, dentro do iaun.l prazo, prore- tado ao JUI~ do t.'ornnH~t·c:o compncunw no 
1·irá a sun. scntonea intOl't-;>oo-~m.lo o dcvcclor t~rmo procrso.ll_o doz dr:J.~, ~ -;nt.ar{'JS d.o vr.:P· 
r1unndo jul!!ar co·n~oniontc . .::o ' C} monto elo dtvllla, mercantil, tc:11l:1

, ou mw 
- ~ 2. 0 Doc>ot·rondo o prazo sem que o rc· sido ~)r?te::;tada,. . .,. 

qu~rcnte da justificação te~ha. diligenciado o. ~]mz m~\n•.l:J.l'i t~Lltv:"l.l' a. pctu;u.o,_ quln(lo 
e produz.ido a prov_ n:· •. o_u ~et~üo esta m.~ni_c_·~,.

1 
dcvi;ln.J~;cnt~ .f.~rma.l. ~z: .. ~.:ta., ou, s •. up_p~·t~·i1: n:;:-~ 

tn.mente nnprocedcnto. o JLU~ n~ sua ~eCI~ao c~s~,, dv omts::sa.u ~le ~l.l,onU:: do~ r~~Ul~ltos,r.~,s 
re:puta~ú. o requerente do ma fe c obl'Jgado_ á arts. ~O~ ,11, o tom~t!. J~oi)ell~?, a confi:ss~-? 
prestaçao das perdas c damnos, quo scra.o elo <lc'c~ui, C],LtO o a;:-s1ouu..a, fa.~..cnuo O?C::l
liq_uiclauos :pola. fôrma iudkada no ar tio-o raros _hvros tmmecl1atamont~ pelo escrrvao, 
70 ~ 1. o o e ruht•Icando o termo l'cspoctlvo do cncel'l'a-

''"' monto. 

CAPITULO I! 

FORMALIDADES E CONDI('ÕES R.E(,!U8RIDAS PARA 
A DEOJ~i\R~\.ÇIO DA PAr~Ll!!N•JIA 

Art. o ,o A decla.raçüo do. fallencla lJóde 
ser l'equm·ida: 

§ 1°, pelo pro~wio dcvcdol', sua viuva ou 
seus herdeiros ; 

§ 2°, pelo soaio, n.inda qne commanditn.t'io, 
ou em conta de participaçãrJ; 

Art. 13 .. O requerimento do :·meio, em 
sou nome individual, dove ser a.compa.nhado 
de pt•ovct da. sua q ualicladc e da f3.ltt1 elo 
p<Lgamento, Olol de fac!io indicativo üc fa.l
lencia. 

Art . .14. O requerimento do credol' chira· 
graphario, por divida. mercantil vencida,, 
não será admittido som quo exhib'.l. o res
pectivo titulo o u. certidão do protesto. 

§ 1. 0 Si commercin,nte domiciliado no 
Braz i.!, o credor ainda deverú. jun i:ur de-
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cumento probatorio da . inscripção de sua 
firma no registt•o do commei'cio. 

§ 2. o Si não. ti ver domicilio no Brazil, 
tlever<l, quando solicitado, p1'estar c<mção ás 
custas o ao damno eventual do requm·imento 
doloso, arbitrada por peritos de nomeação 
do juiz. 

Art. 15. O Cl'(Klúr chirogr<t})bario, por 
titulo mel'cautil ou civil não vencid.o, não 
poderá requerer a faJlencia sem exhibie, 

· além do seu titulo (le diviJ.a, certidão do 
protesto de não pagamento de obrigação 
morc,~nti1liquida. c cGl·ta., ou ,justificação de 
a.Igum dos factos do art. 7°, indicativos do 
est,Ldo de faHcncia .. 

Art. lô. O credor privilegiado ou bypo
tlwcal'io só poderá requerer a fallcncia 
renunciando a garantia ou privilegio, ou 
provando a insufficicncio, dos bens l)tu•a so
lução da divida,. 

Ar-t. l7. Não SOl'Õ:o a.tlmittidos os regue-
1'imentos dos asconclontos, descendentes, con
juge, il•mão, sogeo, sogra, genro o nora do 
devedor, que nrlo tct·ão outr~t faculdade; no 
:processo da fa.llcncia, si não a de defender set~s 
direitos, concorrer e deliberar sobro concor
data. 

Art. 18. Apresentado o requerimento do 
cl'cdnr lU devida fórma, o juiz mandtLl'tL no
tificu.r o devedor para, om 24 horas, decor
ridas no ClLrtoeio, tlar as ra.zões do não pa.
gn.mento, ou i.ts::Jistir <L ,justificaçiio ; devendo 
o otncbl da diligencir.t portar por fé a ausen
cia do devedor ou a sua occultação tornando 
imp1•aticiwel a <tudiencia, por si on por pro
curador. dcn tro do rofol'ido prazo. 

Sendo o dovcdor uma firma social, a noti
ficação ser(t feita ao sou legitimo l'eprescn
tante; e, quanuo pot• oste requerida. a. fa.l
loncia., não sondo a. sociodn.de em comman
<lita por acçoões, o juiz ouvirá., no sobredito 
prazo, os socios que nilo o tiverem assignuclo. 

Art. 19. A fa.llcncia póde sol' requm•ida 
o..}nda depois da morte do devedor, de:~ ces
sação do exercicto do commm•cio c da. di::so
lução e liquida(;~ão da sociedade. 

§ I. o No caso ele morte, o requerimento 
será admittido a.té se vencer o prazo maximo 
de um a.nno do fa.llecimento üo devedor, 
com fundamento : 

I, em algum dos factos indic11 ti vos do 
art. 7°, verificado em vida do devedor ; ou, 

li, em não pagamento de divida liquida o 
certa, antes ou depois da morte. 

§ 2. 0 No caso de cessação do oxercicio do 
commercío, o requerimento será admittido 
emquanto não deco1•ridos dous annos da respc· 
ctiva averbação no registro da firma, ou de 
qualquer outro facto indicativo da termi· 
nação do negocio, desde que se verifique uma 
das causas dos ns. I e li do paragrapho 
antecedente, 

§ 3.0 No caso de dissolução c de liquidação 
da sociedade ipso ju1·e, ou a requerimento de 
socio, a fa.llencia poderá SGl' requerida em
quanto não liquidado definitivamente o pas
sivo social. 

Art. 20. A vi uva o os hel·deiros do do
"\' odor o representarão, no 11rocosso ela fitl
le.ncia, par<t tod.os os e1Ioitos commerciaes, 
antes ou depois da sua cleclaração ; c bem 
assim o liquidante, em rela.Ç'.~to á. sociedade 
em li.quidação, amigaYcl oujudicia.l. 

Art. 21. O ttcvedor requerido pa.ra. <L de
clamçã.o da. fallencla póde exclnil-a., <.trguindo 
:\.falta de qualquer dos elementos constitu
ti,cos c concor·rentes p:~ea. a verillcn.ção do 
seu estado, ou provando Ullli.t J.n.s seguintes 
razõos roleva.ntcs de direito : 

I, falsid.ttdc, novação, ou p'esc;ripção do 
titulo de divida, ou a sua. nulli.tlade cte pleno 
di1·citu ; 

Il, pa,gamento anterior ao lJPote~to, ou nos 
trcs dias uteis da sua intorposiçT-to ; 

III, n. 1m~tcl'ia. de embargos do t~.rt. 588 do 
Codigo do Commet'cio aos conhecimentos tle 
frete, o as dos arts. 641, 64:6, 655 c 656 às 
Iettrn.s de risco ; 

IV, concordtLta preventiYa, devidamente 
homologada; 

V, üepobito judicia,l f.1ito nos tDrmos do 
ar-t. 393 o seguintes do reguL<:1.mcnto n. 737; 

VI, todo ftLdo, em geml, ele f.LllO resulte 
lcg-Hima causa oxtiucti.vtt ou su8pc;Jsi Vt1. da 
obdgaçã.o. 

Art. 23. \s razões de dieeito, em opposi
çã.o ::w poLlidl) de f'ttlloncia, serão aLlduzidas 
em potiç·ã.o aproscntu.da a,o juiz, no termo das 
24 llor·as que se seguirem (t cihçfw do 
art. 18, e pt•ova·lns em um tríduo, com cita
()ilo do ceedo~· requoronte dtt l'allt.mei<t; c 
fi:lllo c.).quellc prazo, a.utoando o escrivão o 
requerimento o diligencias que ::;e tivCL'em 
1·eu.Lizado, f'a.r(L immeLliata.mcnte conclusos os 
:wtos ao juiz, scUado~ o prc11al·ados pelo in
tm·e2sado na decisão. 

CAPITULO III 

?IIEIO PREVENTIVO DA DECLAR/t~'ÃO DA 
FALLENCIA. 

Art. 23. O J.evedor commercia.nte, com a 
firma inscripta no registro do commercio, 
pódo prevenir a declaração de sua fallencia 
por meio de accordo ou concordat·.t valida
mente formada com os credores o llomolo· 
gada pelo juiz do commcrcio da, sédc de seu 
principal estabelecimento·. 

§ l. o O requerimento para o accordo deve 
ser apresentado antes de decorridos doz dias 
do protesto de não pagamento de divida li
quida e certa, e preceder ao de fallencia. 

§ 2. 0 O requo1•imento deve ser instruido 
com a proposta do accordo, expondo o de· 
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vedor as cansas do seu estado. e fa.zcndo-o 
acompanlla.r : · 

I, dos livros de seu commercío ; 

teressado; e dentro de igual prazo ser·á pro
fe1'idn. a sentcnçc.1., homologando Oll. não o 
accôrdo. 

II, do balanço oxacto do n.ctívo o llassivo, 
·com exclusão das dividas a que se possa. 
oppor a prescripção ; 

III, da conta demonstrativa de lucros c 
perdas; 

IV, da. relação nominal dos crecloJ'CS, sem; 
domicílios, ncüureza, elos títulos c impor
tanci<t de cada credito. 

ArL 2,1. Apresentada a petiçã.o, o juiz 
mandará oxpeclir cditacs de citação com o 
prazo ele Llcz dias e ca.rtns aos crorlores co
nhecidos e presentes, par;.1, sciencia. do pe
(lido do homo.Log;tção e dentro do dito pn1.zo 
fazerem sua.s clecla,mções. 

E' dispcnsa.vcl, nos cJ.Haes de carta.s cir
cula.res, a tr<:m::;cripção litteral do l'eclucrj
mento o üa proposta, bn.sta.ndo sua, publicação 
em resumo. 

§ 1. o Em dia, logar c hora designados no 
edital, reunindo-se os credores sob a presi· 
dencia do ,juiz, o pt'esentes o devedor e o 
represen1;ante do Ministcrlo Publico, o es
crivão fa.t•<t a leitura da. propost<t, da relação 
nominal dos credores o de qualquer outro 
clocumento por estes solicitado. 

§ 2. 0 Não se ofl'erccendo duvid;t, nem con
testaç:ão sobr·e os creditos inscriptos ntt l'O

la.ção aprcsonl;ada c havidos pol' verificados, 
o jui:.'; homoluifará. o accordo, dando por dis
solvidit a reunião, depois do lu,vrada a re
. ~pcctiva t\cta., quo :.tssignarú. com o repre
sentante do Mlnisterio Publico, devedor e 
credores. presentes. 

§ 3. 0 Si tdgmn credor, não inscripto: com
p<.troccl' à reunião o exltillir titulo legal dt.t 
suu, di vida, scL·<L admittido é1. tomar parto 
mts deliiJm•ações, caso não seja contestado. 

§ 'L o No ca:3o Je cpntestação ou de recla
mação contm os crcditos lndeviJu.mente in
cluídos ou excluídos, o juiz suspenderü, a 
reunião e nomeal':.t dom cpedores, dcmtl•e os 
não contestados, que, em sua presença e as
sistidos do representante do Ministerio Pu
blico e do devedor, procedam a exame nos 
livros deste e dos credores reclamttntos a 
mais diligencias nccessarias a bem da syn
dicancia sobro a procedoncia ou improce
dencia das reclamações, do que se lavrartt o 
competente auto. 

§ 5. 0 O exame poderá ser feito por dou.~ 
perltos dn. nomcaç:ão dos cl'odores o do curn.
d Ol' das massas fu.llidas. 

§ 6. o Os crodol'CS, om com missão, no prazo 
maximo de cinco dias, deverão apresent<11• 
seu parecer po1• oscripto, e, juntando-o o 
escrivão aos autos, os fará. conclusos ao juiz, 
devidamente sellados e preparados pelo in-

Vel. IV 

Art. 25. Si a proposta, apl'GSonta.da. pelo 
devedor não os ti vel' as5íg·nada pelos credo
res, o edital de citação üo a1·t. 2~ annun
ciarú. a. l)l'oposta e os notifica.rú. par~L,no prazo 
de dez dias, remettcrem a juizo, a.lém do 
voto de acceitação ou recusa, os (Locumentos 
de seus croditos, de q_ue o oscr·ivão dtn':'~ o 
competente recibo. 

§ 1. o Fio do o decendio, o juiz :tss!gnará. 
novo prazo de dez di.as par<.t, dentro delle, o 
ímpeteantc c os credores aJlcga.rem e pro
varem sua.s reclama,ç:ões. 

§ 2. o Decorl'iüo o segun(lo decendio, si ne
nlmma reclamação for a,rgui.da contra <t pl'O· 
posta c os votos recebidos atting-iL'em o com
puto legai J.o passivo pal'a a. formação ele 
<tccôt•do (<.trt. 2G), o juiz o L:nn.)loga.râ; ha
vendo, porúm, reclamações, obseevar·sc-ha 
o dis.t.losto nos§§ 4° c 5° elo art. 24. 

.\.rt. 2G. São condiç:õez essenciaes p<1.1'a a, 
val5dado do accô1·do,salvo a.nnuencL1. da. totn.
lid~tde llos credure3, ::tlém dos l'Cfgtisitos dos 
§§ 1° c .2° do art. 23, que ~L proposta scj<1. de 
pagamento de 30 ou mais por cento e appro· 
va.tht ou vottLda : 

a) por credores que representem -i/5 do 
passi \r o, si o di vidcndo for de 30 a 50 por 
cento; 

b) por credores que representem 3/4 do 
pa::sivo, qnando o dividendo for supe:·ior a 
50 por cento; 

c) por prazo nilo excctlcnte de <lous ~nnos . 
Al't. 27. No computo elos cretliios para a 

vn.lidad.e do accô1\lo serã.o excluid os os cre·· 
cloros da mass<t e o::; do dominio (reivindican
tes), separatistas, privilegiados c hypothe
carios ; salvo os q11c tomn.rem pi1rtc nas de
liberações, cujns importancias serão addi
cionadas na conformidade do§ 1° do art. 218 
para. a fol'mação do passivo lega!, r1cantlo 
eq niparados aos chil'ographal'ios para todos 
os eff'eitos. 

Art. 28. São causas Iegi ti mas de recla
mação : 

I, dolo, fraude ou má. fé do devedor ; 
II, incapacidade ou illegitimidade de algum 

dos signatarios do accôrdo ; 
III, conluio do devedor com um ou mais 

credores signat11rios do accôrdo; 
IV, simul&ção de credores para a formaç:ão 

do computo legal do passivo ; 
V, erro do ca.lculo. 
Art. 20. As reclamações sorão apresen

tadas por potiçã.o, que o juiz mandará. autoar, 
separadamente, ttmtas quantos forem os 
reclamantes, p:.tra serem juntas aos autos do 
accôrdo por um só termo, que lavrará o 

70 
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escnvao: depois da fir,do o prazo d:1 rm:n·v. § 2. 0 A mesma, fórma d-3 processo serã 
assignado aos credores. ob~crvada. no caso de não cum_I)l'imento ou. 

§ 1. o A prova serú prod uziJ:1, no termo inexecnc:ão do accôrdo. 
improrog::tvol do deccndlo dos <.u·tL .:?4 e .:!.5, A1·t. 33. A scntcn.~a de l'C.::ei;:Io do ~ccôrdo 
§ 1°, com citação do devedor. importa. om fallencia, quo ~m·á do·.::lal'ado.. 

§ 2. 0 As custas judicines clo.s l't:cl:::.ma.ÇÕ83 pGlo jub;. 
correrão por contt~. dos rcclannn t,es. Al'L 37. D::t sontc:n ç ~t quB lnmol:Jgar on 

Art. 30. Os editao;:; dos ~u-t.;, :~-1 e 251 não o <l.ceôrdo, c l'OscinJ.il-o ou ni"lo, p·.:d.c1n 
serão affixados n·t Praç:1 do Commercio, onde a.~.!{l' cWén' o impetrante o o Cl'Ctlül' J.G•:?tl:
a houver, e casa das audionc i ~s. e impressos hido. 
por tres vezes, pelo menos, denko do do· Art. 38. O aggravo, qnatFlo declarada. a 
cendio, no jornal oflleütlo outro ele maior fallenci!'l., n:Io snspondr n, arroc::~.da.ção dos 
circulação, que habitualmente pnblique o bens c diligonctas as.3ocm·a.torhs dos dll'e.it,;.s 
expediente. foren~e. indicado pelo juiz. dos credor e . .:;. 

Art. 31. Os credores podem comparecer c 
delibe1•ar por si, seus legítimos rcprescntan· CAPITULO IY 
tes, OU pO~' procurador dev~damentc l~abili-~ DA DECLARA.ÇÃO OU DEi.'i'E:CUÇÃO .JUDICIAIJ DA 
tado, pOl' li1Stl'UI11CDtO publiCO OU ]?3.l'tlCUlar 1~.\.LLENCIA, PROYll\lEi'\TO.~ E RECURSOS 
ou communicação telogra1)hica, cuja minukt, _ 
authenticada ou logalizo,da, <lever'i.\ ser o,pro- SECÇ:\.0 I 
sentada ao expc.Jidor e mencionar essa cir· 
cumsta.ncia; sen•lo pcrmittid:t a representa- DA sENTE"'GA llECPL~~~,:~~t~::'~.;.~~s DA FALLEl\' CIA E 

ção de diversos crcuores por um só nHmda.-
tario. . Art. 3!J. A compctoncia p~tl'~t. as causas cliJ 

Art. 32. O dcvcdort uurant•J o processo da 
1 
fallencia é privativa dos juizes do commm·~ 

homologação do accôrdo, n5.o po•lt:r<.t alienar cio com jmisdicç~ã.o espet'ial ou cumula.tiv8,. 
ou bypc~thecar seus bens, nem contrallir Dcllas não conhece a. Ju::;biç::t Fo;lm'al, <1iu•h 
novas dividas sem a.utorização do juiz, pré- que intorcssa.da como credora <1 Fa.zenda Ntl.~ 
vüunonte solicitada. e justiflcada. cional, cujos direitos serão defendidos pelos 

Art. 33. A ~wmologaçio torna. ohrigatorio respectivos ropt·csontantos do ~-linisterio Pu.-
o accôrdo para todos os cPciorcs chirogl':t · blieo. 
:pharios, ainda que dissidentes, com excepção Art. 40. O juiz comrnercia.l compctent~:, 
dos que forem excluídos, c proyat•cm em para dechm:w a. fallencin. ô o elo domicilio ou 
acç1io regulal' a logitimida.do de seus cretlitos, sMe juridica uo principal ostabolecimento 
e obsta a declaraçã.o da. faller.cin,, salvo a. do devedor, cont'ot·mo a inscl'ip(:ã.o uo rcgis-
su\l, rescisão nos casos do arb. :35. tt•o elo sua 1lt·ma. 

Al'L 34. A noga&ivu. d.n. homolog:tção im- § 1.° Considom-so ostn.bolocimento priu-
:porta em fu.llencia, qn~ deYcr:.t ser declarada cip;,1.l, pa1•n. os offeitos da compotencia, a casa 
pelo juiz. filial on snccm•sn.l do outra situat.la fól'a do 

Art. 35. O a.c·côt•do lwmologado 11úde SOl' Bl'ttzil, desde quo Ol)Ol'o J10l' conta o l'OSpon-
rescindiclo, a. requerimento do qua.lC!UiH' sabilido.de p1•opl'ia:3. · 
credot•: § 2. 0• Tendo o devcdoi' dons oa mttis osta.-

1, por má fé do devedur, autos ou depois bolocimontos independentes, em divcl'sos 
da homologa.ção ; paizos, são competentes os juizos ou tribunae;:; 

li, si, por negligencia ou culpa do devedor, dos respectivos domicílios. 
o a.ctivo da ma~sa se detcl'ioral', de modo Art. 41. A foJloncb dos nogociantGs n.m· 
que não possa so,tisfu.zer o r.ccôrdo c~lob1•ado; bulantc:~, cmprezn.rios de circos o espe-

III, si o concorda brio incidü• em fallencia ctaculos publico3 ser:\ docluracla pelo juiz do 
por impontualidade no pagamento de divida commcl'cio do loga.r ondo foram encontrados 
posteriormente contl'ahida, ou si não for na. occasü'io em que se lhes requerer a fa.l-
cumprido o accordo ; lencia. 

IV, si o concordat11.rio for condemna.do om Art. 42. A comp~tencia para declarar a 
fa.llencia. fmndulenta, ou por· crime u. ella fa.llencia não elide as causas legaes de sus
equiparado. peição, quo poderão sol' a.vOl'hadas pelos in-

§ . 1. 0 Apresentado o reqnerlmento de teressados. . 
rescisão do accordo, o juiz manda.rá juntar Art. 43. A cor.apetcncia para a declaração 
aos autos e abrir vista ao concordatario da fallencia fica preventa no.s casos de liqui
para responde1• em 48 horas, contadas do dação judicial já decretada, de firma indi
l'espectivo termo ; e, findo este prazo, co- vidual ou social, e da requerida com funda· 
brando o escrivão os autos, os fu.rá conclusos mento no n. IX do art. 7°. 
e o juiz julgar(t publicando a sentença dentro A1·t. 44. A sentença declaratori:l. da fal· 
da igual prazo. leneia deve ser proferida no prazo de 24 hor~s 
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tla conclu.:;5.o do feito logo que terminados os mcrcio e no de inscl'ipção de firmas; e ofllciarti, 
actos pl'eliminares e preparatorios, e puhli- igualmente ás Alfandegas o Mesas de Rendas, 
cada immcdiatamente pelo juiz em mão do iÍ. Associação Commercütl, ao presidente à:r:t, 
escrivão. Junta de Coeretorcs e á administração ou~ 

A:-t. 45. A sentença deve summ:~ria.r as agencia do Col'l'eio e dos Telegra.phos. 
razões de facto e de direito e motivar a. de- § 4.o Si não existir Junta Commercial na 
cisão ; e a que decla1·ar a fallenciD.: séde do estabelecimento, a declaração da fal-

I, indicar,\ a hora da abertura., enten- leocia será. communicada ao ofllcial do re
dendo-se, no caso de omissü.o, ter sido ao gistro geral para a respectiva ttverbação, 
meio-dia ; quando em seu ca.rtorio tiver sido inscrlpta. 

li, tixn.l'tt o seu te1·mo legal, a contfn' da a x~~r.n·.1 Q. Decorri ,las as 24 horas do edital 
tbta em que se tenha verificado o estado de u u, 
fallencia, sem que, no entretanto,possa retro- do artigo anterior e apresentando-s1 o fa.l-
·trahil-a. a época que exceda de 40 dia~ da lido, o juiz o interrogal'á, depois de ussi
clata do primeiro protesto pol' impontualidade gnado o termo de presença, inquirlndo sobre 
de paga,mento, dn declar.:tção do devedor, ou :1 cxistencia de outl'as dividas particulares, 
do . requerimento para. a justificaçíl.o do que não as constantes de seus livros com
art. so ; mel'ciaes, e, cttso existam, deverão ser espe-

III, decretará a prisão preventiva do fallid1) cificadas. 
que se occultar ou ausentar, hM·endo sus- Art. 49. Não se apresentando o fa.llido, 
:peitas fundadas de culpa ou fraude ; S:.'.lvo _cxcusa n:;otiv:a.d:J: c provada.,? _!nterr~-

IV, ordenar<.t as diligencias necessn.rias a gator10 se fara ~fJEctivo pe!a_ pr1sao, CUJO 
qem da. defesa 0 conservaçã.o dos direitos dos 1 mandado o escrtvao :pa:ssal'U. m_dependente
:lredores. mente de despacho do JlllZ, d~~o1s de lavrar 

Paragra.pho unico. Q;~ syndicos serão 110• nos n.utos a comp~tente cert1dao do decur~o 
meados do modo prescripto no rn·t. 53, § 2, das 2"1 ~oras do edüal do art. 47 e tla revolu\ 
servindo de curador fi.;-:;cal o curado1· das do falhdo. . 
massas fu.llidtts, ou onrle nü.o houver 0 A~t. 50. f: sentença dcclal'a.torm _da fal-
re1Jresentante do ministerio publico. lenc1a de soCiedade ~levo docrct:.Ll' SJ~ul~a-

. neamento a dos soctos pessoal e soltda.l'la-
Art. 4.6. A sentenç:~_ dcclarator1a da ft\1- mente rcsponsaveis, incluindo-se seus nomes 

loncia pode ser prece~tda _ do sequestro dos na publicação 0 communica.ções do § 3o do 
livros, correapondonCia,,titulus o bens.do tle- art. 47. 
vedor, decretn.U.o e;;;-offic~o ou a requerimento Art. 51. Nas sociedades em conta do par
do interes~ado, nos cal:los. do art .. 7'\ como ticipaçã.o, só mente os socios ostensivos c ge-
11rovidencia. assocurator1a d~ actJvo. eentes podem ser dcclar;1dos fallidos. 

Sequcstl'a.~os. os 1Jens, ficurao sob ~ ~uart.la Art. 52. O socio de industrla que contl'i'-
tlo depositar_w 1doneo no_meado pelo ~tuz,. P~- bnir paro. o capital com alguma quota em 
dendo ree<:tlur u .. nom~açao no propr1o_ .Justi- dinheiro, 1Jons ou oJfeitos, ou for gerente de 
:ficante, quo assigna~a- o nnto respect~vo sob firma social, :fica constituído socio solidario 
as penas e respon.sabibdo.des lcg:acs, ate a sua com toda, a 1·csponsabilidado o sujei to aos 
outrega ~tOS syn~ICOS da faUonC1a. _ e.ffeitos da fallencia da sociotla!.le. 

Art. 47. Pubhca.~a_a sentença declaratoria Art. 53. Declarada aberta a faliencia e pu" 
tl:.\ falloncin., o escr1 vao, dentt'o ~e d~as ho- blica.do na fó1•ma do art. 47, o curador-tlscal, 
ras, affixará um resumo, por _edital, a. p~rta a quem será em acto succossivo notificada a 
do juizo e da cn.sa. commercml do falhdo, sentença, acompanhado do escrivão, . dentro 
reproduzido na ilu!)rousa, .o!?-de a houve!, la- de duas horas, procederit á arrecadação dos 
vrando a competente certlda.o pn.ra ser Junta livros commerciaes do fullido, que serão en
aos autos. . . cerrados, t'echará o estabelecimento com-

§ J.o No edital se not1ficará o fallldo para mercial, pondo-se os competentes sellos e 
assignar termo de presença a todos os actos lavrando-se termo quo será junto aos· 
do processo dentro do pr~zo ele 24 horas, sob autos. 
pena de prisão por 30 _dias· . _ _ _ § 1 . o Dentro das 48 horas seguintes, o 

§ 2. 0 No resumo ser-~o ~m1tttdas as d1h- curador apresentará ao juiz a relação dos 
goncias em seg1·edo de JUStiça, que ordo~a~· e dez ma.iore: credores, extrahida por ello ou . 
declarar o juiz; e, contravmdo o cscr1vao, por perito de sua confiança e nomeação, dos 
será suspenso correccionalmente por dous a. livros do fallido. 
seis mezes. . . § 2. o Dentre estes dez ci•cdores e juiz no-

§ 3. o o juiz officiarâ áS JU?tas ou mspecto- meará <lous syndicos · vm•itlcadas duas r e· 
l'ias commerciaes, commumcando ? nome e ousas de credores pa;a o ca.rgo de syndíco, o· 
cognome do fallido pal'a as respectiva& an- juiz poderá nomear pessoa estranha ú. ma~sa, 
notações e avorlmções no registro do com porém de notoria probidade. 
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Art. 54. A nomea.ção dos syndicos não § 1. 0 Aos credores locaes ê facultado, em 
·impede a. qualquer creélor de requerer e pro- taes casos, requerer a declaração da fa.l· 
mover o que for a bem da massa fallida. lencia do estabelecimento situado na. Repu

SECÇÃO li 
blica, e serão pn,gos pela respectiva massa de 
prefercnciv. aos credores do estabelecimento 
existente no estrangeiro. 

DAS FALLENCIAS DECLARADAS FÓRA DA REPUllLICA § 2.o Credore& lOCaOS SC COl1SiJerê1ID OS titu-

Art. 55. As sentenças estra.ngeiras d ecla
ratorias de fa.llencia do negocia.ntes domi
ciliados no paiz onde foram proferidn,s, não 
serão exoquivcis na Republica sem )_)l'évia 
homologação do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 50. Independentemente ela homolo
gn,ção, os syndicos, n,dministra.clores, cur'<tdo
res ou ou:tros reproscmtn,ntes lega -.<:1 da massa., 
exhibinclo a carta de sentença e o <~do da no
meação em fórma authenti. ·- teem quali
dade, como mandatarios, - ·•n requerer na 
Republica diligencias coi .. ::>ervatol'ias dos di
reitos da massn,, cobrar dividas, t:eansigir, si 
para isso tiverem poderes, e intentar acçõos, 
sem olJrigaçã.o de prestar fiança ás custas. 

lareS de Cl'editos que devem scn' pagos na Re· 
publica .. 

A1•t. 62. Havendo pluralidade de concurso 
ele credores, as sobras que resulto,rem a favor 
do fallido, na Republica, serão postas á dis
posiç5.o dos credores dos outros conc1..n'sos. 

Art. 63. No caso do art. 60, os credores 
não Joc;ws farão valer seus direitos pe
ra.nte o juiz da fallencin, o concorr·Jrão com os 
locn,cs. 

A.1·t. 64. A lei locn.l regular[L a classificação 
tios creditas. 

Art. 65. As concorda.t:Ls e meios lle pre
venir e obsta1• a declaração da ÜLllenda, ho
mologa.dos por tribunaes estr::mgeii'os, ficam 
sujeitos á formalida.de da homologação elo 
twt. 55 e serlto o1•rigchtorios tão sómente ,. J.ra 

§ 1.0 O procurador, quo intentar acção ou os cre(lores ref.iJentes na. Republica que 
promover o3 actos judiciarios, fica obrigado houverem sido citados para, ton.1<11' 11arte em 

.ao pagamento da,s custas. suas deliberações. 
§ 2. 0 Todos o.~ actos que impor-tarem ex:- Art. 66 . Decla.rn,da mais de uma. fallen-

ecução da sentença,, taes como a arrecadação cia, as incapacidacles elo fa.llido são regu
e arrematação dos bens elo Callido não podem !'•das l)n]a let· do naiz onde tive~' domicilio 
ser praticados sem que <L sentença se torne .... _.~,., .• '"'< J:' - · ·-

excc~ltorin, pela .~lOl"?ologaç~o, guardando se peA·~tJG_ I-Ia.ventlo tmtn,,1o ou convenção 
as formulas de dn·elto pu.tr1o. reg~h~nu.~· a execução de sentença::; estran~ 

Art. 57. Não são susceptiveis do execução J geiras declaratoria.s de fallencia~ observar-se
nn, Republica as scntcnçD.s ost.Pangoiras de- !la o que nclles e:::tivet• estiputu.(lo. 
claratorüts de fu.llencia do commerciu.nte 
brazileiro aqui domiciliado. SECÇÃO III 

!'A SENTENÇA DENEOATOUIA DA FAL.LEl\CIA Art. 58. Os cre(lores <.lomiciliados na Re
:puhUca, que tiverem hypotheca sobre bens 
aqui situauos, não obstante a homulogHção Al't. GS. A sentença denegatori:t da fallencia 
tornando executo ria a sentença do abertura deve set' publica.da em mão do escrivão, no 
da faUencia., não ficam inhibidos de de- mesmo pt'<tzo llo a1•t. •14, pL'c~scidi.ndo, porém, 
mandat' seus credites e cxcutiL' os bens hy- da sua. afllxa~·ão por edital. 
:pothecados. At•t. 69. A sentença denegatorh da. fal-

Art. 59. Aos credores chirographa.rios do- lencia não faz caso julga elo; o credor decahido, 
miciliados na, Republica, que na da.la tla ho· porém, não poderá r•epetir o peLl.itlo da sua 
mologação tiverem acções em juizo contra o decla['ação com fundamento em factos jul
fallido, é licito proseguir nos termos ulterio· gados improcedentes peln, sentenç<1 anterior. 
res do processo e executar os bens do fallido Art. 70. A sentença em la ou 2a. jnstancia, 
situados na Republica. cleneg<-Ltoria da fa.llencia, falsa ou dolosa-

Art. 60. A sentençi:L estrangeira dellla1•ato- mente requerida, condemnará o requerente 
ria de fallencia de commerciante que tenh.a I á prestação das perdas· e damnos delta resul
dous estabelecimentos, um no paiz de seu tantos. 
domicilio e outro distincto o se:parado na § 1. o A condemnação será liquidada na 
Republica, não comp1•ehende em seus: efi'eitos execução da sentença que denegar a fal· 
o estabelecimento existente na Republica. lencia, observando-se o processo dos arts. 504 

Art. 61. Sobre os bens existentes na Repu- a 506 do regulamento n. 737, de 1850. 
lllica podem tornar-se e:ffectivas medidas § 2. 0 A condemnacão não poderá ser omit· 
.assecuratorias por meio de cartas rogatorias tida quando manifesta a má fé elo roque
que obtiverem ea:equatu1· do Governo Federal, rente. 
e, uma vez cumpridas, serão publicadas com § 3. 0 A negativa da indemnização não di-
o prazo de 60 dias. rime o direíto do prejudicado á acção directa. 
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competente, que poderá intentar, ainda nos Art. 74. Do. sentençrL sobre os embargos 
casos de imprudencia ou negligencioJ cul- oppostos á declaração da fallencia é adrnis-
pJ.vel. sivel o aggravo : 

§ 1°, do potiçã.o ou ele instrumento, inter-
SECÇÃO IV po::;to pelo falEdo, quantto julgados não pro· 

vados; 
DOS UECü!\SOS CO:\TP.A A SENTENÇA § 2°, do instrumento, interposto pelO C'l'O 

dor requcrcnto da faJlcncia, ctuanclo julgados 
Art. '71. Contra a sontença decla,ratoi'i~ provados. 

da. fa.llcncia., a l'Cquerimento de ceed.or, é Art. 75. A son tença dcclcmltorin. ela. fal-
a.clmissivul: lcncia.,cm 2" instancia .. poderü. ser cmbaegad:1 

,., .l . - . . 1 - "' r • • 11:1 peimeira,sórnen to p~n·a o e1füi to üa provr~ s 1.: ::.- oppos1ç-ao de em):J,l'~~~' ou _c"• 1o;- de ra.zã.o relevante de direito que a exclua, 
t~rpo~,i2a.~,de aggr·avo pelo ;at~;do, seu 1og1

- qu;;mdo clessc moio não tlvet' usado o fallitlo. 
tuuo .._epresentante ou succe~SOi. . . '\ .. rt 75 N·' uppoc::iç1o e processo elos em

§ 2.o _o aggravo pelo credor Pl'GJUdicP.do ])·'"l'1~"s. , 0' · c11J'~:'l'\"' ·r,:; o'· (ll._'I)'>sto 110 ''I't 72 
• .L l t' ' fi . - - l tGrffiG Cl• . O v ~ •OU Cu '" :) • ·- LO o ... , . 

~o ?r~:u:;en~oo ye a tvo <-L .lX<-t.ç.<w (O • · ' rcmettcn11o-sc os autos, üepois das allega~ 
1eg,1.l c,,t [;.;ltencla · çõe~ finaes ú. inshnch rh sr•n tença declara-

§ ') c Netn os e·ub·'I'O'GS nem o "O'o·ravo 1 · · ' ' -- ' v · c 
vo ,.,,. c• l .'"o.', 1. ,':"""'at~l'"'- toriada,fallCflCiêl, 011d0 SQI'ãQ julgadospela, 

toem eim1to su.,pens1vo para oosta~ .... .v lllC'"'IIHt fóerrn dos ·:~.cwr ·' VO. 
cadaç,ão do~ bens ~. ~uaesquer dlligencws . J-~·rt. 77. Contro.' ~~ ~~nt~·nç.::~, denevatoria 
assecuratona_;;; do& dlr<Jnos dus credores. da fatlencín. pódo agg1•asar o crecloro deca-

AI·t. 72. A petição pa1•a. embargos deve hülo; e, si houver assi:3tentcs, deverão inter
ser aprcseutt~da dcmti·o de 24 hora.s que se por e minutar o rocm•so no mesmo termo, 
segui:rmD. 6.s do edital da publicação d:.1 sen- conjnntamonto com<~ })arte assistida. 
tença o, m:mdnntlo o juiz autoar com ti'aS· . 
lado do fJi.'Oc~sso depoi~ üe notHic~dE o cr·e~o:' I CAPITULO 'v 
requerente ua. fll.llencia, o escr1vu.o abru:a I . _ ,~ -~ -. . ,-, , , -
vista ao D,dvogado do embargante, por termo nu:;; J!u.•FEJTO:::; JUR:nrcu;-.;, D,, DECLAP..AÇ'_\:J D"~ 
de dous tiin.s, para ded-uzie os emfntrgos, o FALLLNCIA 

em se,~uida <ta advogn.do do emb::~.rgado, iJOl' Art. 78. A sentenÇét declaratorí~~ U.a fal-
igua,l prazo, p;tra os contostar · lcncit~ institue um juizo uni versa!, indivisi-

§ 1.o Vencidos os dous referidos prazos, vol e co~prehensi>:o do toJo::; os bens, d~rei.
as partes seriio arll:niUiclas a. produzir a sua tos~ acç~u~s do. \•J.ilulo, lKI.l'a os fius tlaltqUJ.
prova no termo de seis dtn,s; e, findos estes, ~u.ç~ao . c _ vart1lna pel?s. crcd~re:~, . ;por ?~a 
serão os autos continuados com vistu, por mvest.dos d? .sua. allmunstmçao c d1spos1çao 
dous dia.s succc:ssivamon Le, a cada mn do::; por seus lcgrtrrno:; l'OpPo::;entantcs. 
a.dvogudos, do cmbu.I·gante c do embal'gado Art. 79. Os .o!I'eítl)::> jnrirlicos da. dccll'l.r•t· 
e ao em'~ldor· 11scill tmnbem pül' dons dias, çãojutlicia.l ll.n. f'<tlloncia são : 
c com <J,s u.HuwLç~os ou sem elh•s. v~ncidos § to, de ordem priv::l.lla, ou propl'iamentc 
estes ~r:·mos, scrao .c9nclusos no .J~lz~ quu civis, tondo por fim decla.ral' os direitos do 
profcl'H'U, <L s~1a. dcCisao em. prazo ~u.v ~xce- dovedur pn.l'a com t)S seus ct'euores c destes 
dente du :30 dms, cont::~.dos W:L publlCaÇLO da entre ::;i ; 
sent~nç·a.. . . . _ .. § 2°, de ordem public:n., ou propria.m,:nte 

~ 2. o Todos o~ solJrecldos _tGrr:..1os sao ~ato.os penaes~ pu.ra o fim tln. rcpressilo dos acr.os de 
e uuprorogave1~;, e corre~ao, m.depe~uente- improbidade do devedor e tcrceiro.3, nelles 
men.te ~G d~~,pacho ou . ~e n.ssrgnaç:a.~ ~m envolvidos directa ou indil'üctmnentc, em 
audwncm, suo responsabilidade do escrrvao, fl"tudo dos credores 
obrigado a diligcnci.ar a entreg[~ e promover • .. ·, . ,· 1 . •. 
officialmente a cobl'ança dos autos, rep:re# . , A~t. ~? · Os efi~r t~s JUUCLco~ d~ t,~llencr,t. 
sentando a.o juiz contl'a os advogados re- s~ ~ucone!ll da senueuça d.ccla.r~~olln., con
tardn.t:J.l'ÍOS ou retentores, afim de tornai-a diçao do fOI:mt~ para a q~mh_ficaqa.o. le$·al . do 
effectiv;" pelos meios legaes. fac~o pree~rstente, constltutryo ou 1nd1Catrm 

§ 3. 0 Os emba.rgos send.o julgados proce- do ,_eu estado .. . . ,,· . . T. • ~ 
dentes, o juiz ordenará na sentença i1 reinte- A_rt. 8L Os efLrtos crus., e!ll rc~'lçao ao 
gração do fallido em todos os seus bens, _di- fa~ll~O, affectam : 8~1~ pes~oa, ben., e con-
re'tos ' aceõe.' l''ponclo-se tudo no ant!o-o tr .. wtos,.om que fiour,n como parto. . . 
est d e • ::., e 0 Relatrvamente aos credores, os effe1tos m· 

· a 
0

• fluem na suspensão das acções o execuções · 
Art. '73. A petição de aggra.vo (leve ser individuacs, na exigibilidade dos creditas e 

apresentada dentro de cinco dio.s do termo cessação üos juros contra. a massa., quando · 
do ed.it:11 do al't. 47. não ehngar para pa.gamento do principal. 
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Art.. 82. A fallencia. de sociedade em nome I Os credores particul<:n•es de cada um dos 
conectivo, de capital e industria e em com- socios são pagos pelos tens uo rcspcctiYo 
mandita simples, ou por a.cções, acarl'cta a ~;ocio devedor e sobras que ti vc1• na socic
de todos os socios pessoal e solülariamente dadc, depois de pagos 03 credores socü:ws. 
responsaveis. A:;.'t. 87. Quando uma mesma pessoa for 

A fallenda de qmtlqucr, ou de todos os membro de dive1·sn.s sociedades com diversos 
socios solidarios, não proci.uz a das sobre- socios, fallindo uma, os credores dclla só 
ditas sociedades, salvo as que SJ acharem poderão executar a. quota liquida quo o socio 
neste ·estado ; considerando-se, porém, dis- comrnum tiver nas sociedades sol ventos, de
solvid.as de pleno dü·eito pal'<:t o::; oiieitos da pois de pagos os credores destas. 
sua liquidaç:ã.o juuiciaJ. Esta disposição terá lagar nos ca~os em que 

Art. 83. Os socios commanditarJos que se a.8 mesmas pessoas formarem din:Jrl)as so
tornarom solida1•ios, nã:o incidem nos eifeltos cicdacles ; fallindo uma, os crmlol'eS da 
da. fa.llenein. da sociodo.de, mas respondem massa fa.Uir!a só tcrúo direHo sobre as massas 
in solidum por todas as obrigações socíaes .

1 

sol ventes, depois de pagos os cl'cllorcs destas. 
§ l. o A solidn.riedacte clá-se qua.ndo o com- Art. 83. No caso de fi.tllit• o soei o gerente 

manditario pratica algum acto d.e gestão, de sociot1c:~de em conta, (Ü3 participação, é 
ainda mesmo como procurador, faz parte da licBo ao tm·ceiro, com quem houver tra
firma, ou quando não existe contracto regis- tado, sald<U' todas as contas que com elle 
trado. tivrcr, posto que ab3rtr~s debaixo de designa-

§ 2. 0 A solida1•iedade, pelo facto da gestiio, çõe:; distinctas, com os fnndo.3 pertencentes a 
deve ser declarada. em acção directa. compe- qnacsque:r das meemas contas, ainda que os 
petente, intentada pelos representantes d<.l, outros socios most1'en1 quo esses fundos lhes 
massa. pe1•tencern ; uma Yez que não pl'OYcm que o 

Ar-t. 84. Os socios de responsa,llilida.de limi- dito tor·ceiro tinha ccnhecimcnto, antes da 
ta.da, nas commanditas simlJiCs ou por acç-.õcs, inlloncia, d<t cxistcncia. <la sociedade. 
sã.o obl'igs.d.og a prcenclwr as l't:spectiV<lS Os socios nã:o ostensivos da. wciedade, em 
quotas do capit::tl, quaesqum· que sejam as conta do pa1•ticip8,ção, serão t\chnittidos ao 
disposições do contracto social. passivo pela parte dus fllndos com que con-

§ 1. 0 Os socios remissos 11odem ser com- tribuiram, si proYaPem não ter sido absor
pellidos à contribuição do suas quotas po1• vidn. pelas perdtts, conforme a parte de 
meio cl::t acção decendittl dos arts. 247 e FO- cada nm. 
guintcs do regula,mcnto n. 737, de 1850. 

§ 2. 0 O socio quo se dospcdir, antes de dis- SECQÃO I 
SOlVld<L ,a SOCiedade, fiC::t i'i3SpOnSt1YCl l1C}aS EFFBJ"rOS I!ELATIVOS Á PESSOA DO l•'ALLIDO 
obrigações contrahidas c pordns li~V'i'Ühs 
até o momento da despcditla. ou retit'[da, de· Art. sn. O fallido não póJe Ma.stt1r-so de 
~;idc~mcnte averbada 110 rogiatro do com- seu dornicilio commcrcial scrn licünça dojuiz-, 
mercio. pre.ced:da de <t.lulicncia dos syndicos c do 

Art. 85. Nos casos do fallcncia de socie- euradoro fi~r.a.l. 
dado dis::.;oh•itla., ou mesmo liquid~tcla, o § 1. 0 neve asslstir pessoalmente, ou po1· 
sacio solitlt:,rio que dell~L ile retirou com pl'O(lUl'ador licenciado, quando occorrm· justo 
l'esalva. do outro sacio ou sorlios, conwa to<lu, imp(!tlill1cnto, a tollos os <v~tos c reuniões tli:t 
rcsponsi..llJiiicladc futura, 11ctt ~njci Lo uos falloncia ; e 
efTeU;os da fn.llcncia,si não provar u distrad.o § 2 .. o .'\uxilht.r diligcntcmcnl;c ao jniz e aos 
social e suu. <lc3oneração p<ti.'<:. con.1 os Cl'u- syndicoil, 1wcsto .. ndo todas as 1nform~~çõos o 
uores. coll[Lbor~mdo 1m liquida1:ã.o da massa.. 

Declarttda a fallcncht d:1 sociotlttde, os core- Art. 90. A corrcspondcncia, epistolar e tc-
liül'C2, que prévü~mente convierem na. 1'3 · lcgr<l.lllrica do fallido scrtl cntregue,nas agen
salv<~. ou fizorem alguma. no·mçã:o corn o J cias d.o Correio e tolegr;..Lphicas, aos syndicos c 
socio ou socios que toraal'am sobre si o por estes abe1•t.a em sua presença ou pessoa. 
activo c passivo social, serãoadmittidos como jpor clio n.utorizaun, fazendo e:itr·ega da que 
credores particulares üo sacio rctinwte ou r se rcfiJrir a assumpto estranho á faldnci'.t·. 
despeclid.o; só os dissidentes da dita. resalva I Art. 91. O f<t,Uido póde ser preso arlminís
concorram <.1. distribuição <lo activo social, , tri1tivamente nos Ct~sos de: 
como credores da sociedade. j I, oppol' embaraços ás funcçõos dos syndi-

Art. 86. Nas fallencias àe sociedades, os. co::; e do curador flscal, occultar-se ou de 
Cl'edores socia.Gs são pagos preci.Pmtmcnto I qua.lquer modo encobl'Íl' a existcncia de bens, 
pelos ben:; da sociedade, e, qur.nllo insuf-1' clemol'ar a a.rreca<li1çã.o e nào exhibü· os li
ficicntos, concorrem com o::; credores par- ..-.rros; 
t.··iculares sobro os do :patl'imonio indivhiaal li, roceber quaosquer q. ua:ntl,~s pol' divida'3 
dos socios, a.ctivas, p!'<1t~car qualquer r~.cto prejudicial l;í. 
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mas,n, ou que motivo acç•ão de nullidade, disposiç;lio de seus bens presentes e (los adqni
~ubtra.bü· ~.lo::~umentos ou desviar a cort•es- rülos durz..r..te o peocoaso da, liquidação di1 
llttndenci<L quo deve ::;er entregue aos syndi- massa. 
cos. § l. o A administt'ação dos bons, publicada 

§ 1. 0 A prisão nfio poderá. ser decretada a. sentenç:a,, :pertence de pleno dil•eito <i m:1ssa. 
sem p1·ovn. conclnll~nte de um dos fa.ctos ta- ctos crcdo1·es e SCl'tt exercida provisoriamente 
xativos dos ns. I c II dest8 artigo, nem pelos syndicos nomeados pelo juiz e curador 
Q.::;;cede:· de ôO dias. ti.scal, e (~c·finitivmnente pelos administra-

§ 2. 0 Do despacho de pd:s[LO é aclmii.;sivel o dol'es. 
aggravo, sem cifeito suspensivo. § 2. 0 Xos casos do sec1uestro propara.torio 

Al't. 92. A sentença. (lccl<~ratoria da fal- do art. 46, a a.dministraç;ão provboria. pas
L:nci:J, testringe o exí$rcicio da capacidade ci- sa.rà ao respectivv depositaria, nilo poden(lo 
vi! do fallido em relação aos actos que intc- cxe.rcd-a o f<dlido da th~t<l. em que for decre
re.ss~-:.m, dil'ecta. ou inciirect:.tmcnto, os ben.3, ta.tlo. 
direitos e obrigaçõe;; da massa.. Al't. 101. Const-:Leram-se bens presentes 

Art. 93. A rcsíjl'icção do exercicio da ca- todos os r~1 oYeis e immovei::; que possuir o 
:pn.cid<~de civil não pl'iva o fallido de contra- lh.lliclo mt época da fallencia., adquiridos a 
cb.r•, contrallir diYidas o praticar c1naesq_ucr titulo g1'atuHo ou oneroso, provenientes de 
acto.s oi:ltl'a.ollos á mas::;a. e extl'emcs de sua seu commercio on a ello estranhos e com
l'esponsa.uilidud.e. ponentes de seu paLrimonio, esteja.m ou não 

.A::t. ~~4. A fallencia não a.ILcü1 os dlrei-~ na sua posse. 
tos personalis.:simos, intransmissíveis do fal- Art. 102. Bens adc1uirülo:'l, durante a fal
lido, inllerentes à qua.lidade de marido e tencin .. , slo toclos aquelles que, por qualquer 
de pae, nem o d.esnpossa d;!, administraç;;:Lo 

1 
titulo, vl'Jl'êm a se incorporai' ao patrimonio 

c~os bcps proj}:'ios e pa.ttlcuh~l'CS da, mulher o I do 1~tlliti~ cmqt~au~o não se ultimar a liçtui
aos filnos. d<tçao peHt :prestaçao ua.s contas dos syncllcos 

Art. 95. O exercício dos <lircltos politicos ou administradores da massa. 
só se suspende quando condemm1.clo o fallido Os sobreditos bens, presentes e futuros, 
por sentença criminal definitiva, emquanto passam á n.,dmlnistração d(). massa e entram 
durarem os eft'eitos da condemnação. na formação Jo n.ctivo com todos os encargos 

Art. 96. O fallido fica sujeito <ís restricçõcs e onus (lo c1ue forem gravados; devendo ser 
estabelecidas nas leis fiscaes e <tduaueiras: arrecadados pelos syndicos ou adminstra.dores 

§ I.o Cessando a concessão de entrepostos aind.a os p<ll'Gicnlare.:; fóra do gyro commer
:po,rticulares, quando fallido o concessiomwio. cbl. 

§ 2. 0 Não sendo atLmittido a agenciar nego- Art. 103. Continuv.m sob a administração 
cios nai.l alfandegas o mesas de remias, sob do fa.lliclo e não serão arrecadados na fa.l
qnal{lller p1•etexto, aindn. :1. ti talo de caixeiro lencia: 
do casn. commercial, o fallülo cuja fallencia I, os bens doados ou legados ao fallido 
for julgada f1'audulcnta. antes ou depois da declu.ra.ção da fa.llcncia, 

Al't. 9i. Ao 11dlido é vcdatlo : com a. clausula. de não potlerem se1' obriga-
§ 1. 0 Vot::n' c SGl' votado nas ell!iç~ões elo tios pol' dividas; 

membl'OS das janta.s commerciacs. II, as }lensõcs,ordenaelos e out1•as quantias 
§ 2. 0 Exel'ccr a:~ funcÇ\Õr}s de corretor, a. que tiver dir-eito, a titulo de alimentos, 

age.nte de leilões e trapic!lOÍl'O, intcrpr·oto aposenta(lOl'b, reforma, julJilação, ou a esses 
de commel'l!Í~t. :'.S, rtvaliv.clor, perito ou U.l'bi- etlniparad.os, salvo o consentimento do fal
tr<1dm• em <~ssumptos commercia.es o HS de lido e J.le sua mulher-; 
jm'ado, na conforrnid.ade das leis dos Estados. III, os vostmu•ios do fa.llitlo c de sua fa.-

Al't. t18, O f".lli{lo não 11ca Pl'iVt'l.U.o de t;x.- milia, a mohma e utensilios nécossa.rios aos 
orcerqualqu:Jr industria, ou profissã.o,que não usos da viJ.a; 
a do comrnercio, om seu nome e por conta IV, os bens proprios da. mulhôl' (incommu
pl·opdr~, emquanto não relutbilitaiio, salvo nicaveis sob o regimen da communhão e os 
a c~ntinuação do sou negocio, sob a fi8cali- par•apllernaes) e os dotaes e:stimD.dos vencli
zaçao dos syndicos, nas condições do art.l84. tiOf·<is ou tcu•:ationis causa; 

Art. 99. O !allido, em caso v.lgum, ficc:~ V, o peculio dos filhos, salvo o profecticio; 
privado do exercicio do direito ele lwbeas- VI, os rendimentos dos bens elos :filhos mc:-
corpus. n0res, 

SECÇÃO II SECÇÃO lii 
EFFE!TOS ll.ELA'riVOS J,C•S BE!'S :2I'FE!TOS RELATIVOS .AOS COXTRACTOS 

Art. 100. A sentença declar-atiJl'in. de fd- Art. ~04. Afai.lencia. não rcsolvople110 jw·e 
l~:::~~ó. privCJ. o falldo ·h a:Jministraç:ão e1os c.Jnt.::acbs 2yna!Jagmatico~ 0:.1 bila.tcraes. 
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§ 1. 11 Os syndicos, o cura,dor fiscal ou os 
administradores :podem promover ou desistir 
da sua execução, no interesse o convcnion
cia da massa. 

§ 2. 0 Os conl;ractos não inteiramente ~xo
cutados dão direito a perdas e da,mnos contra 
a mass::t,prethados em clausula nelles expres
samente estipulada, ou determinados por 
sentençn. judicial. 

Art. 105. Nus vendas a entregar por 
prazo c:erto, tendo por obj·3cto valoros ou 
mercadorüts, cuja cotação, curso ou preços 
correo tus possam ser annotados, a operação 
se rcsol"rerá pelo pagamento da di1l'crença, 
segundo o valor do dia da entrog<l. 

Art. lOô. A sociedade, d0 quo o falliuo 
for socio solidai'io ou commanüHario, mn 
0ommanJ.ita 'ilimples, se reputa.râ. dissolvida, 
intervindo na sua. liquidação os syndicos e 
curador fiscal, ou os administradorl'S com os 
poderes do art. 353 do Codigo. 

Art. 107. O manclal,o, comrnis~ã.o, on JH'0-
curator·io exercido pelo fu,llido, acub~t IJCla 
declm·ação da fallencia. 

§ l. o Os actos, nn, qualidade 1lc mandu,
t::trio, procn1•a.dor ou commissario, pra.ti
cados pelo fallido depois de publicad<.t u ilü
lencia, desobrigam o mandante ou commit
tente, que os poderá, no entretanto, ratificar 
e renova.r o mandn,to, sem responsabilidaél.e, 
para a. ma.ssa, na sua execução pelo fu.Uíúo. 

§ .2. 0 Os representantes da massa dovem 
zela,l' e· · concluir os actos começados pelo 
fallido map.data.rio, como gestores de nego
cios, reSl)Onsn,veis pelo da.mno da móra. 

§ 3. 0 Si committiente ou mandante o f:.~.l
lido~ seus procuradores, mancl1tarios e com
missarios: ainda. depois de publicada a sen
tença~ continuarão a exercer os poderes 
outorgttdos, até que .expressamenhe revo
go.dos pelos syndicos e curador fiscal! u. quem 
prestarã.o contas. 

Ar·t. lOS. As contas correntes com o fullido 
consjderam-se fech:ulas no dia. dn, dechwt~ç~ão 
da falkmcia. 

§ l. 0 O cncenamento rla conta corrente, 
pela snperveniencia úa. falleucia, não nJtem 
as condições dos seus elementos f'ormati.vos 
e a sitmtção dos correntistas, d.eümndo sub
sistir a indivisibilidacie do contracto. 

§ 2. 0 Os valores consistentes em nume· 
ratio, inscriptos na conta, compensam-se em 
tanto quanto concorrem, corno parcellas de 
debito e credito, para a for•mação do saldo 
exigivel, contra ou em favor da massa. 

§ 3. o Os valores consistentes em titulos de 
credito compensam-se até a concorrente 
quantia, das sommas e:ffectivarnente pagas 
no vencimento dos titulos ; devendo presu· 
mir-se, salvo convenção formal contral'ia, a 
clausula.oondícional do e'JOlbolso nf5.o resolvida. 
pela fallenc!.a. 

§ 4. 0 O correntista recipiente do e!feito,. 
credita,do na conta e não P<~go, pôde annul
lar a inscripção pelo externo, ou mantel-a, 
agindo contra o remcttente e co·obriga.dos, 
para. o fim de ser embolsado integralmente. 

§ 5. o O correntistê.J, remettcn te tem o mes
mo direito de opção, da.U.a. <l, fullcncia do re
cipiente. 

§ 6. 0 A massa. de um c ontro, como seus 
represcnt<tntcs, os suiJstiLuc c f.mccedc em 
todos os seus direitos, náo J)OdEl11do recl<1m<1r 
sinão contra. os actos de fraude em projuizo 
dos credores. 

Art. 109. A Jocaç'iio, ou a.rrcnrlamcnto por 
prazo certo, não se dissolve pela. fa.tl~ncia, 
s:tlvo a. do locatario, qu:.mào expressamente 
m;tipulada com :prohibição de ceder ou sub
locar. 

Art. 110. A :fianç~t não se extingue rJela 
fa.llencia ; sua. declara.ção, qmtndo fa.llido o 
lladol', obriga. o devedor originario a. pagar 
irnmcdi<ttamente a divida, ou dar nova 
fiança.. 

Art. lll. O seguro nã.o se rescinde pela. 
f:_t,llencia., salvo estipulação formal em Clau
stüa. da a))Olice. 

§ 1. 0 O segurado, dad.o o fallimento do 
segm\l,dor, pôde pedir a. annullação da pri
meir::t apolice,nojuizo tla falhmciu., pa.ra tor .. 
n:.~r a segurar, antes da noticia. da. termina
ç'ü.o do risco ; e si ao tempo da fa.llencia exis
tir risco, pelo quttl dev:.\ ser lndomnizado o 
segmaclo, entrar<1 este 1Je1a sua importancia 
na massa elo segurador í'alJido. 

§ 2. o Na. fa.llcucia. do segurn.do, o segura
dor ha.ver<L os respectivos premios como cre~ 
dor privilegiado, e da.do o sinistro haverá. da. 
massn. a inctemnização devida. 

SEClÇÃO IV 

E:X.ERCIC!O E SUSI'ENSÁO DAS ACÇÚES E EXECUÇÕES· 

Art. 112. O falli<lo :perde a qualidade ju
rídica pa.ra intentar ou defender, em seu 
nome pessoal, as acções que interessarem á 
massa, s:üvo a. assistencia, que :poderá ser 
fa.cultad:l, nos termos e pela forma dos arti
gos 12.3 ó, 126 do reg. n. 737, de 1850, consti
tuindo, {t sua cush, advogado que o repre4 

sente em juizo. 
Arfi. 113. As acções pendentes · contra o 

devedor fallido e as que posterjormente á 
fa.llencia houverem de ser• intentadas só po-· 
derão ser continuado.s e defendidas, activa e 
passivamente, pelos syndicos e o curador· 
fiscal, nas condições e fôrmas do art. 156, 
§ 11 •. 

Art. 114. Aos credores não ê pel'mittido 
o exel'Ciclo de acções singulares interessando· 
ú. massa, salvo : · 
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§ 1. 0 Quando contrarias os interesses in-~· Art. 119. As obrigações condicionaes en-
dividuaes a.os da coHoctividacle. tramem l'ateio, depositando-se, porém os 

§ 2. 0 Quando se fundarem em creditos i respectivos dividendos e diffePindo-se' 0 
não sujeitos a rateio, desinteressando seus 1 pagamento até que se verifique a condição -
titula.res da garantia do activo commum. I c, qucwdo não verificada, voltam para à 

Art. 115. O fallido conserva a plenitude 
1~ mas~~· ') , . , _ e" sua ctl.r)acidade civil nara o exercício e AI u. 1-q. A";; Ctausulas penam; dos con-

!.v j t \. ,i_" • tr·tctos nnl \ ~ ter••) es ~ Pl"'ZO "OS l . J l defesa das acçõe8 1·ela ti n.ts aos direitos pes- ~n' r ·, '' _ 1
'" _ -'•." ·~ co • . ' J. _o Vla.q_s pe a 

so:1es c de sua. fL~mma o a.o patr-imonio sob I ::; P,8• \~~Iencm C~.<v fallcncl,J., nao serao at-
wa administração e posse ; podendo intervir tend~d<-~:9 , , , ., ,- ,- . J. 

os syndicos, como assistentes, quando recla- . AI~. 1-l. ..; :.. ~!c~ci~p~a.o fica m.~erroD?--
111cU'C'll os in .. erc~ses da mas"" ptda' só a qmtaçao, por~m, ou a renuncra 
- • ~ :s ' "'"' • exonera a massa e o fallldo. 

Art. 116. As execuções contr<t o fnllido' Art. 122. Os co-obrigados siinultanea-
na data da fallencia : mente com o fallido, em divida não vencida 

§ 1. 0 Sí procedentes üe sentença.· em acção ao tempo da fallcnda, são obrigados a dar 
pessoal, ficn.r·ão suspensas; Sé}lU prejuizo das lh~nç<~ ao pagamento no vencimento não 
medidas assccuratorias já. e!fectuadas, até a preferindo pa.gal-a nnmccliatamente · ~endo 
verificação de creditos, so.Lvo qua.ndo em a obrigação sncccssiva, como nos en'dossos. 
termos de p :·aça, estando publicado o edital a üt.llencia do cnétossado posteriol' não dá. 
par~ a arl' Q.matn.ção dos bens, caso em qth) dil'eito a accionar os enflossatario'~ r..nterio
não se suspenderá, entrô,mlo, pol'ém, o pro· ros, ant 0.5 du vencimento. 
dueto p ~u·a. a IIHts:>u.. 1 

SECÇÃO VI § 2.0 Si hypothecarias, pignoratícias, ou 
procedentes elo acção roal, proseguirão com 
OS SyUd[COS C CUl'aClOr fiSCl\,}

1 
OU administra- Sl: SPENSÃO DE JUROS CONTRA A lHASS.\. 

dores, não ohsGante a superveniencia ela 11 rt 12" A "' nt 1 . d 1 t · d f.· 1 fallencia. 1 -~ _ • c>• •• O Cl ça ec ar_a orla a a,-

SECÇAO V 

EXIGIBILIDADE ANTECIPADA. UOS CREDITOS 

lenc1t~. faz eussal' a fluenc :a ele JUros contra a 
massa, ainda quo estipulados, si não chegai' 
o activo para o pagamento do principal ; 
exceptuados : 

§ 1.0 Os das obrigações ao portador, emit
Art. 117. A sentença declara.toriu. da fal- tid~s pelas sociedades comm[l,nditarias pol' 

lencia resolve os prazos de pagamento de~ acço~s~ .. l... , • • _ ,· • 

todas as dividas passivas, commerciaes ou i . ~ ~:,.. r.?;s ü.uS .(fd.Iv~d~~ f1YPOt_~ecanas, a1(J'1t1: 
civis do fallido tornando-as ·exi(J'iveis da I chretlvu.o ou P1ono~auiCias, até onde cheoar 
Qua data ' "' 1 o p~·uducto dos bens datlos em hypotheca, 
~ < • - I antichres~ ou ponhor. 

§ l. o A cxigihilidv.ds n.ntecipaclit não pre- Art. !24. A nã.o ílucncia de juros contra 
jud.ica,, nem pódo ser opposto, aos terceiros a m<:tssa JJão desonera. do pa.gamento o fal
co-ourig<~dos, solidarios ou não, sendo sects, lido pessoalmente e os co-obrigados, ou fia
e:ffcitos só relativos ao~. r· n':' ''''r;,e! . no intuito I dores cstrauhos ao fa,cto d<:L fo.llencia. 
da co-yn.rtici1)ação nos a c-tos da. fallencia. c _ 
~~teios correspondentes ao va~l' de seus em- 1 SECÇAO VII 
a:ltos, na, da.ta da sua declaraçao. 1 

§ 2 .. o Nas dividas com prazo certo, exigi- i DliiB'iTo DE RETE~; çÃo 
v eis em virtude da fallencia, se deduzie<t do I , . , OJr.:: ) -o d ,1 , - (1 

seu valor nominal a quota re;,;pectiva, do l Ar.~. h.~~:, ( vvn e., ?; }1~0 pa,o:.-. n? cas~ 
juros r. i ela t~~xa legal, q_uanclo outra não tiver !' de . f.tl!e~cut ..... do compr c~u.or' podei a recusa; 
sido C<ltinulad.a seo-undo as reg-ra-. do des- a_ eu ti eoa d~.. co usa, c.mda em ~eu poder' 
conJ.o ~ ~ ' b .;s I SI a mass<~ nao pagar o preço, ou nao prestar 

~ · l fia.nça. id.qnea ao pagamento! nos prazos con-
Art. 118. As obrigações ao portador (d~- i vencionados. 

bent.w·es), com promessa de premio de reem-~ § 1. o Recusaclo o pagamento ou a fiança, 
bolso e ú. sorte, emittidas pelas sociedades o vendedor pôde optar pela resolução do 
commandita.rin.s por a.cções, concorrem à\ cogtracto e demamlar a. massl.l. :por perdas 
fallencia pelo capital da emissão, addiciona·j e aamnos. 
do da di1t'erm1Ça entre os juros e <.1. taxa de ! § 2. o O dir2ito de retenção é facultado ao 
6 °/o, q_uando inferior o juro estipulado, i vcndedoi', não obstante a tradição symbolica, 
desde a, emissão até a data, da fallencia, e I da cousa vendida, quando a entrega não 
sobre essa quantia se contarão os juros leg<1es ! tiver sido real, estando ainda sob a sua (liS· 
.a,té final embolso. 1 posição physica. 

Vol. IV 71 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11 :26- Página 38 de 66 

562 A~NAES DA CAMARA 

Art. 126. O direito de retenç-ão. como 
ga.rantia provisional de credito exigível e 
meio coercivo da sua. realização, além dos 
casos legaes e taxativos dos arts. 96, 97, 
98, 116, 156, 189,198 e 221 do Ccd. do Com., 
arts. 278 do dec. n. 2.647, de 1860, e 1°, 
§ 12, do de n. 1.746, de 1869, é extemüvo 
ao credor de bens moveis e títulos de crc· 
dito , em seu poder ou á sua disposição, 
desde que concorram os seguintes requi
sitos: 

1°, que os sobreditos bens e títulos, nomi
nativos, á ordem, ou ao portador, tenham 
sido entregues ou postos á disposição do cre
dor por consentimento do devedor ; 

2°, que entre a divida e a cousa retida haja 
connexidade, presumível entro commer
ciantes. 

Art. 127. O direito de retenção, não ob
stante estarem os bens e titulas á disposição 
do credor, não pôde ser exercido de modo 
contrario ás instrucções do devedor, nem 
contra a estipulação sobre o uso determinado 
da cousn.. 

Art. 128. O direito de retenção, de cousa 
pertencente a terceiro e entregue pelo deve
dor como propria, pode se1• opposto ao ter
ceiro proprietario, provada a boa fé do cre
dor, salvo a reivindicação nos casos de perda 
ou furto. 

Art. 129. A massa póde remir os bens re
tidos, intimando o credor retentor para tra
zel-os a leilão. 

Si a massa não fizer a remissão, póde ex
cutil-a o credor, equiparado ao pignoratício, 
para . ps devidos e1feitos, intentando para 
esse fim a acção dos arts. 282 a 287 do reg. 
n. 737, de 1850, precedida do deposito do 
objecto da excussão. 

SECÇÃO VIII 

::>OS ACTOS :t\ULLOS 

Art. 130. Consideram-se nullos e de ne
nhum atreito, como si inexistentes : 

I, os actos, operações ou pagamentos feitos 
pelo devedor da data do sequestro ou da. pu
blicação da fallencia, uma vez que tenham 
relação directa com a massa ou se refiram 
a bens q ua devam ser arrecadados ; 

li, os pagamentos feitos ao fallido depois 
de publicada a sentença declaratoria da fal
lencia. 

§ 1 • o Nrro será repetido o pagamento da 
lettra de cambio ou bilhete á ordem contra 
quem o l'ecebeu pal'il. não perder seus direitos 
contra os co-obrigados. 

§ 2. 0 A restituição do valor cambial po
derá. ser exigida do ultimo obrigado na ordem 

do direito regressiYo, ou do terceiro P'Jl' 
c.inta de quem o valor foi creado, quando c· 
ultimo obrigo.do ou esse terceiro tiver conhe
cimento, na data da emissão do titulo, de. 
que estava decretado o sequestro, ou decto.
rada a fallencia. 

Art. 131. Consideram-se nul!os de plen:> 
direito, só em beneficio da massa : 

I, todos os ~.ctos, a tit.ulo gratuito ou de 
mera _liberalidade, tendo por objecto ben;5 
moveis ou irnmoveis, direitos e acções, façam 
ou não parte de contractos onerosos, desde 
dous annos antes da data da fallench; 
salvo os que forem realizados em obediencia 
á lei, ou se referirem a objectos de valor até 
360$, ou forem praticados no inte1·esse do 
exercício rlo commercio do devedor ; 

II, os pagamentos de dividas não vencidas. 
commerciaes ou civis. feitos dentro do termeo 
legal da fallencia, q'uer em dinheiro, quer
por meio de cessão ou transferencia, endosso, 
venda ou doLtção in solutum, compensação, 
salvo a que se operar por effeito de conta 
corrente, ou qualquer outro meio de solução 
de obrigações ; 

III, as hypothecas e quaesquer outras ga· 
rantias reaes, inclusive a retenção, cele
bradas dentro do termo legal da faUencia. 
para segm>ança de dividas não contrahid".s no 
mesmo acto. 

IV, a renuncia á successão legitima ou. 
testamentaria, legado ou usofructo, feita até 
dous annos antes do termo legal da fallencb..
salvo si ao tempo da renuncia. o devedor não· 
exercia o commercio ; 

V, n restHuição antecipada do dote, ou a. 
sua entrega, antes do prazo estipulado no 
contracto ante-nupcial ; · 

VI, as.inscripções de hypothecase as tran
scripções de transmissões inte1· vi1:os de im
moveis, a. titulo oneroso ou grãtuito; ou de 
instituição de onus reaes feitos depois de de
cretado o sequestro ou de declarada a fal
lencia.. 

A falta ou 'nullidade da inscripção ou. 
transcripção dá ao comprador acção pessoaL 
para haver o preço até onde chegar o pro
dueto do immovel ; e ao credol' para ser 
admittido á massa, como chirographario, 
pelo preço pago ao fallido ; 

VII, os actos indicativos de fallencia. dos 
ns. li, IV, V e VIII do art. 7°. 

Art. 132. A nullidade de pleno direito dos. 
actos enumerados no artigo anterior é rela·· 
tiva, e só poderá ser pronunciada em acção 
directa. ; produzindo todos os seu effeitos até. 
a sentença que os annullar. 

§ 1. o A nullidade será decretada em bene- · 
ficio da massa, tenha ou niio o contracta.nte-
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conhecimento do estado (lo devedor, sejam ou Art. 136. A invalidade, em b~neficio da. 
.não p:'::ttícJ.dos o; actos com o intento de ma.~sa, dos-actos em quo intervem nul!hla·.t~~ 
fr-audar o:; cL·cdores. de pleno direito rela.tiva ou só annullaYeL~ . 

§ 2. 0 A nu! lidado_ será pronunciada, ainda dcv~ ser allegada o pronunciada por meio Li!!. 
que para a celdm.içao do acto tenha prece- acçao competente. 
1.lido sentença. execu1;oria, ou seja consequen- . . .. 
cia de medida. assccuratoria para a O'amntia I. Art .. 1 ~7: Aos syndiCos e admmi.strad-J.l'C.'3,. 
da di vida ou SI3U paO'<tmento. o como Iegit1mos reprosent~_1.ntos _da. mttss:.~ .. 

§ 3.o Annullado g acto, fic:t de pleno di- compete. promovet· u. acçao, na.o poJ.enJ.o 
reito roscincl!da. a. sentença e consequcnte f~zel-o smgula.rmo_nto os crcdor~s, _na. vig-err-
cxecuçã.o Cla dos poderes <.tquclles attrtumdcs, em-
. · quanto não ultimada a liquiJ.ação do u.ctivv. 

SECÇÃO lX. Art. 138. A acção J)ô~le ser intentada. : 

DOS ACTOS A;:-;"J:\(.;LJ.A YE!5 

Art. 133. São annulLrveis em beneficio da 
massa: 

I. os actos a titulo oneroso entre o fallido 
e o· conjuge, antes ou depois do casamento, 
ou entre o fallido e seus parent.cs affins na 
linha recta e n:t collater:Jl até o 2° grão, 
provando·se que delles resultou prQjuizo aos 
credores, e não ignorava o contr:.tctante, na 
data do acto, o designio do fa.llido em pre
judicar, ou o seu estado de insoh'encia ; 

II, todos e quaesquer actos em prejuizo 
dos credores, seja qual for a época em que 
tenham sido feitos, emquanto não prescre
verem, provando-se a fraude de uma e outra 
parte contractante. 

§ 1 • o O estado de fallencia induz pre
sumpçã.o legal condicional do pl'ejuizo nos 
sobreditos actos. 

§ 2. 0 A fraude pôde ser provada por todos 
os meios de prova admi::;siveis em direito, 
bastando para caracterizar o acto fraudu
lento do devedor o conhecimento ou sciencia 
do prejuízo causado a seus credores ; e o do 
contractante a sciencia. e co-particip::tção de 
má fé na fraude do devedor. 

Art. 134. Podem ser annulla.dos, pro· 
vando-se ter havido proposito de prejudicar 
os credores, os ·actos ou contra.ctos : 

§ 1. 0 Em que for omittida formalidade 
legal neces.saria para adquirir, conservar ou 
fazer valer algum direito ; ou 

§ 2. 0 Em que o cumprimento dessv. for
malidade devesse ter logar, em prazo deter
minado, por ordem judicial. 

SECÇÃO X 

!<IEIOS JUDICIAES PARA A INVALIDADE DOS ACTOS 

NULLOS E A;:-;"NULLA YEIS 

Art. 135. A inva.Udadc dos actos do 
art. 130 é de pleno direito e absoluta., não 
podendo releval-a. o juiz, que deverá pro· 
nuncial·a, independentementa de acção pa.ra. 
esse fim, quando allegada e provada. 

I, contra tod<ts aquellos que figuraram no 
acto como contract<tntos, ou po1• elfeito delle 
foram pagos, poe qualquer dos meios do 
art. 13L n. I!, garantidos on beneficiados ; 

II, contra os successorcs causa mMtis 
daquclles até a quota concorrente da he
rança, loga.do ou usofeucto ; 

III, con ~ra os succcssorcs inte1· vivos :- a) 
si tiverem conhecimento, no momento em 
que se creou o seu direito, d<~ intenção do 
fallido em pt•ejudicar os seus credores ; b) 
si o direito se originou de acto nullo dos 
arts. 130 o 131 ; c) si estiverem nas condi
ções do art. 133; 

IV, contra os succcssores causa mortis dos 
referidos no n. Ill, até a quota concorrente 
da heranç:t, legado otr usofructo. 

Art. 139. A acção de nullidade será sum
maria e processada perante o juiz da fu.l
lencia. 

Art. 140. A acção será iniciada por 
uma petição, que devo conter, além do 
nome do rêo: 1°, o contracto, transacção ou 
facto de que resulta o direito do :tu
tor o obrigação dl) réo ; 2°, o pedido 
com todas as especificações o estima.tivu5 dJ 
valor, quando não for determinado ; 3·~, n, 
indicação das provas om que se fLmda a. do· 
manda. 

§ 1. o Citado o réo, terá ollo cinco dias par::~. 
apresentai' a sua contestação, seguimlo-se 
uma dilação de lO dias, arrazoando afinal o 
autor no pra.zo de cit1co di:ts c uepois o ré o no 
mesmo prazo. 

§ 2. o Con0Iusos os autos, o juiz procederá 
ex-of!icio, ou a requerimento das partes, ú:-; 
diligencias necessarias para julgar afinal. 

§ 3. 0 A sentença será. proferida na. au· 
diencia. seguinte á da conclusão do processo, 
ou das diligencias que tiver decretado. 

§ 4. 0 A appellação será recebida om ambos 
os effeitos. 

§ 5. 0 Qualquercl'edor podert'L intervir como 
assistente, nos termos e pela fôrma dos 
arts. 124 a 126 do reg. n. 737, de 
1850. 

§ 6. 0 Não pollerú. ser opposta compens1.çã.o 
ou reconvenção. 
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§ 7. 0 Si a sentença fot• de alJ::olvição do 
]!ediJo o só houver condcmnaçü.o de custas 
a exccutn.r, passar-se-ha mandado para o pa
gamento. 

Art. Hl. O processo summario do artigo 
antol'ior será observado em todas as causn,s 
ini~ontadas contra a massa no jlüzo da fal
lenda. 

As que intentar a massa, po:·ém, salvo af; 
de nuHidade ou revocaturias, em que prnva.
leccmí. a compctonci:_L do juiz dli fallcncia, 
serão propostas c processadas no fôro, por 
direito competente. 

Art. 148. Aos terceiros de boa fé é asseau. 
rada, a todo tempo, a acção de :perdas e 
damnos contra o fa.llido, lla,ra <J, indemni
zaç~o dos prejuízos resultantes do u.cto ou 
con Gracto m validado. 

CAPITULO VI 

AmiH-.::ISTRAÇÃO I'ROYISORIA DA. r;,LLE:\CL\, 
ACTOS CONSECUTIVOS /.. 8U.\_ DECLARACÃO 
JUDICIAL v 

Art. 149. Publicaria a sentençn, de abe1•tura 
da, fallencia, a administrn,ção é exe1•cida 
provisor·iamente: pelos syndicos, nomeados 
pelo juiz, suboedinn.dos <t sua ,jurisdicção, jun
ta,mente com o cura,Jor fisc;;d. 

Art. 142. A invalidado n.bsolutéL ou relati
va, em beneficio da massa, pô:le ser allegada 
por embargos na cxecuç3o contra. o fallido, 
ao tempo da, fallencia, ou contra a massa. 

Art. 143. Os syndicos e os admini::;tt•adores ArL 150. A a.dministra.ção, no du nlo inter-
podem ustn' do int-•rdicto {1·nuclatm·iunt, para c:3se d?s crc~ores c do ftdlitlo, al{range os 
restituir á massa a posse dos bens alienados actos ue gostao corn os l)Odorc.s do mandato 
pelo devedor em prejuízo dos seus credores, geral o os attl'ihuir1os especialmente no 
contra aquelle que delle os recebeu. art. 156, para ulterior· delíbeeação üos cre-

Art. 144. Nas questões de fraude ou má fé, dores sobre a liquidação da ftÚloncia e do 
o juiz decidirá confül'me sua livre e intima mioisterio publico, sobre o procedimento cri
convicção, devendo, porém, deduzir com minal contra o raHido. 
p1•udencia e discernimento as presumpções Art. 151. As funcções dos syndlcos devem 
em que se fundar a sentença, segundo us re- sm· exercldas pessoalmeitte, sn.lvo em ques
gras de direHo. tões judiciaes em que a, massa for autora ou. 

Art. 145. Pr0mmciada, a invalidade do ré, ou exijam com1;etencia technica. 
acto, em lJeneficio da, massa, os contratantes §_!·o A delegação, ern ta.es casos, será pre
reassumem seu estado a.nt;orior do direito, ced1uu. de contracto de honor<tl'ios C:Jlll a.dvo
volktndo á condição e situação em c1ue se ga,du, dcwidttmente rwtof'izado c ttpprovado 
achavam antes uello. pelo juiz, as~jgnando os syndicos e o c~;1rador 

Art. 146. A massa, recuperando os lJens tiscal o instrumento do manêhto, em que 
alienados, resti tuirit o quo houver sill.o pro- forem outurga.dus os poclcros para a repro
st:)do pelo contractante, de boa, ou mt"L fé, ~entação official. 
salvo si r1enhumn. vn.nt,o.,gem auferir· do acto § i. o Fórn. dos dons casos supt>a. rofel'i
ou contracto ttnnullado; sondo, ne"ltc c:_tso, dos.!. em que é permittida a Llclegação, não 
aclmlttido o c redu r como chil·ogral>lml'io. se!'<W a.ttcn\lidos, nem c<1r·rcgaclo'< á massa 

quaesqum· honol'al'ios c tlcsnezas de procura-
Art. 147. Os bClnS scr·ão rcstituiJ.os Clll cs- tOl'ÍO judicl_al, :J.UG tonha.m sido COrltl·acta<los 

pec1e com todos os accesso1'ios, e, uão sendo po!os synd.icos. 
possivel, o tm'coiro contractantc fica, obl'i· 
gado á indomnizaç:·ào. . Art. 15.~. O oxol'cie_io das funcções dos syn-

§ L 0 Si de mr.L !e, in<lemnizarü, na impo.;;.;;i- J.J.co:~ deve SOl' precedul.o do termo a.ssignaclo 
bili<lado da re::;tituiç;·w, o sou ·vtLlor pl'in- pessoa.lmanto no.s aubos, obrigando-se, sob as 
cip:1l, com as access<)cs e ü•ucto.:; nu.tur<:tcs 0 pon~~s de fiel J.op,mital'io, ã IJoa rruo.rda., con
clvis, incluitlos os percipienJos, alntla nos sorvação. a.dnllnistt>a.çiio e ontr:-~ga. dos bens 
casos de perccimen to ou deterioração por do fallido · 
acontecimento fortuito. At·t,. 15.3. No desc.mpenho d.~ts frmcções de 

§ 2. o Si de boa fé o terceiro conliractan·~e, deposlt<-U'Jos o t\.l~m llllStt'<.vlorcs, os sytldicos 
senclo o ac·to invalidado a titulo onervso, ficam r':':sponsavms :por dolo c fv.Itlt, devendo 
restituirá ou indemnizartL o valor da co usa. o emprcga,r toda a, di ligoncia como si fôra om 
fructos pendentes ao tcrnpo em gne o mesmo seus p1'nprios negocias. 
foi celebrado, e os percebidos depois elo rn·o- Art. 154. A gestão do8 ::;ync1.icos c do c. um-
posta a acção do nullida.Je. dor fiscal prolonga-se n.té a concol'da ta, ou o 

§ 3. 0 Sendo a in(lemnizaç.ão de (linheiro, o contracto de unHio. 
credor restituirá á ma.ssa o capitai com os Art. 155. Di vcrgin(lo o~ syndicos, dosem
juro~ l.egaes da du.ta do recebimento, sendo patará o cueador fisc:i.l, com rccLLmação 
adnutt1do e. gradua~o c?nforme a _natureza para o juiz, quo l'csolverC~ sem rc::urso. 
d~ se!! cred~t~ ; e st clnrographarw, parti- Art. 156. IncumlJo aos syndico:~ com as-
cipara dos dtndendos. . sistoncia do curaclor fiscal: 
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§ l . o Dal' toda a publicidade á. declaração 
da fallencia.. 

§ 2. 0 Arrecadar os l)ons do fallido, tel-os 
em boa gu<1rda, por si ou por preposto que 
designar, sem o nus para. a. massa, podendo 
contia.r áquelle a guarda. dos bens immoveis 
e mercadorias. 

8 3. 0 Praticar todos os actos consernLto
rh)s de direitos e acç~õcs do fallido. 

§ "1. o Diligencin.r o acceite c o pagamento 
das lettras e a cobrança de quaesquer divi
das activas, nomeando cobt•a,dores com sala
rio préviamente ajustado c approvaclo pelo 
juiz, dando as respectivas quitaçõt}s. não 
podendo, porém, constituir manda.tario jn
dicial, fór<t elas condiç~õcs do art. 151. 

§. 5. o Receber c abrir (1. corrosponllcncla 
ào faJlid.o. 

§ G. o Realizar a ontradn. de acçõcs üo 
companhias, de ouc o í~tlli.do for subscriptür 
ou accionistn,. ' 

§ 7. 0 Preceder, na fórm:L elos n.rLs. 112 e 
seguint0s, a.o inventario c levantamento do 
balanço. ou ti. sua veriíicn.ção, qu::.~ntlo for 
n.presenti:ulo pelo fLllitto. 

§ 8. o Vender om llasti1 publica, por iutcl'
medio do leiloeiro, ou onde não haja., do 
porteiro dos n.uditorios, respeitadas as leis 
adun.neiras, os generos e-mercadorias de fu.ci l 
deterioração, ou que não se possam gua.rdar 
sem risco ou grande despcza., ouviLlo o 
fa.llido, e no easo de opposiç:ão, precedendo 
autorização do .julz. 

§ 9. 0 Pr<üicar todos os actos de admi
nistração. 

§lO. Com autorização do jnlz, remir pe· 
nhores e antichreses. 

§" 11. Propol' toLlas n.s acçõcs tendentes a 
complcta1·, ou ir:dmunizar a. ll1itSsn, não 
podendo, porém, intentar-, scgnir on def'on· 
der ac·~ilo alguma. sem prévia o.uGur.i.zaçno 
do juiz. 

§ 12. PromnYer o exa.mc dos livros do 
fallido com ciLU.ç?io do mesmo, pol' pol'i tog 
nomeados pelo jui;,, pat'n. se averiguar d~1,,; 
causas das t~tllencbs. 

§ 13. Requerer todas as diligencias no
cessarias parn. s:J conhecei.' clcssa.s c;wsas. 

§ 14. Requerer tL Junt[L Commorcial, re· 
partição on a.u-toridado eompetonte, cortidi.'í.o 
dos livros da cas:.t. falllda pul' clla nbertos, 
rubricados e encerradus nos ultimos trcs 
annos, si mais reconte não for o seu com
mareio, e fazol-u. juntar aos autos da fal· 
lcncia. 

Art. 157. Finda n. administração, prosb· 
rão os syndicos suas contu.s, po1• pe&ição 
docmuentêJ,da: 'de quo o falliclo terá. vista por 
trcs dia.s 0 1 ouvido o curador 'fiscal, o juiz 
julgará, dando agg1•avo p[Lra o superior com
petente. 

Art. 158. O jnlgn.mcnto destas contas nli•) 
isenta das responsabilidades pro,-cnientes d~t 
é.l.dministra.ção da. massa. 

Art. 159. Ao ssyndicos, pl'ostad:;.s as conta~. 
será arbitrada pelo juiz uma comm:ssão, 
repartidamente, de 2 u. 4 % :üé 200:000$. 
ele l <t 2% sobre o cxce!lcntc até 1.000:000$, 
e l/"1 a l/.2% pel1) que n.inda. exceder. 

Art. lt30. Ao cur~t.dor fiscal caberá a com
missão de l/'2 do que tiverem os dons syn
dicos. 

Art. lGl. A commis'-:ão ser<.t calculadn. so
bre o valor do u.ct.ivo <nTccadado em bens e 
mercadorias, c sobre 30 % das dividas, com 
c~copçlto das prescl'iptas, . 

Are. lG2. O.~ synclico;:; podem ser clestl
.uidos c<•;-offido oa a, rcquol'imento do cura.dol' 
-1sc:tl, de qun.l11U:)r creüor ou do fa1lido , 
•JUand:) pruva.cln. n. mà gesr.ã.o por ucto de ne
"Sligenci:J,, aba.ndono ou de improbidade, pro
'iondo o .iuiz sobt'C n. substituição, como na 
)t•imelra. numeação. 

A1·t. !63. Do despacho qne decrehr on 
·lilo a destitulção ca.-!Jc o rccnr.::o üe aggt'aY:) 
de inskumenGu. 

Art. WL A dnstitniçiio iinl)Ol'ta a. l)Ol'cLt 
do Lliroito ti. })Ol'eontagem. 

SECÇÃO I 
DA ,\1\1\ECADAÇÃO DOS BE::\S 

Art.. 105. Os syndlcos, !ngo quo tiv-el'Cffi 
noticia dn. sua nomQ<wií.o, assign:1Llo o tm•mo 
do art. 15~, promovo1·ã.o .immocliu.Lamcnte a 
al't·oc;\'"lação dos bens, documentos o livro3 
do fi.Lllido, onde que1· quo e::;t<'~ja.m, requo
t·endo ll:1ra o.-:so lim a:J diligt:mc:u.s e pt·eca
torius neco.ssarü1.~. 

Al'L. lGô. A n.t't'ecadaçiio S.Jl'Lt oxl.cnsh·a n 
todo.~ os bens do p~1.t.rimun \o do fa.llidu, in
clusivo os pa.t•tiüttltll'OS ('ór:,, do gyt'o com· 
mcrcin.l, excopGuu.Jos l.;io ~ómonto os decla
rados no ;u·b. lO:L 

ArG. lü7. N<L fallenci.a. üa.s sociclla.des col
lc(\~ivas, além dns btHlB SdCié~es, sol'ã.o n.ne
catlu,dos os p:~rticulu.l'C::l dos socios solida
rios. 

Ar:t. 168. A CLl'rec:tlln.çi'i.o dove principia:• 
pelos valores em llinhoiro, j o ias c pedra:~ 
preciosa.s, lettP<.ts. e mais pa.peis de credito, c 
os livros que sor·fí.o cuceerttdos em seguida ao 
ultimo bnç:<1.mGnto ncUes escriptnrados. 

Art. 169. Finda. n :1rreci1d•~ção, os sy.udi
cos proccdoeã.o o.o inventu.rio e b0vlauço peln 
fôrma, dotermino..da nos arts. 172 e se
guintes. 

At't. 170. Art'ecadauos ou sequestrados 
bens de terceiros, entre os elo faJlido, pode· 
rõ.o ser reclamados e retirados Lla massa pol' 
rneio de emba.rgos de tel'COÍl'o senhor e pos
Silidor. 
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§ Lo Os embargos devem ser articulados Art. 174. O ba.lanço, quando apresentado 
ou deduzidos em petição, que o juiz mandará pelo fallido, será verificado pelos syndicos e 
a.utoar em . apartado, e provados, dentro de curador fiscal, rectifi.cando-se os erros, omis
tres dias, com titulo .habil e legitimo de do- sões e infidelidades que forem encontrados. 
minio,e posse natural ou civil com effeito de Art. 175. Para a organização do inven-
natural. tario e bahmço ou sua verificação, os syn-

§ 2.° Findo o tríduo, o escrivão fará os dicos e o curador fiscal poderãO ser auxiliados 
;:tatos com vista, por outros tres dias, aos por perilos de sua confiança e sob suare
~yndieos para, a r.ontestação o provas ; e, sponsabilidade. 
•:encido o segundo, fazendo conclusos ao juiz. Art. 176. O fu.Ili(lo poderá reclamar con
•.:ste, ouvido o curador fiscal em ignal prazo: tra o valor estim<.üivo do balanço e requerer 
11roferirá a sua decisão. ao juiz a avaliação dos bens por avaliadores 
- § 3. 0 Si julgar provados os embargos, titulados pelas juntas commerciaes ou pe
mandará entregél:r ao .t9rceiro _embargante J ritos idoneos, onde não houver aquelles. 
os bens reclamado.:; ; s1 Julgar na.o proya.dos, Art. 177. Encerrado o in ven hrio e fe
mandar<t que fiquem os be~s OI? depos1to, ou I chado o balanç1) devidamente authenticado 
o seu producto,_quando. ma~ulvel a venda pelas assignaturas (ios syndicos,curador fiscaJ 
:por ser?m de facll deterwraçao, o_remetterá e peritos auxilia.ros, o juiz manda.rájuntal-os 
o_tercmro emlmrgante para a acçao summa- ao processo da fallencia, lavrando o escrivão 
1'1~ do al't. 140. . _ o tormo da apresentação, que será. assignado 

~ 4. a De qualquer das dec1soes do para- pelos syndicos e curador fiscal. 
grapho antecedente, cabe o recurso .de ag- Art. 178. Por occasião do levantamento ou 
gra.ro; não cons~i~ui~do,porém, caso Julgado vedficação do balanço,os syndicos e o curarlor 
11ara. o fim da rmvwchcaçao dos bens pelo ter- fiscal devem oretanizar a. lista dos credores 
ceiro. embargante, ou da nullidade, em ~e- com a declaraçKo dos nomes, importanci~ 
n_efic10 da massa, dos actos e~ que o terceiro e natul'eza do seus creditos, üiscriminaudo 
·tiver fundado ~sua recln:maç~ao~ . e relacionando, em sepamdo, nas fallencias 
A~t .. 171. Na o se con~1~ora tüulo halnl de de sociedades, o:; ct'adorcs socia.e;, c os par

domi~Io, p~ra. a oppos1çao de embargos d.e ticula.res de cada um do3 socios, pes.soal e 
t.e~·ceu·o, o mstr~~ento nullo. de plen~ d1- solidaria.mente res1Jonsaveis. 
r~1to por preter1çao de solemmdade sufst~~- Art. 179. Os Cl'edores, dentro de 10 dia.s 
~~ai, e ~ de qualquer dos actos do ar · a

1
,0 da publicação da sentença. declaratoria da 

_u~sta l~I, declarados de ne~hml!- ~~l?r P a fallencia., apresentarão sous titulos aos syn
Jh'O~UZlrem qualquer clfctto JUI ldlco, ou dicos e ao curador fiscal, que darão recibo 
officw..l. aos que o exigil'em, e depois de conferidos 

SECÇÃO u com os livros e mais pa.pets do fallitlo, lan
Çttndo em cada um a seguinte nota, datada 
e assignada-luhnitlido ao paFsivo da íal
lencia 1•,. po-.· tal quantia, ou-nli'O adm.ittirlo 
po1· taes razões, os re::;tituirão aos a.presen
ta,ntes. 

DO I~VENTAni0 1 DALAI\ÇO E EX,\:,JE DE LI\'nOS 

Art. 172. Em :possados os syndicos dos 
l.•r.ns, docnmentus o livros do fu.llido, em se
Yuida os descreverão dotalhadamento, rela· 
~·ionando-os com as individuações nocessa
rias, discriminando e invonta1•iando em se
par'ado, no caso de f<~llencia de socieuado, 
os bens sociaes e os de cada. um dos socios 
solidarios ; fazendo constat', em relação aos 
livros, o numero, classe e estado em que 
forem encontrados. 

Art. 173. Quando o fallido não tivel' apre
sentado o balanço da sua casa commercial, 
os syndicos passarão a organizai-o, com o 
cm'ador fiscal, á vista dos livros e papeis 
inventariados e sobre informações, que po
derão exigir do mesmo fallido. 

Na formação do balanço se observará o 
disposto no art. 10, n. IV, do Codigo do Com
mercio, excluindo-se do acti vo e relacionan
do-se em apartado, com as necessarias ex
plicações, as dividas prescriptas, dando-se 
aos bens o seu valo1• I'eal, ou preço COI'rente, 
na época do seu levantamento. 

SECQÃO III 

DA VENDA B IU:li!ISSÃO DE llENS 

Art. 180. A venda de gene1•os e merca
dol'ias, nos casos exoepcionaes do n. 8 do 
art. 156, não poderá ser ell'ectuada sem au
diencia do falliuo e do curador íiscal. 

§ 1. 0 No caso de opposição, ou estandQ 
ausente o fallido, a venda só poderá reali
zar-se procedendo a,útorização do juiz. 

§ 2. 0 A venda. se fará em hasta publica, 
po1• intermedio de leiloeiro da exclusiva 
indicacão dos syndicos e, onde . não houve:.', 
do porteiro dos a.uditorios, ou· d.e quem sua.s 
vezes fizer. 

Art. 18L A· remissão de penhol'es e an
tichl'eses deve igualmente sel' p1•ecodida de 
autorização, e só pod01·á ser consentida a. 
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~t €neficio d<1 massn., quando inferior o Y::l.lor 
da divida. ao dos bens do fuWdo, dados em 
garantia. 

Art. 182 • . Para a. remissão do penhor, 
-obtida a. autorização do juiz o prévia an
nuencia do cm•adol' fiscal, observar-se-ha o 
·processo do art.281 do regulamento n.737,do 
1850; e da antichrcse e dos arts. 260, 261 c 
262 do regulamento n. 370, de 1890. 

Art. 183. As quantias provenientes da 
:venda de bens e mercadorias, cobeanç:a de 
dividas, ou de qualquer outra procedencia, 
€erão recolhidas a estabelecimento bancaria 
da escolha do juiz, despendendo o syndico e 
o curador fiscal só o estrictamente necessa
r io ao preenchimento de suas funcções. 

SECÇÃO IV 

segundo a ordem · das suas respectivas gra
duações, o juiz designará. o dia para a reunião 
dos credores! em prazo que não exceda de 20 
dias da publicaç·ão da sentença declaratorla 
da fallencia . 

A reunião não poder<t ser adiaua além (to 
sobredito prazo, salvo impossibilidade justi
ficada na conclusão dos referidos a.ctos, jul
garia procedente pelo juiz, ou pendendo de
cisão sobre embargos tL fallencia. 

Art. 188. O adiamento, por omissão, ne
gligencia ou imprevldencia dos syndicos 
a.utoriza a destituição decretada. pelo juiz 
ex-officio, ou a roquerimento do cura.dor 
fiscal, de qualquer credor ou do fallido, 
respondendo solidariamente os culpados 
pelas deteriorações que soff1•er a massa. 

Art. 189. Não será motivo attendivei, 
para o adiamento. a. · avaliação de bens re-

co::ni);UAçXo Do );EGocio Do FALLmo querida pelo fa.llido, que deverá promover e 

I 
diligenciai-a, á sua custa, em tempo util. 

Art. l84. O juiz, a rcque1•imento elo fal- Art. 190. Os credores serão convocados 
lhlo, pôde a.utorizal' a. continuação do negocio por edital affixado na P1•aça do Cornmercio, 
.sob a direcção de pessoa por ellc indicada e onde a houvct·,e na casa. das audiencias, cim· 
immcdiata. fiscalização dos syndicos e do presso por tPes vezes, pelo menos, no jornal 
.curador fiscal. ufficial o em outro de maiol' circulação, que 

Al't. 185. A autol'ização deve ser prece- habitualmente publique o expediente fo
tiida. de informação dos syndicos c do cura- t•ense, indic~tdo pelo juiz; e aos de residencia. 
t1 o1' fiscal sobre a conveniencia da medida conhecida, ausentes em loga1· sabido e de 
hnpctrada c ~ó concedida. corno liquidação coromunicação tülegraphica ou telephonica, 
progressiva, sem faculdade para especula- o escrivão avisará po1• esso meio, ou, con
~ões e operações quo importem uma nova forme a distancia, por ca.rta. registrada, ox
~xploração ou clfectiva continuação do pedida com recibo de ida. c volt.a. 
commel•cio que fazia o fullido. Nenhum emolumento ou s•Llt~rio o oscriv'iio 

§ 1. 0 Obtida a autorização, os syndicos perceberá dos avisos tolcgru.phicos ou tole
noruearã.o os prepostos c:r..carrega.dos do cs- phonicos e carta.s cil•cularcs de intimação. 
· Cl'ipto~·lo. Art. 191. Os credores por titulos ou obri• 

§ 2. 0 As compras o vendas serão feitas a gaçõcs ao pot•tador dovem deposita.l-os em 
dinheiro do contado ou a. p1•a.zo não excc- pode1• dos syndicos dons dias pelo mono~ 
U.entc de 30 dias~ quando especialmente ~m- antes da reunião, sob pena de não tomttroru 
torizo.das pelos syndicos e curador fiscal, o parte nas discussões o deliberações, nom 
escPiptut•ndas om IiVl'O por um dolles aberto, serem attendidos para o calcuLo !la ma.ioria. 
numerado, rubricado e encenado pa1•a esse Art. 102. Os credores podem compa.l'Occr 
-:fim. por si, pessoalmon te ou por procurador 

§ 3. 0 Os lucros e perdas vcrlílcado:) serão devidamente habilitado, ou por seus rcpre-
3mputa.dos {L massa. e r.omo credor-os desta, sentantcs lega.es, cujos poderes ~erão veri· 
preferentes aos da fallencia, serão considc- ficados pelo juiz . 
!'ados os de dividas e obrigações cont1•ahidas § 1. 0 A procuração pódo sm· feita por 
na continua.ção do negocio autorizada pelo instrumonto publico ou particular, devida
juiz. mente authentica.do pelo reconhecimento da 

Art. 186. O juiz póde cassar a autorização, firma e sua averbação, nos termos dos 
~~uando repl'esentarem os syntlicos ou o cura- arts. lo do decreto n. 79, do 1892, 1°, § 21), da 
(·,or flsca.l sobre os prejuízos uecorrontes lei n. 97:3, e 81 do decreto n. 4.775, de 
para a massa. 1903. 

§ 2. 0 O aviso ou nota telegra.phica. deyo 
mencionar a apresentação, ao expeditor do 
telegra.mma, da minuta. do man<.la.to, devi• 
damente a.uthenticada ou legalizada. 

SECÇÃO V 

DA GON\' OCAÇÃO E IlEUNlÃO DE CREDORES 
§ 3. 0 Um só lndivido póde se1' procurador 

Art. 187. Concluídos os actos do inven- de diversos credo1•es e ficará. habilitado, 
ta.rio, balanço e exame da Gscripturação do quaesquer que sejam os termos da procurn

.. f'allido, e organizada a lista dos credores, ção ou telegra.mma; para tomar parte em 
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todas as deliberações, si no l'ospectivo in- Art. i202. Nas fallcncius de sociedades. s6 
strm:c.ento se fizer menção da fipma do fallido, os credores sociaes podem intervir e deli
salvo a restrlcção do art. 218, § 3°. bera.r sobre o patrimonio social, concorrendo, 

Art. 193. Consideram-se representantes porém, com os credores pa1•ticulares no que 
legaes dos credores para. todo~ os effeitos: respeita ao patrimonio individual do caLla 

I o, os prepostos, feitore.:, gerentes e qua.es- um dos fallidos. 
quer outros que tenham poderes p<1ra admi- § 1. o Contra a inscripçTto dos creditas so
nistrar, ainda que C:;areçam da f<tculda.de ciaes podem reclamar os crede:res sociaes e 
para alienar, taes como, os inventariantes. os particulares dos diffcrentes socios. 
tutores, curadores, lirltlidantes, etc. ; § 2.° Contra a tlos creditas particulares 

2°, quaesquel' pt'OCIH'&.dores ad negotia, podem reclamar os cmdores scciaes e os 
embora não sDj::tm especificados poderes para particulares de socio devedor. 
a fallencüt. Art. 203. No dia designado, r(,;unid.os de 
. Art. 194. A Fazenda Nacional, quando novo os credores, o jniz decidirá definitiva· 
mteressada como c1•edora de dividas de im- mente sobl'e a admiss\o ou vxclusão dos con· 
postos ou delettras c titulos mnrcantis, será te::;tados, ficando salvo a qunlquer credol' 
representada pelo procurador da Reuublica, o direito de promovel' pelos meios regulares 
seus :.1.djuntos c ajudantes. "" a exclusão do admittido, c ao exoluiclo o 

.Art. l\:15. Os credores menores, legal- do promover a sua admissão. 
me~J.tc r ..;prescntados, não gosam de privi. Paragrapho uni co. A admissão do credor 
leg10 algum nn. fullencia, salvo 0 direito o habilita a tomar parte nas deliberações 
contra seus tufiores 0 curadores pari1 haYe- sobro concordata. votar e ser votado na 
rem os damnos resultantes de suo, negligencia formação do contracto de união. 
culpavol, dólo em fraude. Art. 20'1. Resolvido o incidente sobre .:t 

Art. 196. O.J direitos c re.;;ponsn.bilidades apuração da lista dos credores, os syndicos 
do~ credores fttllidos passu.m paL'a. seus her- e o cu~·ador fiscal apr;se~t~rão o inventari~~ 
den'os e succossores atê onde cheQ·;wom os balanç.o ~ . exame uo::> l1vros,. e em scgu. 
daquelles. ~- · ment_o o JUIZ far<t ler pelo curado! fiscal o re· 

Art. 197. No dia, Jogar e hor•a desiglmdos latorw soiJre as causas. da fallencu~. 
no e.dital,. ~eu.aidos os credores sob a presi- ·' ~rt., 205. o,rel~torw do,~, synd10~se cura,~ 
denc~a do JUIZ , e; presentes o _ _çurador fi~cal, os ~OI .,,.p1:ica,l . de\.? . se.r -~s~IllJ~g,.. e -=·~mform~. 
synd1cos e 0 fallido, por si ou sea procurador, sob1-;; os _facto~ d?s ar~s. ,:,"'"• ..> ... 7 o,. 3~8 
ou ó. su~1. reveiiu., 0 escrivão fará a chamada. quallfi.cn.tivos de fa.Henc1a culpos~~ ou J.rau· 
dos cr~dores inscrlptos nc.t llst11 orga.nizaua dule~ta.. . , ·- . . . ,.. , 1 • . , 

pelos ltv!'os 0 pa.peis do fallido ou constoJntes ArL. 206. A reunlêlo fnnccwna1.a C1UalqLlC!. 
do ba.lanço. que SeJa o numero dos cri:luoros pl'esentes, 

Ayt. 198. o fallido on. qn:.üq_yer credo~ p9. l~twen~_,?-se ~s ét:U:"et!tes por :~dh?r-entes ~Ls. de· 
dera reclamar coiltl'U.. a mclustw ou 0111188;10 hb.eraçoes d,~ m.~1_grm,sa~vo ..,obre?oncord~.tta~ 
dos creditos d<1, lista. apresentacla pelos syn- CUJU. propusta nao est1v01' ussignacla. pol' 
dicos e cm'adot' fi-:;cal. cred<?res c~uo repr·~s~ntcm o computo legal, 

Ar~. 199. Nilo havendo reclamações sobre provul,mcmndo o JUlZ ~c modo a .assog~n·ar· 
os ~retlitos inscriptos_ e dando-se e~tes pJr u. ~oa. ,or~cm c rogula.l'ldadc nas d1scn:;sues c 
-ver1ficadm;, se pl'Oceclct'ú. na fórm:J. do <U'· dehbm a.çoes. . . . . . . . 
ti••o ~04. • Art. 207. Os crecloros, a P.oJ1do do f:l.lhtlo 

n • • _ OU por proposta dos syml.lc:os, OUVJClO O 
Art. ~00. S1 o.::.cl:edttcs ~a~ fúrcm _?ados curallol' fi:-;cal, potlem ttu"to1·iz:11' a prcstaçfw 

por verrfico.r.los, o Jn tz ad.m.1ttLl'â ou nao os do alimentos, que se1·â t~rbi1.rada. pelo juiz, 
credores co~rtes ta:r~os, dectdmdo de viuno e tendo em consideração as necessidades e a 
p~la vei'daLte s~tbHh, constante das , u.l~ega.- fmnillu. tlo fallülo e as forças do activo. 
çoes c 1n•ovasque no acto forem J?l'Oauzidas, A1•t. 208. Si na reunião foi' aprescmtado. 
podendo Ol'd.omu·, CJtmncl~ necessar·w, o cx~me proposhL de concordata, se procederá na 
em sua prcsençU:, nos livro~ dos sobl'edJtos fórma dos art.;;. 217· e 218 ; não o sendo, 
crodoi•es, pela formu. detm•mmada no art. 24, ficttrâ constituído o contracto de união no;., 
§ 4°; e suspendendo, neste caso, a reunião, termos do art. 244. ' 
~ a(lial'<t pam dal.li a cinco dias,_ no rna~in;10, Al't. 209. Nos casos om qut3, polo i o von
m<lepenU.o~te dú nova convocaçao, subs1stm- tario o balanço, vci'iticar-se que não existem 
do a anterwr. bens, ou os existentes são ma.nifestameate 

A1•t. 201. A só contestação ou reclamação insufficiontes para as tlcspezas, sem a even
contra os creditas inscriptos não autoriza o tualidade de distribuição úo tlividonU.o, o 
adiamento, quando sem causa, ou ma.ni- juiz, ouvindo e não se oppondo os credores, 
festamentG improcctlentc,a que ullegar ore- encerrará. o processo da fa.llencia, disr;olven-
clamante. do-se a masSt\ o ficando li Vl'C aos c1•otlore.s o · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 11 :26- Página 45 de 66 

SESSÃO EJ\I 26 DE AGOSTO DE 1904 5G9 

exercicw das acçõcs individnaes, r1ue lhes 
competir contra o fallido. 

O encerramento do processo não exime o 
fal!ido do procedimento criminal para a 
q uaJificação da f<tllenc.ia. 

.Art. 210. Nas ftl,llencias em que, pelo in
ventario o bala,uço dos al'ts. 173 e 174, o 
fundo mercll.ntil com que commerciava a 
casa. fallida. não cxc<~det' ele dez contos, o juiz, 
sem dependoncia da reunião do art. 187, 
ordenará logo a venda o o deposito dos bens 
ou de -sou preço; procedendo-se successiva. ou 
simuHaneameato. si fol' pos:üvcl, ao examr. e 
diligencias do al'C. 156, § 12, para ~ qualifi
caçã.o da falloncüJ,. 

Art. 211. Conclnidas as diligencias c re
mettidas pelo escrivão as cópias do art. 225 
ao ·juiz fu1'mador da cull)<1., ~eguir-se-ha o 
concurso rla3 preferenc.ias, cuja decisão, salvo 
o aggra.vo de petição, termin:1rá u, causa, en
cerrando-se n. fallencia. 

.\rt. 212. Do todas as rcnuiões d1.l credores 
o escrivão kwr::tl'ê.Í actas ch•cmnsta.nciadas do 
que nellils occorrer, que serão assignadas 
:pelo ,juiz, syndicos, eurador fiscal, ftt!iido, 
quando presentes, e pelo::; ct·cdores c1ue q_ui
zerem. 

CAPITULO VII 

. DA CONCORDA'l'A, CONDI(ÕES PARA SUA VALI 
DADE E I!:FFEITOS JUftlDIC03 

Art. ~13. O fttlliü.o ou seu legitimo repre" 
sentantc, ctnalqucl' que seja. o po.reccr dos 
synüicos on do curador fismd, poder:.l apro· 
sentar, n~t reunião em que se <1p11Nl' a lista, 
dos crcdül'es, pl'opostt!, U.e concordata, u.poia
da, ou não nntcl'iormontc pelos ct'cdol'CS. 

Art. 214. A concorda,l;:.t consisth'ú. n:J.ma
nutcnçã.o do uevCLlor na. posse e v,dminis
tração dos IJe:~s da. masso,, pelo tempo [tccor
dado p<11'a o pagamento U.os cretlores, nos ter
moa propostos o [tcceito.'::. 

Art. ~15. A concorda ta só sm•á válida 
quando apoiaúa ou conccdid;1 nos termos c 
pela fóPmà prescripta norJ arts. 26 o 27. 

Art. 216. A proposGa quauclo a.poia.da. au
teriol'montc por ct·edol'es, clove1·ão ser ao
thentícarlas, pelo reconhecimento por tabo
llião publico, tl.S declarações u fil'ma<; dos 
respccti vos sig·m~,tu.dos. 

Art. 217. Apresentaria a proposta pelJ fal· 
lido ou seu legítimo representante, o juiz a 
fará. ler, rmbmottonclo, apó.-J a lej tura, ú. dis
Cl}SS~o c delibe!'açãú uos c1'edol'es em votação 
n.bmmal. 

Art. 218. Todos os ct>eilorcs reconheciilos 
e admittidos :10 pa.ssívo podem (liscutir 11 
]?l'oposta, sendo, por•êm, oxcltLiclo;; da votaçã.o 
ós credores da mt~sstl. o os de domínio (roivin· 

Vol. IV 

dlcantes), os separatistas, l)I'ivilegiaüos e hy
po thocarios. 

§ l. o Os soln·cditos Cl'edores, que . quize
rem tom;n• pn.l'te o concor·r·ct· :l forrnação da 
concol'da.ta, ficam cquipal'a.dos aos c!Iirogt·a
pharios, importando o voto a. ronunci<.t dos 
direitos ao privilegio e ga,rantia,s especütes 
dos seus c1·edltos, cuja. importancia sel'ü. t:tlldi
cionall.a. para se computar o p:1ssivo lcg::tl 
para n. vali rln.de da. concordata .. 

§ 2. o Si algum dcl!es for, ao mesmo tempo, 
Cl'cdot> chirographa1·io, ser::í all.mlttido <t 
tom:.tr parte na dcliueeação em r·olaç:ão ~~ 
C3SC Cl'Odito. 

§ 3. o Os mll.ndatar-ios ou ropreson ta.n tcs,om 
taes c~tsos, não poderão votn,r, si não tiverem 
podm·es de disposL;iio. 

Art. 219. A concordab deve rõCl' acceitfl.. 
ou rejcitadtt nn. mesma reunião em que for 
proposta. 

Art. 2'20. Não havendo credores dissi
dentes, a concordata acccitn. considera-se 
homologat.lc~ o produz desde logo os seu,:; olfoi
tos jurídicos, indepcnueutml1onto do scntcnççt 
do homologação. 

Art. 2'21. Havendo credores clissi(lentrs, o 
juiz assignat··lhes-ha collcctivamcnte o prazo 
do cinco dias para formularem os seus em-
bargos. 

At·t. 222. Só se consiclcrn.m dissidentc.o;, 
pD,ra a opposição llo embargm.l, os credores 
presentes à reunião, que tiverem votado 
contra a concordata. 

Art. 2.23. São admissíveis como caus~.s 
legitimas para a opposição: 

§ 1°, Inobseevancia das formalidades lo
gaes nu. fo1·maçã.o da conc01·dattt, e erro de 
c:tlcuio; 

§ 2°, c:Jllluio fraudulento entre o fallido e 
um ou mttis cl'oJot·o.:;, ou cnt1·c estes pa1·.:~. 
a.ppwvarcm a concorda.i;a ; 

§ 3°, simulaç:\o do passivo ; 
§ '1°, dolo, ü·anJ.u OU mC~ f'ú llO dOV01lOI' ; 
§ 5'>, inc,~pacidat.lo on Hlogítimidaue llc 

qualquor dos quo :.~pp1vvn.ram i1 concoeu<tta. 
Al't. :0.2-L Os embar·go.:: devem. r>er· apro

sentatl.o:J denlit'O de cinco dia.s,improrogn.veis, 
d:.~ l'OLuli:to em que f"ol' acccitu. a, concol'dt~kL 
e sor·U.o j un ~IJS aos illl tos. 

§ 1. o Vencidos os cinco dias do prazo assí
gna<J.o aos Cl'Orlorcs, o cscl'ivão 11bl'irCt vi::;ta 
ao f'cdlido pot• 48 hot·as; c findo c::;tc pr·azo, 
recebeodo ou cobr.anrlo os :.tubos, qua.11rlo não 
entl'egno.~, i'Lu·á conclmos ao ,juiz;, que assí
gn:11·;1 dez ditl.s p:.t.ra a prova. 

§ 2. 0 A dilação u,ssign~dn. correrá. da pu
blica,çü.o do dc::;pacho um ca.rtorio ou a.udíon
cia., o, vcncüio o teL·mo, . on v ido o curador 
flsca.l, :~01'ao os autos, sem mah; alloga.ções, 
conclusos p~Lm u. sentença, apponsando-se ao 
processo principal da. fallencla. 

72 
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§ 3. 0 O juiz, por um só julgamento, deci
dirá sobre o merecimento dos embargos e 
so lJre a homologação. 

§ 4. 0 Si julgar improcedentes os embargos, 
homologar<i. a concordata para produzir os 
·seus . elfeitos. 

§ 5. o Si· julgar procedentes. annullarâ a 
concordata., mandando proseguír nos termos 

··ulteriores da fallencia. . 
§ 6. 0 Da sentença cabe aggravo commum 

a ambas as partes. 
Art. 225. Concedida ou ncgadu. a concor· 

d ::rt.-:~,. o escrivão rcmetterá. ao curado1• fisct1.l, 
.no prazo maximo de dez dias, cópia authen
t ica da sentença da abertura da falloncia, do 
inventa1·io, bn.lanço, exame de livros e rela
torio do art. 205, sem prejuízo da de quaes
quer outras peças necessa1·ia~ para instrucção 
do processo criminal, requisitadas poraquelle 
funccionario, · ilo que passa.rú. a devida certi
dão, cobrando o juntando aos autos o respe
ctivo recibo. 

Art. 226. A acceitação ou homologação faz 
.a concordata obrigatoria extensivamente 
para todos os credores chirographarios, ou a 
estes equiparados, conhcciú.os ou desconhe
_cidos, dissidentes ou não, tivessem ou não in-
tervindo n:J.s doi i bern.çães. 

Art. 227. Os ct•edorcs contestados e ex
chüdos, quando em acção regular fo1·em jul

_gados legitimas, não ficam sujeitos aos e1fei
tos da concordata. 

Art. 228. Homologada a concordata, o juiz 
nomea1·<1 ,dous dos dez maiores creuores quo, 
com o curador das mass·as fallidas, fiscalizarão 
o seu cumpl'imento. 
.· Art. 229. A concordata, acceih sem op· 
posição, ou homologada por decreto judicial, 
ÜLZ cessar a f;lllencin., restituindo ao fallido 

.n, posse e a administração dos bens, de quo 
fô1•a p1•ivado pela sentença declaratoria. 

os socios, ou qualquer dclles, inclusive o 
commanditario. 

§ 1. o Os consocios podem discutir a pl'o
posta individual c apresentar substitutivo. 

§ 2. o A ceei ta ou homologada a proposta, · 
o pa.trimonio social será entregue ao soei o ou 
aos socios concorda.tarios proponentes para 
l.iquidal-o, como entender, sob a fiscalização 
dos credores nomeados, fazendo seus todos 
os commodos e incommodos da liquidação. 

§ 3. 0 A acceitação ou homologação da con
cordata., sa.lvo decla,ração expressa, desonera. 
os co-obrigados com a sociedade fallida e 
todos os outros socios solidarios não concol'· 
datario~ , cessando a fallencia destes. 

Art. 233. Na concordata de commerciante 
sob firma social, só os credores sociaes 
tomam parte na votação: os credores parti
culares, por dividas civis, só interveem e 
ficam sujeitos aos cffeitos da concordata de 
negociante sob firma individut\1. 

Art. 234. A qualquer dos socios e credores 
dissidentes . é licito oppor embargos, pro
cessados e julgados pela fôrma. :prescripta no 
art. 224. 

Art. 235. A concordata. ~ódo ser proposta 
ainda depoi.~ de constitnido o contro,cto de 
união, embora anteriormente tenha sido ne
gada. 

Esta f~cu1Jade não é extensiva ao devedor 
condemna.do em íallencia fJ:audulenta, ou 
pJr crime a elh equiparado. 

Art. 236. O fallido, no caso do artigo an
terior, deve apresentar a proposta acompa
paT)hada de l'equer·imento solicit:wdo a con
vocação ílos credores. 

§ .1. o O juiz, ouvidos os syndicos e o cm•a.
dor :fiscal, que dirão sobre a conveniencia 
da concordll.ta e informarão sobre o estado 
da liquida~.tio, ordenará. a expedição de edi
tacs, affix<tdos e publicados pela (órma de
terminada no art. 190, oito dias, no mínimo, 
antes da r·eunião, e l'eproduzidos po1• t1•es 
vezes, 1jelo menos, durante o 1)razo, incluiu
do-so nelles, em resumo, os termos da pro
postu.. 

§ 1. 0 Todos os bens do activo sePão entre
gues ao devedor, no estado em que se acha

· :rem~ para liquida.l-os, como entender, sob a 
fiscalização dos credoreB para esse fim no
meados ; e bem assim todo.:~ os livros, do
cumentos e papeis relativos á fu.lloncia. 

§ 2.0 Os synuicos ficam obrigados a prc;tu.r 
contas, na fórma. determinada no art. 157. 

§ 2. o As (lespezas da convoca~rro correm 
por conta do f<\llido. 

§ 3 . 0 Na Nunião observar-se-ha o dis
posto nos arts. 217 a 2~. 

Art. 230. A concordata não libera o de
·vedOl' dos eifeitos eríminaes da falleMia, e 
-só depois de cumprida o desone1•a dos e1feitos 
·dvis e commerciaes, exonerando, porém, o 
· concordatario de paga1• a parte do debito 
remottida pelos credores. · 

Art. 231. O fallido concor<latario, até que 
seja . cumprida ·. a · conco1•data, sorá conside
l'ado deposítal'ío dos bons da massa, com po
deres de administração o dispo si cão, 

Art. 232, A concordata, quando fallida 
uma flrma soatal,póde se1• p1•oposta per todos 

§ 4. 0 O requerimento para a convocação 
não suspende o cm•so da fallcncia, obstando, 
porém, a venda dos bens até ulterior deli
beração doi') credores sobre a })roposta. 

Art. 237. O devedor que, para obtenção 
da concordata, tive1• occultado ou desviado 
bens, simulado passivo, feito conluio com 
aJgum ·ou alguns · c1•edores, ou viciado por 
q_ualque1• modo o · consentimento dos credo· 
l'CS, poderá. ser condemnado a todo o tempo 
em acção o1•dinaria, omquanto não pres~re
ver, ao :pag:tmcnto int(lgral e seus juros, 
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al ém uas pcna,s criminaes e!ll que incorrfr ; 
·e, não estando a.inda cumprida a concordah, 
se:· á rescindida. . 

Art. 238. O âcdo1• que, na.s deliberações 
·sobre a conc.>rdata., transigir com o seu voto, 
a;iim de obter vantagens para. si, perderá 
em beneficio da massa :1 importan~ia de seu 
-credito, bem como quaesquer vantagens q_ue 
1he possa.m provir de semelhante trans:tcça.o, 
aJ;! m das panas criminaes em que incorrer. 

Art. 239. A concordata póde ser rescindi
-d a nos mesmos casos do ar t. 35, em que é 
J\ cultada a rescisão do accôrdo, por má 1~ ou 
f~llencia fra,udulenta do concordata,rio, .e 
l:eterio1·ação do activo por culpa ou negh
r:encia ou por caso for tuito, impossibilitando 

-~ seu cmnprimento. · . 
§ 1 . o A rescbão pôde ser requerida pela 

commissão fiscalizador:\ da concord::J,ta, salvo 
.:1 qualquer credo1• o direito de promovol-a., 
denuncia,ndo ao juiz o fu.cto ou üctos c1uc 
ímtorízam o vedido. . - 1 

§ 2. 0 0 pPOC 3SSO para, a, l'CSClSaO é O (,C
ter·minado no § lo do art. 35. 

Art. 240. Rescindida a concorda,ta., pro· 
t:eaulrá a faUencia seus devidos termos at~ 
nncalliquidação do n.ctivo c pa,ssivo. 

Si a. concordata tiver precedido ao con
tl'acto de união, deverão se1• convocados os 
credores para esse . :fim; si poster·ior á sua 
·evnstituição, . os administradores. e a com
·:nissão fiscal, antoriormen te eleitos, reas
~:umirã.o o exercício de suas funcções. 
· Art. 241. o passivo da fallencia, po1' offci
:to <la rescisão da concordata, compJr-se-ha 
; 1e duas séries do credores: 
~ I a primeira., dos anteriore3 ao regimen 
cOllcordaüu•io, pelo Pl'indpal primitivo que 
. Jhes for devido; 

!I, a segunda, dos qu(3 co~tracta.1•am eom 
o fullido durante aquelle regunen. . _ 

§ 1 . o 0.5 crcdoJ'os da segunda. scrJ.e serao 
nacros polo producto dos b.:ms adquiridos, a 
tit~lo oneroso, depois da entrega da massa, 
t·om recursos estranhos a esta, concorrendo 
,;os domais bens com os CI'edoi'OS d~ primeira. 

§ 2.o Nos demais casos, que nao o do pa.
!'agra.pho anterior, os c~·edorc~ chirogra· 
pharios de ambas as sol'les serao tratados 
em pé de ígualdad0. 

§ 3. o Aos credores da segunda s~I'in é li· 
cito pôr á disposição dos da pl'imeil•a. a 
~omma necessaría ao pagamento <.la concor· 
data p1ra excluil·os do concurso. 

Art. 242. A concorda. ta cumprida imr~o,rta. 
quitação ao fallido e ctJnsequente reha.b~h~a· 
ção, si não tiver sido condernnado em JUIZO 
criminal. 

Art. 243. A l'eunião em que se forma. a 
concol•data. põe . te1•mo ao period? pl'epal•a
·~orio, ou de inst!•ucçrto da f'allencia. 

CAPITULO VIII 

DA. UNIÃO OU PERIODO DEFINITIVO DA 
FALLENCIA 

Art. 244. A não apresentação de proposta 
de concordata, a l'ejeição da que houvm• sido 
apresentada e a falta de comparecimento dn 
credores que roprcseptcm o computo legal, 
determinam a soluçao da. fa.llenCia pelo es
tado de união 

Art. 2,15. O contracto entre os credores 
constitue-se de pleno direito independente de 
voto ou consentimento dos mesmos. 

Art. 246. Não se ap1•esentando proposta de 
concordata não podendo esta sm· objecto de 
delibe1•açã~, ou sendo rejeitada, os credores 
eleO'erão um ou mais administradores, credo
res'='ou não e uma commissão fiscal composta. 
de dous m~mbros pa1'a a liquidação definitiva 
da massa e respectiva distribuição, ~n,rcan
do-lhes para is:;o um prazo c arb!tra.n~o 
áquolles uma p:Jl•centa.gem, a que so tera.o 
direito, finda a liquidação. 

A1•t. 247. Estas delibera,çõcs serão toma· 
das em votação nominal por maioria. quo re
presou te_ mais de mcta~c ~o valor do pas
sivo. Nao ha.ven<lo 1Ut1.10r1a absoluta,. em 
segundo escrutínio prevalecorêl a relat1va. 

Pt.tt•ogl'apho uníco . Os adrninist~adore~ e 
membros da commissão fiscal serao cle1tos 
pelos credores em votação nominaJ, votando 
cacl:l. um em dous nomes, considerando-se 
eleitos administrado1•es os dons quo rep~· e
sentarem maioria dos creditas, e mombros · 
da. commis~ão fiscal os dous immediatos. 

Art. 2,18. Si não comparecer credo1• algum, 
o juiz fa.rú. a nomeação, marcará o prazo e 
arbitrará a. porcentagem . 

Art. 249. Os administr·adores assumem a 
a.dminist1•ação da massa na qualidade de 
mandatt~.rios geraes dos credores; o repu
tam-se investidos de plenos poderes para 
toda~ e c1uaosqucr opm·a.ções e u.ctos da liqui
dação, demandarem o serem demandados, 
observadas as condições o re-:;tricções log:a~.:: 
dos arts. 151 e 156, § ll, sobre o oxerc~c10 
das n.cçõe.s que intentarem, seguirem ou de· 
fenderem em nome da m~ssa. _ 

SQndo nomeado mais de um, obrarao col· 
Lectivamente e sorão responsa.vois solid~
t•íamento por todas as perda~ e d~mnos, equl
parados aos empregados publlcos para, o 
otfeito da penalidade. . _ 

At•t. 250. Afl funcQõos da comm1ssa.o fiscal 
siio consultlvas e dollbol'atlvas, e JlOl' escri
pto serão dadas as autol•izL~(}Õos, doUa, dcpon.
dentes, pa1•a. dotormlnu.doa ILotos di~! bqUl· 
tlação. 

Art. 251. o~ a·lministl'n,dol.'Oii, Ulihll como 
os syndicos, devam oxorcor pnssLJ~&lnwnte as 
suas i'uncções, sa.l vos os dous casos oxcopclo· 
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naesdoart.l51, em que lhes é pormittidaalatê 200:000.~, ode um quarto sobre o exco
delegação c sobrecarregar a massa, com as dente, até o limite maximo de 1.000:000$. 
despezas do procurat.orio ou munda.to judi- repartidamente entre seus membros. 
cíal. § 3.o A commissão será calculada. sobre o 

O excrcicío das funcções deve ser prece- v<:dor do activo definitivamente liqnjdado 
dido do ter·ruo do art. 152. para a distribuição ou rateio, depois de dedu-

Art. 2',2. Os administradores, logo que zidasas importancias dos creditos das secções 
entrarem em fnncção, devem empossar-se I a V do cap1tulo IX e despcz:1s de liquidação. 
de todos os olfeitos e bcms, livi'Oil, docnmeu- § 4. 0 A commissão não será percebida antes 
tos e papeis lJertencontos <:t fallcncia., que do julgamento da prest:lção de contas. 
existirem om poder elos syndicos ou de qual- § 5. o A commissão dos syndicos e dos 
quer· otltl'~t pessoa. administradores, do curador o da commissão 

Art. 253. O.:; administradores com au- fiscal,assim como as custas e (lespeza.s gcraes 
diencia c annuencla da commissão fiscn.l, po- da m~ssa sommn.das, "'e~ bypotllese a~go~a 
del'ÜO nomear, sob sua responsabilidade, os poderao exceder d~ ,0~ (o do total hqmdo 
empregados que forem ncoessarios para o SOl'- que se houver d~ dts.r-Ibmt•. entra os. creclo:
viço ela administração e liquida.ç:ão da ma.ssa. res ; o que excMor. dessa 1mportanc1a ~era 

descontado proporcwnalmento do que t1vcr 
Art. 254. Os auministradorc;; o membros 

da. commis~ão fiscal, que não acceitarem a 
nomea.çiio, rcnunciarmn-na, falllrcm ou fi1l
lecerem, cllll'ante a liquidaçü.o, serão sulJsti
tuidos io~el'inamente por nomeação do juiz e 
dcfinitiv::uneute polos credores. 

§ 1. o Ao prol-ünento provisorio :pelo juiz 
devorá. seguir-se <.1. convocação de uredores 
deutro de oito dias, por meio do edital publi· 
cado pcln fórnn do art. 100. 

§ 2. o A convocação será dispensada, ou 
fica.l'ã de nenhum effeito, si os crod.)l'es, por 
declaraçfio escri1)ta de voto por elles assi
gnada. e devidamente authcnticada, fizc1'em 
a, nomeação. 

de ser distribuído entre aqnelles e os clemais 
fnnccionar-ios <.lo juizo. 

Art. 257. O juiz ser<.t solicito em prover 
sobre a.s omissões c . ft.tl tas dos administr<:L· 
dores c da commissão fiscal no cumprimento 
de seus deveres, de modo a assegurar os 
interoRses da liquidação, sem prejttizo dos 
diroitos dcs cred.orcs e do8 fa.lliLlos. 

SECÇÃO I 

D!l. LIQUIDAÇÃO DO A.CTIYO 

Art. 258. Os admi.nistradores devem ope
rar a.ll.crnidação do activo da, massa no prazo 
marcaclo pulos credores, sondo-lhes facultado, 
com autoriza.1;·ão da eommissã.o fiscal: 

I, vontlct' om basku publica., lJCla fôrma. 
p:::-cst:riiJta no ~rt. 180, todos e quaesquer 
bens, n:wrci::;1 semoventes, immovei8, di.rcitos 

§ 1. o Do despacho quo clccl·cti11.' ou não a o aeções arl'ec~ulados pela m:.tssa; 
destituição, c~~be.aggra'.'·J de ins~rumcnto. n, venrlor, directamonto, por meio de pl'O· 

Art. 25'5. Os a•.lministt'aclorcs c momlJros 
ua commissã.o tisc:.tl :podom sor destituidos 
nos mesmos casos do art. 162, fa.zemto-se a 
substituição pela fórma do ~n·t. 254. 

§ 2,<• O tlo:JtLt~udo, o~ (lnc ~otxa.r o carg.o poskts 0 com :1 devida. puhlicidadc, qua.ndo 
an~os do conc_Lt.l~da. a l1.qtwlo.9ao, pOl'do o rl1-, d.o vanbgom. e convoni\mci.~t pal'a a liquiJ.a
rmto tt commtssao ~ Jicn .. obt•tgado a prcst:.tr ção, toda :.1. mn.ssa activtt englolJa.dttmente, a 
cont_u.:; dentt•o de otto rlm!:l. . . . qualquer pcssott, aioda. que soja o proprio 

§ .:3. o f\S c~ntas serã? trJmadas pelo ,.JU:z, I fa.i.:.ido, com npprovação do juiz; 
com audwnCia do fa,llldo c ela commts::mo III, tr::.màcçlr sobl'e as dividas activas da 
fiscal, 

0
0bsm·vando-se o l?l'ocosso do ~n·t . W'i. I massa., ouvi(io o fLtllido, com autorização do 

§ 4. ~sentença .que ,Jnlga.r as .conta.s con- juh. 
clemnam o clestltuulo ou rennumaote A cn-· Art. 25\J. A v.:ndn., em lw.sta. publica, dos 
trega elo s~ldo em fa.~ro1' dc.1,. ma:~'3n,, vor1Íl~lldo immoveis hypothecr~dos extingLie n. hypo
cm seu poaC!', c01~ a cornnunaçao. de . Pl'Isao. thec:~., decorl'ODdn, porém, os SôllS efl'oitos 
. § 5. o A .PPestaçao do con ~a.::;, foru .. ~o ct~so Legacs da. respecti vn. averbaç?í.o no ·registro. 
~o§. 2°, ~'lo tel'il logar depo1s de ultllnttda. u Art. 260. A vanda. dos immoveis ind.epcn-
llqmdaçao. üc da intel'vcnçflo ou outorgu. d~~ mulher do 

Art. 256. O mandato dos syudicos sct'ú f'a,Llido. . 
remunerado, percebendo, pelo trabalho de A1·t. 261. Os bens pertencentes a terceiro!! 
sua gestão, uma porcentagem sobre o activo o at'rocad::ulos como do fallido serão exclui
da massa. . dos da. venda o entregues ao dono com auto
. § l. o A porccntngem dos udministradol'CS l'ização da com missão fiscal, qmmdo sobre 
sel'á a1•bitrada. pelos credores. elles nã,o houver duvida ou contestação. 

§ 2. o A da commissã.o fiscal scrú. arbitrada Serão igualmente cxclnido:3 c não poderão 
pelo juiz, o não excederá do um por conto sm' alienados os litigiosos, soln·e CltlO se mo-· 
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-ver reclamação, ou acção de rcivindic~tç·ão 
ou pessoal reipersecutoria. 

Art. 262. Além dos modos tle lic1uhla.ção 
do activo declarados no art. 258, outro 
qualquer será permittiuo aos administra.do
rcs, com audiencia c prévia autorização ela 
commissão fiscal. 

Art. 263. 03 [tdministradores, qua.nJo re
cusa,da a autorização, podemreconer ao juiz, 
que a suppril'â ou não, ouvindo o fallido, e 
decidindo definitivamente sem recurso. 

Art. 264. Ao juiz, escrivão, syndicos, 
·a.dminist:·adorcs, membros da, commissão fis
cal, curador fiscal, peritos e m<.\is ofliciaos da 
justiça, é expressamente prohibiclo CJmprar, 
por si ou por interposta pessoa, qun.esquer 
bens· da mn.ssa. 

A venda, em contravenção do disposto nes
te artigo, é nulla, perdendo o comprud.or a. 
coma e o preço a beneficio da, m:_l,SS~t e incor
rendo nas penas tio a1·t. 2:12 do Cudigo Peuu.l. 

Art. 265. Todas :~s q_ uan ti~1s rccubidas pe
los adm~nistrtJ.dores serão doposittJ.das em es
tabelecimento bancarlo da, escolha do juiz, 
sendo vcdvdo conserval-a,s em seu poder. 

Art. 266. Os aclministra.durcs devem apre
sento.r ao juiz, todos os mezes, uma conta de
monstrativa do estado da, liqnU3.ção e d;hs 
quantias em caixa, cc1m informação da com
missão fiscal sobre a sua cxactidil.o. 

Art. 267. Todos os credores e o fa.llido 
tecm o dieeito do cxa minar, no c.sceiptorio 
dos administr~tdores, as contas aprescnta.d .. ~s c 
expor ao juiz as obseryaçõe:> que sobre elln.s 
sJ oJrcreccr·em. 

SECÇÃO H 

LIQUrD,\ÇÃO DO r:.SSI\"0 

Art. 208. Pam a vcrificaç~i.o de.íiniLiv:~ llo 
pas.3ivo dé.t fallencin. c ttistri~uiçã.o do <tcUvo 
a.purudo, os credores que nao se conforma
rem cum a. relação o classific::~çJ.o d:.is cro
ditos aprosontada. polos a.clmini.stm(LOl'e;3 c 
outl'osim os contestados o exclrüclos! ctLw.nclo 
não formo,da a concorda.ta, podem roúlama,l· 
e provar o que for· a bnm de seus direitos. 

ArG. 269. As reclmnaçõos sm·ão deduzidas 
po1• petição motí vada. e instruída. com os du
cumen tos quo ti vm• o_ rcclttmu.nb IJ<tl'<L a 
prova das SLHLS ::tllegaç~oes. 

§ I. o As pc tições sorão ap1•csen tu.das clen éro 
do pl'a.zo irnprol'ogu.vcl d~ quinze dias, co!.l
tados d~t J.tüa. da l'Cunião do urt. 213 ::;em 
dcpcmd.oncia, de odi tu.l ti e convoe:~çiio o.>pccial 
pal'a. esse fim. 

§ 2. o Vencido o sobredito Pl':.tzo c1uinde· 
cendial, que conel'á em cart.orio, o escrivão, 
juntando t~s petiçõea aos auto:3, sob um só 
tm·mo, e fazendo conclusos ao juiz, será por 
este asstgnado nos ad.mlnlstradorcs o ~t com-

missão fiscal o prazo pcremptorio de cinco 
dias pttra. responderein e d'trem IJarcccr 
sobre as reclamações. 

§ 3.'' Findo o pru.zo assignado pa.l'i1 <t re
sposta c inform::tt;~ão o de novo conclusos os 
autos, o juiz profcrir(L sentença, classificando 
os cecditos. 

Art. 270. A sentença do clttssifica..ç~\o serii, 
intimad;l, aos credores pol' edital com o prn.zo 
de <lez dias, publicado pela. fórma llo art.l90. 

Art. 271. Da. sentença de clas~ificaç"iio cabe 
a.peoàs o recurso de aggi·avo de petição para 
o supo1•ior competente, interposto dentr·u elos 
cinco dia.s c1ue se seguirem aos do termo 
mfn·cado no edital do artigo anterior. 

Al't. 272. Podem a.ggra.val' dct sentença os 
administradores, o ft~UUo e qualquer cl'odor 
pl'ch•dic:ul•) 11,.. yc1·iric·16o c·r cl · ·-~ifl.,•·.w::io do i3 ~!--~L e[· crl.it~~ - • UI.,·'-" ' \. ~f. .. ·-~- ~( $l 

iu·t. 273. A scnltença de cl<."t~:s ific<tçio ser
vir~~ de titulo p;.-:.nt os Cl't::L~vecs cxe~u ~;:.rcm, 
u, todo tempo, o deved.or polo saltlo U;) seus 
cr·ctlitos, quando a massa não chegal' P<H'a o 
paga.mGuto integral. 

Art. 27"1. Nas fallencia.s de sociedade,os cre
dores pa.rticulares ele c:•d.<1 um dos socios soli
dttrios se1·ão submettidos a vcrifieações o clas
sificações diversas das elos crcltores sociaes. 

§ 1. o Na. verificação<los ct•cditos sociaes, 
podem intervir e reclamar todos os outros 
cl'ettorcs da. socieJade o os pa.1·ticuiarcs dos 
dilfereutcs soei os . 

§ 2." Nrt verilicaç:ão dos Cl'euit•.JS ra.rticula
l'GS ele c;:tda um dos socios, só poder[to fazcl-o 
os c1•edo~·os 8ociaes c os particul<:,l·cs do socio 
devedor. 

Ar·t. 275. Julgada dcfinitiv~.tmcn~c n, vcri
ficu.,:·1io c classificação dos credito:~, lll'ocotler
sc-ha ao pa.ga.mcnr.o do.:J credores pc!c"l. fdt·ma 
c ur~ orclum de suas rcspoctiY~ts ,!!l'ítdi!uções o 
prcfercnci:ts, pt·cscripii<t no ca.pitulo IX. 

Art. ~~7G. Os admin htrL1do1'es :::iio obt•iga.
·lus r~ di.;;tl'i 1JUi1' tlividcntlo:3 sernpro que o 
l'<l.tGío exccdm' <L~ cinco pm~ c~nto. 

§ 1. 0 A tUstr>ibaiçã.o sm:ú. prccctllda. t.h3 1111-
nuncios pei<L impr·ons<t: convid::Uldo os crc
rlvl'es a apl'tl~.c,:ltH.J.' seus titulos em prazo o 
luga,t' '-leter·~:lin:.tdos e commnnLc<;,nclo a por-
centt"tgom ét dtst!:ilmil'. _ . 

§ 2. 0 ~\s qnanGuts paga.~ S3I'éLO nutJ.dJ.s nos 
GL ;utos ou ol'l_\tLftos origlna.cs c htnç .. v.l<:.s om 
r'J[lla, que úS ct'uJ(;l'C.) as;;ign;.LJ·ão. 

.:\.:·t. 277, Os di nrlnnclos n~to l'Cclam<tdos 
r..;er·ií.o tlop,);3t~ivlos 11us cufro.:1 dos Depositas 
Publico~ pül' e.} ntiJ, du c1uem pcr~cncut'cm. 

A1•t .. '2i8. 8i dosllvro;~ d.o faHid'J, ou por 
do~umento a,;~tenLlÍ'I'êl, cons~n.r quo existem 
credores :.tu8cnte8, o juiz podm·á . o1·donar, 
sob inful'm''l.ofLo d.os admini.';~radorcs c da 
commis.~ilo flscal, u. roserv<~ clo.'J div1cLmdos 
que Hws toca.rem. 
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Art. 279. O saldo final a favor da massa, 
depois de deduzidas as custas e mais despezas 
do pl'uMsso da. liquidação e da.s porcentagens 
do· juiz, escrivão, administradores e com
missão tlscal, lletermlnltrá o ultimo rateio.; 

A1·t. ~80. Si acontecer que, pa.gos integral
mente todos o.s credores, fiquem sohr.1s, serão 
esta.s restituhlas ao fa.llido ou a seus legi· 
timos represenhntes ; e, quando não recb
madas, serão recolhidas ao cofre dos Depoaitos 
l)ublicos, por conta de quem {Jcrtencerem. 

§ 1. 0 O deposito, neste caso ü no do art. 277, 
será precedido do citação por edital, com o 
prazo de dez dias, publicado e repetido por 
tres vezes, pela fôrma do art. 190. 

§ 2 . o Si o fa.llido for sociedade, o juiz no
meará um liquidante p:wa proceder á dis
tribuição das sobras pelos socios. 

Art. 281. E.trectu::tdo o ultimo paga
·nento aos credores, os administradores. pre
starão contas da sua administração, na con
formidade do disposto no ar!; 157. 

Art. 282. Prestadas as contas, os adminis
tradores e a commissão fiscal perceberão a 
:Porcentagem que lhes houver sido arbitrada ; 
procedendo-se igualmente á distribuição das 
que forem devidas aos demais funcctonarios 
do juizo. 

Art. 283. A prestação de contas põe termo 
âs funcções dos administradores, encer
rando-se o processo da fallencia. 

CAPITULO IX 

DAS DIVERSAS ESPECIES DE CREDITOS, SUAS 
GRADUAÇÕES E PREFERENCIA.S 

Art. 284. Julgada definitivamente a classi· 
ftcação dos creditos, os administradores or
ganizarão a folha dos dividendos, distri
buindo os creditos pelas classes seguintes : 

1 a., credores da massa ; 
2a, credores. reivindicantes; 
3a, credores separatistas ; 
4a., credores privilegiados ; 
5a., ·credor~.s hypothecarios; 
68 , credo1•es simples ou chirographarios. 

SECÇÃO I 

CREDORES DA l'<lASSA 

Art. 285. São credores da massa: 

I, os de despezas, S!l.larios, custas, hont
r arios, commissões e fornecimentos, unica e 
exclusivamente referentes á arrecadação, 
administração e distribuição da massa fallida 
e· a sua segurança, guarda, conservação e 
defesa, devidamente autorizadas; 

H, os de despezas com a. molestia e fune.l.'aes 
do fallido, depois de declarada. a fallencia; 

III, os de alimentos pr~st::vlos ao fa.Hido: 
sua viuva e fiHws menores, por autorizaçíl'J 
do.; credores . 

Art. 286. Os credores da massa serão pi1-
gos, de preferencia a todos quaesque1• outros, 
e, no caso em que o activo foi' insutncientí~ 
p::tra o pagamento integral, os administra.
dores não terão direito i repetição dos quo 
houverem sido realizados. 

SECÇÃO II 

CREDORES R E IY r:·-:DICA!\TES 

Art. 28i. São credores reivindicantes Oft 
proprieta.rios, a qualquer titulo, de bens 
existentes em po;lcr da massa, tenham ou 
não acção real ou reipersecutoria, proprie-
dade plena ou jus in ·re: · 

I, o dono de cousa adquirida pelo fa.llido 
de quem não era o p1•oprietario ; sa.l v o em 
relação aos moveis, á acquisição, de boa te,. 
em casos que não de perda ou furto ; 

II, o dono de cousa em poder do fallido 
por titulo de deposito, penhor, antichrese, 
administmção: arrendamento, commodata, 
usufructo, uso e habitação; 

III, o dono de mercadorias em commissão 
de compra ou venda, transito ou entrega; 

IV, o dono de cousa, embora fungivel, em 
poder do fallido por effeito de mandato, in
clusive dinheiro, effeitos de commercio ou. 
títulos a elles equiparados, endossados sem 
transferencia de propriedade, ainda não 
pagos, ou em poder de terceim, em nome 
do fallido, na época da fallencia; 

V, o dono de cousa furtada, roubada, ex· 
torquida ou obtida por falsidade, estamo
nato ou outras fraudes; 

VI, o dono de títulos ao portador, pet·
didos, furtados, roubados, extorquidos ou 
obtidos por falsidade, estellionato ou outrM. 
fraudes, sendo o fa.llido quem os achou ou 
obteve por esses meios, ou os rec~beu, sa
bendo a origem vicios<1 da posse; 

VII, o vendedor de bens immoveis, ainda, 
não pago do preço da venda, embo1•a a tra
dição feita, salvo si o tiver creditado ao com
pt>a.dor· 

VIII,' o vendedor, .depois da entrega. da. 
cousa vendida a credito, si reservou a pro· 
priedade até o pagamento, ou si foi induzido 
a vender a croctito por dólo do comprador; 

IX, o vendedol' de cu usa expedida ao fallido, 
si a este não foi entregue o conhecimento 
antes de declarada a fallencia; 

X, a mulher casada, pelos bens: I o dotaesy 
estimados para qualquor effeito ; 21) parn.
phernaes; 3° incommunicaveis, ·sob o re
gimem da communhão; 4° que não res
pondam por dividas anteriores ao casltment<O;. 
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5° peJas a.rrh<\S e doações ante-nupcia.es, 
feitas pelo futm·o ma.l'ido, quando insinuadas; 

XI, os filhos. menores, legitimas, logiti
ma.dos ou reconlucidos, pelos bens cas
trenses, quasi castrenses e ttdventicios ; 

XII, os tutelados e curatelados, pelos bens 
que lhes pertence1•em e cousas u.dquirida.s 
pelo tutor ou cur..tdor, em seu proprio nome, 
com bens ou producto de ben.s dos mesmos 
tutelados ou curatelados ; 

XIII, os herJ.eil•os e logata.rios, pelos bens 
<.1.:1 herança ou legados ; 

XIV, os de remessa~:; feitas ao falHdo para 
um fim determinado. 

Art. 288. O titulo de deposito, si volun
tario, dove revestir a fôrma do art. 281 do 
Codigo do Comm ll'do; e, si judicial, a do 
art. 511,§ 3°, do regulamento n. 737 de 1850; 
não se reputa.nto tal o de dinheiro, quando 
sem a precisa individuaçlio ou com o ca
racter de cousa. fungível, sendo permittido 
ao depositado fazer uso delle ou empregai-o 
em operações civis ou commerciaos, Yen· 
cendo ou não juros. 

Art. 289. Na commlssão de compra e 
venda, o direito de reivindicação estende-se 
ao producto da venda das mm'cadorias nelle 
subrogadas,salvo quando creditado ao commit
tente,~em conta corrente, por sua autor~.
zação, constituindo noste caso credito chiro
graphario. 

Art. 290. O comprador que, pela tradição, 
se tornou proprietario é credor reivindicante 
desde que pagou o preço. 

Art. 291. Os titu!os de credito, transfe
ridos po1• endosso regular ou om br:mco, não 
poderão ser reivindicados ; sa.l vo prova em 
contral'io do mandato, nos casos do endosso 
do art. 362 do Codigo Commercia.l que 
destrua a premmpção legal da transferencia 
da propriedade po1• elle operada. 

Art. 292. A re:~tituição da cousa, elfmto 
ou titulo reivindicando, se dará in specia, 
quando existir .ila massa, ou naqnella em que 
ti-ver sido subrogada; e, na falta., sorá pago 
o seu valor. 

§ 1. 0 O reivindicante pagará á. m1ssa as 
de:;pezas a que a cousa rei vindicada ou o seu 
producto tiver dado logar. 

§ 2. 0 A reivindicação obsta a. vend::t, mas 
não annulla a anterior alienação. 

§ 3. 0 A reivindicação do valor da cousa. 
qu~ndo esta já não existir na massa, não au
toriza a repetição dos dividendos distPi
buidos. 

A1•t. 293. A l'eivindicação pôde se1' obtida 
amigavelmente, restituindo os administra
dores, a.utorizatlos pela. commissão fiscal, a 
cousa sobre que não houver duvida ou con
testação; e, judicialmente, pela opposição de 
embargos de terceiro senhor e possuidor ou 
pela acção reivindic::~.tm•ia do art. 130. 

SECÇ.:\.0 HI 

CREDORES SEPARATISTAS 

Art. 294. Pertencem :'L classe dos credor-e2. 
separatistas, ex jttl'e cn~diti: 

I, 03 co-proprietarios, associauos ou em 
communhão com o falliuo, no tocante ao3 
bens dos respectivos patrimonios, pelos era
ditos del'ivados de taes relaçüJs ; 

II, os credores c os legatarios dn. pessoa de 
quem o fallido é herdeiro, sobre o3 bens dn, 
herança, salvo si convieram, no juizo dv 
inventa.rio ou fó1·a dclle, na adjudicação ele 
ben3 áquelle para a soluçüo das dividas pas
sivas do de cujus. 

Art. 295. Os credores sepaPatistas teom. 
preferencia precípua, aos outl'os ceedore.:!· 
pessoaes do fallido . 

SECÇÃO IV 

CREDOHES !'ItiYILEGIADO;; 

Art. 296. Os credores privilegiados da 
fallencia são os que teem um direito de pre· 
ferencia ao pagamento sobre todo ou parte
do activo, em razão da qualidade ou attri
buto legal inheronte a 3eus creditos. 

Art. 297. Teem pl'ivilegio sobre o a.ctivo, 
movei e immovel, salvo o direito dos rGi
vlndicantes, hypotheca, antichrese ou 
penhor. devidamente inscriptos e ante1•ioros· 
á em.issão ou divida, ou em garantia do pa
ga.m()nto do preço do immove1 adc1uirido 
depois dellas: 

I, os portadores de obrigações (debenhwes) · 
emittidas pelas sociedades commanditarlas 
por acções; 

II, os feitores. guarda-livros, caixeiros, 
agentes e dome&ticos, a serviço do fallido, 
pelos salarios ou soldadas vencidos no anno 
immoliatamente anterior á data. da declara
ção da fallencia, tenham ou não sido registra
dos seus titulos de nomeação; 

III, a equipagem pelos salarios e soldadas· 
que não estiverem prescriptas, nos termos . 
do art. 449, n. IV do Codigo do Commercio. 

Art. 298. Entre os credores com privi
legio geral, incluem-se a Fazenda Nacional, 
os Estados e os municípios pelas dividas de 
impostos. 

Art. 299. Teem prefel'encia sobre deter
minados moveis e immoveis, ~alvo bypo- · 
theca anteriormente inscripta : 

I, o proprietario e o sublocador, nos mo
veis de uso pessoal que se acharem dentro 
da. cas!l., habitação do fallido, para paga
mento dos alugueis vencidos e nos fructos. 
pendentes, a respeito da. renda. ou fôro do~ 
p1•edios rnsticos ; 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:26- Página 52 de 66 

. ANNAES DA CA:\IARA 

li, ·os opor::11·ios. ar Listas, fabricantes e 
empreiteiros, sobro os objectos qne fabri
·carem ou concertarem .e de que estão de 
posse, para pagamento de s0us salarios, fol'· 
necimentos do material e m<1is vantagens 

· es ti}JUlaclas ; 

III, os credores pignoraticios e antichre· 
ticos, o os com direito de retenção, sobre a 
cousa da.da em penhor, anticllrese:, ou re
tida; 

IV, na cousa . salvada, quem a salvou, 
pelas dospezas com que r. fez salvar ; 

V, no nn,vio e fm~e.s .ela ultima viagem, a 
tripo!D.ção ; 

VI, no navio, os c1ue concorrerem com di· 
nheü•o para a sua compra, concertos, apres· 
tos ou provisões ; 

Vli, nõ3.S fê.zendas ca.rrcgc1..da,s, o aluguel ou 
frete , a.s clespczn.s e a,va,ria grossa; 

VIII, no objecto so1H'c qilc recahiu o em
prestimo marítimo, o dadoi' de dinlleiro a 
l'isco ; 

IX, no quinhão e lucros g_ ue o capitão, 
comparte do navio, nelle tiver e fretes, toda 
a obrigação :pcl.a qual fo1• re;:;ponsavel á par
cm·ia; 

X, no navio e frete, os donos da c<1rga pe
los damnos que soffrerem por deiicto, culpa 
ou omissão culposa do capitão, ou gente da. 
t1•ipolação, perpetrados em serviço do na
vio; 

XI, nos effeitos que o passageiro tivc1• a 
bordo, o ca.pitão pm·a pagamento do preço 
da passagem; 

XII .. os carrogauoros, sob1·c os carros, bes
tas, barcos, apparclhos o todos os mais in
stru:ncntos p1·incipacs c t1.cccssoriosdos trans
portes, para pagamento dos e1feitos cntec
gue~ ao condnctor ob commlssn.Pio do ti·ans
portes; 

XIII, nos objcctos recolhidos ao hotel, om
qu<1nto alli estivel'em, os hoteleiros para pa
gu.mento das de;:;pezas tio hospede ou via
jante; 

XIV, n~s bemfeitorias, augmontando o va
lor da cons<1., ainda em sen poder, os que 
. concOl•reram com a,s despeza.s do material e 
jornae~ dos opet'in'ios nellas emprcgaclos. 

Art. 300. Os credores pl'ivUeg-iados serão 
p_agos pelo 1woducto dos bens em que tive
rem privilegio, u.té onde chegar osse pro~. 
dueto ; e, em rateio, quando em iguald~Ld13 
de direitos e os l)ens forem insuflicientes. 

O privilegio prevaiece <'• respeito dos im
moveis llypotheco.dos · an tel'iot•mente, depois 
do pagas as dívidas hypothcca.rius e os cre

. ditod pro,·enicnte~ d.1s de.'Jpcza.s o cutiltas ju-

diciaes feitas pu.ra excussão do immovel 
hypothecado, deduzidas precipuamente do 
producto (lo mesmo in:.imove!.. 

Art. 301. Os lJens dados em penhor c an
tichrese e objccto do direito ele retenção 
podem se1•remidos pela fórma do art. 182 
e, no caso de venda, o protlucto sed. desti
nado ao pagLtmonto dos respectivos cre
dores. 

As sobl'as, havendo, entram na massa.; 
si, ao contrario, · não bo.star o producto da. 
venda, esses credores concorrem pela diffe
rença,_ em rateio, com os chirographarios. 

SECÇÃO V 

CREDORES IIYPO'l'IlECARlOS 

Art. 3{J2. Os credores hypothecarios· são 
os q_ue toem direito d.c prelaçu.o ~1, qu~esquer 
antros, sobre o producto dn. vend<.~ do im
mo'í-·Gl g:'ê.vado de llypotheca, legai. ou con
vcncio~-::.al, retLnla.l·montc ins::ri 11üt com cx
cepção : 

§ lo, Li o credito proveniente das despezas e 
custtts judiciaes feitas para cxcus::ão domes
mo immovel; 

§ 2 .. , das deàenttwes Otlobriga.çõe.j ao por
ta.dor emittidas pela.s sociedades comrnandi
tarias por ac;·ões antes da constituição das 
bypotheca.. 

Art. 303. Deduzidas as sol.lroditas despeza 
c custas e a importanci:t das deb(mttwes, 
quando houver,o preço on producto da venda 
do immovel sm•à principalmente destinado 
ao pagamento da llypothcca.; as sobras, ha
vendo, entram na massa, e, pela iàJta on 
ditferença, concorl'em cru rateio com os cre
dores chil'ogra.pllarios. 

Art. 304. As hypotheca.s legaes ou con· 
vcncionacs sómonte se regulam pclc1. priori
dade da inscripção, Cluer eni;re si mesmas~ 
quer em concurroncia as con·vonciona.cs com 
as lcgacs. 

Art. 305. Si os titulas tiverem sido in
scriptos sob o mesmo numero de ordem, n~o 
s'! d<ml prioridade, distribuindo-se propor
cwnalmente on·bre os concurrentes o pro
d.ucto ou pt•eço do immovel hypotllecttdo. 

SECÇÃO VI 

CREflOII.ES Cl!IROGII.APllAlUOS 

Art. 306. São- c1·edores cllieogl'aphario~ 
da falleocia os que cr.u•ece.m de qualquer 
predica<io ou de um direito de prcfm•encia 
para seus credites; pertenc::mdo ~esta. classe 
us não enumerados nas secções anteriores, 
compl'ehendidos: 

I, a mulher -pelos pens d.ctaes incsthnado:;;; 
H, os credores ,pgr hypothec~. legal nlí.o 

especializada; 
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lll, os credm•es privilegiados e hypothe
,ca.rios pelos saldos; 

IV, os depositantes de dinheiro com o ca
r acter de causa fuogi vel, send.o assim repu
tada a provisão representati\ra do cheque, 
visado ou não, passado entre correntistas. 

Art. 307. Os credores que tiverem garan
tia por fiança serão contemplados entre os 
~hirogr·apharios, deduzindo-se as quantias 
que ti verem recebido do fiador ; sendo este 
tam1Jem considm·ado chirographario por tudo 
qua.nto tiver pa~o em descarga do fallido. 

sem a resp3ctiva nota do., registro ou a ver· 
bação do reconhecimento por iabellião, nos 
precisos termos do m·t. 1 o e § 2° do mesmo 
at•tigo d;}, lei n. 973, de 1903, para os effeitos 
da sua authen ticidi.\de e validade contra ter
ceiros; 

Art. 308. o creuor de titulo garantido so
lidariamente, no caso d.e fallencia simultanea 
de muitos ou de todos os co-devedores, será 
admittido em todas ·as massas fallidas pela 
totalidade de seu ·credito ; e os dividendos 
recebidos de uma das massas descal"regam a.s 
outras e os co-obrigados solventes, até inte
gral pagamento. 

Art. 309. Os co-devedores solida.rios do 
fallido serão admittidos ao passivo chü•o
~rapharia da fallencia pelas sommas que ti 
verem pago, ficando subroga-dos nos direitos 
do credor. 

§ }.o Si a divitla houver sido . cont.ractada 
.:pOl' pessoas tendo · um interesse p1•incipal e 
responsa v eis, solidariamente, pelo pagamento 
como devedores directos da obrigação, opa
gamento feito por um delles não .. o subroga 
nos direitos de credor sinão na parte respe
ctiva dos outros co-devedores, por elle ade· 
antada para a solução da divida. 

§ 2. 0 Si a divida tiver sido cont1•actn.da 
no interesse de um só dos co-devedores e 
pelos outros garantida ou afiançad.a a sua. 
.execução, o co-obrigado fiador, que pagou o 
titulo, póde exigir o reembolso da massa do 
·devedor principal, como credor subrogado. 

§ 3. 0 O pagamento que fizer o beneficiado 
ou devedor principal não poderá ser repetido 
·contra os co-devedores garantes da execução 
da divida. 

§ 4. o Si um dos deYedores solidarios es
tiver insolvavel, a perda resultante de sua 
insolvabilidade será rateada. entre os . co
·devedores solvaveis e o que pagou a divida, 
na razão de suas respectivas contribuições. 

Art. 310. Todos os credores chirographa
rios teem dh•eitos igua.e:~ para serem pagos 
.em rateio pelos remanescentes que fi.ca.I•em 
depois de satisfeitos os cred01•es das outras 
·Classes. 

Art. 311. Não serão considerados credores 
.da fa.llencia: 

I, os que se apresentarí'm habilitados com 
·sentença meramente de preceito. obtida an
teriormente á declaração . da. falleneia, sem 
fundamento .· em títulos de ·.·· di vida liquida. 
·certa; · 

11, os oradores não commerciantesde lettras 
·~ qua.esquer títulos particulares de obrigação 

Vol. IY 

Quando forem commGrciantes os portado~ 
res dos títulos a. que se refere esta disposi
ção e houver impugnação da. divida, a. ques· 
tão ser<í. rcsol vHa por exame nos li v r os do 
devedor e do credor de modo a se verific:w a 
origem · da transacção e a legitimidade da 
obrigação; será, :porém, dispensado o exame 
de livros, si o ercdor produzir p1·ova 
documenta- bastante para cxcluh• qualquer 
duvida. solm:~ a veracidade da. data do 
documento impugnado. 

III, os credores, petas despezas que fizerem 
com o processo ou reconhecimento de seus 
creditas; 

IV, os creJores por titulo de simples libe· 
ralidade, não incluídas as doações remunera
torias intm· vivos ou causa mortis, 

CAPITULO X 

DA REIIABILITAÇÃO 

Art. 312. A rehabilitação faz cessa.r os 
effeitos legaes decol'rentes da declaração ju
dicial d:1 fallencia, reintegrando o faJlido no 
exercício de todos os tl.ireitos de que fõra 
privado pela respectiva sentença. 

A1•t. 313. São requisitos essencia.es que, 
simultaneamente, devem concorrer para a 
rellabilitação : 

1 o, quo o fa1lido tenha cumprido a concor
data, ou obtido dos credores quitação plena, 
pelo pagamento integ1•al, desoneração ou 
perdão da di vida ; 

2°, que a fallencia tenha. sido qualificada. 
casual, ou o fallido tenha sido absolvido de 
accusação por falloncia culposa ou fraudu
lenta, ou por 1-cto a ellas equiparado ; ou, 
condemnado, tenha sido declarado innocente, 
em revisão extraordinaria da sentença pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 314. O cumprimento de pena., por 
e:ffeito da fallencia culposa, ou de acto equi
parado, não impede a rehabilitação, si, ve
l'ificadas as condições do n. 1 do :1l'tigo ante· 
rior, o fallido mostrar-se digno de obtel-a. 

Art. 315. O fa.llido condemnado por fal
lencia. f1•audulonta, ou acto equiparado, só 
poderá ser reha.bilitado depois de cinco annos 
do cumprimento du. pena, provando o eífe
ctivo pagamento do principal e juros a todos 
os credores. 

Art. ·. 316• A morte do fallido não impede 
a rehabilitaçã.o, · a requerimento da vi uva e 
herdeiros, seus representantes ·na que re
speita aos etfeitos commerciaes da fa.lloncia. 

7a 
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Art. 317. A rehabilitação deve ser reque. 
rida ao juiz da fallencia, provando o fnllido 
ou o seu l'epresentante acha, r-se em coJ;dições 
de obtel-a, c junt:c1..ndo folha corrida. 

§ I. o Estando o requerimento em r.?evida 
fôrma,, sorá publicado por edita,l durante 
30 dias, e pela imprensa, onde houver, nos 
termos e pela fórrna do art. 190. 

§ 2. 0 Dentro do so1H'edito prazo de 30 
dias qualquer credor ou 1_)rejudicaclo poderá 
Ol)por-se, por petição, á. reha.bi.litu.ção soli
citada. 

§ 3. 0 Decorrido o prazo, o juiz ouvirtt o 
represenhnte do Ministerio Publico em ter
mo que nã.o exceda de cinco dias, e, conce
dendo a rehabilita.ção, nos casos do art. 313, 
a recusará ou não, no do n.rt. 314. 

Art. 318. A sentença que conceder a. reha
bilitação sel'á publicada pela. mesma fórma 
que a da declaração da fallencia e commu
nica.da âs mesmas instituições do art. 47, 
§ 3°, fazendo-se ex-officio a devida a verbu.ção 
no registro de firmas. 

Art. 319. Quando o fallido tiver dous ou 
mais estabelecimentos indepen·lentes, a re 
habilitação só p1•oduzirá effoito quu.nclo con
cedida. po1• todos os tribunaes perante . os 
quaes ·se processara.m as fallencias. 

Art. •· 320. A sentença denegatoria da. re
habilitação não faz ca.so julgado, e della cabe 
o recurso do . aggra vo. 

Art. 321. Concedida a rehabilitação ao 
fallido, dar-se.Jla a compct:Jnte carta, assi
gnada pelb juiz da fallencia. 

PARTE II 

Do processo criminal da, fallencia 

CAPITULO I 

DO SU:M:MAltlO DA CULPA OU PROCESSO PREPA· 
RATQRIO DA. QUALIFICAÇÃO DA FALLENCIA 

Art. 32.2. O processe criminal da fa.llen, 
cia tem por fim assegurar os elieitos de 
ordem publica decorrentes da sentença decla
ratol'ia, sem a qual·Dã<) poderá ser iniciado. 

dentro do -prazo do 15 dias, contados du 
recebimento das cópias do art. 225 remet
:tidas pelo escrivão da fallencia. 

§ 4. o Nos casos em que o rola.torio do 
art. 204 mencionu.1· algum fado dos enume
rados nos arts. ~26 a 328, os synclicos ou os 
t~dministradures são obrigados, sob pena de 
destituição, a promover o l:)r0cesso, qua.ndo 
não o faça o funccionarlo competente. 

§ :5. 0 A petição inicial deve revestir a 
fórma. t1a · denuncia do art. 70 do Codigo do 
PJ'oce3so Cl'iminal o ser instruiüa com as 
cópias do art. 225 de quaesquer outeu.s peças. 
dos autos de fallencia., que forem requeridas 
:t. bom da accusação pelo represen:.ante do 
·Mi.nisterio Publico, ou pelos syndicos on 
administradores, no c:Ls:..> do parag!•apho 
anterior. 

Art. 323. Apresentada a. petiçf\o devida
mente formalizada, e préviamente suppridas 
as omissões, quando nã.o preenchidos os requi
sitos legaes, o juiz a fará autoar com os 
documentos que a acompanharem e proce · 
derá ao summario da culpa, como nos crimes 
communs, senclo facultada a intervenção de 
qualquel' creclor, como seu auxiliar, nos ter
mos do art. 408 do Oodigu Penal. 

§ 1.° FinJo o interrogatorio do fctUido c pro
duzida a defesa, o representante do Ministe
rio Publico teed. vista. dus autos para emittir 
parecer sobre a qua.lificu.ção da í'a.Uenciu.. 

§ 2.° Conclusos os autos, o juiz fará sup
prir as nulliuades que encontrar e procede1· 
ás diligencias que entender necessal'ias e, 
cumpridas, qua.lificará a f:.tllencia casual, 
culposa ou · fra.udulenta, pl•onuncianll.o, nos. 
dous uHimos casos, os indiciados mts penas 
do art. 336 do Couigo Penal. 

§ 3.0 Os inqnoritos,a que procederem as au
toridades policiaes d urn.n te o summario,sei'ão 
remettidos ao juiz summariante ela culpa .• 

Art; 324. Da sentença de pronuncia cabe 
recnrso, quo poderão intm•por ·os indiciados 
para o superior competente. 

§ 1. o Da sentença de não pronuncia, no 
caso de qurdi!icação da fallencta casual, só 
poclerii recorr·e1• o · rep1•csentante do Minis
teria Publ~co, não poden(to fu.zel-o os cre
dores auKilial'GS da accusação. 

§ 1. o O processo deve c c rrer em auto 
apartn.do, distineto e independente do coru
mercial. 

§" 2. o Na interposicão ~ processo dos re
cur.3os observar-se-h a o . disposto na legis
lação vigente. 

§ 2; 0 Q .. processo será intentado pelo fnnc
cionario do Ministerio Publico a qrrem for 
commettida·essa-att.ribuição, pe1•ante o juiz 
comtnercial'q ue threr declarado a fallencia, 
o competente para • qualitical.":'a, . fol'mando a 
culpa e ' pronunciando ou não o fallido e seus 
curnplice3; sios houver, corno no caso caiba. 

§ 3, o O r.~presentan te do Ministerio Pu
blico deve promover o pL•ocesso criminal 

Art. 325. A fallencia . será qt.taliQcada 
c:1sual, q ua.ndo procede!' de accidon tes, cé1sos 
fortuitos ou (.te força. m11ior. 

Art. 3.26. A fallencía será qua.lificada cul~
posa,qua.ndo occorrer algum elos ft,ctos so
gulntes· : 

I, excesso de despezas no tratamento pes- · 
soai do fallido, em relação ao seu cu. be::.lal~ . 
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numero de pessoas do sua família e especie 
de negocio; 

II, venda, por roemos do-preço corrente, de 
effeitos comprados nos seis mezes anteriores 
á data legal da fallcDcia e ainda não pagos, si 
com intenção de retardar a sna declaração ; 

III, emprego de meios rninosos para obter 
recursos e retardar a declaração dtt-fa.llencia; 

IV, abuso de accoites, endossos e rel:!ponsa
bilidades do mero favor ; 

X, o officio de corretor ou agente de 
leilões, embora o fa.llide> tenha deixado di~ 
exerce1• tues fnncções, uma vez que a fal
lencia proceda. do tempo em que. as tiver 
exercido; 

XI, o exercício do commorcio soh firma 
ou razão commercial q_ue não pudesse ser 
inscl'ipta Do respectivo rogist.ro. 

CAPITULO li 

n·o PLENARIO OU PROCESSO DO JULGAMENTO 
DQS CRIMES DE FALLENOIA CULPOSA. OU 
FRAUDULENTA 

V, quandú o fallido não tiver os livros e a 
sua escripturaç'iio nos termos regulados pelos 
arts. 13 e 14 do Codigo Commercial, ou a ti
ver em atrazo, salvo si a oxiguida~e do ne
gocio o relevar do preenchimento daquellas 
formalidades. . Art. 329. O julgamento dos crimes de fal-

Art.- 327. A fallencia poderá ser quali-. loncia culposa ou fraudulenta compete ao 
ficada com culpa: juiz criminal do districto dt~ séde elo esta.bele-

§ l. o Não se apresentando o fallido no cimento llo fallido • 
tempo e na fôrma devida. Art. 330. Qualificada a fallencia e pro-

§ 2. o Quanüo o activo no dia da declara- nuncüados o fallido e cum:plices, quando 
ção da fallencia não representar eiTectiva- os houver, proceder-se-ha aos actos prepara
mente 25 % do passivo. tortos do plenario, observando-se a fórmv, 

Art. 328. A fallencia sertt qualificaua processual dos arts. 5° a 9° do decreto n. 707, 
fraudulenta quando occo1•rer algum dos se- de 9 de outubro de 1850. 
guintes factos: § 1.0 Terminados os sobreditos actos pro-

I, despezas ou perdas ficticias, ou para.· paratorios, seguir-se-1m a aucliencia do jul
:fins repro·vados, ou falta de justificação do. gamento, préviamente annunciada, em q_ue 
emprego de todas as receitas; deverão ser guardadas as fórmulas dos 

II, occultação DO bu.lanço de qu.aluqer arts. 10 a 12 do d!3creto n. 707, do 1850 ; e, 
somma ele dinheiro, ou de quaesquer bens finda a discus.:~ão oral, serão os autos con
ou títulos, ou iaclusão de dividas activas clusos ao juiz p:1ra. a sentença definitiva. 
pagas ou prescl'iptas; § 2.0 A sentença será proferida e publicada 

III, desvio ou applicação de fundos ou atd a sagunda audiencia, q_uo se seguir n.o·jul
valores de c1ue o ftdlido soja depositaria ou gamento, c della poderão appollar o réo e o 
mandatario; representante do Ministerio Publico. 

IV, -vendas, negociações on doações feitas, Art. 331 . Incorrem nvs penas ele fallencia 
ou dividas contrahidas com simulação ou culposa, salvo 0 caso de fraude, em que serão 
fingimento; d v, compra de bons em nome de terceira a.pplicadas as e fraudulenta. : 
pessoa, ainda que conjugo, ascendentes, des- I, o fallido quo, depois da declaração da. 
cendentes e irmão; fallencla ou do sec1uestro, praticar algum 

VI, falta pelo menos do livre Dim·io, com acto nullo ou annulla.vel ; 
os ba.lanço~ visados na. fôrma do art. 341; li, o fallido que tiver os livros escriptu-

VII, fu.lsificação ou trancamento do Diarw rados por fórma a difficultar ou tornar ob-
ou do Copiador; scura a verificação ou a liquidação do activo 

VIII, ü~lta de a.rchivamento e lança.- ou do passivo ; 
mento, no registro do commercio, do con- JII, o dovedor que, no prazo legal, não se 
tracto ante-nupcial, dentro de 15 dias sub· declarar fa.llido, si resultar da om1ssao 
sequentes á celebração do casamento, sendo ficàr• fóra da intiuonc.ia da época legal da 
o marido commerciante ao tempo do mesmo; fallencia algum acto, que dentro da sua data 
do dito contracto, dentro de 15 ui::~.s sub-, sel'ia nullo ou annullavel; 
sequentes ao exercício do commercio, . não lV, o f1.üliclo que, occultanclo-se, ausen
sendo o marido a esse tempo commerciante; tando-se, não comp,trecendo, nega.ndo infor
e dentro de 30 dias, subsequentes á acqui- mações ou esquivando-se do auxiliar us syn
sição, quanto aos bens incommunicaveis da dicos o o curador fiscal crear embaraços de 
mulher e que não possam ser obrigados por, qualquer especie ao andamento elo processo 
dividas; commercial; 

IX, pet•das avultadas em jogos de qualquer V, o concordatario que, por negligencia, 
especie e sob qualquer fórma, inclusive os descuido ou algum outro a.cto de culpa, con
cha.mados de Bolsa; corre1• para a deteri01'.1ção da massu, e con-
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sequente rescisão da concordata e declaração 1 
da. fallencia. 

Art. 332. Inco1•rem nas penas de fallencia 
fraudulenta: 

I. o devedo1• . que, :pol' meio de fraude ou 
.simulação, obtiver de seus credores accôrdo 
preventivo da faUencia; 

II, o devedor que obtiver concordata sus
pensiva d<2. fallencia, prevalecendo·se de 
algum facto-que a qualifique fraudulenta.; 

lU, qualquer pessoa, inclusive guarda
livros, que se mancomun.:tr com o devedor 
})ara fraudar os credores, ou auxiliar dire· 
ctn.mente na occultação ou desvio de qual
quer especie de bens, quer antes, quer depois 
da decla1•ação da fallencia.; 

IV, qua.l(iUer 11essoa que se apresentar com 
credito simulado; 

Y, qualquer pessoa que occultar ou re-
cusar aos syndicos, ou ao curador :fiscal e 
administ1·adores a entrega de bens, creditos 
ou títulos que tenha do fallido; admittir 
dP-pois de publicada a declaração da fallencia 
cessão ou endosso do faUido, ou com elle 
celebrar algum contracto ou transacção; 

VI, o credor legitimo que fizer concerto 
com o devedo1• em prejuízo da massa, ou 
transigir com o seu voto para obter vanta
gens para si nas deliberações e actos da con
cordata, preventiva ou não, quitação e 
rehn.bilitaçã.o; 

'VIl, o corr.;to1• que intervier em qualquer 
operação mercan tu do fallido ele pois de de
clarada e publícada a f<l.llencht. 

Art. 333. Os factos criminosos dos 
a1•ts. 330 e 33.2 equipat•ados quanto á. pena
lidade á fi..I.Uencit~ culposa. ou fr<.~.udulenta 
serão processados e ,iulga.dos pela fó!'ma de· 
terminada nos arts. 322 a 32·1. 

Art. 334. A sentença criminal condemna.· 
toria em fallenciafra,udulenta, ou por crime 
equiparado, além d1JS atreitos da penulldade 
do art. 336, § 1°, do Codigo Penal: 

§ 1°, annulla a quitação dada ao !alUdo; 
§ 2°, rescinde a concordata ou o accordo 

preventivo da. fallencia, ainda não cumpridos; 
§ 3°, annulla, independente de sentença 

civil ou comrnercial, os actos incriminados; 
§ 4°, obriga á restituição dos bens a que se 

refl:lrirem. 
Art. 335. Os synüi~os, administradores e 

membros da commis::Jü.o íisca.l, além da. res· 
ponsabilidade civil pelos actos que prati· 
carem em opposição aos interesses a sen 
cargo, ficam sujeitos ás penas impostas ás 
comh:sões, malversações e abusos c1•iminosos 
dos empregados publicos, a elles equiparados 
para. esse effeito. 

TITULO UNICO 

Disposições geraes 

Art. 336. A liquidação forçada das socie
dades anonymas tem logar em todos os casos 
o pelos mesmos factos dcterminadof. na parte 
primeira, capitulo 1 o, desta lei. 

Pa.ragrapho unico. Sã.o appiiéaveis á ditl 
liquidação as disposições dos art. 275 e 284, 
as que se contem nas secções I e li (menos os 
ns. X, XI, XII e XIII) as da.s secções IV e V 
do capitulo IX da primeira parte, e as do 
art. 339. 

Ar~. 337. O processo da fallencia prefere, 
na ordem dos feitos, a todos os outros do 
juizo commercial; não tem férias, salvo os 
domingos e os dias de festa nacional. 

Art. 338. Os processos iniciados e ainda 
pendentes na data. da. publicação desta lei 
regem-se por suas disposições sem prejuízo 
dos actos e recursos praticados e admittidos 
na vigencia da lei anterior. 

A1•t. 339. As cust·.ts dos juizes serão cJn
tadas na ra,zão da metade; e sobre o lü1uido 
da massa perceberão a. porcentagem de l/2% 
até 200:000$, e de l/4 sobre o que exceder 
desta som ma. 

§ 1. o Os escrivães perceberãe cusk"Ls e 
porcentagens na mesma. proporção. 

§ 2. o O juiz e o escrivão só perceberão as 
custas de uma diligencia por todo o processo 
de arrecadação. 

§ 3.o As porcentagens serão calcttlada.s 
nos tel'mos do art. 256 e não serão. devidas 
nos processos pendentes em termos de julga
mento de preotação do contas ftnaei. 

Art. 340. A massa não pagará commissão 
a agentes de leilões pela venda de bcr~s que 
effectuarem. 

Art. 341. As funcções de curador fiscal 
se1·ão exercidas pelos actuaes curadores das 
massas fallidas que forem vitalicios. Dada a 
vaga, nã.o poderá haver novo provimenco, e 
servirão os representantes do Ministerio Pu
blico. 

Art. 342. Todo o commerciante, logo que 
houver lançado no Diario, o balanço geral do 
$CU actívo e passivo, na fórma. determinada 
no art. 12 do Codigo do Commercio, deverá 
ap1•e::,cntal-o, nos Estados, ao juiz com1ner
cial, ou qualque1• outro de p1•imeira instancia. 
da séde do e3tabelecimento; no Districto Fe· 
deral, aos pretores, em suas respectivas cir
cumscripções. 

§ 1.0 O juiz a quem for apresentado o 
Dia1·io, sem examinar a escripturação, au
thentica.rá. o estado da escripta, na.qucUa 
data, pelo seu visto e assignatura ·no fecho do 
balanço. 
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§ 2. 0 Pelo visamonto do bilolanço, o juiz 
perceberá 2$000. · 

Art. 343. Aos corretores, agentes de lei
lões, trapicheiros e commissarios de trans
:porte3 são applicaveis as disposiçõea desta. 
lei, com excepção do capitulo IIl referente ao 
accordo ouconcordatapreventivada tallencia. 

Art. 344. Revogam-se as disposiçõe3 em 
contrrtrio. 

Sala da.s Com missões, 20 de agosto de 1904. 
-Domingos Guimarcíes.- 1'i' ai(1·edo Leal. 

Vão a imprimil• os seguintes 

I'ROJECTOS 

N. 19 A -l90-i 

Extingue o fundo de 1·esgate do papel-moeda, 
creado pela lei n. 4 81, de 20 de jullw d~ 
1899, com. pm·ecer da Com'inissao de Ol·ça
mento 

A Commissão de Orçamento estudou o pro
jecto n. 19 do corrente anno, que ma.nda ex
tinguir o fundo do resgate do papel-moeda~ 
creado pela lei n. 531 de 20 de julho de 1899, 
passando as consignações desse fundo pa.ra o 
d.1 amortização dos emprnstimos internos. 

A esse projecto, o sou illustrc autor o Sr. 
Deputado Rodolpho Paixão, fez acompanhar 
uma valiosa exposição de motivos tendentes 
a justitlcal·o como mediria. conveniente ao 
desenvolvimento economico do paiz. 

Volt::\ assim a.litigio a (tuostão da influen
cia tlo resgate do papel-moeda sobre a valo
rização do moio circulante c a da, cot•respon
donoia proporcionada entl'o a ma.s.::a existente 
das emissões e as oxigcncius d:.L nossa circuln
gão monetttria. 

Abstendo-se a Com~issão do estudo, tu.n
tas vezes feito, do aspecto méramente d.ou
trinario da questão, limitará seu parecer ao 
exame dos fundamentos com quo o autor 
da proposição a ampara nas razões justifica
ti v as que a precedem. 

O exame attento de taes razões propor
ciona uma synthese fiel que as póde conden
sar no seguinte articulado: 

a) que não ê fundada a doutrina quo tem 
attribuido á retirada gradual do paJ1CI moeda 
da circulação-influenciilo favor,wel sobre as 
taxas cambiaes ; 

b) que a quantidade do papel existente om 
circulagão, longe de ser e:~:cessiva ê, pelo 
contrario, insufllciento ás necessidades eco
nomico-financoiras da mtção ; 

c) que essa carencia do numeraria (j pa
tente o por toda a par·te se form(tli.t a queixa 

de que-3i possuimos riqueza em bens mo. 
veis, immoveis, etc., nii.o dispomos entretau
to do dinheiro indispen~avel para dtt.l' vida 
ao commercio, <i. la vour~t, üs industrias ; 

cl) que o meio ele c.Jrrigie-se uma tal si
tuaç·ão c de vn lorizar-se ao mesmo tempo o 
meio circulante consiste em proteger crite
riosament3 as nossas inchutrias, pl'incip~ll
mente a agricola, devendo-se-lhe.::; dar essa 
moeda que lhes falta e que-boé.t ou má
nos proporcionou até hoje o pouco vig-or de 
que ainda dispomos. 

Por mais conhecid:1s que sejam a natureza. 
e caracteres economicos do papel-moeda-é 
da verdadeira noç~ão delle e da exacta apre
ciação da sua funcçã.o que dependo a soluçü.o 
das controvJrsia.s que entre nós se pe1•petuam 
quanto ao mecanismo da su:1 desvalorização 
e influencia decisiva d() resgatr. como fa.ctor 
primordial d:1 nossa regineraçã.o moneta.ria. 

Simples signal monctario, fiat m.oney, na 
phra.se americana, são caracr.cristicos funda
mentaes do papel-moeda-o scn valor preca.
rio, a sua. inexportabilidado, a variabilidade 
(lo seu valor corrente que mais ou menos se 
afa,sta, do Talot' nominal pelo influxo de c::m
sas di versas e, principalmente, pela prodiga
lidade e largu()za. d.:.ts cmis.:;õos. 

Em seu relatorio de 1899-o então Minis
tro da, Fazenda 81'. Joaquim Murtinho, para 
bem salientar a cau.;;a principal da. dosva.lo
rização do nosw mnio cit•culante, julgou 
opportuno lembrar quo o pttpcl-moMa re
presenta, no momento dtt sua omis~ã.o, um 
valor potencial quo tendo a sor substituído 
po1• um novo Yalor real creado, ou, ao con
trario. a dosappare:!er. ~i o emprego do 
papel-moeda se faz em trabalhos improducti
vos, nenhum valor real sorú. Cl'l..mdo pat•a. 
substituir o valor potoncial do bilhete, que 
assim dcsapparoco, dcixtLodo uma, circula
ção grande em sna, extensão c pequena em 
seu valor real. Toromos então uma circuh
ção moncta.rin. cuja. f'or·ça. vivificanto não 
corresponde á amplitude de sua extensão. 

Si a emissão do papel-moeda. nem sempre 
é um mal, os seus rcsul to.doa dependem do 
cl'itorio com que se f;tz a emissão e do em
prego productivo della, determinando ou não 
a crcação do novas riquezas que valorizem a 
circulação augmentada pela emissão. 

Para quo as emissões não sejam prejucli
ciaes á economia nacional, dizem os eco
nomistas, é necossario quo a sua massa. 
não exceda. o valor metallico que vem sub
stituir e antes-por js:so Q.UO é inexportaYel 
-fique a ollo lcvemonto inferior para evitar 
que o excesso acarrete as mais gt•aves per
turbações, €orno a al<:tt geral do preç~o das 
mercadorias, dos sala.rios e o agio com alil 
suas conseq uencia.s clesus trosu.s. 
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Revela a histoda elas nossas emissões que 
::~, esse criterio obedeceram ellas inflexivel
mente~ 

Até fins do reglmen extincto montava. o 
valor do papel-moeda em curso a cerca de 
192.000:000$000- já antes, porém, dessa 
época reconhecimn estadist:::.s dos mais no
taveis a necessidade de ser reduzida a massa 
do papel em circulação com o fim de a.ugmen
tar-lhe o valor, não sendo possivel que se 
ficasse á espm·a do desenvolvimento gra.clual 
do paiz como remcdio exclusivo contra a de
ureciação existente. 

mente com o desenvolvim(mi;o progressivo do 
paiz, quando são postos limites á somma do 
meio circulante e os governos tomam o 
compromisso de não ultrapassai-os. 

- Entretanto as emissões relativamente 
}JOuco avultadas que naquellcs tempos se 
r1zera.m, tinham- p,,ra compensar os seus 
.::;~!feitos deprimentes sobre o c!Lmbio- a 
entrada de frequentes corrontGs do om·o 
üBterminad;~s pl'incipalmentc pelos con
.--;t~mtes emprestimos externos-que fo1·~tm pol' 
largo tempo, estimado rocm•so financoiro. 

Assim, durante Qerca de 80 annos as 
emissões ue papel attin;;ira.ru a l U2 mil 
contos ao pa.s.so qr.c do 188!) a H·;vs, isGo é, 
durante nove annos, subiram ao valor con
sideravcl do 779.965:4.238 úU mais do qun.
druplo em um espaço do tempo novo vezes 
l111im0l', 

Ora, si é vordacln quo o 111(·io ciL'cmlu.n\to 
uoye proporcionar-se tis neccs:~idutles l'Ntcs da 
cieculaçã.o, é criYol ClliO ha.,jam 1iido estas, 
no curto perlodo ticinu~ l'ef'm·ido, tão mpido 
quão e:dl'aol'dioario augmento?, 

Cerktmcnto quo nilo. Ainda, porLim, quo 
fosse roa.l osso :wgmon1;o-· <L Ll.oflcienci::L tll)nu· 
mm•ario e:dstonto constitull•ia. um mal moll<ll' 
do quo a lar:moz:tcxagg·emd.u. <las novas omis
sõe;:;, O equilibrio so hu.vhL de cstttb(~lcccr 
naturahnunto pul' fo1·çu. dt~s leis economicn,s, 
gra·:as a ontradu. da boit moeda. que viriL~ 
preenchr.r o vacuu existente. 

De facto, na phraso de um esbdista do im
perio, «si a massa U.c trcmsacçõcs u.ugmenta 
e maior somma de meio circulante se faz 
nocessa.ritt, afllue cspontaneamon te a moeda 
mctallica pura re::;ta belecor o equilíbrio da 
situação. E' o phcnGmeno ele que fomos tes
temunhas em 1847 e principias de 1848». 

E como se ha de conhecer a correspon
dencia. razoavel entre o yalor das emissões 
o as necessidades que são chamadas a satis
fazC!r ~ 

Apozar da variedade dos criterios pro
postos- pa.rece-nos que o mais fundado e 
seguro é o preço do ouro como mercadoria 
que é-e que o papel vem tcrnporariame:nto 
substituir. 

A experiencia, porém, diz-no:::J o conteario; 
a elevação dos preços c o estimulo da,s ope
rações baseada:3 sobre o credito tendem <~ 
absorver todo o meio circuhtnto existente, 
tornando-se elle insufilciente logo que nova,s 
exigcncbs sobrevoem no merc.::tdo, ou para 
mobilizar capita.es, ou para 11cudir ~o movi
mento de inclustrias que sm•ja.m de novo,con
sequencias do desenvolvimento na.tural do 
paiz. Então a pret'são uugmcnüt dia a dü~ e 
os governos solicitados pela opinião domi
nante não se contoem ante a.s restricções que 
se tcnh~tm imposto e violam as promessas 
que havütm í'cito. 

Não devemos, pois, ficur à espel'<.t do des
envol vimonto do petiz par~~ cor·rigit• a de
preciação ttctmLl que falsca a. mcditla dos va
lores. Sendo a depl'Gciaçito conseq uoncia 
do cxcc.3so de p;1,pel-moeda, ir reuuzindo a 
sna. {jua.nt.id<~clo S3r:l nugmcntL~r-lllo o 
va.lor. Nisto consi::;to a pl'imeira comlição 
para. chega,rmos à circubçf\o mota.llici1. E, 
para. que pormaneçtL o·om'o no paiz, ind.is
pcnsavel se torna a retirada d<t porção de 
p:~pel que impede a sua entru.da c couscr
vu.çã.o, segundo u.s leis naturaes do com
mcl'cio.» 

Ncgu., por-ém, o Hlustre autor do projecto 
a. influencia ~;ubro o ct~mbio tlí~ deprGciaçã.o llo 
moio circnltulto o nosso senLiLlo combate a 
fot•mula c.h taxa ca.mbittl aprcsenü\dtt pelo 
8l'. D.t•. Joacglim 1furtinl10, mostrando que a 
módüt dos.:m taxa não tem col'l'espondido 
exa,ctamento, como so L\ovet•a ospe1~a.r, <t for
mula om q'llostão. 

Oa defeitos a.pon&t\Llos, porém, não in vali
dum a dvtltl•ina; servem o.nfies puea mu.ís 
uma vez se dmuonstrar que os phonomenos 
economicos, como os factos socbes em 
gural, são eminentemente complexos e 
por sua natureza escapam (L rcgidcz das 
formulas mathematicas. UL notava um 
economista que, em assumptos desi;a ordem, 
o emprego das mathematicas, limitado a 
certos prublemt~s ospeciaes, a enunciados 
mutto simples, póde sei·vir para simplificar 
longas e laboriosas dissot•tt\ções a.nalyticas ; 
mas a dilllculdatle provém ela Bi1tureza das 
causas, da ímpossibílídade de se ter na de-

Em seu relatorio do 1901 o Ministro da 
Fazenda dessa época citava a respeito a se
guinte e valiosissima opinião do finado con
selheiro Francisco Belizario: <<I-Ia quem acre
dite que a depreciação se corrige natural-

vida conta, para cada. phenomeno, o con
juncto essencialmente vn,riavel ue totlos os 
outros que o al.Tccctam. O honrado signa
tario do projecto é partidario da dou~rina 
que ftiZ depender a. flutuação do cttmbio 
dos movimentos da balança internacional, 
não reconhcce:a.do como factor de impor•
tanc1a decisiva a depreciaçiio do meio cir
culante interno. Esse é tambem o modo dli 
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··ver de um dos nossos estimados economistas se foi acccntuando á medida quo novas 
o Sr. Dr. Veiga Filho, c1ue sustenta que a, emissões eram realizadas. at~ingindo seu 
quantidade de papel-mo3da. existente entre maximo em ma1·~.o de 1899, tres mezcs do
nós não exerce immcdiata influencia. sobee pois cb haver siuo iniciado o resgate. 
o cambio e sim o nifecta a maior ou menor A clcprecin,çilo, que em 1890 era apenas de 
producção do p<.l.iz. Tea.ta.-sc, pois, de uma lô, 20°/o elevou-se a. 7·1, 5:3°/o em lUétl\·O de 
questão de escola. Goschen, o classico trata- 1899. Como expressão do mesmo facto eco
dista ela. thcoria do cambio externo, embol\~ nomico, nota-so <.Üll(la que o valor médio d;t 
n.ffirmamlo com agcnera.licla.chl dos financistas, lihl'í1 csteeUina subi.u de 10$1)07 a:3,l$009 e que 
c1uc a, qn0stio do equiLíbrio dos compromissos o C<'Llnbio m·;dio desc;:m de 2:2 5/S a G 7/8 na 
interna.cionJ.es é. em regra, o elemento fun- mesm.o pcrjodo de tempJ. A primeira. conclu
(bunonta.l a. ser estucln.Jo quanclo s::; tt·a.tn. tb ~ão a. tir~w ~~ qnc o a.ugmcnto cec.scente do 
situação do c:\mbio, demonsbt qiw, no caso lrnpcl-moeda. de curs·.J força.cl.o dotm·.minou 
em que se veeifica a. depreciação elo meio um t~ngmcnto ct·cscen co dn, (teprecbção do 
~ircula.nte, esta actúa sob:-c as fluctuaçõcs cio mesmo papeL d.o valor cstol'llino cda.Lleprcs
ca,mbio com unn fqrça. multJ m<tior do que são c;.tm\Jb!». Cuntin(m o rchwrio mostL·an
todos os outros factoecs da. t<t:Xí1 ca.mbial. (!) do ctuc a. dc:svu.lot•iza.(':lo da. nossa. circulação 
Excesso Llc <.lobitns sobre croüitos, p:1.nicos, n:'í.o pôde sct• exp!ica,rht tão somente pela 1'8-
distancia., etc., f'a.zcm sem tlnvidn, Y<H'Ütr o clucç<'Lo <lo va!.m· da cxpuet;wão, que esttida e 
ca..mbio c essa variaç5.o se podori<::t, calcular compa.ri1 em rliffcrentes :.~nnos. 
em lO "/o; mas qn:~ndo, contint'n Gosellcu, Nem conhecemos, a rcspeHo dos ü~ctores 
«<1 depreciação ela cil'culi1çfio cntrJ. com nm da. t:.txa, c<.nnlJlal, tlout:·init que om alJsolnto 
dos elementos d:t [tltm';lç;to da.s taxas, póde- c~clllit do conjundn des~es factoros a infiu
so úllcga.l' él, (lULn·,}nças de 50 ;1, mais pJL' ond:\ tl:L dt!!H'•Y~iaç•;'(,J J.,) :;.gente d:.t ciecul;tçã.o. 
cento». E cit:.~ exemplos da Rus:~ia., d<L Aus- A 11uanLilbJJ ;lt) pa.pd-mooLl<t omittldo G 
tria., ot'~. sempre con:::i•lcr:~·b.dcmonto do iml1Ul'G<.tncia 

«Os que trahm suporflciaJmen&e esta CLUCS· rcl~v_a.n~o. ;"'. .. .. .. , ,, ._ ,,, ,· 
tão scicntifica. commettem fi'ecgwntemonte .0 .}1 -~s:,un IM~ l?L·~·. po.'Lr-s::··ht.L s.em Iv:o~Il
crro de consüler\U' conw sufficiontea detomu- C(,.,LO al,.,.nma. om~tt.ll p.tpol cL Vull G.tdc c '"'~m 
nJ.çio do unu c '.us t unic~t paL'<~ a expli- c;ao ~l>~CL: ~a.mbt::-.c:~ c1,ue. fussc:11 n_e?~es~ar1as 
c1ç'Ei.o de um phcnomeno, sem a preoccnpa- sm,\1 ctl~.H:u-~eo: aloL ~~~ _ mc.u ~Lleul._3~n!e· 
ç~Lo ele indo,f'l'at'om si não se~·in. muito mais Ia.n~11cm _n<LO :se c~onl.b:sL.t q1to c~S mmssoes 
importante ~tprcsentn,t• a prov<t nega ti vn. da cxc?~s: \·:as tnflu~lll. ll,;_:sl:~vora\:ul~110n.tc. s~b-1'~ 
exi.stencia (18 outras cm;;as c:apnzHs de con- u cto,ltt..J de 1111l.t n.fç ... w c o. ctc<ltto e s,dJtdct 
•.Luzirem ao me.;mo l',\Snlbdo. .\ rnaior men l;c 11~11 cbiHOILO lLO m:Ltor valor no curso 
parte_ ll:ts Vétllta.gens que se póclo obter no do .~amb1 ~·.. ~.. • • "... • • , •.• 
\~stud<J uo3 c •,m lJio::: pórlc sm· i nu til iz:tda, gm- L . u 1L 111v. cn_ul o .t:; p .... ,,.,o<ts on \ ol VLcla.s 
ças a essa. tondoncio. da julgai' b:l:jf.nntcs o.~ no eon~llWI'c.w .l~l.torl.l.I·C·IO·n:.~.~ c~_uo o PL'eço 
pl'im12.iras oxplicn.çõc3 plansivcis. Et•rvs TlOlo qu.d un~,~ c,L •• L de cxp,J~ 1 .. ~ ç.to pó~le vcn
grossciros podem ser com meL i.hlus, si se a. r- do L' s.u ,,s_. ~et~l'it:-> do cam b1? o consHlm·ado 
aument:w snl1ro 0 8st:.vlo uo 01mbio ent.t'O como llltltcw :;r;gtn•o tlo Cl'cdüo (lo ~uo gosa. 
Hamlmrgo e LunJecs por exmllplo, ton:Io-so l\:t:~ l::.ts<~ no ell'Culo das stu.ts rclaçoos com-
em conshlcração só monto a balanç<;, tntor- mcter_.\c .. · . . . . . 
nacional sem leV[tt' em conta as dUl',~l·enç,1,s A.~stm o .c~·,)dno pl'U(luz rllffm~on<:tts no 
r.lo valol: que resultam ele um u.gio sob1·c a va.l~e cLs o~l0.~~os sol_n'J o est:·;t~g:;u·o: 
pratn,, visto que não é identico ao agê.ntEl ela ,?a~~o_o ILO~·:}~ Cltt. .. ll1do :t~\t.L ~Lt<,.Llo c,~~~ em 
cit•culaçü.o .aos Llous pair.os. cl.c:-;ct~dito e< ~uc podo Iu~ul!a.r, o r"sulta. 

. . . ; ,·. . :- ,.· .,_ , f1·equcntemr.mtc, da. dcpl'CClí1çao tio <Lgonte 
O mesrt.~o SOLl.nia. ~1_na.o se con .. ,lllc,~ts~em da circulação. 

no cnn~bw russo smao _ns g-ranclos d.Ivldas Em 1;<1.Cs ca.sos tL e.spocul;tção, outl'o J'actor, 
?O_ntra.lml~.s no e~~rangcn'o, sem attcnder-se encontt·a rmds Jtwilidado par:.L exercer-se o 
a mfluenc~a oxe!c1ua por um agente depL'3· c:Jsc f<wLo tem siLLO cons!;atilrlo cntl'o nós c af
ciado da. etrulnç110 ~ fil'm:tdo, p.Jt' ve~os, em dvcmnontos offi-

Do exame rlos interessantes qua.d1·os publi- c iucs. 
cados no I'olu.toi•io de 1800, rcl[tti vu.mente <i Do c:xp'Jsl;o é licito coneluir-sc quo :.t CliLUll· 
circulação do pt\pol-moed.<t entre nós, con- tida.J.c de pn.pal.-mood~t oxm'co in!luoncil1 so
cluia. o Ministro da. Fa;,.endtt: «A pri mell'a brc o camilio. Na. cil·eula.ção dtL mucdt~ in
observaçfto a fa.ze1• é ClUO a depl'uciação do tel.'nacional tmn vigor· umu. lei inversa á 
}1apel.-moeda começou a tomn.r-se notavel conlwcidt~ lei de Gt·oslmm, isl;o é, a moeda. 
•Lescle a pl'imeira. emis:ão I'epublica.na e que boa expellc <L má.. 
=·-·=:= "-·=-"" Em segllndo logat•, o i llustt•ado autor da 

(i) 'l'hcoric dc.s Changcs Etran gers. proposição<~ quo· se refere o Pl'CSente pa· 
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recer, entend.e que não existe entre nós cc.:.x-·1 das terras, predios, etc. E', po. rt.an. to, uma.• 
cesso de papel-moeda e que pelo contrario intima parte da riqueza do paiz. 
a_ massa: que ac~ualmente. circula é insuffi.- Quanto á protecção criteriosa ás nossas in-
Clente as necessidades nacwnaes. dustrias mormente á agricola, esse é.sem du-

Para domonstral:o, .s · ~~· estabolece u~) vida, um meio effi.caz de desenvolver e au
paralle~o entre a ~1str1~U1Çao do numerarw gmentar a riqueza nacional; os poderes 
J>e,· captta, em var1~s paues do mundo,_ mos- publicos não se descuram das providencias· 
trando ~ue no Brazll, a quota . _por habitante ao seu alcance conducentes a tal desidera
mal attmge actual~ente a ~7~::>30 pape~l, em- tum. Não é protegel-ast porém, perpetuar-se · 
quanto que é considerave,mente. maiOr na entre nós um agente da circulaç-ão depra· 
França, lnglate_rra, Hollanda, Belgrca, Alie- ciado e mão. 
manha, Argentma, etc. _ . . 

E' mais que fnJJivel, porém, o critel'io ex- N~o se póde comp~ehender, ~IZ um. eco-· 
elusivo da população para com elle chegar· se nom1sta, q.uo um p~lZ quo esteJa no reg1m~n·: 
a determinar 3. ê:xtcnsão e o -valo1• que deve do curso torçado nao so apresse. em sahu· 
ter a. circulação.- O limite alem do qual não d~Ue logo ctne desappareça~ as C1rcumstan
sa deve emittir tem sido diversamente fi- Cias excepcwnaes que o motiva1•am. 
xa.do.-«Tecm-so feit.o tabellas muito curiosas Extinguindo o fundo de resgate dv 1)apel-· 
diz o relatorio acima. c~tado, em que se com· moeda., o projecto applica. os fundos tt este
param nos diversos pa.1zes a quota. da moeda destinados á. amortização dos emprostimos 
por habitante com o fim do demonstrar quo internos. 
o papel-moeda. nã,o é actualmente oxcessiyo Na historia das finanç:al; nol•te-amet•iennas-· 
entre nós..: E~quecem-se, _poréJ?l. de que a 110uve um momento em que a. politica. finan-· 
co.mparaçao nao te~ sentld? SiqUE~, sendo ceira consistiu em amortizar a divida conso
f~Ita entro po:~os q.ue t :Jem crrcul~ç:ao metal- lidada em log::tr de retirar da circ~lacão O~· 
llca e os que .. e sei vem do papel mceda de [!"''eenbachs o acabae com o curso forçado, . 
cugo :~~~1~~-ioeda é um titulo de credito· ~o-~ o ali<.i.s parece pretender o autor do pro-· 
como tal o seu valor depende da riqueza Jevto. 
e da. honestidade de quem o emitte. O mt- « Esltt mania de arnortizar a divida consoH-
mero de habitantes de um pui7. ni.o tem rc dadu., c~iz. H. Beaulieu, levou l!lesmo _9S Es· 
lação direct::~. nem com a sua riqueza, nem tados Umdos a :mgmcntar a mrcula.ç:ao do
com a sua honestidade o n:io pódo por isso papel. ~ssim o Govet•no F~~eral entro~ou-so· 
determinar a. capa.ciJade ernissom em rela· a es~a 1mprudont.o e. oxqms1ta. operaçao que 
ção ao papel-moeda. O numero tio tra.nsn.- comnste om s~bstltt~Ir umn, d1v1da a prazo, 
cçõe's está no mesmo Mso, por(]uo o credito por outra ú. vista. CUJO reombolw, na ve~·clatle, 
ll:o cresce com o numero de trnnsacções; ao est::wa suspenso. Só em 18i9 consegum po1·· 
contra.rio, estas~ quo toem !lo subordinar-se termo ao curso força,! o.» 
ao credito. 

E' por isso que dizor-s·j que um paiz mul
tiplil~ando suus transacçõcs augmentará. sua 
capacidade pnra emittir pltpcl-moedtt é di
zer que um individuo que augmenta suas 
transu.cções nugmenta. seu credito e sua ca
pacidade do descontar lottra.s no a bancos. 

Em terceiro logar refere-se a exposição de 
motivos que precede ao projecto ás recla
mações que se baseiam na. considcru.ção de 
possuirmos riq ueza.s em bens imrnoYois, 
moveis, etc., sem· que disponhamos, no em
tanto, do nurnora.rio necessa.rio ú. vida eco
nomica. 

Ainda aqui não parece ter o argumento o 
alcance decisivo qne se lhe att1·ibue. E' 
apenas umt\ variante dt~ crença do (!Ue a 
moeda deve r~prosen f. ar toda.s us mel'cado
I'ias e o sou vnlor total om ca.dtt paiz, deve 
egualal' o valor total do todos os outt•os 
bens. 

J. Guyot, esturlando esse prejuízo, dcmons· 
tra que, na P1·ança, po1· exemplo, a. moeda 
representa, apenas, cerc;-" do 3 o (o do va.lol' 

Os nosso:) emprestimos intet•nos toom seus . 
prazo.~· de amoi'tização fixados o não nos pre· 
judicttm tttnlo como a depreciação do moio 
circulan te quo temos. 

O resgato do papcl·moeda tem constituiJo 
progr:unma. economico dos ultimos governoa
e não ftcam bem ao credito da. nação estas 
mudanças continuas nas linhas essencia.es clrt. 
sua vida financeira. 

De resto, é licito e natural suppor-se que· 
esse re'S~ate seja conduzido gradualmente o
com eriterio, a.ttendêndo-se quanto possivel, 
ás necessidades do momento e t\s exigcnciu.':l. 
da circulação. 

Attestarmos, porém, por lei que não existo 
entro nós o pensamento de nos libertarmos o 
mais cedo possível de um meio circulante j:L. 
de si provisorio e defeituoso, é retardar, 
inda mais a volta. da confiança de que ca.re-
cemos nos mercados monotarios interna-· 
cionacs. 

Assim e embora rendendo homenagem 
competencii\ e sincel'idade do honrado a.utll 
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do projecto, pensa a Commissão que a Ca
mara. dos Deputados não o deve acceitar. 

Sala das Commissões, 26 de agosb de 1904. 
-F1·ancisco Veiga, presidente.- David Cam
pista, relator.- U1·l:;ano Sant~s. - Galectq,. 
Carvalhal.- Law·indo Pit!a.-Fr~mcisco ft!)r-'-
Co?·nelio do. Fonseca. 1 

N. 19-1904 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fict\ ex ti neto o fundo de r.•sgato 

do papel-moeda, creado pela lei n. 581, de 
20 de julho de 1899, passando todas ::\'3 suas 
consignações p·1..ra o fundo de amortiz:1çã0 
dos empre~tirnos internos. 

Art. !. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. tf.a.s sessões, 17 de maio de 1904.
Rodolpho Paixtio. 

N. 150-1004 

Auto1·üa o Porle~· lf:[r:ecutixo a c.oncedei· ao 
D1·. Affonso Lopes J.fc~chado, mc~formedico 
de 3a. classe do cr.cercito, p;·ofe.~so;· ela Es
cola P.repa1·ato;·ia e de Tactica do Realengo, 
um anno de ticença, com o1·denado, pm·o. 
tro.tm· de sua saude onde lhe convie1· 

Foi pt·esente á Commissão de Jui.ltiça e Po
deres o req_uerlmanto om' quo o Dl'. Affonso 
Lopes Machado, major medico de 33 classe do 
exercito, professor da · Escola Preparatoria e 
de Tactic~ do Realengo, pccle um anno de 
licença, com ordenado, pal'il. tratar de sua 
sande onde lho convier. 

O estr~do de doença do peticiona.rio e a ne· 
cessidade quo ellc tem do uma licença. por 
osso c spaço do tompo para. o sou trata.·· 
monto, acham-se justiftcados nã.o só pGr at
testados elo trcs facultativos dc.1ta Capital, 
mas tambem por informações ministradas 
pelo Ministerio da Guerra. por cujo in ter
medio voiu o referido requerimúnto ao Con
gresso. 

As~im, é a Commissão de parecc.r que seja 
auoptado o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uni co. Fica o Poder· Executivo au
toriza.do a. conceder ao Dr. Atfonso Lopes 
Machado, major medico de 3a. cla!se do e)!:· 
c1to, professor da. Escola Preparatoritt e de 
To.ctica do Realengo, um anno de licença, 
com orLlena.do, para tratar de sua saude 

Vol, IV 

onde lhe convier; revogadas as disposiçõei:. 
em contrario. 

Sala das Commissões,26 de agosto de 1904 .. 
-José Eusebio, presid~nte.-Eusebio de An
drade.-Sli Ji'rei1·e.-Pelix Gospm·. 

O Sr. Presi<leute-Esta,ndo adean-
tada. a hora., designo :para a.manllã a se-
guinte ordem do dia, : 

Primeira parte (até 3 horas, ou antes): : 
Continuação da 2a discussão do projecto 

n 121 A de 1904, tornando obrigatorias em 
t;da a Iiepublica a vaccinaçã.o e revacci-
nação contra a var.!_ola, com pa,rece~· da Com
missão de Instrucçao e Saude Publica e sub
stitutivo do Sr. Deputado Erico Coelho. 

Segunda. arte (ás 3 horas, ou antes): 
Discussãounica do p1·ojecto n. 125, de 1904, 

autorizando o Pod~r Executivo a conceder 
ao despachrtnte da Intedencia Ge~·al da 
Guerra Gabriel Alves de Aza,mbuJa, um 
anno de licença sem vencimento~, para tra
ta.r de sua, saude onde lho conv1er ; 

1a discus!ão do projocto n. 132 A, de 1904, 
elevando a Collectoria de S. Luiz.' no Estado 
do Rio Gra.nde do Sul, á Mtegorta de Mesa 
de Rendas de 3u. classe, com parecer da Com
missão de Orçamento ; 

1 a discussão do projecto n. 82 A, de 1904, 
devolvendo a D. Maria Carolina. Nabuco do .. 
Araujo a pensão de 3:600$ annua.es concQ
dida a sua finada mãe D. Anna Bemgna. Bar
reto Nabuco de Ara.ujo, viuva do Senado1• José· 
Thomaz Nahuco do Aranjo, com pa.recar da 
Commissã.o de Pensões o Contas ; 

2" discussão do projecto n. 244, do ~901, 
autorizando o Poder Excmttiyo a abru· ~~o 
.Ministerio da Guerra o credito extraordl
nar i o dLJ 1 : 178$567 p~u·a p~gar o ordenado· 
devido ao mestre de mus1mt a~osenta.~o da 
extincb. comp:1nhia do apren·.hzes arttfi.ces 
do Arscnál de Guerra do Rio Grande do Sul, 
Lourenço Fra.ncisco da Cunha ; 

3"' discussão do projocto n. 107 A, de 1904, 
do Senado, dando novo regulamento ao Asylo
de In validos da. Pa tria ; 

3a. discussão do projec~o n. 65 J?, de 190~, 
redacção para 3a discussao do proJecto n. 6o. 
deste anno, substitutivo ao ue n. 1~3, de 
l90::l, que organiz:.t o quadro dos ~u~Itores-. 
do exerci to declaração dos seus d1re1 i;c,s e· 
deveres, tor~ítndo-os extensivos ao. aud~tor 
da marinha., e dando outras provldenclaS• 

Levanta-se a. sessão ás 4 horas e 15 mi-· 
nu tos da tarde. 

74.. 
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87 11 SESSÃO El\I 27 DE AGOSTO DE 1 \J O .~ 

Presidencia dos S1·s. Paula Gttimara:es (P·i·esirlenle), Oliveira F'i fpteireclo (1° Vice-pi·e
siclente ) e Paula Gttiman7es ( Presidel'<le 

Ao meio-clia. pro::ccle-se á cha.mada., a. que l pondo qu J as Commlssõo.3 , durante o anuo 
l'cspondem os Srs. Paula. Guimarães, Oli- corrente, continuassem de accordo com a. 
v eira Figueiredo, Alencar Guimarães, Tho- distribmção c att.ribuiçõos elo art. 36 do antigo 
maz Accioly, vVanderlcy de Mcndonç::t. Jt.Ja- Regimento. Logo, a.té o presente momento 
quhu Pirc;:; , Luiz Dom:ingues, Dias Vieü·a., nã.o estt."~ em funcçõe:; a Commissão d,; Jus
Gonçalo Souto, Fonseca c Silva, \V::dfredo tiça e Poderes. 
L~<Ll, 1-íede ieos e Albuquerque, Bric ~o Fi- V . Ex. comprehende quo o meu reparo 
tho, Arroxollas Galvão, Joviuiano de Car- tem toda. raúLO de sm·, c'tosde que a indicação 
v .. üho, Noiva, Ga.1'ci•1 Pires, Pinto Dantas, foi a.))provnda., o desde q_nG pa.ssamlo a Com
Alves Barbosa., Pa.ranllos :Monwn,:gro, Cor- missão em qnostft.o a cluunar-sc de Jnstiç<t 
rê::~ Dutra., :Mello :1\Ia.ttos, ll'inen Machado, e Podcl'os, a. Commissão elo Constituição, Le
Amoríco ele Albuqucn·qnc,Ma.ueiclo d.o Abreu, gisla.ção c .Tustiç::t dcix<~ de se~' por s un. vez 
Ca.d r.s Teixeira. Brandão, Fm.ncisco Veiga., assim donominu.cl <:L para. pttssar a ser simples
Estavam Lobo. José Bonifaci~), Gastão ua. i: 1ontc conhocicla. sob ê1 dcnomina<,: '[o ele Com
Cunlw, , A~to ! pho IJutr;.J. ,C <trlo~ Peixoto Fitl10, ntiss~to ck CoDstiLu .i.ção o Lc[{i.sl::.ç; to. 
David Ca.mpist;1,Antlle~o BotcUw,C<1J;'neiro de o meu reparo tem aind<l, todo · o cabimento 
Rezende,_ Bueno de Pé~1V ê1, J_;>a~ Lmz Alves, porq_no, de accordo com 0 Regimento antigo, 
Lcon.;l Filho~ Bel'na.rdes de bar1':1, Calogera.s, a Commissão do Pe1.ições e Poclcrcs é com
~arl_~~ Ottom ..... ~:Ia.n~;l Ft~lgen_c~o, ?log:ar~o posta de cinco mm~bros, ao passo qu3, de 
!\fa.clvl, \Venct,s!.m hra.z, Murem1 da. S~~va., accol'do com 0 RegunentJ moderno, esta. 
l~ernardo d~ Campos,Arnolph_o Azcve ~o. ~!.loy commissão deve conktr de sete membros. 
Ch:~ves_, ,Lrnf.e do, Souza,, Puuhno _c ~lr!os! I-I~r- De mo(lo qnc, além uc outras an 01m~lias, te
menc.g_2-l•JO de 1.-I,,raes, ,J_o.tquuu rmxmru. l'in.mos mais cst~~. 
Bran_dao, BJrnal'uo Antonw, C~Lrlos Cava.l- Qmtndo os pareceres sã.o pr.::pa.r:.l.ios pelas 
cantl, Soa~·es dos S:1nt_os, Mu.rç:al Escob1r, commi:;sõos co;~tmmtm ser entregues ao 1 Q 

Ba1·bosa. Lnua. o y usp;tsrano do All•uquc·:quc. Secr etaeio p:tra (ll10 0 mesmo os éncaminllo 
A!Jr_e-se a. sc::;sao. . _ convenientemente, rubl'icando·os c m~uHlan-
E l,Icla e post<t em dJsc:ussao a. act:.l.. do-os para. a Imprensa N;u:;io:1a1, afim de se-

O Sr. Dric.io li'ilho- Sr. Presi
dente, vejo pubLicúLo no Diario do Cong1·esso 
de hoje o pa. r-ccm• de uma. Commissã.o, a.nto · 
l'izando o Pollel' Executivo a. concedoe ao 
Dr . Affonso Lopes !vra.chado, major mcclico 
de 3a clas,;e do exercito, prof'ossor do, E:::cola. 
Prepa.ratol'ia. e ue Tactic:1 do RGalengo, um 
anno de licença., com ol'denado, para. trata.r 
de sua saude onde lhe convier. 

Ao ler esse parecer, com o cuidado com 
tglC costumo ex.n.minar as questões que se 
prendem ao andamento dos nossos trabalhos 
parlamentares, esba.rrel logo com estas li
nhas : «Foi presente á CommiS;3ão de Jus
tiça o Poderes o requerimento em que o 
Dr. Affonso Lopes Machado, IUJ.jor-medico 
de 3a. cb.ssc, etc.» 

Ora, est::t nova Commissão, assim classifi
cadt~ de Justiça. o Pode1•es, justifici1-se deant.e 
do novo Regimento. O a.ntigo não tt>at<wn. da 
referida Commissão, ma.s sim tlu. de Petições 
e Poclct•cs. 

Foi aqui appt•ovc::.da. uma. indicaoã.o do Hlu~
tre Deputado Sr. Thomaz Ct~valcanti, pro-

rem public:Ldos 110 Diw·io do Con[Jresso. 
P ~~ovtwelmente, si o 81'. 1 o SocL·ctaeio ti· 

vcsse reparado no caso, toriu. :1migavclmentQ. 
eltamado a. attcnçã.o dos membros d.a Com
missão e esta toria. feito a dovüh. rectifica
ção. Assobei·baclo, porém, pot• g1•andes tea
b<~lhos, o Sr. 1° Sc~retn.l'io não pôde, como 
ora para. desejar, attender a este ponto. 

E' a razão por q_ue levanto esta reclama
ção. 

Estou cerGo de que, até o fim do corrente 
anno, a Commissl o que tem de tratar dos 
u.ssumptos da natureza do que está consigna
do no p1•ojocto alludiLlo é a de Petiçõt}S e Po
deres. A outra principiará a funccionar em 
maio de 1905. 

São estas . as poucas considerações que eu 
tinha a fa.zer sobre a. matcria. 

Só me compete agora aguardar n.s expli· 
ca.ções o PL'ovidencias da Mesa. 

(~ Sr. Alencar Guhnarães (to 
Sem·elw·io)-·St•.Prcsidcnte,a leve censura que 
acaba. do sol' feita pelo illust1•e De.putado 
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p.Jr Pernambuco, ao lo Secrcta.rio desta Casa., a.té a.gora a praxe tem dispensado esslt lei-
não é justa. tura ...• 

E' corto, ningncm o cont8sta, quo a mouifi· o Sn.. Bmcro Fnno-Eu não · ia mo oscu
caçio fcit~~ pelo Regimento qua.uto <is Com- tlar em um ~Lbuso. V. Ex. ,.ê que cu só faria 
missõss pcl'ma.ncn tcs da C<tmara, em vil·tudc a 1·cchm~Lçio c<1lc<.Ln(lo-a em uma lei. 
da indicaçã.o vot:lda. ha. trcs otl quarto dias, 
por iniciativa do illustrc Deputado polo Coa- 0 Sn.. ALI~:"\CAR GUDL\H.:\.r·:s-. • · e, uma. 
L'(L, 0 Sr. Thomaz C<W<dcanti, fictJtl pam vi vez cntrogue~ os pi.l.l'lJccres peta.s Commissõcs 
gorar na proxima. scss:lo legbla.tiva. 0 lo <i Socret;.tria, esta providencia sobre a. pu-
secreta.rio da Carnara i:;so nilo ignor<t. blieaçã.o · l!}:;t.a.mos, porém, em tempo de pl'oviden-

Pelo Regimento qu :; vigorava. c a.intla l1oncia.r s.JbL'e a il'l'egnlacida.de apont~tcla. 
vig·or~l. n esta parte, os as:3mr1ptos rolaLii'OS pelo nobr·c Deputa,do c ele ctunprir a dispo
a, licenças e :~tava,m cn!.l' ~guos ao conheci- sição rcgiment:.d. A secretar-ia clcvolver<í o 
menta <la. Conunissão üc Pctiç:ões o Poderes; pl'ojedo ú. Commi . .;:::i'í.o de PeLiçõos e Potlcres 
pela disposiç?i.o do novo Regimento, :poeém. par-a. intor·pot· pa.L·ecm· sobeo o pedido Cle 
c~ses assump~o~~_ foica.r:t ·m· s.o_ I~ÜI). da. cornEo.·tcm-~U-conça_·_ ya.I'C~ tmt;~mcn.!;o de S<·l .. uclo. feHo pelo. 
c1a d.<1 Commtssao di~ Pctrç:ocs o Pcn-:;oes e Dr. :\ltonso Lopes l\la.cll~tlio. c opportuLla.-
não da tb Jtt.~tiça. o Potluros, como o:Jtü. no pa,· monto uellc éhr{L conhccimeuto <~ Cama;ra., 
rcccr. mt !tora do exDedi0ntc. 

Nào ost::i, c. ntr.:tanto, ~ün tht em cxocuçfí,o a, 1 qr-~i? quo ê~om csi,a.s oxplictti;Õcs ficr1nt 
nova diSIJo.iÍç:iio I'ugiruonf;al, ele modo qtte saü:;!etto o nolJI'd D:;putado. 
0 à <l,etu<tl ComnlissJ.o de Pdi c·i'tu o PodcJl'CS 
!ilW cmnp~·o Cüllhl.l~Or 1h Hlil G ~i:i :~ do lll'Oj !

etc. 
r.ías, voltctnd.o ú rectamaç~ã.o r.m si, devo 

declarar ü C<.tmal'a que o original do pt•ujccto 
não rue fui entregue. 

Na.turalrnente f~i remettido })ela. Commis
são tL Secl'etaria, n. hora om qnc .i<t não me 
n.chu.va. mais pl'csoni;c .•. 

O Su. 13tuuro Fn.no-Logo, nü.o poclia. ser 
hoje publicaLlo. 

O Sn .. At.E:-;cArt GuDIAJ: . .\t:s-- •.. c, de <te
cardo com o r:.cgi meu to da mo.jnH Seceo
ta,ria, tL Ol'<iem do imlH'c:;sft.o foi e:;:pediu<.t 
],)olo directol'. Nt~stas conrli,,:ües, a. i t'l'ügula.
ridndc quo o noui'ü D:;pitt:lllo :t.ccontuou, 
quanto tL Comn1issfío qnn dott este parecer, 
não me podo SOL' atr•il111id<~. 

);":.tLllralmonli•1 P <t~sou isso dn~pm·ccbitlo ao 
illustrc dii.'OCLOl' dtt Sccl·clittl'i<L. 

·: > Gr. :P li ·os l :13nte- TenllO a ac
cresccnktr üi.; pitl<:tVt'<LS d.o Sr. lo Secretario 
que n(í.o soeã.o maL; publicados pa,roceres de 
Cumn1i~sõos sem sorom lido.) n<L hora. do ex:
pcüiento, como d!iltr;rminu. o Re,ümonto. 

O @r. :::VS.aua·h~.ilo de Abren
Sl'. Prc~Ucn te. o meu cornpanhoil•u de ban
cn.d<t, o Se. Julio elos S<~ntos, podo-me paru. 
cornmunir.;_tr ;_t C<.LSa c1uc, pot• ltlOtivo de mo
[c;tia .. nã.o tem com pat'ocido <Ls scssõJs,c ClUC, 
pet·du!'D..n<lo o lll('!.~mo moti FO, nf~o compi.l.l'G
ccrà ainda, p0r· alc;nns rliltS. 

Nessas conriiçõcs, pcllo ClltC scj:~ justifica,da 
a. ~n:L att~encin .. 

O t·;:i·. J:».! .• O!:S~<ie.a.to-.\. ~IcstL fica. in
tointda. 

~~ ~n seguiu~~, t1 :tppt·o,·:ula ct actn. da sessão 
i.tn tocedon te. 

P;tsst-so ao cxpe(tieni;o. 
O Rn.. l3tuct0 FlLIIo-1-It\S us pn.l·ocorcs ntLo 

-precisam ::;CL·!itlo::; D,flllÍ ll ~ll'i.t SCl'OJH pnlJiic ·,- 0 !!:!1a:•. ~\..}~;.H~fH" Cr~!nhU;<:JtrfH~@ (1° 
dos? Secn~lw·io) procede <L leitura do seguinte 

O SR. ALE~~CAR GumARÃES-0 p<Ll'ecm· rlo
via ser litlo nJ. hora do vxpotlicnte, nos teL·
mos do Regimento. 

0 Sn.. BR!CIO FILHO-Então, houve irre
gularidade e, portanto, a minha. reclama
ç.ão tlnlut tod.a :pt•ocedoncia. 

0 SR. ALENCAR GUil\IA.R.ÃEs-Tod.os OS p~L
recores, por forç~:.t do Regimento, t[mto 
antigo como novo, tlevem se1· lidos llt'u hora 
do expediente. 

I-Ia uma disposição OXl)ressa impondo ao 
1 o Secretario a. obrigação de tl'azer ao conhc
cimen to da. C amara todos os projectos o pa
recer és que estiverem sobre a mesa; mas 

EXPEDiENTE 

Offictos: 
Do Sr. 1 o Secretario do Senatlo, de 26 do 

corrente, communicanclo que nessa data. o 
SelJado enviou ao gxm. Sr. Presidente da. 
Ropublica, para a formalidade da publica~ 
çüo , a.rcsoluç.ão do Congeesso Nacional :pro.
rogantlo :1 actual sessão logi:;l;1ti va. até o dia. 
2 úo ontu\.Jro tio coreento anno.-Iutei· 
r a da. 

DJ mesmo Senhor •. clcl igilal dttta., tt·a.n_s
mif;tindo um dos a.utogrtwhos ua resoluçao 
do .Congl'csso Nacional, devidamente s~n
ccionu.U.a, abrindo ao Mlnisterio da. Iadustrw., 
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Viação e Obras Publicas o credito espGcial 
de 1:200$ para pagamento das ajudas de 
custo do empregado de fazenJa incumbido 
das tomadas de contas da. Estra,da de Ferro 
de S. Francisco,nos termos de 1901 e 1902.
Inteira.da. AI·chive-se o autographo. 

Vem i :Mesa,, ó lid:1 o enviada á Cl>mmis:~ão 
de Policia e de Orçamento a seguintrJ 

ll'i'DICA ÇÃO 

P1·opomos que sejam equiparados os ven
cimentos dos continuos da Camara aos do 
Senado. 

Sala das sessõe3, 27 de agosto do 1904.
He;edia de Sci.-Fonseca e Silua.-Paula e 
Silva.-Olegm·io lllaciet.-Osca; Godoy.-Me
dei;os e AlbLtque1·que .- Neiva.- Al'l'oxellas 
Galvão.- Anizio de Abreu.- Rodolpho Mi
randa.-Ca;los Cavalcanti.-Lindolpho Se>Ta. 
Juvenal Miller.- Ca1.,vollzo Chaves.- Dias 
Viei1·a.-Alves Ba1·bosa.-Olivei;a Fi,r;ueil·edo. 
-Fertei1·a B>'a!Ja.-llosannah de Olivei1·a.
Carlos ele No~Jae.~.-Esmemldino BandeiJ·a.
J1.rthw· Lemos.- Estevam Lobo.- J,falaquias 
Gonçal"es. -Leonel Ji'ilho.-Bernm·do fi o r ta. 
- Corl·eia Dttt1·a.- Lamounie1· Goclof~·edo.
Amel'ico de fllbuqLtel·que.-Lui: Gualberto.
Sd Peixoto.-Buàno de Pcdva.-flomem de 
Car~Jallw.- Marçal Escobw· .- Bm·nanlo de 
Campos.-Joaquim Teixeira Bl·anclao.-Bw·
bosa Lima.-Rayrnundo de J.iinmda.-E1·ico 
Coelho.-Carlos 1'eixeira Bnmdi'lo.-Olyntho 
Ribeiro.- Aqui no Riúei1·o. -Domin!JOS Gui
?ncwtTes.-Teixeira de Sc!.-Pe1·eim de Ly1·a. 
-Sd F1·e-:"1·e.-Pe1·eim Lima.--Joao I.opes.
Celso de Sou::a.-Rodrigues L-~ma.-Jose .Hon
jardim..-Bernanlo A.ntonio.-Nelson da Vas· 
concellos. -Gonçl!lo Souto. -Castro Rebello.
Camillo P1·ates. -Ilermene!Jildo de liio>·aes.
Carvallw Bl'illo.- Manoel Fulgencio. -B(•?'
nardes de Pm·ia.-JosJBonifacio.-li'redel·ico 
B01·ges.-Eclum·do Stttdart.- Bezerri.l Fon
teneUe.-Sergw Saboya.-Angelo Neto.- Costa 
Netto.-Moreira da Silva.- Eloy Chaves.
Garcia Pires .-Germano ffasslochm·. -Bulca:o 
Vianna.- Etoy de Souza.-Fmncisco Malta. 
-Arnolpho .Azevedo.-Ji'ro.ncisco Romeiro.
Walfreclo Leal.-Domingos 11iasca,·enlws.
Paranhos J.lio..nteneg1·o.- Galvl'to Baptista.
Benediclo de Souza.- Paulino Carlos.
Candido Rod?·igttes.-J.lfau?·icio de Abl·eu.
Leite de Souza.-Prisco Pm·aizo.-Rebouças 
de Cw·valho.- Oliveil·a Valladão.- Estacio 
Coimbm.-Roge1·io de Miranda.-Izid1·o Leite. 
-Euzebio de Andrade.- Attgusto de Vascon
cellos.- Bulhões Mm·cial.- Thomaz Caval
canti.-Jose Ma1·cellino.-Felix Gaspar.-João 
Lui.: Alves.-Nogueira.-Gastao da Cunha.
Carneiro de Re:ende.- Saty,·o Dias .-Pinto 
Dantas. -Jo•iniano de Cal"vetlho. -S oa1·es dos 
Santo1.-Çarlos Ottoni.-J.llello Mattos. 

O S.r. Presidente- Está. finda. a. 
leiturado expediente. 

Tem a palavra o Sr. Maul'icio de Abreu. 

O Sr. ~:S:au.ricio <le Abreu (•). 
- Sr. Pr•e3idente, venho justific::tr succlnta-· 
monto um projocto de lei, que dá immediab. 
sn.tisfa,cão n. uma necessidade do Corpo dt:.
BombeÍros desta Capital, creando o logar de 
professor de gymnastica, disciplina intuiti
vamente indispcnsa.vel aos que se consa· 
gram ao se1·víço do extincçã.o de inc~ndios , 
circumscripção de seus fócos, isolamento 
dos predios visinhos, salvação de cousas e 
de pessoas, inclusive as suas proprias, por 
occasião de accidentes, como o desmol'o
namento de parados, a quoda de traves etc. 

Visitando o quartel do Corpo dJ Bom1wi
l'Os, que ora passa, por quasi completa re· 
construcção, com os aperfeiçoamentos mo
dernos, na altura das exigencias de3se corpo 
militar especial, que tanto honra o nos5o 
paiz c que póde S,)ffr'ol' va.nta.jJsa confron
tação com as organizações congen~re1 mais 
adcantadas da Europa e da America, fui in
formado de que não ha entre os otiiciaes do 
respectivo quadro um p1•ofissional de gym·· 
na.stica, vendo-se o seu illnstre comman
dante na contingoncia de acceitar os serviços 
gratuitos uo dous paisanos que alli :tdestram. 
os bombeü·os na gymn~stica sueca, methodo 
scientifico ct·eado pelo Dr. Ling em 1813, 
larga. monte esp~tlhaiio nas escolas e gymna· 
zios, no oxercit') e na armada da. Suecia, da 
Noruega, da Dinama1•ca c hoje a.doptn.do por 
todas as nações cultas, que so preoccupam 
scriamen te da educação physicJ. da. moci
uade, fornecendo-lhe lllll dos olementos du 
velho apborismr>-mellS sana in cor1J01'e sano. 

A gymna.sticu, sueca é umi.t serie do oxcr 
cicios methodicos <~os dive1•sos segmento:; 
do corpo humano, de modo n. desecvolvol' 
a musculatura em geral e dal' ao soldado a 
esthetica das a.ttitudes o dos mnimonto.i 
marciaes _; é uma cspecie do pr('paro pu~a 
a gymnastica dos a.ppaeel~1o:; _fixos e n~ove1a 
naquillo que lla de apphcaçao espeCial ao 
Corpo do Bombeiros, cümo o s .~lto om pro
fundidadJ, em altura e horizontal, a ascen· 
ção através de cordas lisas. nodosas, ou em 
mastros, progressões ~tra_vés de escada~ .ve~
ticaes llorizontaes, 1Dchnadas e eqUillbr1o 
em pdrticos e através de ·vig"as muito estrei
tas. 

Parece-me sufficien temente justHicado o 
meu projecto. 

0 SR. MANOEL FULGENCIO- Apoiado C 
admira-me que nõ.o h..tja até hoje esta ca
deira. 

· (·) Es~e discut•so não foi revisto pelo orado'-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:27- Página 4 de 43 

SESSÃO El\f 27 DE AGOSTO DE 1904 fí89 

0 SR. MAURICIO DE ABREU-Ate agora OS 
prJfessoros sahiam dos o!ficin.es do quadro, 
nns actualment3 uão é assim. 

O mea prejecto va.c subscripto pelos meus 
collega.s Mu,no~l Fnlgencio, Nogueir:\ e Ca·l'los 
Ottoni. 

·Mas nenhuma dessas allega.ções, na opinião 
do orador, :prova que tivesse lmvjdo injus
tiça no c1ue por elle foi publicado. 

O facto de S. Paulo ter taxado o rendi
mento dos b::tncos e companhias não demons
tra que igual t:.txa, lançada pela. União, seja. 
inconstitucion:tl. Precisamente clla é uma E' o sGguinte. (Lê.) 

Fica sobre a mesa, até 
ção, o seguintú 

ultcriol' delib:Jra.- das de que trata o art. 12 do nosso texto fun
damental o portanto póde simultaneamente 
ser decretada pelo poder central o pelos 

PROJECTO 

O Congresso Nacional res.Jlve: 
A1•t. Lo Fica cr.;a(lo o logar de p1•0fessor 

de gymnastica do Corpo d~ Bomklieos da 
Capital Federal, com o ord.en~Ldo annual do 
3:600$000. 

Estados. 
Si S. Paulo entendeu que <levüt snppri· 

mil-a, attendeu de cCI·to ao interesse das 
sua.s industrias, que não podiam snpportn.r 
um duplo o nus. 

Vozes isoladas podem t }.r reclamado contra 
a constitucionalidade da medida, achando 
que a, União não tinha competencia pa.ra isso. 
Mas não const:t q uc nesse momento, q uc era 
o mais proprio para prot'}Stos, porque o 
Estado já se achava de posse do imposto e 

S<tla das Sessões, 27 de agosto de 1904.- acreditava. que o Congresso Nacional não 
j)Icmticio de A.breu-Maw;el Fu.lgeítc:o -.~.Yo- podia utilizar-se delle-não consta que nesse 
gueii·a-Cm·los Ottoni. momento nenhum dos podercJs estaduaes 

A1•t. 2. 0 R12vogam-se a.s disposi(;õe.3 em 
·contt•ario. 

lcvn.ntasse qualquer impugnação. . 
O Sr. Presidente-Tem a p::l.la.vra Agora, porém, elles se levantam com ex-

o Sr. Medeil•os e Albuquerque. tranha vchemencia., quer em votações do 
Congresso Paulista, quer até na remessa de 

O Sr. 1\:ledelros e A.lbuqu.er- embaixadores plonipotencia.rios ... E', por
que Vúm responder ao que, ha dous dias, tanto, agora n. primeira vez que um dos 
lhe disso o Sr. Candido Rodrigues, cumu- poderes <.lo Estado de S. Paulo offi.cialmente 
Jand.o-o alitLs de gentilezas, acerca de um ar- reclama. 
tigo em que o o1•ador se occupava do imposto A circumstancia do digno Deputado pau-
sobre dividendo. lista ter, no anuo passado, trazido ao conhe· 

Não O sua intonção, de futuro. dar sempre cimento do Congresso Nacional a rcpresen· 
na Camaru. resposta n.os que impugnarem tação de um jtu•isconsulto que defendia os 

·seus at•tigos de imprensa. Na imp1•ensa., por interesses de alguns bancos nada prova-ou, 
ll·ôver do o!Ucio, o orador se occupa de todos si prova alguma cousa, é contra a thcse do 
os assumptos importantes que se deba,tem s. Ex. 
no Congt•esso. Si julgasse nccessa.rio repetir Effeetivamente, o illustrado representante 
on reforçll' neste os argumentos apresenta- de s. Po.~.ulo, ao entregar esse documento, 
U.os ht sobro tudo o que escreve, aca.Tmria por accentuou que o quel'ia offorecer apenas 
ser o mai:dnsupportavcl dos Deputados. como um subsidio valioso para o estudo da 

A rospJsta. que tem de da.r ao seu iUustre questão. Mas foi logo dizendo que não lhe 
colloga. é bt•eve. perfilhava as razões. Não tinha. ain~h~ opinião 

Ellc não entroa propriamente na questão firmada a esse respeito. 
de fundo ; não tliscutiu. e a.litis seria inop-j Por sua vez o orn.dor póde <.tssevcra.r que 
portuno, si o imposto sobre dividendos, vo- foi tambem pela. leitura de!i1sas razões quo 
tado pelo Congresso, é ou não constitucional. I começou o estudo da questão. Leu-as em fo
Ao contrario, S. Ex. declarou que ainda não lheto que lhe foi offerecido pelo seu genti
tinha opinião fot•mada a este respeito. lissimo coUega e amigo, o Sl'. João Neiva. 

Dissa, porém, que o orador fôra injasto, Mas a argumentação lhe pareceu tão contra
cp::Jrque e3crevera que só agora S. Paulo le- producente que, quando terminou a loitura, 
yantava essa questão. E o illustre Deputado estava fi1·memente convencido do contrario 
tentou provar o contrario, lembrando : do que affi.rmava o jurisconsulto, cujo tra-

10, que S. Paulo já tivei·a nos seus orça- balho o S1·. Candido Rodrigues fez publi.c . .tr. 
mentos aqueUe imposto e,mais tarde, quando Assim, o pedido de seu uigno collega para. 
viu que a União lançava. mão delle, resi- a inserção de3se documento no Diario do Con
gnou-se a supprimil-o ; gresso, pedido feito em seu nome individual, 

2°, que S. Ex. fõra, no anno passado, por- mas sem a sua solidarie:lade com as razões 
ta.dor da 1•epresentação de u:n illustre advo- do autor, pt•ova ex:actamente qne a questão 

,_gado paulista. . não era urpa quesUío f'echada. 
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Mais ainda: S. Ex. m•a ministro do Prc- vidond.os, não só deixou de protesta1•, como 
sidente do S. Paulo, quando o Congres >o de o supprimiu da receita. paulistn,. Foi clle 
lá votou e elle sa.nccionou, som prote.:;to, a tambem, depois tl1sso. r1ue como Prosidcnto 
snpp1•essão do in:.tposto sobre llividendos. da l~epuhlica e, coherentmucnte com :1. sna. 

E' pouco de crer que, nessa ttlt::t csphm· .. ~ primit.iva n,ttituJe, mn,ndou aqui cl8eli1l'a1· 
da politica, si a questiío fos;,;o rmdmc}ntc quo elte era m:üs elo que logitlmo: Gl'<t indi.s
tão liquida., como hoje a qne1·um dizer, S.l pcnsa.vcl! 
Ex. tivesse podido pa.ss ,~r O!:lSC pcriotlo, ;üt·a · O ora:Lor reserva. p~1.1'D, o momontü oppor
vessar tantos annos e, mo;.;rno a.gora, com t.uno a discussão sobre o fuu do dn. qnes~i'í.u . 
uma boa f(: que é toda em . sua. honra, dizer- Corno, porém, não queria. qnc o sou sileucio 
nos ainda não tem opinião furmn.da sobre o 11LUCc.J.3SC, ou uma de;:;co l 1.~idel'aç·ãn, on umR 
assumpto. Iss J demonstra quo o po J.ur que aunucncia ás p:üa.Yl'as do seu ilinstrc cül
supprimiu esse imposto não tinha, a nítida. lega, quiz trazer-lho estas breves explica.
opinião contearüt á constitucionalidade do ções do artigo que mereceu a sua critica. 
imposto federal, opinião que só ag Jra lhe · 
emprestam. Si niT.o fosse a.~sim, um dos seus o §r. Presidente-Está findn. u 
mais illustres membros níto tc~l'Üt fic~t.do n::t hora. do expediente. (Pausa.) 
insciencia dessB facto. Pa.ssa.-se á oruem d.o dii'l. 

Em todo caso, si o orador bom entendeu o 
fim real do discurso de S. Ex., o que parece Comparece1n mn.is os Srs. Julio de Mello. 
estar, menos nas suas propl'ias p<Llavras Eugenio Tourinho, Aul'eUo Amorhn, Pasos 
que por baixo da sua. significu.çü.o <.Lppat•cnto, Miranda, Arthm Lemos, Ca.l'los do Novacs. 
é um appello á solidariedade da sua ban- Indio do Brazil, Chrisf;ino Crnz, Anisio dÓ 
cada, para que se congregue em torno dJ Al.Jren, Bezcrril Fontenelle, Virgiiio B::oi
Presidente da Republicn., não o deixu.ndo em gido, Thomaz C<.1..valcanti, Francisco Stt, Fre
má posição neste caso, mais delicado do quo d~wico Borges, Eduardo Stuc1art, Sergio Sa
parece. boya, Eloy de Souza, Alberto Maranhilo, Paula 

Si o orador tivesse qu;llquor possível auto- o t;ilva, Trindade, AMon Milanez, Izidro 
ridacle ou mel'ecimento,.juntar-sc-hia i.to seu Leite, Teixeira de Sá, Celso ele Souza., José 
seu illustre coUeg-a. nesse appello. Ma.rcellino, Pereira de Lyra, João, Vieil•a 

Porque a situwão actualmentc pa.ri.t o Malaquü1s Gonçalves, E:;memldino Bandeira, 
Dr. Rodrigues Alves, si cedes:;e, nã.o podia. Moreira Alves, Cornelio da -Fonseca., Pedro 
ser muito airosa. Pernambuco, Ang~lo Netto, Raymnndo de 

Ou se curvaria claramente à imposiç5.o Miranda, Rodrigues Doria., OliveirJ. Vttlladão, 
que lhe foi fui ta c riscaria. hoje do orça.- Leovigildo Filgneirsas, Tosta, P"·isco Paraizo, 
menfio da receita. uma verba quo no anno F'olix Gaspal', Sa.tyro Dias, Augusto de 
passado elle declarava indispcnsttvol, ou Freitas, Rodrigues Salda.nha, Bernardoi-Io1•ta, 
essa verba dosa.ppareceria pot• votaçào elo José Monjardim, Galdino Loreto, Heredia de 
Congresso. Sá, Oscar Godoy, Erico Coelho, Belisario de 

Nesta ultima hypothese, ou S. Ex. seria Souz11, Gal vão Baptista, L:.mrindo Pitta, 
realmente denotado e a dcrroti.l, lhe deveria Henrique Borges, Cruvello Ca.valcantj, Ri
ser purticulat'mente sensivol, porque seri;~ a beiro Junqueira.. La.mounier Godofrsdo, Car
primeira vez qúe, em materii1 elo recur.')os valho Britto, Nogueira, Olyotho R1beiro, 
orçamcntarios julgados indisponsavcis pelo Galeão Carvalhal, Franci.sco Romeiro, Re
Governo, fosse este batido ; -ou a. do1•rota. honças de Cã.l'Yalllo, Amn.r-al Cestll', Ferl'eira 
não passaria de uma comedia previamente Beaga, José Lobo, Fraueisco :Malta, Rodolpho 
concertada, supposição que o orador· é o pri- Mir<tnda, Costa Netto, Aquino Ribeiro, Be
meiro a repellir do numero das possibili- nedicto ele Souza, Lindolpho Serra, Carvalho 
dudes, porque faz um a.lto conceito do cara.- Chaves, Abdon Baptista, Juvenal Mlllcr, 
cter do Dr. Rodrigues Alves. Germano Hasslocher, Riva.da.via Corrêtt, Do-

Em resumo, si · foi um appello que o Sr. mingos l\hscarenl1as, Diogo Fortuna. e Ho
Candido Rodrigues quiz fazm·, esse appello mem de Caevall10. 
deve ser ouvido. Deixam de compn,rece1• com ca1Ea parti-

E' bom não esquecGrom. quo, no caso em cipa.da, os senhor.es: SLí. Peixoto, Raymundo 
questão, o actual Pr·esidente da Republica Nery, Enéas .Ma.rtins, Hosannah de Oliveira, 
está em uma situação s.em pre.cedGntos. Rogerio de !viir'3.uh , Antonio .Bastos. Urba.no 

Em primeiro logar, elle passa por ser um Santo.s. Guedolll<1 Mourão, João Gayo~o, Pe
financeir·o experimentado. Uma questão elo- reira Reis, Artllut• Orla.ndo, Epaminondas 
montar de classificação de impostos não lhe G1•acindo, Fcl.ishello Freire, Domingos Gui
podia, porta.nto, passar despercebida. ma.rães, Oa.stro rtebello, Vorgnu de Abreu, 

Ora, foi elle o pt•esidento uo S. Paulo, qne, Rodt•igues Lim:1., Tolentino dos S:mtos, Edu
vendo a União decretar o imposto solm~ di- ar.:lo Ramos, ;ürcolino rdour:1, Nelson de 
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Vasconcellos, Fiuelis Alves, Joio B::\pi.ista., 
SilYa Castro, BJzamat, Ahclal'uo de lVIello, 
.Julio Sn.ntos, Viriato f..Iasca,renll:.ts, .Ber. 
nn,r.lo 1Iunt!3il'o, João Luiz, Penido Filho, 
Francisco Berna.rdino , AbeLt.rto Ferraz, 
Antonio Za.cwias, Henrique Sallcs,Lindolpho 
Caetano, ltodolpho Paixão, P;~dua Rezende, 
.Tesuino Cm'clozo, Domingucs de Cnstru, Va
lois de Ca,stro, Femando P1·estcs, Alvar·o de 
Carvalho, C;lndtdo Rodrigues, Azevedo Ma.r
r:tuos, Canrlido de Abreu, Pauln. Ram~s, An
gelo Pinhcü·o, Jc~mos Darcy c Ca.ssw.no do 
Nascimento. 

E sem causa os senhores: José Euzeblo, 
Raymundo Art.hur, Jo5.o L?pos! AFfonso 
Costa, Estn.cio Coimbra, ~lpi~lO Fignetre~o, 
Euz :bio de Andrade; Bulcao Vw.nn:t, Moren·a 
Gomes, Bulhões Marcia.!, Augmto de V~s
concellos, Sá Freire, Pereira Lima, Pnuhno 
de Souza. Cmnillo Soares Filho, Sabino Ba.r
rozo, Ca.I~lillo Pl'J.tüs, Cosiin. ~uni~r, Elisou 
Guilherme, Luiz Gnalherto, V1ctor1~o Mon
ieiro, Alfredo Varela e Ca.mpos Cart10r. 

PRI!\!EIRA. PARTE DA ORDE~I D DIA 

E' annnnciada. a continullção da. 2a clis
cussão do projecto n. 121 A, elo 1904, (do 
Sena.do) tornando obriga.torias. em_ toda a 
Ropuhlica a vaccinação e renccm.aç~o contra 
a. variola, comparecer da. c.)mrm~~ao ~e In
strucção e Sa.ude Publ]cí1. e substttntlvo do 
Sr. Doputo.do Erico Coelho. 

O ~!!h·. Pres!dent.e-Tem a pa.lavrrc 
pela 2a vez o S1·. Ba.rboza Lima. 

·l"-...:.o S:r .:B:.1.,rbosa Lima(·)- Sr. 
Presidente, antes de prosoguir ~as co~~ide
rações com que hontem comecei a .mou":.ar 
o voto contrario ao projecto om dlscussao
seja-me licito ::tpresenbr á Mesa: uma re
presenta~ão sobre o mesmo, ass1gnada. por 
alguma.s ~centenas du prolotarios. _ _ 

Desde logo direi · que a reprcsentaçao nao 
pretende, pelo nurue i'O ele pess~as quo . a 
subscrevem, resolver a questao üll. effi~ac1a 
ou inconvenioncia da vn.ccinação anti-va
riolica. 

A representação refere-se exclusivamente 
á questão politica cll~ obriga.torieªa.de de 
uma medida. prophylahc:~. a pretençao que o 
Estado se arroga de intm,''Íl' . no lar ele Cêtd2_ 

familia, e impor um cm·to numero de me
didas assecuratorbs da. s~tudc dos mcmlJros 
dessas familias. 

A re.prc.:lcntação está. brilhantemente fu~
muladn., assiguada em lo lognr pel~ :presi
dente do Centro dn.s Classes Operarras, que 

por signal é um medico diplomado, dos nmis 
distinctos, quo passou pelos ba.ncos da. Fa
culdatlo de Medicina elo Rio de .Janoiru, dêJ
mostrando ter })t:ll'feitn.nwnto a.ssimila,Jo o 
comprellenLliüo :1-s tloutl'in:).S quo ali i ~e pt•o
fessam. 

Seguem-se cen tcnas de :1ssign~turas ele ope
rarios resiclontos no:;kL Cnpit:\l. 

Envio a rep1·esentaç~:Lo <L l'dcsa pmllndo a 
V. Ex. se digne elo lll'Ovidenciar 110 S<'ntiJo 
de lhe ser llad<t pniJi icitlade. acompanhada. 
dos nomes de todos os suiJsr.riptores. 

J<t disse, o insisto nos to ponto, não en
tendo que o numero de Jn•onurJC:iamentos 
acet>ca (lO qn<1lqnor qne::;t:'io tochnica ou pro
fissiona.l valha co:110 o Jl1(1lhor :~rgumento em 
f<wor desso. quest:lo. A r .:pr.Jsentaçiio, reitero 
a minha nflürnaçã.o, nü.o visa a questão da 
va.ccina; visa. a questã.o politica. ela obrigato
riedade, chl compulsão. 

O SR. Emco Coi~LI!O- E mesmo V. Ex. 
tem um e:xem i !lo: o elas ropt'osen tações contra 
o divorcio. Pretendeu s: dizer que a socie
dade lm1ziloira. protestava contr:1 o divorcio 
porque o povo l.Jrazilcit·o crn. c::ttholico; 
apresentou-Stl aqui uma rep1·oseDtação de 
100.000 pessoas: el'ê1. a a.llegução de quo o 
povo brazilclr-> ora M.tholico. E' um argu-

.mento contr:.1.peoducente. 

0 SR. BARDOSA LIMA.- Como cp1er que 
soja , vou ao encontro do uma observação 
que j<t mo foi feita. por um digno collega, 
recordando-mo que questões technicus não 
se deci.tcm por sulft•agio uni ver:JR.l. •• 

o SR.Eruco CoELno- Apoiado, não é 
objecto de plebiscito. 

O Sn. BAr:.nosA Ln.L\.- .•• kmlJra.ndo até 
um dC'spacho do que ou fui autor quando 
crovorna.dor da minlw, tot•rn., c pretendendo 
gm ccrl;o numm·o do mura.do1·os de um 
suburbio que o govct·no altora.~se um hora.rio 
de esLrttcla. tle foer·o, lovando-so pelo numm·o 
de assig-n~vturas da. ropresenk1.çKo quo lho 
foi enviacla.. 

Quem sabe como se ehtbor;1, um homrio de 
estrade. de f0rro, e quem conhece as exigcn
cias profissionaes __logitirnll.mer~tc feitas, 
áquelles que se propocm a. or-ga1n~ar um 11?
ml'io, vê bem Cltte o govceno na.o pod.orw .. 
decidir-~>c pelo numero do assigna.tura.s que 
lhe fossem cnviadn.s a. proposito da matorla. 

Si a.m<tllhã so pt·etond.ee pr•ov;.w <t verda.de 
do movimento dê1 ter1'::t. e hom'er nove mi
lhões do votos affirma.nclo que a torra está 
pa.racla c um ou dous votos a.ffi1•ma.ndo o 
contrario, visivelmente is3o não dá razão 
á maioria, nem a tel'ra passará a. ficar firrr~e 
no centro do Universo porqne o sn!ft·a.gw 
universa.l as:.;im. entendeu. 
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O SR. ERICO CoELHo-Quando eu era. es
··tudante, em um circulo de collegas, passa
: ram a immortalidade da alma e a cxistenci :~. 
de Deus pelo men voto. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Só me a<lmira que 
.aquelles que levantaram a questáo não ti
. -vossem sido processados nos tP.I'mos do al'· 
·.tigo do Codlgo Criminal dess:t época, ao 
qual eu me referirei daqui ha. pouco. 

O illustrc relator do projocto em debate, 
·· digno republicano c abalizado profissional, 
-que me distingue com su:.t estima, para com 
quem só alimento sentimentos da mais viva 
sympathia, disse no anno passado, em voto 
em separado ao Pl'Cijecto n. 38 A, que a 
pr~tenção do Governo em relação á. orga
nização do serviço de hygiene, subdividindo-a 
em bygiene aggressiva e defensiva, consti

. -tuia mais uma chimm•a ·que ao Governo 
traria graves dissabores e ao erar'lO publico 
dcspezas avultadas e improductivas. 

S. Ex. accentuava que o projecto conferia 
ao dieector geral de Sa.ude Publica poderes 
excepcionaes e illünitados. 

· Perguntava: «é licito ao poder publico, 
desprezando todos os conselhos da prudencia, 
embalado nos sonhos de thoorias contro
versas, de doutrinas que ainda não recebe
ram a sancção da expBriencia alçapremadu.s 

·embora, á altura. de verdades scientificas; é 
·ucito ao poder pulJlico menosprezar a vida e 
os direitos dos cidadãos, submettendo-os ao 
criterio scientiftco de alguns medicas de boa 
fé, é fa.cto, mas imbuidos de idéas precon-

··cebidas ~ » 
E advertia complemontarmen te, vindo mais 

de perto ao exame da questão da prophylaxia 
da febre amal'ella., depois de recapitular um 
certo numero de objecções: «E$sas objecções 
:São irrespondiveís e destroem inteiramente 
a phanta.siosa. pathogenia da febre amarella, 
que em tal base repousa.» 

Para evidenciar qual o verdadeiro estado 
mental cnr quo se encontra a classe medica 

.:nesta capital o, temos dito de alguma sorte, 
·.no paiz inteiro ..• 

0 SR.. ERICO COELHO-Estou vendo que VOU 
brigar com V. Ex. 

0 "SR. BARBOSA LDIA-..• doutrinas a 
respeito dos quaes o illustre relator n.:fflrmou 
.que valiam por pllantasiosa, p:1thogenias, 
que eram theorias controve1•aas, que ainda. 
.não . recebe1•am a sancção da expet•icncia, 
que provinham de medicos imbuidos de idéas 
pre~oncebidM ... 

0 SR.. ERICO Cor::LIIO-Deluzidas a pl'i01·L 

O Sa. BARBOSA Lnu ... deduzidas a priori; 
·doutrinas metaphysica.s, manifestações d~ 
luma. revivescencia dcploi•avel, de um estado 

cerebral mal curado, oriundas de uma edu
cação viciosa. Tudo iS!to foi transformado 
em artigos de lei, tudo isto constitue hoje 
verdades officiaes, contra as quaes uinguem 
se póde rebellar, sob pena de cadeia e de 
multa.» 

V3, portanto, V. Ex. que é o mais insus
peito dos profissionaes, o actual relator do 
projecto em discussão, o primeiro a pôr em 
evidencia a verdadeira situação em que s 
encontra a classe medica, em relâção 
uma mataria delicadíssima, ns molestia 
contagiosas, 

0 SR. ERICO COELHO - V. Ex., meditado 
como é, d ')Ve fazer distincção entre a classe 
medica official e o medico em geral. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Perfeitamente. 
Já de uma feita tive occasião de fazer esta 

distincção • 

0 SR. ERICO COELHo-Já, em aparte, pedi 
a V. Ex. que fizesse. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Perfeitamente. 
Feito este appcllo inicial a.o testemunho 

eloquentc e insuspeito do eminente rela.tor 
do projecto, vou agora ao parecer com que 
o talentoso Deputado justifica a sua adhesão 
ao projecto oriundo do Senado, ora. em de
bate. Advirto, porém, que, assim como em 
relação ás ca.us::t.s que motivara.m a diver
gencia do illustre relator, é legitimo re· 
conhecerem-se todos estes dissídios na opi
nião dos pro:fissionaes, não menos legitimo 6 
reconhecer e respeitar em relação á. propria 
doutrina consagrada pelo projecto em dis
cussão. 

O_SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Isto é 
preciso prov-ar. 

0 SR. BARBOSA LIMA - 0 dissillio e xis te 
e att!, pelo que assisti no correr dos dGbn.tes 
nesta Casa, o anno passado, o meu talen 
toso collega pareceu-me ficar mais ü:olado 
em relaç~ão aos seus collegas contempora
neos, no tocante á. doutrina. da febre ama
rena., do que estão muitos outros pro:fissio
naes em reh,ção à questão da vaccinação 
compulsorin., a ser decretada., contra a va· 
r~~- . 

De fu.cto, a maioria das opiniões, a opinião 
vencedora, foi a que seguiu com a mt\ioria, 
sustentou que a verdadeira doutrina era a. 
de Reede, Ctt.roll e Agramante, em relação 
á feb1•e amarelb, e não aquella que o nobre 
Deputado sustentava. 

S. E:<. não se rendeu á a1•gumcntação dos 
seus ad \rersarios ; e, assim como pô:le dizer 
em rela.ção a elles que es:;a.s doutrinas Ta.liam 
por idéas preconcebida.s, por uma pa.tho~ 
genia phantasiosa, na.turatmente os seu8 
advers1rios dil•iam, retl'ibuindo a a.1weciação, 
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que o honrado r0Lo.to1' do projecto em debate 
o, cnt,ão, autor de voto em separado, é que 
cstavttlaborando em gr::tvo erro, não so ren
dendo· a ovidenci~1 d~s demonstrações scien
tificas, l)roduzidct.E com 11 maior cópia de ar
gumon tos pelos 'iCiE-nti.';:Üts da. Amel'ica do 
Norte. 

0 SR. CARLOS TgrxEIRA BRANDÃO- Isto 
é uma resposta ú. doutrina positivista, quo 
procis i~ de impor a. convicção [i.O povo brazi
leiro pulo accordo de opiniões scicntificas ... 

Confesso, S:' . Pl'e~iclento, qnc me sinto 
mais inclinadc ~:. ~;,o;rGpanhar o illustrado 
relato1· do vott, í'L: ~~cmarado. 

O cn.su de San 1 ·.:·~ - ütie se li.bcrtara do fla
gello d.a febre arfl~U'clla.,que por muito tempo 
ahi reinou com J. maior yiolenciu. e com 
mais virulencia t:ü-.;·ez que nesta, cidade, o 
caso de Campin~•.::: é ~dguns oul.ros, que con
seguiram libertm'-3G, pódo-sc dizer, por com
pleto, da febre ~r.rié'i.r-e!la~ som lançar mão de 
taes tbeorias, prn"':a:'am o qun.nto tinha de 
cxaggerado o exclusivismo a que se entrega· 
vam os partidarlo3 1 ~,liás vencedores nesta 
Camara, na sessV:.o po.ssada, das thooritts de 
Reed, Caroll e /:.gr·amantr. 

De modo que, a respeito de cada uma des
sas questões, encontra-se o mundo merlico 
inteiramente divici.f.d.o; e eu u.cabava de dízor 
c1ue não compeehendiD, por que razão se po· 
deria pretender resot vel-as, contando votos, 
quando, para to.es casos. melhor é pesai-os 
do que enumerai-os. ( lliúito be1n.) 

Essa me parGcet~ :;. tbeoria do illustre re· 
latol'. que póde conduzir á victoria, no caso 
presente, mas que, no caso do voto em. se
parado, que snbsel'eYen no aono proxn~o 
]_)assado, traduz 6.i1 su::t parte uma . confissao 
de que foi muit_o teg~lJ.;~r·mcnte. mutt? l'azoa· 
velmente venc1d.o. y:sto que. tendo stdo ven
cido pelo numet'o .. t<o numero devendo preva
lecer em taes questões. a ra~ão estava Llo 
la,do dos oppos~ci!: ::J.::sh:3 r nao do lado de 
S. Ex. 

0 Slt. BARBOSA LIMA- Pela persuasão ? 

0 SR. CAllLOS TEIXEIRA BRANDÃO - . , . 
pela persuasão. 

O ~R. BAHB)S,\ LBIA- E v. Ex. r·cspou
dc-uo~ com a maioeia ..• 

0 SR. CARLOS TEIXI~IRA BRANDÃo-E' nma 
resposta, positivista,. 

0 SR. BARBOSA Lil\IA- ••• e mostra que :1 
maioria foi contt·;:~ V. Ex. no anno passado. 

Mas não importa o logar em quo appare~ 
ce.u.Será uma qucstuo p ~ra ser liquidada de
pois. Por emquanto o ponto que intet·essa ao 
debate é este: é que V. Ex. invoca o maior 
numero de opiniões, as doutrinas scientificas, 
as doutrinas medicas, a8 doutrinas clinicas 
que ponham em seu favor o maior numero 
de votos, de opjniõJs •.. 

0 SR. CARLOS TI~ IX EIRA BRANDÃO - E' 
uma resposta ao3 argumentos de ordem 
mol'al. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Logo, V. Ex. con
fessa que não ostava. com a verdade quando 
comba,tia contra a doutrin:t de Reed, Caroll e 
Agramanto, pois que osta não tinha do seu. 
lado o maiol' numero de ::~deptos ! 

0 SR, CARLOS TEIXEiRA BRANDÃO dá um 
aparte. 

o SR. BARnosA LmA-J'das em r'elação a 
este proprio caso <la va.ccina contra a va
ríola, V. Ex:. não contesta que ha a.in(l<f. 
opiniões co:1 tmrilLS. 

O Sn. CA .RLOS TEIXEIRA BR,\NDAO- Ha. 
Absolut<~mente ní'i.o contesto. 

O SR. CARL0.3 Tsrx:::IRA BrtANDÃO- Não o SR. BARDOSA LmA-V. Ex. deixou·-se 
foi este o argur~en.to '-lne apro~entci... levar pelo maior numero. 

0 SR. BARB0:3A. Lé!:{::.. ~E' um dos argu- 0 SR. CARLOS TE:t:lEIRA. BRANDÃo-Não, 
mentos para a doutrina consubstanciada no senhot'. 
projecto ora er.: de1xüe. o sn.. BARBOSA LIM."--V. Ex. invoca ... 

0 SR. CAP.L~1:3 TE:X.EIRA. BRA::-iDÃO- 0 0 SR. CARLOS TEIXIURA BRANDÃO- In-
ClUO eu disse é q_u.e não se pôde discu~ir _m;na voco como argumento de ordem moml e 
questão medicP. pc~'· mew de racwcmws oão como scientifico. 
a pri.m·i. o SR. BARBOSA Luu- Mas de ordem 

o SR. BARB0:3A Inr:A-:--- Vou ao ponto em mural. como? o numero não é argumento 
debate para ver :~f. estou ernpl'estanrlo a de ordem moral. 
v. Ex'. uma opiniãü diversa daquella que . ~ . _ _ ~ v Ex sustenta no :::eu parecer. . O SR. CA.Rr.os TEIXLir:.A ~~ANDAO . O~ 

·«E si 0 accord.o ente~ os competentes ê o argumentos. ~e ~rd.em scwnt111ca eu ~mx~: 
factor mais impor-ttwte de confiança positiva, expostos na p~1mmra parte ,do meu p:-arecer, 
ha no domin.i.õ' me:dico-bielogico doutrina mas qua!l~o ttve de e!lcarar a quest,a.o pe~?' 

ue no seu ponto capital-o da, influencia \lado p~h~tco, appellet para o nu~ero, par~ 
%reventiva da, viJ.ccina contra a variola.- a estatistiCa, e ~allando elo numero appelle r.. 
«maior numero de opi.niões l'Cuna '?» para a opportumdade. 

7
;} 

Vol. IV 
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O SR. ERICO CoELUO dá um aparte. 
0 SR. BARBOSA LIMA-EU estava mostran

do a situação contracditoria em quo S. Ex. se 
cncont1•ava quando comparava o ~ou vot) 
passado com o actual. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO-Neste 
ponto eu me fucdoi nu. opioi:io de Augusto 
Com te. Si V. E1. len o meu pJ.recer, deve
da ter visto. 

O SR. I3AanosA LIMA....:Nã.o trarei par .. t 
aqui a opinião de Augu3t.o Col_!lte, porque as 
opiniões de Augusto Comte estao mesmo m '.Ll
sina.das, nã.o provam cousa alguma; só pro
vam o espírito do sectarismo. 

Nã.o ousarei, pois,tra.zel-a.s para este recin
to; trarei outras opiniões mais gratas aos 
dominadores do dia. 

V. Ex. divid1 o seu 'pa1•ecer em duas 
p<.trtes: a que ontcm ·le com a que3tã<!_ sc.ien.
tiftca e a que ~ntende com a. questao JUI'I· 
di co-politica. 

Na primeira parte V. Ex. sustenta ('fi l'O
laçã.o ao vit·us vaeioloide: (lê) «A' a.llegaçã.o 
da identidade dos dous vints . .. » 

De modo que V. Ex. d<í como tendo che· 
aado á determinação exacta de relações no
~ess Lrias e constanl;es entre <.l. vaccina e a 
Yariola e diz: «A' allegação da identida
de dos dous vints e a inferencia de que, dadas 
certas condiç~ões de receptividade indivi
dual. .. 

Nós, daqui ha pouco, ou,talvez, em ~utros 
discursos, si este não comportar, exammare
mos o fundo, o substractum da metaphysica 
que está nesta allega.ção de recept.ivi~ur\e de 
<le idyosincra.sia, de factores indiv1duaes. 
Havetilos d.c examinar isso co:no a sahid.a 
falsa daqutlles quo vecm us gen2r:tlizações 
farrotac~as pela pratica. 

Mas ciiz V. Ex.: « A' allcgaç:io da idontida,
de dos dous vints e a int'crencia de que, da
des certas condições de receptivida.d~ indivi
daal, a inoculação va.ccinal poderia se se· 
guir á. v~riola, rc3ponleu a commissã.o l~·o
neza, cujas conclusões foram as seguintes ... >> 

E tr•anscrevo, então, as conclusões da com
l)lissão lyoneza; isto é, o ltomado Depul;ado 
acha que não ha absoluta.mente liga.ção al
guma., que não bit qualquer relação, qu:l a 
vm•iola o a vaccina são duas entidades com· 
pletamente divers!l.s, nã') é assim~ (Pa·usa.) 
' Pois muito bem ; vou busca.r os douto1•es 

do dia-~fetchnlko~r. Funck e Roger- e mos
tral' que elle3 estão contra V. Ex .•.• 

0 SR. CARWS TEIXEIRA BRANDÃO- E' 
possivel. 

0 SR. BARBOSA LniA.- ... quG t,odos olles 

dem-se em umft entidado unica; tendendo a 
theorla da Yaccinaçã.o jenneria.na a se assi
millar no quadro geral das vaccinações pas
teurianas. 

0 SR. CARLC•S TEIXEIRA BRANDÃO- E' 
uma questão sciontifi.ca, sobre a qual respon 
derei a V. Ex., em tempo oppJrtuno. 

0 SR. BARBOSA LI~IA -Sim; e eu me per
mittirci a. ousadi<~ de ler Itoge1•, Int1-odttcção 
afJ Estud1 da J!edicina, pag-ina 802. E' um 
autor muito SJguido na BscJla, e elle diz: 

«A máiot• pal'te dus atüorea admitt~, com 
Chauvcau, que a va.ccma e a. variola são duas 
molestia.s distinctas. Póde-se obja11tar a esta 
opinião que nós não conhecemos inrecçlto que 
immunize de uml. infecção diiferente.» 

O SR. Er.rco CoELHo-Leal como V. Ex. e. 
queira ler tudo. · 

0 SR. BARDOS.\. Ll~IA.-Pois n.ão; estou 
lendo: (Continúa a le1·) 

«Si o micl'obio do cholera da gallinha e si 
o streptococcus conteem um corto grão de im
munida.de contra o carbunculo, a r3sistencia 
assim provocada ê muito inconstante e fra
quissima. Tambem baseando-se ao mesmo 
tempo sobre as analogias clinicas e sobre 
algumas pesquizas experimentaes, aliás con
trovertidas, póde sustentar que a vaccina é 
nma variola. mDllificada. A concepção não é 
illogica porque se conhecem varios agentes 
pathogenicos que podem supportar trans
formações assim profundas. Si a. demons
tt•ac;ão fosse dada de. um11 maneira precisa, 
a vaccinação jenneriana deveria SOl' consida
rad<.t como o pl'imeiro exemplo de inoculaçrí.o 
de um. viftts alternado.» 

0 Srt. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-H VÜ 
V. Ex. qne elle ainda. está tt•atando de uma 
hypothese. 

O Sn.. BARBOSA Lnu-Pois bem; vamos 
adeante. 

Aqui trago Funck autor de ·um J.llam~al cltJ 
llacteriologia Clinica, livro ele 190:3, e ex ti•a
Ol'dinariamente recommend:.\do pelo S1•. Dl'. 
03waldo Cruz. 

0 SR. CARLOS TS:IXE:IRA BRANDÃo-E OU 
tt•a1•ei liVL'os especiaes sobre o assampto que 
affirmu.m o contrario desses. 

. 0 Srt. BARB03A. LIMA -Muito folgarei, por
que isto VÍL'á provar exacta.ment'3 a minha 
tllo;e,s:tlientanrlo a divergencia que rein~ no 
terreno dessas theorias, que não se podem 
impor, vivendo ellas a. se combaterem entre 
si! (Jlfuito bem.) 

sustentam que a. theori:1 que tenJa a pru- O SB .. CARLOS TEIXElR.o\. BaA~oÃo- Mtl$ é 
va.locer é que a. vaccina e a varíola confun-1 co ter1•eno especulati\ro. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/201511 :27- Página 10 de 43 

SESSÃO EM 27 DE ASOSTO I>E 19011: 595 

O SR. BARBOSA LIMA-Perdão; V. Ex. di- illustre Deputado não as;:;enta em alicerces 
·vidiu o seu parecer em duas partes-parte indestructiveis. 
scientifica e pa.t·te politica; na primeira parte 0 SR. ~IEDEIROS E Ar.w:o,UERQUE _ As-
V. Ex. sustentou uma theoria: estou mos- '"' 
teamlo que os proprios auto1•es invocados no senta. 
mundo da sciencia official dividem-se extra- O Sn.. BARBOS.\ LDL\. - Portanto, para 
oruinariámente... que esta. a.Uegaç-ão do ilh:tstrado Deputado 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Mas di- por Pernam~UCO, qu0 t: .~t;i muito looge de SOl' 
vidE'm-se quanto á dout1·ioa.: quanto á pra-1 um pedante· 
tlca, congregam-se, porque quer uns, quer O Sn.. MEDEIRo~ E Au:t··~UEt:QuE- E' uma 
outros acham que a. vaccina. immuniza. convicção. 

O SR. BARBOSA LIMA-E' outra questão: I O Sn.. BAtWO:H L D L\ - E' uma convicção 
V. Ex. precipita a. argumentação para dor- com os mesmos elementos uo mosquit) e d;_t 
r.ubar meu edificio. Estou ainda nos alicerces, febre ama.rella. 
vou colloca.ndo 'tijolo por tijolo; e é tanta 0 Stt . ::V!tmErtw~ E At.B l'i~UEtu~uE _ Mas 
gente a perturbar a minha construcção que, isso é o resultado de L':x.pcriencia.s. 
V. Ex. comprehende não posso attender 
agora a. um R parte em relação á cumioira, O SR. BARnosA LL\L\-'Mas contradicbs 
quando ainda estou nos alicerces ..• (Riso . ) por outros, como Fnnck e J\Ictchnikoff. 

O Sa. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Estou Mas, em todo caso, não i3e chega a conc1u-
tsrando conclusões para a cumleira. são alguma. Que é a varíola? No ponto do 

o SR. BARBOSA LIMA-Eu troaxe 0 trecho vista da. doutrina jenncriana t.'~ produzida 
po1· um ba.cil1o, Yibrii'to. protozon.rlo '? Ni'to 

U.o parecer do honrauo relator; mostrei, me- se sa.be 0 que é. 
thodicamento, que S. Ex. o divide em parte 
scientific<~ e parte política e que na parte O SR. ERICO COI:~uw-E a raiva~ Pergun
scientifica. apresenta umas tantas proposições tou-se a Pasteur si a raiva era. microblana e 
com fóros de um theorema, naturalmente elle declarou que não podia atrirmar. Entre
seguro, vidido, para sobre ell.e o.ssen ta r as tanto, V. Ex. sabe q uc a medic:na está feita 
conclusões a que vae chegar; trato de mos- no mundo inteit·o e ai 1nocula~:~ões são posi
trar que as premissas não são verdadeiras: tivas. 
logo,essa primeir~ parte, sobr_e ellas baseada, O SR. BARBOSA Lnn-P(hlo-se contestar. 
de1xa de fi:ci1r de pé. (Ha 1n~ttt~s apa,·tes_.) Quando vier um proiecto de lei declarando 

O que d1go, e.m todo .caso.J e que nao ha que todo individuo ~ virtualmente um hy
nenhuma the?r1a de pe, nao. se trata do drophobo, o quo constitue um porigo publico, 
nenhum th~o1 ema de go.oml~trm. . nessa occasiã.o discntil•ci a hydrophobií1, 

O Sr • 1• u_nck ~ntr~gou-se .a urn grande I si as experiencias da medicina victoriosa não 
?-umero do mvest1gaçoes e Cita um. autor tiverem dado ca.bo de mim nessa época (ti~ 
Japonez, ?. ó o ll~? póde haver .de maiS m_o- sadas) ; si a inooula1:ão compulsoria ele qua 
dern? (rtso~, duector _do Instttuto ~mperml eu tiver sido victima na occasião não mo 
Vaccmogonwo do. Japa~, que publicou um tiver uado cabo da carcassa. (risadas). 
trabalho cm.quc d1z. (Le.) 

O Sn.. FEttltEIRA BttAGA- A conclusão 
I.tltima póJ.c não ser verdadeira.. (Apm·tes.) 

O Sn.. BAIUJOSA Lil\IA - Em todo caso não 
é ·nenhuma vol'dade sobre a qual se possa 
julgar em uitimo caso. 

0 SH.. MEDEIROS E ALBUQUERQUE dá um 
apat'te. 

O Stt. BAtmosA LIMA-:- Mas, o curioso é 
c1ue o resultado pt•o.tico assenta sobre as pre
missa.s estabelecidas pelo illustrado Deputado 
por Pe1•nambuco. 

0 Sn.. MEDEIHOS .E ALBUQUERQUE - Não 
assenta tal. E' apenas uma apreciação de 
más convicções. (rlpm·tes.) 

0 . SR. BARBOSA LIMA-0 que estou. lUOS· 
.trando é que a ultima pa.rte do parecer do 

O SR. E1uco Co1~ LIIO- V. Ex. está. pi'lJ
vando que ó um ltomern de uma illustl'8.Ç[i.o 
I'a.ra, r:.wissima noste paiz ('t2wiculos), expondo 
o meu modo de pensar pelos meios ao meu a.l
cu.nce. 

VozEs-Pm· feitam c n te. 
0 SR. BARDOSA LDIA - Sr. Presideuto, 

(tendo) o Congresso l'eS,)lYe : n. vu.cclnaçã.o ~j 
rovaccino.ção contra. a, Yarioltt sito obri.ga.
torias em toda n. Republicn. 

O SR.ERrco CoEr.rro-Is.~o é inconstitucional. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Trata-se portanto, 
de dilatn.r a acção do Estado. 

O illustre rolatot• diz quo se trata de um 
dever moral. 

Qr:;\, ou eu não n .. 1e entoudo mais, ou o 
devor moral .não é aqu.elle que se o.poio. na 
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coa.cçã.o jurídica ; ::; inão é o que se exerce ex
clusivamente, mer-cê dos impulsos da con
sciencia de cada qual, aliment~tda pelos cos
tumes, pela. educação, pelas crenças reli
giosas, etc., etc., nunca pela coacção. Dcvc1· 
moral com cadeias c multas não é devm• 
moral sin1plesmente. (.4poiculos.) 

O Sr-:. c.~RLos TEIXEIRA Bn.ANDÃo-Eu re
sponder-ei rL Y. Ex. em occll,sião oppo Ptuna. 

O 8?... RU{ DOSo\.. LllUA- 1\qni cst<i: « .\ 
obrigatol'iedadc a qua alludc o projccto não 
póie deixar de exprimir sinão o dever 
moral que conteahe todo e qualquer cidadão 
de por s.i e pelos seus premunir-se ... >) 

Ora, si fosae um dever moral, ora umn. 
questão a see simplesmente ensinada; o Es
tado multiplicaria suas escolas, vulgarizaria 
ttinda mais do que tem feito o meu beueme
rito amigo, direetor da instrucção publica. 
desta Cn.pit;al, o Sr. Medeieos de Albuquer
que, o ensino a mãos larga.s, a mãos cheias, 
e todo mundo aprenlleria que vaccinar-se ê 
um dever; P, exercendo este dever, em con
sequencia da instrncçã.o recebida, pela intel
ligencia. osclarecidrt, pelo conhecimento das 
ruãs consequenci::ts, resultantes do nã.o cmn" 
primento desse dever, estarla no exercjcio 
de um dever mor::tl . 

Mas, si exige qne o individuo se vaccine 
commedo da ca,deia e das multas, não é 
mais um devm• jnridico na accOl)\!ão dgopostt 
<lo termo. 

Senhores, o illustre Doputarlo neste ponto 
está. de inteiro accordo com a Directoria 
Geral de Saude Publica, que diz com uma 
bonhom.ia, com umn. slngelez<t, com uma 
santimonia que nã.o se trata de v;.~ccina com
pulsaria. 

0 SR. BRICIO FILIIO-Em contP[\Rte com O 
seu modo ele agir. 

. 0 SR . BARBOSA LIMA-Aqui estil um artigo 
public<.\(to ·no Jo?·nd elo Comme1·do de ante
hontem, que comcc:tt por estas palavras: 
«Escrevem-nos da Directol'la Gcl'al de Saude 
Publica: A va.cclnação obrigatoria não quer 
dizer violencia; a persuasão continúa a ser 
como até hoje. . . » 

Parece-me que j(L estou vendo a figura da 
persuasão! (llisadas.) Um ca.rceroiro com 
tim eno:rme molho de chaves ela cadeia. nu. 
mão, e o meirinho nos moldes que ainda não 
se escreveram para este fim, pelo facto de 
não ter querido pagar a multa que se lhe 
impoz l Chama-se isto-persuasão. 

· Decididamente atravessamos uma quadt•a 
excepcional. 

Reforma-se até o vocabulario, o diccio
nario, o glossar.io da linguagem vernacula 
para se dizor que isso é pe1•suasão. · 

«MVJ8 n·ã.o serCt violencía. 

O que os medicos de hygiene ·levarão ·ao. 
domiciLio do povo é a palavra que convence. 
o argumento que persuade e o appcllo á bea 
razão.» 

E' cur~oso ! A palavra. que convence, o 
appello a boa razão e o argumento que per
suade pelo carcereiro e meirinhos ! Em ma
teria de persua:são é a ultima palavra. 

Não ; trata.-se evidentemente de dilatar 
a acção do Estado, de alargar a esphc1•a das 
fu :1eçõr.s que lhe s1o commettid.as, de au-· 
gmcnta.r o sc11 poder intervcncionista. 

Ora, a. esse rcspeHo o meu illustrado cal
lega ent1•ou em va.ria,s considel'ações sobre · 
a funcçã.o do Estado c diz que nós, os que 
nos oppomos ao projecto, temos um modo 
singulat' do encarar a funcção so~ial e polí
tica do Estado. Explicadepois porque é 
que nós temos essa opinião ; constata, assi .. 
gna.la essa singularidade da nossa opinião, 
vae <:ts raizes dessas manifestações deplo
raveis do nosso estado mental para expol-a 
no nascedouro. 

« A convicção se impoz, diz S. Ex., 
é verdade, mas não nos espíritos tOI•tu
rados pela fé theologica ou pela sobre
viv~nci<~ de concepções metaphysicas, mais 
perigosas que aquellas, porquanto dá, a cada 
qual a })retenção de não dever sinão a si 
mesmo todas as sucts opiniões. Eis o que 
expllctt a, revolta contra a pretendida offensa 
à dignidade do homem e <t infallibiUdaclo 
dos que se U.l'rogam o papel de guia.s espi
rituaos dn. collccti vidade humana. Estabe
lecidos dess'arte os t~rmos do pPoblema. que 
drtine <t 1ucta enkc a trn.clição I'eligiosa e o 
espil'ito sciontifico, lucta ali<ts pet·enne no 
dominio do todos os conhecimentos huma
nos, no terreno elas eonsequencin.s praticas, 
qmd deve ser o parei do Estado ? 

Si a ig-reja dogmatisa e a scioncia define, o 
Estado Legisla . » 

0 SR. CARLOS TEIXJ~mA BRANDÃO - Ell 
mo l'efcria U.quelles que impugmLm a. ino
culaçü.o po1• consideru.1•em oll'ensivu. á. digni
du.de ao homem c não á.quelles q1Le a im· 
pugnam por cntcnde1·em que não é uma 
runcção social. 

O SR. HAlWOSA Lm.A -- O Esta,do legisla ; 
mas legisla sobre totla. n.· manifestação da 
actividttdo individual e social? O legisladol', 
u.o fu.zer uma lei, ao da.r o cunho de sancção 
material a qualquer mandamento que, em 
certo momento historico, os poderes consti· 
tuidos julguem necessario, o Estado póde · 
cstenuel'SUtt acçfio sobre tudo? Não.(Apartes.) 

UM SR. DEPVTADO - Póde, 

0 SR. BARDOSA LIMA - E' o Estado dos · 
Incas com o relogio na Catho!lral, onde se · 
murcn.m as hOl'U.S em que se devem sentar á. 
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mesa pa1•a almoçar ou jantar ; é o Estado 
dc.s Incas onde não se deve bebe1• vinho nem 
comer carne de porco, é a theocracia substi
tuida, na phraf!e de Stnart Mil!, pela pedan
tocracia. ( .rlpm·tes. ) 

Não, ab:3olutamente não. Sem sancção ~a
teria! de especie alg-uma, mas Jt.Cla. educa.ça_?, 
pela persuasão. O sn.cerdote nao heeda .. n<to 
:ganha. um v in tem. 

0 Sn.. MED~IROS E ALDl:QCERQ1:E - J;_l 
a.ppellam pal'<Ht foeça. (lia outros apartes.) 

0 SR. BARBOSA LIM.\ - Não, a.ppellam 
contr·a aquelles que os cruerem arra.star pela. 
força, defendem-se da força. (;lpm·/.es.) E' 
curioso. 

Cet animal est tres m(\:hant. 
Q~wnt on l'altarp1e il se clefencl. 

... ,. ....................................... . 
Querem que se sujeitem a tocla.s <LS injun

cções, sem leva l-os pela, con vicçlio; o, como se 
oppõem, appeUa.m para, a cadeia.. (.4pm·tes.) 

Sem maledicencia., parece-se nm pouco 
com o caso do Deputado Va.rela, no depoi
mento q uc fez. 

Quem deu o tiro foi elle. 

O SR. En.rco CoELHo - .\.ntes de dwg:tr :t 
esta idéa do E:stado socialista, lw.vemos Cio 
passar• por um pm'iodo que nos !w. tio deixar 
a bocca am:uga, a a.na.rc.hi<L. ( T1·occw~-se wwios 
out1·os apw·tes. Soam os lympanos.) 

O SR. B.\Ril(.)SA LDrA-Analyscmos o pro-
jccto. . 

Trata-so de díltttar n.. ae(;ão do Estado, e 
daqui a nece:;sida.dc do se vel'ltic;u·· si esta 
coaeçíio póde ser confiada a.o Estado. 

Que significa o a.l'tigo l" sinão o tl.l~nel it:!.i· 
cial da. ea.dei<1, da qual outeos :~onnots sonw 
amanhã os primcit'os ~ 

Al,t. lo do pt>uJocto : 
« A vtwclntLQi'Lo e revacciml.c;ão contL'::t a 

variola são obriu·atoricts em todtt <L ltepu· 
blicu. ». ·-· 

Art. 1 o do projecto de amanhã : . 
« A vaccim~oção e 1·evaccinação do 01 to em 

oito dias são obrigatorias em t.oda a. Repu· 
blica ». 

Art. 1" do pro,jecto de depois de a.manhã: 
«A vaccinação e rovaccinaçã~ c~ntril, o 

cholera. são olJrigatorias; a. vt~ccmaça.o e rc· 
vaccinação contl'a a, diphtcria,cont~i.L a lepi'c.:J. 
.são obl'igatorias em_ tod~. a Ropublw~ »:, 

E' impossível 1 Nao, JU. est.á. aqUt, JU. se 
praticn.. Não cusf;a na.du transfo1•mar o ar· 

· tigo. 

O Sa. Eruco CoBLUO - Já se praticou, 11or 
ordem do governo, a inoc1ll3:ção d:~ ~yrophu. 
preparada pelo Sr. Dr. Domtngos li rewe, nas 

. escolas publicas. 

E' verdade. 

0 Sa. BARBOSA LiliiA- Infelizmente. 
0 SR. I~IUCO COELHO- 0 governo achou

se habilitado a fazer a cxperiencia na in
fa.ncia. 

O SR. BARBOSA Lil\IA -Os succos::os regis
tl'am-se, mas us insucccssos cobrem-n·o~ sete 
palmos de te1·m. (;lpartes.) 

Creio q_nc, admittitlo que o Estado ~tem 
compotencia pa.ra decretar o c1ue se ve no 
art. 1 o do projecto, ninguem s~ póde recusar 
a reconhecm'-lllc competcnc~a pa.rn. esses 
outros casos qne 1igurei, principalmente 
quando figuraTU já em antros ptl.izes. E' vel'
dalle que os sabios da. Europa. Iembra.m sem-
pre es,.cs paizes colouia~s. . 

« !~' preciso, tlizi<~ um mglez, ereto que ~onl 
Salisbmy, c1uo não se poss<t fazer aos ctda.
dãos tla Gril-Bretanha aquellas eous<~.s que 
se fa.zem na propria. India ». 

E' o caso de t>ocol'dar n. allega.ção feita. por 
nm individuo pror·essarlo po1· ía.lsiftcar certo 
genoro ... 

O Sr... EP.lco Co1~1.11n -O :s:a.rope do quina. 
o feno do La.roclle. 

0 Sn. BAIWOSA. LDlA- ••. ~~ pat•a. mandar 
p:tr:~ o Bt·:tzil- alteguu elto como attc
mmntc, para onde se mand:wa nu tempo. dt~:s 
01·denaçõos Llo Reino tudo (ttmntu oea, crJil11-
noso do certo typo. 

Or·a, si o Estado pó(le hoje-c nào IH~ COI?O 
se deixar do til':n· wdo.:; os con:~octarws 
doskL <Lontrin:t-impOl' e~i.:t medicina provcn· 
tiva nu:· inocnlaçfi.o, por injecção endoder
mica.~ am:1nbã por que nã.o lcgisl:tr doct·c
tu.nrlo que a. immunis:tç~rt.~ pelo. qui nino con
tra o im1mludismo é obJ·Iffat.or_w.? . ·-

~~· absul'do '? Não; :vtnt esta. a. opmw.o d<l 
uma. not:1bili :.a.do, no Cculw;tJtt, jol'n:d muit_o 
conltecido, quo aconselha que so tome obr1-
g:1t.orio (como so fhz ncstu pt'.oj~cto) G~l 
rolaçno aos militares o usu do qmnmo fabri-
cado pelo Esiia<to. . . 

Caducett. n. 229 ..• Por stgnal que é o nu
mero em que v e em as celebres conclusões do 
Congrosso In ternacionn.l de Hygiene do Bru
xellas, em 100 l. 

Não é nenhuma vclllu.riu,, porctue de vez 
em quando so costuma allcgar que des~nte~·
ra,mos u,l fal'1'11bios o 1;1·azcmos para ac1m opi
niões desarrazoadas, que j:1 fizeram o seu 
tempo. . . 

O medico a que me t•cfit'O ê Stí·, amd~ por 
cima. do mudo que a sua. autol'tdado 
au<roieni;a· é baronet e esta condição étugmon
ta r:>o peso da autoridade invocada. 
· li}sse medico diz o seguinte: . 

« O mosquito e em .Particular• o anopheles, 
não deve ser' o .amco insecto apto pal'a 
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tr~nsmittir a infecção ... (refere-se ao impa
ludismo). A prophylaxía. não deverá, pois~ 
limitar-se á sua suppressão •.. » 

Neste ponto a.pproxima.-se de V. Ex. ('·efe
·rindo-se ao Sr. TeiJ;eil·c~ B1·andtío) no tocante 
<l prophylaxia da febre a.ma.rolla. 

(( . • • Deverá. tambem, pela dragagem bem 
comprehendida dos terrenos, procurar a 
suppressão do maior numero·desta sorte de 
insectos. 

Os diversos Governos devem ter o cuidado 
de preveni!· as su:1s repartições, as associa
ções commerciaes, do papel do mosquito na 
tra.nsmissão do impaludismo ; deyerão, em 
consequencia, faze1• adoptar por seus empre
gados todas as medidas de precaução uteis 
para se pô rem ao abrigo th1s picadas desses 
insectos. 

Não ficam cicatrizes, mas ha de se veriíi
car quem tomou primeiro e quem não to
mou. 

Como 1 Indo-se á. casa do enfm•mo; batendo· 
palmas e perguntando.se-lhe : tomou qui
nino ~ Si não tomou tem de tomar á minha 
vista.. (Riso). 

«-MM o medico attestou ... · 
«-Não basta; o medico não é empregado 

da Saude Publica. 
Tem de tomar ·quinino na nossa presença.» 

(Riso). 
Assim como se faz a gue1·ra aos ratos, 

vae~se fazer· a destruição de tudo que for 
trapiche em que esteja. depositado o arroz, 
que, ainda na opinião de summidades que ~"e 
reunieam no Congresso Medico de Bruxellas, 
deve ser destruido. 

Aqui está: 
Força é notar que mtütas vezes os officiaes A h ! não se cuida de supprimir cousa cert-a., 

se recu~am a submetter a essas me~idas basta que seja provavel. Foi provaYel ~ Não 
IY~·e~enttvas •. c~·endo da.r provas de pusllla- precisa esperar que seja certa; aconselha-se 
numdade SUJei~ando-se a ellas. . logo a. suppressão . 

. Deve-se.reagu· co~t_ra. esse estado de espt· Ora, senhores, eu creio quo osta cidade 
rtto ~ obr1gar os mihtn.l·es a todas essas pre-1 está cança1a de lêr dolorosas noticias a re .... 
cauçoes •.. ». . . _ speito do modo como o bcriberi disima prin.
. .Jsto é, qun~1~o ·~ força, emquanto nao se cipalmente as guarniç~ões de nossos mwios e 
da oleo do .rlCI_num, c ltwement tambcm á os soldados aquartelados. 
força ! (Hilandadc.) Hoje qua.si todas as cidades do Brazil: em 

O Sa. TEIXEIRA Dr.A~nÃo - Este pro· dac!~ e) oca, são flagella·las poe essas mo-
cesso já foi usado no tempo de Luiz XIV... lest1~s. 

0 Sn.. BARBOSA. LDIA-Com a differenca 
que naquolle tempo era, com uma grande 
seringa e hoje é co1n a de Prava.z ; mas sem· 
pre é seringa. 

E, a proposito, S1·. Prositlente, tenho uma. 
emenda ao pro,jecto do Sr. Laurindo PitLa, 
modificando a. bandeil'a uacional : em logar 
ele «Ordem o Progresso>>, em fundo icterico 
uma. sel'inga. Cl'llZctda com um chicote. (Riso.) 

Sem nenhuma. outra preoccupa.cão, offereco 
o plu.no desta out1•a, ba.ndoira ao honrado 
Deputado, tão )n'eoccnpaclo com os males 
fluo está p1•oduzindo a. actual. 

E as instrucçõos bl'U.Zilt~h·as 1 As instru
cções bra.zileiras, l'edigídas pelo Sr. Oswaldo 
Crnz, ta.mbem jú. aconselham o qninino .•. 

O conselhos da. Dil'ectoria de Saude Pu
blica são tão insensíveis que só de boa fé 
so os pode cha.ma,r persuasão .•. Vejamos ... 
pag. 76 (o o1·ador manuseia um folheto) . (Lê.) 

A Commissã.o me desculpa.rá que eu esteja 
abusaodo da sua 1Jenevolencia, fazendo lei-
tura.s abori•ccida.s, mas eu quero me do
cumentar. 

Da, injecção de qui nino não ficam cicatrizef= 
ou signaes, como acontece com a vaccina.ção 
ou 1•evaccinaç~ão de que ftca cada cruz! ... 
(Riso). Mas as cicatrizes ficam afo1•mosea.ndo 
a.s damas, dando id~a da nc>va esthetica quo 
lla de prevalecer ern futuro proximo ..• 

HoJe em toda a parte se encontra a mesma 
molestia: Não seda até, certo ponto logico,. 
ou antes, não obedeceria a um mesmo senti
monto, üs mesmas preoccupaçõcs, o projecto 
do lei que manda1se suppriniir o anoz ~ 
Acceitem-so todas as con::~equencias desse 
acto, e a logica não consente que se recúc 
dca.nte de nenhuma dullas, e veremos que ó 
nccessario destruil' os armazens de arroz. 

Recol1hoco so, por essa. fórma, no Estado, 
osstt funcção tutelar do coagir os seus co- · 
jurisdicionados a. tomat• rcmedio, impondo· 
lhes, a .la longue, um typo de saudc officia.l. 

Ah! Fica tudo ta1•u.do, medido, . pesado, 
com o mesmo feitio! (Riso.) 

No fim do algum tempo, ha de se ter uma 
l'aça otncial, um typo do saude por doCI•eto, . 
t•esultante dessa scl'ic d.e int~rvonções, mul
tiplicadas nos indivíduos c, ainda mais, mul
tiplica.dos na especíe, através dos coefH.cicn
tes de hereditariedade. 

Assim, o Estado, quol' dizor o governo, 
quer dizer uns tantos indivíduos quo viio· 
pu.t•a, O governo, qUOl' uizer UDS tantos theo
riskts que acompanham os indivíduos que 
vão para o gove1•no, dist.ribuem a si 2 di-
reito de í~zer com que se dê, em rolaçao ao 
tempo o que Jli Pascha.l dizia em ~elação aos 
Pyl'lJleus: (~verdado aquem, mcnt1ra além!»· 

Aqui tambem: verdade hoje, sondo inspe-· 
ctor de saúdo o eminente D1•. N1mo de An-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:27- Página 14 de 43 

SESSÃO E::\1 27 DE AGOSTO DE 1904 599 

drade ; amanhã, processo anach1•onico extra
vagante com que se andougasta.nclo àinheil'o 
atoa, quando a sciencia osH muito m~üs 
adiantada o uso de outros processo~ ! E, de
pois, virão outros dil·octores d:~ hygieno, 
os proco:Ssos S3rão outros, c tudo om nome 
da sciencia que parecia dever ser a.lguma 
coisa de estaveL s,;ndo o conjucto das leis 
quo regem os phenomenos-leis da mesma 
especie das quo regem, por exemplo, a geo
metria, da quo prende a sup:Jrfi.cic da, csphcra 
ao seu raio, e quo é a mos:na. desde Archi· 
medes ; lois da mesma espccie dos que re
gulam o movimento dos w-;tros, dos planetas 
nas suas orbitas as mesmas desde o tempo 
do K.epler até hoje ! · 

Ah! Mas aquella outras leis são p:1recida8 

com as que fazemos, ou fingimos que fazn· 
mos, ou deLegamos ao Gove1·no p:.>deres para. 
que as faç::t agora, como amanhã ::::J<·ão feitos 
outros sustentados todas ollos, por mais con
trn,dictorias que sejam, cJm igual en~husi
asmo offlciul! 

Agora, rJergunta-so porqua razJ.o aumit
te-sa no Es&u.do os~o di!'eito de proceder 
assim em relação a indiyiduos sãos, bons, 
com sttudo, com i1 Sl.uJo commum, a. s:w.fc 
que é '~ moJia da. s·mde de toJos q:1e 
ainda não adquiriram n::mlmma. des:;a,s moles
tias·~ Pol'quo niuguem tem o dil'aito - é o 
quo se allega -ele :-;e deixnt' ficat• om contli· 
~:~ões de contt•a.hir molest,ias contagiosas o de 
assim as propttgar., furT.rtnd·HO tL acção 
inmunizanto do3 pPeparado~ o peoc:J.ss.>s que 
o I~stn.rlo decrota. 

ICotão, si as:;im é, ~i ningncm tem o di
reito de ficar em con,liçõed do pt·ejlldicar ao 
proximu, porqur,, como advcr·tiu muit.o bem 
o Hlustre rolatur, o direito de cada, um ter
mina c a libet•dadc t.le cada. ClllUL a.e<tha onde 
começam a. libor·dade o o tlit•eil;o dos otttL'<.~S, 
e, como muito bem I'ecoruou o illush·o Depu
tado, ainda é ho,i13 pl'incipio de valot· o invo
cado por Ulpiano, do nemínen leden3-pórquo 
o Estado, no ~:~eu papel patrütt•chttl, sic:ut 
rliligens paterfamilía, nã.o vai mais longo na. 
sua logica, não vai até onde estão os perigos. 
(Jifuito bem.) 

I-la flagcllos mttis tet•rivcís do c1ne esses 
que acabo de enumerar, c clltlllli.Uil·se- a 
syphilis e a tuberculo.;e. (Jl:luito vem.) Este:~ 
encerram os maiores perigos do quo os 
supracitados (apoir.ulos); e nest'3 caso, teremos, 
dentro em pouco, pot• cxornplo, a prova, da 
tube1·cutina paL•a, os individuo::; que i'Ol'Om 
senta1• praç11, porqun o exame mieroscopíco, 
a simples auscultação, a. palpação e outros 
processo~ propodeut;icos ni1o são sufncientes 
para. l'evola.r, no primeiro período, a. ba
cUlose pulmonar. Neste caso, ha. o processo 
de Kocl\. 

E' allemão (riso), deve ser o suprasummo 
da. scicncla. E o~sc methodo <.j.cve ser o elixir 
das repu!Jlicas felizes, e~tá sagl'ada pelo Dr. 
Fausto. 

O Sn. TEI:(EIRA 11RANDÃo-V. Ex.nã:J >::e 
refere a mim, que não üz citações. 

0 SR. BARBOSA Lil\IA - ••• e no:~ lHl
bilita a fazer denteo em pouco o.~ homun
culos c a de:;gostu.t• aquella velha senhora 
que prefcrii\ os pl'imitivos processos para
düiacos (riso) em vez das retorta.s dos gran
des aJchimistas. 

Não queremos tub:wcuLosos nem indivi
duas quo c.;;tej:t.m no primotro periodo d~t 
tuberculose... · 

Com a inje~çã.o da. tubcrculin:~. de Kock e 
pela reacçào febril vai se demonstrar se 
existe tügum granuloma, alguma. pequena 
n.lteração compL'ohatoria do s~~oiut. üo caso cli
nico de edta.tistica do n. 2.:325. Pc:t'dcmos at(~ 
os nome.,, mas pouco impo1·ta... · 
Ch~re de familia ou nã.o, é um individno 

qno se o::;tü r·ohcllané!.o contra o p::rpcl tutel
li1r do E:'ltado qn:) o qncr pt•cmunit· para. que 
não venha a ser um pcrigJ publico, 'uma 
am~'a',:a, á coLlccti vilhdo, contrahindo a tu
bct•culose c cunseguintcmentc tt•a.nsfot·mo.n-
110 S:! em um fó..:o do nuís pol'igos·J de todos 
os cvntagios, mais p3l.'igo3o que <ts molestia:::: 
emolicas, c pül' i.;to a Oircctoria de !Iygic;:!'J 
se arrog:t o dir·eito de cntr,tr em nussi1S ca.Si1S, 
pcnotral' em nos~os La.ecs PU'iL c=--ercor c~:~-J'l 
vig-ilu.ncia importine:t tr, con fiacll}. a sous de· 
legados cLínicos em pleno poeio~lo d:~ tubce
culose ahcll'trt. 

Ah ! Mitl mtes •.. (riso) por·f.encom o.o col
lcgio saccr•llotal e Ir', um Deus que vcltt.. SJl!l'C· 
todos cllc~. 

Si o.'!i pt•of.LilJ3 pó.lem. SC'l' iLtting-ido3 ; totlo~ 
os ontt>os, nil1! Ellcs paJem sn.hit• dJ umll. 
cas;t onde act~ba.m de vet•ifica.l' um on mais 
ca:;o:J do vu.t·iolt~ c.mflucntc ou hemorrlmgica.. 
e bm o direil.o do pcnotra1· nn. casa visinhti. 
t):tra exercet• 11 petsuasao (dso), vaccinando 
os q_uc nã:> quorom so vnccinar. 

E depois dir sc·lm que isto não contribue 
p:1ra alargat· a i.wca. df1 epidemia, nom au
grnentar tL sua. int,msidade. Não, o quo con-
trilmc é esta seita darrininha, cuja opiaiã.<)J 
cla.ma no espiL'ito publico, augmentando Q 
numer•o de ignof'antos conti·a a vaccinação. 

Esta, seittt que sem elementos ofllciaes. 
som empregos pa1•a. distribuir, sem aspi
ração u, Ci1rgo nenhum, nem premios c1ue 
saiam do thesouro, sem dinheiro que possa. 
valor ma,ls do c1uo a p ~l:1vra OX(Wcida em um 
paiz em quo a prolica ainda nã.o foi prohi~ 
bida, (apoiado:,), com 11 nnica at•m:.t de que 
está. armada,, o dosintcre.oJso almCJgE4do, o:;t_li. 
s~ih coage a popular;ão a rl~cusrtr-sH a. va.cc1. • 
nação, diminuindo o ntlmct•o de va.ccina.çõc . ., 
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a.nti variolicas, preferindo morrer a se sub- . 
metter... . . 

Sim, isto é que contribue, e contra. isto o 
portador das doutrinas officiaes, vem e diz, 
ao poyo soberano: -Eu teu repeesentante, 
mando mais do que tu, que me mandastes 
para aqui, te imponho, neste paiz em quo 
reina a democracia, as doutdnas que prego e 
que fui beber nos directores do Instituto P~s
teur ... 

E multiplicam-se as conferencias com ~s 
autoridades superiores, para dizer-lhes: eu 
não posso regular a epidemia da variola, ; eu 
preciso dos meios de forçar a cada um, a 
todos <.t se vaccinarem ... 

E recorre-se então, já. não mais (L Alle
manha, mas á Prussia. cujo reglmen é o su
prasumo das idéas acariciadas pela Repu
TJlica, cuja base se disse que era é a fraterni
dade. (Muito bem.) 

Aqui está La.ban, tractado de direito pu
blico, ;,1.Uemão. 

Na Allemanha a obrigatorie ,tade é a que 
pôde l'esultar indirectamente de um certo 
numero de medidas que se limitam a multas 
e uns poucos dia de prisão. Si o individuo 
paga a multa, si o individuo padece a.quelles 
dias de prisão, :fica nisso a intervenção do 
Estado na Prussia, não; na Prussia é a ferro 
e fogo. Si o individuo não se vaccina, 
agarra-se, laça~se, leva-se ao mourão e 
ferra-se. 

Verificado que não na nada quo sirva, 
pódc-se usar da vaccina hurnanisada. Aqui. 
não se precisa appellar :para o burro (1·iso) ; 
já se cogita da vaccin ~.t huma.oisada. 

Nós chegaremos lá, a este caso de yaccin<l. 
e do exa.me, debaixo de todos os aspectos que 
nos leva a theoria chamada. de - infecções. 
secundarias para o doutor ; para o doente 
não teem nada de secundariv,s. 

Senhores, declarou-se q'!lo nós não somos 
um conselho nem congresso de doutores ; 
todavia, temos uma commis.~ão de lnstru
cção e Saude Publica que, nos ·pareceres que 
elabora, invoca razões de sciencia. Logo, 
quem os impugna tem de fazer da fl•aqueza. 
força e ver si não houve equivoco na melhor 
das intenções, qun.ndo os collegas fundamen
taram suas opiniões, pois quo os intuitos que 
os animam são sempre tão dignos como o 
dos collegas que se oppõem. à.s suas opiniõc:;. 
Nós nem poderíamos collocar taes questão
no tereeno acanhado e ingrato das opposis 
ções possoaes. 

«O Estado quer pl'e7("0Ü', quer evitur, 
fa.zer prophylaxia. » 

Prophylaxia. é grego, ilüa mais bonito ; é 
para dpatet· les botwgeois. E' a.. mesma razã.o 
por que muita gente quer a missa em latim. 
Stvr·stHn co1·dc~ diz-se em certa. occasião; não 
se diz : -elevem os corações ( , ..... sadas). 

O E~tado quer fctzer outr<.L hygiono com
pulsaria. 

Por que fórma, ~ Pulo ·3stabulo dL) mere-
Aqui est~.t Laban, pag. 121. (Lê) : tt•icio, que i.L Allcmanha. tem ... A Allomanha., 
Na · Prussia o essencial é vaccinar-se que anda na va.nguarda. da civilisação, que 

paga-se <1 multa, na primeira reincidencia tem o conceito da ~tlta. magesta.do, elo regi
vae-so <1 ca.deia, e si ainda assjm o individuo mcn das c<tSe1·nu,s, a "\..llemanlw que l~ o 
não se deixa vaccinar, é agarrado c vacci- nosso uni co modelo ! ..• 
nado á forca! 1 Nós não temos um c01•to numero de po.s-

0 -, E c , d·' t tnlados basicos dos qua.es elevamos partir 
::iR. RICO OI:.LHO tt um apar .e. par~ o dos iobramento da nossa. n.ctividadn 

O Su.. BARBOSA LIMA - Sei que ha um legislativ;t; nós nuo olhamos em todo o 
certo numero de cautelas; entre outra,s, por mundo civilisado e não vamos buscar o qnc 
exemplo, cousa que nunca vi no Beazíl, ba nos UJH'oveita no exemplo ti<t <lemocracht 
medicos que vão para a cadeia. Lá. não fica suissa, da velha Grã-B1•otanha tão ciosa lle 
só no codigo, como entre nós ; a responsa- sua.s liberdades (mttito bern; mt~ito bem). 
bilídade profissional ~ o crime profissional, Não; nós vamos buscar o exemplo da Allc
é uma realidade. E Morach cita varios casos manha encasernada, da Allemanha de fe1•ro 
tle indivíduos que padoceram seis e oito me- e fogo, dtL Alloma.nha d.c Otton von Bis
zes de prisão, medicas diplomados e cmpre· marck, pois a Allemariha tom a estabulagem 
ga·dos de saude, por haverem transmittido do meretrício. 
com a vaccina syphilis. Porque~ Pelos mesmos fanda.montos; por-

Ah! mas isto era 110 tempo da. vaccina quo a syphilis é capaz 1le camnr muito 
humaoisada ! maiores males não só aos contemporaneos 

E nós temos a vaccina humanisada : (Lê.) como á. prole, estendendo-se sobre o futuro 
Neste Congresso a que me referi ha pouco, como a mais deploravel das sombras si· 

de hygiene, 1•ounido em Bruxollas em 1901, nistras, 
aconselha ·Se que se empregue, no caso em A policia de procroa.ção, n. curicultura. pre· 
que não se encontre u.nimaos em que se laca vonti va. se exerco para <J.uc o Estado omni
a cultura da pustula vaccinic:1, o burro, sciente, o Estado pu.ntosopho, finja. que sallo 
pa.ra ver se ello prestu.-se a. os te pa.pel. tudo, quo pOde tudo c tem o direito de tudo 
(R{so). {';Lzer; que oll11 tndo fazondo pn1• tal fórma 
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'faz sempre bem e não faz mal algum, nesse 
zelo cégo,endemoninhado de um hierophanta 
do antigo Egypto. 

Dahi ainúa a circumcisiio dos recem-nas
cidos .•. (Apoiados.) 

O Sa. Emco CoEr.no-Ou na uccasiã.o em 
que forem chamados pa.ra. o sel'viço militar. 

0 SR. BARBOSA LIMA- ..• a. ca.d.erneta poli
cial com cot4pons, obrigados os homens á in
specção semanal, porque não se pó elo dividir 
a humanida.de em duas partes, uma inspeccio
nada. e outra não, o mais ainda,;_t regulamen
tação do casa.rnento,de accorrlo com ~orta. es
cola de ci.vil.i~tas, que acccitassem a.s propo
sições, as affirmaçõcs daquclles que se filiam 
â escola. em que em Portugal clínica Abel de 
Andrade, escola pela qual o casamento, ga
l'antitlo pelo Estado, além de touas as caute
las assecuratorias no tocante aos Laços de con
sanguinidade, ultrapassa esse aspecto zoote
chnico, vae mais longe c exige attestado de 
vaccina. e outros, de accordocom Brieux, para 
quo se faça a, felicidade do thu.la.mo conjugal. 
E' o Estado velando sobre o cidadão de hoje 
e sobre o de ttmanhã; é o Estado creando um 
Estado booh para os nubentes, esse mesmo 
.Estado que proscreve, como 1.1ma das c;.tlami
dades na sociedade moderna, a, tavolagem, o 
jogo de azar, mas que tem o cuidado de fu.
zer uma excepçã.o para um hwf, onde os 
sportman ftLzern jogos de aposta, perdem rios 
de dinheiro em poules e tratam do api:rfeiçoa
mento da raça cavallnr ... Estado paternal, 
ha de procurttr, por esse processo, fazer que 
o proletario, em vez de vegetar pelo modo 
m<J.is doloroso possível em pucilgas e corti· 
ços, alcance aquelle bern-estnr fJtlf3 os lords e 
a burguczia pl utocra.ta propor.;ionam aos pw·
sang, que so lavam com vinho do Porto c nos 
javardos, qne so C\ngordam pi11'!L serem mos· 
trados com vaidade. como prov:.L r.ltt compo
tencia. pt•ofissional uo cl'iador. 

O gstaüo continua na. sna mtn·~ha. Ah ! O 
C ongrcsso serú. logico. 

o SR. llELISARIO DI~ SOUZA- E h:tv('JTIOS 
de ter o pago . 

UM SR. DEPUTADO-Apoiado. 

0 SR. BARBOSA LBrA - !.a tuberculose 
c'esl um mal de mise1·e ... palavras do 
Brouardel. A febre typhoidc, o typho equar
torial são moles tias da. roi seria. 

estil.lagons e cortiços, como }Jabitações in
fectas, que devem ser interdictas ás classe~ 
pobres (muitos apoiados) porque não é crimo 
qun o Estado queira que 100.000 p1·oletario~ 
acampem nas praças desta. C~1.pita.l ! (Muito 
bem.) 

Sr. Presidente, l:lrouardel, depois de ter 
dito que <t tubet·culoso é um mal tlil. miseria., 
accrcsccnta: «Meios do comba.tel-a ... )\ 

Ah! o Esta(lo propõe-se a, combater a to
das estas enfermidades contagiosas (e oppor
tnn<tmcnto verificaremos o valor desta dis
tiocçiio do ponto de Yista politico, juridico c 
lcgisla.tiYo)! Poi::l bem: meios de combatel-<l: 
melhoria ilos sa,larios, da a.limcntação, da 
moradia. dos vestu<Ll'ius c melhor regula
mentação do trab<.dho». 

O Estado propõe-se a, fazel-0 ~ 
«As cicl:.tdes,-coml1leta cllc-que scrao do

tadas tle agua pura, que terão cnsas asseüd.a.s 
e cujas dejecções serfl.o removidas sem con
tacto pos:>i ,-cl com o <U' e com a. agua, nacla, 
terão ~~temer das epidemias l Ella:-:: serão ue 
l'och<~ c os germens morrm·ão no seu solo !» 

E o que se tom feito '?-
Aod<tC ahi assim pela..s rua.s proximas do 

ccni.t'o da CapHal e <lae-mo noticia. da. quan
tidade ele agua pl'opina.d<~ a, cad<.t habitante, 
para u;;os rlomesLiccs os ma.is indhpoma.veis 
((~poiados); da.c-me noticia Ü<-t fiscalização des
ta poderosa companhia., chit1ll<t(!it, por ironia 
-melhoramentos da cidade- Uity Improve
ments; e dizoi-me o que é essa. a.tmospher<.t 
mcphytica c na.usoabund11 que se respira 
em cert<:~,s t'mts, onde se tem a infelicidade 
J.e encontrar os gra.ndcs ta.rnbores coUoca
dus sobre as ga.Lol'i:J.s mestras d<~:::se Sel'Viço '{ 

Antes rli::so, dizei-me o que ~ão os hospi
tael:l, o ()UC 1: o transporte J.os doentes, como 
ó C[Ue ol.le so faz, corn1J 6 qttc so fi.J.z c::;:::a con
tlueçiio do Ct~:.;c:ulnm até aqui; e não Yonllaes 
depois tl izor• quo é porq no ningnem se vac
cinu. que <L epetLomin, ll;t va.l'iola tem alal'ga
do nxtl'a.ord inaria.mentc.,~ sua áeca de acção! 
( ,;lpoiw.los.) 

Aliás, Sr. Pt•csidcntc, é curiosa. a argu
ment:tção daquellcs que entl'o nós querem 
arrttncar leis desta na,tul'oza, leis de cxce
pção, verdadeiros estados de sitio dos quaes 
se póde dizer o quo Cícero dizia em relação 
;1 situação militar Cl'eada pela. civilisaçã.o 
romana: Intm· m01·bus silcnt lrJges. 

O Estado, que previne, que vae ao en
contro dessas casas perigosas, o Estado vae 
.abolir a miseria por decreto; o Congresso, 
nesta sua preocupação previdente, vae vo
tar aquella emenda que no anno passado, na 
preocupação logica que medominava, sub
metti ao seu criterio e elle repelliu, aquella 
que obriga ao Estado que cm·e de todas n.s 

O SR. GoNÇALO SouTo - Estou gostando; 
V. Ex., que ainda ha pouco censurara o la
tim ... 

0 SR. BARBOSA LmA-EU nã.o cen::;urava; 
assignalava um facto, ta.nto quo sinto não 
estar tão familiarizado com o idioma de Oi
coro, quanto o meu digno mestre. 

Ora, póde um individuo qualquer furtar: 
se a esRc conjuncto de provirJ(.lnclas legisla 

76 Vol. lV 
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Uvas que eu ideei como consectarios logicos Jes para. os quaes o gt•ande Paulo syste
do art. 1 o do projecto que vamos votar'? E' matizou o mais bello dos sentimentos-Cha
licito a um individuo, a quem não se reco- ritas ! (n;.uito bem, ; muito bem.) 
nhece o direito de furtar-se á vaccinaçã.o Contra a occupação! Pois então não ha 
anti-variolic!l, esse outro direito de furtar-se centenas de com-patriotas que queiram tomar 
a todas ess:ts outras providencias da mesma occupação ~ E depende delles ~ E elles po
especie, do mesmo genero ~ Não ; dirá a. lo- derão inventar uma época de crise, numa. 
gica que ampara o art. lo rlo projecto em verdadeira quadra de estntggle fm· life, elles 
debat ,, porque o individuo que se furta a poderão inventat• meios lícitos capazes de 
tão uteis precauções do Estado, do Estado prover sua existencia? Si não inventarem 
pate~· familia,abusa da liberdade para alterum o Estado tem o trabalho compulsorio. Como? 
tede~·e. E' a prole que elle prejudica e en-ve- Não dando trabalho c mandando para a 
nena, é a sociedade que elle inça de crimi- cadeia aquelles que não o adquirem. 
nosos natos e de imp~lsivos, des~e o duplo Vê a r.amara _ vaccinação compulsoria,, 
problema do .~lcoohsmo - Cod1g~ Penal, abastança compulsoria, trabalho compuls~rio, 
ar.t~ 376 (e nos ?stamos cara~tcr1zando o ainda quo não haja instrucção compulsoria. 
feitio do nosso Esta.do-Repuhhca com um . _ . . ·- . 
instituto jurídico com um documento an·j So nao é compulsor1a a rellgiao, umca 
terior á nossa Co~stitui~ão, ao quo ahi está, c?nquista_ q~Ie a Republica fez. E sabe Deus 
vigente)-e do pauperismo, com escala pela s~ am3;nha,_ ~nvocando algun~ argumentos •. se 
mendicidade, art.302, c pela vagabundagem, n~o virá _dtzer: «quem na~ for cathohco 
art. 39.2, nao podera exercer cargo pubhca ! » Porque, 

Releiamos esses artigos, para com montar senhores, si ~e. olha~· pa1•a o exemplo da 
rapidamente a situação a que cheo-a o Es- Allernanlla, nao é mmto que qualquer _dostes 
tado quando se mette a legislae s<~:hre todos dtas se adopte ~ exemplo da Amcrica do 
os detalhes da actividade social Norte, quo prolube que o n.tlleu tenha eu-

Vejamos. «Ar~. 392. Memligar ... » trada na~ repartições publicas. 
Senhores, vejamos bem, neste regimon de Ah! O Estado é de preoccupação morali-

fraternidade, vejamos bem até onde Yile sadora., que encanta. 
o papel do Estudo, si é que elle temum Toma chá unicamente. Tomou alcool, por 
Codigo Penal para ser cumprido e ex- qualquor maneira tem de ir para a cadeia~ 
eeutado. salvo E-i for poeta ou laureado escriptor de 

«Mendigae,sendo inhabil para trabalhal' ... » bonitos opinicios dus; virtudes governamrm
E' o aleijado. é o estropiado, que o cod.igo taes. 

reconhece que não pôde trabalhar; e o mi- E enti1o si apresentar ã animosidade pu
serrimo que, si mendigar, si fizer um appel- blica esta seita damninlu. dos positivistas, o 
lo ao coração de seus comternporaneos, si seu.mereeimonto cre~ce extraordinariamente 
lhes prestar o serriço valiosíssimo de lhes c faz jits a bJns empregos em vez de andar 
educar o altruísmo (muito bem), si lhes ás voltas com o reles pa.raty, galgando pa
prestar e~so servit:~o incstimaTol de levan- ramos a cgw conduzom o hiémmel e o hirsch 
tar-lhes a generosidade, üe lhes fazer subir (riso.) 
o coração até os párarnos onde a fratern.i- « Embriagar-se pm• habito, ou apresen
dade.reina. devéras, é esse individuo que, si tar-se em publico em estt\d.o de embriaguez 
mendigai' nos logaros onde existem hospícios manifesta» diz o codigo, art. 895: <<pena de 
e asylos para mendigos», terá a «pena de pri- prbão cctlular por um a tres mezes». 
são cellular por cinco a 15 dias». Quando- se falla «o Estado», pu.rece uma 

Temos um · hospício, um asylo para entid:tde que lembra um pouco este Deus 
mendigos ; ahi estar~i.o uns 150 mendigos; que está em toda.pat•te e não está. em parte 
mas ha 150 outros, ha 3GO, ha -100 outros, alguma. O Estado, entidade mysteriosa! Mas 
estropiados, cégos, aleijados, que tee:m de o quo é o govet•no em linguagem mais com
estender a mão á c ~ritladc publica. mum? E' o individuo que está governando, 

Ah! Mas n. policia tem olhos vigilantes apoiado por um par&ido que approva tudo o 
para esses vagabundos ; toca a afastai-os, que ello quer ; é o individuo que, apoiado 
para que não perturbem us vistas do burguez num agz•upamonto occasional, que· manda 
apatacado, que passa. no seu bond do cel·ottlas, hoje fazer isto, emquanto não vem um outro 
pa.1•a o Theatro Lyrico ! ... (lUso.) agrupamento, no dia. seguinte, mandar fa-

0 que o E~tado quer é velar pelobcm•cs- zer o contra1•io. . . · 
ta.r dt\ burguezia gosadora ! E' este o estado preci~orio, sem bussola, 

O Estado não se prooccupa absolutaiQ.ente som doutrinação corta ! 
com os soffrimentos da sociedade inteira ; Senhores, uma ditfereoça, uma profunda 
o Estado, ao serviço de uma classe que· do- diffel'cnça (e aqui, um ponto que me ia esca
mfoA, absolutamente não se le!lJbra d.;Lcluel- pa.ndo) disse um illustrado clinico desta Ca-
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pital, em artigo a que emprestou a sua as
signatura, o seguinte : 

« A opposição mais violenta contra a 'Vaccina 
tem partido dos Srs. positivistas, tanto na 
t;·ibuna do pa1·lamento cmno nos inedit01·iaes 
da i1nprensa. São sern.pi e os mesmos, Í?"I"Í
tantes,intolenmtes conti·o. tudo quanto lhes affe
cto. o c1·edo.>> 

Na tribuna do parlamento; por mais que 
eu não quizesse reconhecer, é evidente que 
.., allusão é ao audacioso orador que se man· 
tem n:1o tribuna : 

« O povo não comjweltende estas subti.le:;as, 
e estes pescado1·es t.a;;ibem gostam de pesca1· 
em aguc!s t1,c1·vas>.>. 

E~te artigo fui publicado no fl!'idlllfedico, 
por um illustrado profissional, que nos dá 
testemunho da sua admiravol tolerancia, e 
<lo modo como seu eo')pirito está apercebido 
pura ler e ouvir a contradict:.L que alguns 
de seus comp:ttriotas ousam apresentar. 

Senhores, uma cousa é a. situação exce
pcional, em regru. momentane<.L, croada por 
uma sociedade para uma pandemia, que faz 
explosão em um dado momento, nesta ou na
quella cidade, e outra cousa é o cst~tdo per
manente, creado por essa doutrina de pro
phylaxia à outrance. No primeiro caso, os 
governos instituem commi:::sões mais ou :me
nos dispendiosas; não se olha, nem se póJo 
olhar para as despezas; os o1•çamentos não 
p•jdem ser feitos com gr·ande approximação; 
u Estado, a Municipalidade, emtim, os pode
res publicos, em c:.tda uma destas zonas tta
gelladas po1• uma pandemia, nomeiam com
inissões. designam f'unccionarios propostos 
:1s providencias indispensaveis a jugular o 
flagello. Passados 4, 6 e 8 mezcs, cxtincta 
a calamidade, tum-se feito uma certa des
peza; e cada um daquelles funccionarios pro
visorios volta, ás suas occupações habituaes; 
Hão é, portttnto, um m:Jio d~ vida. (Apoiados.) 

Agora, o opposto. 
O Estado não espera que o individuo es

tejtt coberto de pustulé:ts, que se trate de um 
leproso ou de um morphetico. para afastal-o 
do convivio social, para a.dopta.r um certo 
numel'o de peovidencias que diminuam o 
:perigo do contagio; não. o Estado: ou antes, 
'OS theol'istu.s em que elle se apoia, os douto
res. que não são interesseiros, os d.outrino
rios, que não são pescadores de aguas turvM, 
08Ses invenr.am a theoria quQ todo iudividuo 
são. por mais vigorosa que soja a sua saude, 
por mais que elle seji1 typo normal de um 
homem valido. é virtmtlmenta .. é conjectu
ralmento, é potencialmente, pa1•a empr·egar 
a phrase da moda, um futuro doente de. va
ríola, e por que não de tudo quanto é enfer
midade contagiosa ~ 

Nesse caso, o Estado, em vez daquclle 
o appare1ho imposto por uma situação mo-

mentanea, creado para uma calamidarlc pas
sageira, o Estado trata. de crea.r, com todas~ 
as peças, um apparelho permanente, em que 
multiplica. o numero de empregos (apoiados), 
o numero de encargos, o numero de profi.ssio
naes, e, ao passo que nó3 nos recusamos aqui 
á eleYação de um sttlario de operarios a mt\is 
500 réis diarios; ao passo que o Senado re
cusa, depois de ter ido destaCasa, um projectoo 
de lei, destinado a amparar ao menos até o 
fim do a.nno os operarias que trabalham em 
obras ex:tmordinarias no Arsenal do Mari
nha; ao passo que tudo isso se fazia com 
300:0008, decretam-se vencimentos de 14. 
16 e 18 "contos de réis por a.nno para profis· 
sion::tes que se multiplicam, que se remulti
plic:.nn, tanto mais quan(lo mais se genora.
liztw esta theoria, esta. doutrina, em rcla.ç-ão 
á qual o artigo lo tlo projecto em debate é 
apenas o primeiro annel da cadeia que eu 
Yenho descrtlvendo. 

Essa é a minha resposta, sim, a dou eu, o 
menos competente (nifo apoiados ge1·aes) da
quelle.;; tão brutalmente aggredidos, eu que 
não quoro nenhum desses empregos, que 
não especulo com o sol, rc~ordando que os, 
que teem conseguido calar n.o a.nimo publico, 
pt·ega.ndo suas doutrinas, esses não são, nem 
eleitores, nem Deputados, nem Senadores, 
não querem empregos publicos, só querem 
uma cousa-q ue em uma repu blica nunca se· 
negue a liberclade de prégar suas convicçõ2s 
(muitos apoiados), o direito de abneg<.w-se e 
desinteressar-se por ella.g. (Jluilo bem). 

Que iutuleranci:t é osta de que o Deputado 
alvejado por este artigo deu prova ~ 

«Intolerantc.3, irl'itadamente intolerantes 
contra tudo que lhes ail'ecta os creditos. » 

A Constituição da Republica, moldada de 
alguma, o sorte peLt Constituição da Suissa, 
em muitos pontos infelizmente não o foi; 
em muitos outros, como na questão da va.cci~ 
naç:'ío, não se quiz saber da Constituiç~ão da 
$uissa l'epublicana, prefeciu-se a allemii. 
. Na Constituição da Confederação Helvetica 
encontra-se iste : 

«Não podem ser erigidos bispados no ter-· 
ritorio suisso sem approvação da confe· 
do ração. 

Art. 51. A ordom dos jcsuit::Ls o as socie
dades que lho são filiaes uão podem sar rece
bidas em parto alguma ~a Suisst~, e ó ~nto~·
dicta a seus mombt•os toda a acçao na Jgro,)a. 
o na oscoltt. 

Est:.t prohibição tambmn· se póde estender. 
por decisão federal.a outras ordens religiosas~ 
cuja acção lor perigosa para o Estado OI.'=' 
perturbar a p::tz entre os credos religiosos. 

Art. 52. E' prohibido fundar novos con-· 
ventos ou ordens religiosas e restab3locer os• 
que foram supprimidos.» 
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O projecto da Constituição da Republica em dadn. casa occort•or um caso de qualquer 
· dizia: enfermidade, que o delegado de saude ou o 

«Todos os indivíduos e confissões religio- inspector sanitario suspeite que é caso de 
· sas podem exercer publica e li vt•emente o seu moi estia. contagiosa, e o medico da familia, 
culto, associando-se para esse fim e adqui- divirja, o delegado de saude tem o direito de 
rindo bens, observados os limites postos convocar (está. aqui no regulamento, ninguem 

·pelas leis de mão morta.» me contestará) dous medicos empregados dos 
Primeira excepção feita rcla,tivamente á.s hospita.cs (apartes) c dous outros profisslonaes 

associações religiosas. <l.os tluaes pagará. 100$. Está. aqui. 
« A Republica só reconhece o casamento O SR. Brucro FrLuo-Os medicas são csco-

civil, que precedel'á sempre as cerimonias 
religiosas de qualquer cultJ. Excluida do lhidos pela propria directoria. 
paiz a companhia dosjesuitas, etc.» 

Especialmente ahi <t esse paragrapho-é 
excluída a companhia dos jesuitas-deu com
bate irritantemente intolerante o Deputado 
que já então era criticado por ser sympathico 
ao po~itivismo, deu combate em prol da li
berdade de todas as igrejas; a sua intolerancia 
consistia em pregar n. tolerancia, ao passo 
que a tolerancia d:1quelles que o aggridem 
consiste em dizer, em final (ie folhetins de 
um de nossos jornalistas, que é pena Torque
mada não resusc:itar para se queimarem os 
que estivessem com essas seitas damninhas, 
que tantt) teem IJ!'ejudicado a Repnblica. 

Está aqui tt resposta que devia dar, na 
minha orientação, não ao patrício injusto 
que, por essa fôrma, nos aggt•ediu, ma:'! ao 
conjunto de meus concidadãos, a quem devo 
sempre m~ esforçar por demonsteu,r quo 
nesta tribuna o que me anima é o mais 
entranhado ·amor pela.s liberdades funda.
mentaes da Republica. ( Apoia {os ; mttito 
bem.)· · 

Aqui se tem dito,em um artigo devido <i Di
rectorb de Saude Pnblica, que não são me-

. dicos empl'ogados da Hygiene os que teem 
de intervir: é o medico dtt família.. Não ha 
tu.l. Isto me faz lembrar o compromisso, 

0 SR BARBOSA LBIA -.E'· verdade. 
0 SR. BRICIO FILHo-Isto é um escandalo. 

Isto te\ um regulamento inteiramente con-
tràrío á. lei que votámos aqui. . 

0 SR. BARBOSA LIMA - Esses . medico::: 
formarão uma junta e, si se verificar que o 
delegado de s:.mde tem l'<tzão e o medico 
assistente da família não a tem, isto é, si 
esse conselho se inclinar para o diagnostico 
do ·delegado de saude, contradictando, por~ 
tanto. o diagnostico dos medicas da família, 
prevalece o numero em materla de scien
cia ; . e n. ignomncia do med.ico de familia, 
seja elle o mais reputado clinico, dl}Sde ClUC 
não tenha. o placet da. Directoria de Saude, 
do .Ministerio da Justiça, essa ignorancia 
será decret:tda e punida ! 

B' punida, essa ignorancia, ao passo que o 
delegado de saude é por esta. fó1•ma. de uma 
boa vez por todas, considel'ado infa,Hivel ! 

E é esta gente que. quando ouve fallar 
na inf;tllihilidade do pontífice catholico, toma 
uns ares doutoraes, de uma compelencia, 
extmordinaria e ri-se elo estado mental dos 
pobres catholicos que ousam c1•er nessa in
fallibilidade. 

tomado aqui o anno passado, em l'elação a o SR. BRICIO FILHO - Por esse regula
um certo numero de conquistas que nós ima- mento, a Directoria de Sau.le póde impedir o 
ginavamos ter feito, por occasião de se medico de clinicar. 

·votar o projecto que é hoje o actual codigo 
de torturas. Por este regulamento verifica-s'J 
que os medicos . que teem de exercer essa 
missão são os proprios medbos da Sa,ude Pu-

·blica. . . 
Daqui a pouco voltarei a este ponto. 
Basta dizer, Sr. Presidente, que, por esse 

regulamento, o diagnostico que tem de pre
valecer é o diagnostico formulado pelos dele
gados de saude. Tal clinico não temaM hoje 
competencia alguma, sinão muito precaria, 

. em face daquella que é deferida offi.cialmente 
ao empregado dessa repartição publica ; 
Amanhã baixa o Ministerio do Interior uma 
portaria nomeando-o inspector sanitario ou 

. delegado de sa.ude, e a competencia desse 
profissional intensifica-se ; . nesse momento, 

. os seus attestados teem um valor que não 
.tinham atê á. vespera, por tal fó1·ma que si 

0 SR. BARBOSA LIMA ·- ((A vaccinação e tt 
revaccinação serão feitas pelos medicas. » 

Isto será confirmado pela Cama r a - eu o 
annuncio desde já, tamanha é a certeza que 
tenho de que estou com a verdade e de 
que conheço por demais a. psychologia col
lectiva desta assembléa ! 

Eu tenho absoluta segurançl.l. de que as 
emendas do Sr. Rodrigues Doria, de que 
quaesquer outras emendas, tendentes a tra
duzir em artigos de lei o pensamento do 
iUust1•e relator do projecto, no sentido de ser 
essa faculdade confiada aos medicas da fa
milia, em vez de o ser exclusivamente ao& 
medicos de Saude Publica, estas emendas, eu 
annuncio desassomln•adamente, tala certeza 
que tenho do modo como a Camara h a de 
se co~duzir - serão repellidas por, talvez, · 
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noventa e tantos votos contrõt trinta e 
tantos ! 

O Sn.. Etuco CoELIIO - Não antecipe 
V. Ex. 

OuTRO SR. DEPUTADO- Ta.lver, que a Ca
mara não vá até a.hi. 

O SR. Brucro FILllo.- Set'ão repellidas, 
porque. si fossem approvadas teria o proje
cto de voltar ao Senado, e ;~ dil'r)Ctoria de 

· Saude não pôde esperar, precisando sem do
mora mctter a la.ncet<~ na. população inteira. 

0 SR. BARBOSA LEIIA- Isto é, O Governo 
decreta moralidade, idoneidade para os pro
fissionaes e para as doutrinas medic:,,s que 
impõe,e conU.cmna· e proscreve u.s outras dou
trinas medicas e hygienicas. 

Condemna, ou não, a homceopathia? 
O medico hornooe>patha é partidario da 

doutrina microbiana? 
O medico homooopatha quer a camara do 

doente a roscender a tudo quanto é desin
fectaute, que a medicina. allopatha costuma 
ahi accumular? 

Não. Já os tenho visto, ela maior compe
tencia, mandando afastar tocios estes mo
tivos de perturbações cerebraes no doente. 

- Vaccina, queira ou não queira ! 
Mas o medico homreopatha reputa a vac

cina pel'igosa e não concorda com ella ! 
- Vaccioa sempre. Logo, está proscre

vendo esta outra doutrina, aliás seguida 
pelos doutor0s que frect.uentararn. as suas 
academias ! 

O SR. GoNçALo SouTo -Mas ha vac
cina homooopatha. 

- Ü SR. BARBOSA LE\IA -Esta póde ser ap
plic<~cla concomitantemente, posteriormente, 
conjunta.mente com a outra. ; mas a outra 
hade ser applicada,queira.m ou não c1ueiram. 

Mas a hygieno, mesmo naquHlo que en
tende com epidemias, nada tem que ver com 
a alma, isto é, com o moral ~ 

A hygiene nos desclassificou ~ 
A hygiene já nos degrada ao ponto de con

fundir-epidemias - com - epizootias- e de 
transformar a arte medica em arte veteri
naria ~ (Muito bern.) 

Então, o estado do cerebro nada. tem que 
ver com a recoptiviCLade o com as condições 
de rcsistencia de cacla organismo ? 

Então, as épocas de grande perturbação 
social,as épocas de g1•ancle commoção politica, 
os momentos de grande emoção individual 
não iieem o minimo valor para as condições 
de receptividade, para as condições quo go
vernam caia. molestia, contagiosa ou ~ão ? 
(Muito bem.) 

E que faz o Estado ? O Estado: á. medida 
que multiplica estas providencias, diminue 

o seu zelo por aquillo em que podia de
monstrar a sua boa vontade, isto é, as in
stituições do assistencia, sobretudo de assis
tencia domiciliar, ao lar do pobre, á CJ.sa do 
proleliario, e accessoriamente â assistencia 
nosocomial em outros hospita.es, installados 
mais ao alcance, em outrãs condi<;·ões, em 
condição~ como aqucllas rocommondn.das, 
não pelo . .; positivist.as, mas pelas proprias 
a.utorida.des. tanta voz invocadas nesta Casa 
-Proust. Tratado de Ilyr;iene, Dnpin e Axen
feld-todos autoridades correntes na ma
teria. 

Pois bem, aqui se diz: 
« A assistencia domiciliarin. deve, pois, 

ser o eixo da instituição, cuja creaçãõ jul
gamos indispensavel » (intenornpe a leitura,) 

Trata-se do trabalho de um distincto mem
bro da Directoria Geral do Sande Publica, 
procurando conduzir o Governo pn.ra me
lhores veredas do que aquellas em que se 
está embren_hando, arrastado pelas seducções 
da força. e da violencla. (Continúa a lêr): 

« Vê-se claramente que não eliminamos a 
forma hospitalt!1·, mas tão sómente desejamos 
vel-a collocada. em um pla.no secunJario, em 
virtude ele ser-lhe muito superior a assis
tencia civil, quer morõtlmento, quer hygieni
camente, quer financeiramente. 

Sob o ponto de vista moral, é incontestavel 
ser muito mais digno o t1·a.tamento em do
micilio, onde o doente, sem sahir do meio 
domestico, o seu lar, sem se afastar dos que 
lhe são caros, recebe os soccorros de que 
carece, com o coração muito tranquillo, com 
a su:t enol'gia. sustentada pelos cal'inhos de 
uma enfermeira dedicada. » 

Que allegação heterodoxa, deante da du
reza official ! «Entes que lhe são ca.ros» ! ••• 
Como si esses laços a.fr'3ctlvos pudessem pezar, 
um miligramm::.t que fosse, na balança dos 
Brennos que decretam a va.ccinaçã ocompul
soria ! (Muito bem.) 

Diz o professor PI'oust. a este pt'oposito: 
« Si les mala.des, dans ces é r.a.blbsements, . 

sont à même de constatar tL chaque instn.nt 
le bon vouloir et le dévouement du per:sonnel 
médica! et autre. s'ils sont entourés d'un 
confortable qu'ils ne pouvaient tt'ouver 
chez eux, s'ils reçoivent des consultatlons 
intélligents, il n'en est pas moins vrai que 
Ia vuo do certains objets, l'image permanente 
do la snulfrance, les cris, les plaintes et les 
gémissements des voisins et surtout le ptts
~u.ge <lu brancu.rd recouvert du noir cylind1'e 
qui sert à enlevar les cttda vres, produisent 
dos 1àcheux résultats. » 

Axenfeld lembra ainda mais : 
« Gardons-nous de croire que, dans lc nom

bre des malauies, il n'y en ait pas que la 
nostalgie, la tristesse, la terreUl' même, 
assiegent dans ce séjour nouveau, peuplé · 
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d.'infortunes et ou les atnictions de famille O SR. BARBOSA LIMA-Vou me esfvr\\at• 
:ile pénetrént qu'à des intervalles l'ealés · por condensar as minhas ob~ervações. 
gardons-nous également de Iiicr que ~et état Sr. Presidente, em resumo, penso ter evi
de la sensibilité morale et de l'imaO'ination dcnciado até onde nos leva a logica, no enca
ne puisse avoir sa part d'influence su~· l'issue minhamento de que é o primeiro passo o 
de la rnaladie.» projecto cujo art. 1'' estou discutindo . 
. E _accrescenta _Dupin, demonstrando a supe- E~forcei-me para descrever o encaJoa-

l'iOridade da ass1stencia domiciliaria, quando mento de t.odas essas providencias, o seu 
observa. : desdobramento inevitavel, mostran.to que, 

« Gu6rison plus prompte, parco que l'ennui como este a!lnel n. I, muitos outr<>s se suc
d'être separé d'une famille cMrie, le specta- cederão, no to~a.nte á fiiculdade a11ora reco
cle_des soutrrances qu'off!'e un hopital, l'air nhecida ao Estado, de poder dece~tar col}r
·momil pur qu'on y resp1re malgré tous Ies pulsoriamente medicos e medicina (apoiadcs). 
efforts de l'at·t, voilá auta.nt de causes qui 1•emódio por Yias epidermica::J e mesinha. pór 
conco~rent a pl'olonget• ot aggra.vet' les vias gastricas. 
maladtes.» Creio ter. d_op:>is (~isto, desvendado, po1• 

São estas observações do maior valo1•, para uma ana.lyse tao succmta. quanto o momento 
mostrar o que o Governo poderá fazer neste comportava, qnal o papel que está se arro~ 
sentido. gando o Estado, a descobrir, a resurgir as 

Senhores, não ha absolutamente o mínimo velhas autocracias, e fu.zendo os primeiros 
exaggero em recordar a intervenção do Es- passos no sentido das mais temerosas das 
tado já agora em rela.ção ao doente, não mais pedantucracias. 
em relação ao são. Agora pretendia, eontinmmdo na. analysc 
· Tf~:l variolo~o é arrancado ao seu lar p:tu- dos elementos que j<L possuimos, aL!m da
pm•rtmo, localizado neste ou naquelle mise1•o quelles que o projccto vem systomatiz:w, 
aposento de uma estalagem dos suburbios ; é averiguando :.utigos de lei, que felizmente 
dahi transportado, ardendo em febte, em um não estão postos em p1·atica, mas que a. 
carl'O em que nenbum de nós outros, em boa todo momento poderão ser, e cotejando-os 

. saude, quereria talvez viajar, levado aos com legislação que se diz estar revoO'aua, 
solava.ncos violentos desde da.hi até o hos- mas que não está, digo eu, pretendia, o com 

pital collocado no extremo da cidade. esse cotejo, com esse exame, ainla que pc1· 
Ahi, o Esta!l<'> pratica esse acto de despotis- summa capita apontar umas ot:ltras mani

mo em relaçao ao doente de varíola, como já f~tações morbldas, doentias, anarclücas, 
o pr~Lticou em relação ao doente de peste bu- dos Estados despotas e tyrannos, invadindo 
~onica; imJ!õe-lhe um teat.amento, quer quei- o dominio das consciencias, legislando sobre 
ra,, quer nao. espiritismo, legislando sobre foitiça.ria. 

Não lhe . é dado consultar urn medko da· Queria mostrar,e me esforçarei por fa.zel~o, 
sua affeição o predilecção, não lha é dado na vez quo ainda me couber falla.r sobl'O 
preferir o tratamento que este lhe indica,sse. outros artigos, queria e procu1•arei mostrar, 
Tem de Stl submetter ao tratamento g~~ncrico apontando para, os casos mais grosseiros em 
dado neste hospiti.l.l. qué a situação do Estado invasor se accentúa 

Eu sei de úm facto que posso test~munhal', do modo absolutamente incontestavel, que 
de misera p1•oletarla que dirigiodo·se á ta- nós assim trazemos, contradictorios, incoJ1e· · 
~osa sala do banco, chamado hospital de ca· rentes, o nosso contingente para derruir, 
r1dade ou Casa. de Misel'icordia, nem siquer para demolir pela base a. Itcpublica naquillo 
foi examinada. e a.usculta.da. que ella tem de mais cal•actol•lstico, isto €, 

-Que sente você~ o pleno reinado da· liberdade espit•itual, sa.-
_:-Sinto uma .dôr c1ue me atravessa 0 pul- · crifica.do por completo pelo reinado do pode1• 

mao. tempordl. (Muito bent ! Muito bem! Palmas 
-Sabe lá· o que é pulmão. Vá-se embora; no r~cinto e nas ,qalerias. O m·adar é alwaçado 

leve a formula numero tanto - Xarope de por seus collegas) · ( 
Tolú. Consultada, nos· termos no art. 86, para-

Tal qual como certo estabelecimento mili- grapho unico, do Regimento, n. Camara a:p· 
hr, em que o respectivo laboratorio não ti- prova o requerimento ve1•ba.l do Sr. Bat>bosa 
nha mais do que um medicamento. Lima, para que seja publicada a represen-
~aixando um pobre militar â enferma.l'ia., tação do Centro das Classes Operarias. 

--t1vesse um embaraço gastrico ou houvesse 
torcido um pé-prescrevia-se-lhe-Xarope de 
Tolú. (Riso.) 

. 0 SR. PRESIDENTE-Previno ao nob::.•e De
,putado que a hora está finda. 

Documento a que se refera o requerimento 
verbal do Sr. Barbosa Lima 

Sr. P resiLiento e mais membros (la Camara 
dos Senhores Deputà.dos.-Estaes em 11lcna. 
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posse dos motivos allegados por milhares do j A tyranniil. sanita.ria, a.in.la, não armaua. 
cidadãos para se oppo1·em á pratica. da vac- dessa, lei, que de vós reclama, invade-o, cada. 
cinaçã.o anti-variolica obrigatoría, conforme dia e a cada momonto, expello seus mora
o projecto votado pelo Senado Federal e, dores, p12netra. nos intimas aposentos, em 
actualmente, em estudos nessa assembléa. nome de alguma cousa, appellidada. « sal-

E .esta.es nessa inteira posse, porque abun- va~~o _publica». . . 
dante e fecunda tem sido -o é a discussão, Sl por agora as~un é, e tnc~n.testave~
·r.ravada. no pa·t·lamento, na imprens:t, nas m~nte, que _sGrá_ q~ando, na fam11ta. brazl· 
.associações, em todas as espheras sociaes, letr~, a me_mna, <l, JOV~n pubere, a esposa e 
:~obre esse projecto jnfenso á pessoa humana, a mae se VIrem forçadas a desnudar ~s bra
physica, moral, civil e social. ços _e o collo, cntrcga~tlo-se ~o Ya;ccmatlor 

Desse concm· .. ~o de opiniões dc~a mesma ?ffi~tal, qu~lquer q?e S~Ja, mUitas Yez~s sem 
eonterversia do assun::ipto, considerado em Jlll.,ar de e::_tados _e:spccw.es, em que o roca to 
todas suas faces, só pôde advir a espíritos o o pudor_ na.o serao ~ou_pados; se1~1 at!ender 
nivelados na. superior instrucção, na lucidez 0\. mol~st1~s ~a a.fi~cç~ocs, qu~ u~poen~ a 
do julgamento,. no amor o no respeito à contra-md1ca.çao a e::>sa_ oper~çao cir~t·gte_u, 
pessoa humana, no culto á moral, no res- por9-ue, _se!n contestaçao, o e a vaccmaçao 
peito e veneração ao lar, no dever_ da ma.nu- anv-varlO~l?a. .. : 
tenção da calma e da orJem publlca, d.a. se- E_ que dnemos da pe;:):joa _humana, do c,_. 
gurança e permanencia. das instituJções re- d~_d<l:0 • ';n ur;t- cr Estado, regtdo P?la <~emo
:publicana.s, a rejeição do p1•ojecto, que o CI~~m, ta.o ~p~e.,oa~a sob ~ n~m? LlO h.ep~1: 
Senado Federal approvou o remetteu á bllca. Federativa, tao co~ct~~ad . .1o 1-or vos 
vossa apreciação 0 juizo. m~smos, no q_ua,l, por pr1nctp10, por _pre-

. . . cmto, por 101 fundamental, pelos codlgos, 
~ro.fisswnaes da m ns alh competencw., do estão alfirma.dos o patroçinio e defesa <.t li

maiS mcoutestavel saber, em todo o mundo, herdade individual? 
dis~entem da opiniã~ fa":_OI'avel_á ~mmuni- O instincto animal de J.cfesa se patenteia e 
zaça~ do_ homem da mvasao var10llca pela e~plode nos proprios brutos, que repellem o 
vaccmaça.o. . . . aggressor ou o agente damninho, que os pro
. Do co~po medtco b~azlleu·o, m~mbros voca ou os l~sa; esse insti.ncto se de::;dobra. e 
lllustres, mvocados pela Imprensa, d~1xara~ se eleva no homem até a faculdade da. defesa 
-claro que bem pouco é o valor dessa tmmum- legitima, que a moral e o direito reconhe
zaçao, reclamada _Por. uns tod?s annos, por cem e applaudem, aquena ensinando c a.té 
-outros, todos os bwnntos,_ e as~1m, crescente legalizando c, pelos orgãos da justiça, absol-
-o período de temp.>, arbitrariamente, até ao vendo a quem exerce a defesa de sua pessmL 
decennio ! · até a. morte do a(I'O'ressor • 

. Testem~mh~s irrecusa v eis !l:t compete?- Si assim é, o p~~jecto de lei, impondo a 
~w.. no critl3t'IO e na ho?-e~ttdado p1•ofissw- vaccimtção obrigatl)ria, co?..gind.o a. pesso::t. 
na.l_asseguram . a t1•a.nsn;ussao de _numer<;>sas livre a, submetter-se á innoculação em seu 
-entt~a.?es morbt~asy~la umocnlaçao do vzrus corpo do virus vaccinico,pr::t.ticada por agen
vacCimco em o md1v1duo humano. te o!Iicial da Sa.ude Publica e, porta.nto, do 

Occorreu recentemente facto que abalou e Governo, despertartL nosso subjugado aq uelle 
eommoveu a sociedade fluminense, assegu- instincto; porá. em acção a faculc.J.adc, impon
rado pol' medico legista, discutido na tri- do a legitim<L defesa contra o vacciuador 
buna dessa illustre assembléa, levado ao que, á força, vem muitas vozes fazer• explo· 
juizo de profissionaes, ao qual o diroctor da dir molestias btentes ou aggrava,r estados 
.S:tudo Publica recusou a prova, que lhe morbidos patentes, polendo c0nduzir ú. 
~umpria dar, deante da população impres- moete 1 
sionada a.té o terror. As conclusões sciontifi.cas, chegi~ndo ao 

O facto, vós o tendes em memoria: outro termo final da analyse-a inducção-si não 
não foi sinão o da morte po1• gangrena, con- impuzm•am jamais, nunca serão impustos . 
secuti v a á vaccinação, em uma mulher ro- mente humana pelo brado sinistro de crê oit 
.cem-vaccina.da e a recusa pela. sciencia. offi- mm·,·e. 
cial e pela. administraç-ão da. Saude Publica As contral'io, só pelo. persul\são, pela. con
de exhurnar o cada ver, pura que, ante o vicção incutida, pela prova, é que a intel
~isumet repm·twn, se colhesse a prova. ligencia, operantlo sobre a vontade, a leva i1 

Retlecti, Srs. representantes de ·um Es- acccita.r e a. submetter-se á certez:t, adqui· 
tado republicano o federativo: rida. na evidencia ou no testemunho humano, 

o lar não é, de ha muito, o asylo invio- em tod.o o plano scientifico. 
1Iavel que a moral, os costumes bons e as Leis impostas,cot:.ligos tyrannicos,a.meaças, 
:proprias leis brazileh•a.s sagr•aram e reco- multas, sor1uestro dos bens, carcore .•. tuuo 
nheceram. issocont1•ista, atel'l'a, ei3mttga ou cla,ma pela-
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revolta da consciencia ... e crea odiÔs e exige 
pelas reivindicações; não convence, não per
::;riade. 

Si as cla~ses sociaes-capitalista e 1mrgne
za-veem a campo em protesto legal, dentro 
do direito constitucional, porque se temem 
da acção dessa lei, que o Senado Federal vos 
enviou;si nessa~ classes estão os p,·ivilegiados 
e os isentos; que diremos nó~~. operarias e 
proletarios e seus delegados, vivendo na Re
publica potitica como eramos na monarchia; 
os pariâs do occidente ! ? 

Sobre nós, não ha duvida, cahirão incon
dicionaes, pesadas, aggravadas por todas as 
oppressões, as formidu.veis medidas dó novo 
codigo sanitario; pois que do actual sentimos 
já os effeitos sobre nós outros, os pobres, resi
dentes nas habitações, a que denominaes es
talagens o cortiços, expulsos por longas ho1·as 
das nossas casas, entregues aos desinfecta
dores, vendo os mais queridos membros de 
nossas famílias, transportados para os hos
pitaes; testemunhando paes e :filhos, com 
uma só lanceta a vaccinação em dezenas de 
1·ezes do gado humano, dos dons sexos, do dif
ferentes idades, de constituições diversas, de 
antecedentes ,.a1·ios, atfecta,dos de molestias 
e portado1·es de affec.ções, sem que o vacci
nador nem siquer attenda a que aquella 
multidão é tão humana quanto. os domina· 
dores! 

As · desigualdades creadas c mautidas se~ 
cula.rmente, pela.s quaes os titulares, os ma.
gnat~s. os l'icos, os detentores do poder e os 
distribuidores da fol'tuna publica permane
cem na culminaç:ão, a qne nos não é dado 
attingir, e pelos quaes nó:3 outros temos sido 
e somos esmagados, colherão mais vigor e 
cumularão mais provas na lei da vaccinação 
obrigatoria, de preferencia para o operaria 
c pa1·a o pt•oleta.rio. 

Evitae-nos essa pt•ovação, S1•s. membros 
da Camara dos Deputados da Repuhlica dos 
Estados Unidos do Brazil. 

A pa.lavra lei é por demais elevada e sa
lutar para se não confundir com o que é op
lJOSLo á saude, · infenso á . mot•al, adverso ao 
direito eâ liberdade individual ou collectiva. 

Sêde legisladores na sublimada missão ·do 
culto á moral o ao c1 irei to . 

Dr .. Vicente de Souzc!, presidente do Centro 
das Classes O pera rias 

Jose .11gostinlw da SUva, 1 o vice-presidente. 
Joc!o Mariano dos Santos, 3° vice-presi-

dente. 
AZf,.edo Jansen Tavates, 1 o secretario. 
QuintiUano Ferreira. Leite, 2° ·secreta l'ÍO. 
Jotlo Don,lingos da Ounlta, bibliotheca.rio. 
Jose·Riche:zi, · lo orador. 
Alexandre Guapiassoi, 2o ora.dor. 
llfàrcos Martins de Almeida, 2° thesoureiro. 

Luiz José . de F1·ança, lo adjuncto. 
João .Antonio de Ji?·ei~as, 23 âdjnncto de se

cretario. 
Claudino Yicto1· do Espirito Santo, pro

curador. 

CONSELHO 

Antonio du Rocha. 
Josd Yiei?·a da Cunha. 
.Arlindo V':"cto;·io da Ilo1·a. 
Anclrt:! Rodí·igues. 
Alf;·edo Co,-·,·êa de Mattos_ 
Jose dos Santos. 
Jose R01não ele Alenct'w. 
Joc"io Gonçalves Cw·tinltas. 
Domingos de A1·aujo. 
Manoel Antonio Martins. 
Jese de Oliveira Quintão. 
Salvatore 01·tale. 

OPERARIOS DA FABRICA DO GAZ 

Antonio José Queiroz, foguista. 
Manoel Joaquim Pereira, idem. 
Joaquim Antonio Adão, idem. 
José Ramos Domingos, idem. 
Francisco Gonçalves, idem. 
Antonio Joaquim Dias, idem. 
.José da Fonseca, idom. 
Sylvio Raymundo, idem. · 
Francisco José Pacheco, idem ~ 
J acintho Frederico, idem. 
Lucia da, Costa, idem. 
Eduardo Antonio da Silva. idem. 
Antonio Fer1•eira da Silva; idem. 
Manoel José MaL'Clues, idem. 
José Carvalho, idem. 
Manoel Sequoira, idem. 
.Joaquim da Silva Tavares, iCLem •. 
João Mario Belozo, idem. 
Joaquim Marques da Silva, idem. 
Manoel da. Silva Baltão, idem, 
João Antonio Rodrigues, idem. 
Jacintho José Maris, idem. 
Manoel Cabral2°, idem. 
Antonio Gomes Pereira, idem. 
Manoel CumicaLhas, idem. 
Albano de Carvalho, idem. 
José Perdigão, idem. 
José Antonio dos Santos, idem. 
Antonio Ferreira Braga, idem. 
José Botelho, idem. · 
Bernardino Lopes, idem. 
Manoel Valente, idem. 
José Gomes de Paiva.. idem. 
Germano José Teixeira, idem. 
Manoel Rodrigues, idem. 
Pedro Catallo, idem. 
Antonio Ril3eil.'o Cunha, idem. 
Manoel do Nascimento, idem. 
Severino Guima1•ães, idem. 
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José dos Santos Guimarães, idem. 
·Custodio Soares,· idem. 
Valentim Fernandes, idem. 
João Baptista da Silva, idem. 
Antonio Teixeira Barros, idem. 
• Tosé de Mattos Lima, idem. 
José Carneiro,. idem. 
. José da Silva Segundo, idem. 
Reginaldo Gonçalves, idem. 
M~.a.noel Ferreira de· Miranda, idem. 
Manoel Lourenço Gou vêa, idem. 
João Miguel Fernandes, idem. 
João Fernandes, idem. 
Antonio Rodrigues. idem. 
A velino Martins, idem. 
Manoel Pallas, idem. 
Antonio Joaquim Vieira., idem. 
Antonio da Cunha, idem. 
. .Joaquim Rodrigues, idem. 
. José Maria Gonçalves, idem. 
José Manoel Fernandes, idem. 
Alfredo Jos~ Vieira, idem. 
Tristão Lopes, idem. 
Elias Teixeira da Motta, idem. 
Julio Gonçalves, idem.· 
. Justino José dos Santos, idem • 
. Joaquim Fernandes, idem. 
José da Cunha Segundo, idem. 
Tancredo da Motta Fonseca, idem. 
Abel Ferreira, idem. 
Monfredo de Mello, idem. 
Francisco d<L Silva, idem. 
José Antonio Pereira, idem. 
Antonio Sobrinho, idem. 
. José Martins Lage, idem. 
José Manoel, idem. 
Custodio Ribeiro, idem. 
. José Ferreira, idem. 
Adolpho de Oliveira, idem. 
José.Maria Rodrigues, idem. 
João Nobôa Gracia, idem. 
Antonio Marinho, idom. 
Joaquim Maria Porpetua., idem~ 
Vicente Rodrigues, idem. 
Simplicio Romão, idem. 
J.osé Camillo, idem. 
Alcides Teixeira, idem. 
Francisco Paes, idem. 
.Tosé Albuquerque, idom. 
Antonio Luiz dos Santos, idem~ 
Antonio da. Fonseca, idem. 
Carlos Drummond, idem. 
José Ferreira de Almeida., idem. 
Dionysio da Silva, idem. · 
Francisco Alves de Araujo, idem. 
Firmino dos Santos, idem. 
Ba.zilio Pereira do Nascimento, idem. 
Emílio Ottons, idem. 
Antonio Machado Segundo, idem. 
José Ma.rio'da Sirva., idem .. 
João da Silva Sivilha, idem. 
Miguel da Costá Barros, idem. 

Vol. IV 

Antonio Ferreira Allo, idem. 
Ft~anciséo Gomes do Azevedo, idem •. 
Manoel Martins, idem. 
Antoilio Sobrinho, idem. 
.Joaquim Carvalho, idem. 
José· Man<rel. idem . 
Adolpho de Oliveira, idem. 
Carlos José Barbosa, idem . 
Antonio Jorge Cerdeira, idem. 
Secundino da Silva, purificador. 
Joã.o Corrêa, idem. 
Agostinho Dias,. idem. 
.José Novaes, idem. 
Bernardino Augusto, idom. 
João Dias, idem. 
Manoel Teixeira da Silva, Mero .. 
José Gonçalves, idem. 
Pedro Fernandes, idem. 
Manoel Ribeiro, idem . 
Joaquim Martins, idem . 
Antoni.o Pmto Junior, idem, 
Antonio da Rocha, idem. 
José Antonio Castro~ operario. 
Manoel Dias Silva, idem. 
Joaquim da Silva, idem. 
José de Castro, idem . 
José da Silva, idem. 
Joaquim da Silva Sevilha, idem. 
Affonso Teixeira, idem. 
Albino Monteiro, idem. 
Manoel de Jesus, idem. 
Francisco Lopes, idem. 
Manoel Alves Ca.zeiro, idem. 
Francisco Januncio, idem. 
Ricardo Queiroz, idem . 
Manoel Miranda, idem. 
Onoro Leão. idem . 
Manoel Vieira, idem. 
Bernardo Per·eira, idem. 
Augu:sto J. da. Silva, cocheiro. 
Luiz Gonzate, idem . 
Antonio Salerme, idem. 
Diogo Alves Carneiro, idem. 
Theodoro Lopes dos Santos, idem. 
Antonio Silva Ca.mpos, idem. 
Carnaval T. Salvador, idem. 
Alvino Antonio Souza, idem. 
Manoel Pião, idem. 
Manoel Goulart de Oliveira, inspector d.ori 

. accendedoros .de gaz. 
Manoel deSampaio Vasconcellos, idem. 
Seraphim Ferreira, accendedor. de gaz do 

2° districto • 
Antonio Fernandes, idem idem. 
Antonio da. Silva, idem· idem. 
Antonio de Castro, idem idem. 
Augusto Candido, idem idem. 
Manoel Torres,· idem idem. 
Antonio .. Lourenço, idem idem. 
José Pacheco, ide'm· idem. 
Francisco Rodrigues, idem idem. 
Joaquim- Coelho, idem idem. 

77 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11 :27- Página 25 de 43 

~ ANNíA:ES 'DA CAM.A:RA. 

Antonio Cardoso, -idein idem. 
Antonio Ferreira Vaz, idem· idem. 
Custodio Fernandes, -idem idem. 
Domingos Antonio Martins, idem idem. 
Jovino a·Avila. ·PeUejar,1dem. 
Cícero Eustaquio de.Sant'Anl'la, idem. 
Manoel Pinto Rei mão, idem. 
Antonio Thiago, idem. 
Jarbas França, idem. 
Amadeu José Ramos, idem. 
Augusto de Carvalho, idem. 

4,o -districto 

José dos Santos, accendedor de gaz. 
Francisco Netto,idem. 
Antonio Dias, id~m. 
José da Silva, i(lem. 
Joaquim Roiz dos Santos, idem. 

. ':'' João C. Roma, .idem. 
''X Manoel da Rocha, idem. 

João Gomes, idem. 
Albino FQnton, idem. 
Eduardo Pereira, idem. 
Manoel Narcisq, idem. 
José Rodrigues, i<J.em~ 
João Marques, idorn_. 
Manoel Valente,:idem. 
Mathiâs Moreira, idem. 
Silvino Cardoso, ~dem. _ 
José Ferreira, idem. 
Joaquim Ferreirà Rodrigues, idem. 
Antonio Coelho;,- idem. 
Guilherme G •. Roma, idem. 
Joaquim Nunes, idem. 

omingos Gonça~ves, idem. 
Danoei' ·Pereira, idem. 

ao dist?·icto 

Manoel Cardoso, accendedol' de gaz. 
Carlos Muniz da Fonseca Las~a. escrtptu· 

rario da fabrica do gaz. 
Alvaro .Pereira, fundidor. 
Frederico A. Silva, torneiro. 
Alvaro Bastos, liinador. 
Augusto Cóusin. · 
J • . Balbino·de Assis, capitão honorario, ar

,tis.ta. _ 
' RatilMachadó, pintor. _ . 

Hildebrando Machado, artista. 
Ricârdo Sale:rno, . torneiro. 
Joaquim· Nmi'eà,,da _ SilV'a., fer1•eiro. 
Camillo Rodrigues, ajudante. 
ManoelMonteiro, idem. 
Antonio Brandão; ferreiro: 
José Paula ·Pires, idem. 
Pedro Fortúnato, torneiro~ 
Yenancio :~ore ira, -ferreiro. 
João Joeé ae'Oliveira., ajudante. 
Manoel · Ribeiro, idém. - · 
Izidoro Mar~ins, i~em.o . 

.Tosé Carrera, ajustador mecauico. 
F. J. Nogueira, _ferreiro ~ 
Joaquim Pereira., . ajudante. 
Arthur Thaddeu, ·funileiro. 
Sebastião Moreira. idem. 
.João Claro do Nascimento, pintor. 
Domingos Morgado, ajudante medidor •. 
Frederico da Silva. idem. 
Tiburcio Reinstop~ idem. 
Angelo Thaddeu, appa.relhador do ~az . 
Antonio Ferreira de Araujo, official de 

medidores. 
Romeu da Rocha Oliveira, ajudante. 
Ernesto Reinstop, torneiro. 
Luiz Martins, idem. 
A:ntonio Joaquim Tavares, ajudQ.nte . 
.João Joaquim Machado, pintor. 
François Déjean, gazista. 
Eduardo Baucherlo, engenheiro. 
Geraldino Dutra, appa.relhador . 
Giono Franciso Telote, conductor. 
Manoel Gomes da Silva, negociante. 
Antonio Alves Rodrigues, machirlista. 
Antonio Felisber.to, foguista. 
José Pegado, opel·ario. 
Luiz Chapelin, idem. 
Pedro Corrêa Lobo, telephonista. 
Bento Brochado, inspector dos assenden-

dores do gaz. _,-___ , 
José Monteiro, idein. 
José da Motta, idem. 
Antonio Luiz Corrêa, idem. 
José Duarte Pereira Brochapo, idem. . 

· José Monteiro .Junior. ajudante do inpector· 
idem. 

Manoel Monteiro. accendedor de gaz. 
Manoel da Cunha, ajudante do inspecto1• 

idem. . 
Da1•io _Fernandes, -accendedor de grt.~ .rio 

2o districto . 
Antonio Ba.rradas.idem. 
Antonio Ferreira,· idem. 
Joaquim da Silva., idem. 
.Tosê Martins, idem. 
Alberto Ribeiro, _ idem. 
Antonio Cerdeira, foguista. 
Antonio Lopes da Silva Neves, idem. 
João Magalhães da Silva,. idem. 
Luiz Pereira, idem. · 
.Tosê Caetano, idem. 
José Gonies dos Anjos, idem, · 
Manoel de Oliveira Beltrão, idem. 
Antonio.Pereira do Lago, idem. 
João Fernandes.Rodrigues, idem .. 
Antonio Silva, idem. · 
~ntonio Augusto Alves de Sá., idem. 
Manoel Josê ·Ribeiro, idem.. • 
José da Silva, idem. -
Julio de . :Mello, idem. 
Joaquim Pires de Almeida, idem. 
Manoel .Joaquim,: idem. . -- . 

·Manoel Coelho da Silva., idem. 
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Marcellino Rodrigues,:idem. 
-João Gonçalves Coutinho, idem. 
Agostinho Martins . . iriem. 
Adriano Pinto Mendes. idem. 
. João Francisco Santos. idem. 
Joaquim Gonçalves, idem. 
Manoel Ferreira, idem. 
Pedro José Soares, idem. 
Francisco Ramos, idem . 
. João Càrdoso de Oliveira, idem. 
Manoel Pedro dos Santos, idem. 

.. Luiz Frederico Aroeira, idem. 
Domingos 'Alves Caseiro, idem. 
Marco li no Teixeira, idem. 
Jacintho de Medeiros. mestre. 
J·oaquim Rodrig,ues Costa, idem. 
Manoel Fernandes Cà.uca., mestre. 
José Antonio de Almeida, caixeiro. 
Manoel de Pinho, caixeiro. 
Manoel de Mello, contra-mestre. 
Antonio Joaquim Tavares. 
José Marcajote 
Manoel Joaquim Ribeiro. 
Sebast1ão Amancio.· 
Jean Gouvea. 
Emílio Dupont.· 
Francisco da Silva, foguista. 
•Felix Moreira, idem. 
Manoel Cardozo Oliveira, idem. 
Onofre do Carmo, idem. 
Manoel Lourcnço, ·idein. 
Antonio :Maria da -Silva, idem. 
José Ayres, idem. 
José Moreira,. idem. 
Felix José de Miranda, idem. 
Manoel Carreira 1-Iachado, idem. 
Francisco Soares. idem . 
.. 4.ndré de Forios, idem. 
Alexandre da Silva, ·idem. 
Felippe Gonçalves, contra-mestre. 
Agostil.1 h o Ferreira, foguista. 
D•Jmingos Gonçalves de Carvalho, idem. 
Manoel José Martins, idem. 
Ceza1• de Almeida, idem. 
Fernando Manoel da Silva, idem. 
Manoel Gomes da Fonseca, idem. 
Antonio de Jesús, idem. 
. Joaquim de A~meida, -idem. 
Francisco dos Santos, idem. 
Manoel Pinto, idem. · 
João Benedicto Fernandes, idem. 
José Lourenço, idem. 
Manoel de Oliveira, idem. 
A velino Buroso, idem. 
Manoel Antonio Ribeiro, idem. 
Manoel Josê, idem. 
Antonio Ribeiro, · idem. 
Joaquim Hem•ique Pinheiro·, idem. 
Antonio Fet•nandes do Arnara.l, idem. 
José Maria .Plnto, ·idem. 
.João de Mattos, idem:. 
A velioo Gonçalves. , 

Pedro Sebés, idem. 
Albino . Torres, idem. 
Joaquim de Souz(t, idmn. 
Frn.ncisco ·Gomes. idem. 
Francisco J. de Medeiros, idem . 
Antonio Maximo, idem. 
Manoel de Souza, Dias, idem. 
Manoel Simões. idem. 
Fernn.ndes Neves, idem. 
Manoel Rodrigues Guêlha, idem. 
Pedro Francisco da Silva, idem • 
José Martins Machado, idem. 
Manoel José Piment::t, idem. 
João Antonio, idem.-
Augusto Duarte. idem. 
.José Gonçalves, idem. . 
Antonio de Figueiredo, idem. 
João Ribeiro de Carvalho. idem. 
Manoel Diniz, ülem. · 
.Josê Pereira 2'J, idem. 
Hermano Sehfer, idem. 
Thomê de Souza. idem. 
Augusto Pachecó, idem. 
Manoel Joaquim, idem . 
. José Martins 3°, idem~ 
ítozalino Vaz de :iHacedo, idem. 
João Fernandes Rodrigues, idQm. 
José Santiago, idem. 
Alfredo Gonçalves, idem. 
Antorüoda Silva Lopes, idem. 
.José Si vilha, idem. 
Manoel de Souza. Mello, idem. 
Antonio Carneiro, idem. 
Antonio Coimbra, idem. 
.José Nogueira., idem. 
Antonio ,José Ca.rdozo, idem. 
Antonio Vieira do Souza, idem, idem • 
Augusto Cruz, idem . 
.losé Vieira., idem. 
.João Ribeü·o, idem. 
Antonio Machado, idem. 
Antonio Fornamlo 2", idem. 
.João Manoel Ma1·tins, ideín. 
José de Oliveira Lotta., idem. 
Francisco de Almeida Barboza, . idem. 
Antonio Maria ela Fonseca, ideni·. 
Vicente Fernandes, idem. 
.João Pereira Martins: idem . 
Antonio J. Fernandes; idem. 
Manoel FeL'na.ndes, idein. 
Manoel .J. Martins, idem. 
Sebastião Fernandes Lopes, idem. 
:Nlanoel J. da -Silva, idem. · 
J. Pedro Galdino dos Santos, idem. 
Seraphim.Dominguef:', idem. · · 
Avelino Barreiros, idem. 
José Pereira, idem. 
João .José Ferreil'a, idem. 
Domingos José Silva, idem. 
Theodoro Louzada, .idem. 
José da Siva Ta;vares, idem . 
Antonio Fernandes, idem. 
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Antonio J. Teix.aira, idem. 
Antonio Gomes Miranda, idem. 
Albino Antonio, idem. 
Domingos José Martins, idem.· 
Celestino Rodrigues, idem. 
. reronymo dos Santos, idem. 
.T oaq uim Alves kodrigucs, idem. 
Manoel J. da Silva 2°, idem. 
Manoel Pereira Nunes, idem. 
José de Serqueira, idem. 
Antonio Cabral, idem. 
Manoel dos Santos Salvador, idem. 
. José Ad1•iano Ta.vrLres. idem. 
José Barbosa, idem. 
José dos Santos, idem. 
• Tose Manoel Gomes, idem . 
. To sé Ferl.'eira, idem. 
Joaquim da Cunha, idem. 
.Tosé Gonçalves, idem. 
Manoel Pires, idem. 
Miguel Pintq, idem. 
Manoel Martins, idem. 
Guilherme Martins, idem. 
Sebastião da Graça, idem. 
. To sé Lopes, idem. 

·A velino Rodrigues, 2° idem. 
Antonio Barbosa, idem. 
João Manoel Marques, idem. 
Manoel Corrêa Gomes, idem· 
Vicente Fernandes Amaral, idem. 
Antonio Julio, idem. 
João da Silva Manoel, idem. 
Arthur Peixoto, idem. 

. ,Manoel da. Fonseca, idem. 
· José Maria Thomé, idem. 

Thomé F'errcira, idem. 
José Joaquim da. Cunha, idem. 
Antonio Ribeiro, 2° idem. 
Manoel Coelho Cota, idem. 
Joaquim Cal'valho, idem· 
Manoel J. de Oliveira, idem. 
Manoel Augusto, idem. 
. Toão de FreHas Souza, idem. 
José Antonio Clara, idem. 
Agostinho Cabral, idem·. 
João Baptista. Costa, idem. 
Custodio da Silva, idem. 
Manoel Ferreil•a Bento, idem. 
Manoel Ferreira Pinto, idem. 
Francisco da Silva, 2° idem. 
João de Souza Martins, idem. 
Antonio da Silva, idem. 
Manoel.J. Ribeiro, idem. 
José Maria Ribeiro, idem. 
JoSê da Silva, idem. 
Antonio Fernandes, idem. 
ManoeJ Alferes. idem. 
Joaquim do Nascimento, idem. 
Domingos J osê .Souza. idem . 
ManoeL Antonio da Silva, idem. 
José Martins 2°. idem. . 
João da Costa, idem. 

Avelino Gonçalves, idem. 
Hemrique Freire; idem. 
José Maria da Costa. idem. 
José Henrique,idem. 
Antonio Joaquim de Souza. idem~ . 
Caetano da Silva. idem. 
Antonio Malhoca, idem . 
Antonio Gonçalves, idem. 
Francisco Ramos. idem. 
Antonio Pedro dos Santos, idem. 
AntonioJosé da Silva, idem. 
José Martins Machado, idem. 
Antonio Joaquim Gonçalves, idem .. 
João Vieü•a, idem. 
João Pacheco, idem. 
Antonio Bastos, idem . 
Manoel José Pereira, idem. 
Justilíano Lima. idem. 
Joaquim Ferreira da SilYa. idem
Romão Fernandes. idem. · 
José Espindola, idem. 
Pedro de Mattos. idem. 
Domingos de Oliveira, idem. 
José Pereira, idem. 
José Vieira Martins, idem • 
Manoel Francisco, idem. 
Antonio Joaquim, idem. 
Antonio de Pinho, idem. 
Candido da Paixão, idem. 
João Augusto, idem. 
Arlindo José Domingues, idem. 
Joaquim Gonçalves, idem. 
Antonio da Costa, idem. 
Manoel Joaquim da Silva, idem • 
Oscar Fm•roil•a, idem. 
Antonio Monteiro, idem. 
Josê V areia, idem. 
Antonio Nogueh·a, idem. 
~alaquias Ramos · Pauto, idem. 
Antonio Alvos, idem 
Pedro José Soares, idem. 
José Ferreira Reis, idem. 
Abilio Nogueira, idem . 
Delphim Gonçalves, idem. 
Joaquim Marques, idem. 
Manoel Cabral. idem. 
Monoel Constantino. idem. 
André Fernandes, idem. 
Manoel Ferreh•a Barros, idem. 
José Antonio B!.lorboza, idem. 
Antonio Alves Rodrigues, idem. 
João Manoel da. Silva, idem. 
José Joaquim Velloso, idem. 
Antonio Fclisberto, idem. 
Francisco Dias, idem. ' 
Delpbino Antonio Gonçalves, idem. 
.Joaquim Alvos dos Reis, idem. 
José Martins, idem. 
JoSé Daniel, idem. 
Domingos Gonçalves, pedreiro. 
Bernardino Cataldi, idem. 
Ma.,lloel Ramos, idem. 
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A velino Esteves, canteiro. 
Caserniro Vianna, pedreiro. 
Antonio Silveira Dutra, trabalhador. 
Victorino Vianna, idem. 
Ricardo de Medeir-os, idem. 
Xavier Lopes, idem. 

. João José da Silva, idem. 
. José da Costa, idem. 
Joaquim da Silva, idem. 
Frederico de Souza, idem. 
João Caldeira, idem. 
.José Teixeira. idem. 
Romão Pinédo. 
Antonio da Rocha, idem. 

:Sebastião Cairo, idem. 
.Francisco Gomes, idem. 

5° Distdcto 

Alexandre de Oliveira, ajudante do in-
.;.;,;pector. 

Raphael Soares, accendedor de g-a.z. 
Luiz Gonçalvas, idem. 
Manoel Rodrigues, idem . 
. Joaquim da Silva., idem. 
. José de Carvalho, iclem. 
Manoel Pinto, idem. 
Perfeito Ribeiro, idem. 
. Joaquim do Couto, idem. 
!José Pinto, idem. 
. José Antonio, idem. 
Josí! de Oliveira, idem. 
Lourenço Marques. idem. 
Valeriano Verez, idem. 
Aovclino Manoel, idem. 
•Cassiano dos Reis, idem. 
. João Maia., idem. 
Manoel Soat•es, idem. 
Manoel Simões, idem. 
·Domingos Durão, idem. 
Luiz Rodl'iguos, idem. 
Abilio Dias Pe1•oira, idem. 
. João Pereira. Ramos, idem. 
Manoel de Oliveira, idem. 
Manoel Coelho, idem. 

6° dist?'icto 

. Albino Martins, accendedor de gi'l.Z. 

. nosé de Oliveira. idem. 
Manoel Esteves, idem. 
Manoel Dias, idem. 
Li no de Assumoção, idem. 
João Constantino, idem. 
·Custodio Martins, idem. 
Domingos Rodrigues. idem. 
José Gaspar, idem. 
Antonio José, idem . 
. José Luiz Ferreira, idem. 
Albino dos Santos, idem. 
Joio Manoel, idem. 
Aléxandre Augnsto, idem. 

Francisco dos Santos. idem. 
Vicente dos Santos, idem. 
João .Yiarinho, idem. 
Manoel Nogueira, idem, 
Antonio dos Santos. idem. 
Manoel de Menezes, idem . 
A velino Rocha. idem . 
l\-Ianoel da Silva. idem. 
Bernardo Pereira. idem. 
Antonio Joaquim i\'laria.no, üt~m. 
José )Ialachias. idem . 
Antonio J. da. Costa. idem. 
Boaventura Francisco Corrêa. idem. 
Domingos Antonio.Costa. idem. 
Antonio Miranda. idem. 
Manoel de Souza. idem . 
Antonio Lopes, idem. 
Antonio Machado Soares. idem. 
João Gomes, idem. 
Antonio Ferreira Alves Pinto, iuem. 
Augusto Teixeira Uma. idem . 
Antonio J. Vieira. idem. 
José Narciso Pereira. idem. 
José Martins. idem. 
José Nog11eira. idem. 
Florenço J. Machado. idem . 
.Joaquim Moreira Perpetuo, idem. 
.Joaquim de Souza Mendes. idem. 
José Bastos. idem . 
Manoel Neves, idem. 
Joaquim Go nes da Fopseca., idem . 
Serafim Pedt•o do Almeida,,irlem. 
Antonio Pere]ra. idem. 
.Joaquim Alvos, idem. 
Antonio 'Mattos. idom. 
Bento Luiz Gonçalves Ra.llo, idem. 
João Dias, i dom . 
Francisco Ro~ha. Iclcm. 

7" lJist,·icto 

José da Costa,, accondodor de gn.z. 
t'1'icto • 

Joaquim Paulo de Oliveira, idem. 
Antonio Braga, Idem. 
Antonio Rabelo, idem. 
José Duarte da Silva. idem. 
José Francisco da Rocha. idem. 
Custodio Rodrigues, idem . 
Iguacio de Freitas, 1dem . 
Domingos Manoel Martins. idem. 
Guilherme Gonçalves, idam. 
João Nogueira. idem. 
Adelino Rabello. idem. 
João Belmiro. idem. 
José Maria, idem. 
Antonio Sobl'inho. idem. 
Domingos Ferroir~t. 3dem. 

3° Dist1··icto 

· José de Barros, :i.ccendodor de gaz. 
M;;tnoel Marques, idem. 

6f.3 
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João Loüreiro, iQ_em. 
Maximino Pach~co; idem~ 
Joaquim Moitüib'o, idem. 
Joaquim · Ferreira, . idem. 
Antonio Lopesu idem·. 
Joaquim de Oliveira: idem. 
Francisco da Silva. idem. 
Antonio Rosa, idem. 
Henrique de Medeiros, idem. 
Joaquim ]3arbosà, idem. 
Manoel da. Costa, idem. 
A velino Lopes,.idein. 
Manoel JanuaÍ'io, idem. 
Domlngos . Soares, idem. 
José Gonçalves, idem. 

Lista de assignatw~as dos operarios e prole· 
tarios que subsc?-e'l'e1·am. o p1·otesto contra a 
'l'accinação ob1·igatoria 

Herú1ilio José Gon,çalves. 
Adolpho Sa:nches Ferrão. 
José Ramos Junior. 
Thelema.co Hostilio Cerv:.tntes. 
Orlando José Rodrigúes. 
Manoel José Soares: 
Paulo Trajanó de Oliveira. 
João Dionizio ·de Sant' Anna. 
Rozendo · M. da.mpos. 
Ame rico Eugen.io Rod1•igues. 
Alcino Eugenio Rodrigues. 
Carlos Manoel Dias Lopes. 
Alf1•edo Evaristo Corrêa, l 
.Joi:·ge de Freitas à~tro.. . . 
~er~~ino ~~maceno ~~~:O:á. Aguiar. 

1 

'\! ustt.mano r m to Martins. 
:\:th~r Martins Conceição. 
Monciarde Alcantara. 
Ladisla.u Ba.ptíst11 de Oliveira. 
Antonio Felippe Mascarenhas. 
Osca.r Alves. 
Francisco IgnaCio. 
Oscar Augusto de A vcllar. 
Alvaro Ladisl'a.n Martins. 
Lauriano Olegario . Fernaníles Lopes. 
Antonio Nunes. 
"Moysés Qandid<? Dias. 
Affonso Luiz de Lemos. 
Felicio dos Sari tos. 
Oscar Mendes de Carvalho. 

·• Gustavo· Pe~eii·a da Silva. 
Oscar Sousa. Junior. 
. João Baptista. . 
Hermenegildo Felippe de Freitas. 
Claudionor ~~aria Lima. 
Samuel Uhaldo ~avier. 
Euclydes Dia,s de Ma.g~lhães. 

. Ernesto GonçaLves do Alv:n•enga. 
• Ayres Hem•iq ue de Sél.. · 

Diniz Natividade Genino. 
Manoel· Francisco do Paula Senna.. 
AntonioPadua de souza·Brn,ndão. 

Urobelino dos Santos Pinto Junior. 
Alberico Maia:.· · · 
Arlindo HerctÜando Apostolo. 
Luiz Soares de Lemos. 
Antonio Martins·. · · 
Juvenal Benedieto Hillario. 
Francisco Antonio Carreirá. 
Manoel Antonio. da PurificaçãO .. 
Eurico Miguel Dias. 
Aninos Ansonio. Bordallo. 
Napoleão Salvádor. 
Sylvio Athos Leonardo. 
Amilcar Rocha Sampaio, telephenista . . · 
Alvaro Lima Ta:varesda Silva, .emp_regado. 

1° districto 

José Alves acc~ndedor. d(_3. ga.z .. 
José Palomanes; ·idem. 
Joaquim Dias •. idem. 
Manoel Joaquim Esteves, idem .. 
Luiz Antonio, idem. 
José ·soa,res, idem. 
José d'Araujo, idem. 
Manoel Luiz, idem. 
Luiz Ferreira, ieem.~ 
Diamantino Bastos, idem .. 
Manoel Passos, idem. 
José Pereira, iJem . . 
Antonio Joaquim de Car.v-alho, .idem •.. 
José Dias, idem. · 
Manoel Ro balinhQ.7.ld,em·,. 
Albino Barboza.,. idem .:. . 
Bernardino de CarvaHlô. idem. 
l~aphael Canto, idem. 
José Maria Pombo, idem. 
E. T. Farley, empregado. 
Zeferino L. Fereeira, idem. 
Christiano Taddeu, secção de obras. 
Antonio Carlos Cordeiro, idem. 
Guilherme Marques, idem. 
Antonio Fernandes de Almeida, operario. 
Antonio José Duarte. 
Manoel Alves Carvalhosa. 
José Alves Pinto. 
Candido de Souza Passos. 
Porphirio Antonio Fernandes. 
Manoel Janario dos Santos Lins. 
Joaquim Vieira da suv~L 
Jorge Villela. · 
Salvador Pereira Machado .. 
José Maria.. 
Fernandes Caudi:y· •. 
Francisco Xavier. 
Frederico Vicente de · Oliveir·a. 
Ricardo de Souza. Rosas. 
Bonifa,cio de Andrade e Silva. 
mstevam Dias NOl'ODhlll. 
Sabino Duque Estrad(l. Meripa,. 
Angelo Mica,s Con:troiras. 
Manoel Cardoso .•. 
Albino Ponte. 
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::Vlanoel FragueiroRamos. 
Bern,ardino da Silva Ribeiro Filho. 
José da Silva Santos. 
Gonçalves Antonio da Silva.. 
Salvador Cerbella. 
Antonjo Molinario. 
Salvador Magdalena. 
Domingos Cal vano. 
José Cardoso . 
Ernesto GonçaLves Lenate. 
Joaquim Ferreira:.. 
Arthur José Valença. 
Candido Paixão de Oliveira BritO. 
. João Gomé. -
Quintino Titulo de Pomoceuo. 
Manoel Francisco de Almeida. 
Antonio Guedes dos Reis. 
Francisco Marcelino Ignacio Assis. 
Sebastião de Oliveira Brito. 
Benedicto Braga. 

· Nicoláo Magda.lena. 
.Joaquim Teixeira Bastos. 
Antonio Rodrigues. 
Augusto Monteiro. 
João Ruiz Gonçalves .. 
Antonio Brito Dantas. 
Xavler Paixão dos Santos. 
CÕnzaga Bastos. 
Felicio dos Santos. 
Thomaz Abrantes da Silva. 
Cypriano Breco Monteiro. 
Felisb~:Jl'to de Carvalho. 
Domingos da Silva Dantas . 
.Agaoito Su,ntiago José da, H.ocha. 
José de Oliveira e Silva. 
Manoel Pereira da Motta. 
Antonio Gonçalves. 
Antonio José de Carvalho. 
. rosé Mendes da. Custa Santos. 
Manooll\Jarques André. 
.Tosé Nestor Monteiro. 
. Josó Alfonso Alves. 
Joaquim Ferreira. 
Yra.m de Oliveira. Braga. 
:Manoel Souza Junior. 
Getulio Gomes. 
A' rogo dc·Euclides da SLlva., po:t:• nã.o sa-

bm• escrever Candido Antonio dos Santos. 
Oscar Rodrigues. 
Manoel Frn.acisco. 
Bernardino Rodr>igues de Mendoça. 
.J oaquina Leornada da Conceição. 
Joaquim Fernandes de Oliveira. 
. Toanna do Rozario. 
Manoel Pereira de Mattos. 
Percilianna Candida Pereira. 
Margarida Martins da Silva. 
Antonio Ribejro. 
Clomentina Martha Pereira. 
Antonio André Castro. 
Manel Pek Roque. 
Sora.phim Peixoto. 

Dolores · Chalmel'on. 
Joaquim Borges de Oliveira. 
Adão Machado. 
Antonio Alves Machado. 
Joanna Machado. 
Pio Alves de Azevedo Maia. 
.Tosé Fereira dos Santos. 
José Lopes. 
José Alves Guimarães. 
Antonio dos Santos Pinto. 
Luiz Ramos. 
José Francisco Bastos. 
Ali pio de Souza Rego . 
A rogo de Joaquim de' Azevedo, Alipio de 

Souza Rego. 
Manoel Antonio dll. Rocha. 
A rogo de Manoel Alfonso, Manoel .Rocha. 
Manoel Cardoso. 
A rogo de Antonio José Christino, José 

Francisco Bastos. 
A rogo de Diego Cn.rlos Dias Nette, Ma.-

noel A. Rocha. 
Deoclato Pereira Lopes. · 
A rogo de Roque Leite, José Lopes. 
Estevão José Pereira. 
Joaquim Francisco Lopes. 
Luiz Machado Netto. 1 

A rogo de Geraldino da. Silva., José Lopes. 
A rogo de Emilia.no A'lves de Mello, Alipio 

de Souza. Rego. 
João Frll.ncisco de Mello. 
Albino Martins. 
Augusto Henrique dos Santos Pestana. 
Alfredo Francisco Lopes. 
Manoel Brandã.o da Silva. 
A :rogo de Amelia. Ma.noel Brandão da Sil-

va. 
Horacio Paula de O li v eira Gulma.rães. 
Pedro Alcantara Siqueira . 
Podro dos Sa.ntos Par anhos. 
Salvador da Silva Costa . 
Fr•ancisco da Rosa. F'ii.tlho . 
José M. Carvalho. 
Manoel Silva. 
Euclides Mendes. 
José F. M. 
Frederico Fria. 
Morcolino Silva. 
Alvaro Evaristo. 
José Vieira. 
João Vieira. 
Antonio Souza . 
Armando Silva. 
José do Rego . 
José Augusto. 
Elidio Martins. 
Jeronymo Rodrigues. 
Antonio de Oliveira. 
João Pires. 
Pedro Cruz. 
Joaquim Souza. 
Francisco Borges. 
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,Ra.ulM. 
José Nascimento. 
Pedro Antonio. 
José Fia lho. 
:Paulo Gomes Cardoso. 
Augusto Gomes Cardoso. 
· Exequiei Pedro Barbosa. 
Francisco Claudio da Silva. 
Antonio Gloria. 
Benjamin Ig lesias Dodrigues. 
Aristides Pereira de Carvalho Lima. 

. Candido Dual'te da Silva. · 
João Silva Brito. 
Manoel Gonçalves da. Silva. 
José Pautana. 
Antonio Rezende. 
Antonio B. Fonseca. 
Henrique Miranda. 
Henrique Soares. 
João Amado. 
M. P. Mello Vianna. 
Laurentino Gaspar Ramos. 
Ceciliano X. de Oliveira. 
R~ymundo Teixeira Botelho. 
José · Simões da Silva. 
Alberto da Fonseca Aresta. 
Ladislâo José Pereira. 
José de Castro Heitor. 
José Garcia Henriques. 
José Antonio da Torre. 
Fernando Felix Pereira. 
Manoel Machado. 
Joaquim Moreira Mendes. 
Manoel Machado de Andrade. 
José R. Fonseca. 
José C. dâ.'Fonseca. 
A rogo de José Viegas, Antonio Bar1•os. 
Arogo de Adeiino Marques, Antonio Mar-

fJues Sampaio. 
Antonio Marques Sampaio. 
Antonio da [4'onseca Costa. 
José Garcia do Magalhães. 
A rogo de Altino da Costa Rodrigues, José 

P. da Silva Guimarães. 
Adolpho Bento Corrêa. 
Ja.mes das Neves. 
Nicoláo da. Silva Quintier, 
. José Barbosa Bragança. 
Abel dos Santos. 

.. Jená.ro Fernandez. 
Miguet·cyrelli. 
Paschoal Siciliano. 
Joã.o Marçal. 
Silvino da · Rocha Ribeiro. 

. José Ferreira de Oliveira. 
Manoel · Gomes. 
Joã.o Gomes. 

· Palmirce de Souza. 
Jos6 Gonçalves Lucas. 
ManoeL Machado. 
Manoel Gonçalves Ribeiro~ 
João Teixeira ·Dias .1 

Manoel · Franci.sco Cruz. 
Antonio Nunes. 
Amphiloquio · C. Niemcyer. 
Mathias Sampaio. 
JoãoAntonio da Motta. 
Alcides da Silva Bastos. 
Antonio Geo1•ge de Lima. 
Manoel Rodrigues de FigueireJo. 
José Leonardo dos Santos. 
Manoel Dias Ribeiro. 
Manoel de Souza Junior· 
Gregorio da Silva Conceição . 
Antonio Joaquim Teíxeil•a. 
Delphim Manoel. 
João da Rocha Lopes. 
Maria das Neves Lopes. 
Esmeralda da Rocha Lopes. 
Ensolina da. Rocha Lopes. 
Aurelio da Rocha Lope.s. 
Jc..ão da Rocha Lopes Filho. 
Antonio da Rocha; Lopes. 
Faustina Candida Aguiar. 
Antonio Fet•nandes. 
Franklin Ribcil•o Rozendo. 
Maria do Carmo. 
Manoel Borges Machado. 
João Baptista. 
José Antodio Rodrigues. 
José Nunes dos Santos. 
Luiza Nunes dos Santos. 
Delphina Nunes Machado. · 
A rogo de Virgilio dos Santos, José Nunes 

dos Santos. 
Henrique Machado Lopes. 
Luiz Dutra Ci1ndido. 
R!\ul Machado Lopes. 
Manoel Marques. 
Affonso da Costa e Silva. 
João Vicente Esteves, o1Hcio, pintura. 
RoU Ferruccio, pintor. 
André Peres Vasques. 
Evaristo Gozalves Gonzalves. 
Americo Marcellino de Castro. 
João Baptista.Pereira. Ramos. 
João Dias dos Santos. 
Ivride Francesco. 
Jacintho Magalhães Cost<L. 
José Pinto Martins . 
Celestino José Martins. 
Olympio .Tos(~ de Mello . 
Aristides Joaquim Mendes. 
Leonor Henriqueta Mendes. 
José P . Vasques. 
Nuncio Desiderio. 
.José Po1•tella • 
Pedro San Martin. 
Manoel San Martin. 
Antonio dos Sa.nto:~ . Ca1•neit·o. 
Adela Delacha.ux. 
Alfredo José Gomes. 
José Joaquim de Almeida.. 
Jesiro Gonçalves_. 
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Demetrio Gonçalves. 
De me trio Gomes. 
1\'Ianoel Barreiros. 
Germano Ruas. 
Eduardo Gouvêa e Silva. 
Alfredo Francisco Borges. 
Antonio Fernaddcs Dias Sobrinho. 
Joaquim Franr.isco da Silva. 
Antonio José Ferreira.. 
Antonio José Borges. 
Domingos Fcrraira Marques. 
. José Manoel Rodrigues. 
Alfredo Marques Leitão. 
Joaquim Coelho dos Santos. 
Alexandre da Cunha. 
Manoel Martins. 
. José Francisco de Almeida. . 
Manoel Pereira.. 
Antonio Fer·reira da Costa. 
Alberto Ri beiro. 
Manoel MaPques da Silva. 
Antonio Ferreira. 
Emerenciana Esteves. 
Vicente Moura. 
Andl'é Moura. 
.Antonio Moura. 
.Dolores Peres Daranda. 
Albano Ribeiro Miranda. 
José Barbosa. 
José Manoel Fernandes. 
Firmino José da Rocha. 
MonJel Francisco ivlartins. · 
Marcilio . Gomes. 
Antouio Martins. 
Quirino Justiniano Ferreira. 
Anacleto Ca.rolino dos Santos. 
João Ferreira Marques. 
:\Ian~el Sotto Rodrigues. 
João Mario de Souza. Santo~. 
Raymundo Antonio Vidal. 
Augusto Lopes. 
Alfredo Luiz da Cunha. 
Antonio Barbosa. 
José Francisco Conceição. 
Manoel José Dias. 
Rugno Lisboa. 
Alfredo Pereira. 
Firmino Cabral. 
Agostinho de Souza. 
João Ferreira Marques Filho. 
José Ferreira Marques .Filho. 
Alf1•edo. Souza. 
Affonso Carlos Trindade. 
Branca de Mattos. 
Felismino Machado. 
.José de Mattos. 
Francisca de Mattos. 
Jayme de Mattos. 
Lmz José de França. 
Maria Consta.ncia. 
lsmenia Rodrigues. 
Augusta. Freitas. 

Vol. IV 

.Marcos Justino Gonçalves. 
Olympio Ferreira da Silva. 
.João Ferreira Salles. 
Manoela O. Braga. 
José DLtran Ramos. 
Anton ia Francisca dt~ ConcEição. 
Gervasia Maria. da Conceição. 
Maria Candida. 1 
Perciliana Ma. ria da Conceição. 
Victor Julcs Blanclmrd. 
Elisa. BLanchard . 
Sabina dos Santo.'3 Thomas:a. 
Thomasia dos Santos. 
Carmem Talaveira Chumbinho, 
Claudio de Mello. 
Argentino de Mello • 
Dolores Chnmbinlto. 
A!f1·odo de Mello Chumbinho. 
Domingos Moreira dos S3.ntos. 
Philomena de .Jesus Pereira. 
Antonio Moreira dos Santos. 
José Rodrigues Villa Nova. 
Albino Martins Ferraira. 
Manoel ~Iathildes dos Santos. 
_,\melia Pereira de Mello . 
MaPia José Du:.1.rtc . 
Faustino Manoel Braz. 
Julio Rolina. da C1·uz. 
Lauriano Peyro. 
José Fr<.mcisco da Silva. 
Jusé Macllad.o da Rocha. 
N. Julio Paris. 
Eduardo Tavares Pereira. 
Manoel da SiL);a, Bago. 
Egydio Barbosa. 
Antenar Valle. 
Angelo Ror a to. 
Esthcr da. Silva. 
M:tria da Silva. 
.José Ferreira. 
Rita Maria da Silva. 
.José Louren,;·o Lopes. 
Eugenio ALves. 
Silvestre de A breu. 
José Botelho. 
Francisco Machado Pereira. 
Antonio Firmo Nunes. 
Ar.mindo .-\ntonio. 
Manoel Lopes. 
José Lopes. 
Armindo Lopes. 
Francisco Lopes. 
Deolinda Maria da Silva. 
Guioma.r da Silva. 
José Baptista da Silva. 
Carrellos Baptista. da Silva. · 
Abel Antonio Nunes. 
Candido Rios. 
José Ferreira Gomes. 
Bernardino Ferreira da Costa. 
Alcibíades Gonçalves. 
Onofre da Silva Vargas. 
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Marc~llino Silva. 
Antonio Tei:x:éh::a. 
Antonio Ferreira. 
Alberico Dias dos Santos. 
Damião da Silva Loureiro. 
Antonio Barbosa. 
Zacharias Ferreira Alves, musico. 
Francisco José de A vila. 
Pedro Antonio Pinheiro: 
Luiz Alves Teixeira. 
Joa.q uim Lopes Araujo. 
Aurelio Cesar. 
Miguel Machado Rocha_ 
João Machado Rocha. 
Dionysio Ferreira Gomes. 
Cassiano J. da Silva. 
Antonio Pereira da Silv:1. 
Francisco Cal'Valho. · 
.José de Maéedo. 
Nicoláo Marcondes. 
José Fernan.des de Souza. 
Antonio Ferl'eira Martins. 
Clara de Senna Martins. 
I-Iugo de Senna Martins. 
João José d~~ Senna. 
Angola Maria da Conceição. 
Arturio José Corrêa . 
. João Baptista. 
Olympio de Oli-veira. 
Raphael ALiante. 
José Francisco Borba .. 
Pedro Manoel Martins'. 
Seraphim Ribeiro Gomes. 
FranciscO · de Carvalho. 
. José da Rocha. 
Seraphim Moreira d3 .. su·va .. 
Manoel Rocha. 
Francisco Rocha. 
Pil.ulo Rocha. 
quintino FernandeS'. 
Antonio da Rocha. 
Paulo Pereira ·da Motta. 
Damiana Maria da Conceição . 
Paulo Netto. . 
Antonio Custodio de AlbucglerCJ.ue. 
. João Gualberto Cruz. 
Armando Joaquim.Bo1•ges. 
J.oã.o Ribeiro du. Silva. 
Aurelio Ferreira da Siiva. 
Domingos Fe1•reiea da Silva~: 

· Arnaldo P. dos Santos. . 
.José da Silva Duarte. 
Manoer da Silva. 
Ricardo Ramos da Silva. 
Venedito da Silva. 
Augusto da Silva. 
João Baptista Pereira. 
Manoel Joaquim- .. 
José Antonio Albuc1ue1'que. 
Francisco Pereira da Silva. 
Oscar Menatorio Barreiros. 
. Joaquim Marq_ues d~ Sá.. 

Fortunato Magalhães. 
João Lima. · 
Jo::é Rodrigues dos Santos. 
Adolpho A. Gomes. 
Manoel Antonio Esteves. 
Antonio Cárdoso. · 
Anna da Conceição. 
Alfredo Caldeira. 
Manoel Simão. 
·Alfredo de Carvalho. 
Raphael Caldeira. 
Constantino· da Silva. 
Manoel Casemiro. 
Elisa de Casemiro. 
Dias Ferreira. 
Braga Freifu.s. 
Junior Dias. 
Manoel Barcellos • 
João Macedo. 
Lopes Ferreira. 
José da Rocha. 
Camillo da Silva. 
Canella Peixoto. 
Antonio Barcellos. · 
Marcellino Alves Dias. 
Mariana da Silva. 
Maria Emília da Silva • 
Julia da Silva. 
Jorge da Silva. · . 
Manoel Jorge. 
Aguiar Francisco da Silva. 
Laranza Peixoto. 
Dias Alves da Cunha. 
Ambrosio Ferreira . 
Bastos da Cunha. 
Izaias Alves da Cunha. 
Fernanda da Rocha. 
Antonio da Rocha. 
Manoel Francisco. 
Caetano Piloto. 
Manoel Quitandeiro. 
João Guimarães. 
·Francisco Guimarães. 
Casimiro Fraga. 
João Gonçalves. 
Raymundo Reis . 
Maximino Portella.. 
Manoel Chile. 
Manoel Ermidor. 
José Dias .. 
Antonio Igreja. 
Domingos Ferreira . 
Souza Dantas. 
Aurelio da Silvà. 
Manoel Fe1•nandes. 
Alexandre Ferreira. 
Nestor Alves. . 
Alvaro C ira de Araujo. 
Augusto Cira de Araujo, 
Manoel Ribeiro. . 
José Carregador. 
José Maria • 
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Candinho de Araujo. 
Braga da Roeha. 
Alonso da Silva, . 
:José Tavares. 
Simplício Nunes. 
Elvira da. Rocha. 
Mendonçã Leandro. 
Oscar da Silva. 
.José Costa. 
.José da Briga. . 
Rubens de Oliveira. 
Domingos Maciel .. 
. João Borre te. 
Abel Rodrigues da SUv~~. 
Hercules Guelfi. 
Josê Palmieri. 
Sebastião Marq_ ues. 

. Antonio Venancio .. 
. Antonio Pereira . 

. José Martins de OliveiL:a. 
Domingo Fort. 
Emílio Ramon. 
.José Vaz. 
Giovanni Pesce. 
Antonio de Castro·, 
Archiminho. Calaitr. 
Malagerides Faria. 
José Genovessi. . 
Aflonso Paulicelli. 
Pablo Menos. 
Francisco Moreir:J,. 
.João Vida!. 
Augusto /Ã.rnaral. 
Francisco Pinto de Barros. 
. Luiz Ferreira Salvador. 
Luiz José Barbosa. 
Francisco Antonio. 
. r o sé Soares Lei te. 
.José Seabra Ramall1o. 
Antonio Martins. 
Domingos Pereira dos Santos. 
Manoel Saraiva· de Mendonça. 
Alfre,lo de .Lüna. 
Mt~Jl'ia Emilia· Saraiv::t de MendonQa. 
Oscar Sar<.Ü va de :Mendonça. 
D:tocest\r Texeira de Castro. 
Carlota Teixeirtt de Castro. 
Arlindo Fernando de C ~stro. 
Luiza Antonia da Conceição. 
Eugenia Ma1•ia· da Conceição. 
Angelina Maria Per1leil"a. 
Honorio Teixeira de ·Castro~ 
Cecilia Teixeira de C:.~stro. 
. João Teixeira de Castro. 
Benedicto Pulcaro Ferreira.. 
Arminda. de Souza. 
Victor de Souza . 
Mario de Souza. 
Carlindo de Souza. 
. Joanna Maria do SantQ.~ 
Tertuliana. dos Santos. 
Augustin h a da Rocha, 

Alzira da Silva Oliveira. 
Elvina Albernaz e Silva. 
Luiz Pereira de Oliveira. 
Joaquim da Silva .Junior. 
Anna Albernaz da Silva. 
Ernestina Albornaz d,~ Silva. 
Amalia Albernaz da SU va. 
Manoel Fernandes de Oliveira .. 
Alice de Souza Carneiro . 
.José Ferreira d•~ Silva~ 
Joaquim de Almcid.a Castro. 
Raul Floriano da Cruz • 
Nilo José F1·ancisco. 
Antonio do Nascimento. 
Seraphim Gonçalves.· 
Vicente Bernardo. 
Urbano Cn,ralto . 
Manoel Disle. 
Antonio Rovereo • 
Antonio Gonçalves. 
Arthur Mendes. . 
Bonifhcio Freire da Ma,lta.. 
Domingos da Costa. · 
Antonio Ferreira G-omes. 
Antonio Lutz Teixeira. 
Manoel Oliveira. 
José Balthazar. 
Augusto de Oliveira. 
Domingos de OUveirt~J. 
Manoel da Co~ta Alves. 
Marcos Justino Gonçalves~ 
Francisco M. Martins. 
Albina Francisco dos Santos. 
Antonio Mariano de Sa.uza. 
Benedicto Ferreira Leite . 
Maria das Dores. 
Miguel do Carvalho. 
Antonio de Souza Ferr.eira . 
Nicola,u .o\.ntonio Pcreirr . 
Francisco Barboza. .. 
Pedro da, Silva. 
Bernardino dn. Silva Ribeiro. 
Diunizio Marques. 
Arroubo F'et•tniuo Erluai'do. 
l~erna.ndes M;1rqnes Catarim.L· 
.Antonio Marques Catarina. 
Lorenzo Bernardo GonçaJves. 
]1jloy Lopez. 
Joaquim de Almeida Castro. 
Virgino Paes. · 
.Juvencio A veir•o. 
Hemiq_ue Matozinho de Carvalho. 
Joaquim Peixoto . 
Manoel Francisco. 
Prudencia Castanho. 
Armando Matos. 
Manoel Aires. 
Manoel Soutelinho. 
Caetano de Oliveira. 
F.rancisco dos Santos • 
Vitalina Pereira. 
Romualdo de Oliveira. 
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Joaquhn da Mota. 
Joaquim Ramiro dos Santo-. 
João Affonso. 
Antonio Affonso. 
Baptista. Figuiredo. 
Izolario da Fonseca. 
. Joaquim Coelho. 
AlbinJ dos Santos. 
Albino Fern<1ndes. 
. Joaquim Barboza. 
Gastão de Souza Bar boza. 
Manoel Joaquim. 
Antonio Gonçalves. 
Feliciano de Souza. 
Benedicto Ramos. 
Manoel Rodrigues. 
. José Pinto. 
Antonio Bento de Bast.os. 
. SebastHi.o Ribeiro. 
Manoel José Barreiro. 
Maria Fausta. 
Nofro de Souza. 
Francisco Mathias. 
. Joaquim de Carvalho. 
Manoel Soutetinho. 
Miguel Garcia. 
Boreneto Concelo. 
Bernardo Faria. 
J'os~ Pinto. 
Francisco Barreto. 
Nicolás A veiro. 
Joaquim Pereira. 
. JJ osé de Souza. 
.Toaquim Fonseca. 
Verissimo Motta. 
'José · dcJ. Silva. 
F~lisberto Monteiro. 
Joaquim da Costa. 
Guilherme Martins .. 
José da Silva Duarte . . 
J osà CardQzo. 
Sebastião da Silva. 
Angelo Pt;reira. 
Bernardino Ramos. 
Josa de Lima. 
Antonio Ribeiro. 
.Silbestre Conçelo. 
Antonio Formozo. 
Manoel Alves. 
Joaquim Fernandes . 
.José Botelho. ·. 
José Portuguez. 
Manoel Castanho. 
Julio Pereira. 
Manoel Araujo. 
Ricardo Macedo . . 
Ricardo da Silva Soutetinho. 
Chica . da. Conceição~ 
Maria Pereira. . 
.JoSé Alves de Souza. 
· Abilio da. Silva Motta. 
Francisco de Ramos. 

ÀNNAES DA CAMARA 

Orizonte Conçetinho. 
José de Souza Gregorio. 
Delfim da Silva. 
.José Antonio. 
Pedro Mariano. 
Manoel Branco . 
Antonio Palio. 
Francisco Teixeira.. 
Colombo . 
.toaquim da Fonseca . 
lzequiel Teixeira. 
Quintino de Oliveira.. 
Antonio da Silva. 
Moreira Ramos. 
Tiburcio. 
Frederico Passos • 
Pedro Paulo. 
Dorotéa da Conceição . 
Domingos Duarte . 
Manoel Antonio Ramos. 
Manoel Bar boza. 
Antonio Mat•tins. 
Joaquim Alves Praça . 
Silverio da Motta. 
José Couceiro. 
A.ugusta Rod1•igues de Souzl. 
Georgina Rodrigues Souztt. 
Thomaz Luiz Teixeira . 
Diniz Eugenio da Rosa. 
Elvira l\Iaria Eugenia. 
Alice ~Iaria Brito. 
~-faria Francisca Mello . 
~Jauricio Eugenio da Rosa . 
:Maria Eugenia da Rosa . 
Henrique Ernesto Luiz Teix:eil·a. 
Vicencia Maria de Jesus. 
Adolpho José de 3-Iagalhães Pinto. 
Raymunda de Carvalho, 
Francisco Costa. 
J e sé da Costa. 
Antonio Ferreira Junior. 
Florestal Ferreira Junior. 
Dejanira da Silveira Junior. 
.Lizarda da Silveira .Juniot•. 
Cinira Silveira Junior .. 
Joanna Izabel Pinheiro . 
Francisco de Assis Brito. 
Oscar Joaq tllm de Souza. 
.João Antonio da Costa. 
Theophilo da Costa Passoli1. 
Minervina Braga. 
João José de Freitas. 
Vertulina. Catão. 
Alipio Pereira da Silva. · 
Francisco Paula Buscacio. 
Miguel Luiz de Sant'Anna. 
Romualdo Rosalina da Silva. 
Oscar Gonçalves de Alva1·enga. • 
. José de Oliveira. 
Horacio Romão da. Luz • 
Agostinho Guimarães. 
Manoel Cardoso da Silva. 
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.\ntonio Rodrigues Carpinteiro. 
Romão Lima Filho. 
. João da, Silva Velloso. · 
. João de Freitas Pimenta. 
. José Gomes da Silva. 
}.Janoet Bernardes da Silva. 
. José Longuinho Leitão. 
Felix Araujo. 
.Toão B:.tptista de Freitas Junior. 
:\ntonio Rodrigues Chaves. 
:Vfario de Queir·oz Murias. 
Pedro Fernandes M11ria.s. 
José de Brito . 
Octavio de Queir·oz Murias. 
Frederico Secundino Franco. 
·Carlos Borrattino. 
Herminio Teixeira. Pinto. 
João Freitas Pimenta . 
Leopoldino José de Oliveira. 
Geraldino Gomes Ribeiro. 
.Tosé Gonçatves . 
.João Candido Costa. 
\Ianoel Caetano da Silva. 
J. P. de Azevedo :vraia . 
.:\.rthur Carra.l. 
C. M. Prazeres. 
Victorio José de Carvalho. 
Henrique Torres F. Su.ntos. 
Franklin âo Amaral. 
Hermenegildo Vianna. 
João da Silv-eira Ramos . 
Luiz Lopes. • 
Hemeterio Julio de Paiv:J .. 
Geraldo Pereira de Souza. 
Alfredo Silva Campos . 
. João Carlos Pereira do Lago. 
• Ja.yme da Silva Leite. 
_'\.ntonio Nogueira Fernandes. 
Henrique Luiz Scharthm. 
. losé Ramirie. 
Antonino Rodrigues Nery. 
. João Loureiro. 
Qlympio Vicente da Silva . 
'Vicente Rodrigues da Cunha. 
. José B. Vasques. 
Eduardo de Moraes. 
. :\ntonio de Barros Telles . 
. João Farias Guimarães. 
;João Velho da Silva. 
Joaquim da Silva. · 
_\nnibal Daniel Sines. 
:\tfredo Martins. 
E1•asmo Honorio dos Santos. 
:Leonel Gomes da. Silva. 
Mario Ernesto de Souza.. 
.João Alexandrino. 
Emygdio da Costa Timotlleo. 
Capiião Eloy Henrique Flores. 
Fernandes Gonçalves. Cardoso. 
F1•ederico Proença. 
Alberto Luiz Fcnet. 
Emílio Al'dm . 

Clemente :\loreira.. 
Ameno Joaquim Alves . 
Horacio Candido :\foreira . 
~la.nocl Gonçalves Camillo . 
.João Alves :\loreira. 
Rodolpho Moreira Horta . 
,\Lcanço .Jou.quim dos Santos. 
PedrodílSil.va Netto . 
João Bernardo de Castro. 
~Janoel Pontes \Ioreira.. 
Jambé da Trindade . 
.José Julio de Balbi Santos. 
João A1·nal.Lio dos Santos. 
.loão Theophilo da Silva. 
Claudiu do .Araujo. 
Erancisco de :\.lbuquer(lue Lima. Junior. 
Guilherme .Aristides Tourinho. 
Mt\ria Gonçalves. 
Antonio Nogueira. Ribeiro. 
Fturencia. Nogueira . 
. José N og'liOirá Ribeiro . 
Luiz:.t Rodrigues. 
Maria. Amelia. de Souzí.J... 
Cypria.no Alexandrino de Freitas. 
Ma1•ia M. da Paixão. 
Olympio Frauci~co Moró. 
Antonia. Maria. da Rocha. 
João Antonio dos Santos. 
Cecilia da Conceição Albernaz. 
Arogo de Mari:t Procopia., Julio Pinto. 
Arogo de Helena Procopia, Julio Pinto . 
Arogo de Valerca Procopia, Julio Pin·to. 
Arogode Victoria. Procopia., Julio Pinto. 
Iracema Pereira da Costa. 
Candida Esmeria de álmeida. 
Firmina Esmm·ia Pereira. 
Jor·quim Baptista Magalhães . 
João Lobão. 
Raul Cezar de Magalhães. 
Antonio Machado • 
Angelo José úe Aruda. 
Antonio Filgueiras Teixeira Leite . 
Jerooymo Barboza. Monteiro. 
João Catalde. 
Salnl.dor da· Rocha • 
Melchiades Ribeiro. 
gugenio da Silva Leite . 
Ambrozin Komz. 
Bibiano B. Bittencourt Coupé. 
Elisa · Peracínê Bittencourt Coupé. 

OPERARIOS DA FABRICA DE TECIDOS DE . SÃO 
JOÃO 

Li.~ta de assignatw·as dos ope1·cwios e prole- · 
ta1·ios que subscl'evem o protesto contro_ a 
vaccinaçr1o ob1·igatoria 
João .losé Diogo. 

Ernani . Oscar de Magalhães. 
Por procuração, Antonio Ignacio de Mello. 
Por procuração, João Pereira Leal. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 11 :27- Página 37 de 43 

ANNAES DA CAMARA · 

Por procuração, Manoel dos Santos. 
Maria B. Macedo;a rogo de José Macedo. 
Lucinda da Conceição Macedo. · 
Guilhermina de Souza Pcreil'a. 
A rogo de Guilhermina da Silva, Julio 

Pinto 
Rodolpho Magalhães. 
Octavio do Espirito Santo. 
Manoel ~'erreira BM' bosa. 
·Odoacre Tinellotto. 
Bertholdo da Fonseca. 
. Adão Miguel · Berger. 
Manoel de Carvalho Pimentel. 
A rogo de Arminda Pinto, Julio Pinto. 

·Clara Maria Coutinho. 
Joanna Lopes. 
Emiliana Francisca Lopes. 
Presciliana Maria da Conceição. 
. To vi ta Maria· Pereira. 
Arlindo Joaquim Pereira. 

. José Laurindo da. Silva. 
Manoel dos Santos Paiva. 
Bernelato .Paim. 
José Venancio de /1.zevedo. 
Joaquim Porto. 
Leopoldina. Pm'to. 
Manoel Porto~ 
Galdina Porto. 
Antonio· Moura. 
:Belmiro, de· Alcantara. 
José Maria de Carvalho. 
·Maria da Annuriciação. 
Felisbina de Jesus. 
Lydio Ta vares da Silva. 
Augusto da Silva. 

. Angela de Souza Barbosa. 
José Ferreira Ramos Junior. 
Maria Ferreira Ramos. 
:Chrispim de Souza França. 
Laudelina Maria das · Dore:-;. 
Jubelina Lopes. 
Antonio José Ferreira. 
Manoel Luiz Pereira. 
Elpidio Luiz Dias Borges: 
Manoel Sant'Anna Borges.· 
Laura Ferreira. 
Florentina da Silva. 
Manoel Corrêa. 
João Muller. 
José ·Miguel Gorrette. 
João Pereira. 

· candidoda Silva. 
Theodoro Ferreira dos Santos. 

. José Linhares. 
A.ngela .Gonçalves. 
Frartcísca · Romero. 
Antonio Gonçalves. 
Anna Gonçalves. 
Cecilio Pereira . Machado. 
Joa.q~im Eugenio ·da Rosa. 
. ':!E'heodosio Antonio dos Santos. 
Albino Porto. 

João Baptista da SiL\'<t Ferreira .. · 
Antonio Rodrigues. · 
João Vieira. 

. Julio Pinto. 
Ernesto Antonio Rod1·igues. 
Marcos Pinto Ribeiro. 
Antonio Pinto. 
João Baptista dos S<1ntos. 
Sebastião Ayres Pinto. 
.José Coelho Ferreira. 
Praxedes do Nascimento. 
Antonio Julio . 
Marcellino Martins Rodrigue~. 
Manoel Alves. 
A rogo da Manoel Leite da Silva, João B. 

da S. Ferreira. 
Thomaz Pinto de Ollveira. 
Pedro Chagas de Oliveira . 
Americo Eugenio dos Santos . 
Jeronymo Sarnpttio . 
.João Martins Rodrigues . 
Bernardino Manoel da Silva . 
. José Rodrigues da Costa. 
Francisco José :Martins. 
Romão José da. Siiva. · 
Antonio Joaquim da Costa.. 
José Xavier. 
Francisco Xavier Filho. 
Maximiano Francisco Xavier. 
Valdivino Francisco Xavier. 
Luiz Gonzaga da Silva. • 
João Thorgoiche. 
Alberto Pinto Ribeiro. 
Arthur Moreno Lopes. 
José Telles Machado. 
Abilio Telles Machado. 
Bernardino José de Andrade. 
João Rodrigues Albernaz. 
José Francisco Rodrigues. 
Luiz Antonio Costa. 
Rosene Ferreira !<.amos. 
Frn.ncisco Alves Machado. 
Adelino Ferreira da Silva. 
Samuel Telles Barbosa
Angelo Albe1•to. 
Balthazar Pires Dias. 
Manoel José Vieira. 
.Toão Alves. 
Antonio Ferreira Mendes. 
Vicente Francisco das Neves. 
M:a.rio Vieira dos· Santos. 
João Machado :Martins. 
Leopoldo Penido. 
Manoel Pereil•a Soares. 
.Joaquim Telles Machado. 
Francisco José de Souza. 
João Monteiro. 
Manoel França. 
Jonas de·souza Bittencourt. 
Aotonio Severino de Oliveira. 
Antonio .Francisco Xavier . 
Oswaldo Alves Souza. 
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Valdemü·o Ribeiro. 
Aureliano de Souza Almeida. 
Franklim aos Santo's. 
Octavio Campos. 

1 A rogo de _\ntonio P<!l'Uira., Deoclceia.no 
Costa Càrtes. 

:\1·thur dos R9is. 
();:.;car dos Reis. 

Augusto Alfredo Vieira. 
. loão Rodrigues Christello. 
Gabriel Ignacio Evangelista. 
Palmyra Rosa da Silva. 
Rosa Moreira Figueiredo Coelho. 
Nistalda i.Vlaria Fernandes. 
:Maria Santos Rosa. 
Antonio Machado. 
A rogo de Manoel Moreira Pacheco, Julio 

Pinto. 

OPERARIOS DA FABRICA DE TECIDOS COMPA-1 
~IIIA. AMERICA. FABRIL (CRUZEIRO) 

Lista de assignatttras dos operados e prole
tarios qtte sttbscrevern o jWÓtesto cont;·a a 
vaccinaçtlo ob1·igatoria 

.Joaquim Rodrigues. 
Francisco Pereira de Oliveira. 
Demetrio de Freitas. 
Miguel Gaspar Pontes. 
Antonio Barbosa. 
Arthur José Fernandes. 
.José Lopes da Silva. 
Antonio Repiso Filho. 
Antonio Repiso Bn,nen 
-:vla.ria Castã . 
Pedro de Albuquerque. . 
Agostinho B'~rbos:t Flgneiredo. 
Antonio Baptista Nascimento. 
Joaqüim da Silva. 
Claudio Pio to da Silva. 
Manoel Bruno de Moraes. 
João Corrêa Picanço. 
Alexandre Corrêa Picanço. 
.João" Corrêa Picanço Junior. 
Luiz Corrêa Picanço. 
:Manoel Corrêa Picanço. 
Sebastião Corrêa Picanço. 
Augusto Pereira da Silva. 
Antonio Luiz Antunes. · 
Oandido Alonso. 
José Joaquim Moreira. 
Primo Martinelli. 
Vicente Calagiuri. 
Alfredo Martinelli. 
GuandeliBo Martinelli. 
Angela Martinetli. 
lb-::rcole Martinelli. 
Paolo Martinelli. 
Augusto Pereir<:b Fernandes. 
. Joaquim de Bastos Marques. 
Alfredo Pereira Fernandes. 
Joaquim Pereira Fernandes. 
Antonio Nogueira. 
Augusto Francellino. 

.los!'l Pedro dos Santo~ . 
Alvaro Franco dos Reis. 
MarÍ\1 da Gloria. Franco dos l~uis. 
Brazlllna Franco dos l~eis. 
Humbet•to Alves Pereira,. 
Ettore Tenas. 
An toni. ) Daniel de Paula C~~br::t.l. 
José Meneg·h Alves. 
Pedro Lopes . 
Paulino F. FerreiJ~a.. 
Mario Mar in os Menezes. 
Carlos Farias das Clm!!as. 
C.asimiro de Almeida·: 
_\ntonio Manoel d<ts Chagas. 
I-Icrmenegilào Pedro das tlmgas. 
I-Iermuno Bento Lis11oa. 
Ernesto Farias. 
Manoel Ferreira,. 
Manoel Alves . 
Emilio José Fer·nandes. 
Antonio Augusto Silva. 

OPERAHIOS DA FABRICA DE TI::CIDOS CARIOCA. 
C'\0 .TARDD1 BOTA.~ICO 

Lista àe assignattwas dos operaria.~ e pí·ole
tarios que p1·ot:estam '. cont;·a · a ru·.:cinacill) 
obrigatoria 

FernJ.ndo Reis Gutierrez. 
José Cana tine. 
José Antonio Cardoso. 
.João Caballero. 
Francisco Mcnnillo. 
Theodora Cu.nalini. 
Romeu Canalini. 
Eulalia Canulini. 
l~mma eana lin i . 
Pedro Canalini. 
Noemia Canalini. 
Luiza Cuna,lini. 
Annita, Canalini. 
Alzim Canalini. 
!tala Canalini. 
Luiz Chever. 
Biagio Melone. 
Biagio Mennillo. 
Paschou.l Scarano. 
Francisco Scarano. 
Rosa. Scarano . 
J OS(} Mennillo. 
José Send. 
Antonio Torres. 
Jo::sé Maria Algus . 
Claudio Andrés. 
Pelayo Gonsero. 
Pedro Colominas. 
Santiago Ruzinol; 
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Luiz de Amo rim. 
Maria de Amorim. 
Salvador Cruz. 
José Antunes. 
Joannu. Rodrigues. 
Juan Rodrigues. 
Juan Ramires. 
Antonia Sereja. 
Miguel Gonzalez. 
Claudio Gonzalez. 
Antonio Joaquim Lopez. 
Luzinda Thereza Toixeira. 
Viriato José. 
Maria. da Gloria. 
Ribena do Nascimento. 
Maria Ra.mirez. 
Manoel Antonio Fernandez. 
Josefa Rodrigues. 
Antonio Trindade. 
José Rodrigues. 
Hadelaide Colleto. 
Manuol Sanchez del Pino. 
Antonia Cantarero Lorente. 
Antonia Sa.nchez Canta.rero. 
Ana Sanchez Ca.ntarero. 
Victoria Sanchez Cantarero. 
Francisca Sanchez Canta.rero. 
Manuel Sanchez Cantarero. 
José Sanchez Canta~ero. 
Augusto Canabari. 
Daniel Tosco. 
Mario Antonio Palmeiro. 
Bioggio Scarano. 
Giuseppe Garibaldi. 
Giovann1 Garibaldi. 
Fiorama.nte Garibaldi. 
Luigi Ga.ribaldi. · 
Filomena Garibaldi. 
Biaggio Melone, 
Mario Millo. 
Gaetano Giusepponi. 
Eduardo ,Alva.l'ez Fernandes. 
. Antonio Ferna.ndez Martin. 
Jucin Herrera Rodrigues. 
Mario Guerrero Ramirez. 
Francisco Moreno Ra.mirez. 
Encarnacion Ramirez. 
Julian Garcia. 
José Sillero Alcalâ. 
Emília Fiz. 
Carmen Fiz. 
Maria Velasco. 
Nicolas Flores. 
Izabel Garcia. 
Leonor Garcia. 
Concepcion Garcia. 
Sebastião Ojedt~.. 
Soledad Marrero. 
Emília Ojeda. 
Dolores Oj,1da. 
Manoela Oje~a. 
Sebastian Ojeda Filho. 

Selestino Ojeda. 
Antonio Ojeda.. 
João Cre~po. 
Euzebio Aguayo. 
Manoel Crespo. 
Izabel Crespo. 
Raphael Crespo. 
Jermino Crespo. 
João Espanha. 
Francisco Domioguez. 
Antonio Zuste. 
Julio Camba. 
Plutarco Fructos. 
Carnten Garcia. 
Antonio Lobo. 
Izabel Trilles. 
Fermin Romano. 
Juan Torreno. 
Emílio Torres. 
Maria Pelota. 
Thereza Paloma. 
Gonçalves Martins. 
Antonio Mergarejo. 
Pa.blo lglezia.s. 
Antonio Maura. 
João Lerm. 
Caralampio Trilhes. 
Josefa Badia. 
Teresa Casall. 
Salvador Gomes. 
J osefa Trilhes. 
Amparo Gomes. 
Juan Badia. 
Henriqueta Pons. 
Thomaz Crespo. 
Emílio. Torres. 
Antonio Appolo. 
Francisco Gamba. 
Antonio Bocachica. 

. José Juan y Agua. 
A de lia Fernandes. 
Albina. Leona. 
Josefa Ana. Martin • 
Henrique Astillero. 
Josepe Morepe. 
Josê Francisco Correia. 
José de Almolin. 
Anton1o Soares Pereira .. 
José Mar in Palma. 
Adolfo Albarez. 
Antonio Arcas Castro. 
José Cano Fernandes. 
Raphael Cano Fernandes •. 
Candido Martin. 
Raphael Macias. 
Antonio Bezerra. 
Mario dei Mar. 
Juan Macias. 
Francisco Macias. 
Zegundino Mantarezi. 
Fernando Escano. 
Sec'findino Rodrigues dos Santos. 
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José Fornandez. 
Rafacla Macias. 
.Jos~ Maria, Fol'nandcz. 
Antonio Fernandez. 
Domenico Passarclla. 
Toma,ro P<~ss :weUi. 
Osorio de Souza Franco. 
Rosa Ferreira ::\Iartins. 
Candld.a .Martins. 
Antonio Skibin. 
Maria Skibin. 
Maria Sldhin Filh::t. 
Mathias Skibin. 
Vasco do Babboa. 
Henriq_ ue José de Figueiredo. 
Aqalgisa d:t Rocha Figueiredo. 
Alvaro .José de Figueiredo. 
Rodrigo de Toletio . 
Victor Hugo de 1VIoncad.a. 
Alvaro de llazão. 
i:'I'Iaria de A vila de FigtHti l'C tLo Ta v aros. 
Bertha da SUva. Tavares. 
Escolastico Velilha. 
Segismundo Flore te Cast::tnhazol'. 
Nicomedes C::tlatrava. 
Aureliano da Sil veim. 
Arthur Corrê</. da Silva. 
João ela Silva Guimarães. 
Eurico Telles. 
Joar1uim PG'l'OÜ'a. 
Fmocisco d.<.t Silva Guimarães. 
Alvaro de Sonz::t. 
Alfredo da. Silveira. 
_'\rthm· Pi!.nla. e Silva. 
Artulino da Paixão. 
Hilda da SUva Guima1'ãcs. 
Euclide::lli~t Custa. 
Ei.1geuio Per,;ira da Cunha. 
Armoni<l Joi'Uitôs. 
Primavera Joruitós. 
Domingo Joruitôs. 
A rogo de U.cmedios de ~Uumonte, :'~l'C0-

7erde y Valdec~olho. 
Canuto Gal'l'apata. 
Prudencio .Montal vão. 
A rogo de José .Zonalvo, Francisco Cns

earrabius. 
A rogo de Andrés del Palomar, Rupcrfio 

Cascapitos. 
A rogo de Simplicio Sac;1mu_clas, Scgun-

dino Pediguonho. 
Abelardo Lopez. 
Diogo Alves. 
Oolorcs Alves. 
Miguel Guarnido. 
Hipólito Estandarte. 
Ramon Peralta. 
Pedro de Vargas. 
Nicolás Vainilha. 
Estevão da Luz. 
.J o sê Til•ones. 
José Quevedo. 

Vol. IV 

Qnintino Esquilachc. 
Pcuro Novuokoir. 
Fcdorico Stackelhcrn·. 
Epicm•o de A vila. " 
Leon de Smirna. 
Giovanni. Marte Ui. 
Lui~ri Chcca r o!li. 
Vicõnzo Serroni. 
Lui;l; <.ra.rcb. 
Dolorcs Gonz::tl.e .~ . 
Pedro Claro Munhos. 
Pjotro Cétntaga!Io. 
Fra.nccsco Sarto. 
::Yiíguel Scrrato. 
Carmclla Bcltét-YLsta. 
Antero Molina. 
Biagio Mennillo. 
.João Vitale. 
Carolina Russo . 
Ma. riu, Fale o. 
Francisco l\1onnl llo . 
Orsolu, Russo. 
Salvadot; Lanzu. 
Mariu nna Fusco. 
Domcnico Mennillo. 
Francisco Monn lHo. 
Jo~é Mennillo. 
Anna FloronGina . 
Domingo Florentino. 
Cecilia Florentino. 
Pedro de Lcga.do. 
Fortuna.da. Furnla. 
Antonio Comadc:·. 
i\1ttria. do Lcg;tda. 
Rn.fu.cla. Pasarer.:J.. 
Filomcna Florontina .. 
1\ntoniu. Espinosu . 
_\ntunio la. Ca.lle. 
i'Ticolas .Zadora . 
Carmen Fie. 
A soei ou F' i c. 
Yial'Ü.t BelaSt~O. 
Antnrüo Vyo. 
Dolot·cs F'lc. 
Claemen Vyo. 
Gregol'i > Bu.lltlS~(· l\). 
Angola ~rartin. 
Ricat•uo Ba.llcs ter o. 
Enearnaci.on Uttllcstcl'O. 
Aogcla. Ballostoro. 
DoJorcs Ballestoro. 
Mttnoel ilallcs,tcro. 
Luiztt Aul'iemmtl. 
Carlos Gorio. 
And.reio Delgandio. 
Benctle t;to Terenzo. 
Rosa Rommano. 
Samuele Romm::mo . 
Luigi Jaio. 
Maria. Ja.io. 
Giusol?pc Scarano . 
Bioggt Marzo. 

625 
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Luigi Prusso. 
Maria. Upt·ete. 
Luisa Auremoni::"t. 
Mario Gala. 
Pasqualo Scarano. 
Antonio Fusco. 
Cat•mela Fusco. 
Felipe Fusco. 
~icadora MirandiL. 
Luiz Perez. 
Manuel Pcrez. 
Manuel Araguez. 
Rafaela Munez. 
Dülores Araguez . 
H.osal~as Araguez. 
.Juan Araguez. 
Herminio Dias da Silva. 
Tllereza Peres da Silva. 
Lincoln Borges. 
João Gutierre. 
Ana Idalgo. 
José Ortis. 
Ana Gutierre. 
. João Gutierre. 
Ma.t"ia Gutierre. 
Concepção Gutie1•re. 
Francisco Peroz. 
Dolures Rosa. 
José Perez. 
Antonio Perez. 
Dolores Porez. 
Augenia Niedrielli. 
. Toão Garrido. 
Dolores Servantes. 
Alexandre Perez. 
Maria Garulla.. 
Francisco Mouzon. 
Ma1•ia da Rosa. 
. r osé Arag·uoz. 
Remedio Araguez. 
Francisco Areguez. 
Ageda Aquilar. 
Agu:stin Prad. 
José Lopes. 
Antonio Sala.berd. 
Pedro Roca. 
Sabadas Silba. 
Dolores Cios. 
Vicente .Silba. 
Encarnacion Torrem:. 
Juan Martinez. 
Aurelia Bacharini. 
Felipe Antunes. 
Josefa Ga1•cia. 
Antonio Pereira. 
Vicente Maldonado. 
Consuelo Vilelha. 
Feliciano de los Santo:~ . 
Carmen Jower. 
Vicenta Pi. 
Isabel Bacllasseli. 
Enrique Magalhães. 

ANNAES DA CAMARA 

Carlos Vi bos. 
Antonio Gonçalves Coelho. 
Antonio Augusto. 
José Joaquim da Silva. 

SOCIEDADE UNIÃO DO~ FOGUISTAS 

L-::sta de assignatto-as dos ope1·m·ios e pl'Qlet ,:r 
?'ios qtte wbscl'P.Vem, o p1·otesto conlJ·a a vaç 
cinação obl'igato1·ia 

Josó i\Iaramaldo de Castl'o. 
.José Francisco de Almeida.. 
Antiocho Pereira Lima. 
Bellarmino .José da Araujo. 
Virgilio Foneira de Moraes . 
José Ribas Amoedo. 
Manoel Luiz Micaella. 
João Ignacio dos Santos. 
Alipio de Almeida Calando. 
José Eduardo Pereira. 
Silvino Gomes. 
Sebastião Caldeira Arantos. 
João Baptista dos Santos . 
Manoel Corrêa Oliveira. 
José Luiz Santos. 
Manoel Venancio. 
Laudclino José de Figueiredo. 

• José Soares Feitosa, 
Manoel Alexandre. 
Jovino Bispo Affonso. 
José Benicio do Nascimento . 
Manoel Evangelista Dantas. 
Guilherme Sevm•ino. 
lgnacio .Josê dos Santos. 
Amaro José Ta vares. 
Getulio Lopes Bc,trbosa.. 
Fenolon Bezerra Cavalcante. 
José Matheus da Silva • 
Ludgero Ferreil•a Couto. 
Erundino Alves Gomes. 
Pedro Rufino. 
Antonio Domingos Baptista. 
Antonio Leiros dos Santos. 
Anjo Dias de Oliveira. 
Benedicto · Martins. 
Joã.o Francisco de Ca.mpos. 
Emygdio do Carmo Cavalcante .. 

C.ENTRO COSMOPOLITA 

Lista de assignattwas dos opera?·ios e pro&et,x· 
rios que subsc1·eve1·arn o p,.otesto conh·a ·o:· 

· vaccinaçl.ío ob1•igatoria 

Ramon Sanchez Busto. 
José Augusto Rodt>igues. 
Tobias ·ue Jesus Rodrtgues. 
Pedro Barellini. 
Manoel Moreira Cttldas. 
J. M. Baran. 
Antonio .José Barbosa. 
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Manoel Loueonzo Lopes. 
João Antonio Bm·tone. 
Sant~ago Rodrigues Duran. 
Manoel Martinez. 
Adelino Ferreira ào Albuquerque. 
Josêk Cuscurma. 
Boa ventura da Cruz Sa.rneat. 
Narciso Domingues. 
Maximino Vino i\Hranda. 
Manoel Domingos RodrigLtes. 
Manoel Lopes Carreira.. 
Francisco Fernandes Marques. 
José Mtwtins de Ca.stro. 
José Bonzo Gonc.~~al.ves. 
Antonio Bnrrciros Matiz. 
Pedro Villn. 
Francisco Rios. 
Manoel Antonio da Silva. 
Modesto Mariano de Araujo. 
David Eugenio de Araujo. 
Vicente da Silva. 
Domingos Ca,stino. 
Manoel Rodrigues Va.rela. 
Santiago Santo Gomez. · 
Carlos Seijó Loque. 
Romão Paradela Figucras. 
Aurelio Melendez. 
Francisco Labianca. 
José Maria Fernandez. 
José Moreira Ferreira Ferrão. 
Manoel Joaquim Ferreira. 
Gabriel Lopez. 
João Moreira de Mattos. 
Manoel Bom fim. 
Se1•gio Bi ttenconrt. 
Joaquim Blanco Lago. 
Antonio Gonçalvcd PePes. 
José Gonzalez Perez. 
Porfi.t•lo Silva. 
Manuel Sidans. 
Bartolomasi Tancreuo. 
Benito Gonzalez Perez. 
Manoel de Olmeza Brazil. 
José Carreira Rotlrigues. 
Joaquim Pereira da Rocha. 
José dos Santos Moraes. 
Joaquim CerqueiL•a Dantas. 
Ad1•íano Rodt•igues . 
João Giacometti. 
Isidoro Rodrigues. 
José Ruiz Perez. 
Ezequiel Antonio Novaes. 
Emi1io Vas·1ues de Franco. 
Paulo Kurmes. 
José Sanches Busto. 
Angelo Castello Valladares. 
Man"'"l Sanchez Busto. 
Francisco Puonte y Puerto. 
José Puente y Puerto. 
Domingos de Moraes. 
.José da Vill11 Simon. 
Manoel Marques de Macedo. 

Joaquim Borge;;. 
Eugenio da Silva. 
Constantino Souto. 
Constantino Siqueira da Riva. 
José Pacheco do Amaral. 
Elouterio Justo Vieitas. 
Angelo Chirico. 
Antonio de Souza. 
F1•ancisco Simon Pereira. 
Domingos Antonio Missinas. 
Camillo Miguez Torres. 
Manoel Perio Alvio. 
Dicgo Miht Biguonaque. 
Camillo Cabml Pinto da Sitm. 
José Lopes. 
José Daviht Simon. 
Santiago Rodrigues Penedo. 
José Gomes de Fada. 
Augusto Ferreira da Costa. 
Antonio Alve& de Souza. 
José Rodrigues Garcia. 
Manoel G:.tldeira . 
José Caldeira. 
Ma.noõl da Silva. 
Antonio Corrêa. 
Antonio Cal nos. 
Joaquim Caldeira. 
Antonio Cal'neiro. 
Ma.riu, Caldeir<t. 
M<tnoel Alves Nunes. 
Manoel Vidal. 
Alipio Caldeira. 
Olerio Vidal. 
Manoel Corrêa,, 2° tenente d:.~ armakt. 
Margarida Corrêa. 
Clementina Corrêa. 
Mai•ia Olinda. 
Ologario de Olinda. 
Mathildes da Conceiçfí,J. 
Manoel Alipio Ferreira. 
Margarida Caldeira. 
Maria. Dias. 
Vidal, fm•riel da brigada. 
.Joaquim de Souza.. 
Antonio Fert•oiL•u, dontist:.L 
Macha. F1•ancisco. 
Antonio da. Cunlm. 
Manoel Rasgado. 
Alzira .. 
Antonio Clat•o. 
Maria Cardoso. 
João Ca1~doso. 
Balbina Mil'ltnda. 

Fica a discussão adüvla pela llo r· a. 

PaSSf.l.·Se á 

SI~GUNDA PAllTE DA ORDEM IJO IJIA 

E' annunciada a. discussão unica do pro
jecto n. 125, de 1904, autorizamlo o Poder 
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Executivo a conceder ao despachante da In
tenclencia Geral da Guerra, Gabriel Alves de 
Azambuja, um anuo de licença, sem venci· 
mentos, para tratar de sua saude onde lllo 
convier. 

Vem á Mesa, é lido. apoiado c posto con
junctamente em discu::sã.o o seguinte 

Req_ uerimen to: 
Requeiro flUe o projccto n. 125, de 1904, 

volte á Commissão de Petições e Poderes, 
afim de que a mesma Commissão possa to
mar na consideração que merecer a petição 
que, om addítamento á primeira, foi diri
gida ao Congresso pelo fnnccionario a que se 
refere aquelle projecto. 

Sala das se1:i::;ões, 27 de agosto de 11:)04.
Gastão da Cunha. 

Ninguem pedindo a pahwra é encerrada a 
uiscussã.o. 

E' annunciada a la discussão do projecto 
n. 132 A, de 1904, elevando a Collectoria de 
S. Luiz, no Estado do Rio Grande do Sul, á 
Categoria de Mesa do Rendas de 3a classe, 
com pa.recer da Commissão de Orçamento. 

Ninguem pedindo a pala, vra, é encerrada 
a discussão. 

E' annunciada a 1 a discussão do projecto 
n. 82 A, de 1904, devolvendo a D. Maria Ca
rolina Na.buco de Araujo a pensão de 3:600$ 
annuaes, concedida a sua finada mãe D. Anna 
Benigna Barreto Nabuco de Araujo, viuva 
do Sonadol' José Thomaz Nabuco de Araujo 
com parecer da Commissão do Pensões e 
Contas. ' 

stituir um patrimonio especial destinado á. 
mn,nuí;enção do Asylo, observada ;1 disposi
ção do art. 7°. 

S::tla das sessões, ~7 ele agosto de I GOL -
Jl'i;w~t .Machado. 

Ningnem pedindo <.t palavra é cnccrr<1d<1 a 
discussão e adia,dt.~ a votação, até que <~ 
respectiva· Commjssão dô parece1• sobre a 
emenda offerecida. . . 

E' a,nnunciada. a. 3a. discu'ssão do projectu 
n. 65 B, de 1904, redacção para 3a discussão 
do projecto n. 65 B, deste anno, sul)stitutivo 
ao de n. 183, de 1903, que o1•ganiza o quadro 
dos n.uditores do exercito, declaração dos 
seus direitos e deYcres, tornando-os exten· 
si vos ao auditor ela, ma.rinha, e dando outrn,s 
providcncia.s. 

Veem tt Mesa,, sü.o lidas, a.poiada.s e postas 
conjunctamente em discussão as seguinte:-: 

E:'>IENDAS 

Ao p1·ojecto n. 65 B, de 1904 

Ao n.rt. 8°, accrescente-se : 
Para,graphos unicos. Serão preferiuos nos 

impedimentos das referidas vagas os audL 
tores. que j<:L houverem sorvido naquelle 
ribunal. 

Sala das sessões, 27 agosto ele 1904 • .;_ 
lleredia de Sd. 

Accrescente-se unde convier : 
Os auditores da M:.tl'inha e da. Guerra terãu 

direito ao montepio militar correspondente 
a respectiva gratificação. 

Ninguem pedindo a. palavrn., e encerrada Sala das sessões. '2i de agosto do 190<1.-
a discussão e adiada a votação. li e1·edia de .S'ú. 

E' sem de bn. te encerrado mn 2° discussão o Accrescen te·ilO ondo convier : 
artigo unico do p1•ojecto n. 24·1, de lDOJ. au-
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- A' ta.bclla de vencimentos : 
oisterio dll. Guerra o c1•edHo cxtraordinario Onde so diz : Sub-audito1• de Marinha, e <lu 
dê 1:178$567 para pagar o ordenado devido Exercito- ordonado de 4:000$, grn.tiftcação, 
ao mestre de musica aposentado da extincta.. 2:000$. diga-se: Sub-auditol~ de marinlm e 
companhia. de apreni.lizes artiftces do Arsenal do exorcitu-ordona.do, 5:20(!$-gra.tlficação, 
de Gum·ra do Rio Grande do Sul, Lourenço 2:600$000. 
Francisco da Cunha, ficando adiada. a vo- Sala das sessões, 2i de agosto de 100,1.-
tação. J. A.. Neiva.-B~·icio Filho. 

E' annunciada a ga. di~cussão do pl'Oj<1cto 
n. 107 A, do 1904, do Senado, dando novo Supprima-se o art. 9~~-por estar em das
regulamento ao Asylo de rnvalidos da Pa.- accordo com a lei de 1893, que organizou 
tria. o Supremo Tribunal Militar. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con- Sala das sessões, 27 de agosto do 1904.-
junctamente em discussão a seguinte Jielix Oa.~par • 

Ao art. 1.0-Redija-se assim:-Os actu:u.c~ 
EMENDA auditores do guerr.:.~. o auxiliares dos audi-

Ao projecto n. 107 A, de 1904 ao § 2o do tores do Estado-Maior do Exer.cito, do 4o .c do 
art. 3o 6o diStl•ictos militares, passarão a .constituÍ!•, 

etc.~ etc. (o mais como está). 
E'a vez das ultimas palavras- para o Ao art. 2. 0-Depois das palavras..- auxL-

patr·imonio do Asylo, - diga-se : para con- liaras de auditol•-acccrescen.tem-se .e~tas:-



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/201511 :28- Página 1 de 47 

SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1904, 629 

rlo exel'cito e d<l. marinha-ficando a~ que se 
seguem. 

Ao art.3.0-Sejam eliminadas as palavras 
'-a começal' pelo primeiro. 

Ao art. 6°, paragrapho unico in fine-Em 
vez de auditores, diga-se-sub-auditores. 

Na tabella de vencimentos - em vez de 
:projecto n. 65 B, de 1904, diga-se:- desta. 
lei. 

Sala das sessões, 27 do agosto de l 904 . -
.Mauricio de Abreu. 

Ningucm pedindo a. pala vra, é encerra.da. a. 
discussão e adiada a votação, até que a 
respectiva Commissão dê pttPecer sobre as 
emendas o1l'erecidas. 

O Sr. ·Presid.en.iJü- Os projcctos 
ns. 107 A, de 1904, do Senado, e .65 B, de 
1001, aos quaes foram offerecidas emenda9, 
-vão ser enviados ás respcctints Commissões 
para interporem o seu par-ecer sobre as 
alludiclas emendas, nos termos do Regimcniío 
Cin vigor. 

Designo para segundt1,- feit·a, .~J do col'· 
rente, a seguinte ordem do dia: 

Primeira parte (até 3 horas ou antes): 
Votação do projecto n: 125, ele 1904, :tuto

rizanclo o Poder Executivo a conceder ao 
despachante da Intendencia Geral da Guerra, 
Gabrlo1 AI ves de Azambujn,, um a.nno de li..:. 
eença som vencimentos para tratar do sua 
sn.ude, onde lhe convier, precedendo a vota
ção do requcrimtmto do S1·. Gastã.o da 
Cunha (diRcussão unica) ; 

Votação do pt•ojecto n. 18~ 1\., do 1904, 
elevando a Qollectoria, de S. L ui~, no Est:tdo 
do Rio Grande do Sul, (L categoria de Mesa 
de Rondas de 3:L classe, com parecer da. Com
missão do Orçamento (lo. discussão); 

José Tl.wma.z Na.buco de Araujo com pa.rccor 
da Commissão de Pensões e Con tcl.S (lo dis
cussão) ; 

Votação do projecto n. 2H, do 191, auto~ 
rizando o Poder Exccuti vo a. abrit· ao Minis
teria da. Guerra o Credito ex:traordi1nrio de 
l: 1788567 para pagar o ordenado dQv i Jo ao 
mestre de musica aposentado da extincta 
companhia de aprendizes artificos do Arsenal 
de Guerra do Rio Grande do Sul, Lourenço 
Fraancisco da Cunha (2a discussão) ; 

Continuação da 2:1 discussão do projecto 
n. 121 A, de 1904 (do Senado), tornando obri
gatol'ias em toda a Republica a vaccinação e 
rcvaccinação contra a varíola, com parecer 
da Commis::;ão de lnstl'Ucção e Saude Puhlica 
c substitutivo elo Sr. Deputado.Erico Coelho. 

SegLmda parto (ás :3 horas ou antes): 

2:1. discussão do projccto n. 144, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a :.tbl'ir 
ao . Ministerio da Fazenda o erudito do 
292:802$28.2, supplementar á rubrica do n. 12 
do art. 25 da. lei n. 1.145, de 3 L de dezem" 
bro de 1903 ; · · 

Discussã.o unica do projecto u. 2~, de 1904, 
autoriz:tndo o Poder Executi\ro a abrir ao 
Mioisterio da Ju.stiça. e Nogocios Interiores 
o credito extraordinario de 5'3: 88G$639, em 
execuçio de sentouç t passada em ju!grL(lo, 
em favor do majo.~.· da beigada. policial Luiz 
da C os ta Azevedo ; 

Discussão unica do projecto n. 16 A, de 
1904, r ela ti v o ás emonllas ad.diti v as ao pro
ject:> n. 248, de 1903, do Scnn.do, que dcclt~.ra 
ser <Lpplicavct a llisposição do art. i o do de· 
croto n. 938, de 29 de dezembro ele 1902, 
com 1·eferoncia ao n.rL 59, ns. l o 3, da 
Constituição, só nos casos do cita(lo n.rt. 59, 
n. 1 c§ 1°, ;ts quaes o Senado não deu u sou 
assentimento, com p:trecer ti :L Commissã.o do 
CJnstituição; Legislação e Ju>.ltiça. 

Votação do projecto u. 8.2 A, de I 904, de
volvendo a, D. Maria Carolina Na.buco de 
Araujo a pensão (le 3:6.00$ annu:ws conc~-
dida ã SlHL tinada mãe D. Anna Benigna B<Lt'- Levanta.-se a sessãv ás :: I toras e L5 mi-
reto Nabuco de ArauJo, Villva do Son11dor ., nu tos da tn,t•tlc. 

8811 SESS.í\.0 EM. 29 DE AGOSTO DE 1904 

Presidrmcia dos Srs. Pa,,da Guim.ctrcies (P,·esit.ltJnte). Atencm· Guim,'ll"tie~, (1° Secretario) 
t} Paula Guimarãe.r;, (Presidente) 

Ao mejo .. · ~dia procede-se ;1. chamada. a que \Pires, Bernardo Ho1•ta, Hosanna.h de Oliveira., 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Oliveira Luiz Do mingues, Dia.s Vieira, E<luardo Stu
Figueiredo, Alencar Guima.t•ãos, Thomaz dart, Gonçalo Souto, Fonseca Silva, Celso de 
Accioly, \-Vanderley do Mendonça, Joaquim Souza, Bricio Filho, Arroxella.s Galvão, Pinto 
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D.a.ntas, Heredia de Sá, Corrêa Dutra, Perei
l'a Lima, Henrique Borges, Mauricio de 
,-\breu, Carlos Teixeira Brandão, Estevão 
Lobo, Bernardo Monteiro, José Bonifacio, 
Gastão da Cunha, Carlos Peixoto Filho, David 
Campista, Bueno de Paiva, Henrique Salles, 
Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, Olegario 
Maciel, \Vencesláo Braz, Bernardo de Ca.m
pos, Rebouças de Carvalho, Fel'reira Braga, 
8loy Chaves, Leite de Souza, Paulino Car
los, Francisco Malta, Hermenogildo de Mo
raes, Joaquim Teixeira Brandão, Bernardo 
Antonio, Carlos Cavalcanti, Paula Ramo.s, 
Eliseu Guilherme, Luiz Gualberto. Juvenal 
Miller e Marçal Esco har. · 

E' lida e sem debate approvnda a acta da 
sessão antecedente. 

Do Sr. I o Seci•etario da Camara dos Depu• 
tados do Congresso Legisla ti v o do Estado de 
Minas Gcraes, de 25 do corrente, commu
nicando que, em virtude de reclamação feita 
pelo Sr. Deputado Juvenal Penna, trans
mitte a esta Camara a cópia autllentica. do 
officio n. 90~ dirigido a esta Camara em 9 
de julho de 1897 ;no qual se acha transcripta 
unia indicação apresuntada por aquelle Sr. 
Deputado, fazendo ver a conveniencia de ser 
alterada a disposição do art. 189 do decreto . 
de 2 de maio de 1890, no sentido de não 
ser prejudicado o processo summario dos 
inventarias pela morosa exigencia daquella 
disposição.-A' Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça. 

Requerimentos : 

O Sr. Presidente- Devo decla.rar Do capitão reformado do exercito Venancio 
á. Camara que nos avulsos da orllem do dia da Gama Lobo, pedindo ser incluído. no 
de hoje ha um engano. Asylo dos Invalidas da Pa.tria..-A' Com-
" Ingura em discussão unica 0 projecto n. 22, missão de Marinha e Guerra. 
de l904,a.utorizando o Pode1• Executivo a abrir De Epaminondas de Souza Gouveia, 3o 
a? Ministeri.o da .Justiça e Negocias Inte- escripturario da Alfa ndegado Estado da Pa
rwres o credito extraordinario de 58:836$639, rahyba, recorrendo ao Congre.3so Federal do 
em execução de sentença passada em jul- despacho que o compelliu a restituir a im· 
gado, em favor do major du. B1•igada Policial portancia da multa que recebeu e a que 
Luiz da Costa Azevedo. . tinha direito como confei'ente do vapor in-

O que está no livro respectivo e a Mesa glez S chollw, pelos motivos que expõe.-A' 
deu para ordem do dia foi a discussão unica Commissão do Fazenda e Industrias. 
do parecer n. 22, do 1904, sobre a indicação 
dos Srs. Deputados Bricio Filho e Panla São lidos o vão a imprimir para entrar 
ltamos. o projccto n. 22. de 1904, foi na ordem dos trabalhos os seguintes 
romettido ao Senado. Os avulsos do parecer PROJECTOS 
n . .22 foram distribuídos pelos Srs. Depu-
tados. N. 159-1904 

Tendo sido igualmenLe distribuidos na 
se~t~-feil•a os avulsos do projocto da Com
m~s~ao ~e Orçamento que fixa a despeza do 
M1n1sterw da Guerra no futuro exercício, 
será o mesmo projecto dado para a ordem do 
dia de amanhã. -

Devo, finalmente,prevenit• á Camara que a 
hor~ do expediente é no começo das sessões 
e nao no fim, como determinava o antiO'o 
regimento, sendo, porém a s:::ssão de 5 hor;s. 

Vae se le1• o. expediente. 

O Sr. Alencar Gnintn..rães 
(1° S ec1·etario) proce.Le á lcitu.ra. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Do .Ministel'io d~1 Industria, Viação e Obras 
Pubhcas •. de 26 do corrente, transmittindo 
o requer1mento om que o teloO'raphista·chefe 
da Repartição Goral dos Telegraphos Alvaro 
Noya Soa:res, solicita 12 mezcs de licenca, 
com vencimentos, para tratar de sua saudc. 
-A' Commissão de Petições e Poderes. 

Att-loriza o Pode1· Exewtivo · a conceder ao 
D1· • .riffonso Lopes Machado, major medico 
de :;a classe do e:J;e,·cito, pro('essor da Escola 
Prepa1·atoria e de Tactica do Realengo, um 
armo de lecença, com ot·denado, para tratai' 
de stw saude. onde lhe convie1· 

Foi p1•esente á Commissão do Petições e 
Poderes o requerimento em que o Dr. Af
fonso Lopes Machado, major medico de 3a 
classe do exercito, professor da Escola Pre
paratoria e de .Tactica do Realengo, pede 
um anno de licença, com ordenado, para 
tratar de sua saude, onde lhe convier. 

O estado de doença do ·peticionaria e a ne· 
cessida.de que elle tem de uma licença por 
esse espaço de tempo pa1•a. o seu tratamento, 
acham ··se justificados não só por attestados 
de tres facultativos desta Capital, mas tam
be~ por informações ministradas pelo Minis
ter lO da Guerra, por cujo int·!rmedio veiu 
o referido requerimento ao Congresso, 

Assim, é a Commi6são de pareoer que seja 
adaptado o seguinte projccto: · · 
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O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni co. Fica. o Pode1• Executivo au

'i.orizado a conceder ao Dr. Affons:l Lopes 
:Machado, major medico do 3a. classe do exer
.,~ito, professor da Escola Prepara.toria c de 
Tactica. do Realengo, um anno de I icença,com 
ordenado, para tratar de sua sa.ude, onde lhe 
convier; revogadas as disposições em con
:trario. 

Sala das Commissões,26 de agosto de 1904. 
-Jose Eazebio, presidonte.-Eusebio de .4.n
·r.lrade. -Sà Ji'rei1·e.-Felix Gaspar. 

N. 160-1904 

Emendas do Senado ao projecto n. 320 B, de 
1903, que modifica o dec1·eto n. 8 .346, de 
11 de otttLtbro de 1887, consolidadas Helle 
·com o vencido às disposições do mesmo 
decreto, com o pat·ecer da Comrniss(ío de Con· 
3tituiçtío, Legistaçcío e Jttstiça 

(Vide llroj ecto n. 320 D, de 190:3) 

A' Commissão de Constituição, Legislação 
-a Justiça foram p1•esentes as emendas do Se
na.de ao p1•ojecto desta Camara, sob n. 284 B, 
de 1903, ai terando a lei 11. 3. :)46, de 14 do 
outubro de 1887. 

Examinando a.s ditas emendas verifica-se 
que o Senado manteve quasi integral o dito 
.pl'ojecto, limitando-se a tornar mais definida. 
a materia da competen~ia para o conheci
mento das infracções da lei reguladora das 
garantias de marcas de industria e com
mercio, providenciando sobre materia pro· 
·cessual, de modo a sujeitar a attribuição 
·conferida ao~ Esta.dos de legislarem sobre o 
direito formal. 

A modificação ma.is sensi vel do projecto 
·foi aquellt\ em que o Senado, suppl'imindo o 
:trt. 33 restabeleu a competencia do Tribu
nal Civil pa1•a conhece1• do pediclo de perdas 
e damnos peJa violação da. propriedade de 
.marca, competencia que o projecto origina
rio conferia ao juizo da acção criJ.I!.inal. 

A Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça não vê inconveniente algum em 

;acceitrt.r as emendas do Senado e por isto é 
de parecer que a Camara a~ approve. 

Sala das Commissões, 28 de agosto d.e 1904. 
-Pa1·anhos Monteneg1·o, presidente.- Gei·
.-mano Hasslocher, relator.-Luiz Domingue3. 
--lltlello Mattos.-Arthur Lemos.- F·rederico 
Bo,·ges.-Teixoira de Sà.-Berncwc-lo Campo$. 

--Estcvam Lobo. 

PROJECTO D:\ CAMAR_\. :•OS DEPUTADOS N. 320 R, 
DE 1903, QCE MODIFICA. O DECRETO N. 3.34(), 
DE 14 DE oun:n:a.o IJE 1887, CONSOLIDADAS 
NELLE, CO)[ O YE:\cn:•o, AS DISPOSIÇÕES DO 
MESMO DECRETO 

O Congresso Na.cion::,l decreta : 

Art. 1.• O ind nstrial ou negociante tem o 
direito de assignalar a~ suas mercadorias ou 
productos por meio de marcas especiaes. 

Art. 2. 0 As marcas de industria. e de com
mercio podem consistir em tudo o que esta 
lei não prolüba, e faça clitferençar os objectos 
de outros identicos on semelhantes de pro
vonienda diversa. 

Qualquer nome, denominação necessaria 
ou vulgar, firma on razão social e as lettras 
ou cifras sómente :'ervirão para esse fim 
revestindo fórma distinctiva. 

Parag1•apho unico~ As marcas podem se1' 
usadas tanto nos ::nti!!os direct:t.mente, como 
sobre os recipientes oi1 envolucros dos uitos 
u.rtigos. 

_·\.rt. 3.0 Para qw: soja garantido o u~o 
oxclusi v o das di tas marcas, são in dispensa v eis 
o seu registro, deposito e publicidade nos 
termos desta lei; 

Art. 4. 0 E' compc·tente para registro a 
Junta ou a Inspectorla Commercial da sédc 
do estabelecimento, ou do principal, quando 
mais de um da. mesn.l.f1 especie pertencerem 
a um sô dono, Tambem (~competente a Junta 
Commet•cial do Rio de Janeiro para o regis
tro das marcas estrangeiras e deposito cen
tral das I'egistrJ.das Glll outras Juntas ou 
Inspectorias. 

Art. 5.0 Pa.ra etrectuar-se o registro é 
necessario petição t10 interessado ou seu pro
(]urador especial, acompanhada. de tres ex
emplares da mm'ca~ contendo : 

1°, a representaç:?lo do que constitua. a. 
marca, com todos os :seus accessorios e ex
plicações; 

2•, declaração do genero de industria. Otl 
de commercio a que se destina, profi.flsão do 
requerente e sen domicilio. 

Art. 6. 0 O secretario da Junta ou o em· 
p1•egado, da Inspectoria,~.para esse fim desi.
gnado, certificar~i. em cada um dos modelos 
o dia a hora da sna apresentação e, ordenado 
o registro, archiY<l..l'à um delles, entregrando 
os demais á parte~ com indicação do registro 
e sua numeração. 

Art. 7. o Dentro de 30 di as fará o in teres
sado puNica.r no .iornal que inserir o expe
diente do GoYerno Federal eu Estadual a 
certidão do registro, contendo a explicação 
dos cal'acteristicos d.a· marca, transcrípta da. 
declal'ação exigida no art. 5° n. 1, e dentro 
de 60, contados c>st.es prazos ua data do 
mesmo rogistl·o, effectuar<t na .Junta C~-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:28- Página 4 de 47 

632 ANNAES DA CAl\JARA 

mercial do Rio de Janeiro o d·3posito de um 
dos modelos, na fórma do a.rt. 4°. 

Art. 8. o E' prohibido o registro de mn.rca 
que contiver ou consistir em: 

1 o, a.rmas, brazões, medalh<:LS ou distin· 
ctivos publicas ou officiaes, naciona,es ou 
estrangeiros, quando para seu uso não tenha 
havido autorizaçfio competente; 

2°, nome commercial ou firma socJal de 
que legitimamente não possa us<J.r o reque
rente; 

3'', indicação de localidade determina.da 
ou esta.bGlecimento que nã.o seja o da pro
veniencia do objecto, quer a esta indicnção 
esteja junto um nome supposto ou alheio, 
quer não; 

4°, palavras, im<tgens ou representações 
que envolvam offensa individual ou ao decoro 
publico ; 

5°, reproducção de outra marca já regis· 
trada para objecto da mesma, especie ; 

6°, imitação total ou par·cial de marca já. 
registrada para producto dn. mesma especie, 
que possa induzir em erro ou confusão o 
comprador. Considcrn,l·-se-h::L verificad~t a 
possibilidade de erro ou confUi::ão sempre que 
as diff:'m·ençn.s das duas marcas não possam 
ser reconhecidas sem exame attento ou con
frontação: 

Art. 9.'' No registro ob ::l~l'Yll,r-Be-ha o se
guinte: 

1°, a precedencia no dia. e ho1'a da apresen· 
tação da. mn,rca estabelece preferancia para 
o registro em favor do requerente; na si
multaneidade desse acto rel~ttivamcnte a 
duas ' ou mais marc:.ts idcnticas ou seme
lhantes, será admittida a daqueHe que a 
tiver usado ou possuído por mais tempo, e, 
na f~tlta deste requisito, nonhuma ser<i re
gistrada, sem que os intcres~ados a. modi
fiquem; 

2°, movendo-se duvida sobre o uso ou 
posse da marca, determinart1 a Junta ou In
spectoria que os intor•essatlos liquidem a 
questão perante o juizo commerchl, proce
dendo n.o registro na conformidade do jul~ 
gado; 

3°, si marcas identicas OLt semelhantes, 
nos termos do art. 8°, ns. 5 e 6, forem re
gistradas em juntas ou inspectorias diversas, 
prevalecerá a de data anterior, e, no caso 
de simultaneidade de registro, qualquel' 'dos 
interessados poderá recorrer ao mesmo juizo 
commercial, que decidirá qual deve ser man
tida, tendo em vista o mais que está dis
posto no n. 1 deste artigo ; 

4°, do despacho que negaP o z•ogistt>o lm· 
verá aggl'avo, no Distl'icto Federal, pat•a a 
Côrte de Appellação, c· noH F.stados, pn.t•n. o 
tribunal judiciario de instancia supo1•lor: 

I. Quem . :por eU a julgar-se prejuúica.do 
em marca registrada. 

li. O interessado nos casos do art. So, nu
meros 2 o 3. 

III. O offendido no caso don. 4, P· parte. 
IV. O promotor publico nos dos ns. l ~ 4. 

ultima parte. 
O :prazo para a, interposição desses re

cursos ser(~ de cinco dias; a contai' da pu
blicação do de:;pacho ; si, pol'ém, a part6 
não resiuir no logar em c1ue ella se fizer, e 
não tiver alli procurador especial, come
Ç<ná. a correr 30 di<ts depois. 

Art. 10. Nem a falta de interposição do 
recurso, nem o seu indeferimento, dirime o 
Jireito que a. outrem ai:\sisto. na fórma do 
artigo antecedente, de propor acção : 

1 o, para ser declarad[l a n ullidade do re
gistro feito contra. o quo determina o 
art. 8° ; 

2°, para. ol)dgar o concurrente que tenha 
dil·oito a nome identico ou semellli1oto a 
modificai-o por fórrr;a que seja impossível 
erro ou confusão (art. 8°, n. 6", parte fina.l). 
Esta. acçã.o cabe sómcnte a qnem pro·var 
posse anterior da mftrca ou nomo para uso 
commereial ou industrial. embora não o 
tenha registrado, e prescreve, assim como a 
referente ao art. so, ns. 2°, 3" e 4°, pri
meira pn.rte. si não furem intentadas até 
seis mezes depois do registro da. marca. 

Art. 11. O registro prevalecerá para 
todos os seus eifeitos por 15 a.nnos, findos os 
quaes poderá ser renovado. e assim por 
deanto. 

Consideral'-sc-lm o registro sorn vigor si, 
dentro do peazo de trcs n.nnos, o dono da 
mn.rca registrada não fizer m3i:n'l(•lla. 

ArL 12. A marca sómen~f! pódc ser teans .. 
!er·lda com o genero de industria ou de 
commercio para. o qual teoha sido adaptada., 
fhzendo~se no registro a competente anno
taçilo, á vista de documentos authen ticos. 

Igual ;.mnotu.çã.o fh,r-se-ha si, a.lteradas as 
firmas sociaes, subsistir <l. m<u·ca. Em aml)OS 
os casos é necessaria a publiciJadc. 

Art. 13. Ser(t puniuo com as ponas de 
pl'isão de sois mezes a um anno e multa a 
favor do Estado, de 500$ <L 5:000$, aquelle 
quo: 

1°, usal' de mn.rca alheia legitima, em pro
dueto de falsa proveniencia ; 

2°, usar de marca alheia, falsificada no 
todo ou em parte; 

3·', vender ou expuzer á VGmda ob,jectos 
revestidos de marca alheia, não senclo taes 
objectos de proveniencia. do dono da ma.rca ; 

411 , vendOl' ou oxpuzel' á. venda objectos 
rovostidos do m::\rca. alheia, falsificada no 
todo ou om parte ; 

5.,, l'OPI'OduziJl, sem ser com licença do 
dono uu do seu lugU.lmo ropresontante, por 
quu.lcJUOl' molo, no todo ou em J>Ul'tcl marca. 
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ele 1ndustria ou de cmnmercio devidamente Art. 17. A reincidenciil será punida. com 
rcgistra.dtt c publicada ; o dobro das pena.s esta.helecida.s nos arts. 14, 

6", imit.ar marca de industrja. ou de com- 15 o 16, si não tiverem decorrido 10 annos 
mercio, de modo que posstL illu<.lir o consu- depois da anterior con<lemnação por a.lgum 
midor ; dos delictos previstos nesta. lei. 

7", usar de marca, assim imitada.; Art. 18. As referitlas penas não isentam 
8°, vender ou cxpuzer á venda . olJjectos os delinquentos de satisfação do damno cau-

revestidos de marca imitada ; sado, que os prejudic<.tdos po(lcrão p t;die por 
9°, usar de nome ou firma commercial que acç~ão competente. 

lhe não pertença, faça ou não faç<t parte de Art. 19. As sentenças prol'oridas sobre os 
marca registrada. dclictos de que trata esta lei, serão pubii-

§ 1. 0 Par·a. que so dê a imita.çãu a que se cadas na smdntegt•a, pela parte vencedora, 
1·eferem os ns. Ü0 a go deste a-rtigo, não é nu mesmo ,jornal em que se de_!' ;publi~i~a.de 
neces.~ario que a semelh_a.nça. da ma.rca seja. aos registros, sem o que não sera.o admittldo~ 
completa, bastando, se.J<.Un quaes forem a.s á execuçiio. 
d.ifTerenças, ;.~ possibilidade de erro ou con- Art. 20. O interessado poderá. r eque1•e_r: 
fusão, na fôrma. do art. 3°, part.o final. 1", busca uu vistoria pal'a vcriflc~1· ~" exis-

§ 2. o Reputar-sc-ha existente a usm·pação tencia. de marc;1s falsilicttdas ou ImtLadas, 
ue nome ou firma conunm·cial Lle que tr-atam ou ele mcrmuior'ias e productos flUO as con
os ns. 5° e 6°, quer a reproducção seja in te- tenham. 
gral, quer com <~ccrescentameotos, omissões 2o, apprcbensã.o e destruic;ã.o de marcas 
e alterações, com1.anto que haja a mesma falsificu.das ou imit.<tclas nas officioas em que 
possibilidade de erro ou confusão do consu- se prcpar <,m, ou onde quer que sejam c~ 
midor. contradas, antes de utilizadas para fin.1 cri-

Art. 14. Ser<t punido com as Donas de minoso ; fi u 
multa de 100$ a 500$ em favor do Estado ::lo, destruição das ma,rcas fatsi 1ca as ou 

imitadas nos volumes ou objoctos que as con-
0 que: tiverem, a,ntes de serem despachados nas re-

1 'J, sem :.tutorizi1ção competente, usú.r- em pi1l'tições fiscaes, ai nela que estr~tgados fl
nw,rca de industrin. ou de comrnorcio. de quem os envolucro::; c a::; prupeias mcecado-
armas, brazões ou distinctivos publicas ou rias ou productos ; . 
officiaes, nacionacs ou estrangeiros ; 4", apprelwnsão c deposito do mercadorias 

2°, usttr de marca quo oll"enda o decoro ou productos revestidos de mu.rcu. falsifi?ad<.t 
publico; ou imitada ou que indique fal..;a provemon-

30, usn.r de marca do in(lustria ou do com- cia, nos termos do ::~.rt. so n. t1. 
merclo que contivoP indir.ação de loca.lidade § 1. o A u.pprehensão e o deposito só teom lo
ou esta beleclmooto quo não soja o da prove- gar como prolimin:.~1·os de :.tc(:ão, ficrwdo de 
:nioncia da mercatlo1ja ou proüucto, quer a nenhum offcito si não forem intentados no 
esta indicação esteja, junto um nome supl)OSto pl·azo de 30 dias. . .~ 
ou alheio, qne1· não; § 2." Os objoctos apprehondidos scr,rmw 

4", vender ou oxpuzcr :.t Ycnd•.t mercadoria para garantir'-" ell'octivüladc u<.l. multa e ~a 
ou producto revestido de marca. na~ condi- indomnizüç~ãu da pal'to, pae:t o que serao 
ções dos ns. l" c 2u deste <trtigo ; vendidos em h:.tsta. publiea, no corl'er da 

5°, vcndet· ou expuzcr á venda mcrcadeoria. :.tcçii.o, si facilmeut.e se deteriorarem, ou na 
ou producto nas condições do n . ~io. execução. 

Art. 15. Com as mesmas penas do artigo· Art. 21. A apprehensão dos produr.tos ~a.l
anterior será punido aquclle quo u.:wr de sificados com marc:.t falsa. ou verdaclen•a, 
marca que contiver- oll'ensa pessou.l. vender usada dolosamente, será a bu.sc do processo. 
ou expuzer á venda, objecGos dclla roves- Art. 22. A n.pprehensão será feita a req_uo-
tidos. riinento da parte ou ex-officio : 

Art. 16. A acção criminal contra os <lo- Art. 2:3 A requerimento da parte; a)qual-
lictos pl'ovistos nos n::~. lo, 2° e 4" do art. 14 quer autor.id•.tde policial, pretor ou juiz do 
será intentada pelo promotor publico da co- Tribunal Cl vil e Criminu.L 
mn.rca onde forem encontrados objectos re- Art. 2-1 Erc officio : pelas Alfaodegas, no · 
vestidos das marcas d.e que a.lti se trata. acto da conferencia; pelos fiscaes do jmpostos 

E' compef.cnte para. prornovel-tt conlira os do consumo, sompro que oocontrarem taes 
tios ns. 3° e 5° q_ualquer industrial ou com- falsificações nos estabelecimentos que visUa
merciante degenero simil<~t' quo residir no rem; por qualquer autoridade, quando em . 
logar da proveniencia, e o dono do esta.bel0- quaesquer diligencias deparar com falsi
cimento fa.lsamente indicu.do; c contra. as ticações. 
tlos arts. 14 o 15 o offondido ou o interes· Art. 25. Feita a. a,:pprehensão ex-offiicio, 
sa.do. serão intimados os donos dn. marca ou seus 

Vol, IV 80 . 
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representantes para procederem contra os I 1°, o dono da officiria. ondo se preparem 
·J.>csponsaveis, a.ssignando-se-lhes o prazo de marcas falsificadas ou jmitadas; 
. 30_ dias para iss~, sob pena de ficar sem e f- 2o, a pessoa q_ue as tiver sob sua gua1'da ; 

r-fe1to a apprehensao . 3') d d • d . . 
Art. 26. A busca e apprehensão a r,Jque- • 0 ven . e 01 as mesma.s ' 

rimento da parte serão ordenadas mediante 4o, o d~no ou morad~r dtt casa ou local 
termo de responsabilidade assignado perante ondo estivCI~m deposztados _os productos, 
a. autoridade que ordenar a diligencia. desde que nao possa.m mencwna.r quem o 

Paragrapho unico. Neste te1•mo o autor seu dono; 
;teimará o compromisso de pagar as_perdas e 5o, aquclle q_ue houver cnmprado <l pessoa 
. damnos que ca_usar com a busca, SI o resul: desconhecida. ou não justificar a procedencia 
·tado for nega ti v o c a parte contra quem fo1 do ar ti O' O ou producto. 
requerida provar <1ue o dito autor agiu com l:::) 

, má fé. Ar~. 35. As. di~posições desta lei. são ap~li-
Art. 27. Feita a apprehensão, serão arl'C· cav01s a. braztle1ros. ou est~ange1ros, _cuJ?S 

. cadados os livros encontrados no local estabelecimentos estiVerem 1ora do terrüorw 
·assim cJmo todos os machinismos e mais nacional, concor1·endo as seguintes condições: 
.objectos que servi1·em, directa ou imlirecta- lo, que entre a União e a Nação eni cujo 
.mente, para a t'alsiticaçã.o. tel'ritorio existam os referidos estabeleci-

Art. 28. Para a conces::;ão da fiança é mantos, haja convenção diplomatica assegu
competente a autoridade (1ue effectuar a rando reciprocidade · de garantia para as 
approhensão. marcas hrazileiras; 

Art. 29. No acto da apprehens1o serão 
,presas em 11agraotc a.s pessoas de que trata 2°, que as mal'cas tenham sido registradas 
.0 art. 33 desta lei. na. conformidade da legislação local ; 

Art. 30. Feita a apprehcnsão, proceder- 3'', que tenham sido depositados na Junta, 
se-i:~a ao corpo de delict.o pa.ra verificar-se Commcrciai do Rio de Janeiro o respectivo 
a infracçã.o commettida. modelo e certillã.o do registro ; 

Art. 31. Dentro de 30 dias da. data da ap- 4°, que a certidão e explicação d&. roaeca 
prehensã.o t!erá apresentada a queixa contra. tenham sido publicadas no Dío.1·io 0/fic-~at. 

· OS respJnsaveis, acompanhada dos autos ele 
a'Pprehensão, corpo de delicto e prisão em fla
grante, si esta tlvm· sido offectuada, rol de 
test~Inunhas e indicação de diligencias neces
~sarias. 

Paragra unico. O processo será o mesmo 
det·Jrminado no decreto n. 1.30, de 1990, 
paragrapho unico do art. 100. 

Art. 32. A sentença que condemnar o l'éo 
.á, pena de prisão, condemnarêi ignalmente a 
.satisfação do damno e a sua execução, nessa 
parte, correrá pera.nte o mesmo tribunal que 
conhecer da causa, seja qual fôr o seu valor, 
sendo que a execução se fará nos proprios 
autos, de accordo eom as disposições do ·regu
lamento n. 737, de 1850. 

Al't. 33. O fôro para as acçõ:Js de que 
trata esta lei é o do domicilio do réo, ou o 
do logar em que forem encontradas as mer

. cadorias assignaladas por marca falsific iLda 
ou imitada, ou marca legitima, iodebita-
mente usada. . 

·sa.lvo as rostricções da Constituição. art. ,~o 
Jettra r e decreto 848, de 1890, art. 15 lettra 

. .f. o juizo com potente será o commum. 

Pa1·agrapho unico. Gozarão das gat•antias 
desta lei os estrangeiros que, em vez de de
p_, sital'em cel'tidão do registro feito em sou 
respectivo paiz, requererem. directamente o 
1'egist1·o de sua marcn no Brazil. 

Art . 3G. Prevalece em favor das marc[\S 
registradas nos paize3 estrangeiros que fir
mai•am a convenção pl'omulgada pelo dem·eto 
n. 9.233; de 28 de junho de 1884, ou a ella 
a.dheriram, concorrendo os requisitos do ar
tigo antecedente, tu. 2° a 4°, o disposto no 
a1•t. 9°, n. 3, pelo prazo de quat1•o mezes, a 
contar do dia em quo se effectuar o· registro, 
segundo a legislação local. 

Art. 37. A's marcas registradas com as 
leis anteriores são ::tpplicn,veis as garantias 
nesta conferida.s. 

Art. 33. O Governo re,·erú. o regulamento 
n . 9. 828, de 1887. pondo-o de· accor-do com 
as disposições desta. lei'. 

Art. 39. São modifica.dos os arts. 353 e 
355 do Codigo Penal, na conformidade do que 
dispõe o t\rt. 14 desta, lei. 

Art. 40. Ficam revogadas as d:sposições 
em contrario. A oompetencia do que ti• ata oart. 12 da 

lei n. 221, de 20 de novembro del894, é l'e
.la.tiva ao art. 60 lettra f da Constituição, 
nos casos de c:mvenção ou .tratado de reci
procüdade. 

Camara dos Deputados, 24 de dezcmbt•o 
de 1903.-F,·a,wisco· de Paula Oli1;ein;~; Gui
mariíes, Presidente.-Jfanoel de Alencar Gui

responsaveis maraes, 1° Secrcta.t•io.-J. B. Wande,·ley de . Art. 34. São solidariamente 
;pelas infracções do art. 14: 1\!enclonça, 3° Sec1•etal'io, servindo de 2°. 
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Emendas do Senado ao prejecto ela Camara 
dos Deptttaclos n. 320 B, de 1903 

Ao art. 9. o Fique assim redigiOo o n. 4 : 

«Do despacho que negar o registro haverá 
.aggravo, no DistrictoFederal, para a Côrte 
ele Appellação, e nos K:>ta1los. para o tribunal 
judiciario de instancia superior.» 

AQ art. 19. SLipprimam-se as palavras fi
naes: «salvo o disposto no a.rt. 33. >> 

Ao art. 21: 
§ 1. 0 Supprimam-se as palavras: « on no 

·COrrer uelli1.» 

. § 2. o Accrescen te· se: « exceptuados os pt•o
·ductos nocivos á sa.uJe publica,, que serão 
destruidos. » 

Ao art. 24. AccPcscente·sc «no Districto 
Federal: e nos Esta.dos pelas autoridn,des 
·Competentes para as buscas.» 

Ao ·arr .• .25. Dig<\-sc: «pelas alf<~ndegas, 
·eLe.» 

Ao art. 28. Suppr-imam-se as palavra-, fi
naes: « satvo si for otrerecHtt, etc.- tttd o 
"fim.~ 

Ao are. 32. Supprimam-se as palavras : 
·«ao Tribunal Ctvil e Criminal.» 

Pa.ragrapho unico. Redija-se assim: 

<.<No Districto Federal é competente pa1'a 
-conhecer da acção o Tr1bun<tl Civil e Crimi· 

nal, que observará o processo estabelecido 
·DO par;J,grapho UOÍOO do n.rt. 100 do uec;·eto 
:n. 1.030, de 14 de novembro de 1800. Nos 
Estados seguir-se-ha o pl'ocesso (teterminado 
pela respectiva Iegislação,competindo sempre 
·o julgamento em primeira instancia á jus
tiça singular.» 

..-\.o ar-t. 3~. Supprima-so. 

Ao a1•t. 34. Suppl'lma-se o segundo pe
ríodo, que começa: «Salvo as restricções, 
etc., etc.» 

O terceiro periodo, que começ\: A compc
tencia de que trata, etc., etc.» constituírá 
artigo separado. 

Ao art. 36. Redija-se assim o para.grapho 
unico: 

«Gozarão das garantias dosta lei os estran
.aeiros que, em vez de depositarem certidão 
-ao registt•o feito em seu respectivo paiz, re
quererem directamento o registro de sua 
marca no Brazil.» 

Senado Federal, 24 de agosto de 1904.
Affonso .ilugusto ]io'l'eim Penna, presidente. 
-Joakirn d'O. Catunda, 1') secretario.-JU
berto José Gonçalves, 2•> secretario. 

N. lôl-1904 

Approva a Convençlío Sanitm·ia lnte?'nacional, 
concluída nesta Capital aos 12 .dias do mez 
de junho do co1Tente anno, pelos delegados 
do Brazil e das Republicas Argentina, do 
Untrray e do }.Jcwaguay, com. os pui·ece1·es 
das Cornmissües de Instrucçcio e Saude Pu
blica e de Diplomacia e T1 ·atados 

A presente Convenção, entregue :w exame 
e deliheração do Congresso Nacional pela 
Mensagem do St·. Presittente da Republica, 
de 2l de julho proxímo passado, é uma feliz 
applica.ção das conclusões votadas na confe
rencia internacionaJ, que se reuniu em Pa
riz, de 10 de outubro a, 3 de dezembro de 
1903, convoca,tla ·par.L o fim especial de co
ordenar o codificar as medidas prescriptas 
pelas convenções sanit<tria.s anteriores, pon· 
do-as do accordo com os progre~sos moder
namonte realizados pela medicina prophyla
tica e estabelecendo um certo numero de 
peovidencias gcraes a .sermn iomadas toda 
vez que o a ·;pu.recimento do cholera, da, 
peste ou da febre amarella reclamo o em
prego de mecl id11s de def0za contra a sua 
propaga.ç.ão e conscquente incm·são nos 
paizes que mantenham relações com a loca· 
litlade atacada .. 

Naquella memora.vel conferencia., que ter· 
minou pela cJn vonção internacional de 
Paríz, de 3 de dezembro de 1903, talvez com 
razão denominada a Cm·ta Sanilaria Mo
del·nc~, fora.m estatuídas as medidas geraes 
úc detbza, que devo empregat• qualquer dos 
paizes interessados contra um territorio de
clarado contaminado, assim como as pro
videncias relativas ás mercadorias, aos 
n:l,vios, seus tripuVtntcs c pas:mgeiros, es
tabelecendo-se sobre cada um dolloil dispo
sições cspecíaes, segundo os princípios tia 
hyg·iene moderna, depois de serem resol
vidas as questões maii:l importantes. atti
nentes á prophylaxia. e ao tratamento da 
peste e da. ft'lln•e amarella, e á transmissão 
desta. ultima pelos mosquitos, de accordo 
com as info1•m.ações dos delegado.:; do Bnzil 
e dos Estados Unidos do Norte, que muito 
contribuíram para induzir áqueUe congresso 
de sabias a aconselhar os paizes interessados 
a modificarem o seu reglmen saniktrlo, de 
modo a satisfázer as necessidades do doson
volvimento cada vez mais ct•escento das 
relações in ternacionaes. 

A sulntltuição das quarentenas pela. obser
vação e . a vigil<1ncia das pessoa.s não ata
cadas, o isolamento dos doentes, :l destruição 
dos ratos e dos mosquitos e a desinfecção 
elos navios ; a reducção do prazo de incu
ba.cão das molestia.s ; a installaçã.o a bordo 
de inspectores sanitarios; a notificação obri-
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PRO.JECTO (fatoria com todas us declarações que possam 
influir nn,s proviúc::ICia.s a serem adopt~das ; 
são medid.as eluc1daclas na cop.ferenCI~ do O Congresso Nacional decrch : 
Pariz e incluídas na conveuçao do RIO de Art. 1." Flca approvada a Convenção 
.Janeico. além de muitas outras que os ne- Sanitaria Internacional, concluida aos 12 dia:': 
(l'ocia(lores brazUei.ros, em sua brilhante ex- do moz de junho de 1904, entre as Repu
posição ao Ministro do Interjor, conside::am blícn.s Argentina, dos Estados Unidos do 
vat•antidoras e effica.zes, sem trazGrem 1nu- B1·aztl, do Paragtmy e Oriental do Uruguay. 
teis ohsta.culos ao inter-c:unhio commercial e Ar1. 2· o Revogam-se <1S disposições em 
ao transito dos viajantes. contrario. 

Finalmente. a Commissão de Diplomacia e Sala das Commissões, 26 de agosto de 1904. 
Tratado;:;, não querendo tomar sob sua ex- _ Uastcío da Cunha.- Peí·eira de Lyra, re
clusiva I'eEponsabilidade o estudo de um !ator.- Jocío Ltdz Alves,- Leovigildo Fil
n.cto negocimlo por medicas, sobre assumpto guei1·cr.s. 
para cuja solução nmito toem contribuído os 
salJios brazileiros, e q_u ~ «amolda-s3 em 
quasi todas as suas disposições ao regula
mento dos serviç-os de llygiene publica a 
cargo d:1 União, promulgado em março do 
correnteanno e obedece, port:;.nto, a nova e 
proficna Ol'ientação impressa á política sani
tarÜI. brazileira.>.) pediu a aucliencia da Com
missão de Saude Publica, a mai~ competente 
para dizer sobre o vD.lo r da.s medidas adopta.
das na Convenção, sob o ponto de vista dos 
princípios sciontificos d:\, pr&phylaxia mo
derna .. 

O parecer favoravel daquclla Commissão 
di~pensa, a de Diplomacia. o Teatados cte en
trar em m•liores consUerações sobre o as 
sumpto, que lhe compete encar<1e principal
mente no que diz respeito ás nossas rc•lações 
i.nternn.cionaes e a.os prineipios que rogula.m 
as negociações entre potencias sobern.mts. 

Sob ess:l 'd.uplo aspecto, Mio encontra a. 
Commissão cl:lusula alguma. que nfl.o possa. 
ser acceita. polo Brazi.l, que, si nã.o é a parte 
mais favorecida, Yisto que todas as ostipu· 
laçõos do C01rrenio ::~ão reciprocas, pode 
uf'an<u·-se de h;1voe trnzido a maior contL·i
lmição para esta obra. de fraternidade sul
americana, na plm1se do actual Sr. Ministro 
do Interior, respeitando os princípios da 
morn.l e do direito e concol'i'endo poderusa.· 
mente para estreitar as relações iotecnacío
naes da America do Sul, com a ::;uspensão 
da.s medid<~.s -vexator·ias consignadas nos 
pactos anteriores, o que muito contribuirá 
para o desenvolvimento da politica commer
cial, que,na hora presente,constitue o supre· 
mo objeetivo de todos os paize::; civilizados. 

A Commissão Sanitaria Internacional do 

PARECER DA CO:.\Il\USSÃO DE SAUDE PUBLICA 
SOBRE A CONYENOÃO SANITAIUA INTERNA
CIONAL FIRMADA -«AD REFERENDUM» ENTRE 
OS Dl~JJEGADOS DO BRAZIL E OS DAS REPU
DLICAS ARGENTINA, oRmNTAL DO UlWGUAY 
E DO PARAGUAY A 12 DE JUNHO DO COR· 
RENTE ANNO, NESTA CIDADE DO RIO DE 
JANBIRO 

A Commíssã.o de Sa.udo Publica sendo ou
vidn. sobre a Convenção Sanita.ria Interna-· 
cional firm:td<t ad ,.cfe1·enclmn entre os dele
gados brazilcü•os c os das Republicas Argen
tina, Oriental do Uruguay e do Parll.guay, e. 
estudando-a com todo o cuidado: 

Considet•ando c1ue foram, na rercrida Con
venção,plenamente respeitados os pt•incipios 
da, hygicne moderna o, poetanto, sa.lva.gun,r
dados os olüva.dos int.eresses da Saude Pu
blica; 

Consitlemnllo que, na mesma Convenção. 
são f'acilitaüos o inter-cambio commrn.orcial 
e o tt•ansito dos vi~jantes e 

Considerando, igu~tlmente, quo, como bem 
fazem notar os delegados braziloiros om sua 
exposição ao S1'. Ministro do Intorior, pola 
Convenção são supprimidos factorcs, dos 
mais importantes, que concorriam para a 
fa.mn. da cidade pestilencial de que injusta
mente goza.Ya o RiJ de Janeiro, é de pa1•ecer 
que seja a mesma Convenção approvada.. 

Sa.la das sessões das Commissões, 17 de 
agosto de 1904.- Saty1·o Dias, presidente.
Malaquias Gonçalves, rela,~or. - Teixeú·a 
Bmnd!io.- JosrJ Bonifacio.- Josd Lobo.
Jocio Viei1·a.-- Ante1·o Botelho.- Sá Peixoto. 

Rio de Janeiro, de 12 dejunho de 1904, não EXPOSICÃO DOS DELEGADOS BRAZILEIROS AO 
S61'á. por certo O menor de'J.tre OS relevantes SR. MINISTRO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTE-
SBl'Viç>OS, que o actudl Governo da Repu- RIOR~~s 
hlica htt de prestar ao paiz, e, assim pensan-
do, a Commissão de Diplomacia e Tratados, Illm, Exm. Sr. Ministro da Justiça e· 
ampa1•ada com o valioso concurso da Com- Negocios Interiores-Temos a ho~ra do apre
missão de Saude Publica, entende que elle sentar a V. Ex., para que se d1gne pas.~ar 
deve ser approvado, parn. o que propõe o ás mãos do Exm. Sr. Presidonye da ~ep1;1-· 
~eguinte blica, um exemplar da Convençao Samt a.:ata. 
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1nteenacional que, coojuncta.mentc .cüm o w.l tanto, que ~hi figurassem, a titulo facul
delegados das Republica.s Argentina, do Pa.- i.ativo, limitadas tãu sómentc <Í:3 roupa.~ usa.
l'aguay e Oríenhl do Uruguay, fit•ma.mos ad das dos po.ssa.geil'os cmba~·cado~ no porto 
.;·efe;renclton do Goveruo Brazileiro. contaminado. 

Como V. Ex. poperü. certificar-se pela lei.- Oat.ro a.ssumpto quu no:; interessa .sob::.·c-
-t.ura da ·~on venção dos prutocollos das conf'e · maneira é o tratamento p1•ophylactico d•.L 
l'encias realizadas para o fim dcest.:Lbelecel-a, posto levantina,ni:\o só pol'Clue ella. se obsel'V:t 
os delcgado.s do Brazil, sem descuidarem-se act.mdmentc em ma.is de uma cidade bt>azi
um. só instll.nte dos elevados interesses da. lcira, como ta.mbom l}Orq ue reina em muitas 
~;;aude publica apreciadLs do a.ccoedo com as localidades servidas por porto::; em fl'f'quen
mais recentes conc1uista.s· da sciencia, pro- tes relações com os nossos. 
curaram e conseguiram obter vantagens do Todo o esforço despendido em expurga.r o 
grande alcance para o seu paiz, j<i no tm·reno ter1·itorio nacionttl da pe .. ::t.e seria em pura 
J.as fa.cilidade:3, de commr!.rcio o de transito pcrJa si não nos precatassomos par<.t ovital' 
de viajantes, jtt no t.er1•eno rnoral, suppri- nov;t::J incm•sõe::: desta, mulcstía,. 
miodo ·f<tctores dos mais importantes que As providenctas estipubdas na Com'cnção 
·;;oncorria.m para a fam·t da cidade po:-tilen- S<~.nitc.tria com respeito á. propltylaxin, da 
dal de que inj1:1stamente gozav;:r, o Rio de peste, sem t1•azer inutcis olJsta.culos ao intcr
J aneiro. ca.m bio com morcial c ao transito de riaja.n-

Devemos salientar ent1·e as disposições que tes, ::ão a. nosso ver cllictLzes e ga1·antidora:::. 
mais interessam o Brazil as relativas ;_í, febre Nos seus primeirvs artig•)S tt Convenç~ão o;;
a.marella. Do accol'do com o disposto na, tJ.tue <t notHicaçilo obeig<ttol'ia. dos C<bSOs e 
Convenção, quando esta. molestia reinar no pt•ovidoncl:t no sentido do facilitai-a. Pl'C
Rio de Janeiro, os navios que tocat'em neste scrove medidas propliyl.aeticas pnra serem 
porto não operarão mais em quarentena, executadas no porto contaminado antes t~a 
nem ficat•ão mais vedados de communicar partirl<.t <lo navio, neste dumnte a traYessut 
coro a -terra; os passageiros em transito po- e depois da chega.d~~ au port.o de destino. 
uerão desembarcar livremente, e o navio Consigna duas pl·aüc<t~, ·cujas vantagens tL 
~~eceber<i, passa,geiros de qualquer classe, bem obscrva.çã.o no Rio de Ja.neiro vem de h<'t 
como toda a especie tio mercadorias e carga. muito confirmanclo ; r-eferimo-nos â soro-

Chegado aos portos platinos não soffl'Cl'á. vaccinnção e á üosinfuc· ... ~i.o pelo apparelho 
qua1•entcna do espccie alguma, qualquer qne Clu,yton. 
seja o seu estado sanital'io. Si for satisfa- Ligando, de aecôl'du com a modern~t Ol't
ctorio, si durante a travessia não houver onta,Ção da peophyl<Lxi;_t internaciona.l, mai:;_; 
occorrido caso algum de fobro amal'olltt, será tmportancia. ao cstaüo sani ttwio do navio cl•J 
tlcsdo logo recebido em livr•e pratica, ficll.ndo que ao da respectiva pl'occdencia, c gr·a.ndc 
:)S passageiros sujeitos a umtt vigilo.ncia valor u.o tPatamcnto (Lpplica.do <W mcSffi1) 

:nedica., sem pt•ojuizo da lil.Jerdade de loco- navio antes da. pttt'tidtL o durante a tl•u.-rcssi:t, 
moçã.o, durante o tempo preciso pa.1•a com- a. Convenção institniu um co1·po de inspcett)
plei;a.l' seis dias, contatlos da, partida do porto res :;anitu.L·ios de navio com funcções inter
tio Rio do Janeiro. na.ciona.es. Estes inspectot·es, medicos no-

Si o navio cl)egar com doentes, estes moli.dos por concuri!o. ·D.ssistirão no porto con
serão ·dcsembarcàdos e isula.dos, e os demai~ tttminado ao cmbm•c1nc dos passagciro:3 e 
:passageiros desemba1·c·auos e sujeitos a vigi- a.c. mpanlta.rão o navio a,tú o porto do ües
lanciu, medica, com a liberdade do loco· tino, executando ou fazendo executar as ID.•..' · 
moção, durante seis ditts contados do mo- didas consignadas na Convenção pura c<.1.d'1. 
mento de desembarque. O navio terá livre ca.so p·ü•ticula,r. Far·ã.o fé perante as :mto
:pratica depois de exterminados todos os mos- l.'ida.ddS rsanitar.ias do.-; paizes ·contru.ctante:~ 
'luitos que possa conter. as tleclat•açõo:; destes inspectores, qualquer 

A autoridade sa.nitaria poc.lerá, si assim que seja a sua nacionali.dado, úevenüo ser 
o entende!', disinfect<.n> as l'oupas e objectos toma.tlas em consideração par~~ a applica.çêl.o 
de uso pessoal dos passageiros. A carga, do tratamento definitivo. 
qualquer que seja a sua natureza e c1ual- Muitas outras disposi~·ões de indiscutivd 
f!Uel~ que seja o estado sanitario do navio, alcance e de real interesse pratico encel'l':t 
~crá recebida sem a menor restricç'ão. a Coa venção, como V. Ex. poc.lorá certifica.r-

Convcncidos como estamos da inutilidade se pela leitu1•a. della. 
·das desinfecções no tratamento prophylactico Todos os artigos, em numero de 53, ue <1nc 
da febre amarella, pugnamos pela sua sup- se compôc, f01·am appl'ovados por unani
pressão e conseguimos fossem ellas proscri- midade de votos. e isso deno·ta a unidad(' de 
ptas na prophilax.ia das fronteiras ter•restc·es. vistas que presidiu á sua. confecção. 
Houve mister, porém, ceder no tocante á Tomos o maior prazct> 0m declar·a,r quu cn
prophilaxia maritimtt ; conseguimos, no em· cont.ramos scmpt>o nos dl3legados cstraogei.-
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ros quo eomnosco collaboraram as melhores fama de cidade insalubra e pestifera de que 
disposições no sentido de firmarmos um injustamente gozava a nossa Capital. 
accordo que, obedecendo ás mais recentes Comparada. com as outras convenções :fir
conquist:.ts da bygieno, resguardasse a saude madas em 1873, em 1887 e em 1899 entre o
publica sem accarretar inutcis obstaculos ás Brazil e as Republicas platinas, e mesmo com 
transacções commcrciaes e ao transito dos as que na Europa. resultaram das diversas 
viajantes. Acrelitamos ter conseguido o conferencias sanitarias internacionaGs, ella 
nosso desidel·aturn. Além de assignalar um não tem confrontos na liberalidade de suas 
notavel progresso da hygiene intern:.tcional disposições e· nas garantils que commgra para 
nn. America do Sul, a Convenção, uma vez resguardo dos interesses da saude publica. 
posta o!n vigo:, ha ~·~ inquestio_navelme~~~ De resto, como v. E:{. pJderú. certificar-se, 
concorr~r:. par.t ,o au,..,mont~ do 11~!erca~ H~ ellu. amolda-se em quasi todas as suas dispo
con;tmm cial, ~~~tre as quait o naçoes ~Ibn,a sições ao regulttmentu dos se1•viços de hy
tar~as, est~mtan~o a? mesmo tempo <ts ~e- giene publica a cargo da União, promulgado 
laçues ~ntre clla::s exts&entes. Corno V. Lx .. em março do corrente auno; obedece, por
bem o dtss~, ella é ante~ de tudo uma obra tanto, á nova e proficua orientação impressa 
de fra~ermdade sul-ameriC3;na. , á politica sanitaria brazileira pelo governo 
P~la parte. que nos toca, JUlgamo-nos sum-

1 

de s Ex 0 Sr Presidente da Republica. 
mamente fehzes po1• tel-a firmadfJ, porque · · . · 
estamos convencidos de que ella representa Não é este, por certo, o menor elogio que-
um desafogo, sinão mesmo uma victoria se lhe possa fa.zer. 
para o nosso_paiz. . . · Quei1·a V. Ex., Sr. Ministro, acceitar os 
C~m ella vao cessal' ~s 1f:llquas q?-arente- protestos da nossa mais distincta conside-

nas Impostas ás procedenc1as do Rw de Ja· ração · 
neiro, os cartazes diffamatorios expostos nos · 
portalós dos navios que demandam os nossos Rio de Janeiro. 23 de junho de 1904.-Dr. 
portos, os obstaculos creados á exportação A. r1. de Azevedo Sod1·e.-Dr. Oswaldo Gon· 
dos nossos productos, finalmente a triste çalves Cruz. 

Convenção Sanita ria Internacional entre as Republicas Argentina, 
dos Estados Unidos do Brazil, do Parag-ua,y e Oriental do 
Uruguay 

Sua Excellencia o PresiJ.ente da 
Ropublica Argentina, Sua Excel
lencia o PrJsidente da Repuulica 
dos Estados Unidos do Brazil, Sua 
Excellencia o Pl'esidente da Re
publica do Pamguay e Sua Excel
lencia. o Presidente da. H.epublica. 
Oriental do Uruguay, desejando 
salvaguardar a sa.ude publica, 
som trazer inuteis ohstaculos ás 
transacções commerciaos e ao 
transito dos viajantes, resolve
ram celob1•ar uma convenção sa.
nitaria para firmar as bases de 
prophylaxia internacional, ten
dentes a evitar a importação e 
disseminação nos seus respocti vos 
paizes da peste levan r.ina., do 
cholora asiatico e da febre ama
rena.; e para esse fim nomeai'am 
seus Delegados, a sa.IJer : 

O Presidente da Rcpubiica Ar
gentina, os doutores Luiz AGOTE 
e PEDRO LACAVERA j 

Su Exelencia el P1•esidente de 
lo. República Argentina, Su Exe·· 
lencia el Presidente da la Re
pública de los gstados Unidos de1 
Bt•a.sil, Su Exelencia el Presidente 
de la República deL Paraguay y 
Su Exelencia el Presidente de la 
República Or•iental dei Uruguay, 
deseando salvaguardat' la sa.Lud 
pública, sin tl'aer intt.tiles obstá· 
colos á las tra.nsaciones comer
ciales y al trélnsito ·de los viaja
ras, resolvioron celebrar una 
Con vencion Sanitaria p:tra fi r mar 
las bases de profilaxia interna
cional, tendentes a evitar la 
im portacion y diseminacion en. 
sus respetivos paises de la peste 
de Oriente, del cólo1•a asiático y 
de la flebre amarilla ; y para ese 
fin nombraron sus Delegados, á 
saber : 

El Presidente do la Ropt:íblica 
Argentina, a los do3tores Lurs. 
AGOTE y PEDRO LACA VERA j 
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O Presidente da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil, os dou
tores Al'\T0:\10 AUGUS'fO 1Jf:: AZE
VEDO Sü1>RI:; C OSWALDO GoN
('ALVES CRCZ o 

·· O Presidente da Republica do 
Paragua.y, o doutor PEDRO PENA; 

El Presidente de la Repüblica 
de los Estados Unidos dai Brasil, 
á los doctores ANTONIO AUGUSTO 
DE AZEVEDO SODRI~ y ÜSWALD:> 
GoN<)ALVES Cauz ; 

El Presidente de la ltepi1hlica 
dei Pa.ra.guay, al doctor PEDRO 
PE~A; 

O Presidente da Republica Ori
ental do Uruguay, os doutores 
FEDEIUCO SUSVIELA GUARCfl e 
ERNESTo FJmNANnEz EsPITVJ ; 

Os q uacs. com exccpçã.o do Sr. 
D1•. Federico Susviela. Guarcil, 
reunidos aos cinco dias do mez de 
junho demli novecentos e quatro, 
no salão nobre do Ministe1•io da 
Justiça e Negocias Interiores, na 
cidade do Rio de .Janeiro, tendo 
communicado seus plenos pode
res, que fo1•a.m encontrados em 
boa e devida fórma, convieram 
nas seguintes disposições : 

TITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1.° Cada um dos Gover
nos Contractantessecompromette 
a nctificar immediatamente aos 
outros o apparecimento dos pri
meiros casos de peste levantina., 
febre ama1•ella oucholura asiatico 
em seus respectivos territorios. 

A notificaç~ão será feita por via 
telegraphica, peb autoridade sa
ni taria do paiz con tanünado ás 
âutoridades sanita.rias dos outros 
paizes; sem prejuízo das infor
mações que possam transmittir 
os agentes diplomaticos ou con
sulares, devendo consignar os se
guintes dados : 

Indicação da localidade em quo 
appareça qualquer daquellas mo
lestias, data do seu inicio, or•igem 
certaouprovavel,e numero de ea
sos, fórma clínica, mor·talidado 
e medidas postas om pratica para 
extinguir a molestia. Tratando
se de peste, indl-car·se-ha si os 
primeiros casos fo1·am ou não 
precedidos de mortandade insolita 
de ratos. 

Art. 2. 0 A autoridade sanita
ria do paiz contaminado enviará. 
semanalmente ás dos outros paizos 
informações minuciosas sobre a 

EL Pres1dente de la República 
Oriental del Uruguay, á los do
ctores FEDERICO SusnELA Gc
ARCII y l•;RNE~TO FERi\'A:"iDE7. E::;
PIRO: 

Quienes, con exepcion del Sr. 
Dr. Federico Susviela Guarch, 
reunidos á los cinco dias del mes 
de junio de mil novecientc>s 
cuatro, en el sa.lon de honor del 
Ministerio de Justicia y Negocios 
In toriores, en la. ciudall de Rio 
Janeiro, llabiendo comunicado sus 
plenos poderes, que fum·an en
contrados en buena y debida 
forma, convinieron en Ias sigui· 
entes disposiciones : 

TITULO I 

. DISPOSICIO!'iES GENgRALES 

Art. 1. o Cada uno de los Go· 
biernos Contratantes se compro
mete á notificar immediabmente 
á los otros, la aparicion de los 
prhnoros casos de peste de Ori
ente, ficbre amarilla ó cólera 
asiático en sus respectiros _terri.
torios. 

La. notiflcacion será hocha por 
via telegráfica, por la antor•idad 
sanitaria deL pais infectado, á las 
autoridades sanitariasde to·s otros 
países, sin perjuicio de las infor
maciones que pueda.u transmith· 
los agentes diplomáticos ó consu
lares, debiontio consignar los si· 
guientes da.tos : 

Indicación de la localidad · e-n 
q ue a parezca · alguna ile aq uellas 
enfermedades, fecha de su inici· 
ación, origen cierto ó probable, 
número do casos, forma clinica, 
mortalidad, y medidas puestas en 
pratica para extinguir la. enfer
medad. Tratandose de la peste, 
se indicat>á. si los primeros caso:' 
fuéron precididos ó no de mor· 
tandad insólita de ratas. 

Art. 2. o La autoridad sanitaria 
dei pais infectado enviará soma· 
nalmente á. la de los otros pai· 
ses, informes detallados sobro la 
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marcha da. epidemia, devendo 
con::;ignar nellas : o numero de 
casos e de obitos occorridos des
de a ultima. notifica.ção ; as me
didas empregadas para evitar a 
clissr~minaçilo da molestia. ·c su<.~ 
exportaç:Io pa1•a os outros paizes 
contra.ctantes. 

Art. 3 _o A autoridade sanita
ta ria do pa.iz que se defende, 
communicat'á à do p;:üz contami
nado as medidas que houver 
tomado para o caso e a data em 
que comecem a vigora.r. 

Art. 4. 0 Para facilitar a com
municaç~ão entre as autoridades 
sanitaria.s, os Governos se com
promettem a organtzar um co
digo tclegra.phico sanitario para 
uso exclusivo deltas. 

_ \rt. 5." Será considera.d<.L con
tamine(({ a a lccalid;J.de em que oc
correrem casos repetidos, e não 
impor·tados, de cholera, febre 
arna.rella ou peste. 

Art. 6, 0 O apparecimento dos 
prhneiros c~~sos em uma. locali
dade uão motivará a applicação 
de medidétS de defesa contr·a as 
procedencias de!la.,salvo si n.s re
spectivas autoridades não ti
vel·em t ·1mado as nece:;sarias pro
videncias para extinguir a mo
lestia. 

Al't. 7. o Sercí considerada sus
peita toda localidade que, esta.ndo 
pruxima ou em facil comrnuni
cação com outr11 contaminacla, 
não se prcmunir conveniente
mente para evitar a propria con
taminação. 

Art. 8. 0 Nenhuma medida pro
phylatica deverá ser estabelecida 
conlil'a as procedencias de locali
dades visinhas de uma conta
minada., ou que com olla Ínan. 
tenham communicações facels, 
desde que tomem as nocessarias 
providencias para evitar sua con
taminação. 
· Art. O. o Deixará de ser consi
derad11 contaminada a localidade 
onde se tenht~m volvido dez dias 
depois do ultimo obito ou do 
appa.recimento do ultimo caso de 
qualquer das tres refe1•idas mo
lestia.s, comtanto que os doentes 
ainda existentes sejmn convenien
temente isolados. 

Art. 10. As Altas PaL'tes Con· 
tractantes poderão enviar ao paiz 
que considerem contaminado ou 

marcha de la epidemia, debiendo 
consignar cn ellos: el número 
de casos y defunciónes ocurridas 
despues de la ültima notificación, 
medidas empleadas para evitar 
111 diseminactón do h cnfermedad · 
y su exportaciôn <t los otros 
paises contratantes. 

Aet. 3. o La autoridad sanii.a
ria del p3.is que se precáve, co
municará. á la dcl pais infectado, 
las med1das que tome al efecto y 
l::t fecha en que comenzal'e.n <'L 
roa h• 

~\ri. 4. o Para facilitar la co
municaciôn entre la3 autoridades 
sanitaria~, los Gobiernos se com
prometeu c.í. confeccionar un co
üigo télegráfico sanita r lo para su 
uso exclusivo. 

Art. 5." Se considera.rú, infecta
da la localichtll en que ocurran 
casos repetidos- y no importados 
de cólera, fiebro mnarilla ô 
peste. 

;\rt. 6. o L11 aparlcióu de los 
primeros casos en unt~ local1dad 
detePminada., no motivará la 
aplicación de medi.da.s de defens~t 
contra bs procedencia.;; de ella, 
salvo que las respectivas autori
tl<tdes no hubieran tomado las 
providencias necesarias para ex
tinguir la enfcrmeda.d. 

Art. 7. o Sm•á coostde1·ada. sos
pechosa toda. localidad quo. es
tando Pl'óxim<t ó eu üi.cii comu· 
nicación con otra infectada., no se 
precilva convenientemente p<U'a 
ovitar .su contamin<tción. 

Art. 8. 0 No se pod.r<.i.n tomar 
medidas profihttica.s contra. las 
procedencias de localidacles ve
ctoas á las declaradtt:'l infectadas 
ó ctue comuniquen facilmente con 
ellu.s, desde el momento que ado
pten las providencias nccesarias 
para evitar su cqntaminación. 

Art. 9. 0 Dejarú. de considerarse 
infectada aquella localidad cn la 
cual hajan transcurrido diez dias 
clespnes del ültlmo caso, de cual
q ui era de las tres enrcrnwdades 
referidas, siempre ciue los enfer
mos at"tn existentes scan manto
nidos en <tislamiento. 

Art. 10. Las Altas Pa.I'tes Con~ 
tratantes podrú.n envia1• al pais 
que consideren infectado, ó sos-
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suspeito, Delegados Sanitarios 
com o :fim de colherem os ele
mentos de juizo que reputem 
pertinentes, devendo as autori
dades do paiz facilita.r-lhes o des
empenho de sua missão. 

Art. 11. As .A.ltas Partes Con
tra.ctantes accordam em atloptú. 
como medidas mais efficé:tzcs, .no 
tratamento prophylatico mttri
timo e terrestre, o isohmonto 
dos doentes ou suspeitos, a desin
fecção, a vig.ilancia saniti.tria. a 
instituição dos Inspectores Sa,ni
tarios de Na,vio e élS vaccinações 
preventivas~ .ficando, portttnto, 
supprimidas elos seus processos 
de dcfcza hyglonica as ttntiga,s 
pratica.s quarentenarias. e quaes
quor outras medidas não deter
min<tdas explicitamenGo nesta 
Convenção. 

Art. 12. Deve sor entendido 
por vigilancia sanitm·?.a a obser
vação medica, excwcidc.t pela auto
l'idacle sn,nitaria sobre os passa
geiros ou transeuntes proceden
tes de locn,lid.ades contaminadtts 
ou suspeitas dentro do um prazo 
de tempo que não poderá exceder 
o do perjodo de incubação da mo
lestia. que se quer e vi ta r. 

a) Sobre os p[tssageiros de lo. 
e 2a. clttsses a, vigibncia saniütria 
será exercida, em terra, gai·an-
tida <t liberrlct(Lo de locomoção 
delles, podendo a a.u toridadc re
cort'ol' ao sysi.ema do pn,ssa
pol'tcs sanitarios, exigir um 
prévio deposito em dinheiro, 
rJnO Set'tL devolvido Iluda, a vigi
lancia, on lançar mão, de outros 
recursos mais ade(1uados pat'a 
gc.trtth tir a eflicacia dtt ohser
vução medica ; 

v) Sobre os p;:tSSttgoil'OS de 3" 
classe, a vigilancia sanitnria po
derá ser exercida nos locaes e sob 
as rcstricçõos que <L autoeidadc 
stmitaria, julgar conveniente. 

Art. 13. A correspondencia, 
postal scr<i sempre admit~ida 
sem nenhuma l'Cstricção, po
dendo ser apenas :mbmettidas ao 
conveniente expurgo <.ts oncom
mendas que contenlmm objectos 
usados strsceptivois de conttt
minaçã,o. 

Art. 14. As Altas Pa,rtes Coh
trMtantes se obrigal'n a receber 

pechoso, Delegados Sanitarios {L 
objccto de recogor los elementos 
dC' juicio que considcren per·ti
nentes, debiendo al efecto Ias au
toridades dei pais ·facilitarles el 
desempeno de su cometido. 

;\.rt. ll . Las Altas Pàrtes Con
tratante:-; conviencn cu adoptar 
como instrumentos más cficaces 
para el tratamieoto profil<itico 
maritimo y terrestre. el aisla
miento de los enfermos ó sospe
ellosos de ser lo, Ia desin rccçión, 
la iostituciôn de los Inspcctores 
Sanit<trios de Navio, b Yigilancht 
sanitaria, l<ts vacuoaciones pre
ventivas, ClllCdanclo por lo 1.i:wto 
oliminad<LS en su tratamiento los 
<mtiguos procedünientos cmn'on
tenttrios y cnttlqnicra otra med.ida 
qne no se htdle esplicümnontc 
detormirwc.!a cn esta Convcnción. 

Art. 12. Se entiende por vigi
lancia sanito.ria la olJservadción 
médicr~ ojercida por la a.utol'id<td 
sanitari<L sobre los pn.su,jeros ó 
tr<tnsénntcs procedentes de pun
tos infectados ó sospeclwsos, po1• 
un tiempo que nu podl'<t exceder 
dei perlodo do incubae.ión de ln, 
onformedad de quo se precc.tve. 

ct) Cu<tndo se tr.~.te ele pasa
joros do l :\ y 2a cln ses, In. vigi
lr.mcia sanitm·ia ser<"t aplicarl[t en 
ticrra, sin afectar ltt libm·dad do 
k<LnsHo U.c los mismos, pudiendo 
las a.utoriüallos l'ecurrir al sis
tormt do pasa,portes Sil,nitttl'ios, 
cxigil• un deposito cn dinel'O él 
qno ser;.~ dcvuelto ai ~érmino do 
la vig-ilancia, sanital'ia, ô Ct ctml
quicra otPo pl'ocetlimiento tmâ
Jogo que juzguen mü:~ adocuado, 
con objeto de ga,rantir la eftcacia 
(le b obscrvación medica,; 

lJ) Cuanclo se trate de pasa.jcros 
de tcrcem clasc, 1<.1 vi.t]Uancia 
sanitaria potlrá ser hoclm cn los 
locaJes y bc:Ljo las rcstriccioues 
que ltt autol'id<Ld sarJitMia créa 
convenientes. 

:\rt. 18 .. La, correspoudencia 
postal SOl'<~ i1dmitida siu ro:-;ti•i
ccion algun<t; unica.mcutc 11odrán 
ser sornet.idas al tratamienlio cor
respondicnte aquellas encomi
cnctas postalcs que contcngan 
objetos usados susceptibles de 
contaiílimación. 
. Art. 14. L<.ts Altas Palites 

Contratantes se obligttn á recibir 

641 

81 
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indistinctamente em seus estabe- indistintamente en sus estable· 
· lecimentos de assistencia e iso- cimientos destinados á la asisten
lamento os doentes em transito, cia ó aislamiento de enfermos á 
quaesquer que sejam ~eu · dis- aquellos de trânsito, cualquiera 
tino ou p1•ocedencia.. que sea su destino ó procedencia. 

TITULO li 

PROPIIl LAXIA TERRESTRE 

Art. 15. Si a localidade conta· 
· minada for vizinha. das fronteiras 
·terrestres dos paizes contractan
tes, medidas de dofeza · serão ahi 
executadas, obedecendo aos se
guintes princípios : 

·a) Em hypothese alguma,serão 
in.tercepada.s as communicaçõos 
entre o paiz contaminado e os 
que não o sejam, ficando abolidos 
os cordões sanitarios e as qua
rentenas terrestres ; 

b) As Altas Partes Contractan
tes se reservam o direito de li
mitar o ponto das fronteiras por 
onde deve ser feito o tran~ito de 
passageiros e mercadorias ; 

c)O s passageiros serão submet· 
tidos a exame medico, podendo a 
atrtoridade prohibir o transito 
aos doentes, .aos suspeitos e aos 
convalescentes de alguma das re· 
feridas molestias ; · 

d) Sobre os passageiros, será. 
exercida vigilancia sanitaria du
rante o tempo correspondente ao 
periodo de incubação da molestia 
cuja importação se procure evi
tar; 

e) Quando se trato de colera. 
ou :peste, as roupas em geral e 
todos os objectos susceptivcis de 
transmitir as molestias serão des
infectados. 

TlTULO Ili 

TiTULO li 

PHOFlLAXIA TERRESTRE 

Art. 15. Cuando la localidad 
infectada cstuviera próxima á las 
fronteras do los países contratan
tes, se aplicará n medidas de d~
fensa sanitaria, -obedeciendo á 
los siguientes principias : . 

a) No serán interceptadas las 
corounicaciones entre el pais in
fectado y los que no lo estén, 
quedando aboli<los lo-:; cordonos 
sanitarios y las cuarentenas ter
restres ; 

b) Las Altas Paetes Contra.tan
tes se reservan el derecho de 
limitar los puntos de la frontera 
por donde podrá efectuarse ol 
trânsito de pasajeros y merca· 
derias ; 

c) Los pasajeros serân someti
dos á iuspeccion médica pudiendo 
prohibir las autoridades el pa
saje de los enfermos, sospechosos 
ó convalecien tes de alguna de las 
referidas enfermedades ; 
. d) Los pasajeros serán vigila

·dos por el término correspon
diente al periodo de incubación 
de cada una. de las enfet•medades 
cuya importacion se p1·ocure evi-
tav ;. . 

e) Cuando se trato de cólera ó 
peste, las ropa.s· en general y to· 
dos aquellos objotos susceptibles 
de trasmitir la eofermedad serán. 
desinfoctados. 

TITULO III 

PROPHYLAXJA MARITJ:MA E FLU- PROFILAXIA MARIT11\IA Y FLU-· 
VIAL _YIAL 

CAPITULO fo 

DlSl'OSIÇÕéS Of!:RAES 

Art. 16. As Alttts Partes Con
tra.ctantes a.cco·:dam em . não fe· 
cha.r seus portos, seja qual for o 
estado sanitario dos navios que 
os demanda1•em ou o da.s respecti
vas procedencias. 

INCISO i 0 

DISPOS!C[QNES OENEll. ALE S 

Art. 16. Las Altas Pal'tes Con- · 
tratantes acuerdan en no clau· 
surar sua puertos cualquiora. que 
sea cl estado sanita.rio de los 
na.vios ó de los puntos de que 
ellos procedan. Igualmente sere- · 
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Reservam-se, porém, o direito 
de limitar c numero dos portos 
habilitados para as operações; 
commerciaes com os paizes con
taminados. 

Art. 17. Seja qual for a sua 
procedencia ou seu estado sani
tario, nenhum navio poderá ser 
repollido toda vez que se sub
metta aotra ta monto prop1lyla· 
tico indicado nesta Convenção. 

Art. lS .. Quando um navio 1i
zer escalas em um porto conta.~ 
minado ou suspeito, o tratamento 
applicado ás bugagens ser<t limi
tado ás· dos passageiros que abi 
embarcarem, sempre que vierem 
acondicionadas em locn.es dis
tinctos e completamente isoladas. 

CAPITULO 2• 

CLASSIFICAÇÃO DE NAVIOS 

Art. 19. As Altas Partes Con
tractantes accordam em reco
nhecer como: 

a) tw1no inclernnc, aquolle que, 
embora pt•ocedento de um 11orto 
contaminado ou suspeito, não 
tiver tido u. bordo, quer antes da. 
particla,qtlCl' dtiranto a. travessia, 
qum• no momento da chegada·, 
obitos ou casos de peste, ch1.1lera 
ou febre amM•ollu., nom tão pouco 
opizootiu.s de ratos ; 

b) navio in(cclado, todo aquellc 
que, partindo ou tocando em 
porto cuntarninado oususpoito,ti
ver·tido a bordo, antes da partida 
durante a Cra.Tessia ou no mo
mento da chegada, obitos ou casos 
de peste, cholora., febre amarella. 
ou epizootia de ratos. 

Art. 20. Para gosarem das 
f1•anquias e van·tagens da presen
te Convenção todos os navios des
tinados ao transporte de passa
geiros deverão trazer a bordo, 

· permanentemente, medico, appa
relhos etHcazes para desinfecção 
e para extincção de ratos, mos
quiteil•os, bem como dispor de 
provisão dé medicamentos, de 
desinfecta.ntes e de locaes apro
priados ao isolamento dos doen~ 
t~s. · 

ser-ran el derécho de limitar Cl 
nümero de los puertos habilita
dos para las ot::eraciones comer
ciales c n los paises infecta
dos. 

Art. 17. No podrá ~er I'echa
zado ningun navio, cualquiera 
que sea su procedencia ó su estado 
sanita rio, siemprc que se-someta 
al irataruifnto profila1co ir.di
cado cn esta Convenciôn. 

Art. 18. Cuando un navio efe- . 
ctüe el';cll.las en un pueeto conta
minado ó sospechoso, el· tratami
ento aplicado á los equipages será 
limitado al de los passageros que 
alli embarcaram, siempre que 
aquellc,s fueren acondicionados 
en locn.les distintos y com:pleta
mento aislados. 

INCISO 2o 

CLASSil'lCACION DF. NAVIOS 

Art. 19. Las Altas Pa1·tes Con
tratantes convienon en recono
cer como: 

a) navio ~ndem11e, aqu<!l que, 
a.unque proveniendo de un pumto 
infectado ó sospechoso, no hu
biere tenido á bordo, casos ó de· 
funciones do lJO::'tc, cólera ó ficbre 
amarillu, ni tampoco epizóotia.s 
de ratas, antes de la partida, 
durante la travesia ó en el mo
mento de llegada; 

b) na·vio infectado, todo aquel 
que, partiendo ó hacicndo escala 
en un puerto infectado ó sospe
choso, hubiere tenido il bordo, 
casos ó defunciones de peste, 
cólera ó fiebre amarilla. · y epi· 
zóotias de ratn.s, antes de la par
tida, durante la tra vesia ó en el 
mominto <lo la llegada. 

Art .. 20. A fin de gozar de Ias 
franquicias y ventajas de la pre
sente Convoncion, todos los bu
ques destinados al transporte de 
pasajeros, deborán Uevar, per
manentemente á. bordo, medico, 
aparatos de desinfeccion, para 
esterminio de ratas, mosquite
ros, provision de medicamentos, 
desinfectantes y locales apropria
dos para el aislamiento de los 
enfermos. 
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CAPITULO 3° INCISO 3° 

JNSPEC'l'ORES SANITAIUOS DE NAVIOS IXSPECTORES SANI'rARIQS DE NAVIO 

Art . . 21. As Altas Pnr~es Con
tracl.antes accordam em instituir 
um Corpo de Inspectores Sanita
rios do Navio com funcções in
ternacionaos. 

§ l . o Cada paiz se reserva a. 
liberdade de marcar, de accordo 
com as exigencias de sua navega
çãci, o numero de Inspectores, 
salvo o caso de não poder con-
correr a esse serviço po1• circum
stancias esj:>eciaes. 

§ .2. o Só podem ser Inspocto
res Sanitarios de Navio os medi
cos diplomados pelas Faculdades 
officiaes dos respectivos paizes. 

§ 3 . o A nomeaç[l) ·dos Inspec
toros Sanitarios de Navio será 
feita medütnte concurso ou após 
exame especial realizado de ac
cordo com o programma formu
lado pela. autorida.dc sani'ta1•ia de 
cada paiz. 

§ 4.o A nomeação do cada In
specto r será. communicada ás au
toridades sanitarias dos outros 
paizes, abrangendo essa. commu
nicação o nome po1• extenso, os 
seus títulos scienWicos eu. data 
<lo concurso ou exame. 

§ 5. 0 Os Inspoctol'es do Navio 
deverão <tPl'osontar tt autoridade 
sanitaria <los pm·tos de e~:cala c 
destino um roln.tol'io minucioso 
de todas as occut•I•oncias elo via
gem, consignanllo ncllc as medi
das quo forem o:tocut,tdas no por
to de partida, o durante a tra
vessia. 

Art. 21. Las .Altas Partes Con· 
tratantes convienen en establecer 
un Cuerpo de Inspectores Sanita
rios de Navio con funciones in
ternacionales. 

§ l. o Cada pais se reserva el 
derecho ele fijar un nümero de
terminado de Inspectores, de 
acum•do com las exigencin.s de su 
navegacion, salvo el caso de no 
poder concurrir ~t este ~ervicio 
por circunstancias especiales. 

§ 2. o Solo los médicos diplo
mados por las Facultados oficia
los de los respectivos países po
drc.tn desempenar el cargo de 
Iospector Sa.nitario de Navio· 

§ 3. o El nornbrn.miento de es
tos funcionarias será hecho me
diante concurso ó despues de un 
exámen especial, con arreglo al 
programa formulado por la au
toridad sanitaria de cada pais. 

§ .(.o Ln. designacion de cada 
Inspector será. comunicada á las 
autoridadessanital'ias de los otros 
paisos, debiendo referir esa co
municacion, el nombro de aquel, 
sus títulos científicos y la fecha 
dei concurso ó ex(Lmen. 

§ 5. o Los Inspectores Sanita
rios de Navio deberan presentar 
á la a.utorídad sanitaria de los 
pucrtos de escala. y de destino, 
un inCormA minucioso do todas 
las novedacles Otmrridas en el 
viaje, consignando las medidas 
que fuei·an ejecutadas on el puer· 
to do pa1•tida y durante la tra
vesia. 

§ 6. 0 Serão validas perante a § 6. 0 Seràn validas ante la au-
autoridade sanitaria das Altas toridad sanitaria de las Alta,s 
Par~es Contractantes as declara- Partes Contratantes las decla
ções dos Inspectores, qualquel' raciones de los Inspectores, cual
que seja a sua nacionalidade, de· quiera que sea su nacionalidad, 
venclo ser tomadas em considera- debiendo ser toma.das cn conside· 
ção para applicação do tratamon- racion para la aplicaciori dol tra-
to definitivo. · ta.miento definitivo. 

Art. 22. Demonstrando que o Art. 22. Toda vez qne ·se do-
Inspector Sanitario de Navio foi muest1•e que el Inspector Sanita
negligente no desempenho desua rio de Navio fuê negligente en el 
missão será suspenso do suas desemperro de su cometido, se 
funcções pelo pt•azo de um a traz le suspenderá por el término de 
mezE::s. Si se reconhecerem como uno á tres mosos. Si prestare 
falsas sua.s declarações será: exo- falsadeJlaracionála autoridadsa
nerado do cargo. · nital'ia,seráseparadode su ca.rgo. 

Art. 23. O navio de passagei- . Art. 23. El navio de pasajeros 
ros, que não conduzir Inspector que no conduje1•a Inspector Sani· 
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---------- --------------Sanitario será. submettido ao tl'<1- tario será son1etido al tra.tamien
tameoto correspondente aos . na- to que corresponda á los navios 
viosclassificados no art. 19, lettra · cla.sificados en el art. 19 le~ra b, 
b, reservando-se a autorida.de reservando-se la autorid:~d sani
sanitaria em ta.es casos comple- ta.ria en tales casos de comple
tar estas medidas com outras que mentar estas medidas con otras 
lhe offe1•eçam. maior gai~antia. que la ofrezcan mn,yor garantia. 

CAPITULO 4, 

'l'RATA:MEN'fO DA PESTE LEYAN'IINA, 

lliedidas a tomm· no p01·to conla
mtnado antes da pm·tida 

Art. 24. os navios qm~ tocarem 
em portos contaminados ou sus
peitos tomarão as necessarias 
precauções para impedir a p:~.s
sagem dos ratos pelos cabos, 
amarras, correntes e demais 
meios de commun~cação. 

Art. 25. Os navios que parti
rem de portos contaminados ou 
suspeitos como ponto de origem 
serão, uma vez terminadas com· 
pletamente as operações de car-
ga, submettidos aos processlis jul
gados mais efficazes para o ex
termínio dos ratos. 

Art. 26. Os Inspectores Sanita
rios de Navio assistirão ao em
barque dos passa.gciroa no porto 
contaminado, devendo impediL· a 
admissão a bordo ás pessoas que 
apl'esentarem signaes evidentes 
ou suspeitos de peste levantina. 

Quando julgarem conveniente 
poderão mesmo exigir, ll.ntes do 
embarque, a desinfL'cção das ba
gogens dos pa.ssageit•os de tel'
ceira classe. 

INCISO 4° 

T:llAT.".?.-IIENTO DE LA PES1'E D!l: 

ORIENTE 

Medidas á tomm· en el puerto in
fectado antes ele la pa1·tida 

Art. 24. Los navios ctue hagan 
escala en puertos infectados ó 
sospechoso:;, toma.1•án medidas 
preca.uciona.les para impedir el 
pasaje de rata.s por los cabos, 
amarras, cadenas y demás medias 
de comunicacion entre el navio y 
la tierra. 

Art. 25. Los na. v los que parta o 
de pnertos infecta.dos ó sospechos, 
como punto lle orjgen, seràn,-una 
vez, terminadas completamente 
las opera,ciones de carga, someti~ 
dos á los p1•ocedimcntos juzga<los 
más oficaces para el esterminio 
de lc"ts ratas. 

Art. 2ô. Los Inspectol'es Sani
ttwios de Navio asistirá.n al em
barque de los pasa,joros on @1 
puerto infectt"tdo, debiendo impe
dir la admision en el n<lo vi o de 
aquella.s pel'sona,s qtHl represen
tttsen signos evidonte~, ó sospe
chosos, de peste da Oriente. Po
dt•~:tn ta,mbien exigit•, petviamente 
a.l embarque de los pa.sajeros do 
tel'COl'a clase, la, desinfoccion da 
sus equipajes, cuando asi lo 
creyeran conveniente. 

P1·oviclencias !~ toma1· durl.'tnte a 11-Iediclas á tomm· dutante la tm-
kavessia vessia 

Art. 27. Durante a travessia 
o Inspector S<tnitario de Navio 
deverá procedir á vigilancia mi
nunciosa sobre a saude dos pa,s
sageiros ou tripulantes, lndag·ar 
e verificar si a.ppareceram ratos 
a bordo, l'Ocolhendo todos os ele· 
mentos de juizo, necessarios partt 
pode1• fixar, na fórma mu.is pl'O
cisa possível, o estado sanitario 
do navio. 

Art. 27. Durante Ia t1•a vessía,• 
el Insp3ctor Sani~ario de Navio 
deberá proceder á la vigilancia 
minunciosa. de la salud de los pa
sajeros y tripulantes ; indagar y 
verificar si aparecieron ratas á 
bordo, y recojerá todos los ele
mentos de juicio necessarlos paru. 
poder ftja.l', cn la. forma. más pre
cisa posible, el estado sanitario 
del navio. 

645 
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Art .. 28. 'No caso de apparece· 
rem . durànto a travessia. dóen· 
tes de· peste, a lJordo, o Inspector 
Sanitario de Navio procederá ao 
isolamento rigoroso dos mesmos, 
-em_ local aproprbdo, e á desin· 
fecção dos objectos de uso delles. 

Procederá, outrosim, á soro
vaccinação dos demais passagei · 
ros e tripulante3, caso o consin
tam. 

P~·oviclencias -a t~mar no ~o1·to. df) 
destino 

Art. 29. No porto de destino 
os navios indemnis serão submet
tidos ao seguinte tratamento: 

Os navios qug no ultimo porto 
r.ontaminado ou suspeito forem 
submettidos ás medirlas indicadas 
nos arts. 24, 23 e 2G e que não 
tiverem durante a travessia ne
nhum contacGo contaminado ou 
susp.3i-to, serão recebidos em li
vre pratica, devendo os passa
geiros e tl'ipulantes sal' submet
tidos a uma vigilancia sanitaria., 
quo não poderc.t exceder de cinco 
di:a.s. contados desde o ultimo 
porto ou contacto cont:l.miml.(lo 
oú suspeito. 

Art. 28. ·. En el caso ·que se pro· 
duzcan enfe1•mos de peste á bordo 
durante la ·travesía, el Inapector 
Sanitario de Navio procederá al 
aislamiento riguroso dei enfermo 
em un local apropriado y á la 
desinfección de los objetos de uso 
del mismo, 

Procederá, en el caso que osto 
sea nceptado, á la sero-vacuna
cion de los de más p \Sajoros y 
tripulantes del navio. 

Medidas á tom,m· en el pue1·to de 
destino 

Art. 29. En el puerto de dos· 
tino, los navios indemnes. serán 
sometidos al siguientc tratami
onto: 

Los navios que fum·en someto 
dos en el último puerto infectadi 
ó sospechoso á las mejidas indi
cadàs en los arts. 24; 25 y 26, y 
que no tuvim•en durante la tra· 
vesi L· ningun contacto infectado 
ó sospechoso, serán recibidos en 
llbre plática, debiendo los pasa· 
jeros y tripulante3 ser sometidos 
<'L una vigil1.1.ncia sanitaria, la que 
no podrâ. exeder de. cinco dias 
contados desie el úHimo puerto 
ó contacto infectado 6 sospe
choso. 

Art. 30. Nos navios em que Ar&. 30. En los n<n·ios que no 
não forem tomadas as precauções hubieren tomado las precauciones 
indicadas no art. 24, ou que não indicadas ·en el art. 24 6 que no 
tivel·em,si.Jo submettidos ás me- hubieren sido sometidos á las 
didas indicadas no art. 25, per- me:lidas indicadas en el art. 25, 
mittir-se-ha. o desembal'que dos se permitirá ol desemoarque de 
pa.ssageiros, levc.tndo em conta. o pasajeros teniendo en cuenta.lo 
dotel'minado do a.rt. 29, proce- ordenado en el a1·t. ~g y se pro
dentlo-se antes da descarga ao coderâ antea d() su descarga al 
extermínio dos ratos. que possam esterminio de las ratas que pu· 
conter. · diere contener el buque. 

Art. 3l. Os navios inrectados Art. 31. Los navios inf'ectados 
serão subme~tidos ao· _seguinte serân sometidos al seguiente tra-
trata.mento: tamiento: 

a) Os doentes serão desembar- a) Los enfermos seran dosem· 
cados e isolados ; barcados y aislados ; . 

b) Os demais passageiros serão b) Los demás pasajeros serán 
desemlJarcados após prévia sôro- desembarcados prévia sero-va
vaccinação e submettidos á vigi:. cunacion, y sometidos á la vigi· 
laccia sanita.ria., que não exce- lancia sanitaria que no exederá 
derá do cinco dias, contados da de cinco dias, contados< de3de la 
hora do desembarque; hot'J. del desembarque; 

c) O<qn.ss:1geieos que nãoacce~- c) Lo3 pasajeros .que no acep· 
tem a sôro-vaccinação serão sub-· tem la seeo-vacunacion serán so
mettitlos á vigilancia sanitaria. metldo5 á la vigilancia sanitaria · 
nos Ioga.1•es e sob as restricções . en lo3 loca.les y bajo las restri· 
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que a autoridade sanitaria desi
gnar; durante o período determi
nado no pa.ragrapho anterior ; 

d) Os tripolantes não poderão 
desembarcar sem prévia sôro
vaccinação, devendo ser submet
tidos á mesma vigilancia sanita
ria ordeaada no pa.ragrapho 
anterior; 

e) Depois do desemb:J.rq uc dos 
passageiros o navio será desin
fectado, procedendo-se ao exter
mínio dos 1•atos antes da des
carga. Estag operações serão ef
fectuadas com o. aparelho Clay
ton ou qualquer outro ' systema 
que a juizo das Altas Partes Con
tracta.ntes reuna as condições 
deste; 

f) As roupas e demais objectos 
de uso pessoal dos passageiros e 
tripolantes serão conveniente
mente desinfectattos . 

. Art. 32. Os navios de carga 
procedentes de um p0rto conta
minado ou suspeito serão . sub
mettidos ás medidas indicadas no 
art. 31, I~ttra e, qualquer que . 
haja sido o tratamento no porto 
de partida ou no ultimo conta
minado ou suspeito. Terminadas 
taes operações, as cargas. seja 
qual ibr sua natureza, serão re
·Cebidas sem restricção alguma. 

CAPITULO 5o 

Tl\ATAlllENTO DE FEBRE AlllARELLA 

Providencias a tomar no po1·to con 
taminado antes da partida 

ciones que la autoridad sanitaria 
designe, durante el tormino dis
questo en el parágrafo anterior ; 

d) .Los tripulantes . no podrán 
descq.barcar sin prévia. sero-va
cuna.cion,. debiendo ser sometidos 
á la misma vígilancia s:.mita.ria 
seiialada en el par<Lgeafo ante
rior; 

e)Despues dei desemb:trque de 
los pas-ajeros, ei navio será ~e
sinfectado procediendose al ester- · 
minio de las ratas antes de su 
descaga. Estas operaciones·serán 
efectuadas con el aparato Clay
ton ó cualquiera. otro sistema 
que <L juicio de las Altas Partes 
Contratantes rcuna Ias condi
ciones de éste ; 

f) Las ropas y demás objectos 
de uso personal · de los pasajeros 
y tripoia.ntes serán conveniente
mente desiilfectados. 

A1•t. 32. Los navios de cargá 
procedentes de um puerto infe· 
ctado ó sosphechoso serán . some
tidos á las medidas indicadas en 
lo art. 31, letra c, cualquiera 
que haya sido su tratamiento en 
el puerto de partida ó el último 
infectado ó sospechoso. Llenadas 
estas operaciones las cargàs, cual 
quierl quJ sea su naturaleza, 
se:·án recebidas sin restriccion 
alguml.. 

INCISO 5° 

'fR.\'l'A:i\liENTO DE J,A FIEBl\E A:i\IARILLA 

Medidas á toma,· en el puerto infe
ctado antes de la partida 

Art. 33. Os navios que tocarem Art. 33. Los buques que· toca-
em portos contaminados ou sus- ren en puertos infectados, ó sns

poitos deverão tomar a,~;\ neces- pechosos, deberán tomar las ·pre
sarias precauções p:tra evitar se- cauciones necessarias con el ob
jam invadidos pelos mosquitos de jeto de evitar sean invadidos por 
terra. los mosquitos de tierra. · 

Art. 34. Os navio!! que par-- Art. 34. Los buques que pal'
tirem de portos contaminados ou tieren en puertos infectados, 6 
suspeitos como ponto ·de origem, sospechosos, como punto de ori
uma vez terminadas as opera- gen, una vez terminadas Ias ope
ções de carga, serão submettidos raciones de carga, seránsometidos 
ao tratamento julgado mais effi.- al tratamiento juzgado más eft
cttz pela autoridade sanitaria caz por la autoridad sanitaria 
pat•a o exterminio dos mosquitos. para el esterminio de los mos

quitos que en êl pndieran existir • 
Art. 35. Os inspoctores sani

t::l.t•ios de navio deverão assistir 
.ao embarque dos passageiros no 
·porto contaminado, devendo im-

. At·t~ 35. Los inspectores sani
tarios de navio debrán asistir al 
embarque de los pasajeros en el 
puerto infectado, dobiendo impe 
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pedir . a admissão a bordo das pes- dir la admison á bórdo de las 
soas que a. pr::scn tarem signaes personas 11 ue presenten seiía.le~ 
evidentes ou suspeitos de febre evidentes, 6 sospechqsqs, de fiehre 
amarellu.. amarllla. 

P~·ovir.lencias a tomar dw·ante a 
t?·avessia 

1liedidas á tom.ar durante la 
tr-aves-ia 

Art. 36. Durante a travessia Art. 36. Durante la tr~vesia, 
o inspector sa,nitario de navio el inspetor s~Qiterio de navio de· 
deverá proceder . a uma minu.. l)orá proceder á Yna minucio~a 
ci_osa vlgilancia sobre .a saude vigilancia de la S(),lqd da los p<).Sa
dos pa5sageiros e tripolantes ; jeros . y tripula.p.tes ; inquerir y 
indagar e verifica.1• a existencia verificar la existencia de 1nos., 
de mosquitos, larvas ou nymphas quitos," larvas ó ninfas <l hordq 
a lJOrdo, lançando mão dos mei(js emplea.ndo todos los medias que 
necessa.rios para destruu ... os ; I'e- créa convenie11tes p:tra d,cstru
colher, emfim, todos os elemen.. irlos, y recog·erá todos los ele
tos de juizo para. poder fixat• da montos de juicio nocesarios para 
fôrma mais precisa possível o poder fijar, en la. form.a más pro-
estado sanitario do navio. cisa pusihle, su estado sanitario. 

Art. 37. Sidu:ranteatravossia Art. 37. Sidurantelatravesia 
apparecerem casos suspeitos ou apareciesen ca~os sospcchosos ó 
confirmados de febre amarella, o confirmados de fiabre a."(Uarilla, el 
Inspector Sa.ni.tario de Navio pro- Inspector Sanita,rio de Navio -pro~ 
cederá ao isolamento dell13s por . cederá á su aidaniiento,por médio 
moio de mosquiteiros adequados, de mosquiteros adocuados, avi
evitando do todos os modosqueos tando por todos los mêdios que 
doentes sejam picados por mos.. los enfermos sean picados po1• 
quitos, sem prejuízo de outras me.,. mosquitos, sin prejuicio de las 
didas prophylaticas que entendei' otras medidas profila.cticas que 
opportuno executar. creyese oportuno ejecutar. 

Medidas a toma1· no pol'to ele 
destino 

Art. 38. No porto de destino, 
os navios procedentes de portos 
contaminados ou suspeitos de fe
bre amarella soffrerão o seguinte 
tra.tamento: 

a) Os navios indemnes que no 
p01•to contamina.clo tiverem to
mado as precauções indicadas no 
art. 33 ou soffrido o tratamento 
constante do art. 34 , serão rece
bidos em livre pratica, devendo 
os passageiros e tripolantes ser 
submettidos á vigil:;wnia sanita
ria, que não pod~rá exceder·de 
seis dias,contados do ultimo porto 
ou contacto contaminados. As 
roupas e objectos de uso pessoal 
dos passageiros poderão ser sub
mettidos a medidas prophylaticas 
especiaes, a juizo da autol'idade 
sanita.ria ; 

b) Os navios indemnes que não 
tival'em tomado as precaucões 
indicadas no art. 33 ou so:fl'rido o 
tratamento prescripto no art. 34,. 

i.liadiclas à to1nar en elJJuarto 
del destino 

Art. 38. En el pue1•to del des.,. 
tino, los buques procedentes de 
puertos infectados ó sospechósos 
de flebre amurilla, sufrirán i! se
guionte tra.tamionto: 

a) Los buques indemnes qnc on 
cl puerto infectado hubieren to
mallo las precauciones indicadas 
en el art. 33 ó sufrido el trata
miento del art. 34, sm•ân rocibi
dos en libre plática, debiendo los 
pasajeros y tripulantes, ser some
tidos á vigilancia sanitaria, que 
no pod.râ exeder de sei-s dias, con
tados del ültimo pqerto ó con
tacto infectado ó sospechoso. Las 
rop~J.s y objetos de uso persona.l 
de los pa.saje1•os podrân ser some
tidos á medidas profilacticas es
peciales, á juicio de la auto1•idad 
sanibrla.; 

b) Los buques indemnes que no 
hubieren tomado las precauclo
nes indicadas en el a1•t. 33, ó su
fl'ido el t1·ataruiento prescri pto. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:28- Página 21 de 47 

SESSÃO E:M ~9 D~ AGOSTO DE 1904 

see ão igualrnentl3 recebidos em 
livre pratica., observando-se todas 
as prescripções do · pal•agrapho 
antecedente, procedendo-se antes 
da dcs~arga ao extermínio dos 
~osquitos que possam conter. 

Art. 39. Os n~vios infect:tdos 
serão SL'tbmettid'os ás saguiri.tes 
prescri pçõe.s: 

a) Os doentes serão desembar
cados em couducção á prova do 
mosquit.os e convenienLomen.te. 
isolados; 

b) Os demais passageiros des
emb~rcarão, ficando submetiiidos 
á vigilaneia sn.nitaria, que não 
excede.~~ de sei.s dias, contados do 
momento do desombarque ; 

c) Depois do desemba.rquo dos 
pn.ssu,geiros proceder-.)e-ha ao ex.· 
terminio dos J.IJ,QSquitos, larvas e 
nymphas, a bordo, podendo, a 
juizo d<~ autoridade sanitaría, ser 
exec.utadas medidas prophylati
cas com relação ás J:'Oupas e ob
jectos de uso pQssoal dos passa
geil•os. 

Art. 40. A c;wga,. q ualquee que 
seja sua natureza. o a classificação 
sanitaria do navio quo a trouxet', 
será reccbtdtt sem restricção al
guma. 

CAPI1'ULO 6° 

Tl\ATA:IIEXTO DA CI!OL};l\A ASIA'f!GA 

.Medidas a tomw· no potlo conta
?ninado antes dcl pw·tidct 

Art. 41. Os navios que toca.
rem em portos contaminados ou 
suspeitos de cholera a;siatica evi
tarão que os passageiros em tran
sito e tripolantes·baixem á terra, 
salvo para as operações impre· 
scind.iveis do serviço. 

Art. 42. Qs, na vi os que partam 
de um porto contamin<1do ou su::;
peito como ponto de Ol'igem pro
cederão antes da partida â• lim· 
peza e desinfeccão dos dopositos 
ele agua, p1•ovendo-se deste elo
monto em condições de pureztL, ::1; 

juizo da autoridade sanital'ia. 

Vol. IV 

en el art. 34, serán igualmente 
rac~bidos en libre p.lática, ob.ser
vandose todn.s las prescripciooes 
del p.arágrafo antocedonte, p.ro
cediendose, antes J.o !a, descarga 
del buquo, al estern;liuio de los 
mo.SCJ.Uitos c1ue puedaii1 existil• á. 
bordo. 

Art. 39. Los bu,que§t inJectados 
seráu sometiqos ~ · la.,s s~guintes 
prescripciones: 

a) Los enfermos ·serán desem
barcados om conll.iciones de no 
ser picados pot·· mosquitos y qon·· 
venientemente aislados ; 

b) Los demás pasajeros ser.in. 
clesembarcados, sientl.o sometidos 
ü, vigilan~ia. s:~nita.ria. que no exe
derà. de seis dias COiltttU.os del 
mom.íento del descniba,l·que ; 

c) Des.pucs del desembarque de 
los pasajeros se procederá al es
terminio de los mosquitos, lar
vas y ninfas á bordo, pudiendo á 
juicio de 1<1 autoridarl sanitaria 
ser ejocutadas otras m.edidas pro
filacticLtS con relación á las ropas 
o o bjotos de uso pcrsonal de los 
pasajeros. 

Art. •10. La c~rga, sm~ cual 
Cuére su na.tm•aJeza, y la clasifi
cacion s::tnitaria dcl buquc que 
la. condnzca. sertL rocibida sin res·· 
tricción alguua. 

INCISO Ge 

TRATA::IliE.:\''1'0 IJEL CÚJ.f.IL\ <\S!ATICO 

Medirlas d tomco· 1.m el pue1·to 
infectado antes de la pw·tirla 

Al't. 41. Los bLiquos (iUO toca
seu eu puertos in focta.dos, ó sos
pechosos, de cóleea. asiatico evi
ta.rán que los pasajero.s en trân
sito, como los tl'ipulantes, bajen 
á ti erra, salvo para las operacio
nes imprescindibles del servicio. 

Art. 42. Los bllques que par
tan de un puerto infectado, ó sos
peclu>so,· como pun.to de origen, 
procedcr<.'tn, antes de su partida, 
á, la, limpieza y desin.fección de 
los dopositos de agua, proveyen
dose de c.;te elemento en condi
ciones do pureza., á juicio d.e la 
autoridad sanitaria. 

82 
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----·-
Art. 43·. Os lnspectores -Sani- " Art. 43. L~s Insp3ctol'CS Sani

tarios de Navio assistirão ao em- · tarios de Navio assistirán al em
barque dos passageiros no p01•to harque de los pa:sajeros en el 
contaminado, devendo imp3clir a puel.'to infectado,· debiendo impa
admissão a borJo ás pessoas que dir la admisión á bó1•do de las 
apresentarem signaes evidentes persona,s q i1e presenten signos 
oU: suspeitos do cholera; devm·ão evidentes ó sospechosos de cólera, 
igua,lmente exigir a desinfecção depionclo iguu.lmente exigir la 
peévia das bagagens dos passa.- desinfección peévia. dei ·equipaje 
geiros, bem como a dos tripolan- de los pa,sajero:;; como tambien la 
tes antes da partida; de los tripula,ntes, ailtes de la 

Medidas a toma;· durante a 
'traliessia 

Art. 44. Durante a t1•avessia o 
Inspector Sanitario de Navio de
verá proceder a uma minucios:t 
vigilancia sobra a saude do.3 pas
sageiros e tripolantes, e colhet' 
todos os eiementos de juizo para 
poler fixar, da fórma mais pee
cisa. possível, o estado sn,nitttrio 
do navio. 

partida._ · 

11{ edidas â tomar du;·ante la 
lraoesia 

Art. 44. Dlll'ante la travesía el 
Inspector Sanitat•io de Navio de
berá prol!eder á una minuciósà 
vigilan c ia de la salud. de lo~ pasa
jeros y tripulantes y recojer to
dos los elementos de jllicio, para 
poder fijar, eu la forma más pre
cisa posible, su estado sanitario. 

Art .. 45. Si d~rante a traves- Art. 45. Si dur.tnte la trave-
sia appa.recerem doentes suspei-, · sia. S3 presrmten casos sospecho
tos ou confirma,d.os de choleea sos ó confirmados de cólera asia-

. asia,tica, o lnspector Sanitario de tico, el Inspecror Sanitario de 
Navio p~·oceierá ao isolam3nto Navio procederá a;I aislamiento 
delle;j e á desinfecção rigorosa de .ellos y á la desinfeccion rl
dos dejecto.s, da~ 1'oup1s e elos gueosa de las dejecciones y de 
objectos de us:l p3ssoal do.s las rapas y objetos de uso per-
mesmo~. soilal de los mismos. 

Jlledidas a toma1· no porto de 
destino · 

Art. 4õ. No porto de destino 
os navios procedentes de portos 
contaminados ou suspeitos de 
cholera asiatica s.>1frerão o se· 
guinte trahmento: · 

a) os navios indemnes, que no 
p01•to contamin•1do tivet•em to
mado as pi.·e~auçõe 3 incUcad'l.s no 
·art. 41 ou solfrldo o t.."J.tamento 
presceipto nos arÇ:;. 42 e 43,sat•ão 
recebidos em livra pratica, sub· 
mettenclo-se os plssageiros e ti.·i
polantes á vigila.ncia sanita1•ia, 
que não poierá · e]C3der de cinco 
dbs, couta,do.s do· ulttcn) pnb 
ou contacto CJ:1tamin1io; 

b) os navios iai1ún·1es qae nã.o 
tiverem soffrido o tra.hment·) 
presct•ipto nos arts. 4·2 e 43, só 
terão livra pratica d(}pois d·1 de3· 
infecção das · haga.gen~ do.s pas
sageiros e tripolantfiB ; 

1J:ledidas d tomar en e& pue;·to 
de destino . 

Art. 41), El el puerto de des~ 
tino, los buCJ.ues proced.entes de 
puerto3 inCocta.do3 6 sospechó sos 
de cólera a.st,Uioo, sufl'ián el si
guiento ti·atamiento: 

a) Los bu!,]_uiH inlemne3, quo 
en el puert-J in f~ :taio hubieren 
tom::~.do l:t:; pre.:l::tllciones indica· 
d·u on el1lrt. 4l ó sufL'ido el tra
ta.m~onto pre~~JL'iph en lo.~ art.42 
y 4 3, S3L'án rocibidoJ en libre 
plática., som3tieu:lose á lo3 p:t· 
saje,•vs y tripulaaie3 á la vigi
lanc:~ sanit::tria. qaa n) -palrá. 
ex:0edEh' de cin~o dias contados 
(iél últirn J pBd•J ó conhéto in
fectado; 

b) ;L'JS, buq_ue indemne3 :quJ no 
hubieren sufl'ilo el trM:1mten to 
pre3cdpto en lo3 a.rts. 4"2 y 43, 
só lo tendrán libra plática desp ues 
de la. desinfeccion de los cqui
p::tje~ de los p'lsajeros y tripu-
lantes; 
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c) os passageiros e tripola.ntes 
serão submettidos á vigilancia 
sanitariadurante um prazo, que 
não poderá exceder de cinco dias, 
contados do ·momento de des
embarque. 

Art. 47. Os navios infectados 
st'lrão submettldos ás seguintes 
prescripções : 

a) observancia das detet•mi
nações d:1. auto1•idade sanitari<L 
no sentido de evitar a contami
nação das agrias do porto ; 

b) os enfQrmos ·ser·ã.o desem
barc.ados e isolados, conveniente
mente; 

c) depois do desembarque dos 
passageiros será o navio descar
regado o subinettido <i, rigorosa 
·de:;in fecção ; · 

d) as roup:::ts e demais objectos 
.<]e uso pessoal dos passageiros e 
tripolantes s<,ffrcrão conveniente 
expurgo; 

e) os demais passageiros serão 
.desembarcados e submottidos á 
vigilancia sa,nitaria, quo não ox
.cederá de cinco dias, contados do 
momento . do desem l)arq uo ; 

{) a carga, qua.lf!Uer <111e seja 
sua. natureza, não sofTrerá tL•ata
n:iento algum. 

TITULO IV . 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Art. 48. As Altas Partes Con· 
tractaotes ·reconhecem como vá.
. lidas as medidas que so appllca-

,. rem aos navios em qualquer dos 
.quatro pa.izes, sempre que fot•om 
.acreditadas por documento otn
dai. 

Art. 49. As Altas Partes Con
tracta.ntes conveem em tomat• 
providencias sanitarias contra os 
navios procedentes de portos in
fectados e de paizes alheios a. 
esta convencção, de accordo com 
os prinzipios nella consagrados. 

Art. 50. Caso dos progressos 
scientificos resultom novos ele
mentos de prophylaxia, julgados 
etncazes, as autoridades sanita.
i"ias das Altas Partes Contractan
tes,podorãode commum aceordo, 
lnc01•pora.I-os a esta Conven· 
cão. 

~.::-

c) Los pasajet•os y tripulantes 
será.n sometidos á vigilancia. sa
nita.ria darante um término que 
no podrá exedor de cinco dias, 
contados desde el momento del 
desembarque. 

A1·t. 47. Los buques infectados 
scrán sometidos las siguientcs 
pt•cscripciones : 

a) Cumplimiento de las deter
minaciones de la a.utorirlad sa.
nitaria, en cl sentido de evitar 
la contaminación de las aguas 
del pue1•to ; 

b) Los onfermos se.r•án desom
barcados y aisla.dos convonien· 
temente ; 

c) Los demás pasajoros serán 
desembarcados y sometiios á Yi· 
gil:tncia sanitaria, la que do eX:ce
!lerà de cinco dias contados desde 
cl momento del desembarque; 

cl) Las rop::ts e demás objetos 
de uso personal de los passajeros 
y tt•ipulantes serán sometidos á 
conveniente desinfeccion ; 

e) Despucs dol desembarquo de 
los pasajeros seráel buque descar
gado y sometido á rigm·osa dos
infccción; 

n La carga., sea cual fuére su 
naturá.leza; · nó sufrirá trata-
miento alguno. · 

TITULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Art. 48. Las Altas Partes Con
i;rata.ntes reconocem como vá
lidas las medidas que se apliquen 
á. los buques, ·en cualquiera. de 
los cuatro países,, toda ves que 
est,ns sean acreditadas por do-
cumento oficial. . 

Art. 49. Las Altas Partes Con
t.'a.ta.ntes conviénen en tomar 
providencias sa.oitarfas contea los 
buquos pro~edentes de puertos 
infectados y de paises ajenos á 
esta Convencion, d.:~ acuerdo con 
los prin0ipio3consagradosen ella. 

Art. 50. En caso que los pro
gresos cientificas suministeen á 
la. pt•ofilaxia nuevos elementos 
juzgados eficazes, las autoddades 
sanita rias . de las Albs Partes 
Contrantes, procediendo do co· 
mun acuerdo,podrán. incorpora
los á. ésta. Convencion. 

651' 
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Art. 51 . A duração d~ pre
sente Conv:enção serti de quatro 
annos e, desde que não seja de· 
nunciada·, seis mezes: antes do seu 
término, por qualquer das Altas 
Partes Contranctes, s.erá proro· 
gada por mais quatro annos. 

Art. 52. A presente Convenção 
entrará em vigor immedia ta
mente depois de I'atificada pelas 
AI tas Parte.s Contractantes. 

Art. 53. A presente Convenção 
deverá. ser ratificada na cidade 
de Montevidéo, deu tro dos ::;ois 
mezes contados da data em que é 
:firmada. 

Os D~legados firmam quatro 
exemplares. em duplicata da pre
sente Convenção. 

Cidade do Rio de Janeirv, aos 
doze dias, do mez de junho de mil 
novecentos e quatro. 

Art .. 51 La duracion de la.pre
sente Convencion será por cuatro 
anos y no siendo denunciada. seis 
meses antes de su término por 
cualquiera. de las Altas Partes 
Con tr•a tantcs, se considerará pro~ 
rogada por cuatro anos más. 

Art. 52. La presente· Conven
cion entrará en vigor immedia-· 
tamentc despues de ser ratificada 
por las Altas Partes Contratantes. 

Art. 53. La presente Conven-· 
cion deberá ser ratificada en el 
ciudad de Montevidéo, dentro de 
los seis meses contados· de la 
fecha en que fué firmada. 

Los Delegados firman cuatro 
ejemplares duplicados de 1<.1. pre
sente Convenci.on. 

Cludad de Rio de Janeiro, á 
los doce dias dei mes de J uni o de 
mil novecientos cu a tro. 

Luis Agote.- Pedt·o Lacavem.-Dr. Azevedo Sod1·e.-Gonçalves 
Cru.z .. -P .. Pena .. - E. Fernàndez Espiro.- Está; conforme·-!. B. 
do Amaral. 

O Sr. B1~icio Filh.o - Sr. Presi~ 
dente, quando orava, ante·hontem, o illus
tre Deputa.do pelo Rio Grande do Sul, o 
Sr. Ba1'bosa Lima, •. dei alguns ap·1rtes u.o seu 
discurso. O ultimo desses apartes, do modo 
por que. vem publicado, reclama. uma recti
:ficação,'visto que não exprime bem o meu 
pensamento. 

E' esta. a razão por que mando â Mesa. a 
seguinte I'ectiticaQão: (Lê) 

0 SR. PRESIDENTE- 0 nobre Deputado 
será satisfeito. 

O Sr. OU-v-ei:ra Fi·g~neiredo
Sr. P1·esidente:, a. Com missão nomeada. por 
V. Ex. para cumprir o doloroso dever de 
acompanhar a trasladação dos· restos mortaes 
do eminente bra.zileiro, Dr. José Izidoro 
Martins Junior, cumpriu a sua piedosa 
missão, nãosón11 trasladação desses sa~rados 
re~tos para o Arsenal. de Guerra, como hoje 
no embarque delles para o seu berço natal. 

o Sr. Presidente- A Camara :fica 
inteirada. 

O Sr. He·ruu~negih:lo de Mo
raes- Sr. Presidente, V. Ex. 6l a Ca
mara. me perdoarão que eu venha occupar 
a sua attenção· com a politica de· Goyaz .. 

Procuroi evitar, o mais que me foi; pos
sível, tr<~Zet' pal'a esta tribuna tão ingrato 
assumpto, mas não me• é possível por mais 
tempo permittir que continue indefeso o go-

verno do meu Estado, deante dos telegram
mas transmi ttidos ao O Pai.z e ao Jornal 
do Gornme1·âo pelo juiz fe·ieral de Goyaz~ 
cunbadodo Sr. Ministro da Fazenda,ora como 
correspondente desses dous orp:ãos naquella 
capital, ora como redactor-chefe do jornal 
da opposição O Goyaz, accusando o presi· 
dente de Goyaz de .estar lançando mão da 
força estadual para vencer as proximas 
eleições de 7 de setembro. 

Já. tive· opportunidade, ha dias, quando 
appareceram os primeiros telegrammas 
neste sentido, de contestar, em carta que di· 
rigi a Gazeta de Noticias, a. veracidade desta 
accusação, mostrando que· ainda mesmo que 
o guverno do meu Estado pretendesse lançar 
mão da força. para vencer a. eleição não 
o poderia fazer porque a força publica do 
Estado compõe-se aiJenas de duas compa
nhias, com 80 soldados, 3 corneteiros, 12 
ca.bos·, 1 forri.el, 4 segundos e 1 prim~tiro 
sargentos, 3 alferes, 1 tenente e l capitão : 
ao todo 200 praças· e lO officiaes. 

0 SR. BERNARDO ANTONio-Este é o es
tado ordinario do corpo. 

0 SR. HERMENEGILDO DE MORAES ~ Ora, 
com este numero limitado üe praças é pos
sível que o governo do Estado·exer.ça pressão. 
em. territorio· tão v.asto como o de Goyaz e 
impeça. o livre,exercicio do direito do voto 
aos amigos do sr~. Ministr•o; que, no dízet> de 
seus·correligionarios politicos, constituem a. 
quasi unanimidade do Estado ? . 
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O Estado compõe-se de 37 municipios o, O SR. HEmirNEGILDO DE MoRAEs-V.Ex. 
si fosse possível ao governo, deixando com- vcr<'L que é. E não se comp.cebmide, Sr. Pl'O· 
plctamon1.e desguarnecida a Ca.pital, disper- sidento, quo o governo envie for•;a para 
sar toda a força. policial por clles. tocaria collegio;.; seus. O intuito dos telcgrammas é 
uma média de 5 soldados por municlpio e cu este : quando chegarem a:3 noticias da der
não faço t.t meus patrícios a injuria de ncre- rota nn.tura1 da opposic;ão nestes logaros, 
ditar que com tão insignificante numero de porque nolles não dispõe ella. de elementos, 
soldados elles se aterroriazssem a ponto de grita.1·ão os amigos tlo Sl'. Ministro- a op
deixarem de comparecer ás urnas. posição fui vencida llevid.o á grande pressão 

O SR. ELISEU GUILHERME-São sufficicntos exercida pelo governo. 
E, quer ver V. Ex., Sr. Presidente, o pro-

para fazer pressão· prio orgão da opposição O Gogaz, em al'tjgo 
O SR. l:IEP:.MENEGILDo DE ~l'!oRAES- Abso- editoeial inserto no seu numero de 21 de 

lutamente não, tanto mais quanto vastos, maio, rcconhecó que faltam elementos ao 
como são, os municípios do Estado, cornpos- governo para influir na decisão do pleHô. 
tos ·de tres. cjnaJ,rci, cinco e mais dist1·íctos e Diz O Goya:::. 
existindo emcada um delles diversas secções «S. Ex. sabe que o pequeno contingente, 
eleitora,es, estes cinco soldados teriam de ser. quo cvnseguiu arrancar ao partido, acidicio
ainda distribuídos por elle:::, o que fa1·ia !nado ao elemento achersa1·io é insufficiente 
tocar um. soldado ou um. a, fracção do soldado p. ,.ara dar-lh.o vic.'toria., 11ns acredita air·l·da .. na 
para um ! officacia da intervonçfl.o elo governo n'as elei-

0 s BERNARDo ANTONIO_ v E T co- çõos, esc1uecido ?e que p~ra es.sa etlicuci.a. 
R. . ·fl· •. ·d1 1 f· ·J · x · . a 1 falta-lhe o essencial-o apow moral da opl-

nhece a_ m nenCia. e uma (u a em um, nião publica,, que não pôde absoluta.mentc 
populaçao pequena. appl'OV<tl' os seus processos políticos, íUio bas-

0 SR. HERMENEGILDO DE MORAES-OS pro- tanclo os escassos ?'eó.;,rsos m:aleTic!eS de (ft~e 
prios amjgos do Sr. :Ministro a,cba,ra,m tão clispõe pw·a SH)Jpi·ú· ogHell a fC!lla ». -
di1!icil fazer acreditar aqui que. com tão in- 0 SR. BERNARDO A:.;rro:.~ro _E as demis·· 
significante força publica, pudesso o Governo sões em massa ? 
do Estado fazer pressão, c1ue no telegratnmtt, 
hoje publicado n'O Paiz inventaram nova 
balella : armamento de jagunços ! 

Mas, para armar jagunços falta-nos o es
sencial-armas. 

0 Sà. BERNARDO A:l"'TONIO dá Ulll aparte. 

0 SR. I-IERi.\IENEGILDO DE MORAES- 0 que 
tem em vista. Sr. Presidente. o correspon· 
dente d'O Pai:; o do Jornal do Comrnercio é 
sua visar, ou melhor, disfarç,ar a derrota. quo 
~ertí. infringida a 7 de setembro :.t.o Sr. Mi
nistro da Fazenda e a seus amigos. 

O que se teém em mira é croar nesta C~
pita,l uma opinião falsa sobre a situação 
uolitict.t dei Sr. Ministro no Estado. 
~ o que se quer é procurar acobertar o 
desprestigio do Ministro com a allegação que 
vir<\ fatalmente de que os seus amigos Eó 
foPam vencidos pela intervenção da força 
publica. E, tanto isto é verdade, Sr. Presi
dente, que os telegrammas que tenho em 
mão, e para este facto chamo a attenção da 
Camara, dizem que foi enviad~L força para 
Bélla Vista, Antas, Bomfim, Pouso Alto e 
outros log;.t,res, onde exactamente dispõe o 
partido governista de enorme maio1·ia -! 

A proporção nestes collegios é de dez op~ 
posictonistas para l 00 governistas. 

Os meus contpanheiros que me contestem; 

0 SR. TEIXI~IRA BRANDÃO ...:.:;.; Em Bella 
Vista não é tanto assim. 

0 SR. HERMENEGILDO DE MORAES~ '0 pi1r
tído de V. i:x. não se prcoccupa com 'ella.s. 

Ouça o q uc diz o orgão do pa.rtido de 
V. Ex. O Goya:::, de G do cOrrente, referin
do-se a esta~ demi.'i~õcs, bem poucas, de resto: 

« O pa.rtillo republicano resiste a todos 
esses manejos; sua enorine força não se abo,la 
aos embates d<L sanha presidencial». E pouco 
adeante, rio mesmo artigo: «0 Centro Repu
blicano, conscio do sua força e do direito que 
lhe assisto, está disposto ;). resistir dentro d<t 
lei ou fóm della, si nella não encontrar a ne
ce:::saria garantia,». 

E' extraordlna.rio, Sr. Presidente, o con·· 
tr·asr.e entre a liogun.gém do redactor-chefo 
d'O Goya;:; quando escreve no seu jornal o a 
que usc:1, nos tolegramma,s (1ue p11ra c<t envia. 

La, elle escreve : « A verdade ê que <t 
phant:ulia do Dl'. Xavier de Almeida já 
povoou est[L capital de terrivéis düêndes, ::t 
ponto de viver S. EJ{. encerrado em pal11cicr, 
debaixo de numerosa guinda,· braLlaúdo as 
armas a.o menor rui do de um indisci•eto ca.
mondongo que ü·reyerentomonte se mette na 
cartola do valoroso presiüontê >>. 

Pi.Ll'<.t cá, olle tmnsmitte noiiici::~s descre
vendo-nos um presidente terrivel, ameaçando 
a oppo::;iÇ'ã.o e disposto a impedil-a de fc~m
camente se manifestar nas urnas. 

O Sn. BERl\'ARn·o AN'ToN-ro __:_: Differença de 
opiniões : O Goya~ entende de um modo c· o 
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êorrespondente do Jor'nol do Commercio en- O Sr. Corrêa Du-tra- Peco a .. 
tende de outro. palavra . 
. 0 SR. HEHl\mNEGILDO DE MORAES-V. Ex. 

salJe que o correspondente do Jornal do Com· 
mercio c. o redactor d·o Goya;; são a mesma 
pessoa. 

Ainda mais, Sr. Preside:ratQ, o juiz federal 
amea<:a, em artigos publicados n'O Goyaz , 
processar o presidente do E~ ta do pelos violen:
cios e tropelias que commettor na eleição e 
diz mais que, si os seus despachos e sentenças 
não forem por S. Ex. obedecidos, será o caso 
de reclamar o juiz ·a. intervenção federal, nos 
termos do § 4° do art. (io da Constituição da 
Republica. · 

Por hoje, Sr. Presidente, ficarei por aqui, 
pois o unico movei que me trouxe á tribu~a 
foi protesta1· contra. o modo por que pretende 
o correspondente d"O Pm:z e Jm·'nal do Com
mercio, formar uma falsa opinião nesta ci
dade, sobre os negocios do meu Estado. Tenho 
dito. (Muito bmn, muito bem; o o1·ador e com
primentado), 

O Sr. Heredia de Sã diz que foi 
ha pouco tempo approvado pela Camara o 
projecto n. 78 B, da 1904, autorizando o Go
verno a abrir o credito de 300:000$, sup
plementar á rubrica n. 11 do decreto 
n. L 145, para . pagamento aos operarios, 
empregados e trabalhadores do Arsenal de 
Marinha desta Capital. 

,. Este projecto, quando em transito por 
aqui, mereceu os applausos da imp1·ensa, 
·como solução de um assumpto reputado da 
mais alta relevancia. 

E' informado agora que o projecto não 
mereceu a approvação da Commissão de .Fi· 
nan ças do Senado. 

Vem, por este motivo, . fazer um appello 
áquella alta corporação politica para appro
var o projecto .que representa, sobretudo 
. uma medida de amparo do3 poderes publicos 
ás clas::es operarias. 

Não ha em seu appello o minimo vislum
bre de censura aos eminentes representantes 
da Nação na outra Casa do Congresso. 
· Fal~opo:que esta convencido de quo a pro
videncia adaptada no projecto a que allude, 
importa em urna necessidade do . serviço 
publico-com a conclusão de obras iniciadas 
em varias das unidades bollicas da marinha 
nacional-como . um meio de protecção aos 
_ope~arios do Arsenal de Marinha. 

E' obra de justiça e de patriotismo. (1l{u-ito 
~em ; m,uito bem.) 

O Sr. Presidente -Não ha mais 
oradores inscriptos. . 

O Sr. Pre.sident~- Tem a pa- 
lavra o Sr. Corrêa Dutra. 

O Sr. Corrêa Dutra·(') Sr. 
PrE>sidente, quando. na ultima sessão, .pro
nunciou brilhante discurso o eminente Sr. 
Barbom Lima, uuvi a S. Ex. com · tod.a u 
attenção, como costumo fazer sempre ,que o 
dlstincto h•ibuno trata de qualquer as- 
sumpto. Hou-re. porém, um momento em 
que fui obrigado a mo leYantar e ~ahir pa1•a 
attender a pessoa queme procurava afim de· 
me fallar com urgencia; ass·im, não pude · 
ouvir um!t parte da bellissima oração do 
nobre Deputado; tendo lido essa parte no · 
Diario do Congresso de hontem. não posso de 
fôrma alguma deixar passar sem uma li- 
geira observação o que ahi se acba, de- 
vendoeu declarar a S. Ex. que foi comple· 
tamente mal informado em relação ao que · 
disse a respeito da Santa Casa de Miseri
COl'dia, no que concerne a consultorias, á· 
Sala do Banco. 

A famosa Sala do Banco, de que o illus- 
trado Sr. Barbosa Lima falia · no seu dis
curso. é a sala da Santa Casa de Miseri-· 
cordiá, onde . esperam todos os doentes que 
abi vão consultar os diversos medicos de· 
clinicas especiaes. 

E' assim que ha consultorios mixtos de 
homens, mulheres e creançJ.s para molestias . 
da pelle ; ha consultorias de homens, mu- 
lheres e creanças, para molestias dos olhos ; 
consultorias homrepathas, da mesma fórma; : 
ha c0nsultorios de mulhere.:>, especialmente 
ph.ra clin_ica gynecologica, isto é, molestias
do utero e seus annexos; consultorios de ho
mens, mulheres e creanças para as molestias
da garganta. e ouvidos e o consultoria me· 
dico-cirurgico de que sou encarregado ha 
muitos annos . 

E, como S. Ex. se referiu a doentes que· 
vão a esse hospital e aos quaes o medico se· 
limita a pergunta~: o que sente~- e o 
doente diz: sinto uma dôt• no peito; ao que 
o medico responde:-Você 'uío sabe o que d?· 
E receita xm·ope·de tolú !-eu pt·otesto- contra 
isto. 

Tenho a certeza de que o ineu illustre col·· 
lega, o Sr. Bar·bosa Lima, está mal infor
mado. Sou clinico da Santa Casa ha mnitl!'-s 
annos e, comquanto não exerça essa clinica 
com a competencia com que outros ex.ercem, .. 
entretanto procuro tratar com c_arinho e cui-
·dado os doentes submettidos ao meu trata·· 
mento. 

(·)Este discurS!l r.ãri fo i revi> to pelo ot•ador. 
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Além disto a administração da Santa Casa O Sr. .Juvenal 1\:Iiller-Peço a 
tle Misericordia ·é SQVera. e rigorosa,· nunca palàvra 'pela ordem. 
se descuidiJ. de fiscalizar o serviço que se faz 
:1lli naquella pia instituição e sempre que O Sr. Prel§idQute-Tem a palaTra . 

. pôde in:troduz alli os· melhoramentos pre- o nobre Deputado. 
cisos. 

Ainda hoje acaba do chegar da Eu:r:opa um O Sr .•. J'u..veual Miller (pela or
liomem que tem sido bastante philantropico dem)-Tendo escripto as considerações que· 
áquella instituição q que da sua algibeira pretendo fazer sobre o projecto {'ffi d 1scussão, 
tem tirado importancias fabulosas para a peço a V. Ex. que consultQ a Casa si me pel·
installação ·e custeio do Asylo do Creanças I mitte fazer a leitura, na conformidade da. 
Desamparadas e fazendo á Santa. Casa doação disposição regimental, art. 105. 
do melhor palacete quo possue. Consultada a Camara, é concedida a p01•--

.Eu nã9.podia, · pois, deixar passar sem re- missão. 
· paros uma accusação tão injusta áquella O SR •• TuYENAr. MILLER (lendo)-« Sr. Pre-
. administração bem como a mim, porque sidente-A massa activa dos cidadã.os e o· 

estou certo de que o Sr _ Barbosa Lima Estado são os focos de onde irradia o movi
ignorava que sou medico alli e dirijo o con- mento denominado em sociologia o conflicto-
8ultorio de ch•urgi<:t. entre a liberdade e a autoridade. 

Tenho plena cm·tesa e convicção firmo do Es~as duas .forças socia~.s toem estado . e~ 
que, si 0 meu t\migo se désse ao traba.lho de confhcto. pe~manente at1avés de todos o~-
. · · s t c · d d . ,· d t cyclos lustor1cos. 
~r a a~ a asa 1n ~gar. os propri_os oen .~s A h.istoria da civilização, por isso mesmo 
a. maneira porqu~ sao ~ratad?s, ter1a o~castao que a intervenção do Essado ou autoridade 
de ver referenCias llsonge1ras, e veria que d d t .· · • - d . s 
elles são tratados com os desvelos e carinhos vae _ce en . 0 . e~reno <L ~spu açao as .mas.sa 
.de que são merecedores, convindo notar que ou liberdade, pode-se d1zm• que cunstste no· 
()tratamento que a Santa Casa dispensa aos surto crescente desta sobre aquella. 
seus doentes não obedece a selecções; não se Quanto maior o grâo de civilização tanto· 
procura saber si o doente é rico ou pobre. maior o desenvolTimento progressiTo da.s 

actividades individuaes em relação á inter
Todos são tratados com o mesmo c:.trinho, venção do Estado nas relttçõcs particulares. 

cüidado e ·solicitude. 

.Era isto sómente o que eu tinha a dizer. 

Estou certo, repito, que a accusação do 
Sr. Barbosa Lima foi apenas o resultado 
de uma m<t informação. (Muito bmn; muito 
hem.) 

O ISr. Presidente-Não ha mais 
oradores inscriptos. (Pausa.) 

Si nen,hum S1•. Deputado quer usar da 
pala v r a, ·passarei á ordem do dia. ( Pattsa.) 

ORDEM DO DI;A 

PRll\lEIRA PARTE DA OltDEl\1 DO DIA 

O Sr•. Pre8iclen-te- Não havendo 
numero legal, para se proceder ás votações 
das matorias constantes da ordem do dia, 
:passa.-se á ma teria. ·em discussão. 

·E' annu.aciada a continuação da 2a. dis· 
cussão do projecto n. 121 A, de 1904, d.o Se
nado, tornando obriga.torias em toda a Repu
Mica a vaccinação e revaccinação contra a 
varíola, com parecer da Commissão de 
Instrucção e Saude Publica e substitutivo do 
81'. Deputado Erico Coelho. 

Continúa. em discussão o art. ·I o. 

Assim, nas sociedades primitivas ã. autori
dade é tudo e 03 indivíduos-instrumentos· 
mortos-agem passivamente sob a vontade· 
prepotento e · indiscutiTel do chefe, quo rc-· 
gula. todos os actos desde os mais simples 
aos mais complexos. 

A' pl'oporção que a humanidade evolue a 
reacção manifesta-se, o individuo dispensa, a 
violoncia ~a autoridade e comoça a collabo
rar no bem estu.r commum. 

Attingido este gráo, .i<l o desenvolvimento 
da emancipação pessoal tem so imp1.sto, sur
gindo delle a liberdade conquistada através 
das pugnas mais cruentas. 

Nas paginas da historia pa.ti•ia estão bem 
patentes as lutas tremendas em defeza dos 
grandes pt•incipios indisptmsaveis á fruição 
plena da~ ma,is adiantadas idéa,s no tocanto á 
orgttnização social. 

Foi atrav~s dess[ts.lutas que chegámos a. 
conquistar a Constituição de 24 de f'evereil•o, 
garantia suprema da ordem e do progresso, 
sem mais entraves, bastando que os poderes
constituídos não andem propositu.lmente pro
curando embaraços á marcha natural dos 
acontecimentos políticos, porque, como disse· 
Clem~nceau, neste rogimen a, liberdade é· o 
direito de cada um e a autoridade :1 ga
rantia dessa liberdade. 
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Ii:d:'e.liimeilté, conio diz . Lãst. a.rria;; a liber-, . Si a. v. àccina~.)io. é UlU::t g::trahtia inelliidi
·dade individual é, na ·pratica, a -primeira vcl e não, como asseveram autoridades me
victoria dosrestos do antigo regimen. 1 dicas i'espeitabilissimas de todos os paizes 

Com esté conceito o publicista. chileno da Europa, um vi1·us sem a propriedade 
evidencia (1ue, mesmo as sociedades orga" preventiva que lhe emprestou Jenner, ell~ 
nizadas de aecorclo com 0.3 principias mais se impor;t por todo o Brazil mais facilmente 
avantajados, te~m, pela lei do hab~to, ina.~ ;pela :li:rre peopa.ga:nda, do que por uma 
nifesta tendenCia para a compres.-~ao usur- nnpos1c;ao depr1mente a.té mesmo dos crc-
:pador!1 dos direitos conquistados. ditos da clttsse medica. . 

- , á . · l6;> d 1 ·õEs diz Na verdade. causa pasmo ver homens ele 
E1s pOique, pagtna ,... 0 st as LIÇ.. ' sciencia exigindo a ma.is ferrenha compres-

··elle: . . _ . são pn,ra a implantação de uma verdade po-
«As leis da mawr parte elas naçoos que sitLva. como suppoem da vaccinação os 

se constituíram sob um regimen r.e_,Prosen- seus defensores. 
tativ? ~urant~ este se~ul?,. conscgmram, o Acaso 1oi indispensavel nm só u1uxse para 
pl'incip_w d<\ llbcrd~de lDdlVHlua,l por um I~~ a vulgarizn,ção de qualqnei' dos productos 

. co~1hecnnento mal~ ou menos lat~ dos. dt: veget;~es, mineraes r.p cllimicos em uso n::t 
rmtos que a c~nstltuem e qu~ n~::; . . P~JZO,:, j pharm<.tcopé;L ~ · 
auglo-saxõe.-> sao ~honra d.as msiat~uço~s e . Aca.so o medico CÀcrcenclo o seu sactwdocio 
a fonte dc.1. prospe1_:da.~o socml dos CidcLdaos. precis<Ll'ü, de um hclegclim para implantar, 
:VIas, como . as D<i9oes do qne tra~amos ap~I~étS em cLtda familia entl'egne espontaneamente 
acabaram de sahn· de um re.gun~n politiCo aos seus cuidados clesvellados, a crença !'O
baseado solm~ os podcl'eS arlntr·a,rws dos go- busta em mn meio preventivo contr<.t u.ma 
vernose .de sens mfimos subal_ternos, e como moli:Btia que, pcl::t asquerosidade e incleleyeis 
onsaiarn.~n o n~vo .s:y:stema cop_mn_d~ <.t Fran2a signaes, é por todos temida '?-
~nde, ~t~ a.qm, a llbor!la.de wdivid~al na.~ NKo pedil1lo$ a lei :P,ara as pessoas intelli
tem existido, entregue, como tem estado, <~ (•entes e com certo errao de cúltura e sim 
mercê da. autoridade, as leis que a ~amnt·em; pa,t·::t a massa igii:tJl'~Iite, ~~o que dizem os 
em todo o~1em parte, fica,ram _le~tt·a mort_a seetaristas da obrigatol·icclade. 
c,_na pl'o.twa, a ellns tem subststu.lo o al'ln- Ailula este injui•ioso argumento é facil-
trw goveroo.mcntal.» _ mento destruil[o. 

E' esta tendoncja que vemos, com tristeza.; o povo o pobre povo-bom o-oneroso e 
manifestar-se em nossa Patria e que nenhum credulo-'facllmente é o-uia,do. ' 6 

._ ,projecto de )oi, àt~ hoje~ mais accentuac~a~ Elle nada sabe, acceita por :fé que o Lhe é 
·· mente poz em réleYo como o que o1·a se d1s- evidcncia.do pela minoria intelligentc. 

cu te. . . . . . As verdades em todos os l'amos dos collho-
E é essa libm'dade q~1c tanto sangue c1.~sta, cimentos humn.nos olLe sempre as a.cceitou 

a.rgamassada como .r01 em ~ossn, Patl'la ~ atrn.vús da rntLssa. dir'ig-ente. 
fura, dclla, com as vid::ts precwsas do gel'a- p l'ocm•cm-no ne:::sn.s tristes mansarélns ond.o 
çÇ?es succcssivas i.nteü•[qucnte vo~adas á o pobt•o proletario acampa c olle os rucehort~ 
sua. de~esa, é essa l1berda.de que n~s, os d.e~ tlc braç~os [tiJel•tos, sorol'.i.d.onto o gt'ato. 
po~ttal'lOS d:.t con~:.m9a popula.1• .queremos. s,L- Busquem-no de lanceta om pnnlw, tmulo 
cr!tlc:::t.l' parE- sat1s~azor a doutrma.s med1~as à reetaguar<.L:.t um polotKo de soldados o olle, 
que amanha. pocllmw tm· o mesmo d~stino com a.quella ferocidade tanGas vQzos domon
q~o tantas outras abanclonn.~<1s ~epo1s de stt•a.•ltt será capaz do lovrmt;~r-so partt mo1•rer 
longos annos do decantadas vwtor1us. tl"istomcnto v:.tra.do pelas bn,ins dos janizaros. 

Para recorda,r, Sr. Presidente, a scgu..;. E uós, legisln,doros rcpuiJl:ic:.tnos, só para. 
ranca e ftxülcz de semolha.ntos doutrinas não que se ma.ndo dizoe aos circulos sciehtulcos 
preêisarei me <tf<.~star cleste mesmo assurnpto europúos quo ,jtL tomos tt v;wcinaç-üo oiJrig;.t
da vaccinação. toi'i<L e qlio, portanto, somos jé1. um povo ci· 

Ha poucos aunos atrás as maiores surn~ vilbalo, Jmvcmos do concol'l'ur para a ac .. 
midades medicas do nosso pa.iz gal'anthrü cmnularma.toros impeci\hos aos já. existentes 
que tl. var..:cfMção cto braço a bra.ç~o em do á mat•clm <.lesassornb'rt\da do regimen implall· 
todo inoll'enslva. tado a 1:3 de NoYembro,. gr•<.tçt~s á n.cção pu-

Hoje, no decurso de uma dczcmn. de annas, tent~ dos p1•opagnudlstas que fo1·arn tli.l.a.tanclo 
ou pouco m~Lis·, todos os medicos são con- u. fé rcpublic:.Lmt até o corobro do soldado, 
·cordes em attestuir ds poi'igo·s de scmelhan'té fazendo das casernas fócos donde i'rradia.rit~, 
·pr,a'tica.. no momento p1·ociso, a scentelha da liber-

E' 'este o -êrite'rio .. com quo so ·expõe aos dado '? 
ma;ioi·cs riscos a l'obustez c a vida dos ·citla· Nunca. com o meu ·voto, po:i•que seria me'n
dãos, alias, üt:Ço ,justiça, sempre procin•a.ndo ti!· ao ideal sacro santo que me vem afagando 
correr em salvação da hu'mttnidtLdc. u, mente dosde ds ratiis to'n'í:'tJs :in'nos c. que, 
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a.té hoje, pulsa, fol'te o rijo e indoma.vel em viduo tem o deve::.· mor-al U.e so vaccinar ; si 
meu coraçã.o de republicano.» elle não o faz,sobrcvem a imposição jut:idica. 

Referiu-se ainda S. Ex. ao facto de ter o 
o Sr. Presidente- Não havendo ora.llot· contestado a, doutrina cuba.na. da febre 

mais oradores inscdptos, vou encerrar a üis- am<Lrella, n.ccoitaudo agora <t vaccinação. 
cussão. (Pausa). Longo lle incohercnci;l., voem-se neste íacto 

os princípios cg10 segue o orador na n.dopção 
O Sr. l.3ri.cio Filho- Pe(~O a, pa.- das dout,einas med.icas. 

hvra. Comha.1;cu a tlworia l)Ol' ser o pPodncto de 
um<~ concepção a p;·-:o1·i : i1Cceittt n, Vilcci-

0 Sr. Preside:nt:.e-Tcm a. palavra nação por ser um pl'incipio estabelecido pola 
a nobre Deputado. indncção scieatuir:a.. 

O Sr. Bricio Filho-Sr. Presi
·lente, não· venho agom discutir o projccto 
venho apenas a.pi'csentar à Moza, dmts emen
das a.m bttS ro_ferenGcs ao art. lo. 

Disse julgar que não tem ra;,.ão o sou con
tradictor quando in!'erc que, assim como o 
Estado impüe <t nwcinação obriga.to1•ia., de
vcl'ia impor meéHrlas pl'ophyli1ticas identicas 
á dtt vaccina. contr;l. a sypltilis, o beribol'i, a 
tuberculose, etc. Os casos não são i·lenticos. 

Vêm á l\•Iesa, sl[o lidas, apoia,das e postas Do:; ultimos s~ conhece a, vclüculação, o 
eonjunctamente om dtscnssão as seguintes gormcn p;1 tl10genico; da varíola sabe-se 

E::\li~NDAS 

.:lo p1·ojecto n. 121 A, de 1904 

Si for approvado o art. 1°: - supprima.m
.se as palavra.s:-e reva.ccinações_ 

S:1la da.s sessões, ~9 de agosto de l D04. 
-Bricio Filho. 

ap:.mas que ella. <lil'nnd.o-sc pelo <1.1' a,tmo
spherico, podendo attingir t\ collectivülade 
intoir<t . 

Não vem tt pollo discutir a fórmula d~ 
Hu~ig, que S. Ex. contesta, pedindo aos 
mctlicos que a J.emonstrem ; si ella é a verí
dica rü;munstra')ão do f'u.cto, ca.be a S. Ex. 
a mesma cousa f'.m relação ás leis de Fi
chnm\ quanto (t <lnração dos actos psy-

Supprim<.l.-Se o art. 1'1 • chicos. 
O oradO i' :pass:l a, t·e~poncler Li.s injustas ar

Sala das sessões, 29 de agosl;o de 1904. guiqõos feit<.tS pol' s. E:\. ;i medicina c aos 
-Bricio Filho. medicas. 

Ningucrn mais petlindo a palavra é encel'- Nem a. medicina, é o acer,·o de thooria.s 
rnda ::~ discu::;s:lo elo a.rt. l., a.bsttnsn.s que S. Ex. se compraz idéat', nem 

os meüicos vi vem no r:n:,;twdeiro quo S. Ex. 
Entra, em discussüo o art. 2. o suppõe. 

I A medicina é a. pl'imeira. das scioncias no 
O S1•. Pre:Oo\"i<len.te-'fem a palavra conceito de Bacon, üo Descartes, de Leib-

!J Sr. C(tt'los Teixeira, Bt·antl:to. uitz, os quaes fazem pn.Pte, como gra.ndes 

O Sr•. Cn.rlos •.reixeira r~ra..n
dfto rocordn. que respondondo üs at•guiçõcs 
feitas ao projccto, llemonstron que ncn llnm 
~rgumoo to de or·dmn scien l;ific;.t OLl moré.tl. 
tem sido adduzido cont.r<t o parecer qu.e em i t· 
tiu, ca.pa,z do inflrmal·o. 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
o Sr. Bar·bosa. Lim::t, que sob o ponljo de visliu. 
scientifico se refel'iu a,o parecer, u.ponas disso 
que ainda não or·a coulwcid.o o ger-men ctetor
mini1nte da vacdntL c da variohL. 

Ali<ls a questi:i.o não tem o alcance qac lhe 
deu S. Ex. Nem houve uocessidttd.o de :1 ellu, 
so reforil' o parucer., doi)Ginado I.L nm:1 assem
.bléa politica c ni:í.o seientifica. 

Estranhou S. ::.;x, que o parecer,oli.tbora.üo 
pelo Ol'ador, se relceisse á obl'igatoricdttde, 
·Considerando·a como um dever moral. A QS· 
tranheza de S. Ex . . não tem cn.bimonto. 

O acto é julga.do peltt ctLUStL o não pelas 
·Cir.cumsta.ncias que o dotermina.m. O in<li-

Vol, IV 

philusophos,do kalenllariu positivista. Os me· 
clico~ f'oPam cunsülorn.dos pela antiguidade o 
são pci:.L socicdatle mollornu, como os homens 
quo rnu.is se sacrificam om prol da lmma
nidttde, quce nos campos de hatallla, onde se 
ovidcneia a subUmiJt~de du sou sacox·.locio, 
quer na vid:1 ci•íil. jnnto no leito üo doente, 
onde, si nem sempre cm'arn, <Llliviam um 
gl'alldo numcl'O ele vezes o consolam sempre. 
Só ctLhl.t';~m no descl'cdHo da seiti1 sociocra
tic<L íJUO prevL~ o advento do regimen 
no1'11Wl, depois qnu o emi.nonte philosopho que 
concl.\brm este rogimcn, vitl a impos::;ibl· 
Lidt~de do incorporai-o ao su.cordoeio quo 
aquello regimen esto.IJelece. 

O m:a.<lor cotc:ja as opiniões que Augusto 
Comto emittiu sobl'o a medicirH\ o os medi
co~ ante:; c depoi~ lle :·ma concepção po· 
titica. 

Reforo·se, om soguidn,, :í,s concepções thoo· 
iogieas e,protopllysic~l;;; que combatem a Yac
cinaç5,() oln·ig:;J.tot'fa o rel<tt[l. a luta r1ue teve 

S:J 
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ele· sustentar Jcnne1' ~om os ingleze;; Q os 
theologos da 8orl.Jonne. 

Discut!e a liberdado de consciencia, de
monstt>ando que Comte incluiu corno um 
dos maiores · erros da, revolução franceza o 
príncipio do libcrd<.ldc Hlimitada de con
sciencia. 

A conscicncia, sob o ponto de vista. me
t aphysico é uma a.bstracção ; consciencia 
q_uer dizer a percepção do facto psychico , o 
In sta esta difinição P<tra. demonstrar que 
e!.istem esta.clo:5 de consclencia. mas n~to con · 
sciencia no sentido metaphy:~ iéo. 

Encarando a questão do poder temporal e 
do poder espiritua.l, observa o orador, que 
a divisão desses dous poderes é, sob o ponto 
(le vista politico, muiüts vezes impossível. 
Em abono desse conJeito, lê ainda o orador 
t~o Camara o que sobre o assumpto escreveu 
Augusto Com te. 

Antes de mostrétr ao seu illu~tre coaega 
como se form(tra o homonculo de \:Vagner, 
discípulo do Dr. ·Fa.usto, ao qual se referiu 
om sua brilhante oração, deve 1·esponder a 
S. Ex. a respeito de val'ios conceitos que 
apresentou sobre a intervenção do Estado 
nos casos de syphilis, tuberculose, etc. 

Não é possível estabelecer confnsão. entre 
uma cousa e outra. Aliás, essa confusão 
prova. que S. Ex. ni'io conhece a molesti.a a 
que se referiu . 

A syphilis, po1• exemplo, só se mttnifesta. 
pelo contacto. E' molestia, pois, de contagio· 
limitado. 

A out1•a é uma. molestia diífnsiYu: aiTecta, 
todo mundo, transmittiida polos vehiculos 
aerios. · 

O berlberl é uma molestia telurica, cir
cmnsoripta; e a tuberculose ê tra.osmittida 
pelo ar. Para essas molestias~ alEm do mais, 
ha a_s hnmunida.des organinas. (O 8"". Bar
bosa Lima apa,·teia o o;·ado,·.) 

Quanto ás formulas ~L r1 ue se referiu o 
nobre Deputado, os medicos affirmam que 
a S. Ex . é que cumpre contastal-as (Ha 
o.pa1·tes.) 
. Quanto á creação (lo homuncuto~ que S.Ex. 
Julga. ser preoccupação da medicina, cumpre 
ao orador dizer• qne é um prohlem::J, resolvido 
no l'egimen sociocl•atico. Foi Oomte, diz o 
o1•ador, quem o resolveu, melhor que o per
sonagem de Goeth.o, nas paginas em que so 
refere á acção do liquido espermatico reab· 
sorvido na ene1•gia vital. (O orado1· Zé! os 
trechos a que se re(e1·e.) 

ADa. leitura que fez, continúa o orador1 ae 
v~ que a razão principal que moYe os positi
v·Ist~s contra. a. medicina, ê :t que assignalou 
em começo de seu discnrso: a medicina é o 
embaraço mais frisante e palpavet contra u. 
a.dopção das theorias formuladas pot• Augusto 
Comte depois da criso mentttl q_no elle riof-

freu e a que o orador j<i se refe1•iu. EssaE.-' 
theori<J.s o leva,ram a pregar contra a me
dicina e contra, os medicos, que elle havia 
exaltado e que depois collocou abaixo dos 
voterinaríos, as doutrinas acceita~ pelos seus' 
s~ctarios. 

Comte mudou do methodo e foi levado na
turalmente, passando do processo inductivo 
ao deductivo, a dar como reaes conclusões
pmamente logicas, cheg~Lndo em medicina :.t 
conclusão: a saude dooende da harmonia 
mental, é o moral que governa o physico t 
I<: assim ellc admittiu que o eiTeito governa 
a causa, que o resultado é o 1actor ! (O 
Sí". Barbosa Lima apa1·teia contestando o 
o;·aclo1·.) 

Continuaudo em sua affit•mação, diz S. Ex.: 
a proposição é ü•respondivel; ou V. Ex. (di· 
1·igi;ldO·SI3 ao s,·. Barbosa Lima) nega que 
as idéas são o resultado da activi.dade ce
rebral do metabolismo cerebral? (O 81·. Bcw
bosa Lima explica o se t~ apa1·te.) 

O orador, diz que para corroborar a jus
teza de sua affirmaçã.o, lerá. o que a respeito 
esc1•eveu o pl'oprio Comte. (Lê.) 

Terminando diz S. Ex. : crê que todos os 
argumentos apresentados contra o parecer · 
que teve a honra. de elaborar tive1•am a 
resposta conveniente_ não só sob o ponto de 
vistu scientifico, como ainda sob o ponto de 
vista juridico e politico. No momento &.ctual,. 
em que se procura levar á crença popular, 
por meio de uma propaganda in cansa vel, a 
rebelliã.o contra. a vaccina ante-variolica., ~ 
natut•al que uma lei o,ssegure os seus bene· 
ficios pondo cobro :ls suggcstões dessa pro· 
paganda. 

Em relação ao a.rt. 2:) do projecto, con
col·dou com ollo porc1ue cstil convencido que 
a regul:1mentação das leis compete ao Ex·· 
ecuttyo o não ao Logisla.tivo, o po1•que acre· 
dita que o Governo modillcarâ, de accordu. 
com o quo lembrou, os períodos da. vacci
naQão e revacciuo..ção. 

Espera quo se virá contesta1• as vanta ~ 
gens desse processo prophylatico ~ob outrof: 
pontos do vista. 

Não tom a ·presumpção de suppo1• que- · 
destruiu, mas julga q_ue diminuiu a inten
sid_ade dos escrupulos dos seus nob1•es cal
legas em relação "á questão ventilada das;. 
invasões do poder . temporal no dominio· 
espiritual; agora quanto á questão das con
cepções mctaphysicas, ê pt•eciso que todos· 
se entendam quanto aos casos a discutir. 

Relativamente á liberdade illimitada da 
consciencia demonstrou que a Revolução 
Franceza. não a estabeleceu a8sim, e qm\ntu 
il~ doutrinas medicas, sobro a entidade do:; · 
vírus declarou ao illustre Sr. Dr. Barbosn. 
Lima que reconhecia não h:wor nonhuma po-
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sitiva, razão pela qual não se preoccupou 
com clbs em seu pa1•ecer. 

Quant0 aos nomes arrevezados, I em brados 
pelo nobre Deputado, o orador tlirà que 
conhec.J outros maii! barbaroi! ainda, de 
que não se serviu, e quanto n.os debutes rcla
ttvos á vaccina poderia t1·azer o BY'itish 
Medica/ .. Jounwl, de 1902, no qual, por occa.
siã.o do centenario do Jenner, foi pnblicado 
tudo quanto pró e cont1•a tem sidJ escripto 
no mundo. Crê que cumpriu su:t missão, 
da,ndo a S. Ex:. c aos illustrcs collegas que 
o preceder::t.m a respostn. qn:l merecem. 
(Múito úcm ; muito úem. O oto.dol' é {elici.· 
tado.) 

Moura, Irineu Machado, Fidelis Alves, Be
lisa.rio de Souza,, Silva Castro, Bezamat, Abe
larclo de Mello, Julio Santos, Viriato Mas
carenhas, João Luiz, Penido Filho, Fran
cisco Bernardi no, Leonel Filho, Adalberto 
Ferraz, Antonio Zacharias, Lindolpho Cae
ta.no, RoJolpho Paixão, Padun. Rezende, 
.Jesuino Cardoso, Domingues de Castro,Valois 
de Cast,ro, Fernando Prestes, Alvaro do Car
valho, Candido.Rodrigues, Azevedo Marques, 
Angelo Pinhcro, Ja.r.aes Dttl'cy e Cassiano do 
Nascimento. 

Comparec~m mais os Srs. S<~ PeiXoto. 
Enéas Martins, Aurelio Amorim, Passos Mi
randa,, Arthnr Lemos, Carlos de Novaes, Ur
bano Santos, Anisio de Abt•eu, BezerrH Fon
tenelle, Francisco S<t, Frederico Borges, 
Sergio Saboya, Eloy de Souzu., Alberto Mara
nhão, Paula e Silva, 'Valfredo Leal, Trin
dade, Abdon Milanez, Toixeil'a de Sá, Izidro 
Leite, Medeit'os e Albuquorquc, Josê Mttrcel- . 
lino. Pereil·a da. Silva, Mala.qula.s Gonçalves, 
Esmera.ldino Bandeira, Cornelio da Fonseca., 
Estacio Coimbra, Angelo Netto, Euzebio de 
Andl'ade, Rodt•.igues Doria., Joviniano de 
Carvu.lho, Oliveira Vu.lladão, Neivtt, Tosta, 

E sem causa os St·.s. José Euzebio, Chris
tino Ceuz, Raymumlo Arthur, Virgilio Bri
gido, João Lopes, Alfonso Costa, João Vieira., 
El.pidio Figueiredo, Pedro Pernambuco,Prisco 
Para.izo, Moreira Gomes, Bulhões Marcial, 
Oscar Godoy, Au~usto de Vasconcellos, Ame
rico de Albuquerque, Paulino de Souztt, Ca
millo Soares Fill1o, Sabino Barroso, Car
valho Brito, Camillo Pl'ates, Amaral Cesar~ 
Costa Junior, Victol'ino Monteiro, Alfredo 
Vareta e Campos Cartier. 

O Sr. Presidente- Nã.o ha Ol'a
dores inscriptos. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Peço a palavra. 
· 0 SR. PRESIDENTE - T(llll a palavra O 

S1·. Bwbo5a. Lima. 
Bulcã.o Vianna, Felix Gaspal', Eugenio Tou- r-. . ... . . . . l'f , 
rinh.o AuO'usto do Freitas Alves B·wbosa l . ~ Sr ~ B.:."trbosa .. Luna ( ) Sr. "?re
Eduat~do t'tarno-s, Pa.l'anllos 'Mon&Qnog~·o, n.o: s~dente, sr a poste do Or1e~t~ se gen~rahzar. 
drigurs Saldanhit, José Monjardin, Galdino 81 ~hegar ~L alat•mar 0 esp1r1to publl?o, pela 
Loreto Mello Mattos Nelson do V'\::lCOn«~ellos fó~m~ porque 0 v~e fazendo a varwla! na, 
S.c F, ~ . E ·• c '11 J 7' B ' t· ·t G· t' opm.ao dos quo mats se ba,tem pela. obriga
~ '! e1r~, uco . ~o lO,. o.w ap t:s a, a. - toriedado da Yaccinação pr~vomiva si · a 

vao ~a.p~l;~tt\,,Lout·m~~.Pttt~, ql:uvollo Ca~~l- peste bubonica multiplicM' o n~met·o u~ caso~ 
cant1, l ranCis~o Veteu.~ Rlbeno Junquei~·1 • assignalados nas estatísticas offi.ciaes, a Car 
Astolp!lO Dutr.~,. Antl~mo ~o~clho~ C~r~eJro mat•a, o Congresso, em fim, os poderos pu 
do .Rozendo. J~ao LUiz . Al \o~, Bet na r des do blicos estfto dispostos a decrehr a ol•rigato 
ll'ar~a, Lamounmr ~1o~ofredo, qatogeras, No· rieda.de da vaccina Ha!fking?. < • 
guetru., Olynt.ho U.1ue1ro, Oaloao Cttrvu.lhal. · . · . 
Morotra da. Silva., Fra.ncisco Romeiro, Ar· UM Sa · Dr-.:ruTADo ~ Pa.t·a serem logtcos .. 
nolpho Azevedo, Josó Lobo, Rodolpho Mi- O Sa. BARBOSA LIMA -Si estão, ou per·· 
randa., Costa Netto, Aquino Ribeiro, Bone· gunto: si aqui dentro todos ostão dispostos a. 
dicto de Souza, Lindolpho Serra., Caouido de so detx.ar vac~inar ~ 
Abreu, Cttl'Valho Chaves, AbJon Baptista, ALGUNS SRS. DEPUTADOS- Não. 
Soares dos Sa.n~os, B~~rbosa Li~ a., GerJ.?lano O SR. RoDRIGUES Doar~ - Mt~s não é 
H~sslo~her, Rtvadavi.a Corrma, Dommgos comparavel uma com a outra. 
M.•4S0~alenhas, Vesp::t.siano de Al~uquerque, O SR. BARBOSA LIMA- Si não estão ( poif! 
Dwoo Fortuna .e Homem de CarvL\lllo. me parece que as primeiras manifestações 

Deixam de comparM:Jr com ca.usa . parti- que ouço são nesse sentido) si não estão, se
cipada. os Sra. Julio de Mello, Raymundo gue~se que abrem mão de um processo acon
NoJ·y, Rogflrio dt:' Miranda, Indio do Brazil, selhado polo conjuncto dos medicas, unicos 
Antonio Bastos, Ouedelha Mourão, João Ga· aos quaes tenho me referillo, porque nem 
yoso, Thomaz Cavalcanti, Pm•mra Reis, Mo- uma só vez me referi â totalidade da classe 
reira ALves, Arthur Ot•la.odo, Epaminondas medico. ; abrem mão de um processo de tal 
Gra.cindo, Raymundo de Miranda, Felisbello ordem, cujo valor scientifico é taFque os rc
l1'reire, DoLUingos Guimarães; Leovegildo gula.mentos offi.l}iaes já o consagra,m em 
Filgueira.s, Cast-ro Rebello, Gar~ia Pires, ~ertos ~s obrigatol'iamonto. 
S~tiyro Dias, Vergnc de Abreu, Rodrigues 
Lima, 'folentino dos Santos, Marcolino. (') Este discurso roiio foi revisto pelo orador. 
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O SR. Bai:cro FILHO- Apoiado. 
0 SR. BARBOSA LIMA- E sinão vejam. 

O SR. Brucw Fn_,no- Jà consgramos, não 
ha duvida. 

0 SR. BARBOSA. LIMA - De duas uma : OU 
esse processo é ga,rantidor para <Uluelles que 
o supp:JrGam, e inoJfensi v o, não trazendo 
outra conser1uencia. _ seniio a de preservar o 
paciente contra o morbus do levante ; ou, 
no caso opposto, es:;e processo é capaz de, ao 
mesm0 tempo que immunisa, que preserva, 
acarretar outras graves molestias para o 
intiividuoínoculado. 

Na primeira. hypothese, si esse processo 
corre parelhas com o da vaccinação anti-va
riolica, si o que se allega é que o podee pu
blico não pôde cruzar os braços dean te da 
situação miserrima a que fiearia1~ as clas
ses, sobretudo pobres, aflligidas por essa 
pandemia, não cumpril'ião os poderes pu
blicas o seu dever,deixando de vir pedir uma 
lei que consagre para esse processo prophy
latico a, mesma obrigatoriedade jurídica. Si, 
porém, não corre pa1•olhas um processo pro
pbylatico com outro, por que é~ Porque em 
relação · ao processo prophylatico aconse
lhado contl'a. a :peste do Levante não se tem 
aquella mesma segurança scioniifica,aquellê. 
mesma certeza que se allega pezar em re
lação á primeira. 

Se :.~ssim ê, com quo direito o Estado, o 
Governq.impõe esta medicação preventiva, 
desde já, sem precisa1· do um regulamento 
approvatlo pela Cama.ra, sem prec:isar da 
intervenção do Poder Lcgistativo decretan
do-a expressamente 1 

O Codigo do Persuasão, conforme a lin
guagem que o euphemismo dominante in
ventou partl. mas~;war seu cerebrino espit•it.o 
de liberalisrno, o COlligo do Persuasão, que 
o publico ignot•ante chama de Codigo do Tor
turas .•. 

0 SR. BRICIO FILHO -Nunca vl denomi
. nação mais adeq ua.da. 

0 SR. BARBOSA LIMA - ... decreta no 
art. 200 que, quando · for notifica(! o um caso 
de peste, o delegado de saude ou quem suas 
vezes fizer, proceda do seguinte modo: (lendo) 
« 1°, 21) e 3°, seguirá immediatamente para o 
fóco, levanú.o o n2ces::ario pa1·a injecçã.o do 
soro e pa1~a. soro-vaccinação. Ao chegar á 
casa do doente, tomará vestes especiaes des
·Cl'iptas_ nas instrucções para o serviço de des· 
jnfecções e p1•ocederá á injecção do soro no 

_ .doe~teeimmunizarâ a.s pessoas de familia, 
si-tal consentirem »·. 

Primeiro, ha o doente do mn lado, e ha 
os que não estão doentes, os communicf.tntes 
de outro lado. 

Em relação éW doente, aqui est<l.~ (: catego
l'ieo, é taxati.vo, 6 impel"ativo : «procede-se 
::~ injecçii.o do soro no doente» . .E se o doente 
não quizer, si a familia do doente lembrar
se de um certo numero de casos occorr.idos 
com pessoa.s conhcciJissimas desta Capital 
flue não se deixam vaccinar ·~! 

O que é e:::se mandamento i:lCn~io uma in
contestav-el manifestação de tyrannih. brutaL 
Jo quem só leva avante as theorias que po
voam seu ccrebro porque tem sou lado o 
sabre, emquanto o sahre não é como devia 
sel' qucb1•ado nas mãos do quem delle a,lmsa 
por quem de direi i;o ~ 

O SR. Bnrcro FILao- Quebrada, a petu
lancb, V. Ex. viu o modo como a Directo
rin, de Saudc ;-;c dirigiu ao Ministro do Inte
rior em relação ao Ivlinisterio da Gnorra ~ 

0 SR. BAI:BOSA LIMA-Direi ao meu hon
rudo colloga que já. nem posso referir-me '-~ 
nenhum desses casos que se indiviclualisam, 
em relação a, este ou a.c1ueHe cHulco, porque 
é palpa.vel, o que todo mundo enxerga con
siste em primeiro fazer crer que adaptei para 
mim a a.ttitude antipathica de declarar 
guerra formal a toda classe medica e a toda 
medicina; segundo, que só estou agindo ac1ui 
com.o insi;rnmento de uma seita. atrazada. o 
positivismo, ~pezar de eu não ter lido desta 
tribuna senão documentos em nenhum do~ 
quaes se encontra cousa alguma que tivesse 
vindo da igreja positivista .. 

0 SR. BRICIO FILHO - E' porque .SC esq tiO
cem que dão b<ttalha ao project.o positivlsta~ 
e não positivista~. Eu não sou positivista 
nem sympathico ao positivismo, mas dou 
combate a? projecto. 

0 Sn.. BARDOS.\. LnrA- SP. Presidente, na 
Bahia o:üste uma causa quo os mC'dicos cita· 
mam peste lmbonica ... 

0 SR. EDUARDO RAl\IOS-Infelizmonte. 

0 SR. BARBOSA L1MA - ••• existe uma Ull
fel'midade que está grassando epidemica
mente e, pelo quadro nosologico official, 
passa. a figurétl' 0omo peste bubonicn.. 

Vejamos o que acontece com um hrazíleiro 
que vem da Bahia para esta cidade. 

Regulamento Oswaldo Ct•uz, chamemos a~· 
sim resumidamente, como se chamou a lei 
Alfredo Pinto. Sertí. esta a pl"'imeira pe~tra. 
pura a futura consagração do eminente ba· 
cte1•iologista .. 

Não creio úifficuldades de espec.ic o.Iguma 
a quem quer que s~ja que vôe (t inunol'tali
dade, consn.grada pelos governos dominantes. 

Si se tratal' da. peste para. navios que toe.a.
rem em out1•os portos brazileil·os, procedtmí. 
do seguinte modo a Saude Ptlhlica - l'ogula
mento citado, p(l,g. 38l art. 69, § 3°, lettra ·A 
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(.-\. maiuscula, grallde), item subordinado á 
lctt1'a d (minuscula). 

Por mais um pouco dosdobrava.-se o alpha, 
boto grego. 

« Todos os tripolantes e passageiros serão 
desinfecta.dos e submettidos c'L immunização 
p_elo sernm (çontinúa lendo) .•. livro pra
ttca,. 

Estão na mesma situação em que osta.va,m 
esses outros~ a respeito dos quaes comecei 
a ler: 

« _\.o chegar á ct~sa do doente, etc. » 
Temos aqui, para o doente o senon cm·a

tiYo, cure ou n;'io curo, e pa,ra o ;;; communican
tes tt immunização amparada por esst~ especie 
tle multa, que resulta da somma da des· 
pcza quo o individuo terá que fazer isolado 
em uma cas<J· onde pagará a despeza quo 
fizer durante cinco dias. 

O SR. Etuco CoELHO- ?feste cn.so, ainda 
ha, opinativa. 

O SR. R\.RHOSA LnrA-Ora, tt m;üor parto 
d.a. população estt"~ em condições de pa.gar 
esses cinco dü~s de permanencia em cacht 
umn. dessas casas, e verifica-se que a obrl
ga.toriedadc c} só pa1•a os doentes ... 

Mas, pe1·gunr.o: si a família do doente si 
rccu~ar '?, Si o doente se recusar a. levar esta 
seringação 1 

0 SR. BRIOIO FILIIO- Não lw. para quem 
appellar. 

O Sn.. Ihn.nosA LDIA-Appell.t-se para. a 
policia '? Para quem é que s e~ a.ppella ? 

0 SR. ESTAGIO COli\lBHA- Appelht~sc para 
a persuasão ... 

0 SR. BARBOSA. LIMA- Quem é que se 
oppõo a, obrlgatoriedtule da vaccinaçü,o anti
variulica? São os positivistas ?-

Quem é que se oppõe, a qnc o Hrazil sig:.L tL 
culta AHemanha ? 

Oull;a c digna de ;:;el' se~uida. nos seus pl'O
ces~os de Goyerno é ;:;ó n, Albm:wlul. '? O 
Bra.zil recusando-se a acompanhu.e neste pal'
ticular o Impet"io Allomão cstú, da,ndo um 

. exemplo ele a.trazo. tLe íncapacid:,de pam se 
governar, em condições de se1· apont-.tdo 
como uma gr·ande macula que nos eleva en
vergonhai', somo se está. fazendo todos os 
dias nos jol'nacs? 

I<.: o. tão a [oglu.~erra não é ci viUZé1tla? Então 
a Snissa não é civilizada; então a. Suissa, 
domoci·atica, a Suissa t•epublicana não é ci
vilizada ·~ Não nos pôde servil• de padrão, 
nft.o nos pôde servir rlc mo(lolo, modelo e 
padrão, que sô nos de\"O servil• a Allomanha ·~ 

Si ha paizes civilisados quo adrnittmn a 
obrigatoriedade da vaoci nação; si por out1·o 
lado, ha }Jaizes, não menos civílisa.(los, que 

não n'a u.ceitam, algum outro motivo se devo 
ir procura,r que sirva de criteri.o para :1 es
colhn. que ha de prevaleeer nu. these que, 
afinal do contas, o Estado tem de adoptar ! 

Ci"Ga-se constantemente: a Allemanha aca
bou, 1)ela va.ccinaçã.o obrigatoria., com a va
riola! 

Primeiro, ha pa.izes que teom a vaccinação 
obrigatoria e não acabara1n com <~ varíola, 
teem-n'a em casos formidaveis ; segundo, ha 
paizos que não toem a vaccinação obrigatoria, 
tecm-n'a facultativa e teem conseguido 
coefllcientes da, mesma m·dem dos da Alle
Tnanha. Não é argumento ! 

A Sel"Via tem a vaccinação obrígatoria, 
tão obrigatoria quanto a Prussia. c. a. Servia 
apr-esenta umn. estatística de casos de variola 
muito mais avultada elo que a. Belgica, que 
não tem a vaccinaçã.o obrigatoria ! A Bel
gictt não é civiLisaclora? 

A Suiss~ teve a vaccinaç:ão obrigatoria.; 
não a tem ma.is. 

Ah! A' medida, que nós caminhamos, o 
que se allcga e se sustenta é que o que se 
sabe nos dias nmis proximos de nós é ::em pro 
melhor e 1ilais ceri.o do que o que se sabia 
nos dias mais remotos ! 

Pois hem ; ú mediúa quo llOS appi'Oxima-. 
mos dos dias de hoje e, pol't,mto, á medida 
que na Suissa, como entre nós, novas affir
maçlíos sclentil1ci.tS vinham confirmar os the
souros de sabor accumulatlos até então , a 
Suissa, em vez de mantet' aquella providen
cia prophyhttlca, da. qual taHto bem se diz, a 
ponto de qucrePem impol-a, tt nós outros, a 
Suissa, n, Confeclemção Helvetica revogou-a , 
aboliu-í1; aboliu a obl'lgatot'iecla.cle. <J.boliu a. 
compulsão, não prestou Illi\i.-:> o braço Corte 
do puder tem.pora.l pa.t·a a.n1pa1·at· scmellu.mte 
processo prophylatico ! 

l•:ntão, a Suissa doscnidtt·Sí~ Jo lJt:m ostu.r 
ua:; claSSDS pobres, eSfLUCCO-Se do ~eu papel 
tutelar, como l~sf;u.do, au:111dona os sfios, to
dos os c id:.td;i.us em est;adu hygido, :t tL>e
monda possibi litl.íttle de aclq ui rir este morbLtS 
nofa,ndo e de o teansmittlr aos demais~ 

A Ingh~terra. procede da mesma nnncira I 
A Belgica procede tla mesma maneira ! 

E' positivista a Inglaterra '? E' positivista 
a Bolgica; é a Suissa ? 

Não é u. Suissa bi-partüla em catholicos o 
calvinistas ? Não é a Suíssn, al lernã aqui, 
f1•ancez;1 <J,lli o ita.liana acolá. '? 

Não está a Slli~sa cheia das igrejas, de 
cr•cdos os mais dive1•ssus ~ 

Pois eu1,·;'io, dizendo-se que o positivismo é 
que dá. combate, não se está querendo negar 
a verdade meridiana de que os positivistas 
constituBm um po·1ueno ~rupo ontre o gra.ndc 
numero daquolles que diio combato a esta 
compulsão? 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 11:28- Página 34 de 47 

662 .ANNAES DA CAMARA 

Horbert Spencer, a.compc1nhn. Augusto 
Comte depois desta crise cerebral a quo al
ludiu o meu distincto collega. 

Herbert Spencer, acaso está ao lado 
daquellés que seguem as itlén.s sustentadas 
por Comte e pôde ser apontado como um fa
natico.da igrejinha da rua Benjamin Con
stant ~ 

Não ; todo mundo sabe disso : Herbert 
Spencer profundamente dive1·gc de Augu!)to 
Comte desde a classificação das sciencias 
até a noção do progresso. Herbert Spencer 
combn.te a ob1·igatoriedade da vaccinn. e for
mula duvidn.s sobre o proprio processo, sobre 
o processo dn. vaccina em si. 

Então é fanatismo~ então a escola darwi
nistn. não tem doutores que mereç:tm con
fiançn., ni'í.o sn.be o quJ é sciencia, está. civadn. 
de preoccupações metaphysicas, está vivendo 
sob o peso de recordações theologicas, está 
em um nível de capacidade sientil'ica infe
rior ao do coojuncto d<'s th!3oristas que sus
tentam a efficacia deste pt•ocesso pl·ophyla.
tico, a necssidade da compulsão ?-

Ninguem negará que entre os partidarios 
da escola darwinista., entre os sons cardeaes, 
se ericoutra Alf,·ed Russell \Vallace, quo é um 
·dos mais ardentes compositoi'es á obrigato
riedu.de da vaccina. j3nneriana. Jenneriana, 
quer dizer que ello combate esses remedios 
preventivos contra a varíola. 

Pois . bem, ellc escreveu um livro que 
(mostrando tt.m lim·o) não ha necessidaJe de 
o ler.. · 

Alfred Russell Wallace é um dos vultos 
mais. notaveis entro os . sustentadorcs das 
doutrinas de Da1·win, comq uanto divergisse 
neste ou naquelle aspecto ::ecuntlario das 
concepç:ões philosophicas do grande scien
tista inglez. Depois do uma grande campa
nha. na imprensa do seu paiz contra esse 
fanatismo da va.ccinação anti-va1•iolica, es
creveu um livt•o, cujo titulo é: «A vacci
nação ê uma ft~.ll.tcin., uma illusão» - The 
vaccination is a Delusion. . • E' um Cl'Ímt 
querer reforçar, querer por moio da penali
dade, a sua obrigatoriedade otlicial. A com
pulsão por meio. do braço scculttr ·é um 
crime. 

Nunca absolutu.mente este notavel homem 
de sciencia pendeu para o positivismo. 
Portanto, · não estou aqui busc::~.ndo olfon
der ou lisongea.r individualidades respeita
vais dos meus concidadãos; absolutamente; 
digo as. ~in h as opiniões cóm a. mesma li
berdade com que das minhas opiniões se tem 
dito muita cousa, a que eu uma. vez por ou
trá me lembro de alludir. 

Assim, repito, o que se está. procurando 
fazer é illudir a população, induzindo-a a 
crer .que a vaccinação anti-variolica é uma 

cousa muito boa, que todo o mundo civiliza
do acce1ta. a vaccinaçao ànti-variolica, que 
quem não acceita a vaccinação anti-variolica 
obrigatoria é porque não é. civilizado, e que 
só se oppõe a ess~\ medida um grupinho de 
indi viduos antipathicos, intoleran tos, filia
dos a uma igrejinha alli assim da. ma Ben
jamin Cunstant (1'-iso) e que, portanto, o pu-
blico não deve olhar para isso. · 

O curioso, porem, é que o puulico-embo
r:_l. já urgido pelo terror qüe essa. epidemia 
cspaJhn., e, portanto, já inclinado, como todo 
o mundo quo se vê cercado e ameaçado pol' 
uma calamidade desta o1•deru a acoitar os 
conselhos que se lhe dão, a auoptar o pri
meiro rem3dio que se lhe indica-o publico, 
apezar de tudo is~o. üuvindo . os doutores 
mais notaveis desta cidade não acceita, ain
da assim, as indicações destes e l'C;3USa a 
va.ccin:.1ção! 

Dizem as infurruaçõcs ofilchtes: « O nu..; 
mero de v:l.C·.;inações tem diminuído extra
ordinamente: é um escandalo ! 

De teazentos que se vaccinavam por dia
como está este povo transviado de procurar 
os laboratol'ios ofilcia<:!s, os vaccinadores de 
ófficio ~-só se vaccinam dez ou doze ! O nu
mera cahiu extraordinariamente ; porque 1 

Por causa « dessa negregada propaganda; 
devida a uma igl'ejinhtt que quer, por força., 
impol' sua opinião ! » . . 

Mas impor de que modo~ Pois ostn. goote 
só o que faz é prégar, é escrever, é dizer ! 

« Ah ! M<1S é porque osta gente, pregando 
as doutrinas que estão m::tis de n.ccordo com o 
estado mr~ntal do povo, tem sem.pre a van
tagem dos que puxam para o lado da igno
rancia. sobre os que puxam para. o lado da 
sciencia. » 

Então, n. Inglaterra, ~ Belgica, a Suissa, 
puxam para o lado da ignorancia ·~ ! Todos 
esses pn.izcs, que não teem ou que tiveram e 
abolirám, o que é ma.is notavel, a IJb:·igato
ricd:Ldo dessa providencia, todos elles estão 
erl'ados ou então eiva.tlos , de positivismo, 
praga que transpõe os . oceanos e alastra 
por todo o mundo civilizado 1 I 

Senhores, ninguem contesta que a Suissa 
tenha. tido a vaccina.ção obrigaf;orln., que 
não na tenha mais. 

Aqui está: 
« Foi primeiro adoptada no Cantão da 

Thurgovia a escravidão vaccinal, em 1821 ; 
outros cantões o imitaram, de tal sorte que 
em 1871, 84 % da população estudavam su
jeitos ao regimen. A seita tinha convertido 
o maior numero e a fé estava na. sua maior 
força . quando se deu a epidemia de .1870-2. 
Começou então a lucta pela liberdade e o 
cantão de Glai'ÍS foi o primeiro que fez a 
abolição em 1876. Vendo o perigo desse 
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· IJxemplo para as suas posiçõ~s. e os seus 1 Jatico, t•ecommenda-o, rlconselhn.-o, mostl'a, 
.lucros, alarmaram-se os vacCimstas e pro- mesmo os perio·os que podem decorrer d:1 
moveram a adopção de uma lei feder3,1, omissão de um certo nun1ero de reo-ras pra.~ 
·estabelec~ndo a. vaccinl1.ção obrigatoria para tica.s que, uma vez esquccidas,poderi"am ab1·ir 
·todo o patz, o que conseguiram em 1882. » a pJrta a infecções secundarias, a compli-

Accentuemos isto: conseguiram uma lüi caç•õed. 
· feder<1l, como se quer fazer aqui, instituindo Mas dá a, sua opinião contra a obri•l'ato-
; a obrigatoriedade da vaccinação anti-va-. riedade. o 

r!olica para toda a Suissa, em 1882. (Con-1 Perdoe-me o eminente profissional que o 
·hnua lendo.) diga: é um pouco atrazt\do; em vez de enca-

« Mas o povo, que não se tinha esquecido minhar-se para a Allemanha, oocaminha·so 
dos desastres de 1871, reclamou a sancç.ã.o J)aea a Inglate1•ra. 
popular, e no decurso de 90 dias, termo do Entfio diz: (respondia ::w 2·' quesito do 
refe;·endt~m, pediam a votação popular 80.~~2-1 questionaria formulaüo pela Noticia, jornaL 
·cidadãos em vez dos 30.000 que a lei exige.)> da ta1·de): 

A Camara s.abe que para qu13 um eshtuto <<Temo que a injuncçiio legal seja contrJ.-
., qualquer promulgado pelo Congresso Fe· producente.» 
·dera.l seja su_jeito ao 1·e(e;·endwn popular t>. Voja a nobre preoccup<lção deste illustrc 
necessario que 30.000 cidadãos solicitem profissional de vulgarizar o processo pro-

...esLa medida. phylatico e então. ca.uteloso, cioso da saude 
Não 30.000 pedit'am, mas 80.324, entre publica, não quet' qne a me:lida venha pro

.positivistas, sociocraticos, atrazados, retro- duzir e1feito contrario; quer vulgarisar, 
:grados, sobre os quaes retluia esta sombra disscmina.r, não quer. a obrigatoriedade. 
escura~ negra, nefa,nda, que vae da rua, Exactamcnte a. mesma preoccupação que 
Benjamin Const'.mt por cima dos Alpes, pelo domina os que daqui, omfim, os do Governo 
bailo lago de Constança cobrir a pobre dn. que sustentam a necessidade desta obriga.
Suissa e conduzil-a ás trevas. Pois, recla- toriodade, para amparar as classes pobres, 
maram. (Lendo): esta mesma preoccupa,ç·ão que levou a pedir 

«Os escla vagistas (os vaccinistas) fizeram i1 não obrigatoriedade. 
todo o possível para conter a alma do povo, «Temo que a injuncção legal (continúa a 
prophetisando a volta das mais calamitosas Zêr) seja contraproducente. Respeito bas
'·8pidemias. Nada conseguiram: a votaç.ão tanta a conscioncia humana ... » 
·teve loga.r a ;3 de julho de 1882, e 79 '>I o dos Não mo atrevo a a.ccei ta r as observaçõ.as 
'Votantes (253.968 em :321. 768) r0joitaram a do meu honrado collega Dr. Teixeira. Bran
lei: ainda não se tinha dado na Snissa, dão, pai'a abrir um paronthesis e definir con
.exemplo de lei alguma se1• rejeitada poe uma sciencia e ouf.Pas exprcs·Jões a que se refor·iu 
tão esmagadOI·a maioria.» o meu disliincto amigo : 

De modo que houve não só 80.324 igno· «Respeito bastante a eonsciencia. humana, 
rantes que pretenderam, mas 28:3.988 que para compi'ehendor que f3eja licito eecorrer
manifestaram-·se re.1lmento de uma inca- se ti autoridade da lei afim de im}Jor tt um 
pacidado par·a acce:tat• as concepções scion- ente racional a inoculação em seu proprio 
:tlficas que triumpllam por toda parte do corpo de C!ualquor lympha va7cinica., com 
mundo, de .modo que dá vontade de levar os dcspl'ezo da recusa que pol' motivo de cren(;a. 
positivistas á fognei1•a, unico meio de os façr~ olle do lJCmeficio proposto.» 
eurar. Os documentos officiaes j(L dizem, não im-

Isto com a Suissil.. (Pat~sa.) porta o por que, mas jtl dizem, que o povo 
Com a Inglaterra, quem vae me informar é está d<tnJo para recuzar-se e que h~ uma 

um dos mais nohveis clínicos desta capital, maioria enorme que não se quer vaccina.r. 
ha muito bem pouco tempo o director de hy· Ma.s elle se refere a e.~ta recusa nestes tel'
gione publica, antecessor do Dr. Oswaldo mos: «a autoridade da lei, afim de impor,>> 
Cruz, nada, absolutamente nada suspeito etc. ! 
do menor deslumbre ou resquício de positi- Vejam os Sr.'J.: nm nota.vcl clinico, ex
vismo, mas que contesta umas ti:Lntu.s theo- Director da Saude Publica, p1•ofessor de uma 
l'ias que o Dr. Oswaldo C1•uz está pondo em das faculdades superiores de ensino, confessa 
pratica no tocante á febre arnarella, e pro- que «sentir-se-ia. g·raYcmente pe1•plexo mn 
testa com umasobservações muito interes- relação ao alvitl'e solutorio da conjun-
sr~ntos. ctura. » 

E' o Sr. Dt•. X uno de And1•ade. O St·. Está aqui uma aflirmação que reforça o 
Dl'. Nuno de Andt•ade en.1 relação a vaccin:1- que vinha. dizendo no eomeço do meu dis· 
cito auti·Val•iollcrt, a. obrigatorieclade enca- curso : 
mtnha·se ptu•a. o oxomplo da Inglaterra, ~ Está verificada a p!'ofi.cuidade da VMcina 

.n.cuoHa a omcaoln. desso processo prophy- ~nti-postosa o a. ndministt•a.ção sanitaria vi· 
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v amente a recommenda. Porque não se co
gita em tornai-a obrigatoria tambem, desde 
que o interesse publico exige que se restrinja 
a diífusão da peste, como exige que se re
strinja a diffusão da varíola ~ l» 

A gora varias outras ollscrvaçõcs, e depois 
cheg a a esta : 

<lO nde não ha perigo para a incolumidade 
sanitaria geral não ha razão para a inge
rencia da prophylaxüt publica •.. ; por isso 
justifico ampliando ainda no sentido liberal o 
manifesto sobre._. » 

Não havia nenhum positivista :firm:mdo 
este manifesto. E~ta. foi uma borbulha que 
não rebentou em nenhuma igrejasinha positi
vista de lá : «0 manifesto sobre a ,·evaccina
Uon bill, de 1904, apoiado na Inglaterra por 
157 medicos do serviço do hygiene e por 27 
membros do conselho director da Bí-itish ille
dical A.ssociation, a mais alta representação 
da sabecloria profissional ln•itannica. » 

Senhores ! 157 medicos do serviço de hy
gieno de Inglaterm se oppoem <:i. obrigato· 
riedade da vaccinação anti-variolica ! 157 
mediCos desta Inglaterra do Spencel', de 
Newton, Loch e tantos outros citados peTo 
illustre collega; desta. Inglaterra embebida 
no esptrito sciéhtifico e que não pede meça!:i 
aos paizes civilizados de sua ca,pacidttde 
scientifica. 157 medicas qne não são positi
vistas teem a c~tch.imonitt de adoptar a 
mesma opinião que do la.do de cá adoptam 
os positivistast sem pedir licença a estes. 

, Já accentuei iilso : «Acreditando que na 
vaccinação ·c revaccinaçi.io nós possui mos a 
melhor protecção contra a vttriola epide
mica, nós; muito de coração, desejamos, fa
zemos votos por uma. legislação tornando a 
revaccinação, ntt edarJe escolar, obrig:a-
toria» ... (inteJTompe a leiluJ·ct). · 

Aqui vae, agora, a manifestação do re
speito, de considet•aç:ão,dc [Lttenção para com 
a consc lencia ! 

V. Ex. mo :perdôo empl'ega.r esta palavra 
tão exquisitu, tiio desacreditada, entre nó.s, 
consciencia, mas quo não o é pal'a o estado 
da alma~· · para o cunjuncto do con vicçõcs 
que podem dominar o cerebro de um subdito 
de Smt Magest.ade Bl'itannica (continue" a tê1·). 

« •.. menos pn.ra as croan(·as dos que fizc· 
rem objecção do consciencia, ou clu.quclles 
que por algum tempo possam ser escusttltos 
por motivo do saucLc precarü.~. » 

Ora, aqui está o qne diz osse manifestu, e 
o que diz o Sr. Dr. Nuno de Andrade. 

Ora, o publico lê o Dr. Os\valJ.o Cruz e lê 
o Dr. Nuno de Andrade, ambos doutores, 
ambos quintessencia.dos na sua competcncia 
pela in~ervenção do gstado, em confel·ii·
lhes cargos publicas, ou s~jn. de d.irector da 
saúde publica, quo um é, e outro acabou de 
ser, ou seja do membro de um dos corpos 

docentes do ensino offi.cial; um sustenta uma· 
opinião, outro sustenta outra; ·e o publico 
por que razão é que ha de acompanhar a opi
nião de um e não a de outro ? Por que razão 
não ha. de ter liberdade do seguir esta ou . 
aquella? 

Então, esta é de positivistJ,, de secttt
rios, de ignorantes~ 

O SR. TEIXElRA BR .umlo d<"L um ap~n'te . . 

0 Sa. BARBOSA LIMA-Ah! então V. Ex. 
me satisfará abrindo mã.o da obrigatorie
dade; e eu me comprometto a vir aqui com
batel' o Governo com tod<t a energia no dia 
em c1uc elle quizcr por qualquer maneira 
ct•eal' difficuld<1des á disseminação da. vaccjna. 
(Apúiaclos.) 

O Sn.. E RICO CoELHO -E V. Ex. votará os 
creditos precisos para a fundação de institu- · 
tos va~cinico~? 

0 Sn. BARBOSA LIM:A-Perfeitu.mcnte. 

0 St{. TEIXEIT:A BHANDÃO de~ outro aparte. 

0 StL BARBOSA LIMA-Ma.'> deixemos est::t 
questão de efficacia elo proce~,so prophylatico; 
vamos <.L compulsão: V. Ex. acceitLL a opi
nião clellc ~ 

Rejeitemos a compulsão, e eu, ropito, 
virei combater o Governo no dli1 em que elle 
quizer crear tlifficuldades á disseminação ela 
vaccina. 

O SR. Btucro FlLno-E é sobre a com}ml
s5.o que estamos resolvendo. 

O SR. HAIWOSA LIMA- Oircumscl'OYmnos 
o debn.tc; estamos neste pontinho, fiquemos 
nolle (riso). V. Ex. acccita, aquell::t opinião? 
· Assim, eu até poupo á Cttmat•tt ost.o incom

modo de estar dobrando e desÇLobrando .Livros, 
poupo o publico em Pl'ilnciro logar e poupa
mos todos nó.s (não apoiar.los) ; p :tssemo~ 
então a nos occupar com as tarlfa,s, em· 
qu ,mto o corpo cliplomatico consentir (riso), 
com as tarifu.s do nosso honrad.o collega, c 
Sr. João Luiz Alves, que rept•esGntam um 
nobre esforço (apoiados), no sentido de ro
construil' as bases da nossa situação eco
nomica ... 

O SR. GlmM,\NO 1-fA.ssLocuER ü:L un::. 
aparte. 

0 SR. BARIIOSA. LIMA- Não estou ltypo
thccando o mou vot:.J ao projecto ; seria umá 
leviandade que, aliás, nào podht dar pr'azor 
ao meu illustt•e collega. O projocto repre
senta nobre esforço, somma de tm.balho 
exercida em certa diJ•ccção para. resolver· 
um problema que nos diz re!1peito. 

Curioso, eu não podia crer nessa. indicação. 
official a respeito da certeza dn. intervenção 
do corpo diplomatico e va~ o_uando peguei. 
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o 1Veekly Túnes, um de seus ultimos nu
meros, e encontrei lá. ipsis ve1·uis, bem clara
mente, dado pelo jornal da City a noticia de 
que o corpo diplomatico, todo elle, tinha 
intervindo para pedir ao Governo que in
terviesse para que a Camara não votasse 
aquillo q_ue dissesse respeito á ~tntiga. tarif<t. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Bem com
prehendida a intenção delle~ não é oiTenstva. 
Trata-se de relações intornaciomws em aue 
os interesses são reciprocas. · -

faculdade de escolhor, no cttso de uma ope
ração, da qnal os medicos dizem quo 90 % 
dos oporaclo:J esc<tpam. Póde :Jucceder, senlw
res, como succedeu ao nosso collega Dr. José 
Marcellino com <t coc<tioa. Que tem a có
caina.? 

Entretanto, ha noticias do que aquelle 
nosso collega fui victimLL de uma anesthezia 
pouco feliz pela cocaína. 

E' t'al'issimo, mas quo nos fic1ue a liberdade 
de escolher entre os doLLs riscos. Sei quo vou 
morl'er e que de tal operação 90 % e:>capam,-

0 SR. BARBOSA LBIA - Quêtnto á proprla podem esc~apar lllC:'l!IlO todos, e é preferível 
vaccinação em si, vae ver a Camara o que que me s<.th·e, mas queeo a liberdade de 
diz um medico que não é positivista, o Sr. escolher. (Apa;·tes.) 
Dr. Vieira Souto. E' curioso, é suggestivo, A grande maioria. livra-se da probabili-
ler os mutivos porque elle <) contea a obl'iga.- d;tdede ter variol<t. 
toriedade da vaccina: « A vaccinação obl'i- Não é, com certeza, porque muita gente 
gatoria é uma violeucin,.» que é va.ccinada. tem a V<tl'iola., muita qne 

E' um medico que não está absolutamente não é, tem, e muita quo não é, não tem 
a ba.rafustar pelo domínio e.:;cuso da meta- ta.rn bem. (Apoiados.) 
phystcae da theologia, doutor quanto os mais Es:;ét gente, pôde se1· que seja eu, e quero 
doutores que toem sustentaU.o opinião con- toe a libol'J.a.de de escolher entre a posssibili
traria. Diz ello: «.A vaccinação obrig,ttoria dado de ter <t variola o a, de tor essas outra~ 
é uma violencia. Isto pensamos e isto escre- complicação.~ res11lta.ntes da. falta de cuidado 
vemos. Em que principio ella se baseia? No e outt•as cous.~s. 
fac~o d_l ?bter-se pela vaccina a immunitlade I o Sr:t. PRI~SIDENTE-Aviso a.o nobre Depu
do llldtYH~U~ cont1~a. a vario la. Mas est: fa- bulo que a hora está. tet'tnillitrla. O nobre 
ct_? por Sl so auto~·1~1 sm_nelhante medtda? Ogputado póde fa.llar pela segunda. vez, ama· 
Nao, por certo. Stnao veJamos. nhã sobre este mesmo aetiO'o, 

. Torna-se necess~rio jnquerir si a immu- 0 ' Sr Bt.rPOSA. Lr:\l·\ _:: Perfoit•:~.mente 
mda_de alc~nçada na.o attenta ~ontr~ o_ estado v Fx ::..cluoil·~t,consen;a~'-me com a pa.ln.vr~ 
hyg1do; s1 as suas conseqnencms sao lg-traes. ,' '. · :- t 

em grü.o ele nocivitlade, tts da. infecç[o a clchel- p.~ra d.manh<t. . . . . 
lar ou mesmo si ainda nmis graves que no. O Sn.. PagsrDEl'íTE -FlCaru. mscrrpto para 
caso vertente, póde-sc, sem hc>.sÍtação, tts:~ovc- fa.llar sobre o u.l't. 2.o 
r1.tr quo os resull,adus da. inocul;t~>.ã.o da lymplla O Sr~. BARBOSA LIMA- Desde que se trata 
vaccinic;;t no organismo sojam sempre bo- do art. 2", direi que is:;o não Cl um artigo, 
noficos '? t~ um rosado de aetigo:3 disfétrçados sob a 

.-\s opiniões conflagram-se; cada q_ua.l dcnomimtção· Lle pa.ragr·aplws, o quo é até 
aponta um facto como sol ido funllantento ú.s cont:J.t·io ~i. dispo.~ição do Regimento. 
suas afil~·matl vas; o si a.-;sim 11, tanto nos Ha, por exemplo. alti um paragr~tpho para 
ttssista o .. direito <le aceit:."Lr como de rcpcllir r1uc é pr·ociso um discurso ; (~ a.quollo que 
a, inocuidade da. va.ccinaçi\o. ct·ea <e obtigaçfiu para o:; moélicos1 milit:.1.res 

Uma da.s maiores autoridades dos nossos e dDtcrnüna quo todo otlicial sej;~o resp?nsa,
tempos, mn matel'ia do syphi!igmpllia, o dis· vcl pelo ihcto do nilo st:l teeom submett1do a 
ereto professor Fournier, discutindo a sy· vaccina os sou.-; sahortlin;.tdo.~. P~r exe_!llplo, 
philis heredHar-ia de origem patet·na, tlizia o mou corJnel lica respon:;a.vel s1 eu nao me 
aos seus detractores: que um fh.cto positivo revaccinélr. E' coutru. isto c1ue preciso pro_
bem observado nho amortece ante uma legiã.o testar, porque ost.ou ameaçado, como lUl· 
de factos negativos. likt1·, além dt't J'cspon~abilidallc qne tenho 

Lia. vendo, pois, na li.tLot·atnra mnclica., f'u.· como cidadão, i:3to Jepois que doix:u> _de ser 
ctos positivos (1·etatad.os pur autoridaclos in· Deputa,do, porque como Doputn.1~0 se1 o q~c 
suspei1;as) da respon~a.bilidade diroct.a da vac- .me póde acontecet·. Tenllo cooclmdo. (Mutto 
c i na nu. cvnluçfl.o do ceetos est<tdos mor hidus, vem; mt-tilo bem.) 
uccorro log-o aos espn•itos imparcittcs que ica a di:~cussão adiada peht hora. 
tal meio pl'ophylatico não pódo nem deve re· P<1ssa-se êL · 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 
vestir o caractm• compulsor.io, restando a 
cada um t't faculd~tdc do usal-o, si assim o 
entender.» 

Seguramente! A faculdade do escolher E' som debato encerru.do em 2a di::1cussão 
ontl'o dou? perigos, corno Mt-so ao doente a o ttrGigo · unico do projecto n. 144, do 1904,. 

Vol. IV 84 
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-autorizando o Poder Executivo a abrir 
ao Ministerio da Fazenda o ctedito de 
292:802$282, supplementat' á rubrica do 
n-. 12 do art. 25 da lei n. 1.145, de 31 de 
dezembro do 1903, ficand.o adiada a votação. 

O Sr. Presiden-te- Nos avulsos 
-âa ordem do dia está incluida a discussão 
unica do projecto n. 22, de I 904. 

Conforme declarei no começo da sessão, 
houve um eogano: o que devia_ figurar nos 
avulsos, assim como no Diario Official, era. a 
discussão unica do parecer n. 22, de 1904. 

nomo algum Sr. Deputado podia querer 
fallar sobl'e o assumpto e, enganado pelo 
avulso, deixar de comparecer ou não trazer 
as suas notas e apontamentos, deixo de dar 
para a discussão na. sessão de hoje o parecer 
n. 22. 

E' annunciada a discussão unica dv pro
jacto n. lü A. de 1904, reli.ttivo ás emendas 
additivas ao projccto n. 248, de 1903, do Se
nado, que decllwa ser applicavel a disposição 
do art. I o do decreto n. 938, de. 29 de dezem
bro de 1902, com referencia ao art. 59, ns. l 
-e 3, da Com;tituição, só noH casos do citado 
art. 59, n. l e § 1°, ás quaes o Senado não 
deu o seu assentimento, com parecer da Com
missão de Constituição, Legislação e Justiça.. 

o Sr. Presidente-Tem rt pa.Ia.vl'a 
o Sr. Eduardo Ramos. 

O Sr. Ed u:ardo Rautos -vem 
discutir o parecer da Commissão de Consti
-tuição, Legislação e Justiça, l'elativo (~s 
emendas que teve occasião de n.ppresentar 
ao projecto n. 248, de 1903, e que não mero· 
ceram a approvação da outra. Ca.sa do Con-

,gresso. 

O pareécr enuncia-se no sentido de s ürem 
ta.es emendas destacadas, afim de constitui
rem um outro peojecto de lei, o que nã.o 
parece ao orador mui to regimental. 

0 SR. PRESIDENTE- Continúa. a discussão 
umca do projceto n. 16 A, de 1904, relativo 
üs emenda::: additivas ao projecto n. 248, de 
1903, do Senado, que declara ser applicavcl 
a disposição do art. 1° do decreto n. 938, de 
29 de dezembro de 1902, com referencia ao 
art. 59, ns. I e 3, da Constituição, só nos 
casos do cita-do art. 59, n. 1 o§ 1°, ás c1uaes o 
Senado não deu o seu assentimento, com pa
recer da Commissão de Constituição, Legis
laç~to e Justiça. 

O Sr. Paranhos l\lontenegro 
--Peço a palavra. 

O Sa. PRESIDE::-íTE.-Tem a palavra o rw
bre Deputado. Tendo. a sessão começado ao 
meio dia e um quarto, V. Ex .dispõe ainda 
de um quarto de hora. 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO.-Sr. Pre
sidente, V. Ex. comprehende que, dent1•o de 
um quarto de hora, não posso respondel' ás 
brilhantes considerações feitas pelo meu 
illustre collega o Sr. Eduardo Ramos. 

O Sn.. PnESIDE:'iTE.-Fica. adiada a clis
cussão. 

O Sr. 1=> residente- Tendo dado a 
hor11, dosigno para. amanha a seguinte ordem 
do dia: 

Primeira parte, até 2 l/2 horas ou antes: 

Votação do projecto n. 125, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a conceder ao 
despachante da Intemlencia Geral da Guerra, 
Gabriel Alves de Azambuja, um anno de 
licença, sem vencimentos, para tratar de sua 
saude onde lhe con·.-ier, precedendo votação 
do l'equerimento do St•. Gas~ão da Cunha 
.(discussão unica) ; 

Votação doprojecto n. 132 A, de 1004, ele
vando a Collectol'ia de S. Luiz, no Estado do 
Rio Grande do Sul, tt categoria de Mesa ele 
Rendas de 3a classe, com parecer da. Com
missão de Orçamento (Ia discus:;ão) ; 

Votação do pro,jecto n. 82 A, de 19(H, de
volvendo a D. Maria Ci:l.rolina Nahucode 
Araujo a pensão de 3:000$ u.nnuaes, conc_e
dida ú. sua finada mãe D. Anna Benigna Bar
reto Nabuco de Araujo, viuva do Scmtdor 
José Thomaz Nabuco de Ar;mjo, com parecor 
da Commissão de Pensões e Contas (1 8 dis-
cussão) ; . 

A illustrada Commissão empregou, no caso 
vertente, uma especie de regimen opel'a
torio com a precaução da anesthesia, isto é, 
a Commíssão não liga. grande importancia 
üs suas emendas, não enxerga nellas materia 
digna. de apreço. Entretanto, o assumpt·o 
refi3re-se ao maior interesso do um paiz bom 

. organizado, á organização d11 justi~,~a no 
seu mais alto tribunal. Deixará vivas a8 
suas censui'as e a sua critica á condomnação 
].ntempestiva e n:)fasta dus ídéas comprehen
didas nas emendas; e não será de estranhar 
si algum dia, a for~a sob a influencia mara
vilhosa da disciplina, vier reinvidica.r as ga
l'ontias de que a imprevidencia ou a inclitre
·rença se descuidou. (Muito bem; 1m~ito bem.) 

Votação do pro,iecto n. 244, de.l901, auto
rizando o Podet• Executivo a abrir ao Minis
terio da Guerra o credito extmordinario de 
1: 17B$567 prtra pagat• o ordenado devido ao 
mestre de mu.sica. aposentado da. extincta 
companhia do aprendizes artiftces do Arsenal 
de Guerra do Rio Grande do Sul, Louronç.o 
Francisco da Cunha (2"' discusf'!ão) ; 
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Vohção do projecto n. 144, de 1904, au- gatorias em toda a Republica a vac.cinação e 
·torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- rcvaccinação contra 11 varíola, com parecer 
nistorio da Fazenda o credito de 292:802$282, da Commissão de Instrucção e Saude Publica 
supplomentar á rubrica n. 12 do art. 25 da e substitutivo do Deputado Erico Coelho; 
'iei n. 1.145, · de 31 do dezembro de 1903 
(2a. discussão); 

2a discussão do projedo n. l5G, de 1904, fi
·xa,ndo a despesa do Ministerio da Guerra para 
o exercício de I 905; 

DiscuEsão unica do parecer n. 22, de 1904, 
·sobre a indicação dos Srs. Bricio Filho e 
Paula Ramos para que se.ja alterado o a1·t. 
·79 do Rl'gimento Interno; 

_:3a. -parte, tis .2 l /2 horas, ou antes: 
Continuação da _2a. discussão do projecto 

· n. 1.21 1\, de 1904, ·do Senad.o, tornando obri-

Continuação da discussào unica, do projecto 
n. 16 A, de 1904, relativo ás emendas additi
vas ao projecto n. 248, de 1903, do Senado. 
c1ue declara ser a.pplicavel a disposição do 
art. 1° do decreto n _ 038, de 29 dezemlJro de 
lDO~. com referencia ao art. 59 ns. lo 3, da 
Constituição, s(l nos casos do citado art. 59, 
n. 1 c§ 1°, á.s quaes o Senado não deu o seu 
assentimento, com parecer da CornrnissKo de 
Con~tituiçao, Legislação e Justiç<t. 

Levanta-se a sessão ú.s '1 hor;~s d<:~, tarde. 

89° SESSÃO EM 30 DE AC:iUSTO DE 1901t· 

Prasirlenc·ic~ dos S;-s, Pctv.la Guimarães (Presidente), Olivdra l<igiwiredo (Ju ·vice-Presi
dente) e Pav.la Guimco·lies (P1~esidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que O Sr. Aleucal• Guin1.a•·ães 
respondem 0::1 Srs. Paula Guimarães, Olivei- (1° Secrelw·io) pt•ocode á leitura do seguinte 
ra ll'igueiredo, Alencar Guim•.trã.es, Thomttz 
Acciuly, Wanderley de Mendonça, Joaquim EXPIWll~~TE 
Pires, Luiz Dominguos, Dias Vieira, Thomaz Ofricios : 
Cavalcanti, Gon1,Hllo Souto, \>Vu.ll't•odo Loa,L, 
:Medeiros e Alhuquol'qu~. 13ricio Filho, Eu- Do Sr. I" Secretario elo Sen<ulo. do ;29 
zcbio de Andrade, Al't'oxellas Galvão, Juvi- do corrente, 1;ransmittinc.lo o pro,jíJcto do 
niano de Carvalho, Tvsta, Garcia Pires, Su.- Senado dispensando o Esl,ado da Pat•ahyba 
t.yro Dias, Pinto Dantas, Alvo:; Barbosa, Ro- de complet.<tr o pu.ga.mcnto da quu.ntia 
drigues Lima, Pttl':.trlhos l\Iontonegl'O, Rudt·i- por quo adquiiu da União o proprio naciona.l 
gucs Sàldanha, Bernardo Hot•ta, Hercdia üc que SCl'Viu dcrtuartcl de linha na Capital do 
Sá, pereira. Lima, Mauricio uo Abreu, Esl;e- mesmo Estado.- A' Commissã.o de Orç-a,
vão Lobo, Bernardo Monteil•o, David Cam- monto. 
pista; :Çttrneiro de. Rezcnd~, Bueno de Pai v<1. . Do mesmo senho1•, de igual da h, commu
Bm·n~~·a.es de Far1a, I-lelll'lfll.W Salles, Ca1•los mcando que o Sr. Presidente da Republica 
Ottoni, ,Manoel Fulg-encio, Olyntho Ribeiro, sanccionou a. resolucção do Congresso Na
OlegarJo Maciel, Wencc~hlo Braz, Gttleã.o cional, da qnal envia um dos respectivos 
Ca.rvalh:~l, Moreil•J. da Silva, Domingues de autographos, fixando as forç:1s de terra para 
Castt•o, Rebouças de CaPv<tlho. Eloy Chaves, o exercício no 1905.- Intoil'tLda. A1•chive-se 
Paulino Carlos, Rodolpho M.iPand<1, Herme- o autographo. 
negildo de Moraes, Bct•nardo Antonio, Cal'los 
.Cavalcauiii, Carvalho Chaves, Paula Ramos, I Telogramma- S. Luiz, 29 de agos.to de 
Abdon Baptista, Soares dos Santos e Juvenal 1904. 
Miller. . Exm. S1•. Presidente Camara DeputadOS-'-

Abre se a sessão. . \Rio-~cvamos ao vosso conhecimento que, 
, . . conclu1du. a apuração geral da eleição pro-

E _hd::t e .sem d.cbate approvad.a a acta da cedida. pelo 1° districto deste Estado, em .. 
scssao antecedente· 24 do moz passado, para um Deputado Fe-

Pa.ssa-so ao expediente. deral, foi este o resultado: . 
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Desembargador Francisco da Cunha Ma
~hado, ad.vogado, residente nesta capital, 
9.383 vutos; Dr. Joaquim Ribeiro Gon
çalves, advogado, residente nesta capital, 
um voü. Nenhuma contestação houve.-A 
Junta Apuradora : Ser·afim Gonçalves Tei
xeira Jtmio1·,-Pnmco Januario.- Gvilherrne 
Oliveira. - Al(1·edo F1·anhlim, Cabral. -
Josd 11Iathias do Prado.- Rodolphe F.· Gomes 
de Castro.-Jotío Victal Pereira de Mattos. 
-Narbal Ramos.-Socl?·e,- João Jvlai·ques da 
Fonseca e Silva.- B. R. F. Reconheço as 
ditas assignaturas das rubricas da junta 
apuradora deste Estado. Maranhão, 29 de 
agosto de 1904, em testemunho da verdade, o 
tabellião Bento Fra~ao Rapozo. As assigna
turas são authentica.:l e estão reconhecidas 
pelo tabellião. 

O encarregado da estação.- Jose Gomes 
illw·ta.-A' Commissão de Petições e Poderes. 

Requ8eimento de José Antonio de Araujo 
e Vasconcellos pedindo pagamento da quan
tia de 36:800$000, a que tem direito de re
caher pelos motiYos quo alloga. -A' Com
missão de Orç;unento. 

Fica sobl'e a mesa atú ultorio1· deliberação 
um projecto enviado pelos Sr.~. Rodrigues 
Sttldanha e outros. 

O Sr. IIernteneg·ildo de Mo
r·aes - Si•. Presülente, muito de propo
~:ito deixei hontem do me refm•ü• o contest'1Jr 
<.~ segunda p:tl'tr:. do telegramma hontem 
publicado pelo O Pai~. enviado pela re
daçção do Goya~, em qnc este jornal quei
xa-se de que não existem mais garan ~ias 
para a opposição no meu Esfia.do e que so 
acha ammoa.çado de empastellmuoni;o,porqae 
eu havia telegraphado ao P1·esidcntc do l~s
tado pedindo infvrmaçõcs a respeito ; e 
comqual]to esti\resso certo da ÍIPxactidão ·ue 
tal noticia, aguardava as informações pe
didas, para então podet' eom lmse contes
tal-as. 

Tcnél.o recebido neste momento as infor
mações por mim solicita.das, venho lol-as 
á Garoara, fl'izando antes os intuitos qne 
innilludivelmcnte tem em mente a oppo~ição 
de meu Es.tado, com a transmissão de seme
lhantes noticiás alarmantes. que pa1·ecem 
indicar r1ue o l~:;tado está em uma sil.uaç:''í,o 
anormal, aíl1ictiva, o que absoluti1mente não 
se déi. O seu intento é provocar e justi
ficar uma intervenção federal. desejo este 
que de ha muít0 alimcnlia. 

· O. Estado de ~oyaz est;J. em perfeita calma 
·e todos gosam das maiores garantias. 

Causou surpreza lá a noticia do empustel
ln.mento ; facto tão grave ora lá completa
mente desconhecido. 

Eis o telegranuna qu~ · acabo de 1•eceber: 
«Deputado Hermenegildo - Rio - Goyaz, 

30 - Causou-me surpreza noticia estar 
Goyaz ameaçado empastellamento. Trans
mitto-vos informa,ção peestada chefe de 
policia : Prestando-vos informaçõe3 sobre o 
telegramma do Deputado Hermenegildo, 
cumpre-me dizer-vos que nenhum pedido de 
garantb recebi da dieecção do Goyaz e nem 
o mais leve boato corre nesta Capital de que 
esse jornal estej<L ameaçado de empastella
mento; vou entretanto officiar ao D1•. Gui
marães Natn,l, redactor do referido jornal e 
ao mesmo tempo correspondente d'O Paiz 
para que me inteire dos factos que consti
tuem essa ameaça - Saudações.- Xavie1· 
de Almeida, prasidente do Estado.» 

E' o que tinha a dizer. 

O Sr. Tb.o1.naz Cavalcanti (•) 
-Sr. Peesidcnte, pelo regulamento da In
tendencia da Guerra e Arsena,es respectivos, 
que baixou com o decreto n. 5.118 de 19 de 
outubro de 1872, os mestres, contra-mestres, 
mandadores e operarias do Arsem~l de Guerra 
gozava,m, como gozam actualmento, das se
guintes vantagens : depois de 20 annos de 
:servico e:ffectivo 1(3 de seus vencimentos, 
si por acaso se in u Uizarom no mesmo ser
viço, on fical'em impos::;ibilitado$ pela sua 
idade de nelle continuarem ; depois de 25 
ann os, metade : e dopÍjis de 30 annos, 2/3. 

Esta medida, como se vê, tom por fim am
parar os serYidores dtt Patria, ·quando se 
acharem co llocados em situação prccaria, 
relativamcmte á po.ssibilidado de adquirie 
meios do subsistencia. 

Cornprohende-S3 que um cidadão c1ue no 
set·viço da Patrla leva 20, 25 c 30 annos ox
gotta,nclo suas forças, merece, e é <le justiça: 
que o Estado, que delle recebeu concurso 
pu.r:1 o deseo vol vimento de sua;; oflicinas e 
para o dcs::nnpcnho da administração, não o 
deixe ao de::~t~mparo quando, depJis de utiLi
zados os sons serviços, ou pelo a(liantamento 
da idade, olle tenha crwgado (~ situação de 
nã.o porlcr continua,r a prestal-o.':l e si ache 
invalidado para arlq!drü• os meios de subsis
tencia fóp[~ do serviçv publico. 

o Srt. r-IJ::RJ~DTA. Dl~ SÁ-Muito bem. Que 
não aconteça o q_ue est<l par·a acontecer com 
os empL'eg;vlos do Araenal. de Ma.rinha. 

0 Sn .. TIIO:\'IAZ CAVALCAN'l'I-Esta dispo
sição, Sr. Prcsiilent.e, r.:lstenJia-se tambern, 
por oquidatle, a qmmtos nilo ost,ivo.,sem de· 
clarados no regulamento, aos patrões, ao::; 
machinistas, foguistas c mu.t•inlleiros que 
trabalharam naquclle estabele~imento atê o 
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:mno de 1901, data em que, pela reforma da 
Intendencia, esses funcciouarios passaram do 
Arsenal de Guerra par;1 essD, repartição. 
Até então nã.o havia duvida, porque o mgu
Jamento do Arsenal era claro; porém, depois 
que passaram pn.ra a Intcndoncia, não hn,
vendo disposição a respeito dellcs, tor .' a-se 
pre(}iso c1ue,em lei, fique isto cla.ro; para que 
não se conceda tal 1àvor t1 uns, que prestam 
serviços e não a outros que pl'esta.m s3rvi
ços aindn, maiores. 

Não preciso esforçar-me para demonstrar 
que, si é justo que aquelles funccionario"s 
recebam este quu.ntitativo para, a manu
tenção da sua ·· subsistencia, quando impos
sibilitados de trabalhar, não é menos justo 
que esses outros tambem o perceba.m, por
{iUe elles não se llm1tam <.L prestar seus 
serviços, como aquellcs, sómonte nos dias 
uteis, das 7 horas da manhã ás '1 da tarde, 
mn.s prestam-nos. desde l do jnneiro ate ~li 
{le dezembro, sem excepção, e muitas vezes 
trabalham á noute no transporte mm·itimo 
de materiaes, qmwdo esse se1·viço torna se 
necess<1rio. 

Baseado nessas considerações que venho 
·lle fazer, vou manda,r á Mosa um projccto 
de lei tornando cli.tro esse dispositíro a 
respeito desses funccionarios, isto é, to1•nando 
claro que a, elles tambem pertence a remu
neração de seus set·viços, depois de inutili
zados no m:esmo, já por accidento, já pela, 
idade. 

Podeeão dizer que, si esto funcciunario, 
quando serviu na guorea, tinha esse privi
legio, continual'á a r.el·o na Inl;ondencin.. 

Si encontra.ssemos sempre csia boa, von
tade ern interpretar as leis como ellas são, 
·eU il.ão me apPCSsaeia Olll VÍL' apre~entar O 
pro.jecto; mas é que 11ós :-:;abomos cpw em 
geral as leis est~o sendo interpt·etarlas ao 
sabor dos a(.hnillisiradorcs. ( .. lpartes.) 

Sr. Presidente, o meu modo d.e pcn:::u.r 
sobre o assumpto está justificaúo pelo ~tviso 
n. ll, de 8 de jáneiro de 1902, que, tomando 
extensivas essas vantagens (L ma·t'uja ela In
tendencia, só foi appliGado na pu.rto relativa 
aos pa.teões e madünistas, deixando-se do 
parte os foguistas o marinheiros, que tv.mbem 
prestam bons serviços. 

Terminando as minhas considora.ções sobre 
o assumpto, limito-me a enviar á Mcso, o 
pJ?ojocto, que vao precedido de algumas con
siderações j ustHi.cati v as, par· a as q ua.es peço 
a. attenção do mou illus1.re collega,, Deputado 
por S. Paulo, membro dt.~ Commissão de Or
çamento. 

S. Ex., meditando sobre o tLssurnpto, terá 
occasião de verificar o quanto de ,justiça, 
existe no ].)rojecto que tenho a honra do sub· 
metter ú. conside1·ação da Camara e dtl, reape-

. ctiva Commiss?.to. 

Não (\ nece;,sa1·io dizer qué considero este 
dever de remunerar os runccionarios que 
exgottar:lm <1:'3 suas forças vivas no serviço 
publico como um elos principaes de\;·eres 
do Estado para, com o;ses cidadãos. 

Assim, envio á. considera<{ào da Casa o 
projccto c1ue fol'mulei. fJiuito /J em: mtdo 
bem.) ' · 

O St•. P .resi<-leute-0 pi'ojecto lic~t 
sobr.; R l\Iesa até nlteriol' <lellberaçi'l•J. . 

O Sr. l\.Iedeit .. os e -~lbuqner
(Jue-Quando se discutiu nesta Camara o 
::;eu novo Regimento Interno eu alncla, não 
tinha :), honr<.L do nertencor ao numero de 
seus mumbro~. Assim, nã.o tenho muita ccl'
tezét <lo qne clle di~ põe em certos casos. Que
eel'io, sabce do V. Bx. si é licitü á. Commissão 
de 01·ça.mento, nas propostas quo fizer-, apre
sentar qualquer medida, revog1.tndo :dguma 
lei de caracter permanente. 

0 Sr~. PRESlDE:'\1'1.::- 0 § 1~· do artig1i 
184 do novo Rogimento dispõe que «NtTo 
poderao se;· JYr·opostw~ item ;·eccbidas pela Mesu 
dispo.,içêes ou emenrlas rpte c1·iem, r·et'cn·mem 
ou e;;Jtinguwn J"epartições publicas ; criem. 01~ 
extingtwm e1n1J1·egos pv.blicos, augmentem o te. 
climinuwn o1·denculos, ;-euoguem leis de otttra 
nattt1·e,:;a ou 11wnclt;,n vigo1·a;· as jú rero.Qadas, 
em Sttrnma toda e qvw.lquer clisposiçüo ele ca
racte?· pennanente, a·;ncla ;;~esmo sob a fónna 
de autodzaçr.io1'. Nu:-:: tos termo:,, nã.o ])Odel·ei 
:1ccei.tar cgt:tlclnot· medida dessa, na t:tll'CZét. 

O Sr:.. ~IEDEIROS E .ALBUQUER.Qn: - Ag1·~1.
doço a Y. Ex. <t l'esposta (L minha por.!..!· nu ta. 
Ella., pol'ém, foi rnenos ociosa do quo 11oderht 
pu,r·ccel' _ Li em um jul·rmL que costuma re· 
cehcr em primeil'a müo as ntulho,·e::; noticiél.S 
d.a pasttt dn. Fa.zcnúu, que o respectivo Mi
nistro cspcrtLV<t obter que na lei da recclttL 
so inclui~se unt<L disposição negando ao Dis
tricto l"cdera.l o dit·eito de cobl.'ar o imposto 
do cxporta.çi'i.o. 

Ora, eu nft.o discLÜu as v<1.ntn.gens on dos
vanta.goT.Js, a constituciona.lida.de ou não dn 
r•ef'c:ido imposto. Não quero · mesmo com
men:ar <~ ext.ravagancia de um regirnen pre
sidencial, em ql!lC o SccL·ctario da F:.Lzcn(b 
bu.te-se para quo seja declarada inconstitll
cional. uma medida que o PresiclC'nte ela, 
Republica, acaba de decretar. 

Bssa é de l.':wto a sif.uaçã.o. 
Bem ou mal, o imposto de exportação estú, 

dt~do ao Districto Fod.cr:ü pelo art. 2° da 
lei n. 85, de 30 de setembro de 189.2, lei que 
o actual Ooverno coDsolidou com outras e 
fez de novo publicar em março deste anno. 

Não mo pa.reco, portanto, que a sua revo· 
gação possa sor feliia em emendu. orça.Inen
taria •. lá agora, tenho a sogura.nçn. d.e qnc 
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V. Ex. não o consentirá. E" o que basta para. 
minha ttanq uillidade, porque ma.is va.le pr.J
venir do que remedia1·. 

o ·sr. Presidente- Não havendo 
mais oradores inscriptos, e , si nenhum 
Sr. Deputado quer usttl' da palavra, von p::ts
sar á ordem do dia. (Pausa.) 

PRIMI];LRA. PART!i: DA ORDKM DO DIA 

O s.-. Presidente -Não havendo 
a.inda numero para sJ. proceder ã.s votações 
das matcri:.Ls indicad~~s na ordem do dia, 
passa-so â ma teria. em discussão. 

E' annunciada ·a 2a discussão do projecto 
n. 156, de 1904, fixando a despeza do Minis· 
terio di\ QU(~rra para o exercicio de 1905. 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuntamente em discussão as S3guintes 

EMENDAS 

A.o iJi·ojecto n. 156, de 1904 

(Orçamento ela Guerra) 

Art. 1°, n. 14-0bras militares- Em voz 
de-2. 950:000$ -diga-se: 3.050:000$, sendo 
100:000$ para cons3rvação da cstraJ.a Dona 
Francisca, em Santa Ca.tllarina, de a.ccordo 
com a lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 
1903. 

Sala das sossõGs, 30 de agosto de 1904.
Pauta Ramos .-AMon Baptista.- Elise1., Gui
zhlmne. -Luiz Gualbm·to. 

Ond~ convier: 
Para a forti fie ação da garganta do Ama

zonas, na cidttdo de Obidos, 300:00U$000. 
Sala das se ~sões, 30 de agosto do 1904.-=

Hosannah ele Oli-veira. 

Onde convie1•: 
Para. transferencia da colo :1ia militar do 

Aragun.ry para o Oyapoc, 10:000$000. 
Sala das sessões, 30 de agosto de 1904.

Hosan?tah de Oli-vei1·a. 

Onde convier: 
Ficam extensivos ao mestre geral e contt>a· 

mestre da Fabrica de Polvora da Es~rella os 
yencimentos, 1~cgalias o vantagens que gosu.m 
os mestres e contra-mes.tres ao Arsenal de 
Guerra de.;ta. Capital. 
· Sala das sossões, 30 de agost.:.> de 190t.
OruveUo Ca-valcanti. 

O Sr• Soa;t.•es do• Santos
Sr. P1•esi~ente, ao iniciar a~. poucas considc-

rações que tenho a fazer nesta 2a. discus.são .. 
do projecto, no qual, por força do novo re-
gimonto da Camara, tenho de apresentar as · 
emendas que julgo necessarias, sej:1-me licito · 
congratular-me pelo facto, quo considero 
hoja occasional, de poder contar com as . 
informações trazidas ao seio da Ca.mara_ 
polo illustra.d.o chefe do departamento da . 
Guerra. 

Na verdade, Sr. Presidente, pJdendo con-
tar com o rolatorio do Sr. Mini~tro da.. 
Guerra, muitas foram as informações que . 
ahi bebi, e de accorJo com as necessida.des. 
por S. Ex. apresentall.us, julgo tet• encon
trado um meio 1i.tcil, si não adequado, de 
conseguir parecer favoravel, por pa.rte da. 
distincta Commissão de Orçamento, para as, 
emendas que vou ter a honra de propor. 

Por emquanto, limito-me a essas simples· 
considerações; aguardo-me, por conseguinte, 
para qu'.tndo for apresentado o parecer da 
Commissão de Orça.men·to sobre as ditas· 
emendas, afim de entrar em debate mais 
sério sobre os pontos a respeito dos quaes 
me devo manifestar. 

Mando â Mesa as minhas emendas. (llfuito 
bem; muito bem.} 

Voem â Mesa, são lidas, apoiadas e po~tas· 
conjuncta.mente em discussão as seguintes 

El\:IENDAS 

Ao rn·ojecto n. 156, de' 1904 

(Orçamento do. Guerra) 

l.IL A'S l'UlJr'iCil,S ga. C 10n. (SOldOS, gratifica
ÇÕeS e otap[LS) augmentom-se os quantitativos
para um cffectivo de 20.000 homens, de ac
cordo com o relatorio do Ministerio da 
Guerra (pag. 6). 

2.a A' rubrica, 14a. (obrM militares} sup~ 
p1•imam-se os 100:000$ para as obra::) do sa- , 
natorio militl.lr dos. Campos do Jordão e os 
150:000$ para. a Estrada de Ferro de Lorena 
á Bemfil!a e augmentem-se das mesma.s quan
tias a consignação para a cons~rucção in
adiavel de uma fa.lJrica de polvora sem fu·· 
maça. 

3.a. Ao art. 2° (lettra b) do projecto, oncle 
diz: a despender até a quantia de 50:000$, 
supprimarn-se as palavras que se seguem e· 
.ccre~cente-se : com a compra de instru· 
mantos agrarios e outros macbinisrnos . de 
quo cat•ece actualmente a iovel'Dada na·· 
ciona.l de Saycan. · . 

4.a A' rubrica 14a (oh1•as mili~ ares) depois 
das pa.lavt"d.S: obras, reparos e conservação 
dos qua.rteis, accrescenb-se: inclusive a Es~· 
cola Militar do B1•azil. . 
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5·." A' mesma rubric<.t ·14a. accresconte-so, 
onde convier: Para conservação e reparos dos 
proprios mi,cionaes, <L cargo da. Intendencia. da 
Guerra., 20: 0000$000. 

Sah1. da.s sessões, 30 de agJsto de I 904.
. '5oares das Santos. 

Um:t armada, por mais insif{nifica.ntc que 
seja, exige portos de a.brigo, diques e outras 
obr;Ls indispensavcis para rapidos reparos. 

Assim, a par do programma ele refurma 
do ma torial naval, é preciso enfrentar o 
progl'amma da defesa das costas . 

A Commissão de Orçamento e o Governo, 
o ~··· Tito1naz CaYaleant.i por·tanto, bem procederam. cJnsignando no 

diz que o hem ela.horado purocer do nobre . orçamento a. verba de 7 .5~4:516$5i4 p:tra 
Deputado por s. Paulo, ao projecto do or- · acqubição de materia.l, afim de se proseguir 
ça.mnnto em clc,n"l.te, embn.ra.ça.-lhe de a.lgum na fortificação da. cost1. 
modo o proposiLo em que se a.cha, desde 0 A mesa em obcdioncia a preceito regimcn
discurso do p1•ojecto do fixação de forç:as. do tal eliminou essa Yerba. do projecto ; o ora
apresentar unm emenda no sentido de c0n- dorvem resta.belecel-a como indispeosa.vel 
ciliar as duas . IeLs cht administr::tção da para acquisição doste material já em parte 
guerra. encommendaclo na. Europa. 

· . Não so trata. de verba nova, embora no· 
· Esse emba.ra.ço des<tppa.rece, porém, ante entender da Cornmissão possa ser creada uma 
;_~decln.ra.ção feita por S. Ex .. naturalmente nova rubeica. Esta verba. é a. sobea doere-
depois do meditado estudo sob o osta.do fi- dito aberto em 1893 pa.l'a a.cquisição ele ma
naúceil'o do paiz, em resposta ao honrado teriaos bellicos e quo tem sido despendida 
Deputado polo Rio Grande do Sul, o Sr. Bar- annualmente desde aquella d<üa. restando 
bosa. Lima, J.o que <ts condições financeiras ainda a irnportancia acima referida.. 
comportavam o accrescimo de verba, para 
se levar a effeito 0 programma de· reorga- A outra emenda que vae apresentar á 
nização da marinha nacional. consideração d.os collegas é á rubrica. 10. 

Apresenta-a de accordo com o nobre reJa-
Como sabe a Camara,o projecto do Sr. Lau- tor. 

rindo Pitta, uma. voz approva.do, exigi"á · du- Até hoje esta rubrica refllria-se sómento â,, 
rante nove annos, segundo os calculas do ota.pa. paea os officiaes, sem attender á.s dia
uobre Presidente da Commissão de Marinha riu.s que o Governo fornece ãquclles qne 
e Guerra., que é illustre profissional, a consl- servem nos campos om serviços do estado
gnaçã.o annual no orçamento de Yerba su- maior e do engenharia o outros, como os 
:perior a_l6.000:000$000. feito~~ em Lorena e no Rio Grande do Sul 

Uma vez que o St•. relator ga.l'[Lnto que o com a cat•ta gora.l da Republica. 
erario publico está. om condições de satisfazer A reducção desta verba obrigará o Governo 
a. execuçú.o do romodelmnento do poder naval n pedir novo creclito a.tê o fim do anno. · 
do paiz, não é domais que se consigne tam- O seu nobre colloga, Sr. Soares doi! Santos, 
-bem, no orçn.mento em debate, tt voPba no- apresentou emendas ás rubricas 9, lO e 15 

/ ce3Sttria pa1-a iL continuação das obras ini- augmentando as respectivas verbas. Tivera 
ciadas em 1894, proseguitl<\S até hojo, com a a mo:.;ma idúa consigna.ndo,por~m. o quan,tum 
•.loostrucção de fortalezas e melhoramentos para cada uma. Pede permissão a.o nobre 
materia.es nQMssa.l'ios á defesa dtt Xação. collega para addicionar âs suas emendalil as 

do orador. 
Por motiyos do ordom ·pessoal não poude A reducção feita pelo nobre relator no 

wmar plt'te na discussão do projecto do projecto sobe a 1.500:000$000; não é, pois,. 
· Sr. L1.nrindo Pitta. Releve-lhe a Cu.ma.ra, demais o augmento constante das suas. 

que no momento em que vae justificar algu- emendas. 
mas medidas ·tendentes á defesa nacional, t t · 28 000 
fa.ça ai 'Umas .consideraçõe3 sobre aquelle Era 0 S:)U in ui 0 pedir verba para w • 

o homens; mas como o Sr. ministro da 
pro,jecto · guerra pediu, no seu rela torio, 20.000 h o-

Para levar a elTcito a. remodelação da ma- mens, não pode ü• além dos desejos do Go-
. ririha de guerm o programma traçado pelo verno e limita-se a offerocer emenda neste 
nobre autor do projccto c completado pelo sentido. 
nobre presidente da Commissão de Marinha O nobre minist1•o demonstra no seu relato
e Gúerra- adquirindo typos completos, de rio que o effectivo actual, não só é insuffi
modo que a for~~~a naval possa ser seccionada ciente para dotal' as diversas guarnições, 
em tres divisões,com todos os typos e elemon- como prejudica a instrucção pratica do 
tos que facilitem a cada uma agir com effica- exercito. 
cia,- para lenw a offeito a l'eform:\, a des· Está na memoria publica a grandedifficul
peza inJispen:5av.el, pensa, não se limitaria :1 dade em que se viu, em dias recentes o Go-
eon='trucção do material. verno para mobilizat' fo1•ças no Amazonas. 
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A Camara comprchende a inconvoniencia 
de uma tal situação militar. 

Em quanto não se.tiver uma organização 
militar. com diversos nucleos, a mobilisação 
será difficil em um paiz de grandes distancias 
e de transportes difficeis. 

A de~peza de 5 mil contos feita com cstr~. 
ultima mobilisação é eloquente. 

(O orador interrompe o seu discurso afim 
tle se proceder ás votações constantes da or
dem do dia,.) 

Comparceom mais os Srs. Enéas Martins, 
Aurelio Amorim. Hossanah de Oliveira, 
Passos Miranda, Carlos de Novaes, Rogerlo 
de Miranda, Urbano Sa,ntos, Rn.ym.undo Al'-
1hur, Anisio de Ah!'eu, BezerrH Fontenelle, 
F1·aucisco Sá, Frederico Borges, João Lopes, 
Ji~duardo Studart, Sergio Sitboya, Trindade' 
Izidro Leito, Teixeira de Sá, Celso de Souza, 
.José Marcellino, .João Vieira. l\Jalaquias Gon
\.alves, Esmcra.l(lino Bandeira, Cornelio da 
Fonseca., Estacio Coimbra, Pedt'O Pernam
buco, Raymundo de Miranda, Rodrigues 
Doria., Oliveira VaUa.dão. Noiva., Prisco Pa
raizo, Fctix Gaspar, Eugonio Tourinho, Au· 
gusto de l<"'reitas, Galdino Lorotv. Corrêa 
Dutra, Oscur Godoy, Sá F1~eiro, Americo 
de Albuquerque. Erico Coelho. Fidelis 
Alves, Galvão Baptista, Laurindo Pitta, 
Cruvello Cavalcanti. Carlos Teixeira 
Brandão, Paulino tle Souzn., Josü Bonifa.
eio, Gastão da Cunha, Ribeiro .Junqueira, 
Astolpho Dutra. . Gados Peixoto Filho, An
t,hero Botelho, Joã.o Luiz Alvos, Loonel Fi· 
1ho, Adu.lberto Ferraz, Lamounüw Gcdofre
do, Ctdogcr<~s. Be:na.rdo de Ca,mpo.-.;, Francis
co Rornoiro, Al'nolpllo Azevedo, Amaral Ge
sa,r, Fcrreil''\ Bl·aga., .Toã.o Lobo, Leite rte 
Souza., Canclido H.odriguoR, .Joaquim Teixeira 
Brandão, Costit Netto, Aquino Ribeiro, Lin· 
[Jolpho Serre., glisou G-uilherme, Lniz Gual· 
berto, Barbom Lima. Germano Hasslochor, 
Ri.vadavla, Conê;1., Yictorino Monteiro, Do· 
mingos Mascarenhas, Vuspasiano de ALbu
(iuerquc, Diogo Fortnnu, o Homem <te Car. 
valhe. 

Deixam de comparecer com c;wsa parti
cipada, os Srs. .Julio de :Mello. Ra.yrnundo 
Nery, Arthur Lemos, Antonio Bastos, Gue
delha Mourão, João Gayoso, PGlreim Reis. 
Arthur Orlando, Angelo Neto, Epaminou(itts 
Gracindo, Felisbello Freire, Domingos Gui
marães, Leovigildo Filgueiras, Vergnc de 
Abreu, Tolentino Jos Santos, Eduardo H.nmos, 
Marcolillo Mourü.; lrincu Machado, João 
Baptista, Belisario de Souza, Silva Castro, 
Beza.mn,t; Abelardo de ·Mello, Julio S•tntos, 
Francisco Veiga, Viriato Mascarenhas; João 
Luiz, Penido Filho, Francisco Bernardino, 
Antonio Za.carias, Lindolpho Caetano, Ro
dolho Paixão, Pactua Rezende, Jesuíno Car-

doso, Valois de Ca.~tl'o, Fe1•nando Prestes 
Alvaro de Carvalho, Azevedo Màrques, An.:. 
gelo Pinheiro c Cassiano do Nascimento. 

E sem causa os Srs . .Tose Eusebio, Cht•istino 
Cruz, Virgílio Brigido, Eloy de Souza, Fon
secn, e Silva. Alberto Maranhão, Paula e 
Silva, Abdon Milancz, Alfonso Costa, Elpidio 
Figueil'euo, Bulcão Vi<Lnna, Moreira. Gomes, 
José Monj:u'dim, Meno Mattos, Bulhões Mar
cial,Augusto do Vasconcellos, Camillo Soares 
Filho, Sabino B~rroso, Carvalho Britto, 
Camillo Pratos, Costa. Junior, F1'a11cisco 
Malta, Alfredo Vareta e Campos Cartier~ 

O Sr. Presitleute- Havendo nu
mero legal, vae-sc pl'oceder ás votações-das 
materias constantes da ordem do dia e das 
que se acharem sobro a mesa. 

São lidos c julgado.'.> ohjBcto de cle!iberaçãc 
os segutn tos 

ritOJEC1'0S 

N. 162- 1904 

Orca J;.o Corpo ~lu Bombeiros. da Capital Fe
deral o l.ogw· de pro{esso1· de gymn<lS• 
tica. 

O Congresso ~acionai resolve : 

Ar L. l. o Fica crec.~do o Iogar ele pl'ofessol' 
de gymnastica do Cor110 de Bombeiros ct;t 
Capital Federal, com o ordena<lo a.nnual do 
3:600$000. 

/u'G. 2. u F'lcam ccrog;ul;~s as disposiçuo~ 
em eont:•at•io. 

St\la. das sessõos, '2 de agosto do 1004.
Mmtricio clu . Vn-cl!. -Jümoct FL!lgencio .-JosJ 
Be·nta _Voqueinr. ·-Cal"! o.~ Ottoni. -A' Com
l")1hl:>~o ,[,' Ot•çc.~mcnto. 

N. lG::-180:1 

Detení~iíw que os JWlnic~, ·nwchini-stcts, fo
guistas c 1·enwdo1·cs r.'as lanchas e dem,ais 
embw·cações r.la Inlemlencia Ge1·aZ da Gue1Tc~ 
conlin·tGanTo ((. go.::ar das wmtagens elo 
art. 2.'3.5 do Re.r;t!lmncnlo dos "l.rsonaes de 
o~~ei"1"(G 

O l'Cg-nlarnento da IutenJencin. e a.rsenaes 
do guerrn.,que baixou com o decreto D. 5.118, 
de l9 de outub1·o de 187:?, dispõe que os 
mestres, contra-mestres, mandudores e opc~ 
ra.rios quç, por avançada icl11de, lesões ou 
moll•stia.s visivelmente étdquirídas nos tra~ 
balhos do a.rsenal, Jica.l'om impossibilitados 
de continual' a servil , podcrfto se1• dispcn~ 
su.dos (lo ser•viço l'cspcctivo e, neste ca~o, re- · 
eeberã.o o terço do vencimento que então · 
percobCl'em, quando ~onta.rem mais de 20 
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;ll.nnos; . metade desse vencimento quando 
eontarem mais de 25; . e dous terços q ua.ndo 
-contarem mais de 30, sempre de serviço 
,etfectivo. A impossibilidade de continuar a 
:servir pelas c 1usas supra indicadas será. 
comprovada por inspecção de saude e in
\formações das autoridades competentes. 

Dos beneficios desta disposição sempre go-
·:Zarão os pJ.trões, machinistas, foguistas e 
remador .3s da maruja dos arsenaes do guerra. 
Tendo, por.jm, em vista do regulamento da 

~ Intendencia. Geral da Guerra. appt>ovadu 
peJo decreto n. 3. W3, de 12 de janeiro de 
l899, ficado com esta repartição o serviço 

·das embarc-ações, (capitulo X[ do referido 
.l'egulamento). o }.Iinistro da Gneera, em 
aviso n. ll, de 8 de janeiro de 1902, diri
gido ao intendente geral da guorra,, declarou 
.que aos patrões e machinistas das lanchas 
da repartição ainda assistia o dü•cito ás Yan
tagens do art. 235 acima cita.do, não in
-cluindo, poeém, em tal disposição os foguis
tas e remadores das mesmas. 

Ora, si é justo. como não se pódo contes
.ta.t•, que os mestt•es, contl•a.-mestres, man
cla,dores e oparar·ios das otncinas te o h •.m taes 
vant<tgeos, é justissimo que os foguistas e 
remado1•es das embarcações da lntendencia. 
Geral da Guerra tenham ta.mbem estas van
tagens, como tinham at~ aquetla época. E 
tanto mais justo é este beneficio aos refe
,ridos marujos, quando é sabido que elll1s 
teem um serviço muito mais pesado do c1ue 
a. mestrança e operarios d;,ts officinas, visto 
. que, omqua.nto estes trabalham oito horn.s 
por dia,aquclles ficam no serviço dut•ante to
do o ilia, muitas vezes dia e noite, fazendo 
_mesmo suas refeições durante o trabalho de 

· condncçã.o maritima de pes~onl e material, 
do qual fazem não só o sel'viço de embarque 
e desembarque, como o de conducção, por 
tet•ra, para, o respectivo destino. Para elles 
não ha domingos nem dias feriados, traba· 
lhttm desde ..1 de jt~neiro até 31 de dezembt•o 
de cada anno, sem interrupção. 

Em vista de taes condições, ê .iusto, justis
·simo que tttes funccionarjos gosem d<ts mes
ma::~ vantagens que gosam os mestees,contl'n
me .. ~tres, mandadores e operarios das officin[~S 

-do Arscna,l de Guet•ra. · 
Pensa.ndo, pois, que os poderes publicas do

·vem proteger a bons se.r.vidOl;os e ga.rantil•
lhes, ·no caso de invalidez, os meios de subs
istencia., compeusa.ndo·lhes assi~Qs serviços 
prestados á Cll. IJS(t publica C · mitigando de 
algum modo os dissabores provenientes da 
situação atn~etiva que il•remedillvelmoote,ti· 
cará sujeito, si nã.o tiver. tal amparo, venho 
trazer á. eonsidero.ção da. Camara. · dos Depu
.tados o seguinte projecto de Iéi: 

Vol, IV 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Os patrões; machinista.s, 

foguistas e rem<~dores das lanchas e demais 
embarcações da Intendencia Geral da Guerra 
continuarão a gosar das vantagens do art.23:S 
do regulamento dos Arsêna.es de Guerra., 
como gos<~vam os mesmos quando estavam 
sob a administração (los mesmos a.rsena.es. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1904.
Thoma s C:avalcanti. 

N. 164-1904 

_Jutori;;a o Governo a t!b~·ir o c1·edito ele 
4 2: 4 80$ para pagamento das diiu·iás aos 
engenhdi?·os fiswes das fe ;·ro-vias fiscaliza
elas pela União. nos termos elo n. XXXV rlo 
m·t. 17 da uioente le-i de orçamento 

A1·t. l. o Fica o Goverao n.utorizado a abril• 
o c.redito · de 42:4808 para pagamento das 
diarias que competem aos engenheiros fls
caes das ferro.:vias fiscalizadas pela União, 
nos termos do n. XXXV do art. 17 da Yi~ 
gente loi de orçamento. 

Paragrapho unico. O Governo farti orga· 
nizar a. ta.bella das diarias como julgar- mais 
conveniente ás necessida,des do publico ser
viço. 

Art. 2. o Revogam-se as · disposições em 
contrario. · 

Camara dos Deputados, 20 de agosto de 
1904.-R. Saldanha.- Jl?·nol]Jho :1zevedo.
Carlos de Novaes .-J . . A. Neiua.-Nelson de 
Vasconcetlos.-Lindolpho Serra.-li. AccioZy . 
....;.Benedicto de Sou%a.-Bueno de Pai'Ua. -
Henrique Bo1·ges. - Endas · Martins. -.A' 
Com missão de Orçamento, 

E' sem debate approvada a redacção linal 
do pl'ojecto n. 76 B, de 190l, pa1•a ser on-
viado ao Senado. · 

E' annunciada u. votação do projecto n.l25, 
de l904,a.utorizando o Poder Executivo a con· 
ceder a.o despachante da Intendencia Geral da. 
Guerra,Gabl'iel Alves de Azambuja um anno 
de licença., sem yencimentos, para trata.r de 
sua saude onde lhe convier, pr.;cedendó vo
tação do requerimento do Sr. Gastão da 
Cunha (dis<mssão unica.} 

O Sr. Presidente- A este pl'o
jecto foi olferecido um reque1·im~nto p9lO 
Sr. Ga.stão da Cunha, nu. sessão de 27 do 
corrente, cujo teor ó o seguinte: 
«Requoh~o que o pro,jccto n. 125, desto 

a.nno, volte á. Commissão de Pei.içõos o Po· 
deres afim tle quo a mesma Commissão posso. 
tomar na conside1•açã.o quo morecor ·a peti
ção que, em additamento ;i primeira, foi dl
l'igida. ao Congresso pelo fnnccionario a quo 
se refere aquello projecto». 
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Em seguida é po::;to a votos e approvad_o o aeaba de ser solicitada pelo Sr. Deputado· 
referido requerimento do Sr. Gastão da Celso de Souza, para que o projecto n. 82 A, 
Cunha. de 1904, figure na ordem do dia de amanhã, 

·P.ilsto a votos é approvado em la discussão queiram leva.ntar-se. (Po.ttsa.) 
o seguinte · Foi concedida. 

pnnJECTO 

N. 132A.-de 100,1 

b CongPEsso Nacional decreta : 
Art. 1. o Fica elevada á mesa de rendas de 

3:1. classe a Collectoria de S. Luiz, no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 2.° Fica o Poder 'Executivo autori
zado a. abrir os necessario creditos para dar 
execução a esta lei. 

Art. 3. o Revogam -se :1s disposições em 
contrario. 

O Sr.Diogo Fortuna (pela ordem) 
requer e obtem dispensét ele interstício par:1 
que o projecto, que acàba de ser votado, 
en trc na proxima ordem do dia. 

Posto a votos, é approvado em Ia dis
cussão, o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 82 A-l!JO.t 

O Congresso Nacion:1l resolve: 
Al't. 1. 0 A pensão de 3:600$. annua.es, con

ceclid~ por decreto de 31 ele agosto de 1881 e 
approvada pela. lei n. 3.056, de 8 de abril 
de 1882, a D. Anna Benigna Bar roto Nabuco 
de Araujo: viuva do Senador José Thomaz 
Nabuco. de Araujo, 1ic<1 devolvida a, sua, filha 
D. rolaria Carolina Nalmco de Araujo, em
quanto solteir·a. 

Revogam-se . as disposições em contrario. 

O Sr. Bricio Filho (pcz.,,. ordem) 
-Sr. Presidente, sem que com este reque
rimento pretentia actua1· de modo infeuso ao 
projecto, venho requerer a V. Ex. que pro
ceda á verificação da, voti:l.ção Procedo nesta 
hora .como costumo fazer, mesmo nos mo
mentos em que estão em votação projectos 
que tenho a honra de apresentar :1 estaCa
mara. 

Procedida a verificação, é confit•mado o 
resultado d<1 vot<1ção anterior, por 86 votos 
contra 28. 

O Sr. Celso de Souza (pela or
dem,)- Sr. Presidente, peço a V. Ex. que 
consulte á. Camn.ra si concede dispensa de in
tersticio., afim de que este projecto seja dado 
para a ordem do dia de amanhã. 

O Sr. President.e -Os Senhores 
que conqedem a dispensa de interstício, que 

O Sr. Soares dos San-tos (1Jela 
onlem)-Sr. Presidente. peço a ver.ificação 
d<1 votar;ão. 

P1•occdendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votldo a favor do requm·imento 7'S 
deputados e contra, 28.-total, 103. 

O Sr. Presidente- Não lta nu-· 
mero. 

Vae-se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te

rem-se ausentado o::. Srs. Rogerio de Miranda 
Anisio de Abreu, João Lopes, Izidro Leite, 
Cornelio da Fonseca, Arroxellas · Galvão, 
Tosta, Sá Freire, Americo (le Albuquerque,. 
Erico Coelho, Galvão Baptista, Pereira Lima, 
Cruvello Cavalcanti, Olegario Maciel, Re
bouças de Ca1•valho e Elizeu Guilherme. 

O Sr. Presidente- Responderam 
á chamada 113 Srs. Deputados: ha numero. 

Queiram levantar-se os senhores que votam 
u favor da dispensa de instersticio solicitada 
delo Sr. Celso de Souza 1 p:1ra que o projecto 
n. 82, de 1904, entre na ordem do dia de 
amanhã. (Paus'X.) 

Queiram sentar-se os senhores que votamm. 
a favor levantando-se os senhores que vota-
ram contra. (Pattsa.) 

Votaram a favol' 84 S1·s. Deputados, e 
contra 26; total, 110. Foi concedida a dis- · 
pensa:. 

Comp11recem ainda os Srs. Sá. Peixoto, 
Indio do Bt•azil, Pereira, de Lyra, Moreira 
Alves, Castro Rebello,Nelsonde Vasconcellos, 
Henrique Borges, Nogucüt•a,· Candido Rodri
gues, Benedicto de Souza, Candido do Abreu 
o J ames Darcy. 

Posto a votos, é approvado em 2a. discusião, . 
o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 244.....;.1901 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Podel' Executivo· 

autorizado a abrir ao Ministerio da Guerra. 
o credito extraordinario de l: 178$567 para 
pagamento do ordenado devido ao mestre de · 
musica aposentado da. extincta companhia de 
apl'endizes artífices do Arsenal de . Guerra do · 
Estado do Rio Grande do Sul, Lourenço .ll'ran
cisco da Cunha, no perioclo decorrido daquella.-
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extincção á dab de sua aposentadoria ; fa.- O Sr. Presidente=- Foi concedida 
zendo as necessarias operações e revogadas a disponsa pedida. 
as disposições em contrario. Continua a 2:1 discussão do projecto n. 156, 

O St·. Gerntano Jlasslocher 
(pela ordem) requer e obtem dispensa de in
tersticio para que o projecto c1ua acaba de ser 
votado , seja incluído na pro~ima ordem do 
dia. 

Posto a, voto.-3. é approvarlu 'em 2a dis
cussão o :Seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. ·144-1900 

O Congres:;o Nacion<tl resolvo: 

Artigo unico. Fica, o Poder Execut.ivo 
autorizado a abrir ao Ministerio da Fazenda 
o credito de 292:802$282, supplementar á 
rubrica n~ 12 do art. 25 da lei n. 1.145, de 
31 de dezembro ele 1903; c revogadas as 
disposições em contrario. 

O Sr. Presiden.·te-Estão findas as· 
votações. 

Continúa a 2a discussão do projecto n. 156, 
de 1904, fixando a despeza do Mim~terio dtt 
Guerra para o exeecicio de 1905. 

O Sr. C ar los Peixot.o Filho 
(pela onlem,) requer dispensa de interstício 
para o projecto n. l44, de 1904, que acaba 
de ser votadn, para entrar na proxima 
sessão .. 

Consultada,, a Ca,rnara concede a dispensa, 
pedidá. 

O St•. Brieio Filho (pela o;·dem) 
-Sr. Presidente, ouvi V. Ex. declarar que 
estavttm find<lo--<.i as votações; depois da de· 
claração de Y. Ex., assisti à retirada, de 
muitos collegas; por isso estou na <Juvida si 
lla numero ou não. Peço, pois, que ma.nde 
proceder á ve:rificação da votação. 

O Sr. Pre8hlen-te - DechLrei que 
·estavam fiadas as votações das matarias da 
ordem cio dia ; logo após, o Sr. Depu
tad.b Carlos Peixoto. como era. direito seu, 
pediu a palavr:?.. peht ordem e requereu dis: 
pensa de intor:iiticio para o ultimo projecto 
votado. Foi esse o reqnerimcnto que acabei 
de submetter a votos. · 
. Agora vou mandm• proceder á verificação 
da votação, confonue pediu o Sr. Deputado 
Bricio Filho. 

Procedendo-se á YOl'ificação , reconhece-se 
terem votado a fa. vor 94 Srs. Deputados, e 
contra 12. 

de H>04, fixando a despeza do Ministerio da 
Gucrm para o exercício de 1905. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti 
(centinuando) tinha justificado as emendas 
que <tpresentou ao projecto em debate. 
quando, avisado do que havia numc:.·o para 
as votações, teve de doi.xar a tribuna. 

Terminadas as votações, retoma a pu.la vra 
para fazer algumas considerações sobre as 
despezas extraordinarias a que se veem for
çados os Ministerios da Guerra e da Marinha, 
sempre que lhes 6 preciso fazer uma mobili
zação de forças. 

Este facto incontestavcl, ainda. agora ve
eificad~ com as mobilizações feitas para o 
extremo norte, tem a sua razã.o do ser, prin~ 
cipalmente na falta de uma conveniente 
organização e localizaç·ão das forças. 

Uma reforma neste sentido se impõe como 
urna neces;:;idn.de a satisfazer, reconhecida hu. 
muito tempo, e o orador lembrará que á Ca
ma.ra já foram apresentados dous projoctos 
de lei, consub.~tanciando:-um, a reorgani
zação do exercito e a sua. distribuição por de
terminadas regiões,-outro, dividindo o nosso 
littol'al em prefeitums marítimas. 

gsta,s medid<.ts, uma vez praticadas, vi
riam de algum modo diminuir as enormes 
de~pezas que, com o regimon actual, o Go
verno é forç:a.do a fu.zer com a menor movi
meu tação de forças. 

O pL'Ojecto que divide o littora.l em prefoi
i.Ul'as mt~ritinms, crêtt uma prefeitura no 
Paeá, e si a tive:.;semos ahi funccionando re
gularmente, appal'elhacla com todos os ele
mentos que lhe são necessa.rios, não ha como 
desconhoeel' qtto a mobilização a que se re
feriu se teritt feito com muito mu.is prom
ptidão e econornia. 

O projecto relativo ú. reorga.nização do 
exercito distribue a.s forças de tert·a por 
cinco regiões, sendo uma com sé de no Pará,, 
outra com séde na Bahia, outra com séde no 
Rio Grande do Sul, a quarta comprehendendo 
o centro e o oeste do Brazil, e a. quinta com 
sêde nesta Capital. 

Com esta distribuição é tambem evidente 
que, em qualquer parte do Brazil onde se . 
faça necessaria uma concentração de fol'ças, 
a mobil_izu.çã.o do exercito ser<.'t. leTada a ef
feito com uma ra.pidez muito maior e com 
despezas muito menores. 

Além das economhts de tempo e dinheira 
que este systema o!ferece, ha ainda a me
ditar nas grantles vantagens que elle traria 
quanto á saude dos soldados e á fa.cilidade do 
preenchimento da3 fileiras.( Trocam-se apm·tes 
entre os Srs. Bosanr1ah' de Oli'Dei1·a, C a,· los Oa-
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"'a1cariti e ô oi:adot. Ern 1·e~posta á esses apcwtes 
o oratJ.m· expõe o seu modo de ve1· qttanto d con
centra"Çtío e ao . recrutamento.) 

Acch•escente·se: 
A' verba 9-Soldo e gt•atiftcação pira 5·;000. 

p1•aç1s de prct: 
Soldo. . • • . . . . . 637: 000$000 · 
Gratificação... 228: 125$000 885: f25$000 · 

··Voltando ás suas consideràções, contim1a 
s: ·Ex , emquanto ·não tivet•mo's uma conve
niente organização das forças armadas, os 
orçamentos dos respectivos Ministerios serão 
qua.si inutilmente sobrecarregados de des· A' verbl. lO-Etapas: 
pezas desnecessarias. A's medidas consub- 1.825.000 a lf400.......... 2.55G:000$000 
stanciadas no p1•ojectoa quo ·vem alludindo 
accresce ·ainda <t · creação de uma primeira 
1:Merva,'destinada a fazol' a · pa!sagem·· das 
forç-as . do · pé d 1 pJ.Z p:11•a ·o pé · de ·· güerra; 
c··a de:·uma· seguur.a·res-erva destina1a:.· a ré'" 

.A' rubrica. 15-Material: . 
Fard<1mcntopara 5.000praças 1. '~i5:0J0$000 

S·1la das S3s.sões, .30 de _agosto·. de 1904. "'7" 

Thomaz Cavalcanti. . . . . · 
forçar ·às u'nidad·es dó comba:.te~ · · · · · 

·:'com a distribuição ct·~s ~ forças, 'como ficou 10a- Etapas: ReduzHl~ de 721':532$ dli} 
indicado, e com a creaçílo das ·duas reser~ etapa de 353 alferes excedentes o augm~n< 
-vas, acontecei'â. que;édstindo em cada re- tada. de 557:984$ para dotar ·sea consigna(1ão 
gíão •úma ai visão do exército, esta, .uo caso «abo_no d? terço da etap~ . aos officiaes q~~ 
de ··mobilização, se t--ansformar;t · em cor- servirem nos Estados do Ama~onas_ , ·. Para, 

p.o· s.·. d. o . exerci. to ·c. om .gra. nde facilidJ.de e_' ~. ein 1'-~atto Gr. os~o o RI.· C!, G.r.·a.n.de. d.o ~- .~11_ .. · (sóni .. e .. nte·., gz·ande despeza, . p_orque o pessoal necessa.rio em S ·. BorJa, Sant Anna ~o Lt vrameo:to ~ 
esta'rá todo · nas respe·ctlvas 1•egiões, sendo Coloma. do Alto Urqguay}>>, ac·cresc~ntando
ap~ria-s n·ecessario qüc nas· sMos exista to{lo se tambem etapJ. p:11:a. asylados ·c , ~ia-rias 
o mate1·ia1 necessarm ás mobilizações; · .para o ~esempenho d~ tr<Lbap1Qs de campo, 

Pensa que, as;im co:<J.o o projeclio a que desertores e Pl'csos, 15·. 750:014~000. . .' . . , · 
<1llude ·reorganizaria · convenientemente o Sala das sessões, 30 de aO'osto dé 1904: • ....:. 
eiérêito, :o oútr;o ·pro-jecto~ relativo ·á árma- Thoma:. Cavalc(!.nti. ·· o . .. · . · · . . ' ' 

da; e do· q u'al , é 'autor o illristre ' almirante, · · 
actual presidente da Cominissão de Ma.rintia Onde convier: 
e·: G-üeri·~; ·· reórganizaria convenientemente a Fica o Podel' Executivo autorizado a des-
maí'inha, uma· vez modificado em' sua parte pender com acquisição de· material b3llic0 
política e financeil'a. · · · ·· · · · até a quantia de 7 .524.:516$'374, ouro, t•es~ 

, .Pftssand~ a expor osniotivos ·pelOs quaes tante do credito votn.do pela lei de 5 de julho 
julga necQssa.ria essa modificação, e a de- de 1S93. · .. · · 
n?oristrar as . vr~ntagens que o alludido p1•o- Sala das sessões, 30 de agosto de 1904.
jecto contém, o orador pede ás Cummissões Thoma:. Cavalcanti. 

Fica. o Governo autol'iza.do a ma.nda1• para 
di v·tn•.;;os paizes,atlm· de se' aperfeiçoarem nos 
conhecimentos militat•es, por espaço de um 
anno, duns officiaes pot• arma c .. corpos. es
pociaes com :o respectivo ·éurso c capacidade 
reconhecida. 

d<3 Marinha e Guerra e do Orçamento q'ue se 
pronuociem sobre os projectos a que a.ILudiu, 
aquella, aponhndo as m'odiftcações technica.s 
que julgat• neca.~sa1•ia.s, cst<1, dotrtndo os Ol'
ça~nentos com as vcrlhs precisas pa.l'a um 
e~_pr~go util. do!:l dinh~ir:o.s.pul)licos, afim de 
qqe , taes proJectos, trans1or·mados em lei, 
de,~w u~:L ol'ga.niza.çio ás fo1'ç<1s armafbs, de ·Sala das sessõJs, 30 de agosto de 1904,-'" 
fórma a: p~·J~t'c~ cll~s cU:mprir a missão quo Thomaz Oa-ualcanti.-.tlw·clio Arnorim, 
a pon.s~t t L!IÇa\) lhe~ .co':l1iou e a . P<1tria exige 
de sua competenc1a. e .· patriotismo. (Muito 
be,n1_;' muito bem. O orador e compdmentado.) 

. Vêm á ,mesa., são lidas,: apJiadas e postas 
conjunctamsnte em diseussão as seguintes 

E)ItmDAS 

''.tio prój~cto n: 156, de 1904 

·Rubr.ica l5a., Matel'ial, verba 23 --'- Medi· 
camentos, drogJ.'s, apositos ··e ·ut11nsiliós: · 

, · ' ':Eni've~ de 2.3o:o'oo$, diga.-se 250:000$000. 

Onde convier: 
E' o Govceno autorizado a d3spende1• até 

a quantia de cem ·contos na construcção de 
um novo pavilhão no :Collegio Milita.r; que 
sBrvirá para refeitorio. . . . · . 

Sala, das sessões, 30 de agosto d~ ·lQ04 . ...:. · 
Thonw:. Cavàléanti. · . . · 

FJoa. ~ - ~iscussão adiada pela hora. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA OJ1DEM PO.D.i'A:·. 
Sala das ·sessões 30 de ag~sto d~ HJ04. :.... E' a.nnunciada a· continuação .<ià·-·2a ... d.1s~ 

Thoma:. Ca'Ualcanti. • cussão do projecto 'n; 121 ·A; ·d e=· .. tgo'·;:-' dó 
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Senado, tornando obrigatoria~ em _toda. a 
R~publica a vaccinação e revaccin;tç'ão con
tra a variola, com parecer da Com.missão de 
Instrucção e Sa.ud,e Publica .e substitutivo do 
S~ •. D,eputJ,do Erico Coelho. 

o Sr. Presidente- Tem a pala
vra o Sr. Barbos:1 Lima. 

[o'S•·· Darbo&a Lintan (mó~Jime~tto 
de attençiio) - Recomeçarei, SP. Presi,lente, 
a e:xpo,sição do.s motivos em que -.b:tscio o meu 
voto contra o tyranni~o projocto a que estou 
dando ·combate ha muitas dias, t·nviando á 
Mesa uma lista supplementae ·de a.-ssignatu~ 
l'as.á representa_ção.contra o mesmo projecto, 
da qual fui portador em uma das sessões 
passadas. Esta lista suppleme:ntar ~·epot~t.a-se 
expressamente ao pr_otosto ·quo fo1 enViado 
pelo Centro das Classes Operarias e consb, 
d~ gJ;"ande numero do assignaturas de ope~·~
rios, de pt•ole.tario~. em todo o caso c!e elet
tores na. sua ge<:tnde maioria. 

Enviarei ta.mbem á Mesa uma oütra. ro · 
prese·ntâção codtra o inon~t,ruoso projecto, a. 
que não me. arr~pcndoret n~mca. d~. dar. o 
eombate mais v1vaz que miDhê1S torças o 
perrriittirem. · · · · 

Esta outra I'epresentação mo fui en\·i::l.da 
da cidade de Petropolis e eõtá subs~ripta 
por varios cidadão:1, entre os q_uaes alguns 
partidarios da vaccinação ttnti-varioiica, 
nunca ela sua obrigatoriedade, e entre estas 
um distinctissimo medico, conforme diz o 
texto da mesma represcntaç1o. 

Mandarei, pm•tanto, á l\Iosa, as duas I'e
presen tações. · 

Espero que V. Ex., de accordo com os pre· 
cedentes, mandart't. publicar no ~orna.l da 
casa tanto uma. como out1•<1. destas repre-
sentáçõe.~. (Pausa. } · 

Antes de proscguir no desJolJramonto dos 
raciocínios em que ·assentei a minha recusa. 
system~tica ao projecto om debate, seja-!,UO 
licito documentar algumas das asserçoes 
que produzi no meu prüneiL•u discurso e que 
me pareceu terem sido conte~tada>:> Jl.Olo 
illustra·io relator. Entre estas asset•çoes, 
a primeira é a que diz respeito <i elimina
ção da obrlgato1•ieda.de desse process~ pro-
pbylacticoda legislação da Su~s~a. :. 

Com effeito, no resumo do discurso do Il· 
lustre relator, publicado no Jo;·nat do Com· 
m~rcio,.lê-S!e o seguinte: · . · 

« Fóra das questões relativas á quo.s
tão da inconstitU(~ionalidade d<1lei, ~liâs, 
perfeitamentejnstiti'cada. pelo orador· com 
o e:<emplo da Suissa, ( ela Stmsa ) .. onde 
é de caracter federal a lei quc_se refere 
ás mole11na.s pestilonciaes, a uníca. ohje-

cção apresentada a.o.project.) .é rel~tiva 
á liberdade espirituaL>>.. . . . . ..... . 

Pôde parecer que si não, muito expressa
mente. ao menos impliCltaroente, o lllu':ltro 
relator atnrma que tem em seu apoio o exem
plo da legislação fedm·aL da. Suis~a. ... 

'Ü .SR. CAHLOS TEIXEIRA. BHA~DÃO-'-SolJru 
as molest,ias pestilencia.es. 

O Sn. B"~nnosA LIMA.:_ PoP ist~ foi ciuc 
formulei a. proposiçã1. de.-,tti maneie.:t., P<?.
dcria 'p:treccr; dita. pela form!J. por. que está, 
quo de al.;5uma sorte ahi s~ envolve~se .a 
a~serção, que, ao mou ver, serm um oqmvoco 
(lo illu;:;tre z•elê1to1·, d.e q~c militava em .f~vor. 
'da sua opinião o ~xemplo d:t.Suissa. S •. Ex. 
acto-ra explica, torn:1~io ma1s claro o seu 
p~n':!amento, isto é, qúo não a!Iirma quo a 
Suissa tenha. na legislação f~dm•al a obrigato
l'ie~tade da; vaccinação anti-variolica, não é 
assim ? (Pausa.) . . 

Com e1ft~ito, li antes de .hontem trechos do. 
um trabalho onde se alfirmav:i .que a legi~~
laqão federa~ impondo a vaccinação .. n_nti
variolica tinha si'fo a.brogad~ pelo t·e[e~ 
1·endwn popular. . 
· Poder·se-hia recorrm· dessa situação jlll'i· 
dic:t p~r~1. osta ou tr~t croa.da. pela legislaç~o 
ca.ntonal, dizenJ.o quo, comquanto t\ legts
lação fele'1•al ntí.'l impuzess) ess:.t obriga.ç~o,. 
todavia, de3do que todos o~ cantões .• c~_da 
um na zona. do ttcção (lUe lhe ê proprta., lffi· 
puzes·~e a mesma obl•igaçã.tJ, o olfeito seria 
praticamente o mesmo. 

Ora, em rela~·ão aos diversos cantões! l~rei 
o que diz Motchiniko~, no seu l'Ccen~L~Sl!UO 
livro sobro iL imm.itmdade ~ws motus{u!s m-
(ecciosM, á png. 479: . 

« Quamlo a vaccina. é de boa qual!-· 
dado e i1 vaccinação (j bom feita, os ro~ 
sultttdos pt•cventivos contra a varíola 
não tLoixa.m a menor duvida. g· isso o 
11nc O:) dados colhidos em muitos pa.izes 
o 0111 gru.mle numero de ft.nnos demons
tram de modo incontesta.vel. Ha esta
tísticas q ne não permi ttcm tirar umu, 
conclusão precisa, pDl'Cl uo não repousa.m 
sinão sobre algarisrnos in-.ufficientes, ou 
referem-se a casos muito complicados. 
E' o caso das va.ccinações na Suissa, 
onde certos cantões (como Zug e Uri) · 
tol'naram obrlgatoria a vaccinação, ao 
pas.;o quo om outros (Borne, Zurich, Lu
cei·na. e ou·tros) foi abolid.a a lei que 
obriO'a a vaccinar todas as _cri:wça.s na 
primeira idade. Tem aconteCido ... » 

Chamo a attcnção da C~tmn.ra. pi).ra. e_sb 
ob3ervaçã.o do douto escriptor: . .. 

« Tem acontecido que nos cantões do 
· pt•imeiro grupo ••. ~ 
Isto é, no$ cantõe~, qua tornaram a vaooi

na.çio obt·~gator_ia.. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:30- Página 12 de 31 

"' ... a varíola, durante alguns annos, E' outra lei curiosa, out1•a lei intm·essa:n-. 
fazia mais victimas do que nos. do se- te, que eu, para usar u phraseologia afran
gúndo. Os adversarios da vaccina:ção ceza.da, que eu constato: este argumento 
a.nti-variolica quizeram · da.hi tirar um oriundo dos dados estatísticos só· tem valor 
argumento contra a utilidade desta pra- prohatorio e scientifico, quando se refere a 
tica; mas o estudo mais detalhado do milhões, quando se refere a centenas e a 
facto mostra. bem que é impossivel tirar milhares· não; sobretudo quando as cente
urr1a conclusão qualquer. » nas e os milhares são contrarias á doutrina 

que se está sustentando. 
Não ha tal; si Metchiniko!T se tivesse trans Disse eu tamlJem que a situação <los po-

:portad) para o Brazil, no momento pre- d bl' tt't d 1 
sente, veria que seria facil «tirar· se uahi eres pu tcos, a sua a l u e em reação aos 

d b . d processos prophylacticos contra a peste do 
uma c~nclu~ão» a fa.vor a 0 rigatorieda e Levante, é a mesma até o momento actual, 
da vaccmaçao. é t t 'd" t· á 11 tt't ·a Elle diz que não., que «o estuclo mais de· ex:ac amen e 1 ~.:n Ica ~ue ~a 1 u .e q~e 
talhado do facto mostra bem que é impos-· elle~ teet;n ~doptaclo em relaçao vaccmaçao 
· 1 t' d · 1 - · 1 antl-varwhca. s1ve n•ar a.qm uma cone u::;ao qua quer». O Govorno, os seus delegados, os empre-

Commentemos. gados da saude publica teem procedido n:~ 

Quer dizer: quando,em uma certa zona,onde 
se p1•atica a vaccinaçã.o obrigatoria, compa
rada com uma outra em que a vaccinação 
facultativa é a unica. praticada, vm'ifica-so 
que na primeira morrem de varíola pessoas 
em numero menor do que as c1ue morrem na 
segunda, argumenta-se doutoralmente: ~(Está 
vendo, como alli a vaccinação é obi'i.gatoria, 
morre muito menos gente . de varíola, con
·sequentemente nós deYemos imitar esta 
zona, este paiz, este cantão, que conseguiu 
reduzir o numero de olütos por varíola, tol'· 
nando obrigatoria a vaccinação». 

Quando, pórém,a.contocc o contrario, então 
a.llega·se: «não se póde tira.r nenhuma con
clusão; o estudo ma.is detuJhado dos factos 
mostra bem que ú impossivcL tira.t• disto uma. 
conclusão qualquer». (Lendo) «Mas,nos cantões 

• onde a vaccinação é obriga.to1•ia, esta lei nã(l 
é executada com rigor, e o numoro dos vac
cinados não excede muitas vezes tí.quello que 
se obtem nos cantões onde a. va.ccinaçã~ é 
livre.» 

Outra ponderação c1ue acodo ao aspirito 
de quem .lê com boa fé vem a sm• quo a 
obrigatoriedade, mesmo do ponto de vistu. da 
im munização oriunda desse pt•ocesso prophy· 
lac tico, nada adeanta, pois que nos pontos 
on de é facultativa. obtem-se o mesmo re· 
su ltado que nos pontos onde é ol)rigatoria.. 

Repito a leitura depois do meu commen· 
·tario. 

({Mas nos cantões, onde a vaccinação é 
o brigatoria, esta lei não é executada 
com rigor, e o numero dos vaccinados 
não excedo muitas vezes áquelle que se 
obtem nos cantões onde a vaccinaçãe é 
livre.» · · 

.. Para que cada um se dê conta da utiliQ.a· 
de da .. vaccinação, é preciso encarar algaris· 
m os muito maiores do que aquelles que se 
o bteem nos cantões suissos. 

prophylaxia da peste hubonica com os mes
mos processos, peln. mesma fôrma, julgando
se aut .. rizados pela mesma maneira com qúe 
o teom feito em relação tt vaccinaçã.o contra 
a varíola. · 

Em artigo do regulamento em vigor, c1ue 
reorganiza o. serviço da hygiene administra
tiva da União, de março d,)ste aono, veri
fictt-se que a vaccinação an·ci-variolica está 
para os effcitos administrativos compulso
rios no mesmo pé da vaccinação anti-pes
tosa: vaccinação anti-pestosa pelo processo 
Lallldng, vaccinação anti-variolica por meio 
·da polpa glycerinada, ultimo gráo a que 
chegaram as gerações a partir de Jenner, em 
materia de prophylaxia de variola. 

Com efl'E~ito, o art .. 23, que especifica <t 
compotencia. do~ inspectores sanitarios,habi
lita·OS a applicar (§ 8°) as vaccinas anti
variolica e antl-pestosa dtn>ante os plantões 
e no.~ domicílios, registrando·as nos livros 
competontes,e mais-completa no paragrapho 
sob n. 10 desse mesmo artigo-habilitando os 
mesmos inspectoros sanita.rios a procurar 
durante as visit:.ta systematicas e por meios 
suasorios (a Camai'a já tem uma idéa e o pu
blico tem-na ta.mbem do que é que a Directo
ria de Saude Publica chama. meio suasorio; · 
tornarei daqui a momentos ao artigo da 
Directo1•la de Saude Publica. com quo nós nos 
andamos edificando a esse proposito),a pro
curar durante as visitas systematicas e por· 
meios suasorios applicar a vacaina contrâ 
a varlola, tomando todas as notas de accor
do com os respectivos livros de registro. 
afim de que sejam organizadas as estatis· 
ticas. 

E assim será facil encontrar no para.gra
pho precitado varios outros artigos :que 
convergem nessa mesma direcção, habili
tando os inspectores sa.nitarios e delegados 
de Saude a proced01•, quer quanto a plan
tões nos postos sanitarios, quer quanto a 
visitas systematicas, do mesmo modo, ou se 
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·· irate de prophylax.ia d;1 va.riola, ou se trn.te que concomitantemente com esta · vanta~ 
de prophylaxia da peste bubonica. gem semelhante iute1•venção ·acarrete um 

Ora, independentemente do projecto de certo numero de desvantagens, perturbando 
,lei que vamos votar, antes de qualquer acto o meu dynamismo vital, c1•eando t<~l ou 
autorizando estes processos de intervenção qual predisposição para esta ou aquella 
compulsoria, é sabiJ.o que muita gente tem outra molestia. do grupo daquellas de que os 
sido vaccinada contra sua vontade com a medicas dizem que nada sabem ou exarcer
cbam·ada «lympha anti-variolica». O propl'io bando, segundo o papel attribuido a certos 
regula.mento, em artigo que li hontem, pou· microbios, umas quantas predi.spo.~ições la-

. ;pando agora á Camara o trabalho de ouvir tentes, adormecidas em meu orgu.nismo, acaso 
lêl-o novamente, accentun. que em se . tra- sob a acção de uma diathe~e que até então 
tando de individuo que se desloca no paiz, não encontrou momento para explorlir, mas 
vindo de um Estado onde ha peste bubonica que poderia, vir a fazel-o em condições quo 
para outro onde ella não existe ou que exista, me cornprometteriam a saude ; pelo que me 
esse individuo tom que ser sujeito ú vacci- recuso a acceltar, estando bom, este remedio 
·nação contra a peste. E mais: o doente desta contra uma molestia, que posso não ter, visto 
:pandemia póue ser compulsoriamente sub- como uma maioria da população não a tem. 
mettido ao tratn.mento que o regulamento De 700.000 almas,-dc 525.000 almas que, 
·decreta por mejo de soro anti-pestoso-(a1·- segundo :t estatistíca official, o Rio de .Tanei
tigo 200 de que hontem dei noticia): «Ao ro tem; de 525.000, para só citar os dados 

. chegar <:t casa do doen ta, tomará veste3 es· · officie1es, digamos qne lm 5. 000 attingidas 
peciaes, descriptas nas instrncçôes p<tra o pela varíola; digamos qu~ ha cinco vezes 
serviço de desinfecções, e procederá á iríjecção mais, que ha 25.000 attingidn,s. As 500.000 
do soro no doente e immnnizará as pessoas restantes não foram, nfLo teem sido attingi
de fn.lnilia., si em tt\l consentirem», dn.s. Isto é a mesma historia em todas as Ci· 

Vojam<>s quaes são esses processos suaso· dades; a, maioria não é attingida siuão ·pela 
rios. enfermidade ctornrt, cujo microbio não se 

((ESCl'Cvem-nos da Directoria Geral de descobl'iu ainda-o medo, que gera a.quelle 
Saude Publica>>, d]z o Jomf.!l do Co11~mercio estado u'n.!ma do quo muitas vezes abusam 
de 25. os governos menos reflectiuos para lmpôr, 

Sendo hoje 30 de agosto, havia, bastante com a melhor das intenções, processos pro-
. tempo para ser contestadn, esta noticia, si phyla.cticos de cujos resultados, no seu con
fesse apocl'ypha,. Não o é, port<tnto; é, con- juncto, ha motivos p<1ra se ter duvida, enca
seguintemente, uma informação sahitla da rada a questão sem aqnellc vicio de logica, 
Directoria Geral de Saude Publica. a que ta,uta vez se referem os pensadores 

Faço esta observação preliminar para não allcmãQs, a unila teralidadc, isto é, a pre
passal' pelo dissabor, por que já passei um;t occupaç;ão de enca.rar um assumpto só sob 
vez, de saber quo o grande orgno da im- um aspecto, despl'ezn.dos, ou inconsciente 
prensa periodica desta Capital andava mal mentt? ou systematicamente, todos os outro
informado. No caso não é o que se di.t, é a aspectos que contl'ibuiriam para· haver .o 
prop1•ht Di1•ect.oria. de Saude Publica. . problema na sua realidade. · 

A vaccinação obrigatoria não · quo1· dizer Puis bem, esse individuo allega, como se 
violeucia. Aconselha-se a va,ccinaç-ão a um faz na inculta Inglateerc1, nesta Inglaterra 
dado individuo, pouco importa que elle te- que não ctuer seguiL· pari pc~ssu a cultissima 
nha mais de 45 annos de id:.tdo, pouco im- Allemanha, allega motivos de consciencia 
porta que, como na Allemanha, já. tenha (o tcemo é empr·egado pelos inglezes e eu 

· soffrido, não a inoculação, aquella c1ue a lei peço venia para o empregae taml)em- mo-
edita neste paiz pa1•a a primeira phase da ida- ti vos de consciencia). · 

· de e sim aqueua· outm que deve ter- logo na Ha um certo numero de razões que tor
. · occasião em que o individuo entra na puber- turam o curebro destes pobres inglozes atra· 

dade, em que entra na escola, aos 12 anhos, za,dos e que os induzema. não acceitar. · · 
ein média. Tal individuo é solicitado para se Dizem: não! Pflrigo por pel'igo, eu quero 
deixar vaccinar e recusa·se ; diz: não acre- ficar com a integridade physica, com a saude 

. dito nesse processo prophylactico, estou bom. de que estou gozando agora; si vier . a va
Creio qut?. esta inoculação é capaz de, como rio la, eu a receberei, não só sujeito . aos re

. na maiol'ia dos casos, immunizar-me cont1•a gulamentos policiae/s, que me obrigam a 

. a varíola, é capaz tambem, como em urna não ir espalhar esta molestia, o que aliás 
minoria muito grande, de ·me fazer ter a não aconteceria sinão áquelle que não ·a 

·varíola ou deixar de ter: apezar do risco; queze~se receber_, porque os q~e quizessem 
mas, em qualquer das llypotlleses, não acho pollertam vaccmar-se, ma,s a.mda com · a 

. quo esta intervenção se limite a me con- mesma liberdado que me fica. em face . de 
;ferir a immunidade contra a variola, receio grande numero de outras enfermidadei, 
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: ANNAES:.:DA! CA~fARA . 

· deârité das qúaes,· lllUit<tS vezes, os governos Com. ·p1•ocessos· . de pe1•suasãó, '-o~bl . meio~ 
·veem"se ·coagidos a. ·Umit&l' a sua· inter~: · suasorios, na linguagem do regulamênto, 
v'enção a espa:lha.l' pelas ruas umas quantas Cadeia por tr~s mezes ou os dous ·contos 
·arricas de alcatrão <1ucqucimam e certo nu- de réis! (Riso.) 
mero de outras providencias, porque são 0 sa. Barcro FILHo _ Nem se lembram 
en.fermid<l.des· epidemicas para as quaes a 1 b 
medicina official não tom remcdios ou, pelo que as accumu ações são prohi idas. 
menos, são enfermidades do gt•upo daq uellas, O .Sa. BARBOSA · LIMA -Quando nãó decre~ 
·como a pestti bubonica, para a qual :a me- ta:las por lei; d(>sde que o Estado decreta, 
dicina offlcial julga ter um remedio pro- acabou-se. . . . ... 
phyla.ctico; um p1'ocesso preventivo, m·as Agora aqui está · a · primeil'•l. manifestação. 
que não ousa imp·or. . · da persuasão otncial:- Meu caro amigo, mi" 
· 'De modo que este me 3mo Estado, que não sinto muito q1,1e Vmc. tenha uma coilsciett~ 

quer que eu continue com saude, que~ conje- cia tão a.trazada. povoada. · de umas l~.rvas 
ctUralmente, ameaça o proximo, ·quo pôde, theo!ogicas e de phantasmas mctapbJ:sieo~· 
de um momento para. outro, abrir as ·portas tão desregr~dos que não .quEliram cur.va),'~·se· 
<.t ·variola e intet•vem para evitar este risco, dea.nte · do credo rezado pela.' maioriai ;,d{).S, 
este mesmo Estado não intervem cJmpulso- sCientistas do mundo otficial, pelo qüe eti · 
riament :\, ao menos por emquanto, pa1•a vou petsuadil-o a passar tres .mezeir: na. 
evi tar que eu, com St\ude, corra. o riseo de cadeia para bem . seu (riso) e a da1• ,belis)~ 
ir infeccionar os meus semelhantes, contl·a· panhora que perfaçam a somma de·2:.000$ ;; 
hindo à peste bubonica.. (Riso.) · : . , .. , ,, . 

·Acastella-se no tocante i.'l. prophyla.xia P.)is meil caro senhor; esses phaptas])J..a.&. 
contra a varíola e, desdo quo me recuso por me induzem a seguir o exemplo de .. lÍllÍ inglé~ · 
to'i:los estes ·fundamentos e não existem · os rebelde em uma. outra questão erii qüe · ell~ 
motivos de consciencia exceptuados no pro- se ·debatia em nome dessa . unica . libei~dade 
jecto em debate, o c1ue fa.z o profissional in· contl'Ll. os poderes do . omnipotcnte . ·Pitt, ~ó
cumbido de promove!' <t vaccinação·? · iiiglez Vlilliam Cobbet, q·ue nãO te.Ve duvida · 

Diz a communicação da Dircctoria Geral alguma de ir para a cadeia de pr2fe1~encia .a 
dé•,sau:de Publica: «A persuasão continúa. a acc Jitar um certo numero de · injuncçõe3)e· 
ser ·como até ·hoje:» · · gislativas que ferimn. a sua. consçiencla. . . 
p .~R. Barmq FrJ:..HO .-:- Si é con:io até hoje, Bem. Vae esse patrício pe>·suasivamertJ~ : 

es .. . t. il.m.os .. ~rran. J"adp1J. . para a cadeia, dá á penhorá um, certo ilu
·mero de bens para . produzir a quantia de 

O ''SR. BARBOSA LDIA ;.... Si a persuasão 2:000$,ou não tem e a multa ,é convertida om· 
c~ntiii.l1~ a ser·como (ttd hoje, para que · lei m:ais cadeia n·o fim de tres, mezes. . 
nova? · · · . Sahe aquelle pel.•igo co.nttmiaz; não se .vac:-

l'ois si o que se vae fa.ze1• é alguma cousa cin.a e ·continúa a perambular pelas . ruas:da 
deidentico ao ·que atd ho,ie se tem feito, si a cidade, suspeito, capaz 4e ver uma fogueirél; 
p~rsuasão continuará a. sot· como até hoje, in · fiM·i·. Está alli como fogo d.e . monturo, 
para; que lei nova~ 'E' que a lei nova intro· debaixo de cujo brazido .está a chorar• ·o tre-: 
d~z algam ·· elemento ·quo não existia. Nós mendo perlgo da :varíola.. . .. · ... . .. . . . · .. 
não fa:zemos ·redü.ndancia. em materiâ. legis• . Agora a. persuasão naturalmerte. duplléa; ~ 
la.tiva. Não · ha necessidade dessa super- ·de esforço. . . . . , . · . · .. , .. .. 
abundancia. salvo si· é em relação a leis que : Não diz a lei o que se faz; a leimida. .nol-.o 
estão tã-o desacreditadas que (} preciso re- diz nesto caso. Naturalmente .vem a indica~ 
edital-as para vir a . ter vigor. Então ha al· ção gene rica: a reincidencia; .. porque nós es.,. 
gum eleraento novo. Qual é esse elemento tanios additando o Codigo Penal ; estamos 
novo 1·E? o que oprojecto diz (lendo). «São os fazeoM crime.aquillo que . até. hontem não 
da.Iettra-F- do § 3° do at•t. 1 o do decreto era: c~·ime. e editando p ::mas para esses crimes 
n ~ , l.l5I, do 5 de janeiro de 1904, os quaes que· agora def!nimos. . . .. .. . , ., 
permittem ao ·Governo instituir penas ás . in- Vamos em soccorro de u:m certo sacérdociG 
fraeções sanitarià~~ •. » medico ---: :a medicina é um sacerdocio.-. tO:~ · 

Aqui est'á.·atéa. l'eferencia. a indicação re- m:imos. um determinado numero de. actos 
missiva: é paré),OS casos dos que se 1·acus:tm e dizetp.ós: ·<<Isto é peccado; a saiicÇão, theolô~ · 
a se deixa1• vaccinar:· · · gica es~á ~oi p.ouco desacreditada; jâjl~o :ha 
. . , . . . . . . . . . ' ,quasl .que.m tenha medo do inferno ·e ;iião ,.é . 

. ··. <~Multa· até ·2:000$, que podet•ão sal' con- muito appetecido o céo prome.ttido, inesmó 
vertidos em. prisão até o p1•azo maximo de .a m,1~itos catholicos; .Parec·e. que tem. mais;; ... 
tres•m.ezes, bem. como. cumulados ou ·não.)) força. íl> . coaccão material .sobre . este ,pl~; . '.: 
, . :~Logo; cumulados . ttl.mbem. neta. sub~lunar: Então definimos como.:cri.ina ·; 
, _Cumulados, com que?. i1to.» · · · · · · · ·····,: ~v ~~,, 
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SESSÃO- E~f 30. DE AGOSTO 'DE -1904 

E é cr~me o que '? Ter saude ! Para.doxal, 
'não~ -Mas ·é, é crime ter sa.udc ... 
V~iamo~ :· · 
Primeiro, houve a intervenÇão do Estado 

})ara, muito legitimamente, tomar um in
divid"Uo que apparecer aqni em um bond, 
lado a. lado com os passageil'oS, coben·to de 
postulas variolicas e lhe dlze1•-e o modo de 
dizer .varia confoi•me a posição do· individuo; 
nós sabemos disto- dizer : ~< Vosmecê est<.t 
propagando, disseminando uma molestia 
asquerosa ; tem que se recolher á sua casa 
ou . tem que ser: isolado ; não pó de estar 
pa~seando _ a sua mazela contagiosa, do 
m.f3smo modo que não pedct•;n, estar aqui um 
laza.ro.» ·. · · 
. qepo~s~ parto se disto, deste aspecto ole

m.entar, que to:io o mundo comprehende, 
qu~ autoriza o poder publico a. intervii.· pela 
mesma ·fôrma por _que elle intervirià si se 
tratt,tsse do caso de. um lQuco, p:>r exemplo, 
.de q'tle se tivesso noticia qu3 atidàva ahi nas 
rua_s_a f~zer desatinos, parte-se disto e vae-se 
á_ pr(39ccupaçã.o de uma desejada omniscion
cia.. _do Estado-Providencia., quo prevê que 
to<lo. i_ridividuo são. tolo ind,ividuo em es
t::úlo-llygido, é ~1ma. ameaÇa para a s~ude pu~ 
bli~a,· porque «é potenciahnente um vario.; 
lOSO>? •••. (Riso.) . . . · .' . . . 

'kphrase_Iiã:>é minha: a phrase é dr) di..; 
réc'OOi· do hospital de variolosos desta ciJ.ade, 
po1• sua vez copiada do tlirector do Instituto 
Pastéur. · . · 

E, senllm·es, o diy;o~ctor do Instituto Pas~ 
teur não se limitou ao seu campo de investi· 
gações 'profi.ssioriaes. e· technicas, dirigindo 
um certo numero de oxperiencias in vih·o, á 
cata.· dos microorganismos e dos seus. effeitos 
ou dos ·atreitos das suas toxinas o á elabora
ção de cúto numero de doutrinas biologicns. 
Não: · o direct()l' do Instituto Pasteur foi mais 
longe e accumulou, juntando ás suas fun· 
éções clinicM qma _certa ingeroncia expli 
·cita nó est.udo e na resolução dos problem~s 
sociaes, aconselhando as soluções juridlcas 
que· 'lhe pare_ciam convinha vais a cada 
caso. E'. Duchtux ~ Emile Duclaux, mem
bro'· da __ Academia ._do Scien~i<ts, . diroctor 
do instituto ·Pa.steur, sim, mtts 'tamberp. 
dit'ector da Escola d9s Altos Estudos SoCI~Gs, 
de cuja.s eminencias comeca.m a baixar os 
projectqs da ordem deste, .que. é, como 
vos disse no meu primeiro dis ·:~rso, apenas 
a primeil•a pagina de um Alcorão q ua terá 
tantos oútros, que por emq~anto é i~possi
vel prever; mas de alguns do~ quaes eu já 
dei· no_ticià~ evfdenciàn<lo que aquillo que se 
quer hoje con1o obrigatorio foi hontemfa
cultativo; c1ue aqtiillo que é facultativQ hoje 
quêr~r-se~ha. amanhã como. obriga.torio, com 
a. niêsma; logica, ·com os mesmos arguplen
tos{sôbretudo, com os mesmos . sentimentos 

Vol. IV 

de altr~ismo, . para diz:1r-se. que -O Est:;tdo · 
está velando pel~ . saude da União, . que e·· 
Estado está procedendo philantropicamente .. 

Pois bem, é copiado de Duclaux, direct{)r·· 
do Instituto Pasteu1·. 

Uma observação : o thcorema, p posto~ 
lado basico, verdadeiro lemma. que serve de· 
bandeira na orientação do! . estadistas m()~ · 
dernos é o qúe o director do Hospital dQ São, 
Sebastião, o illustralio Sr. Dr. Carlos SeidL; 
invoca em uma communicação· feita á. im-
prQnsa. desta capital pa.r·a comlJatel~ aquelle;~ 
que vão _sendo apontado~ como vaccino,-
phaa.os ! . _ _ , . 

Aqui está, é do Jonwl do. C,ommer.ci~ de_ 29 · 
de jUlho : · , , _ . , 

« O Dr. Carlos Sei di. directoi• do Hospital 
de. S. Sebastião, onde ha. _ muitos annos 
atnrma a sua :competencia. escreveu: um. 
traba~ho do qual extr~ctamos o segui~_~e : 
4:03 pai}s, tutores .. pareQtos, etc. (na Alie, .. 
manha), que s-;~ tenham: furtado áo . cumpri, 
mento.da lei h. vaqcina.ção, serã..o mqlta-
dos ... » . · · _ _ ; . 

«Si. fosso :possivel, que oindiyiduo .pud.essc· 
ter ._ variola e , zn:or+esse',, sem ser perigoso -~ 
nocivo ao vlsinho: .. » . 
· O vi.'linho vaccinava"se ;, rp.~s, om.fim1 sup
ponhamo$ qu~ não se va.ccinava.. , 

Mas, ,o caso não ·é esse. T9da. creança. 
pôde ser considerada · potencialmente pol'h· 
do1•a. da va.1•iola.» 

Ora, a maioria. não tem variola : tle moclo 
que não se pôde dizer quo está destinada a 
explodir mais cedo ou mais tarde. Ha cen
tenn.s de milharas. sinão mqhões de pes~oas 
que; desde o seculo passado, teem decorrido 
o circulo_ da vida que lhe é propria sem 
nunca ter. manifestado esta va.riola virtual. 

«Está invisível e. destinada. · a ex-plodir 
mais ou menos tardo. A vaccina cura,- a 
cruança d9sta va.riola. possivel- o p1·ovavel •. • >)· 

Por isso é que eu chamo remedio ; nã.o .é 
que .eu não. faç(.Jo çl.i~t.incção ,entre p1•ophy-. 
laxia e therap;mtica ; mas therapeuticos 
hoje, são therapeuticos do. passado, d,o con· 
juncto do f11turo : · 

«Quer as cren.nças ... » 
~ntã.o todo ialiviJ.uo pôde ser conside

rado potencialmente portador da. va1•iola ; 
o facto de ter deixado de ser creança, {le ter 
clu~gado á idade adulta, não coUoca o indi· · 
viduo em uma situação diversa, -no tocante· 
á possibilidade de conteahir a va:riola, da em. 
que ·está a creança_. 

E' molestia propriamente infantil~ . . . 
Si é, o projecto é exagerado, porque o pro

jacto colloca. todos. na. ob1•iga.ç'ão de so det
xa.rem _ vaccina!', não só creanças, como· 
septuagenarios, como espirituosamente mos.:. 
trou o Sr. Dr. Erico Coelho, o· propriq 
venerando Sr. visco:Dde de Barbacena •. 

86 
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Mas então não é toda. creanç:a; a obser- restricção posta á liberdade não pôde ser 
-vação' deve ser completa: todo individuo ahi implicitamente supposto. 
:póde ser considerado · pote~1cialmente p~r- Eu ·me refe1•i, uas dcducções . que me pa
tador de todas as moles tias wfectuosas, yn·- receramre.saltar logicamente do presupposto
tualment.e tão portador de vario la posslvel em que se baseia o art.l 0 deste projecto, á re
quanto de peste conjectueal. Tanto póde ser crulamentação do merotricio, lembl'ando . que 
uma ameaça latente que alli Ci!tá. e · contra ~ssà intervenção indirecta e infeliz do Estado 

. 'a qual o Estado deve se volt~l', cuidadoso e ainda se faz em paizes civilizados,que a insti
solicito, como varioloso poss1vel, como pes· tuição da casa do tolerancia ainda se ampara 
toso possível. · em J>ecrutamentos officia.es e que a argumenta-

LoO'o ou o Estado faz da mais em um caso, ção de0 onde procede esta manj_festação da act_i
oud; ~enos no outro. O raciocinio prova vidade ofllcial é a mesma, p01s serve de ra1z 
de mais a não ser que · se queira acceitar de onda esgalha o projecto em debate, porque 
todas a~ consequencias que duvido que os a affirmação que serve de matrjz de onde !'e
meus colleJas acceitem, isto é, que d~n~ro sulto.. esta regulamentação do meret1•icio é 
dest.\ propo~ição-si o Estad~ te~. o dn•e1to qnc a prostituição, a prostituição publ~ca, 
de intervir para curar• cada Individuo desta posto de_ lado esse ou~r~ ~specto gro~.-le1ro, 
varíola possivel-póáe intervir para curar inüccess1vel, da :prost1tntçao clandestma, a 

- cada individuo dessa diphteria possível, dessa prostituição, como a palav~a está desi~nando, 
peste possivel, dessa febre typhoide possível, sendo escusado o qualiflcat1vo de publica, é o 
desse colera possivel, de um grande numero nascedouro infecto da mais perigosa, sinão. 
de enfermidades pertencentes ao grupo elas ·ia mais generalizada, das molestias · que se 
moles tias contagiosas, a respeito das qua~s prolongam, como um·,, maldição perpetua, de 
existemjá facultativamente adopt:tdas :acc1- geração. em geração. 

·nas iromunizantes, segundo rezam, nao os 
cáuones positivistas, roas os livros de sei- Isto é é o Estado tuteUando ainda a esses 

. enciaofficial chegados pelo ultimo paql?-ete. antros para. reduzir os m;1les que_d'a~i po_dem 
· Com effeito, Funk; chefedo laboratorlG> de surgir e, todavia, é certo. que e h_OJG viCto
bacteriologia da Universidade de Brnxellas, riosa, dirigida :pelo propr~o I!'ourm<;~r-e te
director do Instituto Privado de Sorothera- nho ~ssim citado a autoridade mais Ie.van
pia, em 1903, publicando a sa. ediçã.-~ do seu tada em materia syphiligraphica, a caro
Manual de Bacter~ologia Clínica, apresen- panha contra a regula.menhção do mere-
tou as- diversas enf'errnidades contagios~s tricio. -
:para cada uma <las quaes, em CODSeCJuenCla ]~ ha mais. Não importa a allegação, aqui 
da; doutrina de Pasteur, dos progressos da hontem procluzida pelo meu honrado collega, 
l11jcrobiologia, se tem iuventad0 uma. vac- de que 110 caso não ha pa~idadc ent~e o 

-cin~ immunizante. exemplo invocado e as molestw.s co~tagwsas 
Com offeito, · como preventivo contm ~ e epidemicas, entre as quaes a Yarwla, por

diphtel'ia elle diz «1.1-S vaccinaçõcs prevent1- que no caso de sypbilis, os D?ales resulta1!1 
vas até teem dado cxcellentes resultados»· em regra de actos v~luntarlttmel?-t~ p1•at1-

Si teem dado exceltentes resultados, si ca.dos por quem se arr1sca a adqmr1r o te}'
e~ita que o individuo de pel"igo potenciaZ, rivel 11w 1·bus, parecendo qum·er fazer _crer 
que é, passe a ser um ente garantido com 0 meu distincto collega que os males ori_un

·. o , sello officia.l para não fa,zer m<tl ao seu dos dessas fontes intectas resultam umca""' 
. semelhante, não ha motivo par:t que- a mes- mente das hypothe'ses em que ~e ver.ífica ~ 
ma assembléa, que vota este Pl'ojecto, se conjuncção genesic~. Todavia, nao ha syph~
recuse a votar amanhã outro ·projecto ern li()'raphjsta que nao affi:rme, quanto ma1s 
relação a estas i'rovidencia.s. · . cr~neralizados são os perigos resultantes de 
··· ·· .· Limii.o-me a -ler os titulos: «Vaccuut Pre- ~mitos outros .contactos involuntarios, que 
ventiva contra a Febre Typhoide. Vaccina absolutamente não pres_uppõem a immol'a-
-contra a Peste. Vaccina. contra o Cholera..» lidade do congresso sexual. 

Creio já ter indicado sufficientemente mn 
·certo numero de casos de «perigo potencia.l», Paulo Strauss, nome conhecidissimo na 
de ameaça virtual que cada individuo são é legisla_ção sanitaria da Fran~ mode1•na, 
para o ,conjunto de seus semelhantes. De escrevendo um livro com a ep1graphe sug
modo que nós passamos, neste assumpto, da crestiva - Crttzadu Sanitaria, - refere_-se 
theoria mais singular da repressão, que es- ~xactamente aos perigos oriundos desse con

. -pera o; acto para generalização ·· das theorias tacto sexual em . que a mór parte dos olfen
da/pi'evenção, atê esta -virtualidade perigosa, didos são cbmpletamente innoeentes, posto 
ein face das quaes não se sabe qual o con- de lado o aspe'cto g1•osseil•o do mercado do 

. ceito da liberdade civil, nem se imagina para. amor. . · · 
·.que servem essas leis, .nas quaes o que não é Elle refere-se ás crea.nças. • • 
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SESSÃO mL 30 . DE AGOSTO DE 1904 .()83 

'0 SR. TEIXEIRA BRANDÃO - Que tem 
·esta outra inoculação com a prostituição~ 

O SR. BARBOSA . LtM:Á. -V. Ex. ttgora in
verte a pergunta: primeiro, dizia- q_ue tem 
a prostituição com este outro caso e agot·a diz 
que tem esta inoculação com a prosti
tuição ·· ! 

O que está em causa é a syphilis, é uma 
. molestia contagiosa, é a. intervenção do Es
tado para prevenir esse contagio ; é o Estado 
que não v<te ao encontro do individuo que 
póde vir a ter syphilis, mas que vae ao on· 
contra do individuo q11e tom casualmente 
syph:lis, para impedir a sua acção malefica, 
primeiro, e que vae á regula.mcntação das 
amas de leite, segundo ! 

de uma sociocracia que nós não veremos, 
não ha uma só linha deste grande pensador 
quo diga que o Estado prestará o seu braço, 
(Muito bem.) 

Será uma concepção do que se possa di
vergir; 1Será uma. utopia que se acl'lará menos 
poetica. ; serc.í ·um problema. c1uc terá outra 
soluçãn q nc não vi por pat•te de scíentista 
algum ; senL uma concepção que resa.lta dos 
bollos trabalhos de Tolstoi sobre o estudo 
sexua.l. E' uní méro conceito hygienico, uma 
simples · injnncção religiosa., partindo de um 
sacerd.ocio, mas que não tem o apoio do 
pocler rmblico. I-Ia. de valet• pelo prestigio da.s 
optniões Hv1·em~:mte acceita.s; ha. de · valer 
pelo (1ue seus contemporn.neos acceitarem. 

Accessoriamente, como um aspecto secun- E nada. ha de compat•avel áquellas campo-
daria do 'problem(). que estamos discutindo, sições que ctnel'em tàze1· ~~rtigo de lei para 
pa1'a impelir a pt•opagação desses mol'lms pôl·as em pea.tica., morcê do braço forte c 
é que nos referimos <i. regulamentação dn. n.rmn.do do poder publico do Esttdo com 
prostituição,que entende com opapet tutcllar cadeia e com multa. (Jft.tito bem.) 
do Eshdo, para o qual estamos appellanclo Senhores, Ahel de ..,\.udrade, civilist:\ muito 
desde o começo ! . mais conhecido dos meus eminentes collegas 

Isto é evidente ou eu não sei mais o que é que me tem ouvido discretear em assumpto 
evidencia! (Apoiados; ?nuito bem.) estranho <:L minha. profissão ; Abel de Ao-

Porque é então que·_ os Est;1dos civ-Uizados, clrade, eommentador elo Codigo Clvll portu
que esta culta AUcmanha tem, principal-\ guez, eston(lendo-s_e em observaçõ8s qua 
mente nas cidades, na vizinllançn. das despertara, no· ::;eu espírito a o1n•a de Eurico 
quaes existem guarnições milita.res, casas Cim1Mle, sobl'O tL Nova Phase do Dieeito 
de tolerancia com-a prostituição esta.mpi-~ Civil, faz votos pa1.•a. que a intel'ven9ã.o do 
lh~da, porque é~ .Estado na questão do casamento se torne 

E' pelo gosto de cobrar um imposto obsceno mais apertada, mais estreita, para que o 
sobre essa infe1icissima manifestação da Estado, além dos outros documentos relativo~~ 
actividade sexual ou é porque CJ. uer impe· aos elementos já consnbsta.ncia.dos na nossa 
dil', na. sua acção tutelar, com a mesma. propria legislação, exiga documentos rcla· 
preoccupação do Estado, pae de familia, com tivos á saudc d.os conjugcs, especialmente 
a mesma preocmi})ação do Estado previdente, em relação á tuberculoso o á syphilis e mos· 
este mal contagioso, como o mais contagioso t1·e-se preocupado com aquello somim.u•io ele 
que l)Ossn. ser 1 (Mttíto bem.) futuros citladãos para qne a. Republica ni"í.o 

Senhot•es no desdobramento dn.s conclu· venha.~" perecer com a 1bem;tção de entes r~· 
sões que m~.parocem logicamc11te promanar chiticos e enfezado~ qu? venham a ser roa.1s 
das doutrinàs que inspiram e que r~liment:1m ta1•de no r;'·n<gqle{ol· ltfe que cobre o m?' 
o projecto em debate, eu me l'cfcri ainda, rnento prc~ente, a. vergo~ha 9a sua patrta 
·eu não imaginei, não brotou no meu cerobro, e o descrechto de sua, né\ciona.lulade. 
como um ente de razão; filiado a um espi· Quer, porta.nto, a, l'Cgulam<3nta.ção, ctuel· a 
rito de sectarismo incoercível, eu me referi policia do thalamo conjugal. 
a allegaç\ões formaes, a aspiru.ções 'Publicas Isto ta11i1)em quer o Dl'. Ca.sn.lis cít:uto por 
de grande numero de escripto1•esquo se occu- Paul Strauss, em cujo livro-A Oruzada Sa· 
pa.m com adsumptos de hygícne, com assum· nitaria-oncontrei ainda. argumentos com
·ptos do direito, no tocante áquillo que, probatorios daquillo que tenho affil'mo.do, 
não eu. mas elles mesmos chamaram a poli- isto é, a existencia das n,spirações nesse sen

·cia do thalamo conjug-al. · tido de tendencias que eu reputo -viciosas e 
· . E o illusti'e. Deputado e o honrado relator que valem por um reconhecimento roani· 
trouxe para aqui livros do Positivismo, nos f"esto de um Estado que excede á. concepção 
quaes leu, commentando e apreciando do seu do Estado de Hobbos, de um Estado leviatan, 
pqnto de vista, concepções de politica posi- de um Estado apocalyptíca.mente monstruoso, 

· tiv~, relativas a uma utopia scientifica, a que esquece tocla.s as outras manifestações 
umà/ concepção poetica para realização da da '\'ida !.iocial, e que se sobrepõe á sociedade 
qual não ha um unico livro de Augusto inteira para se entremetter na vida indivi
Comte que diga. que o Estado d.eva nem no dual, domestica e collectiva de todas · as 
momento presente, nem nesse remoto futuro classes. 
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- ·~ . .. ;. ~ . .r~NAE~- . D.t\ CAl\I_AR.t\ : 

. ,4-_ql.l.i. está; _ ,. - . . . . • .. fariaisto,qua.revac.cinariaesta-pc>Pnla<ffio in-
.<<Si p.l&Salll,os ~m . revb;ta. todos os m~ios de teira, teria ,jugulado a epidemia e ella não·· 

defe~a . contra. a tub~I"culose, o campo inteiro haveriâ atti~gido.ao grti.u a que ch~gou .. 
da sociologia seria percorrido. A. hygie~e. . . . Portari-to, si nós vot:.trmos j<í. és~e projecto, . 
(l11terrompe a leitura.) · q!JO ó que o G()verno vae fazer~ · 

Ahygiene, senhores; isto é. o conjuncto dos yaccinar i~medlatamen~:::~ o _maior .nu-
processos destinados a ' ::tssegurar - ~ estabili· moro de pessoas, ·a começw naturalment~·
da;d.e do·eqllilibrio ·physiologico' que vale pela por nós outrus?, · _ · . . · . · ' 
sa;ude. · · · · · .· . · · P.m.•qriQ não-me .corista que .éntro os pre'di:-

E já estamos ahi, não delimitados só mente cados .pai·lal,llentar~s d~ cada um Sr. Deputa-. 
ao campo das possibilidades de moles tias con· d() ou Stlna1or ·e~tej:l. o d_e ser excluidodos pe
tagiosas, ·si não que alargamos a nossa acção rigos potenciaes do . que f~lla .. o Sr. Carlos ' 
a todas ·as ·. virtua.lidades capazes. de f<.tZ!:H' Sei di; cada um -de nó3 poderia _ser um _perigo·. 
perigar a sauda de c!lda qual.· (Çontinita a itinerante, uma arne~ça .ambqlan.te a qual· 
ler:) · : . · que1' . outl'O, .m.te pudesse ,ter. ,ir:ç.munidàg.c 

«A hygiene dos· progenitores ·é a lla.se de vaccinica, sem tor iiQ.rntJ.nida.d9 parlamentar . .. 
to,dos os esforços p~eventivos e o problema Ora, é isto, que o Governo ia faze~~ P~-
da l_'egulamcntação sanitaria do casamento, roce. · 
reclamada pelo Dr. Casl.lis, do certificado do Pois, não ~; a Dieectorh de. S~wde .Pu· . 
saude eritre~ue aos conjuge3, para a tubm·· blica não quel' .fazer. · . _ . 
culose comopara. a. sypbilis. · · A. accusação, a increpação feita. contra 

Quantos a'l)ariadOs; ah·! (para empregar o a'}u~lles que se. 'Qate~ c ,ntr·a e~sa' me.~ida : 
vocabulo posto em moda p:n• Brieux) seriam coercitiva, não é just:1, ca.he pela base .. _o 
precisos denunciar, si .est(l, . policia de p1•o- Goveri.lo não que1· este projecto ; -a Directó~
creação ·viesse ·a fazer part J . dos costumes o l'ia. de S:tude. Publica não .quer . este proje.(}to 
das. leis.» · . p1ra. pôr .om pratica imrnediat:tmonte ava.c~ 

E nas leis, isto é, naquella. sél'ie de manda· cinação e -revaccinação. 
m_entos cuja. execu,ção o li]stàdO.!).SSegura pelo Eu disse~ o Governo, e.depois e~nendei-... 
braÇo.forte do ca.rcoreiro e do meirinho. .,. Dircctorh de S:tude Publica., .. porque . a . 

Não_ é, pois, Sr. President.e, que eu tivesso noss:t Directoria de Saude Publica é .. que é o 
deixado galopar desenfreadamente · a minha. Governo, no caso ; porque, no caso, JL Dire
imaginação pelos campos da phantasia. des- ctoria . é quem miou tu. o.3 'officios para o 
regrada., a suppor um mundo de hypotheses Mini::~tt\) do IIl.terioi.' ! 
abmrdas, querendo raz~r crer que um legis· E' muito curioso ! 
lador, ~stranho a este planeta ou completa- A Dit'ectoria do Saude Publica é quem 
mente . desequilibrado, seria capaz de vil' minuta, é quem faz os borrões. dos ofiici9~ 

· propol' ·um dia, como meditlas a. serem tra- que o Sr. Ministro Jo Interior tem .de.as
duziuas om ai·tigos de lei, aquellas dos quaes signar, chamando a Ol'Jem o Sr. Ministro .{ia 
citei exemplific:ttivamente alguns casos. Guori'a, quo não chamou a. ordem um me[lico· 

O Governo quer já. o projecto relativo á m~litar qne teve o desa.fol'O do não concor-
obriga~oriedade da. vaccinação, para pol-o em dar com o:.~s:t theoria. · 
pratica no momento. actual ~ Porta.nto, não direi mais- o Governo ; a 

~or outra ·: ~ justa a accmaç1o, que se Di1•ectoria. de Saudc Publica., e tem so dito 
lê, fl'oquentemento repetida, na maioria dos mais do que- o Governo. _ · . · ._ .·. 
jornaes desta Capíta.I, de que, si o Governo Pois a Dh•ectol'ia de Sa.udc Publica disse 
tiv~sse este instrumento, si nós não ~stives- na mesma cominutlicação a que me refdri :· 
semos aqui a. procrastinar impertinente- «Para applicaçilo extem;~va. sB~ã.o escl?.lhi
mente o. debate, si ~ão se tivessem levantado dos de prefet•encía os per Iodos m ter eplde,· 
nes.ta Casa tantas dezenas de vozes _contt'tt o micos.» 
projecto'quo se di~·.mte, .~ epid~mia niio te~ia Quer <lizer: no paroxismo da pandemia, ~ 
chegado ao gráo .a que chegou ?- Por outra: Dii•ectoria de Saude Publica julga. mufte 
os z:e~pon~aveis pela PI'Opagacão da- variola bem (olla que. perdôe oste . atrevi~o
são os que se -op.põem : á vaccinação obrig::J,· muito bem de um profano), julga muito bom 
toria? . . . · , , _ . .. . que não éoc.c~sião :opportuna para mult~pU· 

Si. os qUe assim pro~edem não :;;e · tiv~4sem cat• este~ postigos. para infocções reina.ntes . .. 
. opposto a .es.tas ;0;1edid~s . legi~l.a.tivas .no. Se- ·A atmosphora qstá. -cont.ami.nada; as poeiras 
· nad~ ~ - nes~ª' -Gas~ do Cong1•ess.o, ~qu.i, d~; ha atmospheriaas constituem uma da~ a~Jegaçqes. . 

uns 8 d_i!ls a es~!L parte o Çlovernq, de posse Plais çonsta..ntemente t~azid.as á baila.·p·el.ós 
;desta. arma;, vaccinando e re:vaccinando a partida rios de Pa.steur; e pelo menos n.ão é 
pop*~~é~o f1lt~ira,que· ~~léaté hoje nao p_ô~e, cauteloso e prudente -multipliQn.r, as. v~cci· 
siquer, enumerar,. que ~llo não pôde até na~ões e _revaccinações nos par()xismqs da. . . 
hoje, siquer, contar, o Governo; creio qf!e epi~~m:ia; e então, a.ccl'escentP! :. , .. 
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SESSÃO . E:M . 3i ·· DE AGOSTO .DE 190.í 685 

- < Ná.s'éJ>ócas epidemicas, então, que serão menta.do a nossa attitudee não tem dado seu 
cada ·vez mais limitadas, todos - os esforços applauso aos nossosp·r·i>nunciamentos. 
convergirão para o trahm:mto ··dos doentes, Esse jornal, ll. · .Not?.cia, ··diz c:uit.andó · â 
para· o isolamento· e a desinfecção. » · odysséa.uefanda de um· pobre varioloso : · 

A responsa.bitidade pela disseminação da «Pei·maneceu. um- vat~ioloso até. a's 6 va~·iola, penso eu, pertence, em gr~nde 
parte a Directorià dé Saude Publica. horas da manhã nas ruas da 2a circum-· 

Senhores, nós votámos 5.500:009$ tle pan- scripção até .que uma. . pessoa caridosa• 
cadj• pua remodelar"se .· o serviço da saude conduziu o enfermo á sua casa., á rua · 
publica, ne3ta. Ca.pita1 principalmente. o General Caldwell .ll. 21. 
quinhão que foi distribuído por este Brazil á E' para resultados desta natm·e~a que 
fóra. ~insignificante. lApoiados~)A. traterni- se consomem . annualmente .. 5.500:000$ 
dttde não passa ·das i•aias· do Disti'icto Fe- com . os serviços de saude publica, sem 
deral ; os Estados podém ter como Pernam· contar. com os credit..Js complementares 
bi.ico dilficuldades e estar lutando com os t'roqucntemente n.bertos por cxgutta.., 
hórtores · da· ·epidemia que o· tem assóla.do.· mento .das vcvbas respect.vas.» 
(.4p_oiad0s'.··) · · · · · · - ~~o é ·~osltivista o jornal que 'diz · ist~, Jiãó 

Depois disso, tem sido abertos creditos se1 s1 tera· ·alguma nuvem metaphysica que o 
supplenientares ·em· grande numero. Que preoccupe; mas aqui ·está. · · . ·· 
se devia acreditar~ Que a Directoria de ·Saude · · · · 
Publiéa; está apercebida com aquelles -ele- O SR. BRicro FrLno7"""" _São 1.200 infantes: 
nie.ll.tô~··: · mais proprios· para acudii· aos Ett qujz dirp.inu~r 0 numero, nao s~ c_onsen 
n:üiles · resultantes dessa calamidade exce- ti~. · . · . · · 
pcióilal;sobretud-o elemento·s ··matcriaes. · O·Sn .. BAR-BOSA LurA- De modo ·que, re..:. 

'Pois'b(3m; pará· esta cidade inteira,' li· em 'capitulando-primeiro a intervenr:ão · d<r Es· 
um· desses· avulsos· que aconipan:har•am os 'tallo para impedir que o individuo propa.• 
projeqtos que votámos o· anno passado, ha 20 gue a molestia · que ·evidentemente mani· 
carro's ":_·para o -transporte de doen te3, · ha um re·sta. uin bmdgoso; um lazà.ro, um morphe• 
hospital e: abriu-se credito pa;ra constr•uir tico que se encontra na via-publica, em umà 
no~o ,hospitaL aggremiação; em um bóncl, em üma· solemni· 

. Q -_SR .. BRICIO ~ FILHQ- Não .fallando nos dado religiosa, para. irhpedir' qu.t,clle propa .. 
· · · gue a · moJestia a seus sernelhantes; · ahi; 

·carros em que passeiam o dil•ector da. Saude ·para impediL-o, se faz ·a· intervenção doEs~ 
Publica e seus delegados. · taclo; mas se faz a intervenção considerando· 
·o S.a. BARBOSA LIMA- O que paroce1•ia ~ esse individuo como criminoso? Considet•a. o 

Qué este hospital-barraca seria constt•uido Esbdo como Cl'irninoso o lóuco qu'e; tendo 
de preferencia no fóco, nas zonas mais flageJ· ent1•ado em um c·a.rro de estrada· de ferro, 
la~as;· pois que é intuitivo, não precisa sor em um va.gão, parecendo gosar de saude 
muito scientifico, póde-se mesmo sor um mental, parecendo om estado normal, pra.
pouco metaphysico e asüm mesmo perceber ticu. desatino~ 1 A u.uto1•idade intervem, 
que não ha vantagem ·alguma em andat• mas. intervem como 1 Como si se t1•atasse de 
-passeando os variolosos uesdo Cascadura. um c1•iminoso ?- Não ; rnas para assistir, 
desde Sapopemba e outros suburbios ox· pa.l'U. ajudu1•; · ·into1•vom· ca,ritu.tivttmente~ 
tremos da Capital até o Hospital de S. Seba-s· toma o doente, mas -não o · conduz sempre 
tião; nessas carriolu.s om que os pobres do- pela mosmu.· fórma.. · · · 
entes são vasculejados de instante a instn.nte Si se tl'ata, de um· alienado, si se trata. de 
o chegam máis mortos · que vivos, depois do um doente 'de moléstia contagiosa · perten~ · 
espàlbarem humores por ahi fóra.. · cento a. uma família da burguezia mais Oll 

Parecia que eerin.m construídas no fóco.- menos abastada, o louco pód'e volt,at• ao seio 
Não,- senho1•es. Nunca nos centralizamos da. familia; que se obriga pelas cautellas ne·· 
tanto como depois -que decretamos a desceo: cessarias para que olle nã~ - faça maior nu- . 
tralizaçãó. (Apoiados.» · merode males; não inte1•na oEstad·otodos 

E'· muito curioso este aspecto da· nossa os loucos quo encontra, não se decretou ainda, 
vida política. Nunca estivemos tão apaixona· talvez se decreto amanhã, essa brutalidade 
dos pela centralização como depois que · flze- de arrancar-se do seio · da familia o membro 
mos a descentralização. Ternos tt'tn hospital quo perde a razão·; ainda. não se invocou 
aqui, pois a1•rumemos outl•oe maisout1•o junto essa faculdade de ir ao seio da· familia;ferida· 
desse,. Ha de se fazer um galpão ao lado do -por desgraça. tamanha ·e · tirar o carinho 
hospitàr·existenté. · · do esposo devotado, ao seio do lat>, unica· 

qual· a . situacã.o a qu·e cbegamos depois de ·atl~mosphera ·em que aquolla razão se póde· 
.gasto todo' esse dinheiro~ Quem o diz ~ · um reconst1•uir, arrancar o ente ferido por ta.- _· 
,jcrnal insuspeito, que muitas ·vezes tein la- -manho infortunio ·e o -internar -no ~ hospício :' · 
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ó:fficiaL Não o .faz, rião o faz ta.mbem com o 
burguez, .si-é· conde, barão, conselheiro; ar
gentario, . bem relacionado, ás ·vezes Depu-

. tado . {nem sempre, é uma classe que tem 
seus altos e baixos); mas, si é umproletario, 
si é um pobre, ah! esse é um perigo, iso
la-se, não se pôde deixar em casa. Não tem 
dinheh•o para, as·provídencias indispensa.veis, 
isola-se. le'va-se para o hospitaL 

Qtial o ollicio· do Estado~ Eea multiplir.ae 
os meios de augmentar-lhe o bem csta.r, 
tanto quanto possivel, no isolamento; . não 
senLlo . possível,· fa.cilitar a assistencia da fa.
milia, melhorar as condições da hospita
lagem. 

Até ahi, sim, seria a intervenção do Es
tado diversificando conforme as condições do 
individuo doente, mas, em qualquer llypo
these, para o individuo effoctivamente do
ente. 

Esta é a intervenção do Estado pal'n com 
o individuo que commette um crime, não 
para o individuo quo tem intenção de com
metter um crime. Toma o varivloso porque 
effecti vamen te aquelle está em condições 
patentes de pl'ejudicar o meio em que so 
encontl'a; auxilia-o, cerca-o de attenções, 
não o procura. · elimjnar, não o coage pela. 

· mesma fórma po1• que fc.tz com o criminoso, 
como individuo que leva em seu bolso sal 
de azedas, strychnina ! 

Um preparado do cw·a1·e é um perigo con-

ul'na -pharmacia., · possa, ainda. que seja Ulna . 
lavadeira, eomp1'ar um pouco de sal de 
azedas .para tirar urnasquant:1s ncidoas? 

O. Estado diz: nãO . póde ! Mas, introduz 
compulsoriamente,. com um desprezo pelo 
pobre, muito differente das · attenções · que 
tem pal'a com o rico, introduz-lhe compul
soriamente na casa, poudo-ó na rua, em
quanto dura aquelle processo, . um pelotão,. 
um meio pelotão de mata mosquitos, re-· 
crutados nas ca.mad:.ts inferiores (la sociedade,. 
sem cerb. somma do conhecimoutJs pro
fissionaes e estes indivíduos a mau cheias ahi· 
clerramam, <l>hi ··prodigalizam perigos da 
mesma ratureza, si não maiores do que · 
aquelles que o Governo queria·evita't' quando. 
prohibe cts pharmacias vende1•em strychnina 
ou arsenico, mesmo arsenico pnra matal' 
ratos, quer dizer para ajudar . o Go-verno a . 
aoa.bar com a peste e para evitar que enri
queçam os trusts dos que compram e .vendem 
ratos! (Riso.) 

Mas, póde morrer uma crcança em conse-
quencia do acido ph(mico: é falta, de cui
dado da r\milia; póde mol'rer uma outl•a· 
pessoa suffocada pelos vapores que ficaram 
no. seu pequeno culüculo não tendo outro 
para ir. c 

Mas, é boa ! é sexagenat•ia que p:~.decia. do 
coração; morreu do coração. 

Q- SR. BRIOIO FILHO dtt UlU apa,l'te. 
jecturai que está alli, como é um pet'igo O SR. BARBOSA LIMA- De modo que a· 

. conjectui•al um individuo que reveLia que causa occasional não tem Yalor. Podia viver 
está de revolver ú cinta. ou mostrando o ainda um, dons ou tt•es mczes. Aquelh~ lesão 
cabo . do facataz ! podia continuar equilibrada. 

Que faz o Estado~ P11ohibe, edita pos- Mas os dia.s daquella pobre velha não -va-
. tura.:~ contra o uso de .a1•mas dest:.\ ordem. liam nada. Morrem porque tinha uma lesão. 
· Mas, vae á tal theoria, dos perigos poten- Não se pódo sor i'l'aco e sot• llobre. Si se 
ciaes ao encontro dos indivíduos que por- tem umn. cot'ôtt heraldioa. na portinlln. do 
venCUl'a possam t1•aze1' comsigo venenos J. seu cottpde, fica com a peste bubonica dentro 

Não vae; todavia, vae tts phat·macias? da sua casa, ainda qne essa casa seja ha.bi
Para que? Pat·a pPohibir-lhes que vendt~m tação collectiv11 e se tenha de tomar pt•ovi
um ce~i;o nnmero de sub.~taaci<Ls perigosas doncia om relaçiio aos domais. Eu não pre
scm . a pl~escripçiio médica e sem urna ce1•ta ciso dizer no mos. porque tt Camara sabe o 
idoneida.t.le do individuo que as vae busca1·! caso a. que me estou rofe1•indo. Ahi está o · 

E como faz em relação ao lar do cada\ bello da. justiQa que se diz republicana .. 
quaU Introduz ahi uma meia duzia de Esso caso da Republica é muito parecido 
mata mosquitos, presididos po1• um med.ico, com este outro: decentralização. Nunca se · 
diz o regulamento. · · fez tanta centralização como depois que se . 

. Por que ~c Porque ha ·perigo em manejar, fez a des~Qntralização; nunca se pa.i:isaram 
em.:crnlmipular. aquellas substa.ncias! E estes umas tantas cousas tão pouco parecidas com 
individues vão se introduzir no lar do pobl'e, a. Republica, como ... (Pausa.) 
do maisignorante, das classes onde não ha A Cn.mara completal'(t. 
noç~.to alguma sobre os tt·emendos perigos que Já -vimos hontem o que se dá em varios 
po4_em existir ·de se andar ás volt[tS com mis- pa.izes tão civilizados quanto áAllemanha em . 
turas ·phenico-sulfuricas e, peio1• do que isso; relação á vaccinação compulsoria. 
:com' as pl'oprias soluções de bi·chlorureto ue Reli hoje alguma COUSl quanto á Suissa ; 
mer.curio ou sublimado'corrosi v o ! , reftri-me á. Belgica ; passo a referir• me ' á. . 

~ Pois o .. que faz . o Estado, que prohibe • que Aus tria., contraposta á: Servia, que, • como 
este '<m aquelle·, pela;,sa.ude do qual elle está -é sabido, tem vaccinação obriga.toria e aocusa . 

· a.;sim velando; . possa. munir-se do v~neno em uma. ·· mortalidade muito supérior ·por va,- ·· 
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rio la . â . da · Belgica · com vaccin:xção facul 
tativa. ·. . · 

Pois bem ; a Austrh, cuja cn,pitaJ · tem 
uma das universidades mai3 frequentadas 
pelos nossos mais adeantados doutore~, uni
versidade celebre no mundo inteiro, afamada 
e l'eputada, a Austrin., nestas condições, não 
tem a vaccinação obrigatoria. 

Na propria Allemanha ha correntes contra 
a vaccinação obriga toda ; lm col'rentcs con
tra a proprla Yaccina, não dÚigirias por 
ignorantes ou por indoutos, mas c.lirigiuas 
por doutores, que acompanhart.Lm os cur.:;os 
das mais afamadas universidades. Estes tam
_bem teem c1ue ser levados em linha de conta 
para que possam,os affi.rmar que não é ver
tlade-insisto em dizel-o-não é verdade que 
a efficacla da va;ccinaç~Kojenneriana seja uma 
doutrina acceita pela totalidade do mundo 
medico: a verdade é que grancle numero de 
pl'ofissionaes tem duvidas sobre este p!'ocesso, 
alguns, duvidas sobre a propria efilcacia no 
tocante á immuniza.ção, e muitos outros
esta é a pa.rte capital do problema-duvidas 
do maior valol' no tocante aos pel'igos que 
concommitantemente seguem essa. inter
venção, muita vez indiscreta. 

Dizem: «Estes perigos estão diminuidos, 
estes perigos só existiram emqun.nto se tra
tava da vaccina.ção propriamente jenne
riq.na, isto é, quando se fazia a. vaccinação 
braço a braço, quando se empregava a vac
cina humahizada». 

Ora, senhores, :1 vacciu:1 humanizt~da a.in
da é aconselhada agora no Rio do Janeiro, 
officialmento. Aqui está o regulamento do 
Instituto Vaccinico Municipal. Quem fabeica 

· a·lympha animal anti-val'iolica não é, abso
lutamllnte, a Directoria. de Sa.udc Publica: é 
uiu eshbelecimento sulJOl'dinu.do [~ Profoi· 
·tura Municipal. Tal estabelecimento fabrica 
a lympha em vil•tude do um cuntracto do 
20 de novembro de 1894, cujo art. lo diz que 
((obriga·so o · contractante a Ol'ganizal' um 
Instituto Vaccinico no pt'edio dt~ rua do 
Cattete n. 197, p:u'a cultlll'a da. vaccina 
anima.!, sua. preparação e inoculação das 
pessoas que alli concorrerem para. este fim, 
assim como para a colheita da "'accina hu· 
manizada»; e accrescenta: « .•• e a fazer 
vaccinação publica na.s ft'eguezias suburba
nas, quando, · porventura, nellas se manifeste 
principio de epidemia de vario la». E vem 
aqui, no fim, um quad1•o do numero enorme 
de vaccinações feitas até o ann.o passado-
113,886 I 

Senhores, em relação (~ vaccina huma· 
nizada, vamos ver o que diz o jqrnal me~ 
dlco O Oaduceu, publicando a opinião do 
Dr. Gryns, ··de Utrecht, · .. sub·director do La
bpratorio de Saude Publica.. referindo-se (t 

questão dá possibilidade de se transrnittit· a 
tuberculose por meio da vaccina .. 

Vejamos, porém, .·em primeiro Ioga e .··.· o 
outro ponto. Diz o Dr. Gryns: 

~·eLe medecin-major de Ir• classe Sn.la.none
Ipin reçoit dans le Haut Gongo du vaccin 
avec leqncl ilinocnle uno genisse et des en
f:mts. Insucces chez l'a,nimn.l. iiucces cho: 
l'enfa.nt. Avec ce dernier vaccinifeeeil ino
cule a nouvelle genisse et enfa.nts et obtient 
les mêmes résultats que précédement. Eta.nt 
donné cos insuccils avec la genisso. notre 
confrêr0 GO decide a pratic!llel' la vaccina.
tion de lJra.s a beas ot cmmonant ses vacci
nifeecs de poste cn poste iL parvient a revac-
cinee tous les enfants ele la. rogion. · 

Depuis que ces í'aits ont eu lieu ... >> (ln
ten·ompe a leitw·a.) 

Isso foi em 1889. · (Continuando) 
« ... l'aeademie de medicine de Paris a 

fait proscrire d'une fa.çon a.bsolue la vacci
nation de bras iL bra.s, de telle façon que l'on 
peut se demander ce que deva.it faire à. 
l'heure actuelle un médecin f't•imçais qui se
ra.i.t placé da.ns les contli tions ou s'est trouvé 
M. Salanone Ipin. 

Nous ne voulons pas réllabilitcr· la va,cci
nation de bras t~ bras, ,justement ecartêe eu 
príncipe, mais les faits ci-dessus montrent 
qu'anx colonies il y a des cas ou le méliecin 
n'a à choisir qu'entrc l'abstention ou lu. vac· 
cination de bras à bl'as. -» 

Eu acho que estamos comuma c : ~ra de 
colono extraordinariamente pa.t•ecida com 
esta. ( R::sadas.) 

E então comprehondo.se set• preciso o os
sencial fazer alguma. co usa; então prcforem 
quo o pacien~c cort•a toilos os l'lscos or·iundos 
desse processo tão pouco salutar e tão pouco 
benefico, quo a Academia do Metlicana do 
Ptu•iz o pPcscrevou, isto C•., tt vauolnu.çiio 
braço a bmço. 

Esse mesmo numm·o ro!'ot•o-se (como são 
felizes os tWi~bos) c.l necessidade tio serom to
mados em considm•ação os scn timentus reli-
giosos. · 

Respeitam-se os sont,imcntos roligiusos 
desta gente; certos animu.es não podem ser 
tocados. Aqui respeito á intogL'idado pb.y· 
sica. do homem é mttniféstu.ção de uma meta
physlca incuravel e de um conceito eJ'J'ado 
da liberdade ! 

Sr. Presidente, ou não vi, creio que V .Ex. 
tambern está no mesmo caso, nã.o viu tão 
pouco noticia alguma de medico, de t.lelegu.do 
de hygieno, de funccionario do sauüe, já não 
digo de medicos que pedem agir ou deixar 
do a.gir, que intorveom facultattv~~.mente, mas 
de medicos que intcrveem obrigatoria;mento, 
que interveom apoiados pelos soldados, que 
são precedidos no lar pelas praças que batem 
primeiro á porta., não viu nenhum nessas 
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condições, ·responsabilizado . criminalmente, 
-castigado, levado á cadeia pelo excesso, pelo 
a.bt,~so, pelo deUcto .·profissional que ac..tso 
.tenha. praticado ! . 

· . Eu sei que, quanto ao p&ciente, ha. cadeia 
e 'multas em abundancia; para o medico, 
aqui no Brazil, · não •• conheço exemplo ne
nhum •. . · 

E\1 vou ler o que • se dá nos outros . paizes. 
Eu comprehendo ainda um pouco essa liber
dade assim cerceada em paizes em que os 
·profissionaes, para os abusos, no sen t.ido de 
. diininuil"os, teem . o salutar temor do justo 
castigo. 

Aqui está. o que diz G. Morache, em La 
,p1·o(eúirm mdclicale, ses de'!Joirs et .ses d1·oits. 

« Telles sont les transmissions de mata
·-dies, de la syphilis en particulier, lorsqu'elles 
résultent d'un défaut de · précaution, de l'o
mis~ion de désinfection, de stél'ilisation d'uo 
instrument, des doigts, etc. Le Dr. H ... est 
condamné à six semaines de prison pour 
transmission de syphilis PAR LA VACCINE » • 
. . Já não é · sómente a syphills transmittida 
_por.que a vaccinação tenha sido etfectuada 

. ·pelo processo jenneriano propriamente, de 
braço a braço, mas a syphilis transmittida 
por falta de observa.nci~ dessas cautelas as
secura to rias. 

Pois bem, o Dr. H. foi condemnado a seis 
semanas qe prisão por ter · transmittido sy
philis pela vaceina de braço a braço ! 

Veiamos ein 1903; póde-&e dizer que é de 
hontem : These pelo doutorando em medi

., cina, Dr. André Fazembat. E' fra.ncez, quer 
·· dizer, é de um pa.iz onde se aGJ.opta a vacci

na obrigato1•ia, não é de paiz onde ha vacci
·nação facultativa. 

Elle diz: 
«La transmission de la syphilis pa1• lo vac

cin est mojns à. craind1•e maintenant qu'on 
.se sert presque uniquoment de va.ccin ani
mal ; toutefois, le médecin fera bicn. ue ne 
pas inoculer doux ou plusiers sujets avec lo 
même instrument, cat· s'il transmettp,it 
.ainsi à l'un la syphilis de l'autre, sa respon
·sabilité sera.it eogagée. Le Dr. H., en Ba
viera," fut · condamné à six semaines de 
prison pour avoir transmis la syphilis par 
. la vaccine. · · 
. Ternos ou não o direi to de an!nhar em 

·nossos corações justos escrupulos no tocante 
ao emprego de um processo· que acarreta 
tantos pe-rigos~ ·. . 

Não tenho a liberdade de querer recorr 
os l'Íi:!COS de ter ou não ter a variol:.l, de vir 
a ter a. varíola; hei de preferir ter• esta. ou
trainfecçã.•,, hei de reeeber a infecção. Como 
é. que esta infecção 1•eage sobre o oroganismo ~ 
Não é inocua como se tem temora.riamente 
affir1riado constantemente, não · é tal tão 
ino1fensiva; tem proluzldo ca/lamidades n·ão 

menores do q_ne aquella.s que se quer evita,r, 
tem produzidJ mortes em não pequeno nu• 
mero. · · 

·E qua~ o governo, .. pt•íncipalmente um 
governo que nunca pune funcciona.rio aJ
gum nessas condições, qual o go;vei·no que 
vae me forçar a inocula.1· no corpo dos en
tes que me são caros, de urna mão, de uma 
filha, de uma irmã, aquella lympha pustu
lenta. contra a qual eu me rehello 1 

Vt\mos vor si . estão ou não aqui · compeu
diados os males eft'ectivos, reaos, oriundos 
da vaccinação: 

« As c~nnplicações da Yario'a a.ssocia
das a um 03tado morbido untoi'iot• do in
dividuo vaccinado 1ndem :,·eve.stir i1m cara
cter de gradchde excepcional nos syphili-
ticos.» • . 

Ora; si não sã.o só syphiliticos aquelles que 
por uma conduci;a menos cauta adquii'iram 
a molestia, sã;o tambem innocentes pessoas 
taradas em conscquencia de factores an
cestraes. 

De modo que ü difficilimo a um profano, 
pna se resguardar, estar se preoccupando 
de todos esses cletalhes, si a lympha foi hu
ma.niza.da, si não foi, as condições do instru
mento, etc. Isto que se póde dar com uma 
familia de mediana abastança, na maioria, 
na plebe não se pó de da.r. . 

Mas isto são · cousinhas sem valor, vamos 
ao que é de maior impo1•tancia. 

«<Hervieu tinha tamhem lembrado antes, 
que a vaccina animal é facilmente putresci
vel. A vaccinação, por simples que seja a 
operação, póde ainda ser o caminho á.intro
ducção de outros microbios no organismo 1m
mano, de agentes . septico'"pyohemicos o ser 
acompanhatla então de acei~entes locaes e 
geraes, mais ou menos graves. 

Então ob~ot•vam-se dermitos, lymplla.n
gites, a.dcnites. ás vezes seguida!:! do alJ
ccs,;;os, phlogmões simples ou dill'usos, et•y
sipola, gan~l'enn.í'nlminante. (Htatchinson pu· 
blicou um caso disto) e septicemia.).) 

E' o coso de Cypl'lr~m~, Cl'lC disse1·,~m êHlUÍ 
que não podia, ser. 

UM SR. DBPUTADO-El'ét •1 tt~l dormito do 
SL'. Dr Thomaz Coelho . 

0 SR. BARBOSA . LDIA-<<Septicemii:~. Epí· 
demias de septicemia f'orum observadas em 
seguida á vnccina. em San Quirico . <l'Orcia., 
Grabinick e om Aspriürc>J. Nn, de Grabinick 
( 1878), novent11 creanças fora.m vaccinadtts 
pela primeira vez em 10 de junho de 1878.» 

1878 não foi no seculo passado, c não se 
diz que foram compulsoria.mento vuccinados. 
Foram vaccinados pal'a bem deUas, das fa.·. 
milias, e SQbretudo ·dos . outroS. 

« Houve no dccurs~ de seis a oito semanas 
53 doentes: uns tinh·a.m m•upções escarlatini· 
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formes e morbiliformes gen.eralizadas,outros ções tivessem podido. revelar o a.gente ·se
crysipehis; · quinze dentre el.le::~ succumbi.:.. ptico. » 
l't~Jm.» .. . · Isto foi em 13 de abril de 1885. E o vac-

Em doúseaso.;; a tmto:psüt revelou .a exis- cinophilo nada tem de fana.tico; fttn:~tico é o 
tencia 'de· uma . re-a6sorpção .. purulenta. .A vaccinophobo. 
lyinpha empregada. tiilh::t esti1!lo de. ha muito Vamos ver: «Os accidentes só · se tinham 
exposta. ao ar, estava. em via, de decompô- prodnzido depois do cinco transmissões de 
sição ·e ençcrrava lJ~cteriassepticas.» . · · .. ; lymph::~,; as primeit•as tinham sido feitas com: 

Quinze morreram e; com: certcia, nunca. iym.phas provenientes do Instituto Cha.mbon.» 
ma.is corr•cram o risco de ter vario! a e de Pois diz mais este ::wtor vaccinista: «Fal
infteiónar o :próximo . . A :providencá do bremos ~mais longe· das vantagens da polpa. 
·mta,.lo foi co]:n:pleta. glycerínada. ... » 

«Em l879;.em San Quieico d'Orcit\, ser:vi- Outro p:tsso quesedeu.Aquilloque se esta-
ra:m-s~.de .uma lympha recolhida no seio de vn, fazendo-com a.lympha hoje faz-se com a 
pustulas jnteiras extralüdas de uma vacca polpa. (Continita lendo) «. •• mas digamos 
v'tccinifera om 24 de abril do 1879 o vinda desde já. que as catastrophes de Grabínick, 
de uin · instituto vaccinico particular de San Snirico d'Ornia e Aspriel'es não são mais 
Romo.. De 25 tt 29 de <~.bril 40 vaccinações para receiar hoje, como o provam as inves
foram feitas, dez tiYeram cur~o normal, tigações de Laclarck (1883) Cllambard (1883) 
qu.ªtronão, pegaram, 26 foram seguidas de Vallin, (1888); R.oycr, (1888); Léoni, (1889); 
erysipela, de. infiammações, de ulcerações; Ménal'd e Chambon, (1882); Vaillard An· 

· houve um caso de morte a respeito do q·ual tony' e te»· 
não se tem indicação alguma., c1mtuto aos Já as investigações de todos estes diziam 
accidcntes q.ue precederam 0 oblto. que as c.atastroplws não se deram nessa. epo" 

ca, mas em 1885. Vejam que investigações 
Seja como f'or, o caso ·é que í1 V:.\cca vacci- e ca.tastrophcs sanitarias t . . 

nlfer'a estaV[L"Sã o tinh.'l. fornecido lympha o Dr. Kaposi, vaccinista (quero díze1•, 
para outr~s vaccinações que não tiveram vaccinophilo) estê.i pela. theoria va.ccmu. 
conseq':le~c1a~ desastrosas, m[LS, cqnformG . ~ : E' partül.ario do fa_natismo vaccal; quel' 
methodo 1tahan?, opequono retalho de pelle: avacca1· o Est:.~do; tem uma Pspecie de culto 
que·Jeva,~a o pus ... etc~» . . . . , . ; parecido com o dos Egypcios, que tinllaL'l 

Não se1 como ~ste autor· .falla.-~m pus 1 . · veneração pela agua, pelo ar, e· pelo boL 
Pús, é ~hetorwa, em, g~ral diZ-lY:mpha, Aqui não é a. v<~.eca; mas a vacca que dê 

o que d(t 1déa .de ~m hqmdo cryst~tlmo, de : muito supprimento pa:ra :.t multipUcaçao dos 
um~~. cousa ·_p:umosa! s~m ele:nento algm;n; empregos. · 
de putrefacçao, sem Yn'ulencia ele ospecw: ,o Dr. Kaposi, que não é positivis&a,~ ·nenl 
alguma, .•. (~Uso.) . . . : . . . _ . . . .. , cliarla.tão, achac[ue a vaccina produz acci· 
· «Em AspL'ICPes, a. 13 c1<:l_nbrt1 de l88o (t?me dentes. 
nota a Cama1·a desse Sü) o Dr. Andrleux E'. curioso t Então a vaccina. tem a.ccídentes 

· vaccinava 12 cl'eanÇas e tio düt scgninte . G Eu não tenho a liherda.de de me furtar !.\ 
tinham morrido.>.\ (llpco·tcs.) .. . esse accidentcs; porque si eu quizosse tol' 

Acho ·que ellas estn;vam mficcwna:ú.as de essa liberdade . eu m<tnifestav<t um estado 
positivismo ~ncil)ieute, e por iss~ pratlc~l-~'1.1~ . de atrazo metiphysico, que podia ser cueado 
o desafuro ·ele morrer no dta segmnte · com cadeia e muHa. 
(Riso • ) · · . . O Dr. Kapo$i, neste livrinho (mosl1·ando) 

«AS outras· ficaram m:.u~ ou menos gra- elle vaccinante, aconselha que as senhoras se 
vemente doe11tes •. Nas sets .que l~?t' reru.m vaccinem t;1ão nos braços. A vaccinação, de
obsei·va;r~m-~e vomlto.s repetldo~:l, dmrrl~éa, · vendo sor feita por oJficin.es vaccinadores, 
forte agitaçM, · ~ mesmo em dmts dellas porque os particulare.s poderia.m ter con-:

. convu.Isões. DepoiS da morte, seus co~pos . teznplações pouco coavinhaveisào interes~e 
ficaram qobertosde mnncllasnegras.» .. ; ,publico, cabe a esses vaccinadores ·preferir 

<<Pasteur; :Srouardcl e. Proust, . trc~s auto·, para a. vaccina les fitl~Js e les fermnes, as don
ridades incu}ribidus de .fttzcr um inquerito, zona~ e as mulperes, em geral m1. parte 

. sobre estes a. ~cidentcs mortaes ... » .. · : exter~o:J; da coxa, na perna, porque os dou· 
Si fóssé acgli .' nii9 ~e fu,zia in~1 u~ri t.o · ne-: tores dEo vaccino~mtma t~m ?em teem pra· 

nhum; aqui o .mquçrlto ê sub;.:;tltU1do .Petos· occupa!f<>os - esth~tlcas. (Rtso .. J _ 
sete·palmos de terra:, mesmu porque a l)t'c- , Vaccma-se hoJO; l'ev:accma·se. Nao pe· 
té.n:ção· de 'f.'lZer inqllOI'i~os revetl\ sempre, go~ ; - ~rna..:se a. vaccmar. A épo~a. da 
um ·0pposicii.mismo mmto p~1ra sol' com-1 cptdemta nao r,,z ma.l, .porque o · prazo 
batido !. ~ .. . . · - é cut>.osa. os ta sci~ncül ! - em uns 

«Cônclilíram . por uma. septicemia aguda, ; casos ~ de cmco em cu:1co .annos, em ou
sern·quo ' toda,·ia o · c~xame, ou 11s innocula· tros~ de sete. em sete annos e em outros, de 

Vo.lo IV ·s7 
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dez em dez annos! Quer dizer: pa1•a uns 
casos a . i.mmunilade durá. lO anno~ '! Por
tanto, aquelles que sustentam que a immu
nidu.de dúrd. cinco anno9, sómente teem con
tribaido para acreditai' quj) nos cincJ annos 
1•estantcs o individuo pôde, por causa da 
outra'the·)ria deccnnal, coi1stítuir perigo pu· 
blir:o, porque não estava imrimniza1.o. 

Mas ainda lm profissional nesta Capital, 
como o eminente clinico, Dr. Miguel Couto, 
que aconselha que nesta época é necessaria 
a vaccina de dous em dous annos. 
· ·ora, csso vaccina toth, em um braço 
cinco pica.ias; mais cinco no outro, c.>m a. 
possibilidade do nova revaccinação, tica.m as 
senhoras retalhil.das. Então, onde será 1 na 
perna, para· poder decotar e assim conciliar 
as, exigencia.s do · high•life da moda. com a 
sciencia tambemda moda. 

0 SR. BRICIO FILHO- Isto não será em 
hóménageni ao Dr. Oswaldo Cru~? 

0 SR. BARBOSA LIMA- Não porque O 
·Dr. Stl•aus escreveu um livro sobre cruzada 
sanitaria, onde disse que «allas; essas pus
tula~, essas inoculações occasionam sempre 
.uma dérmite._mais ·g1•ave e febre e· podem 
mesmo pôr a vida em .perigo ... » · 
· : Esse pouco ! · · · . · . 
-.' «A erysipela quB segue a vaccinação é 
.perigosa. Ella pó~e, partindo do pcmto vac
cinâdo, estendee-se sobre g1•andes superficies 
e _terminar em tlegmão da mesma em gan
grena..» 

'· Este nada ! 
«Ella. sobrevem tambem nos adultos,.· no

tadamente na reva.ccinaÇão . » 
Note a. Camai•a : o quê se que:r !n·inci

palmente é a revaccinação,; vacc.inaçã.o velha 
creio que todos nós a témós aqui, inclusive 
Qu; ·mas isto n~o produz mais effeito : já. 
so passaram 30 ou 40 anilos. · · 
·Quer-se, então, revácciáat•; pois bem «Ílo· 

tadamente. na revaccinação>>, a .er'fsipela 
póde, nos adultos, sobrevir c póqe ser ~e
guida de morte! Não sob1•evirá, poré.m, a 
variola: não ha. meio dé ter o individuo 
varíola, porque depois dé. morto a varíola 
não vae lá procurai-o!. .. (llíso.) · 

« Ella se produz :niai:i vezes n!l.s crianças 
a· nellas ainda mais vezes depois da. vá.cciila 
animal.» . · ·· · · · 

E' curioso: prvcarou-s:3 desmoralizlr a 
v.accina. ,jenne·_·V:~oua e assirí:t ~e che~ou·a fa
zer com que ftca.ssem a.ccordes, porque a va.c· 
cina hum:tnizada, incontesta. vefmen te, trans
mit~ia a. sypb.ilis. · B é ou·tl~v p9hto interes
sante:quàl a th9oria mlerobi:J.D..t. da,' vaé. 
cina ? · Nã? se sabe. · 

·Qual a da vario la 1 Não se sabe. 
Qu.'ll a. da· sypbilis 1 Não se sab •; ignora-se 

qual é o germcn .'1 CJJ,jos desdobraméntos ou 

a cujas toxinas so devem attribuir a. vac
cina, a va·:iola. e a syphili.s ; não se s1be;. o 
que S3 sab3. é 'que na va.ccina. bumanizada 
transmitto-se a syphilis. Então, disse-se: 
~Fóra com esta. vaccina! Venha a vacciria 
animal!» 

E diz agora esse dout01·, essa n'Jt:lbilidade. 
luzei_ro da Universidade de Vwnna, que a 
erys1peb «SO produz mais vezes nas crianças 
c nellas 'ainda mais vezes depois. da. vaccin1. 
anim·1l», desta do que nós temos aqui um Ia
bol'atorio para produzil-a ! 

«Não é ·necessario acct·escental' .qiie· se ob
serva habi tU:a:Imente •.. » 

Habitúatmente creio que é o contrariode 
uma com~a q'ue·succede excepcionalmente~ 

« ••• nas crianças, uma terminação fll· 
nesta.» 

Creio que~terminação funesta--é a situação 
em que fica a criança que foge para.· o outro 
mUn.d?, afim de não te1• varíola ... (Riso.). 

Creio que é e3ta. a...:._terminaçcio fitnesta"-
a. que se refere aqui o áutor. · 

«Em 1888, no dia 25 de maio, foram vac·
cinados 58 recrutas ... » 

Isto é que é gente boa para servir de 
anima vilis-recrutd.s ! ... (Riso:) 

.Depois agarra..·se e dá-se sumiço; manda
se para uma guarnição longínqua. e ·diz-se 
que morreu de b~ri·beri, por exemplo.:. 

« .•• no H.ospit:l.l de Dordretch, na. · Hol· 
landa.» · 
. Ahi está outro p:li" 'atrazado-à Hollarida, 

terra de Boerhave e de Spinoso, paiz atru.
.za.do, como se vae ver. 

«5lete a.dquh•iram ·doenças graves, de que 
fa.lle~et•am tt•es. Depo~s de uma investigação 
offiCial. .• » · -

Outra mania naquelle paiz: fa.zer invesGi
gaçã.o ofllcíal P<U'a caso como este, em que 
se deviam limitar á. publica.ção dod olHcios e 
a ~izer que hnvia. ·uns tantos· sujeitos que 
tinham o desaforo de se1· coatrarios a isto, 
ma~ que e1•am uns sectarios I. . . . 

« •.. e o minist1•o da guerr~ baixou . uma 
circular decla1•ando abolida a revaccina.ção 
obrigatoria no ex:ercito da Hollauda.» 

Vej1m que atrazo! Uma circulai' decla
ranlo'aboliua ! Já tendo uma ·vantagem des· 
tas, um testemunho da preoccupação otncial, 
um meio do Governo acudir á população, 
maxime n.os officiaes .e ás praças· do ex:A1•cito, 
manda. a.l)olir isto ! E abolir porque ~ . 

Por(!Ue mot•re1•am tres sujeitos! Não quet• 
dizer nada; muito mais gente· tem morri<lo 
por a.hi fóra e dize:n que ~de syncope ! 

0 SR. BRICIO FILHO- E tambem de aneu. 
risma; é. bom não esquecer o aneu1·isma. · 

0 SR. BARBOSA LIMA-Como se vê, está 
tudo articul:.tdo; não està.mos fí.lzendo phan-
tasia, estamos do'cunientados. · ·· 
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Ainglatel·ra., na sua repartição de . esta
tística teve de a.])rir no obituario uma co
l~mna . para os mortos em consequencia da 
vaccinação. Columna habitual-morretl dis
to; morreu daquillo, e de vaccina. tantos. 

E.nos 15 annos de 1881 a 1895, attingiu a 
mortalidade a. 750, o que dá 53 por anno, ou 
'um por semana. 
:. Pois eu não . tenho, nem nenhum de nós 
tem liberdade de se rec.usar a. ir fazer parte 
desia columna (Ris1das.) Esta Iibeedade é at
tentatoria, é anarchica das noções do ensi
namento da liberda,de constitucional doEs
tado! 

· Ah! e.:;ta gente curiosa descobre <ts vezes 
Iins !:'lementos para _alicerce:1r a teimosia ... 

Titbercttlose. 
Um dosdoutoresqueandouescrevendo aqui, 

no Jurrwl do Comme~·c{o, porque eu e outros 
collegas ousamos ter uma opinião divers · ~ 
pela _qual as autoridades se batem, sustentou 
que a tuberculose nos bovideos é cousa rara, 
e não ha razão para crer na transmissão da 
tuberculose pela, va.ccinação. 

Porque 1 Porque nunca se encontrou o 
bacillo da tuberculose nestt\S pustulas vacci· 
nicas, na. lympha. · 

E .todo o sou raciocinio gyra em torno disto. 
Pois bem, vamos á opinião de outros 

doutores. 
O Dr. Grasset, autor do conhecido livro 

sobre transformalismo medico, diz : · 
· <<A inoculação vaccinal dá muitas vezes 
"febre, determina . em muitos indivíduos uma 
diatllese exzematosa, e provoca em 18 o 1 e dos 
casos,_ segundo Ealkennheim e Schuaase, a 
néphrito com albuminuria.» 
, P.,rova.~ephrite cQm albuminul'ia ! 

Ora .vejam, imaginem uma meia duzia de 
indivíduos, já uastantemente a.ffectados de 
molestia. dos rins, com estas pl'vvocaçõos. (Lê). 

Ora, a propria medicina oflicial, o . pro
prio regulu.mep.to distingue a · tuberculose 
ã.borta com eliminação do bacillo especi
fico do pe1•iodo anterior. -Nesse pel'iodo an
terior póde-se ir até a phase em que exis 
tem as agglutinaçõos que predispõem ao 
trabalho da tuberculose, á poriferação do 
bacil.lo especifico. Portanto não basta dizor 
que .não . se encontra a tuberculose, pois é 
bem possível, e.isso não foi bem demonstra
do, que tende ao menos a promover C.isa 
moditica.cão p1•ofunda no dynamismo collu· 
lar, ·nas condições intimas da textura anu.to· 
mica, facilitando o advento da. tuberculose. 

Veja.mos si ha. alguma cousa neste sentido. 
FiqueL muito admirado quando vi o Dr. 
Abrou 1-"íalho., pat•a rebater estes justos 
receios dos advers11,riós da vaccina., declarar 
que é muito rara a tuberculose om bovitleos, 
,quando expot•iencias apresentadas ao ceie-

bre Congresso de 190 l em Londres provam o 
contrario. · 

Apeza1• dessas exper•iencias, a,eonselh'a.ram 
os governos a manter as providencias indis
pensaveis na importação de carne, no com· 
mercio de leite, emfim em tudo quanto pu
desse abrir a porta á disseminação da tuber
culose por meio do consumo da carne, do 
lei te e outros productos. 

Portanto, o notavel oculist\ claudicou e 
não seria diffl.cil, si a hora me permitisse, 
lm· trechos em que se revela, inclusive com
plicações para o lado dos olhos, não só das 
oriundas da varíola. mas tambem das ori
undas . do remedio que se r1uer impor, como 
naquelles casos em que é preciso deixat• ao 
doente o. liberdade de escolhe1• entre o moi~
rer d.a molestia e o morrer da cura. (Ri-
sadas.) · 

O Dr. Backor, Yaccinista e bacteri0logista 
accentllou: «A vacca é o animal mais tuber
culavel que existe, etc. >'> 

O Dr. Ba.cker é Yaccinista -dos outros, não 
dos filhos deU e. 

E a ob:sel'vação a. respeito da srtuâ.ção 'do 
exer·cito francez: centonas de i·ecrtitas va
lidos, vigorosos, examinu.dos com o rigor com 
que os conselhos militares pl'ocedem nesses 
paizes, recrutas pezados, tarados, medidos, 
vel'ificando-se por todos os processos, mesmo 
pela tuberctiliua: que tinham a maior· ro
bustez, são revaccinados e no fim de pouco 
tempo o numero de tubel'culosos é extraor 
dina1·io. StrD.us fez observaç:ões curiosas, 
onde diz g_ue o govemo, em' vez de reformar 
esses soldados que retirava llas fileiras, devia 
ter sanltorios, porque os 50 postos na rua 
iam se transformar em fócos para. empest~r 
a 500. 

Antes que me esqueça~ tocarei rapidamente 
em um aspecto que fica a.ojuizo ·dos consti-
tuciúnalistas du. Cas1. · · 

Aqui estão o3 codigJs Lle hygiene de· São 
Paulo e do Rio Grande do Sul. Um tem a 
vaccinação oh~igatoria e outro a facultn.tiva. 

E' curioso. Quando faltamos em casos de 
tuberculose pela vaccinação, diz-se que ú 
devido á jenneriana, de braço a braço, ·. a ao 
pae ,de família, ao tutor diz-se que uso 
de5ses p :·ocessos que .i<L estão condemna
dos pela Academia. de Paris, porque basta 
muitas vozes o ostylete sem o cuidado, sem 
a. desint'oocã.o nocessu.ria, para tt•ansmittir a. 
molostju,, qiii\Oto ma.ls n \'Ll.CCina tiradil. do 
indlvlduo om que nii.o so tez a prova o não 
se sabo até onde /.\ tnbQt•ouloso oxtstirla. · 

Agora pergunto: quem tl o competente, a 
União ou o ti:sta.~o 'f 

E' a União 'I Entilo, o Dt•. Bol•na.-t•dlno do 
Campos,. gove1•nado1' do S, Pa.ulo o .o meu 
saudoso amigo Julio do C~stllbos, tentJ.o lO·• 
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.... ,_ ., .. ·: ,------ ··· ·· -· · -

gfsbdo sob1'eo· caso, teem exercido a ttribui- demna e prescreve · outra,s doutrinas me3.icas, 
ções dn, União. _. . . · . ehygien·icas. _. · .. _·_· 

-, E' cumulativa 1 Mas. o que é que prevalece? ,E' o caso de se perguntar: quis custodiet, 
A anteriorld:tde, e neste ca.so a.s leis .anterio- custodes ipsos 1 - . 
rossão estas, porque esses Estados legislaram Quem conhece ·os nossos processos de in-
prim(3iro , . _ _ . _ _ ·- • _ _ .. _,. vestigação policial, a _· verdade _com ·que se 

A intervençn.o da. Umao faz cessar1sto 1 põe em vigor a responsabilidade funccional, 
Em que artigo da Constituição tal e::tâ de- póde responder. · ·· -
terminado? Nas provjdencias com que o Estado asse-

Em q~H~ :.tttribuiçã~, em qual J.os p~~ragra- g~ra. o equilibrio da.sociedade, prctondendo 
phos do rü't. 34 cstu. expreE-so? Pergunto: 1nfimr sob1·e um meto, como se fct.z sobre 
nós poderíamos fazer revi ver a tortura corno · os agentes telb..tl'icos., estão os que dizem res-
processo para a instrucção criminal ? Pode-· ·peito á alma. 
riamos reinstituir ·os _t?rment~s? Visiv~l· E a prova é que o nosso Codigo Penal edita 
me-nte, todo o mundo d1râ- nao, mas nao -providencit\s contra o espiritismo. 
em. virt?de da. 'p~olübiç~9 81~- algum ~os · Senhores, o Governo, infdngi·ndo penas 
u.rt1gos 1..t.1 Cons~1tt~Iç~o · Nao, .niw ha a~tigo àquellés que praticam o espiritismo e âquel· 
aigum_n~ G?~~pitm?ao co~ 8?t~ · especrfica- les que consultam os espíritas; está ou não 
c~o, nao na .nt1~0 da Oonstlt~:tçao que I>~~-- violando a Cpnstituiçã.o ~ Não ha duvida. 
luba o esta~el~~~men~o da tortura ~·toda, la Estâ ou não perseguindo uma dada crença ~ 
pela. Constltmç,l.o nao podemos 1 estabele· E' ou não manifestamente illegal um go-
cel·_a. Porque ? , · . , , .. _ . _ _ verno que _ está fóra da lei, que ·exorhita 

I.st~ nos leva ~ver qu~ h~ .0~ Con~tltmçao dos· nossos canones, dentro dos quaes elle 
um curto numero de prolubiço?s contra .as encontra unico elemento mercê do qual 
q~n.es n~o pod_en~os, nos rovol ta r , e., . todav1a, elle pó de ser respeit<~do. · 
n~9 estao ~ expres;:,amente, · .exp~c1tamente Quer o Est~do evitar a pullulação de cri-· 
enumera~as ,n~ mesma C?nstit~If}aO, , e . nem _ minosos? Entra. polo dominio. do peccado e 
n~ .C~nstttmçaq, que ~m~~- cmdad~same~:e , .:prefere :religiões, .proscrevendo -outras_, ·pune 
decl~r~u que «a, espec1ficaç.ao ~~s t;>~rant~s ;a .blasphemia e .o:atheismo. 
e -dtreltos ~x~r -essos na ConstltUlçao nao , E' o Eshdo como é concebido nos Estados. 
exclu~ · · · )> ~L e ·) cr • . , ~ s:. Unidos. Nos Es:&ados Unidos o atheu nãa .póde 

Po1 ou.tr-9.l~do per::. unto· 0 ~rt. 7,.,, s 2~, absolutamen-te ser emprecrado pu.blico. 
ela Const1tmçao, que ga.rantc o llvre exerc1- · . _-_ . · · · _ . o _ • 
cio das.profissões de ordem mo1·al, intelle· . .E aqm p~de 1 Hu. alguem que me d1ga q.ue 

c, ctual e pratica, não tem significaÇão de ordem -o a~heu . na o póde exercer · um cargo publico 
~n.Iuuma? Que fica sendo a homceopatllia de- aqtu ~ . 
pols disto 1 · · ___ · · Pol'q,ue .é .que a ~epublictt: Arge~tin~ ex.1g~ 

E esta. porção de doutot•es, entl'e os quaes .q~10 o mdividuo se.]a .catl~oh~oe nos nao -exl
muitos da.s nossas maiores summida.<les que a. grmo~ ~ Po1•que?. P~Is _la nao_ sabem ·o que 
exercGm e que nü.o prat:cam a V[~ccinação é~ llber~a.de, })Ol~janao terao uma conce
jennet•ianna? _ . p~!ao d_e liberdade 1g:uaL á nossa ~ . .. 

São obrigados u. fazel·a., sii.o obrigados a _ Entao o Estado la é uma cousa e aqm e 
C·JDtl'ariil.l' a -profissão, a . contral'iar as . suas outrLt ? . _. 
crenças ! . _ Qual del'e ser o pref~r1v~l ? 

E' out1·o atteutado contl'a a liberdade de Qual deve set' o -.cr1ter1o pa.ra se esk~be-
crenças! . lecer a preferencia.? . . . · _ . 

Tem por força o Estado d.e l)l'atica.r uma ·Porque é que .prefer1mos o de -- cá .? Por
certa doutrina u.cceitem-na. ou não e nãoteem que é que p1•efer1mos o Estado agnostrco, o 
mais a li.hercta'ue de praticar a sua, profisissão . E~tado ioter~c~nsti!,ucional absolutamente 
.de ,-accordo · c.om . sua dout1·ina ~ E' a decre- le1go em mate1~1a .desta ordem? 
tacão pelo Es.tado deuma uoica 4outrina, a . E' pol'que pl'Oclamamos a lib3l'dade . ab
allopo.tLüa contl'a homeopatlüa. · soluta.1 Não ; esta nem o proprio Estado 

·Em summa, o E':ltttdo ou o. individuo que o tern e é por isso que não lhe dou a liberdade 
exerce, .pQ.ra não nos illudirmos., dará o cunho de proscrever a nós outros tt nossa pela 
ofllcia.l.e compulsorio a certas tlleorias rela- fó1•ma po:r que o faz, 
tivas á. ,;su.ud.e 13 á molcstia, dect•etando a _· -0 Estado em outros ·.paizes ... ctpulsa os 
subordinação .do .corpo .de todps os · .chefes de_ .Jesuítas o prohíbe conventos. 
·ramiUa:·Intilh.er .e <filhas á inspeoção e· intG~r· • . E' o caso da Suissa. Ser.a o nosso?- ·Não ; 0 
venção' . cHnica . ·obrigatorill, dos- medicos que. um outra . concepcão ·de Estado. _ .... 
elle-llomear.isto ê, o Go~erno dacr.eta ·mo-' ,Quando se diz Estado . te~os que distinguir·· 
ralLda.ds; .e idoneidade. para · os pr.o.ft.s.üonaes e . as varias concepções de Estado. · 
para as doutrinas medicas que .impõe e con- ~Elle coage .•. 
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E' o caso do art. 298' do do ~nti'go Codigo « .. ~ nas ·pessoas que, . por astronoirlia, 
·Penal: · · vendo primeiro as nascenças da pessoa;, dis-

~~Pt'opagar por meio de papeis im- : set·a.m alguf!l~ ~o.usa~ segundo o seu. juizo e 
pressas, lithographados ou gravados, r~~as da d.lta :;menCla.» . •. . 
qu.e se· distribuíre~ por mais de 15 . . E ~ Iwro~copo JUe eUe~ n~S· tn,~m. olha~ 
pessoas, ou por discursos proferidos pAr~ as co.nJunc~oes d? Sa.t~nn~ e Marte e.d1 
em publicas reuniões . doutrinas qtte zem. «Fulano_ va.e ter va::-10la,. é potenc1al-
di1·ectmnente destruam ;~s ve1·dades fwn.- . ment~ Ul\ va.r;~~oso! » .(R;t~o.) _ · .. _ 
damentc,e· da ex· tew·a de De 6 d Ah1 esta o ,.,lcW de cJviliz~çao a que c~e 
in~mo!'tatldacle dat~lm~~ t s e a .gamos, ~esta. hor~ i~~e se (liz da. Ropublwa. 

Penas-De prisão por quatro mezes : Federat~ va do Brctz . 
a um anuo e de multa c0rrespondente. O Sa.PRESIDENTE-Lembro ao nob1'e Depu-
à meta.de do tem11o.» tu:do que est(t finda a hora. · 

Po1~tanto· «J}l'opagar por mero de· papeis 0 SR. BARBOSA L:nrA.- Vou terminar Sr. 
~ lithographados. ou gravados; por mais dê 15 Presidente, V. Ex. terâ uma, pequena tola
pessoas, doutrinas que dieeetamento des- rancia, que eu concluirei. 
truam <~S verd'\des fundamentaes», da doutri· o Governo, ao da1• {o1·ça m,aterial a certa 
na jennel'iana: pena de tres mezes de cadeia dotürina, escolhe, ptufere uma dentre muitas: 
e multa. correspondente. Ou então o Est:tdo é qual 0 crlterio 1 0 uumero de adeptos? Em 
-li v. V da Oed. tit. UI e no tit. XriT-pre- scíencía, é temeridade; si o numero de ade
occupado em reprimil' a sodomia e não as ptos bastasse, o Estado. refaria o <.tl't V da, 
manifóstações da feiticaria. E' dema.is! Não. Constitulçã.o do Imporia, sm~ia catholico. 

· Quanto â feitiçaria está no nosso Codigo Pe- Pois, .lJara o cathollco, a alma, a sua salTa-
na!. Est1:l. cli1•eito na nossa. Constituição'? ção, não valem mais qu~ o corpo? 

Não. Logo ha na nossa Constituição urna 
porç·ãode restricções a que 0 Estado se ar- Como impõe ~acclna'? Como teem variado 
roga o direito de legislar, seja là como foe. os vaccinadores! ! 

Quando publicar n[\ íntegr<t, 0 men dis- Já mostrei isto: primeiro, é a vn.ccina hu-. 
. curso, trata.t•oi ele inserü• a titulo do .lem- ma.nízada ; depois, a vaccina hmnanizada. 
brança, algumas citações sobt•e os q_ue eram não serve: é a vaccina anim11l; depois a 
punidos. vaccina animal não basta,: é preciso revac-

Eisto de dinheiro, para que ::tccusar, nós c inação; depois, é preciso .1•evaccinação de· lO 
temos no regulamento. o sujeito que c1uizer em .10 a.nnos ; depoi~, o prazo 1e 10 .... ~r1nos ~ 

. arranja1• um fa1·nelzinho 0 augmen·car 0 reu mutt? l~ngo: ~ peec1so q.ne seJa. de o u.nnos ) 
mealheiro é sahir· e indagar onde é qne tem. de:po1s, e pr~crso qu~ SeJa de ~ am1os ; de_

. gente de feitio do tuberculosos,de beríb~eicos, 1 po~s, é l?remso asepsra, é preCJso ~1ue o _h
de empaludados, etc , e correl'_ a denuncia.r; qnhlo seJa_ bem pre!~a_;ado, emfhn, e pr~ms.~ 

·porque, como 0 dono <Ia casa nao denunciou, u!nn. po~çao ~o cou.,.ts! contanto que o tndl 
é passivel elo multa de 50$ e 0 delator v1d~o mto seJa. potencli.tlmente um cloento de 
apanha 25$, quantia, que cot•responde a var10la. . _ .. . ~ , . 
esses 2$ do 'tempo de el-rei D. Felippo, por· L~ve ~nc.Isao. mumsculn,, b~:s~a pa.ra ~ntro· 
que estas conclemnações são philippi.na.s. duz1r 2 mcon?w, Cj.UQ <~ syplulls p:Jrpetua do 

Lá, é si for escndeiro.. . geraçao em get'?-9ao · · • . . 
Aqtti si -'o individuo é p1•oletario, ha. de Qu.e é a s~plulls, quo e a va.l'lola, q.ue é a, 

submetter-se, qtter queira quer não. vacc_ma ?_Nao sabem elo pon.to do v1s.ta ba-
Agora., si o individuo é general, é Depu&ado ct~.,r101oglCO» • . . . . . , 

· ou conde é outra cousa.; porqne é ue oscudeü•o . E na~ sab~m; Roger d1z: que a. syphllts c 
pa.ra cima. . . . «lllfecçao CUJO agente é desconlJ.eCLdo. » 

Vejam si não é o ca$o aqui. Qun,es os seus germen~ ? Não con:heeem os 
Você ê doente potencialmente de variola;.

1 
gerrnens ; e ninguem gM'an,te q'lie· n-ão possr.t 

tem que se vaccinar. o germen da moi estia . entra1• no conjuncto 
Pois estão incorrendo em plena Ordena- das roa.cções provocadas por essas intro

ção Phi![ppina, liv. xrn, tit. III, talvez missões, por OSSlLS incisões indiscretas. 
« dando a entender que lhe foi rovelado «0 Es,tado na concr.~pcão islam.ica, decreta 
por Deus ou por algum s:tnto, ou em visão ... :. hygieno, pelos mesmos fundamentos: 

Então, é o caso da visão: tiveram visão e Taes costumes pod·em ge1•ar males, de oude 
ouxe.rga1•am essas cousas todas !. . . cumpre presc1•ever, vinho, cn,:cne, etc.~ 

« ••• ou om. sonho~ ou pol" qualqum• outra . Sim. <4:Este modo de proceder póde pro" 
maneh•a; porêm,. isto não haverá .logar ..•• » duzir males contagi0sos, a. morphéa, por 

Ah r está ahi a sah-i:da.. E, confesso que a.l ex.emplo, ou, sobretudo, a lepra,. tão. com-
. sahida é uma. porta larga. · mum no Oriente; então, curnpt•e prescre-vm•, 
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prohibir esse proceJimento::., mas aqui . Se DOCUMENTOS A QUE SE REFERE() REQUERIMENT<P 
prohibe com cadeia.',,, -. VERBAL DO SR. BARBOSA. LIMA 

E'. o mesmo fundamento: comer carne de 
;porco naquelles climas, é preparar o indi· 
vi duo para facilitar a exp!Lnsão da mórphéa; 
então, o Islam, o commendador dos Crentes, 
o kalifa, que reune em suas ·mãos o poder 
espiritual e o temporal, . prohibe, sob fortes 
pena.s,que o individuo coma carne de porco. 

Ahi,porém, a. sancção é theologica,castigos 
e premios post mortem, donde theocracia ; 
aqui, a sa"[J.cção é cadeia, violencia. material 
em favor da victorh da . concepção da 
sciencia de onde aquillo que, não Augusto 
Comte, mas Stuart Mill, chamou· pedanto
cacia, Contrapondo-s.~ â th.ei>cracia do pas
sado e á sociocracia ·do futuro, Stuart Mill 
teve a feliz idéa de crear o . termo~ pedànto· 
c1·acia.-Na theocracia, a imposição de touas 
essas cous1s sefJ.zia por meio das doutrinas 
theologicas; a sociocracia se caracteriza pola 
separação entt•e o uoder tbeorico ··e ó poder 
pratico, entre o pJder que aconselha _e o 
poder que manda; ao pass'l que n~ peda·nto
cracia revive-se o despotismo, não 'em nome 
da theologia, em nome da $cieilcia. eom o 
coice de uma do ·soldado · que vai bater á 
porta dolar; princfpa,lmente do pobre. · 

Vou êoncluit•. - ' · · · · 
Pri~~ipiis obstq: 
Estou citando um .à.phorismo acceito por 

todos os_ medicos. -
Eu bato-me contr,\ o projecto eni dÍS· 

cussão, não sómente pelos males immediatos 
que ·pôde t1•azer, mas paios symptomu.s, pelo 
annuncio de que é uma ba,ndeira denegrega~ 
da pela serie de males que va.e acarretar. 

E' por isso que estou me mantendo nesta 
tribuna, e me1•ecendo a _benevolencia. de 
meus honrados collegas, cu,ja . tolerancia eu 
dese,java ver implantada de .· pr~ferencia ao 
l'einado de qualquer dictridura d'este ·sacer~ 
docio aca.r:lemico de beca: vestígio dáS vestes 
tal:\res do sac~rdocio antigo; deste sacàrdocio 
de béca contra o qual eu, e acredito -que to· 
dos que ama·tn a Republic!L, hão· de protestar 
por todos os meios, (llluito bem.! muito bem! 

\ Palmas no recinto e nas gale~·ias; O orado1· 
I é abraçado por seus· coUegas). 

Fica a discussão adiáda pela hora. . · 

O Sr. Presidente - Na fórma da 
lettra A do art. 86 do Regimento, submetto 
a votos o re,tuerimt3nto do 81•; Barbosa. .Lima, 
para·serem. publ~ca.das no Dia1·io do -Congresso 
as representações a que· se referiu. 

Os senhores que approvam o requerim~nto 
queiram levantar-se. (Pausa.) · . . _ 

Foi approvado. 

Jl.epresentação cont1·a a vaccinaçtío obrigatorür 

Cidadãos Membros do Congresso Brazileiro-.
-Os abaixo assigrza.dos, residentes na cidade · 
de .Petropolis, convencidos . da gravidade 
do . momento .que atravessa a ·. Republica 
Brazileira, pelo facto de acha1·-se.·.em dis
cussão, sob imminente ameaça de cégo ani~ 
quilamento, uma das mais bcllas conquista,s 
políticas .da humanidade, entendem tambem, 
como já tem sido dito por mais de uma vez, 
que todos os meios humanamen.te emprega
dos, no sentido de impedir a viola.çã;o de nossa, 
libe:rdado pessoal Q domestica; ser>ão plena-
mente justiftcaveis, em face mesmo da enol;'-, 
midade do attentado. Com e1fe.ito, quan,do
se contempla o conjuncto do passado . mo: 
derno .é muito commum encontrarmos os di
versos governos accideutaes . (Parlamento Ou 
Poder Executivo), sériamente empenhados 
na manutenção da ordem .pu1>lica ou na pro
cura. da · obtenção da felicidade. da maioria. . 
na Nação, não recuar de-ante do emprego da
força bruta., indo mesmo até á p1•atica da:
~ai:S requintada violencia .. CJiltra _as pessoas, , 
e rontra, as famílias de seus adversarios. 
Assim é que, sob prote~to de salvar .a· ahna .. 
do individuo, se queimou muito corpo :v:lvo: 
aqui na terra. Os primeiros cultivadore.:; da 
chimica foram consid.erados, pelo~ detentor.~-' 
do pode1• de então, como feiticeiros, energu-· 
menos in!3u ra v eis. Descat•tes, como deveis. _ 
saber, não ·se sentindo á . vontade em sua 
p:ttria, fui obrigado a pedir abrigo á nobre 
filha do grande Gustavo AdolphJ que domi· 
na v a em um dos paizes do norte. A sciencia 
toda foi elaborada, raríssimas oxcepções; 
com a indi1ferença, a má vontade ou me~:~mo . 
com uma atroz p:~rsoguição movida po1• 
parte das innumera.S dieta duras · theologico-
militares do Occidente. . 

Entreta.nto, a evoluçã·o cspit·itnal se ópe~ 
rou, ao homem foi permittido o pensar liyre- ' 
mente, a posse definitiva ·do seu corpo tor
nou-se uma realidade . e a invi"olabilidade· do' 
lar domestico ficou sendo uma cousa sagrada. · 
E' precisamente contra. esta.s ·dua.~ · ult.inias 
victoria.s politicas de nossa especi~, ganhas; 
at1•avez de seculos inteiros de dor, onde pre
senciamos se derramar tanto sangue gene- · 
roso e bom e correr tanta. la.gt•ima. pura a
innocente ; é contra estas duas victorias po
litica~, repetimos, que se insúrge o· despo
ti~mo sanitarlo. Todavia, . a mesma me~i· 
tação do passado nos tranquilliza poderosa .. 
mente, quanto á insignitlcancfa 1l'nal das ·in: 
vestidas metaphysicas · mais ou menos inter. 
esseiras dos . Torquemadas conteniporaneos~; 
contra aquillo que já. pertence d~. fa.oto _aó 
patrimonio moral e político de toda a Nação.. 
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culta. Porque,me~mo Ejue pMse a. lei na.sduas 
casas do parlamento, não só eUa. será. de mui 
curta duração, como provocará. da :parte dos 
homens dignos e esclarecidos enorme reo.cção 
popular ·cujos jnequivocós symptomas a 
ningtiem é mais licito duvidat·. Apenas o que 
os abaixo assignados dosejam é que a rrdem 
publica., já de si tão perturbada., em vit•tude 
•ie um conjuncto de fatalidades soc:aes c mo
ra.es, que não vem ao c<1.so examinar ago1•a, 
não seja o.inda mais ana.rchiza<la pela intro
ducção ·de medidas íy1·annicas, tendentes a. 
aggra.vat• doloros:.~.ménte o estado inevita.veL 
de convulsão chronica do organismo po1itico 
brazileiro. 

Dentre o.> signatarios -da presente repre
sentação alguns act•edttam na etlcacia. pro
pbylatica da vaccinaç:'io contra a variola,mas 
não concordam absolutamente com o em
prego da força physica, como meio de repres
::Jão~ nem contra as suus pessoas, nem contra 
as pes.soa.~ de seus filhos. Eis a}Ii, cidadãos 
Membros do Cong1•esso Brazileiro, os princi
paes motivos que nos impelliram tambem a 
vir appellar pa1·a o vo~Eo altruísmo e pn.ra. a 
vossa razã.o, como dizia 'o sabio José Boni
facio. Confiamos, outrosim, quo mais uma 
vez a boa ·causa Eeja vencedora como em 
ta-Dias outras occasiões co1eb: es no seio do 
pa.-I'lamento brazile1ro. · . . 

Petropólis, 23 de agosto de 1904.-Lupel'cio 
Hoppe,..;...Jv.lio de 111ow·a.-Ltti<: J • . Pe,·eira 
Bas~os.-Heit01· Leuy.-Manoel F. ·And,·ade.
Manoet Lui.; 1l1Mtins.-Jocio Raede1· .-Hen-
1·ique Rae te1·.-J. Ceub1·a, partidario conven
cido da efflcacia da -raccina, -mas inimigo d4 
violação da liberdade individual.-Ca;olos A. 
da Sil'Va Lei.te.-Jose Sieber.-João Dttl!rte 
Si&-ue'i1·o. (vaccinado e revaccinado) Joa.o José 
!la Silva. - · · 

Directoria do Centro das Classes Opera
rias, 29 de agost,• d~ 1904. 

Exrn. Sr. :Or. Barbosa Lima-Em nome 
do presidente, D-i·. Vicente de Souza, envio 
a V. Ex. as listas de proteato contra a vac· 
cinaçã.o obt'igatoria, de diversas associações, 
quo subse1•everam a mensagem, que este 
Centro. -contlou ao eleva.do merito e patrio
tismo · do V. Ex., pa.ra ser apre_sentada ao 
Congresso Nacional: Iistus para serem . apen
sas ás domais que acompanham a referida 
mensagem. · 

União, Paz e Justiça.-A.l{redo Jansen Ta~ 
,arc1, 1 o. secretario. 

CENTR.O DOS OPERA..RlOS MARJ\IORISTAS 

Lista pa1·~ assignatutas dos. ope1·a1·~os e pro,le• 
tarios q?he protestam contra a 'Vacqi?Jaçlto 
olJr ioatoda: 
José Barbosa da Silva. 
José de Pinb.o Itiheiro. 

Augusto Henrique dos ·Santos. 
Manoel Francisco dos Santos. 
José 1le Castro Va.squez. 
Jos~ da Cunha Mauricio. 
José Peres Goozall•z. · 
Joaquim Sohres Pinto. 
DomingosJo~é :Mattos_ 
Mnrcelo Martinez Sarelina. 
Joaquim de Oliveira. 
Antenor Yictorino. 
João Tl3ixeir::~.. 
Domingos Fidelassora .-
José Alves Ramalho. 
Joaquim da. Silva Monteiro. 
.Tosé Lat3.. · 
Pndro d· .. Silva. Filho. 
Arato Teixeira Velludo. 
João Garcia. Pcrez. 
Antonio Maria da Cruz. 
Joaquim da Silva L:\ndreira.. 
Ail tonio da Silva. Pinto. 
João Bci.pti:;ta. de Azevedo. 
Bruno Jtlliano. 
Antonio Dias da Codtl. 
.Tosé A veleira. 
Tancrecio Silva.. 

· Francisco PereiL·a da Silva .. 
Sebastião Carlloso uc Paiva. . 

· Manoel Francisco Mol'eicn, presidente. 
João Arzua dos Santos, vice-presidEmt~: 
Francisco Pinto Soa1·es, lo secretario.· 
Pedro Muylaert, 2° secL'ctario. 
.João Gusmão Sanches. l'J thesourciiro: 

• Alfredo Teixeira Vclludo, :~o thesomciro. 
.Toão Garcia. Po1•es, procurador. 
Fabio Monghini. 
Custodio da. Costa,, 

· Menghini Antonio; 
.João Augusto do Azoved0. 
.Joaquim Luiz Gomos. 
Manoel Rodl'iguos Aroias Pinto. 

·Francisco Rodrigues Moreirn .. 
Paulo Feri'eira. dos Reis. 

· Basilio Aureliano. 
Luiz Arzua dos San.tos .. 
Bernardino da Silva. 
Antoni.o Lopes de Sá. 
Francisco José do Souza. 
Joaquim Fernandes da{'osta 131'1\ga. 
Apotonio Garcia. 
Lu;z Gun,rico. 
José de Souz:1 Azevedo-. : 
.João Sobral Pm•es. 
Quinttno Rodrigues Baptista. 
Mario Pa.tretti. 
.Agostinho Arara. 
Viceozo Pa.dubeni • 
. Pedt'oOra. 
Rodolpflo da Silva. 
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Joaquim Vicente da Costa. 
·. Udurico Venezia. 

Antonio Ferreira Campos. 
José Ferreira Campos. 

CENTRO DOS OPERARIOS EM FERRO YIAS 

Lista de assignatuvas . dos operarios e prole
tarios .gue subscrevem o protesto contra a 

· vaccinaçll'o obrigatoria 

Virginio Augusto Pinto. 
Julio Luiz Pinto. -
Antonio Ferreira da Si! v a Bal thazar. 
Alfredo de Souza Almeida. 
Manoel Coelho Villarinho. 

· Camillo Rodrigues Alvares. 
·José Francisco da Veiga. 
Joaquim Pereira Lemos. 

ASSOCIAÇÃO DE ESCULPTORES DE ORNATOS 
EM MADEIRA 

Lista de assign attwas dos operm·ios . e prole· 
tarios que p1·otestarn contra a vo.ccitiaçêío 
obrigatoria · 

Angelo Zenatti. 
José Zena tti. 

. Theresa Zena tti. 
Mario Zenatti. 
Raul Torres. 
Ma.ria Torres. 
lzaura Coelho. 
Gandido José Ferna.ndes. 
Maria Barbeitos Costa Lima. 
. Alice Emília Barbeitos. 
. Octacilia de Souza Fernandes. 
Ataulpho da Costa Lima. 
Nelson Ly(lio Fernandes. 
Aristides José Vioira. 
Emilia Martins Lopes. 
Jacob H. Del'ich Pem. 
Julieta Derich Pem. 

·José Antonio Vieira. 
Oscar Simões. 
Manoel Coelho. 
Olympio da Purificação. 
Joaquim Soares dos Santos. 
Celestino da Silva Campos. 
Eduar<!o José Leite. 
João Baptista. Soares Leite. 
VaJdemiro · Langone. 
Conrado Rude!. 
Antonio Sarrone. 
Eduardo La vagnini. · 
Carlos Soares dos Santos. 
Amadeu Polli. · · · 
Manoel Gonçalves Bailiz. 
Antonio A1 ves. · 

. Antonio Ferreira. dos Santos Junior. 
·· Porphiri<rAugusto de Campos. 

, Jolê Estorino. · 

Carlos L.'\uria. 
.Joaquim Passareue·. 
Victorino Nunes Guerra. 
NicoUw Carusso. 
Fràneisco·Jorge. 
Francisco Botim. 
Manoel do Almeida. 
Miguel de Almeida. 
Antonio Anastacio de Almeida. 
Maria Roza Almeida . 
.João Dias Fernandes. 
Anselm a: Dias Delgado. 

ASSOCIAÇIO DI~ EiCULPTORES DE ORNÁTO,S EM 
' l\IADEIRA 

Lista. de assignatw·as qge subscrevem o pro
testo contm a vc~ccirwçcio obrigatm·i(~ 

Oscar Ba.1•reto . 
João Cornelio. 
Adolpho Maximo Pinto. 
José Schubert. 
Francisco Haita. 
Casemiro Francisco dos Santos. 
Julio da Silva. 
Francisco dJ Assis. 
Indalecio Forreira Dias~ 
Cesar Leegey; 
Isal tino Souto. 
Ma.rcolino do Amaral. 
José Procopio da Mello. 
Alexandrino Gonçalves Ordelher. 
Guilhet•me · A 1 \r os Tones. 
João Antonio Ba1•reto . 
João de Almeida.. 
Euclides Pereit•a Gonça.l vcs . 
Luiz Gonzaga da Trindade. 
Horacio Ma1•tins Teixeira. 
Chrispim Teixeira da Silva. 

· l\Jia.noel Te!:<eirn. da. Silva .. 
Americo Tei:<eira da Silva. 
João Dias Fernandes Juuior. 
Alice Dias Fernandes. 
Domingos Dias Fernandes. 
Conceição Dias .· Fernandes. 
Christina Dias Fernandes. 
Angelina Dias de Freitas. 
Manoel Alves de Freitas. 
Francisco José Ferreira. 
Sebastião Luiz de Almeida. 
Josepha Polli.: 
Angelo Polli .• 
Ame rico Polli. 
Idylio Polli. 
Anna Poli. 
Antonio F'reder lco Ehriah. 
Alfredo Carlos Ehrich. 
Josephina. Ehrich • 
Maria Julia Ehrich. 
:Guilhermina. Baptista. · Ehrich. 
'Agostinha. Ehrich. 
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Maria. Francisca dos Santos. 
João Soares dos Santos. 
Luiz Soares dos Santos. 

O Sr. Presidente-Estando adean
tada a hora, designo para amanhã a se· 
guinte ordem do dia: 

Primeira. parte (até 3 ho1·as ou antes): 
.Pedl'O Alexandrino dos Santos. 
Augusto Araujo dos Santos. 

1Fernanda de Oliveira Sobral. 
·Celestino Azeredo Coutinho. Continuação da 2a discussão (lo projecto 

n. l56, de 1904, fixando a despeza do Minis
.:A DIRECTORIA DA A. PROLETARIA D.-1S o. F. J terio da Guerra p::tra O exeecicio de 1905; 

B. E GAZISTAS Discussão unica do projecto n. 160, de 
1904, relativo <ts emendas do Senado ao pro

. Lista~ de assignatw·as dos operw·ios c iJi'ole- jocto n. :320 B, de H.l0:3, que mod.ifica o de-
tanos que p·totestam contra a l.l(!Cc inc!çr.To 'ereto n. 3.346, de 14 de outtibro Lle 18!:17, 

· obri gatoria: consolidadas nclio, com o vencido, as disposi-
. , . ções do mesmo decreto, com o parecer da 

A Duector1a_: Commissão de Constituiç-ão, Legislação o Jus-
Presidente, Alcebiades Pacheco do .-\.ma-1 tiça; . 

·ra.l.. . . . . 2a discussão do projecto n. 132 A, de I 90·1, 
. ViCe-Presidente, Alberto de Oln<üm:t Mar- elevando a Collectori:1 de S. Luiz, no Est:1do 

rt ms . de Rio Grande do Sul, (~ ca.tegoria. de Mesa 
1 o Secretario, Arlindo Ribeiro . de Rendas do 3a classe, com p:wecer da Com-
2o Secretario, Eloy José Corrêa. missão de Orçamento ; 
Thesoureiro, João Dias Feno. 28 discussão do projecto n. 82 A, de 1904, 
Procurador, Hila.rio Dionisio c. Go :-nes. devolvendo a D. Maria Cn.rolina Nabuco de 
Conselho: Araujo a pensão de 3:600$ annuaes, conce

dida á sna finada mãe D. Anna. Benigna Bar
roto Nabuco de Araujo, viuva Jo Sen-ador 
José Thomaz Nabuco de .:\raujo, eorü p<n·ecer 
da Commissão de Pensões e Contas ; 

Emílio Fassano. 
Felix Manoel da Costa.. 
Clemente Franch:co Guimarães. 
Lourenço Braz de Lima Guimarães. 
Arlindo Coelho Campos. 
HostHio Borges. 
João de Deus. 
Francisco José Ribeiro Junior. 
Antonio Jarcone Sobrinho. 

· Carlindo Amaral Vianna. 
Jacintho Palermo. 
Felippe Soares de .Andrade. 

-João Pimentel. 
Antonio /França. 
Aurelio Nunes. 
.Julio José do Espirito Santo. 
Antonio Vicente dos Sn.ntos Tota. 
Antonio Alves Carneiro. 
José da Silveira. 
Alfredo Augusto do Amarál •. 

:Henrique Correia Gomes. 
Eduardo V era Ramos. 
Epiphanio Adelino Pinto. 
Benedicto Rosas dos Santos. 
·Carlos Fonte Leal. 
Elias Monte do Caormo. 

.João de Oliveira Castro. 
.Joaquim Gonsa.lves Pinto. 

Vol. IV 

3:~. discussão d.o pl'ojecto n. 244, de ·l 90 I, 
autoriz<tndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guer·ra o credito ex1;raordi
nario de 1 : 178$567 para paga1• o ordenado 
devido ao mestre de musica aposenta(lo da 
extincta companhitt ele aprendizes at•tifices 
do Arscual de Guerra do Rio Granue do Sul 
Lourenço F1•ancisco da, Cunha; 

311. discussão do projecto n. 144, de 190<1, 
autorizanLlo o Podor Executivo a abrir ao Mi
nis&erio da Fttzonda o credito de 292: 80~$282, 
supplementar (t rulJrica do n. 12 do art. 25 
da lei n. 1.1"15, de 31 de dezembro de l903; 

I 
Discussão unica do parecer n. 22. de 1904, 

sobre a indicação dos Srs. Bricio Filho e 
Paula Ramos para que seja alterado o art. 79 
do Regimento Interno. 

Segunda parte (ás 3 bo1•as ou antes): 

Cont,inuação dn. .2a. discussão do projecto 
n. 12l A, do 1904, do Senado, tornando 
o b rigatorias em toda a Republim~ a v:J.ccina
ção e revaccinação contra. a varíola, com 
p :1recer da Commissão de Instrucção e Saude 
Publica. e substitutivo do Deputado Erico 
Coelho; 

Continuaç.ão da discussão . unica do projecto 
n. 16 A, de 1.904, relativo ás emendas aoddi-· 
t ivas ao projecto n. ~48', de 1903,- do 

88 
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Senado; que declara ser applicavel a dis- \ Senalo não deu o seu a$sentimerito, com 
posição do art. 1° do _decreto n. 938, d~ parecer da Commissão de Constituição,Logis-
29 de .dezembro de 1902, com rcferencia ao la.ção e Justiça. · 
art. 59, ns.I e 3 da Constituição, ~ó nos .casos 1 Levanta-se a sessão ás 5 horas e 20 miou
do citado art. 59, n". I e § 1°, ás quaes o nutos da. tarde. 

90a SESSÃO. EM 31 DE AGOSTO" D.E 1904 

P)·esidencia dos Sts. Paula Guiinm·!!es (P1·esidente), Oliveira Figueiredo (1° Vice-P'resi· 
dente) e Paula Guimm·!!es (P1·esidente) 

Ao meio-dia procede-se â chamada, a que Capital» ; e outra do Sr. Thomaz Cavalcailtí, 
respondem os Srs. Paula Guimat•ãe~, Oli- concebida nos seguintes te1•mos : «Fica o 
veira Figueirodo, Alencar Guimarães, Tho- Poder Executivo autoriza.do a despender· 
maz Accioly, ·wanderley do Mendonç:l, Joa- c.:>m acquisição de· material bellico .até a 
quim Pires, ânthero Botelho, Luiz Domin .. quantia de 7.524:516$674,. ouro,. redtante·do 
gues, .Gonçalo Souto, . Izidi~.o ·.Leite; Çelso- de. credito vota:J.o p<>la lei de 5 de julho de 
Souza, Bricio Filho, ~-l~l)xellas Galvão,·Jt!.;: 1893.» 
viniano de Carvalho,:. ~njiíüngos Gúimarij.es,,. Estas emendas são infringentes de expressa 
Qa1•cia -Pires,.:Binto.Dailtas, .13ernardoHor.ta,· 'disposição regimental,§ 1°, art. 184. . · 

· GalJino Lore.to;· Sá Freire, Eaurindo Pitta;· :. · 
Fer~·eir·âf·: Lima, Mauricio de Abreu; Ctwlos· ;·.o Sr. Alencar Guimarães 
Teixeira;;Brandão,,_Estevam:L.obo; .. Bm~nardo (fo SecJ·etario) pl'Ó~ede ·á leitura do seguinte 
Monteiro) J osê . ·Bánifacio, .... Car.los :Peixoto 
Filho, Carneiro de -Rezende, ·Buono. de Pai v a, 
João Luiz, A:tves·,<Bernardes dói :Faria,,:La~ 
niounier Godofredo'; ··Hom•iqueSalles;:cârlos· 

'' Ottoni, · Man·o'el:Fulgencio, Olinthoc) R~ beiro; 
Olegario · Maciel'! ';Wences~au. Braz;• 9~~~ão 
Carva.lhal, Moretra.· da Silva, Bernando·.de 
Campos, .. D.omingue3 . de .. Castro, .. Arn'qlpho 
Azev-edo;·. ·Ferreira . Braga, · Eloy ·chaves, 
Francisco Maltà, · Hermenegildo :de Moraes, 
Bernardo. _An-tonio~ Candid&:iJ.e Abreu, Carlos 
CavalcaJ:tti'i,J~aul"a. Ramos, '\Abd.on Baptista, 
Luiz Gua:lb:er.to, ··Marçál ·Escobal', · Vic"torino 
Mon.têiro,·:V~spasiano de Albuquerque, Diogo 
Fortuna~ e· Homem: de carvalho. 

Abt·é=-se a sossão·. 
E' lida e sem debate. approvada a acta da 

ses~ão antecedente. · · · 
Passa-se ao exp::Jdiente. 

·'EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Sr. 1 o Sccretar.io do ;§~hddo, d~ 30 

do corrente, communicando !tei' sido pro
mulgada pelo Exm. Sr. Presidente do Se
nado, na conformidade do disposto no art. 38 
aa Constituição, a resolução do Congresso 
Nacional, concedendo prorogação, pol' 1cais 
um,,, anno, da licença em cujo goso se 
aç[rt. o,\Dr:. Samuel da Gama o Costa Maê:.. 
D~w.~~fit dq quo transmitte . um dos :t:.,a$p~
cti:y~Q~t}iutogi·aphos da referida resoluçao.~ 
Inteh?a\.ia. Archive-se o au~ogt'apho. 

·Requerimentos: 

De Manoel Lopes. Corrêa. Lima, -pedindo 
!'elevação da PJ."eScripção em que diz terem 
incorriclo os som tutelados para receber o 

. .• meJo soldo e montepio a quo teem os mesmos 
Q ~r. p.resJ.dente--:- Doclaro em direito, como allegam.-A' Commissão de 

temp,P::O.,u~.foram llontem a~resentadas. ao. Fazend·t e Industl·ias . . 
Orçt~,m.e.nto . da Guerra ·duas emendas que · ~ • ·. · 
não:.podem se1• acceitas pelá>Mesa: umá do De Fellia Teixeira. Ribeiro, reclamando· 

· .sr.XJrhvello Cavalcanti, que diz:· «Ficam ex'· ·contra. o modo porque o Tribunal de Contas 
•..• tenSJV:oS ao mestre geral e contra.-mest1•e da interpretou a lei d l 1~ de janeiro do ~orrente 

· •• fabr:ica/de polvora da Estrella. os vencimentos, anno, mandando rever· os processos para 
.. reg,ª~~~ts .. :e -vantagens· que gozam os mostrei percepção do montepio e meio soldo.~ A' 

e coiltra•mestrcs do Arsenal de Guerra desta Comm1ssão de Orçament.o. 
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Fici1 sob1•e a mesa, até ulterior delibe
ração, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o Além dos officiaes do exercito de 

que trata a lei n. 981, de 7 de janeiro de 
1903, contarão tamb~m a antiguidade, da 
data da respectiva commissão, os officiaes 
commissionados qlte reunirem OSl seguintes 
requisitos: 

1 o, sl.rgenteação e exame pratico de sua 
arma; 

2'', terem sido commissionados em serviço 
de gnel'r<.t e contarem, pelo menos, um anno 
tle e:lfectividade no mesmo serviço; 

· 3°, terem, pelo menos, um elogio por bra
vura; 

4'', provarem bom cJmportamento civil e 
milibr. ,_. 

A1't . . 2. 0 A fé de officio dos officiaes que 
estiverem mts condições da presente lei será 
directamente remettida ao :Ministcrio da 
Guerr.t p:.tl\t os devidos fins. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
c0n trario. . 

sâia das sessões, 3r de agof:to do 1904.-
A1·nolpho A.:revedo. · 

E: lido e vae a imprimir, para entrar n·a 
ordem dos tr<tballtos, o seguinte 

PAIU:CEI~ · 

N. 24-19J4 

Inde(e1·e o l'equc?·imento em que os opeta1·ios 
da Falo·ica de Cartuchos e Arli{tcios de 
t ltceJ•ta pedem que S~J lhes cedam passes de 
:2a. classe com abat·;'mento ele 75 °/o nc! Es
t;·o.da de Fm·1·o Cent?·al do B1·a~il 

Os. oper~rios . d<t F[tbrica de Cartuchos e 
Artificios -de Guerra solicitam do Congresso 
Nacional lhes torne extensiva a eoncessão 
feita á o.utros empregados federaes do abilti
mento de.75-0/o nas passagens em trens de 
suburbios da Estrada do Forro Central do 
Bl'azil. · · · · · ·· · 

Fazcl-o pa1•a . OR que agora o._ solicitam .. 
o obrigaria a proceder do mesmo modo para. 
com todos os outros, desfalcilndo assim a.. 
renda da Estrada .de F'e1•ro Central, já por . 
muitas causas comprometi.ida. Cumpre lem-
brar quanto são excepcionalmente baixos os·· 
prJços de transporte em trens de suburbios, 
exactamente para :favorecer áquelles que 
na residencia naquella zona procura.m mais. 
faceis meios de subsistil'. 

Assim, é a Commissão de Orçamento de 
parecer que não seja deferido o requerimen
to dos operarios da Fabrica de Ca1•tuchos. 

Sala das Commissões, 29 de agosto de 1904. 
-U1·bano Santos, presidente interino.-J<?·an-
cisco Sá, relator.-Lau1-indo Pita.-David 
Campista.-Paula Ramos.-Viclo1·irzo Mon
tei?·o. -Cornelio ·da Fonseca. 

E. lido e vae a imprimir, pn.ra entrar na ... 
ordem dcs trabalhos, o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 166- 1904 

Auto1·üa o Poder Execuiivo a ab1·i;· ao Minis
teria rJ a bulustria, Viaçao e Obras . Publicas, 
o c1·edilo ext1·aordinario de 1: 553~770 pcwa-
pagC!mento aos he1·deiros de Gerzt.il Homem-, 
de A.lmeida elos ordenados qtw deixou de · 
recebei' como telegraphista ele aa. classe da 
Repa1·ti<·({o Geral dos 'l'ele[JI"aphos~ ele 22 de· 
mcwço a 31 de dez :mbro ele 1895 

Por mensagem de 16 de julho do anno pL'O· • 
ximo findo, o Sr. Presidente da Republica so
licitou do Congresso Nacional a necossaria 
autorização para abrir ao Ivlinistcl•io da In· 
dustria., Viação e Obras Publicas o credito
especial do l: 553$770, para occorrcL' ao }la··. 
gamento dessa quantia aos herdeiros do tole- . 
graphista de 3n. ela.sse da Repat•tição Geral . 
dos Telegraphos Gentil Homem tl.e OH veira._. 
durante o tempo decorrido de 2.2 do março a 
31 de dczem bro de 1895. 

O l'eferido telegraphista requel'eu aposen· 
tadoria e esta foi-lhe concedida por decreto .. 
de 22 de março de 1895, nos t~rm~s-; do
a.rt. 487 ~o regulamento que . b:~.ixoJ!. .. i Ç~j:q: ... o 
decreto h. 1.663, de 30 de janeiro ~ d.~:{J:'894, . 

Aallegaç~o feita, de ecLtliparação de con- ,i;le . accordo com o n: I do art. 48lJ'49,já·· 
di~ões, não procede em absoluto. Só gozam ;çitado regulamento, Isto é, aposentadol'la., 
daquelle favor, por motivos de ordem espe- ~xtraordinaria po1• achar-s3 impossibil~_tado,: 
cial, os . empregados da estl'tda, os do Correio ·de · continuar no ~esempenho do . empr.~go~ :· 
ambulante e ca1•teiros e os -estafetas ambu- contando,po:·ém, 10 anno~ de serviço no.,Xele·:. 
]antes do Telegra.pho. Quaesquer outros não grapho. Tendo-se verificado mais t::\rd:_àq#'t : 
estão, COJUO _~.ss.es, _ obrigado_s, pela. prQpria esse funccionario não contu.va 10 anno~~~~,F,:: 
na.tui·eza do serviço, a ft•equentes-viagens serviço 110 Telegrapho, mas que se invMi,~~~\ 
que. '_lhes reduzem os escassos salarios. E no desempenho do seu cargo, qua.nd(), en~r~-: 
por isso, aicda o anno pas3ado, l'ecnsou o regado de uma das estações do districto tele
Congresso u, extensão de igual mercê a di ver- graphico do E~tadodo Maranh~o, recobet?- ~,.· . : 
sas out1•as cla.ssos de empregados. . choque produzulo por uma fa1sca. electr1ca.., •. 
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sobre o apparelho em que trabalhava, foi 
alterado o decreto de 22 de ma.1•çoe conce
dida por d'ecreto de 10de agosto de l896a 

:sua aposentadoria, nos termos do n. 2 do ci
tado artigo .. 

o n . . 2 doi 8ol't. 481 é. assim concebido: 

~<A aposentadoria extraord'ina.ria póde ser 
conced1da ao empregad'o que, independ-ente
mente de qualquer outra condição, torne~se 
lnhabH para. o serviço, pot' desastre resul
tànte d'o exerci elo de suas funcções, por feri
mento Oll mutilação em lucia no desempenl10 

· do cargo, por molestia adquirida no serviço 
ou na pratica: de algum acto hnmanitario ou 
de dedicação â causa publica .. » 

Publicado o primeh•o decreto, foi preen
chida, dtl accordo com a lei, a vaga. aberta 
pela aposentadoria do citado funccionario, 
ficando este sem percelx~r seus vencimentos 
de inacti vidade durante o prazo decorrido 

Não é occasião oppot•tuna para discutir se
melhante doutrina, uma vez que foi presente 
á Commissão o processo. que ella requisitou 
e no qual encontrou os elementos de que ca
receu para justificar a conc,essão do credito 
e pedir á Cama1•a. que . approve o seguinte 
peojecto de lei: 

O Gongl'eEso Nacional resolve: 
Artigo unico •. Fica o Pader Executiv;o au

torizado a abrir ao Ministerio da lndustria,. 
Via.ção e Obras Publicas o credito oxtraordi~ 
nario de 1:553$770, para pagamento aos her
aeiros de Gentil Homem de Oliveira. dos or
den:t.dos que deixou de receber coíno tele·· 
g1'aphista de 311 classe da. Repartição Geral 
dos Telegrn.phos, de 22 de março a 31 de 
dezembro de 1895; revogadas as disposições 
em eonteario. 

Si a Camara app1•ovar este projeciio terá 
eoncedido. nesta sessão os seguintes creditas 
extra-orr;amentar-ios: 

Papel Ouro 

·entre os dous decrei,os, mas com direito ao 
ordenado integral do seu cargo, de .l de 
março a 31 de dezembro de 1895, na impor-
tanci:1 de 1:666$666. 19 creditas ex-

Pela disposição da lei n. 490, de 16 de de- · ordinarios.. 5.249:614$276 127:915$150 
zembro de 1897, art. 31, .foi requisitado o 6 creditos es
:pagamento por exercicíos findos da verba peciaes .. · .. 

: -Telegraphos-, da quantia de 112$896, cor- 5 creditossup
respondento ao . periodo de tempo compre- plementares. 
l1endido entre 1 e 21 de março de 1895, an-
terior ao primeiro decreto ~ 

Em 4 de janeiro ele 1897 foi requerido pela 
·mulher desse ielegraphista, visto achar~se 
esto impossibilitado de escreve1•. o paga
mento devido. E tenrlo fallecido esse func-: 

· ciona1•io a 24 de janeiro de 1897, cabe aos 
seus herdeiros, q11e são reconhecidos credores 

13:133$330 100:000$000 

997:836$515 4 :747$53>~ 

6.260:584$121 232:66~$683 

Sala das Commissões, 30 de agosto tle 1904. 
-U?'bano San,tos, presidente interino.-Pattla 
Ram.as, re1atol'.- Latwirulo Pite'. - Daniet 
Cam,pista.- F1·ancisco Sá.- Victo1·ino .Mon
lei)·o.- Cm·neUo clt't Fonseca. 

da União, na fórma, do clecl'eto n. 10.145, EXPOSIÇÃO A QUE SE REFERE O PARECER 
de 5 de janeiro de 1889, o direito de l'eceber · suPRA 

·a impol'tancia de 1:553$770 de que trata a 
mensagem aeitha. referitla. Sr. Presidente da Repnhlica - Por do-

A commissão de Orçamento, tendo de emit- ereto do 22 de março de 1895, foi aposen
. tir 0 seu parecer a respeito da. concessão do tatlo, nos termos do art. 487 elo regulamento 
. credito para oc.col•rer ao pagamento dessa a.pprovado pelo decreto n. 1.663, de 30 de 
divida, s91icitou do Ministerio da Industria, janeiro de 1894', o· telegraphista do 3a classe 

da Repartição Geral dos Telegraphos Gentil 
Vfação e Obras P~~lica~ o processo org:ani~ Homem de Oliveira, de accor·do com 0 n. 1 
.zado 1?~ mesmo ~11msterw e que determmou do art 481 do referido reo·ulamento . 
. oped1dodo credito de q:ue se trah. . . . . : . . o ~ .. . 

0 .. Ministro da h;tdustr:i~, ·Viação e obra$·· \ ,. Veri.fican~o·se . maiS tarde que esse func· 
: PublicM.;' · por officio · de · '24 de outubro "de: 'c1onar10 se mva.lldou no . desempenho de ·seu 
1993, reqn~:tteu, por cópia, 0 teor da resposta car$·0, quanã.o, e.n.carregado de. uma das es:
que aquélle ;r.ninísterio otrereceu em 1897 á iiaçoes do _d1strwto telegraphJCo d:o Est~de 
consideração .· da Camara, em caso de pro· do Maranhao.; recebeu. o choque produzido 

,.: cé~so ou · requi~ição semelhante. . . · por uma faisca elect~Ica sobre o apparelho 
; · .·• N~quella lf~S.~9sta o Ministro de então sus- em que · trabalha-va, . fo1, por· decreto ,de 10 d:e 

·'~deritava a doutrina de qüe o Governo não ê ·agosto de ~896, alterado o de1895, .ficando 
V''~prigad() ~,t 1Jt.Êm:1ette:r' . a.o .Qó~gresso cópias ,dos e~le então-. aposeata.do nos termos do n. 2 de 

o". ]:làrééereS' relatiVOS 'áS consultas feitas áS' re~ Citado artigo. 
~I!eptivàs\ secções ·· d·o ,-~tii~tel•ío· so ore ·as- Após o primeiro decreto, . preeneheu-se· na 
~~~Wl.lptifcúja solução · cqJ#p'ête ao ~~ecntivo. fôrma da lei a vaga existente pela aposentação 
-:'· •Jt···.;·_:·'. - · ~- - -- ..:. ::. ., _'..-~--- -~ ~ . ..-. ; ,' J•;t,; ' • 
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do alludido funccíonario,ficando este sem per
ceber pensão durante o periodo decorrido 
entre o Jlrimoiro e o segundo decreto, mas 
com direi to ao ordenado integra. I do seu car· 
go, do l de março a 31 de dezembro de 1895, 
na. imporhncia total de 1:666$666,calculada 
pela respectiva ta,hella e de <1Ccordo com a 
ultima parte do art. 484 do mesmo regula,
mento. 

Em virtude,porém, ela disposição do art. 31 
da lei n. 490. de 16 de dezembro lle 18\)7. niio 
pôde ser autÓ1•izado o p<tgamento ele toda. a 
referida ímportancia, pois o contrario daria. 
logar á dUl)licata de despeza na verba «Tele
graphos», visto ter sido pa.ga itnportancia 
equivalente ao funccionario que, promovido, 
passou a occupar o logar vago com a alLudido 
aposentadoria. 

Nestas condições, foi apenas l'equisitado, 
por exercícios findm da mesma verba,o paga
mento de 112$896, correspondentes aos dias 
de 1 11 .2t de março de l895,antcriores ao pri
meiro decreto. 

E tendo fallecido o funccionario de que se 
tram, cabe aos seus herdeiros, que são reco
nhecidos credot·es da União, na fórma do ele
ereto n. 10.145, de 5 de janeiro de l889,o di
reito de recebei' a importancia de 1 :553$i70, 
correspondente ao ordenado relativo ao 
tempo decorrido de 22 de ma1•ço u. 31 ·de de
zembro 'de 1895. 

Peço, pois, que vos dignejs solicitar do Con· 
geesso Nacional a concessão de um credito 
esp~cic1l dessa, importancia para occorrer M 
l'espectivo ].)agam~nto. · 

Capital Federal, 16 de j ulllo do 1903. -
LctUI"O Severiano lliiiller. 

O Sr. AI'roxellas Gal--v-ü,o (') 
- Sr. P resideute, a sorte hoje destinou-me 
tu.refa, bem desagradavel e bem difficii: dos
agratlavel, porque ainda 1llt1is uma, vez te. 
nho de me occ1,1par dos negocias politlcos de 
Alagoas, embora o faça. encarn.mlo os fu,ctos 
debaixo do ponto de vista scienti:fico e con
stitucional, fí1zendo abstracção completa das 
referencias pessoaes, para de fórma alguma 
il'ritar o debate; diillcil, Sr. Presidente, por
que tenbo de enfrentar com os illustres re
presentantes alagoanos, na. outra Casa do 
Congresso, ·os Srs. Senado1•es Bernardo de 
Mendonça Sobrinho e M<moel Duarte, nomes 
que declino com a derida venia, homens 
cujos talentos somos os primeiros a. reco
nhecer. 

Sem embargo, porém, Sr. P1·esldente, 
dessas. difficuldades oriundas da fortaleza 
dos nossos ad vel'Sttrios, fortaleza que se ma
nifesta no .ataque que nos fazem com bas· 

... _(•) F;ste discur~o nfi.o í'oi ;:cvbto J!C!o orado!', 

tantc ardor e cnthusiasmo, eu nem um sú 
momento procurei fugir á respons:tbilidade 
da defesa do Estado, conscio, como estou, 
segm•o, como absolutamente 1ne acho,· de 
qao a grandeza de nosso.3 adversarios annul
la-sc completamente (.teanto da clamorosis
sima lnjnstiçn. da causa. que advogam, causa 
que vae buscar sua. origem no c11mpo sa.
f:.n·o o infeclmJo da. paixão pa.rtidt11'ia ... 

Paixão pa.rtiLlarla, sim, Sr. Presidente, pois 
que eu nã.o posso a·lmittir que homens di1 
c,Li,egoria. moral de SS. EEx., os Srs. Se
nadores Bemardo de Mendonça So!Jrinho o 
Manoel Duarte, venlla.m fazer a historia in
verti•ia dos factos ... 

0 Sn.. vV ANDERLEY DE MENDONÇA - Não 
apoiado; si procedem ~essa forma é porque 
acham c1ue teem razão. 

0 SR. ARROXELLA.S G.A.LVÃO- ••• pal'<.L ti
rar•em conclusões a seu modo, a seu geito, a 
seu tatante 1 

Paixão partidarh, sim, Sr. Presidente, 
porque en não posso admittit· quo se mude 
ele opiniões a de idéas de um momento para 
outro, como fez o Sr. Senado1· Bernardo de 
Mendonça com a mesma facilidade com que 
se pratica. um a.cto norma.l ela vida commum. 

0 SR. \V'.ANDERLEY DE MENDONÇA- Nada 
mais natural de que se estu.r convencido 
hoje de que hontem se errou. 

O Sa. A:aRoxELLAS GA.L v Ao- . . . a menos 
que não seja. semelhante procedimento o 
frncto do odio político, do odíu partidario P.e 
·que nos .faUa Pl'Otd, odio ca.p;Lz de varrdr do 
cspil'ito do paciente todas as noçõos do justo, 
do bom e do honesto t 

Sr. Presidente. S. Ex. o Sr. Scna.dut' EU
clides Malta. já re.ba.teu de um modo completo 
o brilhante todas as accusaçõeH que flH'am 
le\'antadas pelos seus adversa.rios contrtt a 
situação política do Estado de Alagoas. 

Todavia, como S. Ex. o Sr. Senador Ma
noel Duarte recditou hontem essas accusa
ções, embora de um medo pallido e muito 
mai.s fru.co do que o fez o -senador alagoano 
Bernardo dé Mendonça Sobrinho; e porque o 
scenario aqui ~ out1•o, e não fique a menor 
duvida no espírito dos meus illustres colle· 
gas e do paiz a respeLto da insinceridade da. 
causa que elles o.dvogi.tm, vou discutir, ponto 
por ponto, todas essa,s accusp,ções .·.para 
mostrar que SS. EEx. não teem razão, que 
SS. EEx. são victimas da stla paixão parti
daria.; e, feito isto, dizer ao paiz que o go
verno de Alagoas é tão legi tim.o como 
aquelles que melhor ·o forem ! .. ·. . . 1 

Sr. Presidente, antes de entrar· ~o .d~b.ate:; 
preeiso pedir toda a attenção d.a Catn!f.!~rdos~:i 
Deputados, toda a sua benevolencia. ·Píltr~:CJc 
humilcle orador,, já por causa da. sua ~l~~~ 
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..gufficiencia ' \tuta apoiad-os), já por C_aUS:l -do 
sau estado do sa.ilde, ··que não é lisonjeiro. 
-__ :sr. ,Pre$idente, as a.rguições feita.s na 
Otltra Ca.s:1 do Congt•esso podom se reduzir 
âs seguintes : 

No anno ·seguinte, isto é, em 1902, est e 
projec~o foi emendado. Apresontou-sa-lhe 
uma _ emonda cujo assumpto esta.va. estatuído 
pela .Çonstituiç,ão no art. 55 § 4.0 

o SR. vVANDERLEY DE 3fENDONÇA.-'-Assum
pto differente. la., inconstitucionalidade _do governado1• do 

Alagoâs . por ter sido eleito em virtude de O SR. ARROXELLA.S G~\LVÃO - Assumpto 
, um<~ reforma. inconstitucional; . . connex:o, pert'eitn.mente identico. Vou ler o 
· -· 2• ·o Poder Le(J'ísla. ti v o tem sido offendido i1l't. da. Constituição e . respectiva. emenda. 
pól' ter o goverrfaior destituído Senadores e o artigo é este : (U.) Como se vê, tr[Lh-sc 
Deputados ; · -. de reduzir o p:·azo dr~os incompatilJilidade::> 

3a; o · governador tem tambem usurpado ao cargo de guvernador e vice-governador, 
ã;ttribuições do Poder 'Legislativo com a ex- assumpto. absolutamente connexo ao do ar· 
:pedlção dos dcct•etos ad refe-,·enduin; · tigo emendado, que dispõe tambem sobl'e 
' ·4a. offcnsa. ao Poder Judiciario :por ter o reducção de prazo refer.:mte à eleição gover-
c:rov~rnador mandado. fechar o Tribunal Su- namental. · 
perior e removido magistrados 'l)ital~cios ; 

5•, finalmente, pretendem os aossos ad· · O SR. W ANDERLEY DE :MENDONÇA thi. 
versarias· que em·vistu. dessa inconstitucio- um aparte. 
nalidade1' ê o' caso da intervenção de que O SR. ARROXELLAS GALv.\o-Na prímeü·a. 
trata o al't. 6°, § 2°, da Constitr.tição Fe· hypothese trata-se de reduzil· o prazo de 
deral. quatt•o mozes a doi~ para a. eleição de go-

São estes. Sr. Presidente, os casos a.pre- . ve1•nador ; na segunda_ hypothose, trata·s j 
sentados pelos nossos adversa.rios na outra de roduzil' o prazo das in~o::npatil;>Jidadc.s 
Casa do CongressQ pat•t.t. p1•etenderem mostrar d Jpoca dà ele.içcio. . 
que a situação do Estado é insustentavel.. • Na opiniã.o,pois, dos homens insuspeitos e 

Vou discutir, Sr. Presidente, como disse, deSa.paixona.dos e competentes ha perfeita 
pónto por ponto, todas e~sas m·guições e d~- connexão de ma terias. (H a apartes e protestos 
pois de fazel·o, repit?, ficar~ a. nós a COD!l· entre os S1·s. Euzebio ele Andrctde e vV'an-
cção de que pa.ra os msuspettos, para os n~o de1·tey de Mendonç(t). · 
apaixonados, o governo de Alagôas é _tao Ora, Sr. Pl.>esidonte, onde é que houve a::~ 
legitimo como aquolla quo melhor 0 1or · violencias de que tratam os Srs. Sena.d01'es 
· O SR. EU:J.JmiO DI~ ANDRADI·:- Apoiado, adversarios da política alagoana 1 

muito bom. . Não ha. Yiolencia. alguma. A Constituição 
fui rofol'mtula nos termos expressamente 

0 SR. ARROXt·:LLAS GALVÃO- Primeira estatuídos UU art. 144. 
a1•guição: (Lê ) Dizem os Srs. Senadores c1uo a. rcfo1·ma 

Sr. ·Pl'Psidente, Pm 1901 no Congresso de da Constituição não po!llll ser emendada; 
~-\lagoa.l! foi n.p1•ostmtn.do um pro.jecto refor- quo se devia vota. r no segundo anno tal qual 
mando alguns poatos da Constituição ala.- foi o projecto acceito na primeira. sessã.o. 
goana. No numero desses pontos estava o· de Essa opinião, Sr. Presidente, é· absoluta.
q\le trata o art. 56 d.a niesmo. Constituição, mente insustentavel, já. em fa.ce dos termos 
que ê o seguinte : « ·Á eleição do govornadol' da. Constituição alagoana, já pela doutrinas 
e vice-governador será feita simultn.noa- dos melhores constitucionalistas, commen
mente em todo o Est~do, por voto popular taúores do art. 90 da Constituição Federal, 
'directo; quatro mezes _antes de terminar o quo, quanto ao tempo das reformas consti· 
fuandatto do que estiver em exercício.» tuclonads, é identica á alagoana. 
· Este e1•a um dos artigos que se que1•ia re- Não ha, Sr. Presidente, em a nossa Consti-
'fOI•mar. A reforma foi feita nestes termos: tuição, disposição alguma c1ue ·prohiba 
: -((A ·eleição do governador e vice~gOVQr- emendas ao projecto de reforma constitu
nador ·será feit'a siínulta.neamente em todo cional. 
o· Estado por voto popular directo,dous mezes 
antas de termil1ar o mand~tto do que estiver O s.R •. 'VA!"i.DERI.EY DE MimooNçA-Onde 
en): exércicio. » · · · · · · a lei não-distingue ninguem tem o direito de 

Trata-se pois de reduzir o prazo de qitatro destinguir, 
'me.zes para dois. · : · . . . O Srt. Eu:H:nro· n :~ ANDRADE-E' por isso 

Como disse, ó projecto de que so trat~ fui mesmo. v. Ex. cita. príncipio3 que 1ho são 
·apresentado no anno de 1901, acceito na contrarios. · · · 
·fól~ma. do art. 144 por dons terços dos m_e,m-

·~brós presentes e enviado á sessão do a.nno O Sa. An.n.ox.Er,LAS GA.LvÃo:-Vou .. lol' 0 
-seguinte nos termos do mesmo art. 144. art. 144 g (less·.t leitu1•a. fa.cHmonte se de-
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prelwnderá, não que a Constituição prohiba 
qualquer emenda ao · p1•ojecto de reforma, 
mas; ao cont1·ario, que a Constituição per
mitte, e pe:·mitte de modo cla.ro e positivo, 
si assim me posso exprimir. 

O artigo diz : «A ceei ta a. proposh por 
uous terços d.us membros presentes, será. ella. 
submettid.a. á. discussKo no anno seguinte, 
não se considerando a.pprova.da. si nã.o hou
vm• plSsado, nas t?·es discussões, por dous 
terÇos dos votos da totalida .~e dos membros 
de cada. uma. das Camal·as>}. 

·Ora Sr. President9, si a Constituição de· 
termina. que a p_roposta acceita, no primeil•o 
anno, deve ser discutida po1· t,·es 'Uezes no se· 
gtmdo, é porque, implicitamente, tem per
mittido que a rofurma póssa ser emendada. 
Do contrario, a que vida dizer- a Consti·
-tuiç·ão que o projecto deve ser discutido h·es 
'l>ezes no segundo anno 1 

De que serviria essa õiscu~são si o texto 
tiveilse de permanecer immovel e insusce· 
ptivel de qualquer evolução ~ 

. 0 Sn. vVANDERLEY DE MENDONÇA- E' 
_unicamente para esclarecei' a. opinião de 
todos · os membros do Congresso, n.tlm de que 
;possam dat• seu voto perfeita.mente infor
mados sobre o assumpto; só por isso, não 
para dal' drreiiío a emenda.; mas, quando 
désse esse direito, ainda assim não s~ com
preheuderia. que a. emenda. tratasse de as
sumpto d.i!Yereute da.quello de que tratava. a. 
reforma.. Isto não se poderia ndmittir, c é, 
'ent1·eta.nto, o caso IJresento. 
- 0 Sn, ARROXELLAS GALVÃO- Ainda OXÍS· 
tem a me11 favor os disposi~ivos dos arts. 3·1 
e 35 da. Constituição, os qua.es não fa.zom 
excepçã.o n.lguma. a respeito de projoctos 
que tratam de l'af'ormu. constitucional. 

por que razão a Constituição Br~ziteira ntro 
p~·ohiúiu expressamente as modificações, que, 
em o momento de se approvarem as re
formas proposta~. podem ser introduziJas 
peb Camara.. » -

Mais adeante diz elle : « Insinuamos estas 
ob,:;Cr\raçõcs, porque, nã.o t~ndo a. Constituição 
brazileira exceptuado as leis- de 1·e(o1·mas das 
1·egl"a.~ que ella. fixa para. a formação das leis 
ordinarias, ptwoco claro que essas regras, 
esses t1·amites, devem ser a,pplicados aos pro
jectos de reformas constitucionae;; ». 

Eis ahi, portanto, Sr. Pr>esidente, a opi
nião do Hlustt·ado escriptor a1•gontino, Se. 
Jorge Honnens, sustentando que o projecto 
de l'cforma consthucional pólle mui to bem 
ser emendado, uma vez que a Constituição 
bra.zilelra, que nesta parte é identica á Con
stituição argentina, não o prullibiu. 

0 SR. vVANDERLEY DE MENDONÇA ~ Na. 
opinião desse commentt\dor <trgentino; o 
Sr. João Barbalho diz o contrario. 

0 'SR. ARROXE:LLAS GALVÃO. -'Na opinião 
deste illust1·e constitucionalista e nos termos 
l)Ositivos da. nossa. Constituição. 

Si a. Constituição do l3razil, assim c~> mo a. 
a.lagoana, q uizessem que os projectos de re
forma constitucional não pudessem ser emen
dados no segundo anuo, deviam expl•ess3.
mente declar•ar tn.l . pl'ohibição, como foz a 
Constituição chilena no art. 158, , cuja . in
tcgJ•a fiual é a seguinte: « A reforma deve 
sol' votada, sem que se pocssu. fazer alteração 
alguma. 

Ora., St•. Presidente, uma vez que a Constj
tuiçã.o ala.goana, bem como a. federal. não de
cllu·a.m expressamente, que não póde ser 
emendado o projecto de reforma constitucio· 
na.l. como f"ez a Coost.ituição chilena., a con· 
clusão ú que ta.l prohibição não existe ; ante: 
favorecom·na outros artigos já cit.ados. 

« Todo pr·ojecto sulJmcttido 1t dolibemção 
ao Congl'OIISIJ a.lagoano póde ser entendwlo», 
dizem estes (Lispositivos. Ol'a, si u. lei nã.o 
1listiogue, como é que nós outros paliemos 
distinguiL· ? ! 

Cabe aqui muito bem o aphorismo juri
ridico ; "''oi lex rton distingttit, nec nos dis-

Po1•tanto, nKo passam de mét·as bulolla~ 
essa.s arguições feitas pelos illustres reprcsen· 
ta.ntes da. outra Caso. do Congresso, l'eferen· 
tos á. iucoosti tucionali(L<Lde da I'oforma d;; 
Constitui,:iio a,l.agoa.na. 

tinguere possurm,ts • . . . 
Pa,ss<tndo, Sr. Presidente, dos termos posi

tivos da Constitui~ão para. os commentadores 
do nosso direito constitucional, .. que vemos 
nós- ~ 

Vemos, é ver-lu.de, o illustre constitucio
nalista Sr. Dr. João Barba lho dizer que a 
r.efo1•ma constit1.1.clonal nã.o póde _ser emen
dada. ; ma.~, em contraposiçã.o á opin iã.o 
deste distincto escriptor, citll.l'ei a. do grande 
e.emerito escríptor argentino .Tot•ge Honnons, 
que, _commenta.ndo a Const,ituição Braziloira, 
que nesta. parte é inteiramente ident.ica. á. 
Constituição o.lagoann., diz, . a pg:3 245 do 
.3°· volume da sua obra: «Não está. bem claro 

Mu.s, Sr. Presidente, o Sr. Senador. Bcr· 
na.rdo de Mendonça Sob1•inho e com olle pa 
t•cce-me, o. Sr. Sena.dor Manoel Duarte, no 
mcs que sempre declino com a devida venia 
dizem o seguinte: « qum· sobre o domínio d< 
Constituição, quer sobre a . reforma, o govcr 
nador actua.l é incompatível, porque . a in 
compatibilidade é do cargo e nKo de exer 
cicio. >~ 

SS. EE:c nã.u toem razão. O ru•tigo qu• 
tratada. especie é o de n. 55,§ 4°, qu .l diz . 
seguinte: <<não podem ser eleitos governado 
e vicJ·governadvr os ascendentes o do3COD: 
dontes, S)US il•mã.os e cunhados dut•a.ntc ,. 
cunhadio, na e11oca dcc elaiç(1o. 
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·Ora, Sr. Presidente, a • . expressão - « na poder verificador não os reconheceu, não ac
época. da eleição .. >~- refere~se ao governador ceitou as suas eleições, não mandou que elles 
e não aos canmdatos a.o cargo de gover- se sentassem nas suas respectivas cadeiras 
nador. de representantes do povo ? · 

Cómo depois de reconhecidos , de acceitas 
O SR. EusEnro DE AxnRAlJE- Perfeita- as suas · eleições, decla.radas constitucionâes. 

mente. e legaes podem esses l'epresentantMdo povo· 
o SR. ARROX.ELLAS GA't;Y:'~o-Pergnnto eu: ser· enx:otados de suas cadeit·as da fórmà 

quando foi eleito goYer~ador do Esta~oy Dr. porque o foram para serem eleitos outros 
.Joaquim Paulo quem esG :-~.-nt no exercJClO da - em seu lugar, e que, não só rio Senado de· 
quelle .. ca1·go 1 Era o coronel José i'd. de Alagoas como tambem na Camara dos Depu
Vasconcollos, quo nenhum 1)aren1,e·sco ten1, tu.dos, fossem obedecer ás ordens do g-over-
remoto ou rião, com os irmãos Malta. nador do Esta.do ? · 

S. Ex. o 81·. Senador Euclido.:; Malta, então Ai de nós si o honra.<lo Presidente daRe-
O'Overnador, estava fóra do exercicio por publica selem brar, depois de nós estarmos. 
quaesquer motivos~ sendo substituído no go- sentados o..qui, e na outra Casa do Congresso, 
verno por aquelle illustre cidadão, seu sub- se lembrar de leva.ntar incompatibilidades 
stituto leg,ü. · que antecederam ás nossas eleições ! Nesse 

Logo, Sr. Presidente, não tem razão de ser dia não luwerá uma só vontade do Sr. P1·e- · 
ainda a allegação dos Srs . Sena.dol'es Ber- sidente da Republica que não seja satisfeita. 
nardo ele Mendonça Sobrinho, e seu com- na Camara· dos Deputados e aqui ; nesse dia. 
pa.nheiro, quando affirmam, que, quer sob!> desapparecerá a representação nacional, dei
domiuio da Constituição, qner sob o domr- xarão de existir os Poderes da Republicd. 
nio da refurma, o actual governador não para prevalecer sómente n. vontade do Podei' 
podia ser eleito. Executivo da Federação, a vonta.de do Presi-· 

Atlmittamos, porém, Sr. Presidente, que dente a,, Republica, nós a. acceitarmos só· 
o texto cunstitucional prolübisse a eleição do mente pc.u•a que não se dê a intervenção nos 
uctual governador: quem ·é, na fórma da. Estados. 
Consti~uição alagoana, o poder competente Então poderemos dizer que já. não existe 
pa1·u. conhecer da validade ou inva~ida~e da a Republica Federativa no Brazil, que desap
eleiç:'\o de governador, da. sun. constttucwna- parecen a Republica Brazileira, pu.ra sub-
lidade ou inconstitucionalidade~ sistir a rn:ais condemnatht das díctaduras, das . 

o sn. Eus!!:mo m~ ANr)RAD 8-o souu.clo do a.utocracias, que jàmais oxistir:.tm e pode1•ão. 
E.:;ta.do. existir. 

Jtt vê, port,a.ntv, Sr. Presidente, que S. Ex· .. 
o'sn . .ARH.OXELLAS GALYÃO- E', SP. Pt•e- o Sr. Senatlor :Mendonça Sobl·inho, está de 

sidentc, o pode1' verificador : é o Senado a.la- perfeito accordo com a opinião que acabo de 
gou.no, nu. fórma dos arts. 58 o 59 da Con- emlttir! isto(!, que o Senado ó o uuico com
stituição do Estado. peton\c para conhecer da validado ou inva.li-

0 SR. EusEsro ng .A:\'URADE - Que aliás üadc da eleição governamental. 
não forn.m reformados. E' o c~tso de in vocar·se o aplwrismo 1·es 

jtrdicata p1·o ve,·itate habetv.1·. 
O Sn.. ARROX.ELL\.S Cüt.vXo ~ Ül'a, St•. .Está., porttwto, perfeitamente refuta.do o 

. Pre~hlente , o Senado alagoano reconheceu, argumento apresentado pelo Senitdor Ber
.. . proda.mou e erripossou no cargo de governa- narLlo de Mendonça Sobrinho com relação ti 

qol' o S1·. Dr. Joaquim Paulo, considerando legitimidade do governo de Alagôas. 
·valida a eleição respectiva. S. Ex. fez a historia invertida dos factos, 

Gomo é, pois, que SS. EEx · vem dizer que e delles, assim narrados, tirou conclusões a 
elle não foi eleito governador legiti.mamente, seu talante) a seu geito, a seu modo. 

· quando o podei' verHlcador, na fórma da 
Const.ituição, o reconheceu, o acc!amou e o O SR. EusEmo 'nE ÁNDRADE- Nem pedia 
empossou 1 dE:lix:.tl' de ser assim; de premissas fú.lsas ' 

Estrt opinião, Sr . . Presidente, que acabo de havia de chegar a. conclusões falsas. 
emittir está de pcrfo:Jito accordo com 0 que o SR. ARROXELLAS GALVÃo-Passemos â 
dis::;e o Senador Bernardo de Mendonça So· segunda arguiç·ão. 
bl'.inllo.na outra. Casa do Congresso, nos ter- · O Puder Legislativo, disse o Sr. Senado1• 
mo::; seguintes: · · Bet'nardo de Mendonça. So,brinho, tem sido 

Que impot•ta, Sr. President9, cheguemos ~ d'l t d d ·e 'd 
ás ultimas consec1uencias- que o Senadol' ouen lc 0 por el' 0 governa OL' est~ u~ 0 

. Aui·ellano Lessa. e o Deputado Hygino Bello SenadorE'S e Deputados. 
exercessem cargos incompatíveis com os O Sa. EusEBio DE ANDRADE- E' fanta- -
~eus mandatos ? pois o poder competente, o sia. 
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0 SR. ARROXELLAS GALVÃO- Sr. Presi
dente, este arguiç;ão é mera fantazia, como 
aca ha de v. quu.lificar o meu honrado colleg<~, 
o SI.'. Eurobio de Andrade. Eu vou estudar o 
facto par<.t fazer appllcaçi.i.o do direito: jrts 
ex f'acto odtur. 

Era Senador do Estado de Alagoas o Sr. 
Aureliano Lessa. Dous ou tres annos depois 
S. Ex. foi nomeado agente ou dircctor-agonte 
da Companhia Pernambuca.na.do Na.vegaçú,o, 
secção 1iuvial, que tem sua sede om Penedo, 
Pergunto eu: podia S. Ex. occupal' o cargo 
de director ou agente da companhia, como 
Senador do Estado. sendo essa companhia 
subvencionada pelo .Poder federal e gozando 
de concessões e favores estadoaes '? 

Não podia. ( Apcwtes.) Exercia o ca1•go de 
Senador e estava incompatibilizado para 
exercer o de director de uma companhia 
subvencionada pelo Governo. (Trocam-se 
apartes entre os s,·s. Eusebio de And1·ade e 
Wanderley de lt1end(mça.) 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO (dirigindo·se 
ao Sr. Wanderley de Mendonça) - V. Ex:. 
está enganado, não conhece a llistoria de sua 
terra. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇA -V. 
Ex. ê que conhece. Isto é que é pretenção. 

diz que, no caso de vaga aberta no Congresso 
por qualquer causa, inclusive a renuncia, o 
governo terá que proceder immediatamonte 
á nova eleição. 

.lá vê V. Ex. que o Governo de Alal)'oas 
não iuterveiu, directa. ou indil•ectame~te, 
pat·a a por-ta do IUandato do Senador a que 
me refiro. ( Apa;·tes.) 

Deu-se o mosmo cn.so, Sr. Pre.;;idente com 
o Sr. Hygino Bel! o. O Sr. Senador B. de' Men
donça Sobrinho disse que o governador de
mittiu o Sr. Hygino Bello de Deputado esta
dual. Peço licença, Sr. Presídent@, . para 
fazer que esta arguição não p.:tssa de mera 
fantasia do nobre Senador. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇA- Fan• 
tasia é um modo de dizer. 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃo-0 Sr. Hy
gino Bello era Deputado eshdual .•• 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-E' assim que 
argumentamos: com a lei na mão. 

0 SR. ARIWXELLAS GALVÃO- ... quando foi 
nomeado algtins mezes depois director do 
Lyceu da Peno do. 

A Constituição alagoana. diz, no seu art.I8, 
§ 70: 

«Não podem ser Deputados ou Sena
dores os empregados demissíveis ad nutum.:. O SR. ARlWXELLAS GALVÃO- Não co

nhece os factos de Alagoas; falia. do oitiva. Ora, Sr. Presidente, acceitando aquelle 
Deputado o cargo de dil•ector do Lyceu de 

O SR. EusEBIO DE ANDRADE- Não co- Penedo, emprego em que era domissivel ad 
nhece e os expõe ao sabor de suas a.ctuaes nutum, renunciou ipso facto ou perdou o 
conveniencias partidarius. cargo de Deputado estadual ! 

o SR. WANDERLEY DE MENDONÇA dá um Foi em virtude deste facto quo a ·Mesa da 
Camara o.tnciou ao govemador, e que este, 

aparte. de accordo com aquelle a,rt. 10° da Consti-
0 SR. Aan.oxELLA.; GALVÃo- O art. 50 da tuição estadual, mandou proceder a nova 

lei de 7 de maio de 1892, diz o seguinte : eleição. 
«Qualquer que seja o numero de vagas que Não tecm, portanto, razão os illustres 

occorrerem no Congresso, por motivo do re- Senadm•es, nossos advérsarios, quando alfl.r
nuncia, perda do lagar ou fallecimento, qual· mam que o governador do Estado de Alagoas 
quer uma das Camal'as conhecendo disto, demittiu Sonadot•cs e Deputados ao Congresso 
provide9-ciarú, pa.ra quo a. vaga se preench[t. estaduaL 

« Si não estiver reunido o Congresso, a Esta accusação, repito, é umn. ba!lela, é 
Mesa fal·o-ha. (Trocam-fe apartes.) uma fantasia ..• 

o art. 49 desta mesma. lei diz : 0 «Quando a vaga p,berta fôr devida. á. re- SR. WANDERI,EYDE MENDONÇA-Na opi-
nuncia de algum representante ou por qual- nião de V· Ex.. 
quer outro motivo, quan?o o governador do O SR. ARROXELLAS GALYÃO- ••• na opi
Estado tiver della conheCimento offic1al por nião dos mais insuspeitos, daquelles que 
communicação da Mesa da respectiva Cn.- ' ainda não foram tocados do odío partidarío ! 
ma.ra á. qual o rap1•esentanto tenha enviado · (Troc(J.m-se apa1·tes.) 
a re~uncia, .Proced·ará immediatamonto á Sr. P~esidente, o terceiro ponto arguido 
nova eleição. » é o segumte: «0 governador tem tambem 

Ora o governo do Estado, recebendo da usurpado attribuições do Poder Legislativo, 
Mesa do Sena.do a communícação de que o: com a expedição de decretos, cuja approva
Sl·. Aureliano Lessa havia perdido o man- : ção vem ao depois pedir ao Congresso.» 
dato pelo facto do ter acceitado a gerencia· Esta arguiçã.o, lSr. Presidente, destroe-se 
da Companhia Pernambucana, J?l'O~~deu de por si mesma: si o_ governador do Estado 
accordo com o art. lO da. Const1tmçao que expede decretos ad 1·e{erendum do Congresso, 

Vol. lV Si 
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tem imp!idta e explicitamente reconhecido 
a autorida.clc do Poder Legislatvo~ 

Expedir de3rctos pa.t•a prover a adminis
tração publica é um a.ct..> normal na vida ele 
todos os governo~ ; e talvez não haja governo 
algum do Estado que po~sa. a esse respeito 
atirar a primeira pedra ! 

Sr. PJ•esidonte, ou poderia ler, de accordo 
com as mensagens que tenho em mcm poder, 
divm·::os actoil, di versos decretos expedidos 
.por governos cstaduaes, creando empregos, 
C.L'eando at~ impostos. . . · 

0 SR. HENRIQUE SALLES-Em Minas ainda 
não se deu disto ; tudo lá se tem tbito consti
tucionalmente. 

O governo de Minas nunca expediu de
cretos creando empregos nem impostos. 

0 SR •. ARROXELLAS GALVÃO-Talvez não 
ha.ja governo algum que possa atirar a pri
meira ped1•a, disse eu; não me referi e nem 
podia me l'eferir ao Estado de Minas nem a 
qualquer antro, cujos representantes nós 
tanto acatamos. 

Nesta. como nas n.ccusações precedentes, 
o Sr. Senador B. de Mendonça Sobrinho e 
seus illustres companheiros não teem ab· 
~olutamente razão. 

Muito menos exacto é, Sr. Presidente, que 
o governo de Alagôas tenha. mandado fecha1· 
o tribunal com o intuito de absorver a acção 
do Poder Judiciario. O facto deu-se da se
guinte maneira. O p1•esidente do tribunal 
officiou ao governo, padindo-lhe mandasse 

. fa'ler conce1•tos no predío. Eis o fl•agmento 
· deste o11lcio a respeito do assumpto: 

« Considerando nocessarias e ina.diaveis as 
obras de que carece o predio em que tunc
ciona o tribunal, peço a V. Ex. as mando 
etrectua1•, para que o mesmo t1•ibunal pos:a 
bem funccionar. » 

Foi em virtude deste pedido ofii~ia.l que 
S. Ex. o governador de então mandou fazer 
os reparos que trouxeram o fechamento, por 
dous mezes, do predio em questão. 

Note. pol'ém, a Cama.ra.: este facto deu-se 
no Governo passado e não no actual. 

Com relação á remoção de juizes sub
stitutos, responde por mim o Sr. D1•. Ga· 
bi.no Besouro em um bem elaborado artigo 
:puhlica.do no Jornal Oommercio deste mez, 
que peço venia p:1ra inserir no meu discurso: 

«As cousas de .:ltagoasno Senado.-Accusado, 
pelo Sr.Senador B.de Mendonça Sobrinho,de 

haver removido ,juiz~Js substitutos,o Sl·.Sena
dor Euclides Malta aparteou, dizendo: «O 
Sr. Ga.bíno Bezom•o removeu». 

Ao que replicou o Sr. Senador B. de Men
d.onça. Sobrinho: 

cAh! Sr. Pt>esldonto, n.hi está como o nob1•e 
Senador so justifica. S. l~lt. justifica. uma in
constitucionalidllde com outra inconslitueio· 

~a.li~ade, uma _illega.lidado com outra. illega: 
hdade, uma vwlencm com outra violencia._ 
um absurdo com outro absm·do.» Wi<wio Offi 
ciat do 4 do corronto.) · 

O Sr. Senadot• B. de Mendonça. Sobt·inho 
equivocou-se:não pratiquei inconstitucionali
dade, illegalülade, violencia ou absurdo. 

Não estou bem ao cet•to si as disposições 
consti tucionaes e legaes que regulavam o caso 
ao tempo do Sr. Euclides Malta, eram as 
mesmas ao em que fui governador. Ao meu 
tempo, nem a Oonstituiç:ão, nem a. lei n. 7, 
de 12 tlo maio de 1892 nem o regulamento, 
decretado em 7 de junho do mesmo anno, 
conferiam inamovibilidade aos juizes substi
tutos. 

S. Ex. manifeta logo o seu equivoco dando 
a estes juizes categoria de magistrados, que 
a Constituição, a lei e o regulamento j<í cita
dos só confe1•iam aos juizes do Tribunal Su
pm•ior e aos juizes de direito. 

A 1>ilaliciedade não importa em inam!l-uibi· 
lidade, tanto assim que, em relação aos juize.3 
de direito, a Constituição procut•ou garantil
as exp1•essamente, em sou art. 67 § 2° (Pl'i
mitiva Constituição), assim se exprimindo: 

«OS juizes do dh·eito, além de vitalícios, são 
inamovíveis ..• » 

Com os juizes substitutos o mesmo não se 
deu. Estes nem siquer · e1•am vitalicios, 
seriam. nomeados (art. 81) de quatro em 
quatro annos ; apenas não podendo perdtw 
os logar~s ( tu•t. 82 ) sinão por sentença 
condemnatoria, mudanca definitiva de resi· 
dencia municipal e acceitação de cargo hu
compa.tivel com as suas funcções de juiz. 

Ahi nada se encontra que gal'a,nta. a. ina
movibilidade nom foi intuito do le~lsladol' 
c-onstituinte garantit·a, porquanto nao a ol· 
vidou quando se occupou dos juizes do di
reito,- concorda1•á o St•. B, de Mendonça 
Sobriínho, 

Sob a legislação do regimen monarcllico, 
S. Ex. sabe-o melhor do que eu, os juizes 
de direito eram vitalicios, mas amoviveis, 
o quo constiiiuia uma poderosa arma polí
tica nas mãos dos Governos e dos Senadot•os 
vitalícios de sntão. 

O juiz substituto, pois, removido, não per
dia o seu lugar, cousa unica que a Consti
tuição alagoario e a. lei e o regulamento 
complementares lhe garantiam pelo tempo 
de quatro annos. . 

Vê o Sr. Senador B. de Mendonça So
bricho que, removendo juizes substitutos, 
não pratiquei inconstitucionalidade, illega
lidade e queija.ndos voca.bulos, com que o 
illustre político procurou arredondar aquelle 
período da sua. longa. OI'ação relativo ao 
caso alle~ado pelo Sr. Senador Euclhh~s 
Ma.lh.- uabino Be::ow·o,» 
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Chegamos, finalmente, á. ultima pt•ctcnc·ão 
.d..os nossos advorsarios. " 

Pretendem olles que, em vista. dessu. incon· 
stitucionaUdade, é o ettso da. íntet•venção de 
que tN~ta o .art. 6° § 2° da Constituição para 
gm·anttr a f~rma 1·epul.Jliccma t'ede1·ativa ! 

Ora, cu nao devi ti. tomar a serio essa pre
tcnç~o dos . illustres Senadore:3 ; cntr•etanto, 
accelto-a s~ et zn qwmtton, para argu
mentar. 

Que é fót•ma republicilnn. federJ. ti ,.a ? 
Qllaes sao os seus nttributos essencia.cs? 

~uando _é qu~ se di~ que êt_ fórm<t rcpubli· 
Cd,na felcratrm fo1 offendtd<t p<tl'tt lerriti
mal'·se a inte!venção <lo art. 6o § 2o ? o 

Que extensao se deve dat• :t oxpressão-Go
v~rno Federal ~· Será o Podel' Executivo? 
Será o Podei" Legislativo? Set•ti, ainda o Po
der Judiciario ~ 

.. Eis ahi, S1·. _Presiden~e, uma serie de ques
toes que eu nao me srnto com forças para 
discut~r, mas ql!e o f<trei opportunamente; 
ape':la:s as menc10~a para. mostrar que não 
devia tomar a serw, como não tomo essa 
-estultissima pretenção dos nossos m'ustres 
..ad vorsarios. 

O illustre constitucionalista Dr. João Bar
balho diz á. pagina 23 de sua preciosa. obra: 

«Para CJUl:l em. cada Estado h~ja o Governo 
democrah~o e h,re deve ficar entendido que 
-a expressao-fotma republicana-não designa 
:siJ?lples!!lente o apparelho formal da Repu
:b!Jca, nall comprehendo umcamente a. exis
:tencia do m~ebanismo que constitue o sys· 
t~ma. repubheano, mas envolve implícita e 
'VIrtualmente tambem o seu funccionamento 
. l'egulal• e a sua pratica effectiva. 
. Nas mesmas considerações abunda Von 
Holst: 

« A interpretação acceita da. palavra
l"epubZicana-confere ao Congresso o detormi· 
·nar nã:o só si a fórma do governo dos Esta
dos é republicana, mas ainda si na l'Oalida
rde os Esta.d9s são Ropublica.~ 

_o SR. I~t~R:\IENEGILiJo DE: MoRAES- Em 
le1 subs~ntn·a, ; tanto que a Constitui(;ão el;!-
tabcleceu as bases . · 

b 
0 SR. ARROXELLU G .\. i.VÃO - Bem ; as 

ases. 
~~~h.ores, existem E~taLlos onde as incom

patil)ll!dades ao cargo <lo governador são tra
t~da.s em leis ordina.rias ; c 11ão hiL um publi .. 
c1sta- U!U só- dcsdu Corley, Bryco e ou
tl'os, que Inclua o cilpitulo (las incompatibili
dades p<n·a o. cargo de g0ve••nador no numero 
daquoHes cu.Ja teansgre$si'io importa ~m de
struição d1. fórma republicana federativa. 
T~mbem não encontt'O, em nenhum dos 

proJectos apresentados 3.qni na Cama.ra dos 
D0putados sobre rogula.mentação do art. 6° 
~m nenh_m:n. clelles, incluído o capHulo da~ 
m~o~p~t1b1hdades no numero dos mesmos 
prmCipws! ~os conceitos, 1·epito, cuja violação 
torne lagtt1ma a intervenção do mesmo 
art. 6.o 

Em_ Alagoas, Sr. Pl'e:sidente, p1•atica-su 
perfe~tamento bem a fórma republicana fe-· 
d~rat1va. E s~be V. E~. como é que sopra
ttciL 1 Da segmnte maneira: 

O P<?<l~r J udiciario tom os seus orgU.os nos 
m11;n~clpios, q11;e são os magistrados vitalicios, 
os JUlZes s~bstltutos e os promotores publicos. 

. Na Cap1tal, funcciona. um tribunal supe
rlort duas vezes por semana; e não ha. recla
~açao al~ama 9. ue não seja tomada. na de
vtda. constdoraçao. 

O Poder Legislativo se diviU.e em Senado e 
Cama.ra ; funcciona, regula1·mente todos os 
annos, dotando o Governo das leis de meios 
com que elle possa gerir o;~ negocios publicos . 

O Poder Executivo age na fórma das leis 
e da Consti tuicão. 

Os municipios, tou~'i os annos, elegem seus 
repre~entantos ; o nao ha um só municipio 
que nao tenlw, e sua machina municipal re
gularmente montada. 

0 Sn.. EUSEBIO DE ANDRADE - PreoCCUJla· 
dos todos do progresso do Estado. 

0 SR. ARRO:X.ELLAS GALYÃO- Não ha. umn. 
só peça do mecanismo estadual o municipal 
que não ful}ccione noi'mal e regularmente. 

Pergunto eu: o apparolho formal daRe· 
publica existe no Estado de Alagoas 1 No I<~s
.tado de Alagoas se pratica a fórma republi· 
·cana federativa ~ Sim e sim; e tão per
feitamente como nos Estados em que melhor 
:Se a pratica. 

Incompatibilidades eleitoraes, Sr. Presi
dente, nunca. foram attributos essenciaes do 
dnstituto republicano federal ; e tanto não 
&o, Sr. Pl'esidente, que em muitos Es
tados, si não me engano Goyaz e gspirito· 
.Santo, as incompatibilidades eleitoraes são 
;tratadas em leis adJectivas, leis o1•dinarias. 

Onde esta, portanto, esse espantalho do 
que faliam o Sr. Senador B. de Mendonç~a 
Sob~inho e seu illustre collega ~ · 

Nmguem o sabe, Sr. Presidente, ninguem 
o conhece. 

Ha, porém, uma co usa que todos nós · co
nh~c~mos: é a pai~ão partidaria, é o odio 
pobt1co de que estao dominados os nosso8 
adversa.rios, odio pllitico de que dizia Proal 
que «ê capaz de tirar do espirito do paciente 
todas as noções do justo, do bom e do ho~ 
nesto•! 

O SR. HER~IENEGILDO DE MoRAES - Não, 
-senhor, quanto aGoyaz. 

0 SR. ARRO:X.ELLAS GALVÃO- Si mens non 
.le't'a fuisse • •• 0 Sn.. EUSEBro DI:: A"'DRA.tH:-Muito bom. 
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0 SR. ARROXI~LLAS GALVÃ0-81'. Presi
dente, tenho aqui (mostrando) em minhas 
mãos diversos telegrammas de S. Ex. o 
S1•. Senador B. do Mendonça So1Jrinho, 
apoiando o go1.rorno ~ctual de Alagoas, .:1fto 
só quando foi escolhido pelo diractorio do 
partido como tambem Clll<.tn.rlo teve logar a 
sua posse. 

Deixo de lee .•. 
0 SR. vVA.NDJ<~P.L!·:Y bl~ MENDONCA. - Póde 

ler: não desllonra, absolubmcnto·: 
O SR.ARROXELLAS GALVÃO- ••• porque não 

quero trazer a questão pa.1•a o terreno :pes
soal, não quero irritar o debate. 

0 SR. WANDERLEY DE Ml~NDONÇA-E eu, 
si quizesse trazer cartas d.e V. Ex. , mos
traria quanto tem sido incoherenie na sua 
vida política. 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO-A minha vida 
polit.ica é uma série de coherencias ! 

Não tenho absolutamente medo de que 
V. Ex. ou quem quer que seja leia cartas 
ou documentos meus. 

Si S. Ex. t1•ouxe para aqui cartas, eu tra
rei cartas. Conto por dezenas as cartas, por 
centenas os teleg1•ammas que tenho em meu 
poder. 

0 Sn.. \111ANDERLEY DE MENDONÇA-Cal'tas 
minhas, não. 

0 Srt. ARROXELLAS GALVÃO-Não sei de 
quem. 

Teriho aqui tambem, Se. Presidente, um 
projecto que foi denominado ..• -nem quero 
qualiti.car!-apresentado pelo illustre Sena
dor da Repnblicn, Sr. Manoel Duarte, pouco 
mezes antes de assumir as reden.s do go
verno do Estado. Este projecto, assignado 
por S. Ex., dava-lhe attribuição como go· 
vernador paPa fazer uma. reforma completa 
em todos os 1•amos do serviço publico: O 
governado1• seria o unico poder do Estado. 

Felizmente o Senado alagoano não julgou 
objecto do delil)eração este projecto, porque 
era :positivamente contrario á Constituição 
alagoana. 

S. Ex. não tem, porta.nto, autoridade mo
ral, política, como não tem o Sr. Senado!' B. 
de Mendo~a Sobrinho, para.fallar a respeito 
da integrictado da Constituição alagon.na. 

0 SR. \VANDERLEY DE MENDONCA-Quanto 
ao Sr. B. de Mendonça Sobrinho: protesto. 
S. Ex. tem toda competencia e V. Ex. é que 
não a tem para assim julgal-o. 

0 SP... ARROXELLAS GALYÃO- Perdão. 
Quando fallo assim, é para mostrar que não 
tem autoi·ldade politica, porquanto já. dou 
o seu a.poio, !$eu prestigio ao Governo do Es
tado. Não me refiro á sua compctencia., e 

digo ~penas que S. Ex. não póde fa.lla1• da 
inconstitucionalidade do governo de Alo.goas, 
porque até hontem o apoiou. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇA-V. Ex. 
sabe que ha muito tempo elle que1•ia romper
com o governo e lJão o fez por minha causa. 

O SR. ARROXI':LLAS GAr.vÃo -Sr. Presi
dente, estou bastante fatigado e não posso 
continuar m:1is. 

Em conclusão, eu direi que na bandeira 
politica do ptwtido que tem pot• chefe o iUus~
tre Sr. Senador Euclides Malta existe inseri·. 
pta a seguinte legenda : «Paz e Progi•esso». 

Alagoas marcha em plena p:tz ; caminha 
sempre e sempre . para o progresso, fazendo 
respeitar as leis do trabalho, mandamentos 
da justiça, do direito e da liberdarle. (Muito 
bern; muito bem. O orador e cornprimentado. 1 

O Sr. Presiden-te - Está 1inda a 
hora do expediente; passa-se á ordem do dia •. 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA,. 

E' annunciada a continuação da 2a. dis
cussão do projecto n. 156, de 1904, fixando a 
despeza do Ministerio da Guerra para o exer
cício de 1905. 

Vem á Mesa,, é lida, apoiada e posta. con• · 
junctamente em discussão a seguinte 

EME~DA 

Ao p1·ojecto n. 156, de 1904 

(Orçamento da Guerra) 

O Governo, de accordo com a P1•ofeitura.. 
MuniciJ)al da cidade de Nithoroy, capital do 
Es"tado do Rio de Janeh•o, liquida.r~t o debito· 
com a mesmt\ Prefciturd., proveniente do · 
aluguel do proprio municipal- Pra.Qa do 
Mercado- para alojamento do 38° batalhão· 
de infantaPia do exercito desde 1894 até a 
data em que foi o mesmo prop1•io tl'ansfm•ido 
a um particular, no cor1•ente anno, abrindo· 
para esse fim os creditos necessarios. 

Saln. das sessões, 
-Mauricio de Abreu.- Oli1iei1·a Figueiredo. 
Carlos Teiro ~i1·a I!randão.-Hen 1·ique Borges. 
-Perei1·a Lima.-Belísan:o de Souza.- Oru-
vello Oa"'alcanti.- Go.lvllo Baptista. 

O Sr. João Luiz .&lves (Movi· 
mento de attenção)-Sr. Presidente, no pro· 
jecto da reforma das tarifas acluaneiras, que 
ti v e a honra de submetttel' á consideração 
da Camara dos Deputados, propuz a suppres
sã.o de uma dispostçíi.o rotativa. á isenção de 
dh•oitos de qne gosam n,s differontea repar·-
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·tições administrativas da Republica para 
·importação de materiaes e generos que lhe 
são necessarios, e o fiz tendo em vista, de 
um lado a necessidade de estabelecer a ver
dade orçamentaria do -pttiz, e por outro lado 
porque essa isenção disfa1•ça v a de certo modo, 

·· prejudicando a industria nacional. disposi
ções salutares estabelecidas pelo legislador 
em beneficio da mesma industt•üt. 

0 SR. FRANCISCO SA-Apoiado. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES-Eu podm•ia citar 
· innumeros casos c exemplos de pre,juizos tra · 
zidos á. industt•ia naciona,l pela. importação 

·feita pelo Gove1•no com ísenção de direitos 
aduaneiros, .mas não o fi1ço agora porque 
me reservo para, na discussão do projecto de 
reforma de tarif<\S aduaneiras, demonstrar 
mais cabalmente a necessidade da medida. 

Demais, é bem de ve1• que eu não pode1·ia, 
funtlado em um projecto ainda em dis· 

·· cussão e que poderá não mer•ecer a approva
ção da Camara, vir fazer obra no orçamento 
da Guer1•a. 

Baseio-me, porém, em uma disposição do 
o1·çaroento da receita do corrente oxercicio 
que, segundo estou devidamente informado, 
será reproduzido no orçamento da receita 

·do proximo exm•cicio, 

Refi1•o-mo ao ar&. 12 que dispõe o Me
guinte: 

<t:Nos contractos de fornecimentos, que o 
Govorno tivel' de celebrai' na vigencia uesta 
lei, ftca. lhe vedado incluir a clausula de 
·isenção de direitos aduaneiros pa1•a mate1•ial 
importado e nem lhe será permittido dospa· 
cha1• com essa immunidade, ainda que em 

·seu nome, esse material.» 
Qmw dizc1• que o Governo federal, em vir

-tude de disposição do Ol'ç~amonto da receita 
vigente, não pódc despa.char ma.torial, ainda 
que om seu nome, com isenção de di1•eitos. 

Pergunto, porém, ao illustre relator do 
orça.men to da. guer1•a sí no calculo das dos· 
pezas desse Ministe1•io foi incluída a verba 
necessu.1•ia para o pagamento de direitos 
aduaneiros que, porventura, sejam devidos 
pelo Ministerio da Guerra, de generos de 

! iro portação. 
0 SR. GALEÃO CARVALHAL- Não. 
0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- Não, me l'OS· 

· ponde s. Ex. , e eu já o tinha verificado. 
. ·Como, porém, até hoje, pelo nosso systema 
ftsca.l os impostos devidos pelo material e 
:generos importados pelos differentes minis
terios não são cobrados, como não temos uma. 
estatística e base segura de calculo para ve

. ri:ficar a quanto monta a despeza desses im· 

postos, é precjso que o systema se estabeleça 
o que dopois, com a sua pratica possamos 
então fazer um critorío Eogm•o, consignando 
em cada orçamento a verba, necessa·ria. para 
os direitos i1U.uaneiros. 

E é tu.ro.1Jem a vGrdale orça.mcnt~ria, de 
um lado ... 

0 SR. Cn.uVELLO CAVALCANTI- E' passar 
de um hotso para oatro. E' estatlstica. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- •.• e, de outro 
lado, sobrotu.do a protecção real e não fal
seada á industria nacíorúL 

0 Sn.. OrtuVELLO CAVALCANTI- Já votámos 
essa disposição que V. Ex. quor quanto a 
direitos de importação para sellos do correio, 
mas foi. julgada incxequivel. 

0 SR. Jolo LUIZ ALVES-Porque? 

O SR. CauvELLO GA.VALCA.NTr-Nã.o sei. O 
Governo dit•á porque. Mais tarde o proprio 
Congresso revogou-a. 

O SR. FRA.Ncisco SA.-Foi votttda, mas não 
posta em execução. Não foi revogada. 

O SR. JoÃo Lmz ALVEs-E' como essa dis
posição do Orça.mcnto da Receita do anno 
passado, que ta.mbem não foj cumprida por
Clue os orcamon.tos (le despeza. "ão teem ve1•ba 
para pagamento de direito.;; aduaneiros. 
.Agora, o que desejo é obvia.l' esse mal, e como 
não é posslvel cu.lcular J.esle logo a quanto 
possam impo1'tar os dü•ei tos aduaneil'os em 
cada ministerio, vou enviar á Mesa uma 
emenda autorizando a abertura de credito 
para. esse fim, 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Não póde 
fixar, não conhece a importancia da~ oncom
menllas. 

O Sa. PAULA. RA~ros-0 que é pt•cciso é 
acabar com o systema de estarmos conco
dendo ao Govet•no autorizações, scnn sabel'· 
mos q ua.nto vae gastar. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES-O credito não pôde 
SCl' illimitudo, é po1• sua natureza. restricto ; 
o Governo não pôde importar materiaes 
além da verba que lhe está consignada. 

Porta11to, o direito aduaneil•o está. re
stri.cto pelo valor da au torizaçã.o. 

Agora, não posso calcular qual esse valor, 
o qua.l esse direito; o que quero é estabe
lecer que nenhum ministerio importe sem 
paga1• direitos aduaneiros ao Ministe1•io da 
Fazenda, afim de estabelecer a verdade or
çamentaria, e impedh• o falseamento da 
protecção ás industrias na.cionaes. 

A emenda é a seguinto (lê) • 
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Vem á mesa, é lida, apoiada e posta 
conjunctamente em dl!cussão, a seguinte 

EMENDA 

A..o p1·ojecto n. 156, ele 1904 

(Orçamento da Guerra) 

Accrcscente-se onde convier: 
Art. O Governo, no exercício vigente, 

al>rirá o necessario credito pat•a. pagamento 
dos impostos aduaneii'os devidos pelo ma· 
teria.l e generos importados pelo Ministerio 
da Guerra.. 

Sala das sessões, 31 do agosto de 1904.
otio Luiz Alves. 

O Sr. Carlos Cavalcanti (·) 
- Sr. Presidente, pol' agora não venho dis· 
cutir o importante p1•ojecto que se acha. em 
ttlebae; esporarei que o illustrado repe3en
tantepor S. Paulo, relato1• deste orçamento, 
venha. illustrar-nos com o parecer que do· 
verá interpor sobre as emendas que vou ter 
a honra do enviar á Mesa, para nessa occa· 
siã.o, depois de e.:;clarecido por S. Ex., vir 
apresentar MS meus hom•ados collegas as 
ponderaçõ2s quo ju1gal' necessaria,s, afim de 
oriental--os nas delibe1•ações quo houverem 
de tomar, pró ou contra ás minhas emendas. 

O meu intuito, Sr. Presiolente, é bem com
prehensivel, uma vez que o novo regimento 
da Casa nos obriga a apt•esentat• emendas aos 
diversos projectos em debate, no ~ort•er do 
segundo turno da discussão; o acho mais pra
tico· que as ponderações, quo tenham de ser 
feitas sobre estas emendas, sejam produzidas 
em momento mais app1•oxima.do daquelle em 
que a Ca mara, na sun. sabedol'Ü\, tiver de !'e
solver sobre as medidn.s quo vou p1•opor. 

De resto, estas emcndtts a. que acabo de me 
referir, são tão simples, slo do tão intuitiva 
necessidade, que, estou co1•to, o meu iilus· 
tra.do collega. relatot• deste orçamento virá 
com o prostigio da honrada Commissõ.o pedir 
a ·sua approvação á Casa. 

Ditas est:l.s poucas palavras, Sr. Presiden
te, procederei â bitura das emenclas que vou 
enviar á Mesa: 

Vêm â mesa; são lidas, apoiadas c postas 
conjunctamente em discussão as seguintes : 

E~IENDAS 

Ao p1•ojeoto n, 1.56, d~ 1904 

(OrÇamento da Guerra) 

A's rubrica:i ga e IOa (soldos, g1•atificações 
e eta.pé,t.S) : - augmentmn·se as importancias 
nccessarias á elevação do pessoal de prot . do 

(·) Esto dh;cul so r· :lu i oi rcYi~~~~ [tolo ot•ndor. 

exercito ao estado completo, de accordo com 
as leis de sua organização e determinação· 
expressa de que fixou as fot'ÇilS de terra, 
para o exercicio do 1905. 

A' rubrica 5a (Instrucção Militar):-elevc
so de 10:000$ a 20:000$ a sub-rubt•ica
diversas vantagens para gratificações por 
tratados, compendios e memorias escripta.s. 
sobre as doutrinas ensinadas nas Escolas Mi· 
litares, inclusive a devida do coronel, lente
da Escola. Militar do Brazil, Vicente Antonio 
do Espírito Santo. 

Onde convier:-Art. :-E' o Governo au
torizado a despender, na vigencia desta. lei,. 
t~tê a quantia de 200:000$ com as obras do 
reconstrucção do edificio principal da Ecola.s 
MilHar do Brazil e de reparação nas dopen · 
dencias desse proprio nacional. 

Art. A Fa.brica de Fm·ro de S. João d'O 
Ipanema é transferida ao Ministerio da Indns · 
tria, Viação e Obras Publicas, supprimindl)• 
se a ver·ba destinada. á sua consorvaçã.o in· 
cluida na rubrica I4a-sub-rubriea-Pessoal 
-do pt•esente orçamento. 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado· 
a despender as importancüts noce3sal'ias. 
para. o estabelecimento de campos de mano
bras, nos districtos militares da Republica, 
mobilização e concentração das respectivas· 
tropas, que nelles receberão a competente 
instrucção pt•atica de campanha; assim cumo· 
para iniciar experiencias de aerostação m~
litar. 

Sala das sessõas, 31 de agosto do 1004,
Oa,.,.Zos Cavalcanti. 

Comparecem ~m.is os Sr:;. Julio de Mello~· 
Eugenio Tourinho, Sá Peixoto, Enéas Ma1• 
tins, Aurelio Amorim, Hosanno.h de Oli\'oir~ . 
Passos de Mirand::t, Arthur Lemos, Ca1•lo •. 
do Novaos, Indio do Brazil, Urbano Santos 
Christino Cruz, Ra.ymundo Arthur, Anizio· 
de Abreu, Bezerril Fontenelle, Virgilio Bri-· 
gido, Francisco Sá, Frederico Borcres, Edu
ardo Studart, Sergio Saboya. Eloy âe Souza,. 
Fonseca e Silva, Alberto Maranhão,Walfredo 
Leal; Trindade, Abdon Milanez. Teixeira. de· 
Sá, Pereira de Lyra, Malaquias Gonçalves, 
Esmeraldino Bandeira, Moreira Alves, Col~
nelio da Fonseca, Esta.cio Coimbra, Pe~ro 
Pernambuco, Euzebio de Andr<.rde, Rodrigues 
Doria, Oliveira Valladão, Neiva, Leovegildo 
Filgueiras, Castro Rebello, Tosta, Bulcã.o Vi
anna, Prisco Pa.raizo, Felix Gaspar, Satyro 
Dias, Augusto de Ft•eitas, .Alves Barbosa,. 
Paranhos Montencgro, ·Rodrigues Saldanhr., 
José Monjardim, Heredia de Sá, Irineu Ma
chado, Nelwn de Vasconcellos, Bulhões Mar
cial, Oscar Godoy, E rico coelJ:J.(), Galvão Ba
ptist:t, Henrique Borges; Cruvello Cavalcante 
Gastão da. Cunha, Ribeiro Junqueh•a., As-
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tolpho Dutra, David Campista., Lonel 'Filho, 
Adalberto Ferraz, Nogueira, Rebouças de 
Car·valho, José Lobo, Leite de Soum. Pau
lino Culos, Rodolpho Miranda, Joaquim Tei
xeira Brandão, Costa. Netto, Aqnino Ribeiro, 
LindoJpho Seru, Carvalho Chaves, Eliseu 
Guilherme, Soares dos ~a.ntos,Ju venal Millee, 
Barbosa Lima, Germano Ha~slochcr, Riva· 
davia Correia, Jamo~ Darcy e J,)omingos 
)'Iasearenha~. 

Deixam de comparecer com cama pa.rti· 
cipada os Srs. Rayrnun<lo Ncr·y, Rogerio de 
Miranda, Antonio Bastos, Guedolha Mourão, 
~oão Gayoso, Thoma.z Cavalcanti. Pereira 
Reis, Jos;é Marccllino,Ari.hur Orlando,Angelo 
Neto, Epaminondas Gracindo, Raymundo de 
~1iranda, Felisbcllo F'reiro, Vorgoe de Abreu, 
Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos, 
Eduardo Ramos. Marcolino Mom•a.. Cor::·ê~t 
Dutra, Fideles Alves, João Baptista, .Belisario 
<le Souza, Silva Castro, Bezamat, Abelardo 
de Mello, Jutio Santos, Fra11cisco Veiga, 
Viriato Mascarenht\s,João Luiz,Peniclo Filho, 
Francisco Bernardino, Antonio Zacarias, 
Lindolpho Caet:.lno, Rodolpho Paixão, Padua 
Rezende, Jesuíno Ca.rdoso, Fru.ncisco Ro
meiro, Volois de Castro~ Fernando Prestes, 
Alvaro de CarYalho, Candido Rodrigues, 
Azevedo Marques, Ar: gelo Pinheiro o Cassiano 
do Nascimento~ 

E sem causa., os Srs. José Euzebio, Dias 
Vieira, João Lores, Paula. e Silva, Medoirvs 
e Alhuquerquo, Affonso Costa, João Vieira, 
Elpidio Figueiredo, Moroira Gomes, Mello 
11attos, Augusto de Va.sconcellos, Americo de 

·Albuquerque. Pa.ulino de Souz~.. Camilto 
S-oares Filho, Calogeras, Sabino Barroso,Car
valho Bl'ilto, Caroillo Pratos, Costa Junior, 
Amo.ral Cesar, Benedicto de Souza, Alfredo 
V areia e Campos Cartier. 

O Sr.··Presidente - Continím á 
2a discussão do projecto n. 156, de 1 ü04, 
fixando a despeza do Ministerio da Guerra. 
para o exercicio de 1905. 

O Sr. Paula Ramos- Peço a 
palavra. 

0 SR. PRESIDE~TE- Tem a palavra O 
nobre Deputado. 

O Sr. Paula Ran1os (·)-Sr. Pre
sidente, membro da Commissão de Orça
mento, senti não poder dar o meu nome e a 
minba responsahilidado a todas as medidas 
consignadas no projecto apresentado á con
sideração da Camara pela mesma Com· 
missão. 

(") Este discnr~· o não fo! J•c,·i~to pelo orador. 

Quem quer que se dê ao trabalho de con 
sultar o avulso distribuído <.'L Ca.mara e que 
SOl'VO do ba.so a.o nos::o estudo c á discns8ão 
tr<\vada., verificar{L que cu a.ssignci vencido 
em relação a algumas medidas consignadas 
no meilmO prnject.o e em relação · a algumas 
outra~ que, ten1lo figurado no projecto sa li ido 
do seio flaüo:nmissão, não figuram, comtudo, 
no avulso distribuído á. C:tma.ra. 

A razão, Sr. Presidente, da supprcssã.o de 
algumas dessas disposiç~õos encontra-se nn. 
execução fiel c leal que a Mes:l. vne da.ndo ao 
novo Rogimonto. 

B, Sr, Pl'esidcntc, cu sou insnspeíto fal
lando as:lim, porpuc de.~uc I 901 apl'esentoi 
uma. indicação lH'ohibindo termiuantcmento 
que em leis annuas ftguras:Sem disposições 
de caracter permanente, on quo a Ca.ma.ra, 
não podendo l'azol-a.s figm·ar nas leis ao nuas, 
:wtorizasse o Poder- l~xccutivo a lança1• 
mKo de medidas dessa. natnecza. 

Mas, Sr. Prosidonto, o que é f\cto é que 
a minha as;:;igna.tura. e~tá precedida das so· 
guintes pa.lavr••ts : «Paula. Ramr.s, Yencido 
quanto ti,~ verbas para. Sana.torio Militar dos 
Campos do Jordão o estrada de íerro de Lo
rena a Bomfica o <:i.s di,.po:;ições do pa.ragra
pho unico do :~rt. 2° c aPt. 3n. >) De maneira 
que mo vejo na. ne.:!cssida.je de explicar <i, 
Ca.mal'a. as razões p(}b.S quaes dei o meu 
Yol.o vencido com ostn.s considcraç.õcs. 

De facto, Sr. Ptcsidente, o projocto que 
sa.hitl do seio da Commissão cont,inln as 
seguintes disposições : 

«Art. 2. 0 E' o Poder Ex:ccuth-o autoriza.do 
na vigencia desta lo i: Manda,r para outros 
paizes, como addidos militares ou em com
missão, para estudar os divcl'sos assumpto::> 
militares e o progres:~o uos respectivos conhe
cimentos, otficiaes generaes, snpcrio1•o3 ou 
capitães completamente h3.bilitado3, sendo 
um para a. Europa, urn para. a. Americl do 
No1·to, um para o Pr~1.tu. e outro pa.ea o 
Pacifico. 

Paragrapho uni co. A dc3pender até a. 
quantia do 50:0C'O$ com a et·eação do ca.vallo 
de guerra, para. o que abrirá o credito nc
ress:.trio. :. 

Absolutamente, Sr. Presidente, não podia. 
dar o meu assentimento a esta disposiçãc; 
contida no paragru.pho uníco, não só porque 
em 1902 a combati com todas as minhas 
forças no projecto ontão apresentado á con
sideração da. Camara, como porque entendia 
quo, em face das disposições claras e positi
vas do nosso Regimento, a Mesa nã.o podi"' 
acceitar esta. disposição. 

Ainda ma.is, Se. Presidente, não me pare
cia bem ot•ganizado o artigo, dispondo ntt 
sua. primeii•a parte, em rela.cão a vantagens 
de offlcia.es, e fazendo figurar como paragra· 
pho uma disposição relat.ira. a. cavallos . do 
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guerr~. Parecia-me que a disposição do pa
ragrapho nenhuma relação tinha com a do 
artigo. 

na reserva. e no fim do um anno, reconheci
da a sua invalidez, elle é reformado. 

Aliás, Sr. Presidente, esta disposição não 
é nova; figurou nos orçamentos de 1902, de 
1903 e de 1904, mas figurou semprí3 com o 
meu protesto, que aliás nunca foi tomado 
em consideração pela Camara. 

Como é que o Cong1•esso i~ dar verba. para 
construcção o ma,nutenção de um hospital de 
tuberculosos ? 

Não sei, Sr. Presidente, . si devido a qual
quer observação da Mesa ou a melhor estuào 
por parte do illustre relator do projecto, o que 
é facto é que esta disposição foi modificada 
e que no avulso hoje distribuido olla figura., 
não mais como umparagrapho do a1•t. 2°, mas 
como uma. disposição inteiramente â parte. 

E' assim que o artigo está dividido em 
duas partes: 

«Art. 2. 0 E' o Poler Executivo autorizado 
na vigencia desta. lei: 

a) a mandar para out1•os paizes, como 
a.ddidos militares ou em commissão, para 
estudar os diversos assumptos militares e o 
progresso dos respectivos conhecimentos, of
ficiaes generaes, superiores ou capitães com
pletamente habilitados, sendo um para a Eu· 
ropa, um para a America do Norte, um pa1•a 
a Prata e outro para o Pacifico. 

b) a despender até a quantia de 50 contos 
com a creação do cavallo de guerra, para 
o que abrirá o credito necessario.» 

Deste modo attendeu-se não só a melhor 
organização do orçamento como respeitou-se 
o preceito regimental. 

Tenho n~cessidade de explicar como as
signei vencido em relação a uma disposição 
que ainda não era apresentada ao conheci
mento e debate da Camara. 

A segunda questão é esta: «Vencido, 
quanto ás verbas para Sanatorio Militar dos 
CaJP.pos do Jordão e estrada de ferro de Lo
relia a Bem:fica e ás disposições do paragra
pho unico do art. 2°e art. 3°.» 

Sr. Presidente, não é nova tambem a mi
nha campanha contra estas duas disposições 
do Orçamento da Guerra. 

Em 1902, quando a combati pela p1•imeira 
vez, eu deixei demonstrado á evidencia que 
não havia autorização nenhuma legislativa 
em que se baseiasse o Governo para consa· 

· guir um· sanatorio de tuberculosos em Lo
rena. 

Era assim que se chamava est~ edi:ficio que 
se começava a construir. 

Eu não comprehendo como o exerci to te., 
nha.necessidade de um hospital para tuber
culosos,porque, Sr. Presidente, está demons
trado hoje que o tuberculoso é um . invalido, 
é um incapaz, e o exercito não póde ter abso
lutamente invalidas. Se é soldado ou praça, 
tem immedia.tamente de dar baixa, provada 
a sua invalidez; si é ofilcial, leva um anno 

A mesma. objecção, levantada nesta Ca- : 
mara, foi levantada na outra Casa. pela voz 
autorizada do S1•. marechal Frota. 

No anno seguint '; o Governo já não fallava 
mais em hospital de tuberculosos ; fallava 
em um Sanatorio Militar em Lorena. Mas 
na proposta apresentada. á Ca.mara não se 
achavam absolutamente especializadas as 
verbas para construcção desse edificio. 

O Governo tentou em duas sessões legisla
tivas conseguir do Congresso pela especiali
lização da verba a. sancção da construcção do 
edificio. Não o conseguiu ; e só o anno pas
sado foi quB a Camara deu o seu assenti
mania a essa especialização, a. qual, na lei 
vjgeote, :figura sob a denominação ou para o 
fim da con:;trucção do Sanatorio Militar dos 
Campos do Jordão em S. Paulo. 

Sr. Presidente, as razões que então ex
pendi continuam a me forçar a não poder 
dar o meu voto á verba para semelhantes 
construcções. (Pausa.) 

A outra emenda, Sr. P1•esidente, refere-se 
á estrada de ferro de Lorena a Bem:fica. 

Sr. P1·esidente, pelo.estudo que tenho feito 
da nosse1 legislação, pJla demora mesmo que 
tenho tido no seio da representação nJ.cional, 
eu estava convencido, como estou ainda hoje, 
de que const1•ucções de estradas de ferro de 
caracter federal são da competencia exclu
siva do Poder Legislativo. 

O Governo não pócle absolutamente iniciar 
a construcção de uma est1•ada de ferro sem 
que para. isso tenha recebido a autorização 
devida do Poder Legislativo. 

Qual não foi a minha. surpreza, Sr. Presi
dente, ha tres annos, quando ouvia vaga
mente falla,r que se estava construindo uma 
estrada. de fe1•ro de Lorena a Bem fica e que 
esta cons.trucção esta v a sendo feita pelo Mi· 
nisterio da Guerra ! 

A minha sm;preza, Sr. Presidente, era 
tanto maior quauto en não achava uma ex
plicação, já não p:~ra. o fu.cto da illegalidadc 
do acto do Governo, mas pa.ra o acto do Mi· 
nisterio da Guerra, tomando a si a iniciativa 
dessa construcção. . 

Tratava-se visivelmente de um ramal da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, estra.d a. 
de ferro federal, estrada cuja administração 
estava entregue ao Ministerio da Guerra. 

Não sabia como surgia o Ministerio da 
Guerra construindo esb estrada de ferro de 
Lorena a Bemfica.. Levantei as minhas 
objeoções e o relator do Orçamento da Guerra 
de então, meu illustre amigo, Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, Sr. Víctorino Monteiro, 
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disse-me que a competencia era do Minis- S. Ex. 1rae mandar estudar outros locaes. 
terio da Guerra, po1• tratar-se de uma es- entre elles o denominado Estrella,, no Estltdo 
trada de fer1•o estrategica. O distincto Depu- do Rio de Janeiro. 
tado pelo Paraná, Sr. Carlos Cavalcanti, Assim, hoje o Governo não cogita mais da 
·corroborava a asserção do meu nobre collega, construcção de um estabelecimento militar 
Deputado pelo Rio Grande do Sul. dizendo no ponto visado pehl. estrada de forro cujo 
que realmente era uma estrada ele ferro es- inicio te-ve bgar na administração do 
trategica. Sr. :Mn.l!et. Desappareceu, porta.nto, oca-

Perguntava eu, porém, qual era o caracte- rá.cter estra.tegico dessa estrada de forro, 
ristico estrategico de tal estrada de ferro. não havendo ma,is rasão par<.t figur-ar no 
Sei que é muito diffi.cil dizer quaes são as orçamento dtt Guerra uma Ye:r·õa destinada 
. estradas de ferro que, de facto, em um mo- {L sua con.:. trucção. 
menta dado da vida. nacional, não possam Si a estrada. é neces:saria para. o desenvol
ser consideradas estrategicas; a Estrada de -vimento daquella zona., para a. satisfação das 
Ferro Ce~tral do Bra.zil é · ur~a estrada de neccssi·lades do tt·afego dc:tquella população, 
ferro emmentemente estrategiCa, qualquer seja feita pelo mlnisterio competente, pelo 
·outra das nossas estradas de ferro de pene- Ministerio da Industria, Viac:üo e Obras 
tração é estrada estrategica, dados certos 1 Pubticas. -
aconteciment~s na vida nacion:;J ;_as estradas o que é facto, Sr. Prosid.onto, é ql!e tão 
de fe1•ro do Rw G1•ande do Sul sao tambem convencido esta-va o Governo do acto Illegal 

-estrategicas. (Apoiados.) que ia. praticando, que jamais delle deu 
Todas essas o são, e. entretanto, bem conhecimento ao Poder Legislati-vo. 

poucas teem sido constl'Uidas pelo Ministerio Abram-se os relato1·ios do :Ministerlo da 
da Guerra. Gue1·ra, do Governo p:1ssado, e não se en-

UM SR. DEPUTADo -Mas nenhuma tem contrarâ uma só pal;.wra sobre os trabalhos 
como p()nto teemina.l uma fabrica de pol- da Estrada de Fer1•o de Bemfica a Lorena. 
·vora, um centro de recursos de guerra. A primoh'<l. vez que essa estrada. figu1•a. 

em re13.torio de ministro é n\1 relatorio do 
O SR. PAULA RAMOS- Era justamente a anno passado, apresentado ao Sr. Presidente 

·explicação que me da-va o illustre Deputado da Republica pelo Sr. marechal Argollo. 
pelo Rio Grande do Sul, relator do pro- São poucos lidos, ali(ts ; s. Ex. dizia neste 
jecto • relato1•io: 

O SI{,. CARLOS CAVALCANTI- Corroborada c 0 leito preparado até 31 de dezembro 
.por mim. de 1902 es~endeu-sc a 5 kilometros e o 

O SR. PAULA RAMos- Corrobor<1da por trecho construido a. 3 1/3 de Lorena. Em 14 
V. Ex., já ·o disso. de novemb1•o inaugul'a'Va-se o trecho de 

Si, porém, a unica. 1•azão que havia para Lo1•ena a Bcmficn,. >) 
dar o caracter de estratogica. ti estrada que Não ontend.i ab3olutamcnte este final do 
então se projectava construir era a de tor relatorio do Sr. Mmistro da Guerra. Siso 
como ponto terminal uma fabrica. de pol· inaugurou 0 trecho de Lorena a Bemfic~, 6 
vora sem fumaça, uma vez que desapparoça a estrad!\ uo ferro teem do ser constrn1da 
a idéa da construcçãú dessa fabrica, terá entre Lorona 0 Bomfica, ella está prompi<tw 
ou não tambem desapparecido o ca1•acter está inaugurada desde novem1>ro de 1902., 
ost1•ategico da estrada·~ 

Creio que a. resposta só pôde ser uma, c O SR. GER:\!ANO HASSLOCHER- Inaugurou 
esta no sentido affirmatiYo. os trabalhos. 

Pois bem, Sr. Presidente, todos os annos, o SR. PAULA RAMOS - Iuaugurou-se o 
desde 1902 até o orçamento -vigente, tem trecho di.t Estra:la de Ferro de Lorena a 
.-sido consignada verba para. construcção dessa Bomfica, o que quer djzer que ellc ostâ en
estradà de ferro, ou antes, o Governo tem tre(l'ue ao traf'ogo;-assim é que se compre
lançado mão da verbll.-Obras militares- he;de a ·inauguração de um trecho de os
para fazer a construcção ; e até hoje, apezar trada de, f~rro . 
. de especializada verba p~1.ra. construcção da Portanto, em 14 de novem.b1•o de 1902, nas 
fabrica de polvora sem fumaça em Lorena, vesperas de deixar a pasta o . Sr. marechal 
não~·se iniciou semelhante construcção, sendo MaUet, a e:3trada já. estava inaugurada. 
que o Sr. Ministro da Guerra declarou ha 0 SR. GERMANO HASSLOCHER·-Parece. 
,pouco, segundo rezam os orgãos de publi· 
.cidade desta Capital, que o ponto terminal O SR. PAULA RA!IIOS-Parece, não. Pelos 
da estrada de ferro projectada não se pre- documentos offiéiaes estava inaugurada; e, 
stava de modo algum ao estabelecimento portanto, não ha necessidade de se consignar 
-de uma fabrica de polvo1•a sem fumaça: verbas para a construcçiio. (Apm·teg,) 
~w w 
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Mas, Sr. Presidente, a CommisEão de Or
çamento pediu não só que se especialize 
verb:l. para esse serviço, isto é, que o Po,ler 
Legislativo intm·venha. com o seu voto na 
concessão · da verba, legalizando o a.cto do 
Poder Execnti vo-em tanto importa ·a ron
cessã\) da verba para. o serviço-e mais fixa. 
em 150:000$ a verba para construcção e 
custeir) desta estrada, durante o cxercicio 
vindouro. 

Ora, Sr. Presidente, 150:000$ por anno, 
para. a contrucção do uma estrada e custeio 
de um trecho que foi jnaugurado ha pouco, 
e naturalmente está. em trafego, dá 12:500$ 
por mez. 

Ora, não me consta que haja. estrada de 
ferro nenhuma no Brazil nem no mundo, 
cuj-1 cúnstrucção, oxceptuando os trabalhos 
regulares, se gaste mensalmente 12:500$, 
por issn que a quantia é})Ol' demais insigni
ficante, e rilicula mesmo. 

Dahi, Sr. Presidente, a explicação que se 
tem · dado ao custo kilcmetrico da explora
ção e comtrucç·ão desta estrada de terro. 

Na realidade, fazer-se em tres annos, com 
verba tão insignificante, tão avultado tra
balho, realmente é do pasmar a. nós outros 
que mais ou menos somos forçados a en· 
tender Mstas causas, de construcçã.o de es
trada& de ferro. 

Procura-se uma explicac;ão pat•a isso e en
contra-se, SI'. Presidente, não nos documen
tos officiaes, ·mas nas pesquizas otficiosas, 
nas indagações á surdina, nas consultas 
par,iculare~,, e cheia-se á conclusão de que 
esta. estrada de ferro está sondo feita por 
meia. duzia de officiaes com alguns soldados, 
mas com material da Cent1•al e grande parte 
do pessoal auxiliar fornecido pela prop1•ia 
Estradt~ de F~1·ro Cent1•a1. 

0 SR. EsTACIO COIMBRA-E' gl'ave e~sa ro· 
velação do V. Ex. 

O Sa. GALEÃO CA.RVALUAL-Não tem gra
vidade alguma. · 

0 SR.. PAULA RAMOS-Em ultima analyse, 
81•. P1•esidento, sejamos francos, fu.llemos 
com sinceridade ao paiz. 

Pa.1•ece-me, Sr. Presidente, que essa es
trada de ferro é um p"L·etexto para gratiftca
oão a meia duzia de militares. 

O Sa. CAar.osCAVALCANTr-Não apoiado. 
Protesto · cont1•a est:\ asserção de V. Ex. 

O SR. JuvENAL . !\IILLER .~A estrada· de 
fel'l'O de rodagem de S. Francisco está ·lias 
mesmas condições desta. · 

O SR. PAULA RAl\:r:os-Responderei a V .Ex. 
oppor_tuna.mente, si V .Ex. impugnar a verba 

. que ftJnra no orçamento vigento. 

V. Ex. comprehende com que difficuldade 
c constran,:çimento me refiro desta fórma a 
alguns desses mil i ta.r•es. 

0 SR.CARLOS CAVALCANTI-V. Ex. sempre 
calcula nesse ponto de vista. par\icula1·, e 6 
contra. isto que peotesto. 

0 SR. PAULA. RAMOS-Eu não podia. cal
cular nesse ponto de vista. particula.1·, porque 
o chefe dessa commi:lsã-o é meu amigo; eu o
admiro e respeito, mas, justamente a ami
zade não me poupa esta. critica sincera, leal 
que devo ao paiz. 

0 SR. CARLOS CAYALCANTI-Elle está pa
trioticamente prestando serviços a.o paiz com 
sacrificio. Ningnem vac lá porque quer, mas 
por ordem superior. 

0 SR. PAULA RA.l\IOS-Não estou censu
rando o official que ht os :.á, mas o Governo 
quo creou illega.lmente esta. commissão e h'i. 
coHocou o official para desempenhai-a. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI - Então não 
precisaria, de pret~xto para da.r maior grati
ficaç-ão. 
' 0 SR. PAULA RAl\IOS - Já deixei demons
trado que não posso d;u• meu voto a uma 
verba. para serviço de ta.l uaturez1., ou antes 
quo nii.o poss) sanccionar hoje com o meu 
voto um acto illegal praticado pelo Governo. 
qual o de iniciar construcção do estrada. de 
ferro que não foi autorizah pelo Poder~ 
Legislativo. 

A out.ra razão que me levou a. assigna1• 
"encido era relt\tiva ao a.rt. 3° do projecto 
que sahiu do seio da Commissão de Orça
mento. A Mesa não acceitou u.quella dispo
sição quo mandava vigorar como creditos 
especiaes, para os mesmos fins para. quo 
for'lm votados. os saldos concedidos pelo ae
creto n. 141. de 5 de julho do 1893, e pelo de
creto de 24 de dezembro de 1894. 

O decreto de 5 de julho de 1893 concedia. 
ao Ministo1•io dt\ Guerra 18.000:000$, ouro, e 
o dec1•eto de 24 de dezembro de I89t con.
codia 15.000:000$. ou1•o, pa.1•a acquisioão o 
renovação do matm•ial bullicJ do exe1•cito. 
Portan.to, a som ma concedida. pulos dous de
Cl'etos montava a 33.000:000$, ouro, tendo 
o Governo lançado mão dessas quantias, das 
quaes existem ho,jeos saldos de 7.524:516$674, 
ouro,do primeil•o decreto, e apenas 1:555$728, 
ouro,. do segundo. 

Ora, e.~tes creditos especiacs concedidos em 
1893 e 1894, na fórma. da legislação, vigo· 
ra\ram apenas por dons cxercicios ; mas os 
dous exercicios estn.vum ex.tinctos. 

De então pa.ra. mt o Governo tem conse
guido do Congresso· CODYOrter em disposiçÕQS 
orça.ment~rias creditas extinctos. que tinh~m 
dosappn.rocido em faco da nossa ~egisla~ão' de 
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contabilid.a.le, tem conseguido isso facilmente 
do Congresso, a.ttentando contra os princi· 
pios maii elementares da organização dos 
orçamentos e contea. as leis fun.Ja.mentaes da 
nossa contabilida.de publica. 

Em 190 ~ lavrei meu protesto e o renovei 
quando fui membro interino da Commissã.o 
de Orçamento ~ renovei-o agora as.3ignando 
ve;1cido e conseguindo, finalmente. da. 1\losa, 
om face das no,ras disposições do Regimento 
a eliminação dessn. disposição orçamentaria. 

Mas. Sr. Presidente, não ha. duvida al
guma que o Governo, lanç.ando mão desta 
autorização annua ·que o Congresso lhe tem 
dado, para. utilizar-se desse credito, que 
tem sido rostabelecL.!.o na cauda orçamenta
ria liDnua.lment~. t-)mou ·certos compro
missos com encommendas de material para 
o exercito. Não dar-lhe hoje recursos p:tra 
pagamento desse rna.terial,é, dJ algum motlo, 
aut~ri2al-o a vir a.manhã. pedü· ao Congrasso 
um credito extr.Lordinario, para poder sa.
t :sfaZPl' estes compromissos. 

E, como o mou intuito é, princip~lmente 
em ma teria orça.menhrh, dar ao pa.iz or
\~a.mentos verdadeiros~ orçamentos que at
tendam ás e~igenoias do serviço publico, cu 
não podia de modo algum contribuir para 
climiaaç·ão l\essa autoriza<;ã.o, sem immedia
tamente dar uma providencia. qua tirasse o 
Govet•no das sérias difficuldades em que clle 
se vae ver. 

F.' por iss() que formulei uma emenda 
. abrindo no Orçamente uma nova rubrica ao 
art. 1°,· 

Acredito que esta quantia será mais quo 
sutllciento, não só para o Governo attender 
aos compromissos já toma;do~ com encom
mendas feitas na Europa, como para. fazer 
novns encommendas~ que so tornem indis
pensa.vdis á. melhoriu. d(l condições do nosso 
exorcib. 

o,•ste molo attendi, não só ~1s exigoncia.s 
da administração, como, principalmente, :ts 
normas de boa organizu.ção de nossos Ol'ça-
mentos. . 

Eram estas as observações que me julguei 
no dever de fazer, ·para fundamentar o meu 
voto vencido no parecel'· da. Commissão de 
Orçamento. (.Mt,ito bem; mteito bem.) 

Veem · <t Mesa., são lidas, apoiadas e postas 
aonjuncta.mente em discussão, as seguintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n. 156, de 1904 
Art. 1°, n. 14- Supprimam-se as pala· 

vras-100:000$ para as obras do Sanatorio 
Militar até a. estrada de ferro de Lo1•ena a 
Bemftca;, em S. Paulo. 

Sala.·da.s sessões, 31 de agosto do 1904.
.Paula ·Rumos. 

Accrescente-se ao art. 1° a seguinte ru~ 
brica : 

na-Reconstituição do material do exercito 
e acq uisição de novo material- 2. 000:000$', 
ouro. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1904.
Paulcr. Ra;nos. 

O Sr. Gastão <la Cn.ulia-Sr,_ 
Presidonte, pedi a palavra para. a.presentar 
ao Orçamento da. Guor1·a a seguinte emond:.t : · 

·«Dn. verba geral sejam destillados 40 contos 
para as obras do quartel de S. João d'El-Rey, .. 
Estado de Minas Geraes. » 

Como elemento do informação ao illustt•a.do 
relator do Orçamento e á Cama.ra, quero· 
asseverar a necessidade dest ~ dot.ação. Co
nheço as obras, ella.s estão em meio; de modo· 
que não concluil-a.s será expor o elificio em
questão i"t ruina. completa, desp·;mdcmdo-se 
não pequena quantia. 

Vem <i :\>Ies'1. é lida, apoia·h, e posta con-· 
juncta.mente em discmsão a seguinte 

El\IE~DA 

Ao projecto n. 156, ele 1904 

14- Obt•as Militares: 
Da vel'ba geral sejam dest.inados 40:000$: 

par:.t as olJras do quartel de S. João d'El-Rey, 
~~stado de Minas Get•aes • 

Sala 1tas sessões, 31 de agJ.~to de 190!.
Gast!io da Otenlw.. 

o s~ ... Presidente - Das emendas . 
hoj} n.pt•esenta.das a.o orçamento d..'t guer••a,. 
não podem set• accoit:ls pela M .. :sa., por on· 
volverem medidas de caracter permanento, 
a que autoriza o Governo a. despenllm• a im-· 
portancia nocJssaria pat·a o estabelecimento 
de c.1mpos de manobra o a quo providencia 
sobre a p1ss:~gem da fabrica do fer1•o de 
S. João do Ipanema do Ministerio da Guorr:l 
pa.rn. o da lndustria, emendas assignadas . 
pelo Sl'. Carlos Cavalcanti. 

O projecto volta, com as emendas, á Com
missão. 

E' annun~iada. :t discussão unica do pt•o· 
jecto n. 160, de 1904, rela.t.ivo ás emendas 
do Senado .ao projecto n. 320 B, de 1903;qu'3 
modifica o decr•eto n. 3.346, de 14 de outu· 
bro de 1887, consolidadas nelle com o ven
cido, ás disposições do mesmo decreto, com 
o parece1' da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça. 

O St•. Prealdeu.te-Esta discussãG·· 
corresponde á 2• discussão do qualquer pro• 
jecto, debatendo-se uma pot• uma das omen• 
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das, sem comtudo, fazer;se·lhes emenda. E' 
o que dete1•miila o art. 192 do Regimento. 
A Camara, a pedido de alguns de seus mem· 
bros, poderá determinar que se faça em 
globo a discusSãouestas emendas como pre
ceitúa o mesmo artigo. (Pausa.) 

Em seguida são successivamente sem de
bate encerradas as emendas do Senado ao 
projecto n. 160, de 1904, cuj;t votação fica 
adiada. 

E' sem debate encer;.•ado em 2a discussão o 
· seguinte artigo unico do projecto n. 132 A, 
de 1904, elevando a Collectoria de S. Luiz, 
no Estado do Rio Grande do Sul, :1. categ01•ia 
de Mesa de Rendas de 38 classe, com parecer 
da Ccmmissão de Orçamento, ficando adiada 
a votação. 

E' annunciada a 2a. discuss!ío do projecto 
n. 82 A, de 1904, devolvendo a D. Maria 
Carolina. Nabuco de Araujo a pnnsão de 
3:600$ annuaes, concedida :.t sua finadc\ mãe 
D. Anna Benigna. Barreto Nabuco de A1•aujo, 
viuva do Senador José Thomaz Nabuco de 
Araujo, com parecer da Commissão de Peu-

. sões e Contas. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada. e posta con
juntamente om discussão a seguinte 

Ei\IENDA 

ilO p>·ojecto n. 82 A de 1904 

Accrescen te-se: 
Art. 2°-Conceditla pensão igual ele 3:6008 

a.nnurues a viuva do consul geral José da 
Silva Azevedo, D. Maria Izubel de Azevedo. 
-Ondo diz art. 2°, diga-se:- Art. 3°. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1004.
Ge,·,wno Hassloclt.e1·. 

Ninguem pedind.o a pala v1•a, é encerra.da a 
discussão do a1·t. 1° e bem a~sim a do art. 2° 
do mesmo p1•ojecto cuja votação ftca adiada 
até quo a. Commissão dê parecer sobre a 
emenda otrerecida pelo Sr. Gormano Hasslo· 
cher. 

E' annunciada a. 3a. discussão do projecto 
n. 244, de 1901, autorizando o Poder Exe· 
cutivo a abrir ao Ministerio da Guerra o cre
dito extraordina.rio de I: 178$567 para pagar 
o ordenado devido ao mestre de musica apo
sentado da extincta companhia de aprendizes 
artífices do Arsenal de Guerra do Rio Grande 
do Sul, Lourenço Fl'ancisco da Cunha. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a. 3• discussão do projecto 
n. 144, de 1904, autorizando o Poder Exe· 
cutivo a abrir ao Ministerio dLI. Fazenda o cre
dito de292:802$282, supplementar â rubrica 
do n. l2,do art. 25 da lei ·n. 1.145, de 31 de 
dezembro de 1903. 

Nlnguem pedindo a pa.la. v r a., é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do Jlarecm· 
n. 22, da 1904, sobre n. indicação dos Srs. 
Bricio · Filho e Pa:ula Ramos, para que seja 
alterado o nrt. 79 do Regimento Interno. 

O ti!l:r•. Bricio Filho-Peço a pa
lavra. 

O Sr. Presicleut.e-Tem a palav1•a 
o nobre Deputado. 

O Sr. Bricio F ilh.o vem n.nalyzar 
o pat•ecer da Commissão de Policia, sobre a 
indicação que apresentou pa1•a a reforma 
do Regimento. 

Explica os motivos em que se baseou Jlara 
p1•opor a. volta á disposição do Regimento 
antigo, isto é aquella que exigia a presença. 
de 53 Deputados para a abe1•tura das sessões. 

Analyza a questão debaixo de varios pontos 
de vista e lê a parte do parecer em que se 
donfessa que a reducção se impoz deante da 
cifficuldade que sempre encontrou a Mesa 
para abrir as sessões, tanto . que teve de es
perar constante1uente durante 15 o 20 mh 
nu tos paru. poder inicial' as sessões. 

De todas as censuras dirigidas á Camara, 
não considera nenhuma. mil.is grave, sendo, 
além disso, essa feita com a responsabilidade 
da Mesa. E' a confissão da. vadiação partindo 
dos que dirigem a C amara. 

Fa,z outms consideraçõ3s e pede aos seus 
collegas que, em fn.ce de sua indicação, se 
pronunciem como fo1• mais conveni0nte ao 
andamento dos traballlos parlamentares. 
(Mtdo bém. Muito bem,) 

O Sr. Presldent.e-Contin(la. a dis
cussão. 

O §r. Paula Ra01.os- Peço a 
palavra.. 

0 SR, PRESIDENTE - Pa1•ece melhor ftcar 
adiada a. discussão : só fa,ltam dez minutos 
para findar a hora. 

0 SR. PAULA RAMOs.-Só fallarei mesmo 
cerca de dez minutos, S1•. Presidente. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o St•. Paula Ramos. 

O Sr. Paula R.atnos-Sr. Pl·esi
dente, que poderei dizer, depois da. fllnda
mentação brilhante, feit:l. pelo nobre Depu
tado po1• Pernambuco, e p1•imeiro signa.tario 
da indicação ~ 

Bem pouca cousa.; apenas o necessario 
para justiJicar minha aesigna tut':.ld) var1•et• 
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minha testada da a.ccusaç~ão que a Me.sa. fez 
aos autore3 da mesma indicação. 
· Sr. Presidente, honrado :pela Mesa, quando 
fez a distribuição do avulso contendo o pro
jecto de reforma do Regimento, com nm 
exemplai.', afim de estudal"o e de indicar as 
modilicações que me parecessem necessal'ias 
e indispensaveis ao bom andamento dos tra
balhos da Camara, entreg·uoi-me á ta.refa de 
estudar realmente o pl'Ojecto de Regimento. 

Não houve med:da, não houve ai'!,igo quo 
ni:io mm•ecesse a, minha. attenção; c, já que tt 
illustre Comf.!l.issão de Policia traz ao conhe
cimento da. Camara o facto de ter sido eu 
um daq uelles que collu,l)oraram na confecçã.o 
do novo Regimento... . 

0 SR. ALENCAR GüU.IARÃES-Collaboração 
muito proveitosa para a Commissã.o. 

0 SR. PAULA RAiiiOS- ••. fico com a libel'· 
rlade :precisa :para dizer á Camara que real· 
mente fui o autor de diversas emendas e que 
tive a felicidade de ver quasi todas ellas 
acceitas pela Mesa, com excepção apenas de 
duas, que mais tarrle converti em indicação 
e que foram adaptadas pela Camar·a. 

As duas uinicas emendas l'ejeitadas pnla 
Commissão de Policia ou l.is quaes ella não 
deu plenamente seu assentimento, foram: a 
primeira, l'olativa a medidas de caracter 
pot•manente nas leis annuas ••• 

0 Sa. ALENCAR GUIMARÃEs-Esta a Com
miss:io accei tou. 

O SR. PAULA. RAr.ws- ••. desejando eu que 
taes medidas não figurassem, nem mesmo 
sob a fórma de autorizações; a segunda, a 
que prohibiu te1•minantemente quo nas lois 
u.nnuas nós fizessemos o.o Poder Executivo 
delegações do attribulçõos privativas do 
Congresso. 

Todas as demais ementlas foram aceitas 
pela Mesa e ftgu1•aram.no p1•ojoeto submettitlo 
tto conhecimento da Camara. 

Diz a Commtssão ele Policia, no seu parecer 
sobro a indicação do nobre Deputado por 
Pernambuco, por mim tamb'3m subscripto, 
que «a disposicão que a. indicação procm'<t 
agora refo1•mar passou, como se vê, inteira
mente despercebido dos illustres slgna.ta.rios 
que, aliás, foram elo numero daquelles que 
melhor collaboração prestaram â commissão 
na organização do seu projecto ». 

Sr. P1•esidente, já. fiz á Camara a. confissão 
do que estudei com o mais meticuloso cuidado 
o exemplar' do projecto de refórma que me 
foi confiado pelo. Commissão do Policia, e que 
aqui tenho. 

0 SR.. ALENCAR GUIMARÃES-Do QSlJOÇ'O: 
V. Ex. esttt [l.lli com o esboço. 

0 SR. PAULA. RAMOS (Lendo)- «PrQjecto 
de Rc.~imento interno da Camara dos Depu
tados». Foi o exemplar que recebi para es
tudar ... 

0 SR. ALE:'\CAP.. GUDIARÃ~~s-Era um es
bo;:o o ahi, realmonto, se mantinha a dispo
si,:·ão do art. 58 do Regimento antigo, mas, 
no projocto aprcse:ntado á Camara ... 

0 SR. PAULA RAMOS-Foi, repito, o exem· 
plar que r·eccbi ; e, estudando-o, encon trcli 
ahi o art. 77. (Lf!J : 

Concorda v a plenamente, Sr. Presidente, 
com a. disposição do art. 58 do Regimento 
que então se achava em vigor. 

Disposição contida no art. 138 daquello 
Regimento. (Lê) : 

E' a reprodução tedual de3su. disposição 
que estava contida no projecto. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃEs-Projecto não; 
esboço • O projecto já trouxe a modificação. 

0 SR. PAULA RAMOS-Leio no alto deste 
impresso «projecto de Regimento interno da. 
Camara dos Deputados~>. 

0 SR. ALENCAR GUIDIARÃES-Não é pro
jacto ; foi. um trabalho por mim organizado 
e submettido ao estudo da Commissão de Po· 
licia. 

0 SR. PAULA. RA.~:IOS- Este foi o projecto 
submettido ao meu estudo, e nelle se acha a 
raproducção final do art. 3° no Regimento en
tão em vigor. Nenhuma alteração apre
sentei. Depois, submettido ao conhecimento· 
da Camara. o projecto, nenhuma emenda foi 
apl'esen tada, mandando reduzir de I f 4 para 
1/6 a disposição contida no projecto que eu 
tinha recebido. 

Não me despertou, portanto a attenção. 
A minha attenção foi chamada apenas para. . 
os modificações feitas, em conseq uencia de 
emendas então apresentadas .•• 

0 SR. ALENCAlt GUIMARÃES- A motliflca
ção foi fei ca pela Com missão antes de a.pre· · 
sentar á Cama.ra. 

0 SR. PAtJLA RAMOS.- .• porque não Sup- · 
punha que a :propria Commissão organiza· · 
dor a do projecto .•. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES- 0 exemplar 
que V. EK. tem em mãos foi um oslJoço or· 
ganizado pelo 1 o Secretario e submettido ao · 
exame e estudo de alguns collegas e da 
Mesa. 

0 SR. PAt:LA RAMOS- Senhores, a re· 
forma do Regimento foi proposta pela Com- · 
missão de Policia., e o impl'esso quo tenho· 
diz: «Projecto de lt~Jgimento da Camal'a dos 
DeputadoS>>. · 

0 SR. ALENCAR GUÜIA.:RÃES- Pat'a estudo 
no seio do. Commissão. V. Ex. não encontra 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11:31 -Página 21 de 29 

""718 ANNAES DA CAMARA 

tal projocto no archivo da Camara, nu
merado como os demais. 
· O SR. PAULA RAl\!08- Então ê falso? 

0 SR. ALENCAR Guil\IARÃCs,- E' um es-
boço. .., 

O SR. PAULA RAMOs-V. Ex. decl~.rou da
qui qua.nuo _o illustre Deputado por Minas, o 
:Sr. Dr. Lmz Alves, reclamou um destes ex
·emplares, V. Ex. declarou que tinha, man
dado a todos os DeputaJos. 

de nossa vida. intima para a vida da im
prensa, jul~o-~e com direito do responder a 
essas aprec1açoes, 
De~a.is! diz-se que a praxe antiga, desde 

os pr1me1ros tempos de nossa vida parla
mentar,estabelecin o direito da. Oamara func
cionar com . um numer·o limitado só recla
mando a maioria para as deliber<;ções. Não 
é exa.cto. Durante 70 annos de vida parla
mentar do Impcrio abria-se a. sessão com a 
metade c mai5 um U.o numero dos memb1•os 
da assembléa. Portanto, não passou por mim desperce

~bida absolutamente esta modificação, ~roclam!lda. a Repuhlica, estab3lecia o pri-
0 Sn.. ALENCAR GUIMARÃE~- Passou no metro Regimento que a C amara organizou 

p1•ojocto. quo, pa1·a a abertura de .suas sessões era. 
O SR. PAULA RMros-No projecto que me necessai'ia a preseoça de um terço dos m!?ln· 

deram para estudo, estava 1·eproduzida a bras componentes da mesma. Cama1•a. Mais 
disposição do antigo Regimento e no curso tarde o Deputado por S. Paulo, o Sr. Bueno 
do ~e~ate que se abriu sobre 0 caso, não de An~rada, propoz que esse numero fosse 
{!0g1te1 absolutamente que houvesse sido feita reduzido a um quarto. 
essa alteração pela propria Commissão. O que occorreu dur•anto a vigencia. .d·:t 

Estou mostrando que estudei o projecto primeira disposição~ Bem poucas vezes dei
·que me foi dado para est1Jdo e a Commissão xou de haver sessão por falta de numero. O 
de p 1· ia .p .p, • d 11 que occorrou durante o l'egimen lia seO'unda. 

0 lC cou~essa que J.Ul um aque es disposição? Bem pouc:>s veze;:! .. Camarba. dei· .. 
que estularam e ap1•esentaram emendas. cu u ... xou de funccionar por falt:.t de numero. Não 

O SR. ALENCAR GUIMARÃEs-Lamento que vejo, portanto, necessidade da. mJdificação 
V. Ex. não tivesse lido essa disposição do do Regimento. 
projecto. Sr. Presidente, V. Ex. que é um paria-

. O SR. PAULA RAMOS-Depois de fazer es- menta~ antigo, que faz :parte desta Ca.mara 
tudo e apresentar emendas, não necessitava republicana desde os seus primeiros dias, 
mais fazel' estudo algum, desde que a Com- terá observado que, ao passo que diminuímos 
missã.o do Policia tinha declarado que tinha a exigencia. do numero para a alJer&ura de 
acceito as minhas emendas, com excepção de suas sessões, diminue a frequencia, nas pri
duas que ilnmedia.tamentc converti em uma meiras horas, dos memb1•os da assembl6a• 
indicação. Ainda este anno V. Ex., no intuito eleva-

Mas, Sr. Presidente, esta é a questão que do de conseguir numero para poder proceder 
me diz respeito particularmente, como um ás votações das ma terias contidas na ordem 
·dos signa.tat•ios da indicação, aliás de somenos do dia, deixava de lado o Regimento e sus
i.mportancia, e póde quando muito satisfazer pendia as sessões até que houvesse numero 
a minha vaidade pessoal, par•a justificar o para as votações. Durante dias consecutivos 
meu procedimento perante a Camara. foi este o procedimento da Mesa. CoDS3guitt 

A questão é realmente da ma.teria da indi· V. Ex. alguma cousa? Nunca conseguiu nu·-
·caçã.o: mero pat•a. as votações. 

O illush•e Deputado por Pm•nambuco justi· No dia em que V. Ex. declarou que não 
·ficou de um modo tão lll':lhante, que pouco suspenderia mais a sessão á espera de numer•o, 
tenho a adduzh• ás considerações feitas por• no mesmo dia em que começava deliberada· 
s. Ex. mente a .executar essa. provldencia, houve 

Entretanto, devo chamar a. attenção da numero para as votações. 
Commissão de Policia par•a o seguinte facto: V·. Ex. vê q.ue, debaixo do ponto de vista 
durante 70 c tantos aunos de vida parlamen· prat1~o, a med1da nenhum resultado protlcuo 
tardo imperio, no Brazil, ai sessões da AS· trará; apenas o que a Mesa conseguirá com 
se~bléa Gerai abriram-se com metade e e~sa. m~dida introduzida no Regimento é 
ma1s um dos seus membros. drmrnUir gradualmente o numero de assi .. 

Isto vae tambem em resposta a um artigo duos á primeira hora de sessão da Cama.ra. 
d~ um <}.os orgãos U.e publicidade desta ca· Nesses primeiros dias V. Ex. terá co.ase-
pital. guido abt•ir a sessão ao meio-dia e um 

O. SR. ALENCAR GuiMARÃEs-Nada tenho q!larto, c~m o numer~ exigido pelo no-yo Re-
-com os artigos do jornacs · grJ:!lento , mas acredito que alguns d1as de-

. pois V. Ex. luctal'á. com as mesmas ditllcul-
.:.. O Sn.. PAUL~ RAMos-Desde que a di.!cus- da.des em que so encontrava quando . se 

.sa.o de um regimento interno sahe dos l~ites exigia a presença de 56, e em que se· encon-
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t1•ava.m os antccessoreil de V. Ex. quando o 
numero exigido era. de 71, isto é, quando 
era de um te1•ço ou de um qua1•to. 

E, pa1•a justificar e.~ta medida., tenho ou
vido dizer que a exigencia ~o numero é 
questão secundaria. Li até em um artigo 
de um dos orgãos de publicidade desta. Ca
pital que, na Inglaterra, a Camara. dos 
Lord$ se reune com um numero insigni
ficante, com tres membros. 

Bast:t a pres~nça de tres membros par-~ 
que a C:tmara dos Lords funccione e de
libere. 

Sr. P1•esidonte, é f:1cb incontestá.vel este, 
y ue basta a prescnç·a de tres membros na 
Camara dos Lords para que ella. delibere e 
vote ; mas a coJisequencia seria, entre nós, 
fazer-se o que faz-se na Camara. dos Lords, 
ou antes, s3ria preciso que o Regimento nos 
désse a me3ma regalia que os lords teem, de 
ficar em casa e dar procuração aos que 
comparecem para votar. 
. Mas. Sr. Presidente, si o fundamento da 
inedida é elevar o nível da Cama.ra, é presti· 
.giar .a. autoridade deste ramo do Poder 
Legislativo, não é deste modo que se conse
guirá, porque, si o exemplo que nos serve 
ê o da Inglaterra, da. Camara. dos Lords, 
tão. citada. por aquelles que se. oppõem âs 
objecções do nobre Deputado :po1· Pernam
lmco, eu pedirei licença pa.ra ~et· poucas 1~
nhas de um trabalho mUlto cur1oso a respei
to da. responsabilidade dos membros daquelle 
:Poder legislativo. (Lê.) 

E, Sr. Presidente, este autor, que estuda 
c_om muita verdade e muita minuciosida.de 
a situaç.í.o de dive1•sos parlamentos do 
mundo, nos diz que bem poucas camams são 
tão desmoralizadas como a Camara dos Lords, 
de Inglaterr4. 

Era o quo tinha a dizer em justitlcaçiio da 
minha indicação. (Jlluito bem; muito úen~.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa.-sa á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a. dis-
cussão do projecto n. 121 A, de 1904, do 
Senado, tornando obrigatori:1s em toda a 
Republica a vaccinaQão e revaccinação con
tra a varíola., com pa.recet• da Commissão de 
lnstrucção e Sa.ude Publica e substitutivo do 
Sr. Depntado Erico Coelho. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiad:.ts e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 121 A, de 1904 

Accrescent3 -se onde convier: 
Art. Para elaboração da lymplla. vac

·,cinica o Governo poderá despenC!er até a im-

po1•tancia. de 60:000$ caben<Jo-lhe fundar 
institutos vaccinicos m. Capital Federal 
e nos Estados que não tiverem re<mrsos pa.rn. 
construir e custea.1• ta.es estabelecimentos. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1904.
Bm·bosa Lima. 

Ao art. 2°, lot1•a. a: Supprima.-se: 
Art. E' prohibido o emprego compulsorio 

de qua.lquer processo prophylatico. 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1904.

Bm·bosa Lima. 

Art. Não serão vacclnadas as pessoas 
que allogarem m-Jtivos de codsciencia co_ntra 
a aUegada inocuidaue da vaccina-ant1-va
riolica. 

Paragrapho. Essa objecção prevalecerá 
tambem quando formulada poa qualquet• ci
dadão que se opponha. á vaccinação dos seus 
filhos menores. 

Sala das sessões, 3l de agosto de 1904.
Ba1·bosa Lima. 

O Sr. Bricio Filho começa decla· 
rando que o p1•ojecto. em_ debate, proyidep.· 
ciando sobro a vaccma.çao e revaccmaçao 
contra a varíola., póde e deve ser analysado 
por varias faces, por diversos p1•ismas. 

Não é seu proposito abordar naquelle mo
mento a questão· sob os seus diversos as
pectos. 

A proposição está. ainda em segunda dis· 
cussão e, por occasião da terceira, fica. com o 
dil•eito de mais detidamente t1•atar do as
sumpto, si assim o entender; fica com esse 
direito, si é que ainda ha direito nesta terra, 
si é que ainda h:t p1•erogativas neste parla
mento. 

Não é infenso â vaccinacão, é partidario da 
vaccina, procura aconselhar a applica.ção 
desse processo como o mais etHcaz dos meios 
propbyla.cticos contra a. varíola. 

O SR. :MALAQUIAS GoNÇALVJ~S- V. Ex.~ 
muito favOl>avcl; ha bem pouco tempo foi 
levar a Friburgo o recurso desse meio pro
pbylactico. 

0 SR. BRTCIO FILHO - Perfeitamente; a 
Friburgo e a Bom JarJim, quando l'ebentou 
a epidemia nesses dons centros populosos. 

Acompanhado do digno vi.ce-director do 
Instituto Vaccínico do Districto ~.,ederal Dr. 
Toledo Dodsworth e de um operoso estu
dlnte, empregado no mesmo estabelecimento, 
o orador foi aos referidos loga1•es e vaccinou 
cerca. de cinco mil J>e8Soas, com excellentc 
resultado, graça.s nao só á magnífica. quali
dade da lympha empregada, como t!lm~m 
aos cuidados observudos em sua a.pphcaçao. 
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Deve desde logo a.nnunciar que, praticando . quem achar que o de\'C fazer. Obrigar não· 
em larga escala essa prophylaxia contra. a! é razoavel. não é justo, não é humano. 
varíola, não furçou, não violentou. Vaccl-, (Apoiados.) · 
nou-sc a quem quiz, a quem se convenceu das Não pretende, conforme n,ffi1•mou ao co· 
vantagens da inoculttção. meçar, discutir a ma.tcria, sob este ponto de 

Em Bom Jardim, v principio, o orado1• e seus I víst,a. Isto ficará para. outra. vez. E depois, 
companheiros, embori1 acolhidos, desde os I scientificamente, já o assumpto foi <.\bordado· 
primeiros momento!'!, _com a. maior gentileza I com a. maior. competenci<: pelo _iliustrado· 
por paete das autor1d<1rles, encontraram o I Sr. Bar·bosa Lima, como nao o farw. melhor 
povo receioso, atemorlza•io, temendo sub- um medico u.balisado (Apoiados.) 
metter-se á vaccL1ação. Corria. até que os O ponto de quo venho agora tratar é 
tubos continham pús retirado d<1s pustulas aquelle que se relaciona com a gr·avidade da 
dos variolosos. medida a ser suffl•agada, em ligação com a 

Ao ser depositt~do em cima ela mesa autoridade que a tende executar. . 
collocada nD. praça principal da villa a Ao vota1• mais uma obrigação, ao vota1•· 
vitella vaccinada, despontaram as primeiras mais uma compulsão, o ·Poder· Legislativo· 
manifestações de confiança. Deu o bom ex- não pócle deixar de attender para o executor· 
amplo o digno e estimado presidente da da lei. 
Cama.ra Municipal, coronel Luiz Corrêa da Allegar-se-ha naturalmente que elle póde· 
Rocha Sobrinho, que apresentou o braço â ser substituído ele um momento para outro. 
inoculação. Seguir~m-se outros e outros, Nada faz prever que tal aconteça. 
traba.lhando·se dentro em pouco·semdescanso. O director geral de Saude Publica, apezar .. 

Levou-se depois de casa em casa a lympha de suas explosões de violencia, apezar dos. 
e, desde que se não apresentavam contra-in- attentados em acção, continúa em seu posto. 
dicações, procurava-se pm•suad.il'. No mesmo Apezar de suas diabruras, dos actos de pre-· 
dia da. chegada a maior parte da população potencia, dos ataques ao lar e â liberdade,. 
da villa estava vaccinada. A' noute e no dia vae ficando á testa da repartição, zombando. 
seguinte viajou-se pelos arredores, em husca de tudo e de todos. Seu lemma é o do das
das fazendas mais proximas. No regresso o prezo pela opinião pública. Aos subordinados. 
povo pelos caminhos pedia espontaneamente aconselha que desprezem os conselhos e ad
que fosse praticada a vaccinação. _ moestações da imprensa. Tem a Nação de-· 

Após b1•eve demora o orador deixava Bom baixo de seu jugo. 
Jardim, tendo vaccinado a maior parte de O 1•egulamento sanita.rlo, justamente de-
seus habitantes e tendo jugulado a epi- nominado Codigo de Tortu1·as, dá ao director 
demia. sanitario uma extraordinaria somma de po-

Isso prova que acredita na vaccína anti- Lteres, a maior que tem um funccionario na. 
v~iolica e que para empregar a vaccinação Repuhlica. A vida de todos nós depende de 
não ha necassldade de implantar a obriga· sua vontade, de seus caprichos. 
ção. E' va.ccinador, mas qum• vaccinar aos A Directoria de Saude entx•J. no recesso do 
que, convencidos da etncacia da intervenção, lar, onde mais de uma vez tem levado o so-· 
livremente se apresentem {L inoculação. O bresa.lto c a desolação. . 
ctue não admitte, o que não supporta, o que Si vaccinu., fal-o em regra desastrada
não tolm•a ê a,.,obrigatoriedade, é a compul- mente. Bem se vê que me não refiro á ge-· 
são. Eis porque ê cont1•a. o projecto, eis neralidade dos funccionarios dessa rapar
porque o combate, eis porqlle o acha um pe- tição. 
t•igo, eis porque o reputa um presente de Emquanto a vu.ccinação ora feita p~lo 
gregos ofl'erecido ao Governo. (Apoiado.:;,) pessoal ào Instituto Vaccinico do Di&tricto 

. . d' Federal e peloJ medi c os da. confiança de cada 
O SR. Emco CoELHO- De um reme 10 caso tudo marchava I'egularmento Depois. 

querem fazer um veneno. que 'passou a ser executada pelo's mata-
O SR. BRICIO FJLJIO- Quando vaccinamos mosquitos, reclamações rebentaram de todos 

levamos ao organismo uma infecção. E' os cantos, accidentes occorreram e até mor
passageil•a, em regra; geralmente não tem tes tuem sido registradas. Isto po1•que tlze
pei·igo; ca5os ha, porém, em que, mesmo ram-se vaccinacões em massa, a pulso, sem 
senuo pura a lympha, póde ter consequen- a observa.ncia. ele cuidados. Sim, porque era.. 
cías, mó1·mente deante de indivíduos não preciso vaccinar muito e muito para sa.tis
aptos á operação. E' um mal por via de fazer ao ar·t. 212 do regulamento sanitario, 
regt•a. pequeno, insignificante, que levamos que dispõe que o numero de vaccinações e· 
ao corpo humano para. evitar um mal rcvaccinações praticadas pelo inspector sa
maJor. · Vale a pena o pequeno su.critlcio nitu.rlo serít um dos elomentos ae recom
(leante dos horrores da vat•iola. Mas é pre- mendaçã.o para o funccíonario, e como tal. 
ciso que a esse sacriftcio só se submctta lcvndo em conta. quando se tratar de ajuizar· 
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dos meritos de cada um. Agora é que as todas as pessoas residentes no foco a sulJ•·· 
vaccinações diminuiram, ante os clamores metterem-se á vaccinação e revaccinação. 
levantados. ~spera-se provavelmente a pas, Do modo amavel por que o convite é feito 
sagem do proJecto para recomeçar a faina. se deprehcnde ao ler o a1•t. 209, assim cou-

Quando o pessoal da hygienc vae desin- cebido: 
fectar, salvo raras excepções, leva 0 terror « As pessoas que não quizerem acceitar as 
aos. lares, estraga, a:rruina, compromette medidas prophylacticas constantes do artigo 
mUlt::ts vezes a saude e já tem dado loO'ar a antecedente serão recolhidas em observação 
~ortes, tendo sempre á mão uma lesãoô car- a um edificio apropriado, duru,nte 12 diu,s, 
d1~ca ou um aneurisma paPa explicar os correndo as despezas de estadia por cont:J. 
obitos. das pessoas isoladas, pelas quaes ficará re-

Apôs u~a longa pratica de violencias, após sponsavel o chefe da familia ou quem suas 
uma sérw de attentados, a Directoria Geral vezes fizer, depositando este a somma cor
de Sttude Publica, com 0 intuito· de illudir os respondente á estadia das pessoas na casa de 
incautos, para mais facilmente obter a pas- observação.» 
s::tgem do projecto, dirigiu a 26 de agosto E' como se vê o regimen do enciausura
uma carta ao Jornal do Com.rnercio, onde diz mento e da multa, pois nesta importa a des· 
que, segundo a lei de vaccinação obrigatoria, peza forçada do chefe de ih.milia. E isso 
todas. as. :pessoas, que por algum motivo antes de approvada a compulsão. 
~ransltor~o ou permanente não puderem, sem Veja-se agora o que acontece ante a noti-
mconvemente para sua saude ser vacci- ficaçào de um caso de peste. 
nados, serão dispensadas desta. operação· onde Pelo art. 200 o delegado de saude seguirá . 
acc1·~scenta que a vaccinação será feit~ p~lo immediatamente para, o fóco, levando o ne· 
medrco da confiança do vaccinando; que de cessaria para injecção de sôro e para a sôro
:prefer~nci<:~: serã? ~scolhidos os períodos in- vaccinação; ao chegar á casa do doente to
te~-eprdemiCos, llmrtados nas épocas epide- mará vestes especiaes, e procederá â inje
ml~as os_ esforços p::tra 0 isolamento e a cção de sôro no doente e immunizará as pes- · 
desmfecçao; onde se falia irrisoriamente em soas da familia que nisso consentirem; aquel
persuasão, onde se insinúa que a s::tncção las que não se prestarem a ser immunizadast 
penal será reservada para os casos extremos serão todas removidas para um edifi.cio 
e onde se apregoa que 0 pro1ucto das mui- apropriado, onde soffrorão a vigilancía du
tas será applicado ao custeio das despezas rante o prazo de cinco dias, cor1•endo as des-
que o Estado será o brigado a fazer. pezas de estadia por conta dos isolados. 

Temos, portanto, a obr•igatoriedadee a mui
Muito bonito tudo isto, mas sô se deixará ta. Temos mais uma therapautlca official 

illudir quem não quizer ver as cousas. obrigatoria. o pestoso que estiver submet-
A;n!e ? rumor levantado, ante a forte op· tido ao tratamento pela homeopathia tem 

postçao mtra. e extra-parlamentar contra o d · ~ 1 m fi 
Pr 0 ;0cto, vem a Director1., de S:tude com e m~.~er1•ompe -o para oüerecer o anco, 

" •• '" quer seja homem ou mulher, á seringa do 
estas doçuras e blandícias, como si não fos · medico da Directoria Geral de saude. 
sem conhecidos os seus p1•ocossos arbitrarias. Nos casos de diphtoria, o inspector sanita
Até parece a Rnssia. abolindo os castigos l'io, segundo o art. 228 do Codigo de Tm·ttwas, 
co1•poraes no exercito e outras medidas de lá vae á casa do doente munido de sôro o ar
rigor ante o~ desastres da guerra.. mado io material para. a injecção, e faz, de 

Para mos.trar como vaccinará sómonte nos accordo com o me lico assistente, a familia e 
perio~os inter-epidemicos, depois que passar o doente, a applieação do sôro anti-diphte
o pr?Jecto, o orador vae analysar o que sa rico, si já. não tiver sido feito esse trata
p~atica n~ste momento em que a obrigato- mento, convidanJ.o as pessoas presentes a sec 
r1edade nao está votada.. submetterem a essa operação. 

~. e~te proposito lembra que, apezar da E' interessante esse accordo que exige im-
reJerçao em o anno passado, ao ser appro- perativamente a injecção si até o momento 
vada a reforma de hygiene, da disposição . da chegada dO' funccionario da. hygtGne o 
que tornava obrigatoria a va.ccinação, ella processo não estiver applicado. 
s~ faz em certos casos compulsoriamente Si o doente diphterico pertencer a algum 
nao só para a varíola como para outras mo- collegio, asylo ou instituto congenere, só po
lestias. derá voltar ao estabelecimento depois quo 

No capitulo IV do titulo que se refere á exhibir um attestado offerecido pelo Labora
prophylaxia especi:tica das molestias infe· torio Bacteriologico, com a declaração dG 
ctuosas lá vem consignado no Oodigo de Tor- que não tem mais b::~.cillos da diphteria na 
turas o modo de agir da repartição em frente garganta ·ou nas fossas nasaes. Para obte1• 
de um caso de varíola. O inspector sani- esr~e a&testado no domicilio o doente tem do 
tario munir-se-ha. de vaccina e convidará pagar a importancia de 50$000. 

VollV 91 
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Grande esca.ndalo e· grande immoralidado. 
(Apoiados.) 

0 SR. ERICO COELHO - 0 padre vi TO do 
' altar. (Risos.) · 

O Sn •. BARB03A LiuA ~ Mas a Com missão 
clo Orçamento . não foi . ouvida sobre es.;;e im
posto que ahi está consigm\do. 

0 SR. BRICIO FILHO-E' um alto negocio, ê 
uma excellente pepineira. Votamos aqui a 

-.somma de 5.500 con~os pn.ra dotar conveni-:
entemente todos os serviços de hygieno e 

.:'l.inda teem de ser pagos attesta.dos á razão 

por esta directoria. e mandadas observar pelo· 
regulamento sanitario, pretende insuflar no 
animo dos moradores da supra mencionada. 
ilha principias doutrinarios, que abraça, mas 
que, na. quadra .epidemica quo nos fla,golla., 
conduzem a. esta ropartiç~ão a triste certeza 
dP, no caso de serem elles adopt::\dos, ver-se 
impotente parajugular o mal, ma.xime na 
ilha do Bom Jesus, onde fa.talmente recru
descerá. 

· 'de 50$000 por cabeça, 
E' ina.creditavcl que i:Sso figuro no regula· 

mênto sanitari.;. Evidentemente uma t::\1 
. medida não foi a.pprovada pela Camn.ra. 
· ( ;1poiados.) 

Continuando a a.ponta1• os inconvenientes 
ele ent1•egar nas mãos de um dü•ector dcspota 
,as disposições uo projecto om debate, rolem
Ee ao orgulho e â vaidade que dcante de 
todos elle exhibe, levan(lo sua petulaucia a 
tratar como de superior para interior o pro-

. pl'io Ministro a quo deve estar sujeito. 
Verá. a Camara a arrogancia com que 

· :procede .e o modo por quo se dirigiu u.o Se
-~retario do Intol'ior. 

0 SR. BARBO.U. LIMA-Além de um pito 
addicional ao Ministro da GtWl'l'U., por esta1• 
soff1•endo de-uma amnesla, para a qnt\l olle 
está, natm•almente, elaborn.ndo um sôro 

.curativo. (Riso.) O Minist1•o esqueceu-se 
.de rcsposta.r ..• a.ssim, já. modificou o vo
cabula;rio. 

0 SR. BRICIO FILIIO- No expediente do 
.Ministerio da. Justiça a Negocios Interiores, 
do dia 24 de agosto. e publicado no Daido 

· Official de 27, ao lado do oftlclo do delegado 
·do saude Dr. Segadas Vianna, ,~ensurando a 

· conducta. do Dl'. Bagueira Leal, na. ilha do 
Bom Josus, fi.gm•a o dh•igido ao Ministro do 
InterioL~ pelo Dr; Oswaldo Cruz. 

Leia·se e admire-sJ a petula.ncia: 
« Illm. e Exm, Sr. Ministro de Estado da 

Justiça e Negocios Interiores-Tenho a honra 
··de transmittir a V. Ex. o incluso o .til cio 
- -g,ue me _ foi dirigido pelo delegado de saude 
· do 10° dist1•i.cto sanitarlo, cómmunicando-me 
~ occurrencia. de ·mais um caso de varíola 

-na ilha do Bom Jesus, sem que lhe houvesse 
sido notificado o caso, como de direito,· pelo 
Dr. ·Joaquim Bagueira do Ca1•mo Leal, me
dico do Asylo _de In validos da Pa.t1•ia, que 

-..assistira. á cnCet•ma, Ermelinia. • Ma.1•ia. dos 
Santos. 

Assim, Sr. :Ministro, já se tendo V. Ex. 
dirigido, em aviso de 5 do corrente, n. 127, 
que ainda não foi respostado,ao Sr. 1\Iinistr•<., 
da Guerra., parece-me que seria. opportuno 
endereçar-lhe um no\·o aviso, 1•eiterando o 
pedido de providencias constante do pri
meiro . 

Ousei, pois, mandar redigil• esse novo 
a.viso, quejunto I'emettoa V. Ex., pa1•a se1~ 
assignado, caso mereça app1•ovaçã.o o alvitre 
por mim expandido. 

Pe1•gunto si depjiS du tudo isso é licito 
conferir a umn autor·idado tão ·ousada. m~üs 
os poderes que decorrem da lei da obrigato
riedade da vaccina . 

Relata outras a.rbitra.riudades praticadas 
pelo chefe da hygiene c passa a narrar uma 
revoltante e inaudita. A DiL•cctoria. de Sa.ude 
criminosamente chega <1. esconder, a occultar 
notificaçõe.::, pa1•a. podei' multar e proce.3sar 
o medico encarregado do trato..mento em 
domicilio pa1•ticular. O caso que vae nal'l'ar 
é para· revoltar os espíritos os mais soca-
gados. . 

O Dr. Edua1•do Calaza.. clinico reputado, 
de justa nomeatlá, profissional com um acti
vo do bons sm•viços na carreira que a.br•a.
çou, foi chamado a. prestar em junho seus 
cuidados medicos no domicilio do negociante 
José Pereil·a. Leite de -Ca,l'Valho, socio prin
ciiml dâ casa de commissões de c:~ f~. á rua. de 
s. Bento n. 15, e da impo1•tadora de fazendas, 
á mesma rua n. 1, e morador 6. rua Senador 
Aloncal' n. 18. 

A enferma., uma recem-casada, achava-se 
em estado g1•a.vissimo. Tratava-se do um 
caso de vat•iola., que depois tomou a. fórma. 
hemorrhagoica, com symptomas alarmantes, 
máo pulso e até gang-rena na região thora
xica. O conceituado iacultativo passou noites 
inteiras á cabeceira da. doente, cuja. vida 
esteve pn.ra desappa~•ecer. 

O pl'edio apresenta condições para um 
bom _isolamento. Este, elfcctivamente, foi 
elfoctua.do em um pavilhão colloca.do na ex
tremidade do ediftcio. 

O fa.oto tot•na.-se lastimavel llorquanto me 
. induz a. crer que o Dr. Bagueira. Leal, relu
tando em ob1ervo,1• a1 PL'ovidencia.s a.doptadas 

Pelo medico asslsten te fo1•am vaccinados 
todos os moradores da. casa • A penas a.lli per
maneceram quatro possoas, sendo as outras 
retiradas, depois de rigorosamente desinfe
cta.das. As . roupas foram lavadas em agua 
fel'Vendo e submettidas a urna _soluçlo forte 
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tle sublimado corrosivo. Fez-se a desinfecção 
pelo fo1•mol e os assoalhos fomm lavados 
com soluções de bj-chlorureto de mercurio 
e com creolina. 

Na me:ima occas 'ão o Dr. Cahza tinha a 
seu cargo um outro doente de vn,riola., José 
Adelino Ribeiro, morador. em uma. estalagem 
da 1•ua BeiJa do S. João n. 49, operaria da 
fabrica de vidros Esbel·ard, em S. Christovão. 

No dia 23 do referido mez o cita.do clinico 
f:oi á phármacia Cerqueira Lim<1, em São 
Christovão, e ahi, em p1•esença de Joaquim 
F~rnandes da Costa, empregado do comme1·· 
c.io desta Capital, de José Ignacio Pereira 
Lima, .· Dr. Joaquim José Barrão e do Dr. 
José Pinto de Mourão Bastos, tez em um 
mesmo .cartão, dirigido á. Directoria de I-Iy
giene, a notificação dos dous casos de va.
riola, quer do occorrido na rua. Senador Alen
car n . 18, quer do ver i ficado na rua. Bella de 
S. João n. 49, incumbindo-se o primeiro de 
levar a ca.rta. á. agencia succm•sal dos cor
reios em S. Christovão, como provn. com as 
declai•açõcs que o orador pa.1~sa. a ler, firma.
das pelos apontados cavalheil•os, aehando-3e 
a.s firmas reconhecidas por notarios publicos. 

O art. 148 llo regulúmento sanita.rio dis
põe que tcda a IJes;::oa que denunciar . ú au
toridade sa.nib.ria um c~tso sonegado de mo
lestia infectuosa receber-<1 metade ·da multa 
que for paga. reios culpados. O orador 
não sabe si essa di~posiç.ã.o se applica tam
bem aos denunciantes da. proprin. Directoria. 
de Saude. Que informe c1uem se julgar com 
competeacia l);tra, fazel-o e quem quizer bem 
explicar o zelo com q_ue o pt\g;:~mento da 
multa foi suggesí,ionrd!o, 

Chegada a notificação 1i. Delegacia. de Saúde, 
á rua Haddock Lobo n.. 39 A, . não foram da
.das PJ.>OVidcncia:'l para as desinfecções e mais 
formalidades com relação ao doente da rua 
Bella de S. João, não obstante a declaração 
}lo DI'. Eduardo Calaza. de que o enfermo não 
:tinha. l'ecm·sos e de que a. molestia podia J!l'O· 
:pagal·-se pela vísinhança. 

Entretanto, ao :palacete do S1•. Leite de 
.carvalho, lepido correu no dia seguinte o in
sp3ctor sanitnrio,o 01•. Armando de Oliveira: 
Encon~rou no jardim o capitalista c disse : 
t.<Aqui ha um caso de variola». Fez-se ouvil• 
a seguintõ resposta : «Ha, e o medic.o já 
·notificou». Replicou o funccionario da Saude 
'Publica: «Mas elle vae ser multado». Obtem· 
perou aquelle: «Não Jut razão para isso; si 
entretanto clle for multado, eu pa.ga1•ei a 
·multa». 

Em face dtt declaração, o inspector sani· 
·ta rio, veloz, partiu para a delegacia. de saude 
e formou o plano de multar o . commerciante 
em 100$ e o medico em 1 : 000$000. 

O Dr. Eduardo Calaza, ao visita1• .a doente 
·e ao saber do occorrido,oppoz-se tenazmente 
no pagamento da multa; allegando pl'eferil• 
a prisão a. concorrer pa1•a. aquelle acto. 
·'Comparecendo ú. delegacia pereml>toria· 
mente negou-se a satisfazer a exigenc1a., não 
a.ccedendo às solicitações formuladas e não 

··se convencendo ante as . considorações do in-
spector, que .. aftlrma.va não comprehende1• a 
rl'esistencia, desde que o commerciante se 
:promptiftca.va a entrar com a importancia. 
o Dr. Calaza. l'etirou-se, affirma.mto que na· 
quellc dinheiro não metteriam o dente. 

Proseguind.o, diz o omdor que no dia . 29 
de junho, fvi o Dr. Ccüaza considerado como 
inurso ., ' supposta contravenção, sepdo 
nessa data. lavrado o r...uto de infro.cção e im
posta a multét, que foi r8duzida a 500$000. 
De modo que para a Directoria de Saude só 
nesse dia se deu a infracçào. 

Vendo que lH'ovidencias c~ntinuavam a 
faltar ae lado do doente da rua. Bella, do 
S. João, o Dr. Otdt:tz ::L dirjgiu uma. reclama
ção á. delegacia. e ohteYa a res.Posta que a 
orador lerá mais tarde. 

O caso da contr::tvenção foi levado ao 
Juizo dos Feitos da. Hygiene Publica.. 

O Sn.. ERico Cor::uw-E' um tribunal de 
oxce11ção ; é · urn~, vergonha. para a Repu
blica . 

0 SR. HR.lClO FILHO -A principio deter-:
rninou-se que esse tribunal funccionasse no 
p1•op~io edificio da Directoria de Saude Pu~ 
blica. Como surgissem reclamações contra 
umn. tal · colloca.ção, foi dete1'minado que a 
installação se fize~se no predio n. 122 da 
l'Ua. do La vradio. Peior a emenda do que o 
soneto. Lti. G o deposito do ma.tertal dare~ 
pa1•tiç>ão sanita.ria, é o deposito dos carros. 

o Sn.. BAanoSA LDrA-0 pretorio em uma. 
cochcil•a. I~' interessante. -

O SR. BR!Olü F1r.•ro- E assim vê-se a. jus
tiça funcch.nar em uma. dependencia da re
partição que tem cte ser pal'te nos feitos·. 
E' que o Dr. 03waltl'J Cruz não faz isso por 
menos. 

Com certeza entrou nos seus calculos de 
tudo açambarcar a. convicção de que o juiz 
dos feitos é um seu subo1•dinado ! Si assim 
pensa não deve estar muito · satisfeito,. visto 
como elle ne8ttt emel·gencia . . soube cumprir 
com o seu dever, lavrando a sentença fav,)
ravel a.o clinico, tal o esca.ndalo do ca,so. 

Depois de ler a sentença, o orador refere-se 
á. appollação e mostra. qu13 em resposta aos 
quesitos formulaclos pelo Dr. sub-procu1•a.dor 
do Juizo dos Feitos da Hygione Publica a 
7• delegacia de s~ude, que a. pri.ncipio ne
gava a notiflca.ç?i.o dos dou.~ casos de varíola., 
por ultimo confessou que .a communicação ~e 
fez em 25 de jnnho, J)OlO telepbone, roas que 
a contt•tlvençio f1Ji ve.rificada a 25. Entr~-
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tanto o auto de infracção foi. lavrado em 
data de 29, dada a infracção como praticada 
nesse dia. 

O orador guardou para o fim os dous do
cumentos mais preciosos. A reclamação do 
Dr. Eduardo Calaza, dirigida á Directoria 
de Sa.ude Publica, insistindo pelas providen
cias sanitarias no caso de varíola da rua 
Bella de S. _João, caso cuja notificação fez 
conjilnctamente com - o da rua. Senador 
Alencar. 

Agora pasmem todos e vejam a resposta 
contida na carta que o Dr. Henrique Autran, 
delegado do 7° districto _sanitario, dirigiu ao 
Dr. Calaza. (O orador exhibe a carta e sa
lienta que a firma está ·· ?·econhecicla pos· ta
bellião.) 

Eis o seu conteudo: 
« Illm. Sr. Dr. Eduardo Cu.\aza ~Com

munico-lhe ter recebido a denuncia que v. S. 
me remetteu; a qual levei ao conhecimento 
do Exm. Sr. Dr. Director Geral da Saúde 
Publica, que, lendo-a, me autorizou a cen
surar o Dr. Inspector Sanitario por _V. S. 
accusad0. Aproveito o ensejo para agrade· 
cer-lhe o serviço prestado a esta repartição, 
cujo desejo unico é ver l'igorosamente cum
prido __ o Regulamento Sanitario, principal
mente por aquelles a quem está confi.a."da a 
sua guarda e execução. Com a maior consi
deração. me subscrevo de V. S. att.o, V. e 
Ob0 .-Dr. H.Autran, delegado do saúde.» 

O orador julga que não precisa dizer 
mais nada e que o seu dever · os tá. cumprido. 

VozEs-Muito bem; muito bem. 
,, 0 SR. BRICIO FILHO-E antes de . concluir 
pergunto si é licito votai• um projecto COn· 
tendo medidas de tanta gravidade para ser 
executado · por uma autoridade que dirige 
uma repartição onde até as notificações são 
desviadas para fins inconfessavois. (Muito 
bem.) 

E' mais ·uma medida de compressão a ser 
votada. 

Tem verificado que as nações, quando en
tram pelo caminho dos a.ttentados e das 
oppressões, estão sempre perdidas. 

Infeliz Republica esta. De dia a dia. v ae 
causando desalentos, va.e prejudicando o 
povo, vae infelicita.ndo a nação. (Muito bem; 
muito bem. O orador é muito comprimentado 
e abraçado. Palmas no recinto. ) 

O Sr.Pre&iden'te-Havendo orador 
inscripto, 1lca a. discussão adiada pela hora. 

Tendo dado ·. a hora, designo para amanhã 
a seguinte ordem do . dia: ·· 

Primei;ra.parte(até 21/2 horas ou antes): 
Votação das emendas do Senado, constantes 

do iinpresS() n.l60, de 1904, ofl'erecidas a.o 

projecto da Cama1•a n. 320, de 1903, quemo· 
diftca. o decreto n. 3,346, da 14 de outubro 
deJ887, consolidada nelle com o vencido as 
disposições do mesmo decreto (discussão 
~~~; . 

Votação do projecto n. -132 A, de 1904, ele
vando a Collectoria de S. Luiz, no Estado do 
Rio Grande do Sul, . á . categoria de Mesa de 
Rendas de 3a classe, com parecer da Commis· 
são de Orçamento (2a discnssão); 

Votação do projecto n. 244, de 1901, auto
rizando o Podm• Executivo a abrlr ao Minis
teria da Guer1•a o ·credito extraordina1•io de 
l : 178$567 para pagar o ordenado devido ao 
mestre de musica aposentado da extincta 
companhia de aprendizes artífices do Arsenal 
de Guerra do Rio Grande do Sul Lou1•enço 
Francisco da Cunha. (3a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 144, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
·terio da Fazenda o credito de 292:802$282, 
supplementar á rubrica do n. 12do art. 25 
da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903 · 
(3a. discussão); 

Discussão unica do parecm• n. 22, de 1904, 
sobre a indicação dos Srs. Bricio Filho e 
Paula Ramos, para que seja altorado o ar
tigo 79 do Regimento Interno ; .... 

Continuação da discussão unica do p1•ojecto 
n. ·16 A, de 1904, relativo · ás emendas addi
tivas ao projecto n. 248, de 1903, -do Senado, 
que declara se1• applicavel a disposição do 
art. 1° do decreto n. 938, de 29 de dezembro 
de 1902, com referencia aoart. 59, ns. 1 e 3, 
da Constituição, só . nos casos do citado a1•tigo- · 
59, n. l e§ 1°, ás quaes o Senado não deu o 
seu assentimento, com parecer da Commis
são ;de Constituição, Legislação e Justiça. 

Segunda parte (ás 2 /12 horas ou antes) : 
Continuação da 2a. discussão do projecto 

n. UH A, de 1904, do Senado, tornando obrl
gatorias em toda a Republica a va.cclnação e -
revaccinação contra a varíola, com parecer 
da Commissão de Instrucção e Saude Publica 
o substitutivo do Sr. Deputado Erico Coelho; 

Discussão unica do projecto . n. 155, de 
1904, autorizando o Podel' Executivo a con
ceder ao Dr. José Joaquim de Oliveira Fon
seca, lente cathedratico da Faculdade de 
Direito do Recife, um a.nno da licença, com 
ordenado, para. tratar-de sua saude onde lhe 
convier; 

2a discussão doprojecto. n. 143 A, de 1904, 
do Senado, concedendo a D. Julleta Dela
mat•e, emquanto solteira, o montepio . dei
~do por seu irmã<>, o capitão de mar e 
guerra Rodrigo Antonio Delamare. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas e 1 O minu- · 
tos da tarde. 
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Dizcurzoa pronunciadoz em diversas .ss.s.sõez 

-------·~·-------

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSAO DE 25 DE AGOSTO DE 1904 

(Vide pag. 517 do prcsen~e volume) 

O Sr. :rtl.o:reira da Silva -
Não obstante er:.tar desde· ha pouco encer
l'ada a clíscussão· do 1•equerimento do illustre 
represent;;tnto da Nação pelo Rio Grande do 
Sul, Sr. Barbosa Lima, cujo talento, probi· 
dade e saber nós todos admiramos, sobre o 
leilão do acervo da Comp::~;nhia. União Soro
cabana e Ituana, julga-me na obrigação de 
-concluir o discurso que iniciei hontem por 
considerações· geeaes, interrompido pela ter
minaçã,o ela hOl'a regimental. 

Sendo; Sr. Presidente-, diversas as ques
tões que pretendo agitar para tornar, si é 
possível, m'"is evidente do que est(L a nulli
dade desse leilão e da. arrematação respe
ctiva, a que se pl'oceden judicialmente a 5 
do corrente m<3Z d<;J' agos~o, em consequencia 
da acção, qtle me parece de todo o ponto 
nulla, de liquidação forçada, que tem corl'ido 
.contra aquella Companhia no fô1•o deste Dis·
tricto Focleral, em vez do correr no juizo 
competente- o dos Feitos da F<.tzencta-- do 
fôi'O da, capital do Estado de S. Paulo ; 
murtos os documentos sob1•e os qmtes baseio 
os· meus argumentos, e muihs as disposições 
de lei que citarei, algumas das quaes eluci,.:.. 
dadas com opiniões de· juristas, para mostral' 
a ·escrupulosa segurança dos meus conceitos ; 
precavendo-me hoje contra a estreiteza do .. 
tempo de que disponho pelo Regimento,. 
:mesmo contando com o. costumeiro quarto 
.de hora de tolerancia, peço, desde já, a 
V,· Ex. não estranhar que. appareça este· meu 

.discurso no Dia1·io do Congresso, cordgido e 
·com plotado com. a tra.nscripção de docurnen .. 
tos e de trechos de documentos, com cita-

ções de lei e opiniões de juristas a. que allu
dir,. mas tivm• ca.l:.tdo em bem do aprovei
tamento de tempo que, sinto, me vae faltar. 

Em embargos que exhibi em juizo contra 
o leilão, que se acham juntos aos autos da 
liquidação forçada por despacho do honrado 
juiz que a pl'eside, articulei (lenclo): 

« Por embargos de 3° prejudicado diz 
Antonio Moreira. da Silva, accionista 
dn. Comp:tnhja Uniã6Sorocaba.na e Itliana 

cont1•a 

o Thesonro Feder<tl, ante-hontem sub
stituido p3lo Dr. Jo.sê Augusto Ludolf, c 
o Ba,nco da. Ropublica, do Brazil, syncllcos 
da licllliclação forçad::t da dita Com
panhiv,, 

por esta, ou melhor fôrma ele direito 
E. S. N. · 

« 1. I) P. e vê-se de annuncio no Jornal 
· r.lo Commercio que, a requerimento dos 
syndicos da liquidação forçada da. Com
p<1nhia União. Sorocaba,na e Itüant~, e al
vará de autorizaç~o elo Exm. Sr. Dr. Pe
dro de • Alcan"tar.a Nabuco de Abreu, juiz 
commercial do Tribunal Civil e Cri
minal, o leiloeiro Assis Carneiro se pro
põe a vender, em publico leilão, amanhã, 
sexta· feira, 5 do conente mez de agosto, 
garantidos os lanços com um signal de 
lO % no acto da arrematação, sem ex:· 
cepÇão de pessoa., tollos os b~us que com· 
põem a Estrada de Ferro U oião Sol'O
cabana e IttLaua, di-vididos em lotes, de 
accordo, segun~o declara, com despacho 

. I 
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dàquelle l\1. juiz: o confvrme a descripção cularmente o de transportes, tanto isto é::. 
que faz. certo que articulei: 

E mais «Mas 

«2. 0 P. que <.1. liquidação forçada das 
sociedades anonymas é uma acção ex
e~uti'.:_a universal, que tem por fim asa
tisfaçao de todos os encargos sociaes, da 
mesma fôrma que. a acção executiva 
singular tem por fim a S!ttisfação de uma 
di vida individual, corre.ipondendo, na 
liquidação forçada, à sentença ·que a de
creta ao de.;pacho que ordena apenhora. 
na acção executiva ; a anecadação de 
todos os bens e a entrega . dos mesmos 
aos syndicos, em um::~., á penhora, e en
trega de certos bens a um depositai·io, 
em outea ; a verificação e classificação 
dos creditos, em uma, a liquidação do 
i1liquido e concurso de preferencias entre 
credores, em outra; à concordata que 
pôde ssr feita, em todo o tempo, antes 
de assignada a escriptu1•a de alienação 
da. massa liquidanda, em urna, ao ac
cordo que podem fazm· os litigantes com 
aap;1cidade de transigir até á assiO'na
tura da carta de arrematação~ em mi'tra· 
a venda dos bens em .. publico leilão, em 
uma,· a venda dos l;>ens em hasta pu
blica, em outr<1; pelo que, -por bem 
cabida e forte analogia, cabem ás socie
dades liquidandas por suas direêtorias e 
accionistas e a quaesquer terceiros pre· 
jl1dicados, na. liqui4ação forçada, os mes
mos remedios de direito. que cabem a 
executados e terceiros em geral na 
acção executiva singu~ar. » ' 

Dispensei-me, e dispenso-me, de fazer 
pr:ova sob1•e o enunciado-citando as disposi
ções legae.~ cot·re~ativas, porque lla verd.a· 
des que se demonstL·am por si mesmas. e esta 
ê uma dellas. · 

Não confundo, é claro, na equiparação que 
fiz, a a:cção de liguiclação fol'çada com a acção 
ex:ecutlvc1, a acçao executiva com a execução 
de sentença. Cada uma destas maneiras do cre
dor e~cntii• bens do seu cleyedor tem sua feição 
.prop:r1a, que serv-e para distinguir uma da 
outra, tanto no processo, que é um desen
volvimento formal da acção, como na acção 
que é um· desenvolvimento formal do di
reito. 

.Tciinbam não confundo, antes faço notar 
c~m salienci~, a liquidação forçada que re
ca,he sobre. sociedades anonymas que explo
~am um qualquer genero de commorcio ou 
md1,1stria, com a, liquidação forçada' que 
rec~be sobre sociedádés D.nonymas, que 
expl<?ram · um. qualquer . ramo de set•viço 
publico, como O(le abastecimento d.e aO'ua 
o de illuminação e outros: e mais p~rti: 

3. o P. que não ha perfeita equipara
ção entre as sociedades anonymas que 
exploram um ramo do publica adminis-
tra9ão, c.omo_ o sarviço de transporte, o 
de lllummaçao, o de a.gua, o de esgotos e 
outros, e as sociedades anonymas que· 
e~ploram commercio ou industria da li-
vre concurrencia individual, por isso 
que, pela liquhlação forçada, uma, tendo. 
sómente o dorilinio util-uso e· gQso-do 
ramo da. pubiica administração que ex
plora, que pôde ser desde logo consoli
dado com o domínio directo do Governo. 
da União, do Estado ou do município,. 
que lhes fez a concessão respectiva, fal
lece tendo por succes;or nato o Governo . 
concederite, que, em todo o caso, deve .. 
providenciar para que não so:ffra o ser-
viço publi.co explorado; e outra, tendo
ou não, o domínio pleno da cousa que 
explo1•a-qualquer genero de commercio 
ou de industria, extingue-se com a ces
sação da sua actividade commercial ou 
industrial, tendo apenas · por successor: 
pro tempore, com o fim limitado da re
lativa satisfação dos encargos sociaes, a.. 
massa liquidanda.» 

O LtoYD ·liquidou-se, mas o seu sérviÇo de. 
transporte ma.ritimo continuou, emborà. P.er
turbado. A ÜESTE DE MINAS liquidou-se, mas. 
o. seu serviço de transporte 'ferro-viario con
tmuou. E mesmo que se venha a liquidar for
ç~da ou amigavelmente a Companhia do Gaz. 
nao se interromperá a illumina.ção publica. 
O Governo que concede um serviço publico 
á explOL1ação industrial de .um individuo sin
gul~r ou collecttvo, não .. o. ali~na, . quando. 
m~.u~o, c.ede, por tempo dete1•minado, · o io
mmio utll que nelle tem, ·porque as cousas 
do serviço publico são inalienaveis, afôra-o 
pelo . tempo da concessão, reservando-se o. 
direito de fiscalizai-o e de rescindir o con
tl•acto. 

As _bem feitorias realizadas para a eft'e
ctuaçao e manutenção de serviço publico in-
corporam-se desde logo no domínio nacional, .. 
estadual, ou municipal; conforme o Governo 
concedente, com ou sem indemniza.ção, por ... 
que é clausula obrigada nos contractos de, 
concessão a da reveraão do serviço ao Go·· 
vel'l:!.O concedente, flndo o prazo da con~ 
cessao. 

Neste sentido articulei, particularisando. 
os contractos · de concessão ferro-via,ria i 
Companhia União Sorocabana a Ituana: 

«Assim 
4.0 P. que as estradas de ferro são 

bens. do dominío publico nacional, esta~-
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·duàl ou muiücipal, conforme se tr~tar de 
·estrada construída, adquirida ou conce
··dida pela · União, pelo Estado ou · pelo 
:município, e como taes com _todas as 
obras annexas, trem rodante, utensílios, 
mobilia das estações c todas . ií.s co usas 
neccssarias ao · trafego o circulttção da 
·unha, inaliena. v eis, · stLl v o desapropriação 
ou prévin. autoi·izaÇão, por parte da 
União, ou do Estado, ou do município, 
dentro dos territorios respectivos, e até 
mesmo intransferiveis, no todo ou em 
_parte, por a_rren_damento, sem n. mesma 
prévia autori~açã9 competente; pelo 
que, não sujeitas á penhora, nem a qual
quer acção civil, só respondem com as 
"suas rendas os encargos que assumem 
(Ord., liv. 2°, tit. 26, § 8°, arts. 143 o 
144 do decreto . n. 1. D3Cl, de . .26 de abril 
de 1857, clausulas xxxm qo decreto 
n. 7.95!), do 29 de dezembro de 1880, e 
XX.IX do decreto n. J0.090, de 24 de 
novembro de 1888, e outras dos contrn.
ctos úns Companhias Ituana, Soroc1bana 
.e União Sorocab:wa e Ituann. com os 
Governos da União e do Estado de 
S. Paulo, em harmonia com os tit'3. li 
_e IH da · Constituição Federal)». 

Leio as citações que fiz para mostra.l' a 
-justeza. do meu acerto : 

A Ord. li v. 2c> tit. 26, que se insc1•eve dos 
-DIREITOS REAES conclue DO § 8° 

«E posto que o uso das estradas e ruas 
publicas, e rios seja igualmente com
mum a toda a gente e a)ncla a todos os 
animacs sempre a pl'Opi·Cedacle deltas 
fica no patrim.onio real.» 

O dispositivo declarado no pa1•agl'apho 
_citado desce dos parag1•aphos : 

· «7 .o Dil~eito · Re~l hc poder o Prin
cipe tomar os caL·.ros, be.~tas e navios 
de seus subditos e naturaes, cada vez 
-que cumprir a seu 8erviço. E assi faze
.rem·lhes pontes para passar, e levar 
suas cousas de uma p!1rte pa.ra outt•a, a 
todo o tempo que lhe for necessa.rio; 

«8. 0 E a.s estradas e ruas publicas, an
.tigamente usadas e os I'ios nn.vegavois, 
·e os . de que se fazem os navega v eis 
se são ca:u.daes que cort•em em todo o 
tempo.» 

Vem a proposito o recordo de Dalloz, 
·.RÊPERTOIRE DE LEGISLA.TION, Verb. 
· · V<?i?·ie par chemins de fer: 

. · «179 L'art. l de_ la loi du 1.5 d~ juillet 
de -1845 snr la police des chomins de fer 
porte:-«Lesohemins de fer construits_Ql1 
concédés p:~r l'Eta.t font partie .de · la 
.grande voirie» ..• -«Les chemins de .fer 

con~truits .. ou concéqês par )'Etat, dl.t 
fort bion M. Jousselin (Servlt; d?.-q.t.publ. 
t. 2 p. 374 a.ppartenaient de lerir nature 
à. la gPande voirie, avant même qu'une 
lo i l'eüt declaré pal' une dispos~ tio a ex
presse.» En effct,_ non seule:rnent par 
l'étendue du territoire qu'ils traverseut, 
ils remplissont roffice ele grandes 'route s 
mais,en ~utre, par les services érilinents, 
qu'ils rendent ~LU g~UYül'nement, au com
mez•ce, iL l'lndustrle, il:S tiennent le pre
miar raog_parmi l-3s grandçs routes.» 

Em nota a.o§ 8°, prosontindo ·a divisiío das 
estradaS . eÍn •geral; proYincial e municipal, 
que se accenGuou · no Imperio, e se tornou 
coustitncional ná · Re-publica, commenta o 
s:tbio jurisconsulto Candido Menrles, · no selt 
ounc;~ assás estimado CODIGO PHILIPPil'1'0, 
firmado em opiniões de civilistrs que cita: 

As grandeç,: estradas, e os rios nave
gaveis sao llo dom.inio ~•acional, pelo con
trm·io as pequenas es11·adas derioro.ína.da.s 
caminho~ vieinaes, os rios de pouca. agua 
os innav-egaveis, riachos e corregos, e 
as ruas das cidacles, vill.as e povoados, 
que dependem das rnunicipalidades. » 

A ferro via Sorocabana pertence ao nu
mero da.s antigas g1•andes estradas, acom
panha a directriz e ás vezes o proprio leito 
de uma das mais antigas e mais extensa~ 
est.radas brazileiras-a que. conduz da capital 
pa.ulish ás Missões, no ex. tremo sul do Brazil. 

O seu prolongamento de Tatuhy u. Ita.ra.ré, 
passando por Itapetininga que é até onde 
está. t1•a.tegado, at1•a vessan to o Pàraaapa.
nema até onde está feito o movimento de 
terra, e por Faxina, recontinúa a dire· 
c triz de que se afastou no . tt·echo de Soro· 
ca.ba a Itapetininga, p~ua passa.1• pelo. fabric:t 
de fer1•o do Ipanema e cida.de de Tatuhy. 

O seu prolongamento ele Botucatti. a Ti.· 
bagy; passando por AYtl:ré e Santa Cruz do 
Rio Pardo, t7afegado at~ Cerqt1eirit Gesar e 
com movjmento de terra feito até o Oleo, 
pert.ence ao tronco da cn.pital paulista a. Ba
tuca tu, busca a navegabilidade dás rios Pa.~ 
ranapanema, Paraná, Vaccaria e Brilhante, 
pelos . quaes a capital ela Repttblica terá 
facil e ba1•ata communicação immediata com 
o Estado de Matto Grosso e media. ta com o 
Estado de Goyaz. 

· Mais ainda, por ahi mesmo, a ferro-via 
Sorocabana objectiva facil e barata commu
nicação com Matto Gro$SQ dil•ectamente, ou 
pela navegação do brüxo Tietê, já trafegado 
por ella proprja em um estii·ão cte 221 kilo
metros Tiete acima, tendo exploração . feita. 
até Bahurú, e prolongamento trafegado a 
partir do . Capão Bonito a.té S . . Pa)-l~O dos 
Agudos, logar novi;::simo, p1:ospero e futll· 
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. roso, · désde ja servido por duas estações de 
estradas de ferro-a ·cta Sorocabana e a da 
Paulista. 

Pertence tambem ao numero uas grandes 
estradas ó projectado - prolongamento de 
·Manduzinho a Santos, que é regulado pelo 
decreto n. 436 F, de 4 de julho de 1891, com 
privilegio por 60 annos, f\Studos definitivos, 

·na extensão de 118.966 kilometros, appro
vados pelo decreto n. 1. 790, de 18 de setem

·bro de 1894, e PRAZO pa1·a a conclasao das 
obras prO?·ogado POR MAIS TREZ ANNOS pelo 
decreto n. 3. 7 47. de 20 de agosto de 1900. 

O dec. n.l.930, de 26 de abril de 1857, ex
pedido para regular a fiscalização da segu
rança, conservação e policia das estradas de 
ferro, em virtude da Resolução Legish~tiv1t 
publicada com o dec. n. 641, de 26 de junho 
de 1852, que autoriza o Governo, com a re
serva do direito de resgate da, concessão em 
·época e maneira queconvencion,Lr,a conceder 
privilegio para a construcção de caminhos 
de ferro, com prazos n5".o excedentes de 90 
annos, direito de desapropriação de terrenos 
e matorlaes precisos, isenção de impustos 
para o material importado, garantia de 5 °/o 
de juros sobre o capital empregado e outros 
fttvores, e obrigações correlatas, o (lec. 
n. 1.930, digo eu, declara a inalienabilidade 
das· estradas ele ferro nos expressivos termos 
que seguem: 

«Art. 143.As ESTRADAS DE FERRO com 
todas as obras annexas mencionadas na 
plànta de que trata o art. 31, assim 
como o trem rodante e utensílios, mo
bilia das estações, e todas as coustLS De
cessarias ao trafego o cil'cult~çã.o lia 
linha, NÃO SERÃO SUJEITAS A PENHORA 
NEl\I A QUALQUER ACÇÃO CIVIL. 

«Esta isenção nã.o comprchenllerü as 
pl'opi'iedades alhoias ao t1'afego. 

«Art. 144. As ESTRADAS DE FERRO SÃO 
INALmNAVEI.S, salvo pol' desapropriação 
do Governo, nos casos em que o per
mittirem os contra.ctos, salva a excepçio 
do artigo precedente.» 

O dec. n. 7.95!1; de 29 ele dezembro de 
1880, que approva as Glausulas que devem 
regular as concessões do estradas de ferro 
geraes, manda que seja. a I clausula em con
tracto de tal natueeza, -a que limita. o 
tempo do privilegio para a construcção, uso 
e goso ·da estrada de ferro; a XVIII- a que 
obriga a o])sel'Ya.ncia da.sdisposições do Rt>
gulameuto de 26 de ahl'il do 1857, do qual 
citamos e lemos os a.rts. 143 B 144; [~XXXI
a.-que resa .: 

«Na época :fixada paJ'a toPminação da 
concessão, ·a estrada de ferro e suas de
pendencias deverão achar-se em bom es-

tarlo de conservação. Si no ultimo qui
q_uerrnio da concessão a conserv:ação da, 
estrada for descurada, o Governo terá o 
direito de confiscar a renda e empregàl·a 
naquelle serviço» ; 

a XXXII, que fixa a epoca, o preço e as 
condições de pagamento do resgate, com de
claração de que o direito de resgate não 
abroga o direito de desapropriação pol' uti-
lidade publica; 

e a XXXlii-a que impõe: 

«A COMPANHIA NÃO PODERA' ALIENAR 
A ESTRADA OU PARTE DESTA SEM: PREVIA 
AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO. 

«Podel'á, :WmiANTE CONSENTIMENTO 
DO GOVERNO, ARRENDAR a estrada e ·o 
material fixo a outra companhia ou em
preza, à quo.l passm·á a prop1·iedade elo 
material 1·odante e os di?·eitos e obriga
ções deste contracto REFERENTES AO 
CUSTEIO DA ESTRADA 

Particularizando. A inalienabilidade das 
Estradas de Ferro União Sorocabana. e Ituana 
é, não só a consequencict logica <las disposi
ções lega.es que li, como tambol'n .dos decre
tos e contPactos que lhos dera.m existcmcia 
legal. . 

O decreto n. 4.554, de 30 de junho de 
1870, que concetle á Companhio. Ituana a. 
necessaria autorização para funccionar e 
ap.prova os t>cspectivos estatutos, declara no 

«Art. 72 • ...-1 Companhia poclerd vende;• 
a estrada e seu p1•ivilogio uma voz con
cluída olla, ou mesmo durante a con .. 
st1'ucção, por delibert\ção da assem.bléa 
goral dos accionistas e de accorclo com 
o OoveJ·no P1·ovineial. >) 

O decr•eto n. 4.7.29, de24 de maio de 1871, 
dispoz no al't. 71 nos mesmissimos termos. 

O decreto n. 10.090, de 24 de novembro de 
1888, que concede á Companhia d.a Estrada 
de Ferro Sorocabana :privilegio por 74 annos, 
resgatavel depois de 30 annos, pa.ra acon
strucção, uso o goso dos prolongamentos da 
cidade de Tatuhy, no Estado ele S. Paulo, 
até o ponto mais convéniente na divisa do 
Estado do Paeaná, passando pelas cidades de 
Itapetinioga, Faxina., e da cidade- de Botucatú 
ta.mbem em S. Paulo, a terminar nas mar· 
gens do rio Paranapanema abaixo da con· 
fluencia do Tibagy, com garantia de jltros de 
6 % sobre o ca,pital empregado até o ma-· 
ximo de 30:000$ p01.· kilometro, PAGAVEIS 
,_;LIVRES DE QUA.ESQUER IMPOSTOS, em tri- · 
mestres vencidos, nos dias 30 de juu~lO e 31 
de dez em bl'O dG cada. anno, DENTRO DO TER
CEIRO MEZ, depois de findo o semestre, duo 
rante o prazo de 30 aunos, (chamo a attençã.----
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dos Srs. Deputados que, me fttzem o favor de 
ouvir, para esta clausula XXXII), e compre
fercncia para a lavra de minas e acquisição 
de terrenos existentes á margem da estrada, 
alem de outros favores, estabelece: 

«Clausula XXIX-A companhia não PO· 
DERÁ AL.IENAR A ESTRADA OU parte desta 
SE~I PREVIA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO.» 

A observancia do Regulamento de 26 de 
abril de 1857 est6. determinada na clausula 
XIV, e o direito de resgato firmado na 
XXVIII. 

Não leio, na parte que nos interessa no mo
mento, o contracto entre o Governo Imperial 
e a Companhia. da Estrada de Ferro Sol'oca
lJana, lavrado6 dias depois da datado decreto 
n. 10.090 (o decreto ê de 24 de novembro de 
1888 e o contracto é de 30 do mesmo mez e 
anno), porque as clausulas desse cont1•acto 
estão concebid11s nos mesmos termos· das 
cla.usulas do decreto que o autoriza, e até 
sob os mesmos numeros de ordem. 
. LerE·i, por~m, na parte que vem a propo

Sito, o contracto celebrado em 24 de maio de 
1892, entre o Governo do Estado de São 
Paulo e a Companhia União Sorocabana c 
Itua.na. . 

A clausula XXV do~se contracto diz n.ssim: 
<<A companhia NÃO PODERA' DEIXAR AS 

ESTRADAS DE FERRO E A. NAVEGAÇÃO FLU" 
VIAL que tem contracta.do com o Go· 
verno (lo b.stu.do, (o allu.dido coutracto é 
o de 6 de setembro do 1886, entre o Go
verno ela Provincia de São Paulo e u. 
úompn.nhia Ituana), ou pcwte dellas, SE?II 
A PRl!:YIA AUTOlUZAÇÃ.O D'ElLLE, PODENDO, 
comtudo, !lff<:DIAN'l'Ji.: CONSBNTDIENTO DO 
GüVERN0 1 ARRI~NDAR essas estmdas e O 
material ftxo a outra companhia. ou em~ 
preza, á qual passari't a propriedade elo 
material rodante, os direitos e obriga
ções dos conteactos referentes ao custeio 
d:1s linhas.» 

Lerei tambem, nessa mesma parte, o de
creto n. 436 F, de 1891, relativo á con
cessão do prolongamento para Santos na 

« Clausula X-Findo o prazo do pri
vilegio, REVERTERA PARA A UNIÃO SEM 
INDEMNIZAÇÃO DE ESPF.CIE ALGUMA, a 
linha com todas as suas depeudencias e 
material em deposito, tendo a compa
nhia, em igualdade do condições, pl'O· 
fe1•enc.ia para o arrendamento ou com· 
pra da linha, caso o Governo resolver 
alienai-a.» 

Doanto dos dispositivus logaes e cont1•a
ctuaes que citei e li, harmoniza,dos com a 
·.Constí.~uição da R.epublica, e até mesmo . 

com a,s praticas imperia.es consequentes de 
opiniões ele antigos civilistas portuguezes e 
do Acto Addicional e mais leis b1•azileira.s, 
parece-me fóra de toda a duvida que as 
concessões de est1•adas de feno constituem 
modalidade de contracto emphiteutico em 
que de um lado a União, o Estado ou o mu~ 
nicipio concede o solo que possue, ou o 
direito de desapropriai-o, a individuo rsin~ 
gular, ou conectivo, com a obrigação deste 
re~tliza.r uma construcção ferro-viario, cujo 
l'endimento usufl•uirá por tempo não exce
dente de 90 annos, resgatavel em 30 ébnnos, 
ou em menos tempo, e do outro lado o indi· 
viduo singuhr ou collectivo que faz a con~ 
steucção forro-viaria para gosa1•do seu rendi~. 
monto durante o prazo do contracto e set• 
preterido no arrendamento que succeder ao 
contracto, obrigando-se a restituir ao seu 
dono, finda a concessão, o solo que lhe foi 
conceuido, com as sun.s respectivas bemfei~ 
t01•ias, independente, ou com dependencia 
ele indemnização, decompondo-se, assim, na 
vigencia ela concessão, o pleno dominio do 
solo em domínio directo e dominio util. 

Como prova. do que o Governo concedente 
de uma estrada de forro cominúa proprieta
rio do só lo por onde .passa· a mesma estrada 
e sna.s dependencias, dou entrada aqwi ao 
art. 3°, da lei franceza de 11 de junho de 
do 1842, com o seu pequenino, mas ·~x:pres-
sivo commentario :-Dalloz, log. cit. · 

« 137- ... «Il n'y a pas lieu it l'in
demnité pour l'occupation dos ter1•aíns 
ou bátimcnts appartcnant à l'Etat».
«Ceht cst juste, puisquc l' Etat roste en 
défi.nHive prop1•iétail•e dn chomin; et 
c1u'ainsi il n'r tt p:.ts oxpPopriation, mais 
alfect:1tion tl'un te1•rain public ü. uu 
emploi cl'utllilé publique.» 

Dahl ter eu articulado : 

« Isto posto, 
« 5. 0 P. que o Governo da, União não 

póde legalmente aclquirir os tl'oncos e 
ramae~ fe1•ro-viarios da Companhia 
União Sorocaban::t e Ituaoa, de concessão 
estadual de S. Paulo, e os prolonga. meu~ 
tos de Tatuhy, no Estado de S. Paulo, 
a Itararé, mt divisa deste com o do Pa
raná, passando por Itapetininga e Fa .. 
xina, e de Botucatú, no mesmo Estado de 
S. Paulo, ás margens do l'io Paranapa
nema, abaixo da confluencia do Tibagy, 
passa!ldo pol' Santa Cruz do Rio Pardo, 
de concessão ·nacional do B.r·azil, senão. 
por lei ou dec.reto de desa.prDp'l'iação 
por utilidade pnblica. fede1•al, salvo com 
relação aos ditos prolongamentos o sell 
direito de rosgalie pelo te1•mo médio do 
rendimento liquido no ultimo quinquen-
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nio; em titulos da ·diviQa publica in
terna de 5 % de juro annua.l, depois de 
3() annos, a contar de 30 ·de ·novembro 
de 1888, conforme contracto dessa mesma 
uata celebra.do entre o Governo Imperial 
e a Companhia da Estrada de Ferro 
Sorocabana, em virtude do · decreto 
n. 10.090, de 24 do dito mez e auno. 
(Dec. e contr. cits. clausula XXVIII.) 

.:E mais. 
«6. o P . . que o governo do Estado de 

S: Paulo tambem não póde legalmente 
adquirir os troncos e ramaes ferro·via
rios da Companhia União Sorocabana 
e ltuana., senão . ppl' lei ou decreto dP
de~aproprlação por utilidade publica es-

.. tad,ual, .salvo o seu direito de . resga.te, 
pelo termo médio do rendimento liquido 
do ultimo quinquennio, tendo· se em con
sideração a importancia das obras. do 
material e dn.s dcpendencias no estado 
em que es.tiverem então, em títulos d.a 
.divida publica interna do typo adaptado, 
depoi~ de. 24 de lnaio de 1905 (clausula 
XXXIV do co'ntracto de lO de outubro de 
de 1870, entre o governo de S. Paulo e a 
Companhia Ituana, XXXIV do contracto 
18 de julho de 1871, entre o mesmo go-

, . verno e a Companhia So1~oca.ba.na, o 
XXVI do co,ntracto de 24 de maio de 1892, 
entre.o mesmo govet•no ~a Companhia 
União ·sorocobana é Ituana), ou antes 
de 24 do maio de 1905, em virtude do 
accôrdo a qrie foi autorizado pela lei 
estadual n. 905, de 28 do proximo pas
sado mez de junho, nom os ditos pro
longamentos de Tatuhy a Itara.t'é, e de 

• Botucatú ao Paranapanema, de con
ces:;ão n~~ocional, sem prévia autorizaÇ~ão 
do . Governo da Repnblica (clausulas 
XXXIII do dcct•eto n. 7. 959, de 1880, 
XXIX do decreto n. 10.090, de 1888, 
e XXlX do cont1•acto de 30 de novembro 
do mesmo anuo, entre o Governo Im· 
perial e a Companhia Soroca.banà.). » 

Sobre o l'esgate pela União estiptilam o 
decreto n. lO .. OfJO,de 1888,e o contracto que a 
eHe se seguiu, em clausuta do mesmo numero 
de~dem: · 

«XXVIII-O Gov~5rno terâ o direito de 
resgatar ambos ou . qualquer dos 'prolon
gamentos depois· de decorridos 30 annos 
desta data. · 

O preço do 1•esgate será. regulado, · em 
falta da accordo, pelo termo médio do 
rendimento liquido do ultimo quinquon
nio, e tendo·se em consideração a im· 
portancia das obras, materiu.es c depen
dencias no e3tado em quo estiverem 
então. não sendo este Pl'OOO infe1•ior ao 
capital ga1•an tido si o I'esga te se e!fectuat• 
antes de expirar o privilegio. 

Si . o resgate · se effectual' depois de 
expirado o prazo do prlvilegío;o Go· 
verno só pagará á Companhia o·valor .das 
obras e material . no estado em que se 
achar, com tanto que a somma que tiver 
de d~spender não exceda aoque tiver · 
effectiva.mente.empregadonacons~.rucção 
da mesma estrad~t. . 

A importaricia do . resgate ·poderá ser 
pJ.ga em titulas da divida publica interna 
de 5 •>/o de juro annual. 

Fica. entendido que a presente clau
sula só é applicavel aos casos ordinarios 
e que não abroga o direito de desapro
priação por utilid,~de publica que tem o 
Estado.» · 

E l'epete assim o d,ecreto n. 4?6 F, de 1891, 
a mesma. estipulação : 

«Clausula IX -.Em tudo quanto não 
estiver .estipulado, prevalecerâ, . no que 
for applicavel, o que se contém nas cla.u· 
salas q,ue baixal'ani com ocitado dec1•e.t«:> 
de 24 de .novembro de 1888, INCLUSI:VE o 
R~SGATE DA LINHA;» . . 

Sobre o resgate pelo Estado de S.· Paulo 
estipula o contracto de 18 de julho de 1871·, 
entre o GJverno da então P1·ovincia e a Com
panhia Sorocabana, rep1•oduzindo o qua já. 
estava estipulado, entre o me.3mo gove1•no e 
a Companhia ltuana, no contracto de I o de 
outubro de 1870 : ' · 

.. «Clitusula XXXIV ,.:._ Si o Governo jul- . 
ga.r conveniente effectual' a DE.SAPRO· 
PRIAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO COM TODAS 
AS SUAS RAMIFICAÇÕES, podel-Ó-ha. . fazer 
sob as seguintes condiçõGs : 

I.a A desap1•opriação não tm·á. loga.1• 
antes de 30 annos, depois da abertura. de 
tQda a Linha U.O publico, EXCEPTO PORES· 
PECIAL ACCORDO • entre o Governo e a 
Companhia . ..• · 

2.a. O peeço da. desapropriação se1•á. re
gulado pelo termo médio do rendimento 
liquido dos ultimos 5 ~t.onos, comta.nto 
que esse 1·eudimento não seja. meno1• .. dJ 
7 °/o .. 

3.a A Companhia receb:3rá do Governo 
uma somma. em fundos publicos, que dê 
igual rendjment@.» 

A clausula XXXV 'deate contracto dá á 
Companhia preferencia pa1•a a. exploração da 
estrada no c~tso da. desapropriação. 

A clausula. do re3gato está modificada pela 
clausula. XXVI do contt•acto,de 24 ele maio de 
1892, ent1•e o govet•no do Estado e a Oomp a
nhia Uniã.o Sot•ocabJ,na. o Ituana., da. seguinte 
fórrna. : 

« XX VI-O Govarno do Estado terei o 
direito ·de resgatar as estradas de ferro 
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da Companhia, União Sorocabana e 
Ituana, depois de 13 annos, a contar da 
datado presente c.ontracto. 

tractos dd .concessão vaiem contra ter
ceiros, independentemente da teanscri
pçãtJ hypothecaritt, sem a mesma prévia, 
autoriziição cJmpetente. (Clausulas ci· 
tadas de decretos e contractos citados e 
art. 243 do decreto n. 370, de 2 de maio 
de 1890.» 

Ü PREÇO DO RESGATE será. regulado, 
E~! FALTA DI~ ACCORDO, pelo termo méJio 
do rendimento liquido do ultimo quin
·-q_ueonio, tendo-se em consideração a, 
importa.ncia, da~ obl'a.~. do ma,terial e Está declarado nos texto3 que citei· e li, 
da.s depenJencia:; no est::v.l•) em que esti- que as e:'3trad:ts de ferro são b3ns inaliena
-vet•em então. veis, ott antes são BENS QUE só PODEM SER 

A impJrta,ncia elo resga,tc será pa.ga ALIENADOS ou TRANSFERIDOS pm· a1·renda
em titulas da. clivida publi ·~n, intcrntt, do menta, l\IEDIANTE riu::viA AUTORIZAçXo do Go-

. typo a1opta,do. verno qne as tiver concedido; e, port:Lnto,que 
Fictt entendido que a presente clau- é nulla, p")r contraria :.i. lei e aos decretos e 

sula só é appl!cavel aos casos ordina- contractos de concessão, a transmissão que 
.1•ios, e que não abroga 0 direito de des- se fizer de uma esteada de feero, por venda 
apeopt'ia~ão por utilld·ttlo publica c ue ou arre.lda.mento, sen1 <L pl'é':ia autorização 
toem o.':l Govemos. » < · ' 

1 do Governo concedente, por tsso que o con· 
. . tract•J de compra e de venda, ou o do arren-

Ainda sobra o resgate, por p::1.rte de S. Paulo lla.mento, não operará effeitos jurídicos con
ha a lei estadual n. 905, de 28 de junho tl•a o contracto de concessão, que prevale
deste anno (1904), que autoriza o Governo a cerá contra · terceiros, independente da 
ENCAMPAR a E-)tt>ada de Ferr·o União Soroéa- transcripção hypothecaria, que é a fórma 
·bana ·e lttiana, nos tCl'mos dos contractos em lega,l da trar:lição de diruitos re:.~os. · 
vigor, J?Oiendo fazel·o DESDE ;JA., por accor~o Leiamos n. lei _decreto n_ 370 de 9 de 
com os mteressad.os, e es~ender a encampa~ao maio de !890 . ' J "' 

aos r::~.ma.es do concessn.o federal, e asstm · 
mais autoriz3, o mesmo governo a fazer a «Art. 243. A excepçlio das concessõe 8 

necessarja operação de ct•edito para effectuar dit·ectamênto rt.litn,s pelo Esbdo (Estad0 

a mesmu. encampação. aqui correspondo a União, Estado ou 
. Creio que não preciso demonstrar quo a município), mediante lei ou de~reto, 
'União póde desapropriar por utilidade federal como se~jam a.s de minas, CAM:INIIOS DE 
a.s estradas de fet•ro de sua propria con· FERRO e ca.naes, as demais tt•ansmissões 
·cessão, as de concessão estadual, a'.! de con· entra os particulares c o Estado como 
cessão municipal e as quo tivel'cm sido pessoa civil, são sujeita3 á transcripção 
construídas por algum particula1• ; que os do aet. 23:3 do decreto.» 
Estados podem •desapropl'iar por utilidac~e Este arti()'o pre'eitua : 
estadual as e.3tr•a.das de f'et'l'O de sua propr1a 0 '"' 

-concessão, as de concessão muoicipal c as que «Art. 233. Ni'í.o opera seus efft3itos a 
tiverem sido construídas por algum pa.1•&i- respeito de terceit•0s, sinão peb, tra.n-
cular, e que os municípios porlem desapro- scrip<;ão, e destle a data della, a t1•ans· 
priar pol' utilidade municipal as estt'adu.s de missão entre vivos por titulo, oneroso 
'fm•ro de smt pl'Opria concessão e as que tive- ou gL'I1tuito, dos immoveis susceptíveis 
rem sido consfruidas pOl' algum pa.rticnlar; do hypotheca.» 
o n.ssim ma.is creio não precis1r insistir que 
o diroito de resgate, que não se confunde 
absolutamente com o direito de desapro· 
priação, é privativo respectivamente do 
Governo Ja União, do Estad.o, do Municipio, 
ou do pa.rticulétr, conforme tiver sido o Go
verno, ou o :particular, o concedente do solo 
para a coostrucção da. ferro-via,. 

Articulei : 

«Assim mais, 

7. Q P. que nem um individuo, ou pes
soa jurídica constituída. ou a constituir· 
sa, tambem não poderá lega.lmen te 
adc1uirir troncos, ra.maes ou p1•olonga
mentos fürro-viarios da Companhia 
União Soroca.bana. e Ituana, cujos con-
Vol. IV 

Define o 

Art. 64. Consiclermn-s3 terceir-os, no 
sentido da lei, todos os que não forem 
:partes no contracto, ou seus herdeiros.>> 

Poderá, portanto, a União, o Estado, ou o 
município, respectivamente ás concessões de 
estrada de ferro, que tiver feito. ou fizer, 
fazer· valer o seu contracto de concessão 
contra quem quer que seja que as compre 
ou que as arrende, em parti~ular, em praça; 
ou em leilão, porque os dh·eitos patrimo
nia.es do Governo . concedente prevalecem 
contra todos os que nã.o forem partes no 
contracto ou seus hordeiros, independente da 
trauscripção hypo~b.ecaria exigivel, pn.ra que 
os contra.ctos relativos a onus rea.es valham 

2 
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contra terceiros, até mesmo contra os Go
vernos da Uniilo, do Estado, o~l do muni
cjpio, como pessoas civis. 

E ainda mesmo que não fosse expressa, 
nn,s lejs, regulamentos e contra.ctos referen
tes a concessões de estradas de fm•ro, a con
dição da sua intransmissibilidade dellas, sem 
prévia autorizaçi'to do Governo ; consideran
do-se, como eu considero, emphiteu tico o 
contracto dessas concessões, pela decompo
sição do domínio pleno-no domínio directo 
que fica com o Governo concedente, e no 
-domínio util que passa para o concessjo
nario, ainda ::tssim o contracto de con
cessão· de estradas de ferro não poderá ser 
transferido do concessionario para outrem 
sem o consentimento do Govern0 concedente· 
Não faço uma affirmação gra.tuit'n.. 

Estatuea Ord.liv. 4°, tit. 38pl'. 
« O foreiro, que traz herdado, casa, 

Vinha OU OUTRA. POSSESSÃO AFORADA para 
sempre ou pua certas passoas, ou a 
TEl\IPO CERTO DE DEZ ANNOS, OU DAIII 
PARA cn:rA, não poderá vender, escaim· 
bar, dar, nem alhear, a cousa aforada 
sem consentimento do senhorio. 
_ E querendo-a vender, ou escair.abar, 
eleve-o primeiro notificar ao senhorio, e 
l'equerel·o, si a quer tanto por tanto, de
clarando-lhd o preço, ou cousa c1ue lhe 
dão por ella ; e querendo-a o senhorio 
por o tanto, havel-a-ha, e não outrem. 
E não querendo, então devo set• vendida 
a pessoa, que livremente p::tgue o fôro ao 
senhorio, segundo fôrma do contracto do 
aforamento. 

« E no caso que a quize1• doa1· 
Oll dotrw, nã.o lhe pagará quarentena, 
e tochvia lho fttrá saber para ver si 
tem a.lgum legitimo embargo. E este 
1·egHe1'i1nento, que se ha de (aze;· t:lO 
senJw1·io, s~ que1· a cousa pelo .tanto, NÃo 
SÓl\iENTE se deve {aze1· NA YENDA VO· 
LUNTARIA, gue se {aze1· pela vontade do 
{o1·ei1·o, MAS TAMBEM NA NECESSA.RIA, que 
se f'az POR MANDADO E AUTORIDADE DA 
JUSTIÇA». 

··i: ··E· séüct~· ·á· ·v~~cii; · ;3s~ái1~b~·, · · ci~ 
acção, ou outra qualquer ALHEAçÃo, 
FErrA em outra maneira, SE:i\I Ac
TORIDADE DO SENHORIO, SERÁ NENHUJJ:IA 
E DE NENHUM VIGOR; e O fo1•eiro por 
esse mesmo feito perderá todo o di
reito que tiver na cousa aforada, e 
tudo será devoluta e applicado ao se
nhorio, si o quizer, e, não o querendo, 
poderá demandar o constranger o fo
reiro, que haja a sua mão, e torne a 
cobrar a cousa foreira, e lha pague seu 
fôro conforme ao contracto». 

Isto não obstante a hypothecabilidade das 
estradas de ferro, oriunda do art. 2° § 1° 
do decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 
1890, e a do 

« O dorninio util dos mesmos bens· 
( emphiteuticos) independente da. lic-ença 
do senho?·io, o QDA.L NÃO PERDE, no caso
de alienação, o Dm.En'o DE oPçÃm>, 

que está exp.~?essa, em jgual artigo e nu
moro na nossn, legislação hypothecaria,desde 
a lei n. 1.237, de 24 de setembro de 1864. 

i\ntes de proseguir no meu discueso, tran
screverei nelle a petição que teve o despacho 
-A.como requer. Rio, 5 de julho de 1904.
T. Figuei,·eclo. ~pela qua.l o Estado de 
S. Paulo protestou contea o leilão para a 
venda do acervo das Estradas de Ferro União 
~Ol'ocabana e Ituana. Eil-a : 

Exm. Sr.Dr. juiz da P Pretoría-Diz o 
o Esta.do de S. Paulo, por seu advogado, 
que, perante V. Ex., que é autoridade 
competente para processar os protestos 
na fórma da lei, vem o supplicante re
querer que seja tomado por termo o pro~ 
testo pela presente feito, da intenção em 
que está o supplicante de fazor valer 
opportunamente o direito que lhe assiste 
pelaclausuh~ XXVI do contracto de 24 de 
maio de 1892, colebeado entre o suppli
cante e a Estrada de Ferro União Soro
cabana e Itúana-de resgatar ou encam
par essa. estrada, po1• accorclo com os 
interessados, ou pelo modo estipulado 
naquolle contracto. E como a referida. 
estra.da se ::tche em liquidação forçada, 
processada na Camara Commercitü do 
Tribunal Civil e Criminal deste Distrlcto 
Federal. não obstante sor tambem com
petente· para tudo que seja. 1·elativo t\ 
!3SS<t estl'atln. o foro de S. Pn.ulo, o sup
plicante requer quo seja publicado o 
presente protesto na imp1·ensa desta Ca
pital e d<1 de S. Paulo,para conhecimento. 
de quae5quer interessados e de quem 
quer que venha à arrematttr em praça 
os bens da estradn,, afim de não poderem 
allegar ignorancia ; o que, aliás, seria 
de>cabido, porquu.nto a vida e o f1mccio
narnento da estrada emanam do alludido, 
contracto e tpdo o tempo e soja qual 
for o proprietarjo, o qual não poderá. 
ignorar os termos desse documento vital 
pa1•a ;.t estrada. O exposto já. o suppli
cante declarou em petição nos autos da 
liquidação forçada, nos quaes tambem 
se acha o alludido contracto. Pede, pois, 
que A. esta o, processado o protesto,. 
sejam os autos entregues ao supplicante 
para. seu documento a todo tempo. E •. 
R. M. Rio, 5 dejulho de 1904.-0 a.dvo· 
gaclo, J .. M .• de Aze'l>eclo llim·que.s. (Está 
devidamente sellada.) • 
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(Vide o edital de protesto no Jornal do 
Comme1"CÍO de 7 de julho de 1904 e em 
outras folhas.) ' 

Passo agora a este outro articulado 

«Mas, quando assim não fosse, 

8. o P. _C! ue os syndicos Thesouro F e
deral, nao obstante estar substituído 
pelo Dr. José Augusto Ludol.tr e R~nco 
da RepulJlica do Brazil, ainda c1ue com
pareçat? nD leilão annunciatlo, munidos 
respectrv-amente de prévja autorização 
dos Governos da Uni1i.o e d EstaU.o de 
São Paulo, legalmente nã.o 0 podem n.r
~·ematar p ~~ra. si, directa on indil'Ccta
m~nte ou por algum n.cto sin:ínla.do, pro
prre~ade ?U eifeito da Companhia de sua 
synchcancla, nem mesmo entrar em al
gum~ especulação ele lucro ou interesse 
rela.t1vamente à dita propriedade ou 
e:ffe1to, sob pena d<> nullidnde, em todo 
o _caso, das acquisições que :fizeram. 
alei~ de outras previstas no art. 232 dÓ 
Cod1go Pentü. (Lei n. 859, de lô de 
agosto de 1902, art. 74). 

Ainda declara a lei n. 859, de 16 de a.rrosto ue 1902, no : o 

«A_rt. 74. E' prohibido ao juiz, ~tos 
synd~cos, á comr~:J.issão fiscal, peritos, 
:.wahadores e ma1s officiaes da justiça 
comprttr, por si ou por interposta 
pessoa, quaesquer bens d:1 massa, sob as 
penas do art. 232 do Codigo Penal.» 

Dispõe o Codigo Penal, nesse: 
. «.Art. 2:32. Haver pal'tt si, directi1 ou 

- mdtrechtmente ou poe algum acto si
mulado, no ~odo on em pa1•tc, proprie
d?'de, ?~ elfetto! em Ct\itt a.tlmio1stt•,;.ç,iio, 
d1s~ost~~ao on gua.rda, tlovü intCl'I'Íl' em 
razao do olficio ; entrar em uJcruma es
p_eculação d,e luet·o, ou interesse, l'ela
tlvamente-'á dita propr·icdade ou effeito: 

?enas-de prisão celluhr por um a 
sms mezes, de pcrd : ~ do emprego, e 
mul_ta ele ? a 20 °/o da. propriet.l.n.de, 
etfe~to~ ou mtm'esse, que auferir d<.t n(~
goCittçao. EM TODO O CASO A A.CQUISinÃo 
SER..\. NULLA. ~ 
. Paragrapho unico. Em iguaes uenas 
1:~1correrão os peritos, avaliadores,"" pttr
tldores, coqta.dores, tutoros , cur<Ldoreil , 
testamen teu· os, depositar'ios, a.dmini::;tra
dores de massas fallidn.s c «SYNDicos DE 
SOCIEDADE El\:I LIQUIDAÇÃO, quando coroet• 
terem o mesmo crime.» 

C~nsoa?-~e com o articulado que li, e com 
os d1spos1trros Iegaes que acabo de ler em 
seu seguimento, articulei mais: ' 

'g:o P. que não será licito) em viséa 
da, expressa disposição da. lei que prohibe 

quo o syndico entre em alcruma espe
culaç~o de lucro, ou intm·;sse, que se 
relactone com · l)ens ou etfoitos de sua 
syndicancia., que o Thesouro Federal . 
que desistiu ante-hontem do munus d~ 
syndico, possa concorrer ao leilão de 
anmnh3., ántes da prestação de conta.'i$ 
da sua. syndicancit\, tanto mn.is que o 
Theiiom·o Federal nã.o póde legalmente 
fazer nem uma despeza, nem etrectuar 
nem um pa.gamento, nem fazer qualquer 
01~eração de credito, si para esse fim a 
lm da. despcza publica. não tiver consi
g~1ado verba especiu.l, ou dado autoriza
çao para a abertura. elo necessa.rio cre
dito, e não ha na lei Ol'.;amentai•ia vi
gcnt0 verbn. 1)ara a arrematttção da 
Estrada de Ferro União Soroca.btLna e 
Itú~na, 21em consta quo o Governo da 
Um.a.o, .nrmado om :1lguma disposição 
leg1sla t1 vt1, tenha. decretado pa.1•a. e8se 
~~n n. <1bertuen, de algum credito (Colligo 
Penal, art. 232; lei n. 839, de 1902. 
art. 74; Coos·Gituição Federal, art. 34 
ns. l e 2).» 

~:J.l~o .ele fa.cto consummado; mas sem effei
to JttrldlCo. O Thesouro foi substitui do no car
go de syndico pelo Dt'. José Augusto Ludolf 
na data de 3 deste corrente mez de acrosto' 
e al~l'~Il~a.tou no dia 5 os cinco lotes, em qu~ 
se dLVIdtu o acerco fert·o-viario da União So
rocabana e Itúa.na .. 

Mas essa Ul'l'emat:l.ç5.o é valida.~ Não; é :1 
resposta quo se encontra explicita nos arti
culados.que venho examinanU.o, e nos com
menta.rws que lhes rcnho fa.zeStdo, o c1ue 
tudo _se torna1·á cada vez mais claro ~L pi'O· 
P~H'çao i[ne on for chegando :10 fim rio meu 
tllscnr . .;o. 

St•. Presidonto, tenho ail1lh muito a let• 
muir.o:;: argumentos tL pt•oduzie. Limitar-me~ 
hei porem, ao nocessario, ao <~bsolutamente 
neee;-;sal'io, paPa osela.t'ocer a conclusão a 
c1uo pretenJ.o chcgal'. 

Ha. nesto articulaclo que venho de lêr du::~.s 
questões, nma perfeitamente distincta. da. 
ol!tra:-a do syndico ser syndico emc1uanto 
nao presta contas, ou, em outros termos a 
tio syndico continuar a se e responsavel co dto 
syndico, ernqmtnto não presta. contas; e a do 
Th~soueo poder fazer, não digo já-aerema
~:1yao, como está no a.rticulario, o que dá<~. 
1deí1 de compra em hasta publica., mas sim
plesmente a do :rhesou~·o pod.el' fazer compl'i1 
por concurr•encra pubhc:\, que é o meio re· 
gu{ar do Tllesouro fazer compra, quando 
parit a compra tem autorização locral. 

A lei vigente das liquidações foe'Çadas é a 
Consolidação das disposições legisla ti v-as e 
regulamentares sobre as sociedades anony
mas, publicada com o decreto · n. 434, de 4 de 
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iulho de 1891, ten<lo por subsidiaria a Parte I interasses do seu c_al'go, sendo ·e~uipara-rn <lo Codicro Commercial relativa a QUEBRAS, dos, p~ra os elfet tos da panaltdade e 
que foi substituid~ pela lei das FALLENCL~S re~pectLvo proces:3o, ao empregados pu-
que é o decreto n. 917, de 24 de outu?ro_de blwos.» 
1890, a qual l_IOr sua. vez _foi suhstLtmdi.LI Deante de tão expees;ivas dispo;,ições de 
;pela vigente let das fallencms. que é a de lei, articulei que o Thesouro, como syndico 
n; 859, de 16 de agosto do 1902. . . que desistiu do cargo, no precedente dia ao 

Por esta Consolidação a responsa.biltda~e da ante-vespera do leilão, não podia con
dos syndicos começa com a posse do p_p,trl- corree ao mesmo leilão por não estal' 
monio social, e termina com a presta.çao de com as contas da sua syndicancia approva· 
contas. Vide os arts. 173, 191 e 199. das por sentença pas&ada e_!U julgado, em 

Os syndicos, como responsaveis que são, proces.m r~gular de - presta.9ao ~e contas. 
por dolo e fa.lta,devem empregar,em ~rol da A renuncia do cargo de syndtco nao exonera 
liquidação, toda diligencia._ con2-o se f~r~ e I? 0 syndico de todas as obrig~çõe~ do _cargo de 
seus proprios negocio~. Nao sa:o de~usstveis syndico. o syndico poder<t renunciar. o seu 
a· arbítrio do juiz que os nomera. Na.o se po- direito á porcentagem, ou ao. preço do se~ 
dem ex:onera1• pela propria vontade, antes de trabalho, mas não póde renunciar a sua qbrl
prest::l.das as suas contas. Podem ser,. ~otre- gação de prestar contas. Só_ se renuncia o 
tanto destituídos do cargo a. requertmento direito, ou a cousa que é somente nossa, e 
dos c1~edores em maioria de numeeo e cre- uão 0 direito, ou .a co.usa., em qne outrem 
ditos. sem necessidade de allogarem causa tem interesse. Obrigação não se renuncia.. 
justificada, e eo;-officio ou a reque~im_e_!lto de cumpt•e·se pela vontade de quem a deve, ou 
qualquer f!l'edor, dando-se causa JUStlticada. por decreto judicial. . . 
:Vide o§ 2<1 do al't. 36 do decreto n. 91'7, de Mas, v.dmittindo-se que o Thesouro, desiS
·1890, e os§§ 1° c 2° do art. 191 da Consoli· tindo do ea1•o·o de svndico, ficasse exonerado 
:.dação. da obrigaçã.o

0 

de pre~tar as conta~ de sua syn-
Pela vigente lei das FALLENCIAS, n. 859, dicancia, e pudesse legalmente fazer co!llp~·a 

de 1902, a 1·esponsabilidade!... tanto~ ~lo syn_- em hast:.t publica, poderia ~llo, sem vw~en
dico provisorio de nomea9ao do J~L~ da h· cia ao regimen orçam~otar_IO_ da Republlca, 
quidaçã.o, como a do synd1co defimt1vo de assim comprar, sem d1spos1çao expressa de 
eleição dos credores. c~meça com a P_?SSe e de que lhe autoriza.sse a despeza, ou a aber
·suhsiste, mesmo depors da preshçao de tm·a do necessario credito~ 
, contas, pois que dispõe o Aflirmo que não. 

«Art. 61. • • Dispõe a Constituição Fede1•al no 
Paragrapho unico. O j_ulgamcnto das «Art. 34. Compete privativamen 1je a.o 

contas não isenta os synd1co~ das respon· congresso Nacional: 
sabilida.des prov13nientcs da administra- 1. o Orçar a receita, FIXAR A DESPEZA 
ção da massa.» FEDERAL ANNU AL~IENTE, e toma1· as contas 

Ta.mbem por esta lei os syndicos, como da receita e despe:;a ile cada exercício fi-
re!:!iponsa.veis que são, por dolo e falta, devem nancei,·o; 
empi·egar, em prol da liquidação, tod~ a di· 2. 0 AU'rORIZAR O PODER EX:ECUTIVO a 
ligencia, como si fôra em seus propr10s ne- contrahir emprestimos e A FAZER. ou-
.:rocios. Não são domissiveisa arbitrio do juiz TRAS OPERAÇÕEs DE CREDITO.>> 
gue os nomeia, nem da as!1embléa do credores E 0 Congresso Nacional não concedeu ao 
que os elege. Não se podem ex:onerat• pela Poder Executivo verba pa.l'it o Thesouro ad
propeia vontade,antes da. prestação de conta~. qui rir em hasta publica.,ou por outra fôrma., 

. Mas, entretanto, tambem podem ser desti- as Estradas de fm•ro União Sorocabana e 
tuidos do carao a 1•equedmento dos credores Itúana, nem 0 ~utorizou a fazer. ~.l~uma 
representand~ a maioria dos creditos, sem operação de credito para ess:1. acqu1s1çao. 
a.llecraeem caus1, e e:;;-officio, a requel'imento o que ha, a respeit'J dessas estr~das de 
ae q~alquer credor, ou da c~m~i~são fi~cal ferro no orçamento vigente, é o segumte: 
do3. syndicos, dlnd?·Se causa JUst.Itica~a, , _rm- --Lei· n. -1.145, de 31 de dezembro de .port:l.ndo a destitmçã.o a perda do d1rmto á ... 
porcentagem remune-ratoria do trabalho da 1903. Fixa a despeza geral da. Republica 
~i(iuidaçã.o. Vide os arts~ 16, 43, ôl, 66, 71 e dos Estados UniLlos do Brazil para o 
73, e mais particularmente o . exercício de 1904, c dá outras provi-

dencias. 
«Art. 92. Os syndicos o os memh1·os Al·t. 27. continuam em vigoe: 

da commissão fiscal ficarão sujeitos á 
responsabilidade civil e criminal pelos 
actos que praticarem em opposiçã.o aos 

a) as disposições constantes do .art.29, 
n. 25, da loi n. 7·H:i, tle 29 do dozemhro 
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de 1900, em relação ás estradas ue ferro, 
·que gosam de garantias de juros e não 
foram aiurla cncampadas, e do art. 2°, 
n. xur, da de n. 753, de 29 de dezem
bro de 1902, na parte referente á Estra.-

. de Ferro União Sorocahamt e Itúa.na. >> 
Diz a lei n. 053, de .29 de dezembro de 1902 

no citado 
· · «Ar•t. 2. 0 E' o Governo autorizado: 

XIII. A acautelar, como julgm· mais 
conveniente. os interessei! da Fazenda. 
Publica, cómpromcttidos nas Compa
nhias de Estradas de Ferro Oeste de 
Minas e União Sorocabana c ltCta.na.~ 

Que acaittelar no caso não quer dizer adqui
j•ir, mas sim exigir amigavel ou judicial
mente a perfeita garantia da divida, ou seu 
pagamento, basta que se confrontem as duas 
autorizações, que se conteem no orçamento 
v!gente-uma para o Governo continuar• na 
política do encampa.ção das estradas de fepro 
que gosam do garantia de juros, política co
mecada com a autot•ização para o 1·esgate 
das estradas de ferro Recife ao S. Francisco 
e·Bahia ao S. Francisco, constante do n. VIII 
do art. 22, datei n. 652, de 28 de novembro 
de 1899, reproduzida no n. 25, do art. 20, da 
lei n. 746, de 29 de dezembro dQ 1900 e ainda 
reproduzida na lei que já. citei do orçamento 
vigente n. 1.145, de 1903;- e outra so
mente para acautelar os interesses da Fa
zenda Publica cornpromettido3 na Companhia 
União Sot·ocabana e ltuana, idéa. que, com 
relação á. Oe.:;te de Minas, jtt vinha da. lei 
n. 560, úe 31 de dezembt•o de 1898, oxprossa 
ne~tes termos, no 

«At·t. 49. O Governo é auto1•izado a 
realizai· qualquer accor·do, no sentido do 
liquidar ou asiiegut•ar do mudo que jul· 
gar ma.is conveniente ao~ interesses da 
União, compromottidos na Bstra.dtt do 
Ferro Oeste de Minas.» 

Basta conft•ontai• a actual a.ntorização ao 
Governo para. acautelar como julg-a.t• mais 
conveniente aos interesses da Fttzonda Pu· 
hlica., comprom:ettidos na União Sorocabana 
e Ituana, com a autorização da lei que acabo 
de citar n. 560, de 1898, no 

«Art. 25. Fica o Poder Executivo au
torizado: 

i) a entrar em accm·do com o governo 
do. Estado do S. Paulo para o :fim de tor
nar federal a Estrada de Ferro União So
rocabana e Ituana, fazendo nos seus con
tractos as alterações convenientes, de 
modo a babilital·a a operar o arrenda
mento ou a alienação.» 

Basta lembrar não só que a vigente lei da 
Jlxação da despeza não reproduziu a idéa de 

tornar federal a Uniio Sorocabana e Ituana, 
por accordo, ou sem accordo com o.governo 
do Estado de S. Pttulo, como ta,mbem que a 
Commíssão de Orçamento até hoje não julgou 
opportuno ·dar parecer• sobre o projecto 
n. 318, de 1901, qua tive a honra de justi-
ficar longamente, perante a Camara, e qne é · 
deste teor: 

« O Congro3so Na.cionat d3creta: 
Art. I . o Fica autorizado o Poder 

Executivo a adquirie p::tra a Uniio, com 
os seus accessot•ios c vantagens resul
tantes de contractos e autorizações le· 
.gislativas as linhas torreas e fiuviam da 
Companhia União Sorocabana. e Ituana, 
podendo parn. tal :fim fazer Accon.no 
COM O ESTADO DE S, PAULO E COM QUAES· 
QUER OUTROS lNTERESSADOS, C as opera· 
ções de credito necessa.rias para a solu
ção dos mesmos accordos. 

Paragra.pho uníco. Feita a ::wquisição,. 
o Poder Executivo poderá conservar solJ. 
sua administração, arrendar ou vender 
as ditas linhas ferreas e fiuviaes com os 
acces::.orios c vantagens que tiverem. 

Sala dag Sessões, 7 de dezembro de 1901. 
-A. Mo1·ei1·a da Silva.- A' Commissã.o de 
Orçamento.?> 

Os Cl)nfroutos que fiz e procedentes que 
lembro mostram bem quo tt intenção da 
vigente lei de fixação d~t dcspeza é auturjzar 
o Uoverno a acautelat• interesses da Fazendo. 
Publica compromettidos na Cmnpu.nhi'~ União 
Sot•omtbann. e Itua.na, e não auturizar o Go
verno a adquil•ir as vins ferroas e fiuviaes 
dessa Companhia, fazendo ou não accordo 
com o l!sta.do du S. Paulo e com quaesquer 
outt·os intol•cssados. O quo ::;aho dahi é fal
suar a lettt•a. c o espirito da. lei. 

Não !)Oditt, portanto, como articulei, o 
Thosout•o como agente, preposto ou orgão 
do Podot• Executivo, pJr onde so ca.na.liza. o. 
a.rroca.da.ção da receita c il. distl•ibuiçã.o dtt 
despeza, arrema.tar,como arrematou, os cinco 
r ates em que se dividiu o acervo da União 
Sorocaba.na o Itu<.~.na-por lhe faltar pJ.ra 
essa areematação verba orçamentaria. a 
autoriz:tção pa1•a. abertura do necossario cre
dito. 

Vou abraviar, Sr. Presidente, abreviar 
muito, · o mais que me for possível; mesmo 
com algum prejuízo para o assumpto que me 
trouxe á tribuna. Estou tudo dizendo ás 
press:ts, talvez sem o preciso nexo, para en
curtar quanto ainda tenho por dizel', mesmo 
cort:.tndo citações de leis, de opiniõe~ e de 
documentos, com os quaes corrigirei o com
pletarei o mou discurso, e para os quaes 
vim habilitado com todos estes papeis e livros. 
que aqui .estão. 
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Articulí.tndo, dizia eu: J 
« Assim, excluída a concurl'encia. ao 

leilão dos que de mais recursos podem 
dispor e mais interesse nelle devem ter: 

No habiendo postores que eu la pri
mera sub:tsta cubra.n el total a. vallto del 
f0rroca.rrile, se a.nunciárâ irnmediata
mente, c~n termino de SEI.S niESES , la, se
gunda subasta, on que se admitirán pos-

« 10° P. que foi insufficiente o prazo turas quo cubran dos tercera.s pa.t•tes de 
de dous mezes que o M. J. mat•cou para dicho a valúo. 
attrahie ao leilão o concurso de nncio- « Y conforme o ar&. 21 de Ia. misma 
nn.es e estrangeieos nas condiçõe:3 de Ley en el caso pPevisto pol' el at·t. 29 de 
.garantirem os seus lanços c.om lO 0 /o la Le.r de 3 de junio de 1855, el Gobierno, 
sobre o preço da arremataç:ã.o, e no pro- en el proyecto de la. ley que se ha de 
l)l'io acto da arrematação, que póde subir presenta.r á las Cortes, cuidará de conci-
a mais de 100 mil contos de réis, n.tten- lia r los derechos de los acreedores con el 
dendo-se ao futu1•o promissor da. estraJa inte1•és del Estado. 
e á renda liquida que tem dado, desde « Mientras el camino· no se enajeno y 
já, de mais de 5 mil contos de réis, que los siga explotando el Estado, los acree· 
representa juro m ::t.is do que. compensa- do1•es tendrán derecho á percebir los pro-
dor dac1uelle aUo capital. (Vide os ulti- duto:; lictuidos durante el tiempo por que 
mos rela.torios da companhia.) » se hubieso hecho la concessión anulada. 

Demonstl•ai•ei a insuffi.ciencia do prazo do Si el Gobierno arrendase la explota-
·leilão da seguinte fõ1•ma. Não ha. lei brazi- ción, los acreedores tendrán derecho a 
.loira que determine o prazo para a venda ser satisfeehos con el precio del arren-
·força.da de estradas de ferro, mas os casos damiento. » 
om~ssos. nas ~eis _brt.tziloi.r~~ são regulado~ Não era preciso que eu lesse tan.to .do sub-
pe~<lS ~ms. ~as Na .. çoes de maz~ a~eantada. cul <:> stancioso trabalho de D. Francisco de P 
t)II a .JUrldlC:1, (jomo se v e d~t Ord · .11 ~ ~ '-' IUves y Marty, Doe to r en Derecho y 8o1·ibano 
t1t. 64. doRe~. do Rei,:. do ,?;10 d~ Ja,~euo, paí· opposición,que se intitula. TEORIA Y PRA~ 
de }3 de o~tubro de l7ol, u~. 1 § 1 • . do TICA de _,üttuaciones Judiciales em lliateria de 
§ 9 da lei ~~ 18 de agosto c:.e ,~ :~9, _cha~?~-da 1 Concui'so de ACI"..EEDORES y QurEBRAS, na parte 
d: Boa Ra,~c,o e de ~poster.IoL e.:) dispo .. ::;Jç~oresj que trata De las quieb1·as de las Oornpaiiias 11 leoaes, eutl~ as qua.e::. avulta 0 art. 3o~, iO, Empre:::as de fen·ocan·iles y demâs ob1·as de 
moderno de~;. n · 848, de ll de outubr 0 de I se1·vicio público, para justificar a insufficien-
1890 · . cia do prazo de Clous ruezes que o honrado juiz 

Send.o.àssim, pMc-se muito bem c•msiderar d.a liquidação forçada da Companhia União 
a. lei llespanhola de 12 de novembro de 1869, Sol'ocabana. e ltuaoa marcou para o leilão do 
como subsidiaria. da noss~-~ lei das sociedades respectivo acervo. Mesmo que, em outra 
anonymas, na parte relativa <ts liquidaç:ões parte qualquer do mundo, não houvesse, 
í'orçada.s das que exploram a industria das como ha na Hespanlu., nação relacionada com 
estradas de ferro por concessão da U níão, o continente a que pertence, por mal', por es-
dos Estados ou dos Municípios. trarla de ferro e pelo telegrapho, lei mar-

' . · d ', d . · 'd :r , r\a,ndo por meio de editaes da mais larga pu-
. Por tSsn. le1, . , ecretu. a ,1, h~ltll n.ç.,L.? r.~:.~ blicirlade, dentro e fóra. d.o paiz, o :prazo de 
ça.da de u,1.ua s?cw~lado a.n~nyr~,~-que 8-~Pl<cL<t 

1 
seis mezes para la p1·e1ne1~a subasta das es

uma. cs~tada L.e flj~r~ de coucc;:s~.ao nac~~nal:.1 tru.d.as de ferro, e outros seis mezes para Za 
:Prov~nct:1l ou mnmc1Ral? medi,.u:te . ed1.ta. e,., 

1 

segu.nda. subasta ainda <.tssim 0 sen. so pra-
publlcados en los penod~cos officutles, o ele , , d. . h ' d ~IY'· • · t · d · 
mayor pubUcidacl esto cs, los del lttgm· del 'G~~o os omens e ne0 0ClOS es~ aruL a., 1~er 
juicio y de 1Wadí·id Barcellona ,':J'e'l)iltet P(lr;s aL o e bom S?m para. o~ homen::; do. clue1to, 
Lond~·es y Brusela;, são conv~cados ~s ~t'~-~ r1~1~ no Bra.zll, que preciS(~ de estreital' .. ~·ela
dores, â la prime?·a jttnta ge;wral que tendrá çoe.:; cor~ as_ grandes praças commerumes, 
l~~gar TRES MESES despues de la ínserc·ión de I onde ;>.fll~h~lro. sob.ra _para se1: ~.m~r~~ado 
.los edictos en la G:\CET.A. DE l\:t:A.DRID e • e na.s o r ande::s expluraçoes no e;:.tra.n0 euo, o 

• " - ' 1 prazo para a venda forçatla das \3Stt'adns de 
«Inmüliatamen.te clespués de orga!lis~~- ferro, principalmonto pa.ra a vend.n. da::. de 

do· p.rovisiona.lmente el se1~vicio do explo · primeira grctndeza., a cujo numero pertence 
tación, se procede1•á á la, tasación dal ca. a União Sorocaba.na e Ituana, não pode1•ia, 
mino,debiendo anntmciar-se la subas ta com, e não podm•á, ser inferior ao. de seis mezes 
'término de SEIS uesEs, para que se rea- da lei hespanhola. 
Jise al a:í'ío de aquella organizacion ô Agora quanto ao justo preço das estradas 
antes si se hubiese!l. recanocido y gra- de f<jrro União Sorocabana e Itúana. 
dua.doJos creditQS. O assumpto é de taJ maneira claro, que, 

sem esforço, com os dados conhecidos,· se 
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produz a prova de que o preço logn.I, infe
rior ao da. estimativa, qualquer que soja o 
processo da sua verificação, sobe sempre a 
mais de cem mil contos d:} réis. 

Veriftq uemos. 
Si o justo preço de uma couBa é o da~ 

o.ffertas espontaneas, o ju~to preço da.-; vias 
ferreas e fluviaes da. Companhia União Soro
cabana e Itúano. feria, nunca menos, o de 
quatro milhões de libras esterlinas. por
quanto era esta a o.fferta que se dizia com 
bons visos de verdade que a S. Paulo llayl
way Company pretendia. fazer, caso a venda 
dessas via!:! ferreas e fluvia.es com todos os 
seus respectivos privilegias, inclusive o do 
prolongamento a Santos, fosse deliberada: ao 
tempo em· que o Sr. Joaquim Murtinho, 
então Ministro da Fazenda, consultava a Di
rectoria-João Pinto sobre duas propostRs üe 
compra, de que foi intermediaria, uma. do 
S1·. barão da Penha,, de dous milhões e 400 
mil libras esterlinas, ao cambio de uove 
dinheiros ~ 26$666,-63.998:400$. qnc foi 
desde logo despresada pela pequeuhez da 
offet•ta, e outra do Sr. Gustavo Minicke, de 
dons e meio milhões de libras, ao mesmo 
cambio de nove,-ou 66.665:000$, quo foi 
tomada em . consideração para não ser ac
ceita. pela mesma razão. Consta. que, ainda 
pela mesma razão, a dieectoria-C<1simiro da. 
Costa não acceitou uma proposta de tres o 
meio milhões esterlinos ao cambio ele 12 di
nheiros-'~ . 20$,-ou 70.000:000$000. E o. tão 
a companhia não tinha, como tem hoje, 91.2 
kilometros de estradas de ferro em trafego 
e adeantado avançamento pare.\. Bahurú, com 
mais de seis mil contos de réis em matel'iaes 
novos, em: disponibilidade, além da extraot'· 
dinaria quantidade de materiaes com quo 
melhorou o seu trafego. 

Si o justo de uma cousG, seja ella qual 
fôr, é a somma das despezas com a sua 
acquisição, o preço qaquellas vias fdrl'eas e 
fluviaes é a somma do seu debito verificatlo 
pela sente?ça de classificação de. ered~tos na 
importanCia de 96.377:454$600, 1nclmdos os 
jm•os não contados de 57.529 dabentw·es n 1 

importancia de 5. 752:900$000, reunida ao 
capital nominal da. C•)mpanhia-70.000:000$, 
ou; pelo menos, ao capitn.l realmente emit
tido-36.022:320$000, o que faz com que em 
um caso o justo preço scja-166.377:454$600, 
e em outro seja-130. 399:77 4$600. . 

Si o justo preço de um immovel é. o rendt
mento liquido qne elle teve no ultnno anno 
multiplicado por 20 annos, como se dispõe, 
para a· generalidade dos cttsos, na legislação 
vigente sobre avaliações de immoveis, então 
o preço daquellas vias ferrea.s e fluviaes é de 
141.550:064$480, pois que o rola,torio-Al· 
fredo Maia., refiro-me ao relato rio rela.ti vo 
ao anno de 1903, quo o competente o illustre 

St•. Alfredo :Maia, digno superintendente 
dessas vias ferrcas e tluviaes, apresentou aos 
syndicos, cL>m tt data de 9 de julho pr-oximo 
p:~ssn.do, domonstr~t nesse anno a. receita de 
10.097:0-18$080, a desp<ml. do 6.697:089$627, 
e o saldo de 3.399:958$,!5;), saldo este a que 
addicionci a quantia de 3.677:545$271, das 
con t ~s di.t Editicadora. excluidas da classifi
cação dos creditos por sentença. judiei \l, 
pa,rJ. ti.~zer a mnltiplica\•ão de 7.077:503$724, 
som ma dessas parcellas, pelos 20 annos. 

Si o justo preço é a.qnelle pelo qual os 
credores, qun,ndo convoca.dos para deUbera
j·em soln·e a conc01·clata, bg soln·e a liquidação 
(Dec."n. 434, art. 179) podet•ia.m receber ou 
vendei' aquctlas vias-feeraas e :tluviaes (De
creto cit. art. 190, ns. 1° e 2° e§ lo; n. 2°), 
si se tivesse da~lo a recíproca. vel'ificação dos 
cl'euitos pelos proprios credores (Dec. cit. ar
t,igo 180), que foi obatada pelo despacho que 
inn!sG!tt os syndicos provisol'ios de J..llenos 
porlot•es para a liquidação definitiva e dis
so! vcn :t respectiva reunião de credores, 
então esse preço seria de 111.427:523$005, 
ctuc é a. ~omma. das seguintes parcellas que 
se oncúutrn.m no b.1.lancete de 8 de janeiro 
de l\J03:~Construcção 10Z.560:070$226, ma-. 
tol"i~tl rodante e fixo, inclusive os contra.·· 
ck,,<los :3.337:123$474, cncommendu. de mate
eiltl rodante 2. 990:000$, prolongamento. d<t 
estrad:t-linha Ba.hurú 2.100:000$, moveis o 
utonsilios ll :772$100, terranos para a esta
ção de Jundiahy, 10:814$550, almoxu.rifaclo 
417:512$915, telegrapllo estaclnal 231$740. 

Si, porém, nem um desses é o justo preço, 
pol'que, como acredito, t:1nto para, o Governo 
da União, como p[l,ra, o governo estadual de 
S. Pattlo, como ·para. qualquer particular, 
Elii FALTA DE ACCOl:WO, deve ser calculado, 
üão só conforme o criterio legal, como tam
bom conforme o cri terio contractua.l, o jnsto 
preço l~as estra.da.s de ferro Itua.na e Soroca.
ba.na, pelo termv médio do rendimento lí
quüli) do ultimo quinquennio, tendo-se em 
cort;it!eração a importancia das obl'as, m<t
tcrhd e dependencias, então o preço dessa::; 
cstt•,ula::: de f~rro é de mais de 100.000:000$, 
porqtuJ essas estrad<1.S, tanto em rela.çã.o a. 
obPas, como ao m8,terial e depondencías, 
estão nas melhores condições possi v eis, so
gnudo se poderá verificar não só transitando 
por ellas, como pelas infol'mações fidedignas 
do mesmo relatorio-Alfredo Maü.t. 

Fa,ço a demonstração por esta fórma : 

RE:\'DA LIQUIDA DO ULTIMO QCINQUENNIO 

1899-A rencla lict ui da deste anno foi elo 
3.487: 975S;l20 que corresponde a 290:664$593 
por mez. ·como eu conto o ulti~o qu!nquan
nio, de 1 de agosto üe 1899 <~ al de JUlllo rle 
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1904, que está correndo, tomo para minha 
demonstração, apenas os rnezes de agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro, e 
lanço assim: · 
1899-(Renda Jiquida. dos 5 

ultimos mezes a ...... . 
290:664$593 por mcz) .. 

1900-Renda liquida ...... . 
1901-Renda liquida ...... . 
1902-Renda liquida ...•... 
1903-(Renda liquida. con-

forme o Relatorio Alfre
do Maia 3. 399:958$453 
acci·escentada da conta 
da Companhia Edifica
dora, excluída da clas
sificação dos croditos 
3.677:545$271 forma o 

1.453:3228;965 
3.544:921$540 
5.263:713$070 
4. 816:561$295 

total liquido........... 7.077:503$724 
1904-(Calculada por muito 

menos do que será, a 
renda liquida do cor
rente anno de 1904, em 
5 mil contos de réis, 
teremos a renda liquida 
mensal de 416.666$000, 
ou a renda liquida dos 
mezes de janeiro, feve
reiro, março, abril, 
maio, junho e julho.... 2. 916:662$000 

Renda do ultimo quin-
quennio ........•...... 25.0i2:684$804 

Esta renda liquida do ultimo quinquennio 
dà um termo medio annual de 5.014:536$960, 
que representa os juros de 5°/o annuaes sobre 
um capital superior a CEM MIL CONTOS DE RÉIS, 
que é-NA FALTA DE ACCORDO, O preço mi
nimo das Est1·ada.s de Ferro União Soroca
bana e Ituana pelo criterio das leis regula
doras da sua existencia, e dos contractos que, 
em vh•tude destes, a respectiva Companhia 
celebrou com os Governos da. União e do 
Eatado de S. Paulo. 

Articulei mais : 
«Além disso, com o devido respeito, 

11.0 P. que o M. juiz daquclla liqui· 
dação forçada disso I v eu a primeira e 
unica reunião dt) credores que convocou, 
decidindo que, nas liquidações forçada.s, 
não se apresentando, até a primeil•a 
reunião de credores, proposta de cJn
cordata, os syndicos provlsorios passam 
a definitivos, o .... ganüam a classificaçiío 
dos credores e pro::eguem na definitiva 
liquidação social, obstando com esta de· 
cisão que os credores chirographarios e 
os demais que, po1• vontade propria, 
~para essa classe entrassem, menos os 
debenturistas que, comquanto possam 

discutir, sem voto, qualquer assumpta· 
que lhes interesse, só podem deliberar 
sobre concordata por mais de 2/3 do 
total do credito que representam- re· 
gularmente convocados e reunidos pro
cedessem á reciproca, verificação dos cre
ditas, para poderem deliberar, por
maioria. legal de votos e do capital cre
ditorio, sobre concordata, caso lbes fosso
proposkt, em qualquer estado da liqui
dação, ou sobre a melhor fôrma .da defi-· 
nitiva liquidaç·ão, caso não conviessem 
continuar, por conta propria, a cxplo
l'ação do serviço f'erro-viario da. Com· 
panhia liquidanda, ou ceder o uso e goso 
'dessa exploração a alguma companhia 
existente, ou que para esse fim se viesse 
a formar,- sendo que o juiz presidente 
de reunião de credores, nas liquidações 
forçadas, não tem attribuição para in
tervir nas deliberações dos mesmos cre
dores, mas sómente para garantir a. 
ordem entre eUes, ou para resolver, sob 
pi•ovocaQão do interessado ou dos inte
ressados, solJre a admissão ou não
admissão de. algum credor â reunião, 
(Decreto n. 164, de 17 de janeiro de 1890, 
arts. 19, 21 e paragrapho unico, 23, 25 
e 32, §4°; lei n. 859, de 1902, arts. 47, 
48, 54, 54 fim da lettra d e § 2°, 63 e 66, 
e lei n. 177 A, de 15 de setembro de 
1893, art. 5°,)» 

Sustento, como se vê que a. verificação dos 
creditos pelos proprios credores é termo 
essencial, absolutament"' essencial, da acção 
de liquidação forçada, sem o qual é nullo 
tudo mais que se faça~ dahi em deante, no
processo. 

E' pela verificação dos creditos que se 
esta~Jelece o estado de união entre os cre
dores, e é em virtude deste estado, que os 
credores, reunidos em numero que a lei 
marca, concedem especial autorização para os 
syndicos transigirem sobre dividas e negocias 
da liquidação, e deliberam sobre estas ques 4 

tões vitaes- concordata, si for apresentada 
a proposta em qualquer tempo, antes de finda 
a liquidação, - continuação dos negocios da 
companhia liquidada pela forma que lhes. 
aprouve1', e - cessão da massa á . sociedade 
existente ou que venha a existil•. 

Em nenhuma. destas deliberações pôde in-· 
tervir o juiz, ou pelo menos em nenhuma 
destas deliberações deve ellé intervir, salvo 
para garanti!• a ordem .nas reuniões a que· 
preside, SALvo, mas nos casos que vou men-· 
cionar, PRovocADo para decidir sobre ad
missão, ou não admissão de algum credor á 
reunião, sobre a classiflca~ão dos credit'os. 
feita pelos syndicos, sobre concordata, e 
sobre accordo do:!! c1•edores entre si e com 
terceiros. 
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Vou ,pôr em relc...-o a lei. 
Os credot•es conYocados para deliberat•om 

sobr13 con~or~ata2 si l~1es for proposta, ou 
sobra a hqmd.i.tça.o socml, si concordat3. não 
lhes for propostr,t, reunidos sob a presidencia 
do juiz con voci.\n te, sob proposta deste, no
meam umf.l. com missão de · tres membros 
« qu9 h~tja de -r~:rifica.r os creditas apresen: 
tadOS, St a 1'C;l:·;~('l; O$ nt.7.o de1· logo po1· veri
ficados,)) 

Os credito-.~ ltú." mombeos dtt commissão 
serão verificados pelos syndicos. » 
. Havcp.do algum credito que, po'' contes
t'.~do, nao tenha: sido verificado «DECIDIRA o 
,rurz A QUES:.'Ã~ ·: cor~~ entendee de justiça. 

Rei)l'~duzl d:ispú'slçoes contidas nos artigos 
109, llOe lll do decreto n. 431, de 1891. 

~eio_a~orJ.o decreton. lôí,que én.pro·
prla le1 VIgente tlêts liquidações forçadas: 

·«Art. 22. Não é mister a reunião dos 
credores,~ios representantes da. sociedade 
ou companhia apresenta1•em ao juiz do 
co~mel'cio concordata,por escripto, con
cedida por credores em numero exigido 
no pa.ragrapho antecedente. 
. .. A.rt. 21 ............................. . 
Para~rap~o unico. A deliberação, para 

ser valida, ~omar-se-ha nos mesmos ter
mos prescriptos :pel<1 lei em relação à 
validade das conco1·datas apresentadas 
no pr·oces;;:t; de fallencias. » 

Os termos em que G~t.á. concebido este pa-
ragrapho, em ftlce do , 

«Art. 182. A concorda. ta só será admit· 
tida á deliberação, si a sua proposição 
houver sido &.utorizadtt por um numero 
de accionif:ltas, que representem, pelo 
menos. dons terços do capital sociab 

do decreto n. 434, de 1891, qLte é a reprodu
cção fidelissimr,: do art. 112 do decreto 
n. 8.821, de' 3(l de dezembro de 1882, que 
regult~mentou a [tnterlor lei das sociedades 
anonymas, n. 3 .150, de 4 J.e novombl'O desse 
mesmo anno, pociem offerecer duvida mo
mentanea sobre a liberdade que teem as so-

. ciedades anonrm:ts de pro pôr concordata. aos 
seus . credores .. 

o. decreto legislativo n. 3.065, de 6 dtJ 
maw de 1882, que é a fonte do nosso direito 
sobte concordatas, não põe, para o fallido, 
e, portanto, tambem pa1·a as so:}iedades 
~no?ymas _em liquidação forçada, DE:lnhum 
llmlte ao livre exercício do direito de pro
pqr concordata aos seus credores, em qual
que~ te.mpo, e e.3tado da fallencia, ou liclui
du.ç~o forçada., fazendo apena·s dependente a, 
validade da concordata da approvação d<'J 
dous terços dos credores <~ alia sujeitos, alte
rand.o por essa fórma a ultima parte do 
art .. 847 do C~digo Commercial, que e'xigia a 
sua approvaçao por ceedores que represen
tem, pelo menos, «a maioria destes em nu
mero, e dous terços no valor total de todos 
os creditos sujeitos aos e.ITeitos da concor
data.», alteração essa que, por sua vez, foi 
alterada pelo art. 45 do decreto n. 917, de 
24 c!_e outubro de 1890, que exigiu a appro
vn:ç~o «por credores que representem no' 
m1mmo tres quartos da totalidade dos cre
ditas reconhecidos verdadeiros admittidos ao 
p ~ssivo, corn eJ;âluao dos c1·edores da nwssa 
e . ~~ d_ominw (reivindicantes) separatistas, 
prw~legw,dos e hypotheca1·ios ». 

Mas ? direito vigente actual no processo das 
fallenr:w~, que deve se"!.' observado no p1·ocesso 
das _ ltqutd~ções forçadas, por força do pa.ra
gi'apha umco.do art. 21 do decreto n. 164 
de 17 de janeiro de 1890, :para a validade da~ 
concordatas, é o que prescreve a lei das fal
lencias n. 859, de 16 de agosto de 1902, no 

.«. Art. 54. A concorda ta só SBrá v<,~;
! ida quando concedida : 

o.) por maioria dos ceedores, repre
sentando mais de · meta.àe do valor dos 
cred.itos, si o dividendo for superior a 
50 °/o; 

b) por dous terços dos credor-es re
presentando 3/4 do valor dos Cl'editos, 
ou 3/4 dos credores, representando 2/3 
do valor dos creditos, si o di viderido não 
for inferior de 30 o /o ; 

c} po1· 3;'4 dos credores, e do valor 
dos credites, si o dividendo for menor 
de 30 °/o; 

Mas essa duYida .3e ev~tporará., attendondo
se a que o Governo que regulaniontou o 
decreto n. L~· á, de 1890, deixou·se conduzir 
pelo excessu. qr:::~ commetteu o Governo que 
regulamen·6cm a lei n. 3.150, de 1882. Nam 
um D·dm outro podia, dentro das suas fun- . 
cçõesde reguli?,m.6ntador, limitar ás socieda
des anoaymas o line exercicio do direito de 
propor.· ·concordr~tt\, tornando esta depen
dente de um IH1mero de accionist:.ts, que re
presente)'ll, pelo monos, . dous terços do' ca.
pi tai social. 

cl) si for ajusta.do prazo para paga
mento, não excederá este do dons annos, 
salvo si maior f()r conced1do por 3/4 
dos credores, representando 3/4 do valor 
dos m·ed i tos. 

Serão computatlos sómente os creditos 
reconhecidos verdadeiros e admitti1los 
no p:tssivo, com exclm;ão dos crerl.ores 
-da massa. e de domínio, reivindicantes, 
sep~ratistas, privilegiados e àypothe
carws», 

onde tambom não se limita o livro exerci· 
cio do fallido propor concordata aor.: seus 
credore~. 

Vol. rv 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/201513:12- Página 16 de 138 

1-8 APPENDICE· 

·E' claro que as sociedades anonymas ex
orcem "o direito . de propor concordata aü3 
:'leus credores, por meio ··das suas represen
tações legaes, que são as suas directorias. 

Dispõé o de~reto n. l!H no 
·.c:< Art". lO .•••.•..•••.••.••••..•••.. 
§ : l. o S tl v o di:;po;Jiçã.o em cont·rario 

nos estatutos : 

lO' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 
2.Ó Os admir1istradoras reputam-se re

vestidos de podm·es para p!·atica.l' todos 
os actos rlc g~stãl) l'ola.tivos ao fim e· ao 
objecto. da soci.e1Ldc, assim como repi.·e
septaha em juizo activa e passiva-
mente. · 
. Nãópodern os administradores, salvo 
expressa menção .nos estatutos: 

o..) Transigir, renunciar direitos, hy· 
pothecar ou empcnht\.1' bens 8ociaes. . 

b) Cuntrahir obrigações e alienar bens 
o direitos, excepto ::;i esses actos se in
cluem nas obrígilçõ.;s que forem obj .~ cto 
da soei c da de. » 

Dispõem os estatutos da Companhia União 
Sorocabana e· Ituam,, de ·· 19 de dezembro de 
1896,no 

«Art. 19. 0.3 directores reputam-se 
revestidos . de poderes para. praticar to
Jos os actos de gestão relativos ao fim 

mente as da União Sorocabana c Ituana; rea
lizadas depois da terceiea. CJnvocação; para 
autorizar uma proposta de concordata, por 
isso que o decreto, no art. 6°, e os Estatutos 
dessa Companhiil, no paragrapho unico do 
a.rt . 36 provêm sobl'e as hypotheses da con
tinuação d<t sociedade depois do seu termo, 
e da dissolução social hmbem depo:s do seu 
termo, hypoth;)SOS estas compl'ehendidas de 
f;lcto na situação em que fica uma. sociedade 
anonyma em liquidação forçada, dispondo 
o decreto no · 

«Art. 15 ..•..•.••••.•••••.•••••.•••• 
§ 4° ..• a assernbléa geral qUe deve 

deliberar sobre os ca.sos do:-s arts. 3° e 6° 
carece, para se constituir validamente, 
de um numero de accionistas, que re
presente, pelo menos dous tarços do ca
pital SOCÍ<\l. >) Mas 

~<Si nem na primeira, nem na segunda 
reunião comparecer o numero de a.ccio-

, nistas exigido neste para!~rapho, convo
ca.r-se-ha ter0ei.ra reunião, cvm a decla
ração de qüe a a.ssc:nbléa· poderi't deli
berar, seja qüal for a somma do capital 
representado pelos presentes ....•.•.••. 
•••. · ••••• · •••••••.•.•••.••• · •. » Sendo que 

«As delibe1•ações da. a.ssembléa • geral, 
tanto no caso deste pa.ra.grapho, como no 
do § 2n, tomar-se-hão pela. mai01·ia dos 
socios presentes ;» 

e objecto da Compu.nhia. representao- e 
do-a activa e pas~ivamcnte. 

os Esb.tutos, na. parte final do 
«Art. 37 •.. para as excepções do pa· 

ragrapho unico do art. 36, não compa-:o 
recendo ainda. na segund<.L reunião o 
numero de accionistas exigido por esse 
artigo, convoca r-se-h a tet·ceü•a, com a 
cleclar<tção de que a assemlllêa ·<telil.Je
rará, qualquer· que seja. a somma do ca
pital repl'.:lsentado pelus accionistas pl'e
sentes. 

..................................... 
Art. ~3. Compete á Diroctoria, além 

dos deveres expressos na legislação vi
gente. mais os seguintes: 

Executar e f:.tzer executar as l'esolu
ções da. a~sem bléa gera. I. .................................... 

Resolver sobre qu:tesquoe contractos 
que se tornem necessarios, com os go
vernos federal e est<tdua.es, com outras 
comp . .t.nhias ou terwiras pessoas, para a 
boa mat·eha do3 nc<rocius c interesses Lla. 
Comp:.mhia. » o 

A conco1•data não passa de um cJntracto. 
A Directol'ia ela União Soroca.ban\ e Itu:.Lna, 
que é competen5e pelos t•espJcti vos esta. tu tos 
para ceiebmr quaesqucr contra.ctos que se 
tornem nece.;sar·io~ paea a b.)a mat•cha. uos 
nego:!ios e interesses s.wia3s, é tambl)m, por 
isso mesmo, em meu cJnceito, :competente 
para prnpor e celebt•at• qualquee concordata. 
Mas, adrnittindo-se que esse meu conceito 
seja erroneo, não prevendo nem o dect•eto 
n. 164, nem os gstatutos da Companhia a 
llypothose de concordL\ta por offeito de de
.cretaçãl) de liquidaçlo f'orçada, não se po
der4. ~ô1• em duvida. a. competencia. das as
sembléM geraes do accionistM, p:~.rticul:.tr-

Art. 38. As deliberaçõe.:\ da ussom
bléJ. geral, tanto ordina.rias corno extra
ordinaria.s, ser·ão tomadas po1• maioria 
de ·votos dos socios presentes.» 

Prevaleça, cntt•otanto, uma ou ouit'a, opi
nifio, (ltle aliás não são repugnantes entre si, 
o cet•to é que os Srs. Hopkins C1tuser & Ho;..;. 
pkins. representados pelos St•s. Juhn A. 
F'inlny, npre.'.lentar<:LID <i assemuléa. gePal de 
accionistüs, que se reuniu em 16 de agosto 
d.J 1903, l!ma proposta,quc foi lida, assigna.da 
e approvada pot• todus os a~~ionistas pre~ 
sentes, e que é do teoP seguinte : 

. « A dil'ectoria da . .. companhia . União 
Sorocabttna. e ltuana fica autorizada : 

1°, a promover e a continuar as e:wções 
judiciarias que tenham por fim defender 
os direitos e interoses da companhia c 
seus accionistas, constituindo advogado 
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e prOcurador j udiciaJ que se cnca.rre
. guem do pat.rocinio dessas questões ; 

2o, a estudar e apresentar na segunda 
. ou . terceira convocação da assembléa 
. geral, · si na segunJa não compa1•ecer 
numero legal d.e uccionista~, bases de 
uma concordata a sor proposta. aos cre
dores da companhia e aos por~a.dores de 
obrigações preferenciaes, nos termos do 
art. 182 do decreto n. 434, de 4 dQ julho 
.de 1891 ; art. 5Q da lei n. 177 A, de 
15 de setembro de 1893, e do dect•eto 
n. 2.519, de 22 de maio de 1897.
Hopkins, Causer & I-Iopkins, por pro
cura~ão, John A. Finlay.» 

Segue-se nos meus embargos este outro 
·:articulado, que commenta.rei nas pàrtcs em 
·i! ue se di vide (Lendo) 

«E mais 
12 P .quo o Thesouro Federal c o Ba.uco 

da Republica· do Brazil iniluir·am com a, 
situação política e monetaria que lhos é 
propria, e com as fnncções de syndicos 
que exercert~m. para impos~ibilitar aiê 
<tgura uma concordata salvado1•a dos 
direitos c interesses da. companhia liqui· 
danda e dos interessados em gera.!, a.c
cionistas e credol'es. » 

Deixarei que brote de factos a demonstra
·t;:ão de que os syndicos Thesom·o e Banco da 
Republica impossibilitaram e impossibilitam 
a.té agora uma concordata, que resalve os 
dir'eitos e legitimas interesses dos credol'es 
e. dos a.ccioni::;tas, que sã.o os mosmos da Com
ilJanhia em liquidação forçada. (Lendo) 

a) o Thesouro Federal não ontmnuo 
pa.ra a liquidação com a quantia de 

. • que deve estar elevada a 
mais de 1.500:000$, que deve tt compa
nhia liquidanda, de garantia de juros 
(Vide: Rela.torio da União Sorocttbana. 
e Itutma de ) • 

zona., falha. tle rend!.n:ento perfeitamente 
explicavel com est[t:':: duas razões:-grandes 
J.espeza.s com elles 1)ara c.s estqrtos prelimi
nares e definitivos da . locação ferroviaria • 
que tem o trafego em Cel'CJ. ueira. Ccsar e . mo
vimento de terra até o Oleo, no prolonga
mento de Hotucatú a T:bagy, e. o trafego 
apena~ em Itapetinin~·a., c movimento de 
terra, com a.lgum cümeç·o de obl'as de arte, 
ate o ri.o Pa.L·a.napauern<.,_, na estrada da Fa· 
veira., no pr·olongamen:o de Tatuhy a Itararé 
•3 a.ba.ndono delL s pa l '.:t .:-". Compa.n h ia em
pregar toda a sua 1·enô.rt~ credito e até acti
'fidade na. construcç·ão e kafegameuto ela 
linha dJ ligação de Fú ::;. 1-Iayrink ( ponto 
de · l)ar·tida do cohi~·ado prolonga.mónto n, 
S<1ntos, com estlltlos ,yfinitivos approva.dos 
pelo GuvernJ da l' ni3.·~,; linha de Hgàção que 
sangra as estradas de fen·o Paulista e lngleza., 
e no pt•olongamento de· C;Lpão Bonito, no mu
nicipio de Botucatl't, ~t ~~o Paulo dos Agudos, 
que roduz a uma pt·opor~:ão minima u.eno:·me 
sangl'ia. que Lhe projectcu u. Paulista com o 
sou prolongu.mento "tarc.bem <1. S. Pa.11lo d•JS 
Agudos (Lendo) 

« l.t) Comprando, etc., e;;c. . 
«b) comparando aG Conselho dos Pos

suidores de Titulo.s Estrangeiros, de :Lon
dres, por~ 19i .2ü8-- 149.400 debentm·es 
ua emissão total de :.30.000 da Compa.
nhia. Ituana, qu12 estavam depositados 
om poder do mesmo conselho, equiva
lendo a C 132 dinheiro oa.ra \.: 100 dcben
ttwes, com a distribuiÇão de S:.: ·128, lO 
liquido em dinhei :·o por ,~ 100 dcbr.n
tm·es por prestações ;- 50 % c.i. vista e 
~~i % em 30 de .iniho ou antes, 25 "/o 
em 30 de outnl)ro: ou antes, rec:ebend.o 
pol' ostn. fórma o.3 dt:.tentul'istas todo o 
sou capital nomin;:1. l com o juro- com
posto de ô o f o por ·rüatro annos, e sim
ples ele pois dos quatl'a annos em dofl'.nt:e 
(Vide o Jornal do Co i:;merdo, de· ~O de 
junho do corrente ~~.::!:o, p<1.g. ~. 001s. 

A1•ticulei, como s~ vê, cpw [~ divida da. :3:1. e :Jn·) ; 
.União, de ga.l·antia. de jm·o~. á. companhia Extra.hi esta prova - t\;.'1. io11uencia offie:ial 
liquida.nda, devo estar el.eva.Lla a. mais de e uinheirosa. dos synclic-~.>.~ :::obre a liquid<\t~ão 
1 .500:000$, p01·que a esse titulo a União d ·u - ' t ~ 
entrava. a,nnualmente, por semestres veu· forçada :t nin.o Sorücaüàna. e I un.na., '' ·0 

cidos, para 0 cof1·e da Companhia., com 300 Jornal elo Oomma,·cio, <.'.. -~sim como podel'in, il.' 
-contos do réis, mais ou menos, 0 que, de busca.l-a de umf1 escriptm.'n. publica, que se 
cinco a sete antes L~ esta pal·te, tem doixadu dispema. pela pnblicidade do facto que o 

Thesouro não contestou, nem contestm·rL ·· 
J.e fazer injustificada e injustiti.cavelmente, o Fez 0 Thesouro m:io ne_g-ocio: co:mpr.·ou 
que facil se esclar,ecerâ. por. um_ exame de cousu. liti•l'iosa 0 que de,non~t1·arei d.u.qui a 
·livros da Companh1a. em hqmdaçao. - t ~ ' · -· "' -

A garantia de juros de que trato refere· se momen os· 
.aos prolongamentos- de concessão federal, us I «c) o Banco d~1. Hepublica do Brazil, 
.. quae:~ teem tido um rendimento insuíficiente I emprestando qu~nti~ etevada. ü. Com~ 
para dispensar a garantia de juros, insigniti.- panhia Edifi.ca.dor~~ ou fazendo com e~ta. 
cantissimo l'ela.t.ivu.mente ao muito que ea- eompanhia outra import.a.nte transacça.o, 
:pera. delles a. previsão dos conhecedores ela tlUO so esclar0cer:t poe examoi! , {los 
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livros respectivos, ~o.b cauçiio. da divida 
de mais de ·3.555 contos. de réis, de que 
osta. companhia se declara credora da 
comp<cnhia liquidanda, sendo uma. só e 
unica pe~soa presidente de ambas as 
companhias. (Vide nos autos-Cias3ifi· 
cação dos creditas, e tudo mais q ri e 
consta1' sobt'e. compa.nllic\ Edifica.dora)» ; 

Estu., si não é }Jnra <t T..'nião Soroc:tbuna e 
Ituana :, mais pemicios:t de toda.s n,s trans
acçõe~, QUE fez o syndico Banco da l{cpublica 
(lO B2·azil, <)com -ceJ•tcza Lima tlas mo.is per
niciosa:: fontes de todas ~.s mais. l~u lhe at
tríbuo a c<tuS[l. dM causas que difficult.aram o 
difficulmm uma concordata, uma solução 
qualqu.er desde que se tem cogiüdo, das de 
que se poderia coil'ita.r agora mesmo,- m:n 
pro v a 6.o bvm dirm to dos cr·edo P~s c dos ac • 
ciouistas. O Banco da Republica a mantem. 
sob reser'v<~-sem o.ffirmur nem uega,r que a 
tenha. feito sob a fórma de um emprcstimo 
ga'!'antido com a caução da divida de .. , .••• 
3.677:535$271, constante da classificação dos 
credito;; do 4 _ 077:122$621, constante do 
bali1ncete ue 8 de janeiro do 11103, da qual a 
Companhia Edificado1·a se julga credora da 
Compa.nhía União Sorocabana e Ituana. 

Persua.do-me de que emprestimo e caução 
são fú1•mas qne modalizam o pagamento 
que fez a liquidação forçada, u,ntes da verifi
caçií.o d.os credi tos e do roco_nhecimen to dos 
credores, ao Sr. Caseruiro à a Costa, ]Jor for
necimento de materi:J.es que o Sr. Casomiro 
da Costa-presidente da União Soro~abana e 
ltuana, encommendou ao Sr. Ca~emiL•o da 
Costa , -presidente da. Edlftca.dora. 

Na.5ce a minha persuasão destas tres cir
cumsta,ncias, cujo valor indiciantc só um 
exa.me de livros poderá. elimimn', 

O 8J'. Casemh'<J dll. Costa., homem de lt!l~t·, 
intellig6nte e hll.bil, quo so.be, quando quer e 
Jhe convem, enchm' :1~ folhas publicas com 
at•tigor, em (lufo.-a, tias sn::ts aspíra,çõcg, dos 
seus a,ctos c da smt pessoa,, não se rcco!lioria 
ao silencto,em que se reclton,si vÜi$c em 1•isco 
um capitlü Sr.Jn, quo :.ttinge u. 4.0!7:122$1321, 
conforme o balancr.to da Compaobb União 
Sorocailana c Ituantt, fh~ S de ja.ueiro 
de l90S _ 

Os c-y.ndicos não c!assificari:llu (tssim : 

II- Credores pi'ivilegiados - Companhia, 
Edificadora - Por material. fat'necído etc, 
3.555:7!5$'171 ; 

IV - Credores cllil•ographaríos - Comptt
nlüa Ediflcad.ora - Conttt indevidamente 
oha.ma.da. de deposito 121:830$000-os em
ditos da. Editlc~dora, cont ra os quaes se 
fazia.m Jloa circulas dos conhecedores dos 
negocias dn. União Sot·ocaba.na. e, Ituana 
murmlH'aç.õcs,qne, tran~formadas em fraucrt.s 

reclamações judici<~.es, de&errnimu·iam a e~-
clusão desses. creditas da classificação, si não 
tivessem fortes rv,zões qne lhes dictassem o 
procede!'. 

O advogado do Banco da Repnblica., quo 
bem sabe que os syn:Jicos coosider:.tram os 
ma.tedaes fornecidos pela Editicadom como 
bemfeitoda.s da eskada pw estarem, em 
g1·ande pal'tc, reparwl os, montados, adaptados 
e aj ustados pelo illustre super:ntendente das 
l%tra.das de Ferro Soroc,.1bl.na e Ituana (con
fira-se com o respectivo reta torio ele 19)3), . 
com oub·os comp.-ados pcb liq uidaçã') forçada 
no estrangeil'O, por i ntermedio da ca$a Nor
thon ~egaw· &Comp., desta. pr;,tça, sob ex
igida ga.rantia de pagament o pelo Ba.nco da 
Repnblicn., na importi1ncia de cerca de mil• 
contos de rEis, segundo estou inf<Jrmado, não 
requereria que o leiloeil'o declarasse que os. 
ma.tcriacs fornecidos pala Editicadora seriam 
separados dos ma.tel'iaes em arremat<1çi'ío no 
acto da. enteega das vlas-ferreas ao al'rema
tan te, si não soubes;e quem ia. ser esse arre
matante e com elle não t ivesse por accordo 
previa garn,ntido o posterior paga.mento do 
seu constituinte- Banco da Ropublica. do 
Eh·azil, syndico du. liquidação 'força\la. da 
Comps.nhla União Sorocubs.na e Ituana. 

Tiro <U> minhas i Ilações, negativas e aflll'ma
ti vas, de factos, q uo a imp1'ensa , rcls.to.t•ios . 
da dil•ecím·ia e da Superitendenci>\ das Es
t.radas de Fer·ro Uniã o Sor oca.bana e Ituana , 
e principalmente os :.~.utos da. l'espectiva.liqui- · 
dação forçadto trouJ.:eram ].) at'J. o conheci
monto tlo publico. Appli.que t~ lei que de 
ofticio tom essa obrigação. 

Não discuto a [l.pplic<~ção ao co.so do 
a1•t. 232 do Codigo Penal. 

- Leml.o.: d) t~llquirind.o pa.m si da. Empreza 
F.lu.vin.l de Na. vcgaçã.o que parece ser · 
uma. Ulegal dosn.uncxaçiio <la Cumpttnhía 
liquidanda, o dehito do seLe conros e tan
tos do ft•etcs c1ue a. Compn.nh io. li(luidanda 
recebeu, em trafego mntuo ·com a dita 
empreza (Ylde classificação dos ci•editos 
pOJ' tHulo de dominío ) . " ' 

Comp1•ebende,se no 5° lote do leilão de 
5. do corrunto mez 1lo ag-osto:-«A nn.ve 
g<Lçí'io fl u.vi al dos rios P il.'acicabt~ (por to 
João Alfredo até á fvz) c Tieté (pot·to 
Martios até Ribeiros), fe lta em virtude· 
dos contractos de· 6 de setemb1:o de 1885, 
entre a antiga rtuu.na. e a Província de 
S. Paulo, e clausula 12a ·do contracto de 
24 de maio de 189.2 ; navegação esta 
ho.f e· ctn· endada.: ao. 81· . Carr · Ribei~· o; com
prehendendo 5· vn.pares de feri' o, de 
rodas, apropriados pa.rn., a navegação em .. 
rios; v-isconde de It1~, Piracicaba, Souza 
QMeiJ·oz, Bruhus e Santo Est'e'l>ão (inutili
zado) ; sete lanchas .gMndes de ferro, -
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cinco em bom estado e duas em rcpa.t~J.. 
ções, e um bote de ferro, casas no porto 
Villa. Mo.uá, porto Mauricio J')Iachado , 
porto Rosa~·io o Ba.l'l'ii\ Bonita, porto 
Eliseo e porto Ribeit·o , todo.s servindo 
de eshções e entregues a.o a rrenda.ta.rio ; 
bar1•acã.o em B;J.rra Bonit<t.» 

Mas occot•t•e pe1·guntar : Qtwm arre11dou 
:as linhas tl.uvia.es da. antigr1 Itua.na. a.o DL'. 
·Carr Ribeiro ~ Qu<todo~ O contra.cto de at·· 
·rendamento foi celebr<tdo antes ou depoi.;; 
·de r equerida a. liquitlaçã.o !orçada. ? Ao ées, 
··çom ou sero autorização, ou a.pprovaçKo da 
assembléa. geral <los accionist.:'l.s, precetl.cuclo 
paraccr do couseUto fiscal, conforme dispõem 
os esta.tn tos 1 Depoi:;;, tiveram os synrlico.s 
poder eo;presso, concedidl) pcvJ; <.'f'C!lo,·es, 
para celebrai-o, conforme exige o art. 19S 
do decreto n. 4341 Antes ou dupois, houve a 
uece<sa.ria prema <mtol·i;aç(to <to g.ove1·no [lo 
Estado de Sio Pa.ulo,. confol'me os coutr·a.· 
ctos em vigor ~ E em todo o caso, pociia o 
Ban co da Ropublica do Brazil, syndico da, li· 
fjuidac-'io furça.da, sem cornmetter o crime 
definido no art. 232 do Codigo Pcaal. dn;;
contar on comprar o credito de 7:171$860 
da Emprcza. Fluvial de Navegaç1i.o (cmten
da.-se, do Sr. Dr. Carr Ribeiro), poe 
l'l'etes !'ecebidos em trafego mu~uo, e classi
ficar-se por esse credito ci•cdor ele dominio 
da mesma liquidação forçada~ ~i'í.o importa. 
essa tl'ansa.cçã.o uma especula.cii.o de luct·o, ou 
interusse, re la.ti va.rnante (L propl'ieclacle ,t,~ 
~ompanlüa !iquicta.nda1 

(Lendo:) 
.r e) adquil•incl o par·a si dive;·~o.s ,lhi;hs 

pt•\v ilcgmdas,mt imp01•tan<!ia üo rnais de 
78 euntos de rúis. e <lii'Ct·sa..> outras clli· 
rographa..ri:ls de furncee,toros da. compll· 
nhia. liqüidaoda., pelas quaes totbs so fez 
C!I1~SitiC!Ll' (Vide nos 1LIHOS-Cla.sailic tÇii.<> 
dos creliitos pt•ivilegiaclos no fim, e c1·e· 
dores chirogt·a.pha.rios); » 

De fuctq, o Banco da. Ropubllc;L, syndico <li1 
liquidação forcad<l da. Uo.üío Soroca.b~na rtu
ana., coa tz·a. a expressa prohlbiçà.o do <tr t. 2J2 
-do Codigo Penal, adquiriu para. si di versos 
debitos da mesma. Hiluidaçi1o, e se cla.:;.~i fi.cou 
:Por elles credor , como se vê da CLA.SSli.?ICA!JÃO 
DOS CREDITOS :· ·(Lendo:) 

li-O,·eáores p.,.i,ilegiados 

Banco da Republica do Bra.zil, como 
cessionario dos seguintes fornecedores de 
mater!aes : 

João Ramos & pomp.. . . . 22: 156$900 
Freit&s Couto & Corop. . . 338$7~0 
Companhia. Meca.nica e 

.Impor tadora. de São Paulo. 41 :020$330 
Whilio & Comp ....... ,. 15:155$570 

lV-Credores cllii·ograpliarios 

Banco da Repul:Jlit~a do Br;izil : 
a) Por sn.ldo de c/ col'-

t•cute . .. . . .... . ........ . . . 
b) Pot· lettras a pa.gat• .. 
c) Como cessionario dos 

170:5338900 
505:000$000 

segu intes fornecedoras : 
L. A. Bruzzo .. . ... ... . . 
Simões Pereira ........ . 
J, Carvalho .......... .. 

(Lend'J :) 

87$500 
·154$-'500 
94$300 

«/) a,clquirindo par'~ :>i g l'(l.l1dil nume1·o 
de a.cções e deb~u turcs. :J.Itam das que jil. 
possui-. a.o tempo da abertura. tl<~. liqui
dação forço.da, como se verificará. pelo 
ex:w1e do seus livros, para emba!'açar as 
de llberaçõos de a.sscm bléas geraes de ac
cionistas c do debenturistas, no sentid.o 
da pt·opor ou de acoeltat· concor(h~ta, com 
lJ, opinHío de que as ditag assemulclas sú 
podem ,leli berar cultl <~ pl'esenç:l de mai8 
J.e tlo11d terço~ do L'O.piü l social (combi
nação em contrario U.o p:1ra.gra.pbo uoico 
do art. :~ L do ·:1e~r-eto n. IG4, ele 1890, com 
o :~.rt . 5•1 da lei n. 859. de i 902), ou d;~ . 
reapecLivu. enü:;.,ão ú.e debenturcs (artigo 
5" lia lei n . lii :-\., de 1893) .» 

Sohrt' o numer,) ,!e llcvcnlm·c~ que possuem 
o Ba.oco cl tt Republica e o Thesom•o c sobl'e 
o v<J.Ior desses t ítulos, o Sr. Casemll·o da. 
Costa aos informa., na. SII<L E.vposiçii'o e contas 
upre~enta.ilas <L assemhl&1. llxtrao1·dinaria do 
Mcion istns, da 1(\ de dCi!.CI11bl'O rlc l!)n:,l: 

'l'•tulos do :/1)0:::.00•) 

•<No pl'Íil.h1iro pcl'iodo d•~ minl\:1 :~dmi
nilltl·a.çiiu, vol'iticruci ctuc o B;mco lla. Ro
publica. po~suia 6,1.159 litHlos e o The
.>ouro Nt~clonu.l 198 . .367, quo nlio tinham 
;tem tml elos ca;·<,ctcl'isticos lcgH,;s pt~l':.~ 
.serem consülora.dos deb111tw·e.~ . 

A>~>im \l que os>cs titulo~ estão assi.
gna.dos du cll•mcelô. c uii.o ele :Propriu 
punho, nã.o designam a d;\ta. de sua. 
emissão , sel'ie, va.lor tlo empx·estimo e 
autorização da. assem b!Gn. gera.! dos ac
cioni.sta.s, a.utoriza.ndo essa emissão. 

Verifiquei mais que a. C11 mara. Syn
dica.l ha. via. julgado rwttos esses títulos, 
rl<1o podando ser culmiUidos (l cotaçClo na 
Bolsa. 

Levei' esses factos ao conhecimcoto do 
ontãô Exm. Sr. Ministl'o da. Fazenda, 
Dt• ;' ·.roo.quiin · Mortinho a, segundo in- · 
strucções 'rerebidas, p ;·ocl-<ralla nWma
lür.w lista' si luaçClo iUegat, o que na'o se 
'"eali.::ou po1· tBr sido l'equerida cr liq!.<i
rlação forçada d~sta compa»hia. 
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nesta. fórma, o Governo impediu que 
fossem da.da~ \1'.'üvídencia.s sobre esses 
títulos: -

Força.da por tlio iusoli to procedimento, 
'l comJlM<.ltia.p1:op :;:; acçúo em juizo conh·a 
o Bmu:.o do P.epubLica e .o Go1Je1·no Fe· 
de•·a~, pela m;l.i<l~t<le de taes titulo~, e 
essa acção te ;n. d.; scyui;· seu.5 termos reou· 
.ZctrcM at~ de,.;it-·t;, !J , ~/ta.t. » 

l~ mo. ia a.lJaíxo: 

a. 
•·Sncceden GJ:u .a n ossa comp1nhi 

c:~.so ·unico , caso vh·gem. 
A 8 de janei:·o entt-eguci o acer-vo da 

co-mpanhia e o S.!:t :u·chivo a os syndicos, 
f~ , 2~ dias d.epoi i', todos o! tit7 !/Q ~ t'iverl'.m 
r;.f,tas succe.ssiw:; . 

W ~~ul'io~o .o seg uju:iJ qu:1dr·n: 

1 ~ s(:)rio 29$ a 32;í: 
2" ReJ•Íe 6$ a 8$ 

Acçlles inte!l'·adas: 

5$ a 6$· 

Acçües d e 20 "/o : 

"' " 

·l8$ a GO:': 
ts,;; a. 20$ 

í5$ a 80$ 
40$ n. 45$ 

$500 a 1$ 4$ a 6$ i$ a. 8$ 

4:0 facto explica-se: Tot•ouram·se do 
domínio pubUco as condições vantajo.>as 
em que se achava. a. companhia. 

Os syndicos tiveram de ver.e apalpar 
a. massa de valores que eu havia. resga-
tado. · 

·· Era. um facto, e contra factos não ha 
. argumootOI, e (tf!.hi D Banco; UM DOS SYN· 

. . moos, ter lido O :llAIOR COMPRADOR de 
titvlos da Cl>1llpcmhia, de que requereu a 
liquidaçl!o.,. · 

... Constou mesmo, ~m tempo, na praça, que 
o &nco da Republioa, na intenção de lm· 

. · pedir concordata proposta por dou~ teroos de 
accionlstas, · e acceíta.~.ão de concordo.t~ por 
doas terços da emissão de cada, ur:n dos em· 

prestimos · contra.hidos por obrigações ao· 
portador, pagou acções e debentures pot• me· 
lhor preço do que o das cotações do quadro· 
que 11 . . 

Não passa.rei além sem referir mais a se· 
guinte compr<t fei&a. pelo Banco da Repu-
btica.: . 

Em lO de junho de 1878, a Companhia So· 
rocaba.na. gat•antiu, com . hypotheca da sul\ 
estràua. de !erro, quantia. que ~e via. ao Deu
tecl•e Brastlianische Banl<, ou, como foi de· 
elarado na cscriptura., . contrahiu com ~ste· 
banco um emprcstiroo valorizado ou esti
mad·o em 2.288:082$920, sem determinação 
de prazo para o pagameuto. .&Jtou .me rofe ·· 
rindo á certidão que . obtive do otl\cia l do· 
Registt•o Geral das Hypotltecas da. comarca 
da Ç(J.pital do Estado de S. Paulo. Esse. om·· 
prestrmo foi repartido . em 4.600 cleuenture.i· 
do valor nominal de ·{; SO anda uma. 

Como é sabido, não Vl.\lem contrn ter
ceiros ;t.S ltypothecas. não ioscriptils. O de· 
ereto n • . 169 A, d!i! 19 d~ janeiro de ·rsoo, c· 
diz no 

«Art. 8. • Todas as hypotltecas legae~, 
coavencionaes ou· juciia.iaes, sómente· 
valem contra terceiros desde a datn. rla. 
in ser ipção. » 

01~ meslllt\ fórm:t nfu> Vlilcm contra ter· 
ceiros as cessões ou $ubroga.ções de · ltypo· 
thecas , cmbo1-a esta.<; se a.chem devidamonte· 
inscriptas, por esta disposlc:ão do decreto 
n. 370, de 2 de maio de 11:!90: 

At't. 225 . O cossionnrio elo c1·cdito hr' 
pothecat•io, ou a. pessoa. nolle 11alidamen1~ 
.!:iUbt•ogada, DEI'OlS DE An:RllADA A CES· 
sÃo ou sunJWoAfÃO, exercerá, sobre c
iromovol os m e.smos dlt•oitos que com
petem ao cedente ou subrogn.nto., 

De onde :;o concluo que o cessionl\rio, ou 
subl·ogado-de cessão ou subrog:l.ção; quo n!ío 
esth·er a.vcrbada, não exel'cerá sobt•e o im· 
mo,·cl hypothccado os me~mos direitos do 
o1·igina1·io cedente ou subrogante. 
. Conbecida.s as disposições legaes que re

gem a. especie em exame, coritinúo a. in for· 
mar á Camat~a pela. certidfi.o do registro· 
hypotbecM'io da. coitmrca da capital de São 
Paulo, soht•e a compra feita pelo syndlco 
B:1nco da. Ropublíc(~ do B1•azil da divida hy
potlteca.rht da Companhia · Suroéabana ao· 
Deuesch Bra~ilianisclle Bank. · 

Não. (ol averbada· no. inscripçãó .desta di· 
.>ida. hypothecaria nem a. substituição da. 
devedo1·a. Companhia Sorocabana. pela. devo· 
dora CQmpanhia União Sor.ooabana e Ituana, 
nem a. suba ti tuiçã.o (lo credor Deutsche Bro.
;ilianitche Bank, pelo credo1• The London· 
and B l·as#ian Banll, e por isso, em ft\CO da .. 
certidão, não se explica nem como nom por .. 
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·•1ue · The · London and B1·azilüm l3anh a.pp:l
rece credor cessionario d~t divida hypotiJe
ria, no VALOR OU ES'l:D[A(Ã.O de 2.299:08~920, 

.repn·&i<la em 4.600 deben!ur~s do valor no
minal de s:. 50 eMa uma, da Companhia Soro· 

. Cll.baoa po.ret o Det•tscl< B>"(!;;;ilíanische Banh. 
.e promuvente da exe~ução de sentença que 
se fundamentou na e:üstencía ilessa. divida, 
contra a. Companhia União Sol'Ocn.lnna-lr.mwa. 
nem tão pouco explica o facto de o Bnnco 
da. R.. epu. bll.· ca do Brazil, depositaria dos ben. s! 
da Comp,lnhia União Soroc<.tlJ'·ITI<\ e Ituana, 
que o foi antes de sua investiJura no cargo 
de syndico provisorio, c ma:s tL~rde no de 
syodico dntinitivo, quo ainda o 6, d:t li•llÜ·! 
daÇão forçada de>sa. aompanhia., propor a. 
compra, e cflecttvamenie fazer a compra a. 
The Lonclon anel Brazilian Banl< de uma 
divida hypothccat·ía. cujos tHulos nio se 
mostravam polas necossaria·s a.vol'bações na. 
inscripção llypothecari:.l, devirla,mente auto
rizado a transferil-a a outi'em co1i1 os 
ME.'lMos DIRJliTc>S do ot·iginarío credor co
dente, cu snbrogante; e o qne mais grave é 
de UIÍJa diVIda LITIGIOSA de ljebentw·es dO 
valor NOMINAL do ~50 cada uma, e m:.u, 

· p;lra a liquidação forçada dil companhi1, 
de que é IJresentemcnte syudico detínítivo 
a da qu;J,l foi· syndico pt'ovi~orio, depoi~ 
de tdr ~ido deposltario dos seus bens, da 
407$409"", o que so demonstrLt di vi di rtdo-se a l 
importancia de. 2.28S;OB2$!J20 da divida d;~ 
Co:;;~panhh Soroaabn.na ao Deutsche BJ·a~i-

, lianísche Bar~k pJt' 4.60(1 debe,11twes do v;ilor 
nom<nat de ·.<:: 50 ao.da uma. libras qus para 
perfazer os 2.288:082$020 fc~ram recebi(ias a 
razão de 0$04.8";u cada. umo.. 
· 'l'udo quanto vou 8ll dízc!ndo se verifica 

desta unicct averbação, quo so encontra na 
insct•ipçõ.o bypothecu ·ia. <111 di vida. de que 
tt·ato: 

«Q.;nforme oscríptura do 27 do setem
bro do 1.90~, lavratl:l. nas notas do t .. J.bol· 
lião Eyaristo Valle dll Bart•os, da cidade 

·do Rio de Jttnciro, o Londo1l <md Btrt· 
silian Bal'lh, estabelecido em Loml!·es, 
aom sucau·!'sa.l naquclla cill.a•le, repi•c
sen çado por seu gere n~o Fcrd inand 
S chw LLrts P ryer , tendo act;c itado a p1·o
posta ·do Banao da Ropublica, creilol' da. 
Compauhia União Sorocaban'l, de pugar· 
lhe, na sua qualidallc do cnr,:ooR Ex~ 
EQUENTil E Rl~l'RESENTANTErlO$ portadwes 
de debenl!n·e,~, a totalidQde da di vid~ 
hypatherim·ía da dita Companhia Uniü.o 
Sorocabaila. Ituann, constante da. esct'i· 
ptura de w·dejunbo de 1878, nas notas 
do tabelliã:o Cerqueira Lima pela quan
tia a.jnstada de 235.186 libras esterlinas 
e cinco sahíllings, em ouro, importancia 
esta RES'l'Á.!IITE de 3.530 dobentures de 

libras esterlinas 50 caüa. uma., no valor 
do libJ•as esterlinas li6 . 500; dé 35.300 
coupons, do libras C!sterlioas l o lO schil· 
lings ca.da uma; de _j ,~.,.os vencitlos e a 
vence;· ale 30 do l'efc rl~ o mcz de setc ro
b.-o, no valm· de libl":ts cst crlinss 
52:\·50; <..h commisslio dCl 2 1/ 2 o;, no 
valor de líl>r;~s esterli nas 5.736 e cioco 
sch.liings. perfazendo tudo a rjuclla som
ma, o mais 300 contos de reis. em moeJa 
papel de . dcsp:1z;:\s, das quttc~ quantíag 
•leu rplitaçi'Lo plun:t c géll'ill. subr ogou o 
Uaocc~ <1a IWpublica. do Brazil,. em todos 
os direito$, acç:;Io o cxo~nçii.o q ue lhe 
competia, Jàzemlo·o su br ogado e m seu 
lugar p;1ra todos effeitos e cllc London 
anel H'·"si/ian llann c~onc ~ado do qua l
quer re~pJnsabilídatle pa.m com o Stlbro
gado, salvo a -unica <l~ e.dsl~ ncia da d i-
1Jitla, ticando transferidos com os diloitos 
o acçõe:l todos os podero.l, inclusive o do 
lH'ocurador em c:J.usa pr-Jpl'la, e decla
rH.odo·se ello Lomlon and IJrusílimt Banir 
o'!Jl"igado, no prazo de 90 dias , contado 
da. data da e3críptut·a :n de so tom 
br•o-a ontrcgat• o~ debanh<;·cs e cot<pon s 
quo concort>crem li distri b(J íç·.ão do capi
tal de· SClUS debenttwes, e juros vencidos 
assim como o capital c juros dos dcben
t·UJ·es que não so a.ym~sontarem no 
tU to prazo.-Da cscr íptuJ•a consta (!Uil 
o pagamenl,o d:ts <tuantias aju:ltadu.s foi 
fui to nos turrnos estípuhtllos.-S. Paulo, 
2J.tle oaiHbro d e 1!J02 . ~ 

Esb~ certidão esLú. assi;rnad;t pelo sub-ofli
oial Cl polo offici d inter· i no do Ltugist.!'o Hypo
thocarío . 

E vonllcu assim 'l 'fw L ot1doJJ wul B1·asif.icm 
Bmth o quo <l in 'ICJntl:wol, c p:u·a pcssu:1 in
c·,lp"z de aompral'. 

A liquidação fc~Jçadu. 1! urnu. acdio c llX
canção universal em quo S3 considm·am liti
gios:ts :\s J"espoctiva.s diYid[tS passims, <lo ~dü 
a sen~ença que :• dccrotu. o ot·dena a. convo
cação tlos crodoJ•os até <JUC pa.s!'la. om julgado 
a 8llntcn~a. que :t 0-itos clasr;itica . 

A Ord: li v. 4 tit. lO fogo em principio 
define: 

€Causn. litigiosa 6 aquoJl;~ sobre que ú 
mov ido litígio em juizo ent re as partes .» 

E depois declara: · 
..-Porém , sendo a consa li tigiosa. ven

dida, oscaimbada ou dou.da pe lo réo a 
alguma pes~oa poderosa pela. ra~ã.o da 
SUl' uignida.do, OU UO <~[g Jlffi officio, que 
tenha, pagará. o rllo a.o o;utor ~ou con
tendor, com quero sobre c !la lit iga v~, o 
dobro do preç.o, uu da cousa, quo houve 
pela cousa litigios(l., que vondou, e~caim
bou, ou doou, o isto, ~lGm da. p"na, Q.lte 
u, nó3 In tle pag ar, a q u;t L é outro tau to 
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q ua.nto -pela co usa .litigiosa houve da 
pessoa, a que a traspassou. . 

«6. E esta mesma pena haverá o au
tor que vendeu, escaimbou, ou doou a 
acção litigiosa em algum poderoso por 
razão da dignidade, offi.cio ou privilegio, 
que tenha.» 

Caodido Mendes annota: 
cSendo esta pena civil, essa multa 

não foi revogada pelo art. 179, § 2°, da 
Constituição.» 

Esse paragrapho da Constituição do Im
_poi'io diz: 

«Nenhuma lei será estahelecitla selm 
utilidade publica.» 

O facto e o direito estão approximados. 
Ligal·o·ha a rectidão judicial. 

Co,nta-nos o Sr. Casemiro da Costa, com 
:reforencia a esta mal inspirada transacção, 
no memorial que organizou, como projecto 
de concordata, constante da sua EXPOSIÇÃO E 
CONTAS, apresentadas d assemblda extraordi
naria de accionistas, dç 16 íle dezembro de 
1903, que a Companhia Sorocabana recebeu 
apenas a quantia de _1.944:876$660, como 
produeto, liquido de commissê)e~ e _mais des
pezas deste emprestimo de ·4.-61)0 ·i:lebentures 
de -~ 50, valorizado ou estimado em •.... 
2.288:082$920 ; que já pag<ru ' por elle 
4.418:478$820, e que ainda _· assim. o Banco 
da Republica do Brazil o adquiriu, r.eduzido 
de 4. 600 debentttres a 3. 530 debentures, pela 
quantia de 5.520:301$-400 ! ._ 

Sr.'' P L'esidente, para conti?a1•iar o menos 
possível as ad vertencias de V. Ex. sobre o 
tempo que me cabe no expediente, tenho re
-duzido, quanto possível, as cons!derações 
que pretendia f<~zer, em commentario a cada 
uma das questões complexas que al'ticulei 
nos meus embargos contra o leilão dos bens 
da Companhia União Sororu.bana e Ituaria. 

Continúo a reserYar parn. a publicação 
deste meu discurso, como tenho fci to até 
aqui, as citações de documentos e de leis, 
que provam a sinceridade dos meus argu-
mentos. · 

Mas, para reduzir ainda mais do que tenho 
reduzido, o que estava. habilitado a dizer 
com os .papeis e livros que trago commigo, 
e que aqui estão, coromentando os meus em· 
bargos ao leilão, lerei de uma assentada as 
let.tras a, b, c e d, da segunda parte elo ar
ticulado : 

«E a.mbos: 

maioros credores, dentre os quaes o juiz 
teria. de nomear os syndicos provisorios 
da liquidação (art. 20, do dee1•eto n. 1.64, 
de 1890), mas continuando as acções, 
com o mesmo intuito, propostas contra 
.João Pinto Ferreira Leite, possuidor de 
grande numero de acções e debentw·es, 
e credor de 2.363:343;5660 e Banco do 
Brazil Norte·America, ·~redor de réis 
2.856:730$131, para que não possam 
estes influir com os seus votos e elevação 
dos creditos, para um accordo, em que 
se salvem todos os inter•3sses legítimos 
(Vide nos autos - logares 1·espectivos.) 

Não me demorarei na in fo::.'nla.ção que passo 
a prestar : - O Sr. João Pinto possue 84.524 
acções e 16.442 debenttwes, conforme lucida
mente demonstrou no Memo;-~a,l que apre
se!l.tou aos peritos do juizu da liquidação 
forçada, impresso com a de:nonst1·açiio das 
suas contas com a Companhia União Soroca. 
bana e Ituana. Já que alludo ao laudo desem
patado,· do perito Eulalio Teixeira de Souza, 
não devo esquecer o magnifico trahalh.o do 
iUustrado e c<;msciencioso :JJdvogado Sr. Oli
veira Santos, subscdpto ta.m1Jem pelo illustre 
Sr. Miguel J. B. de Carvalho, que deve ser 
tido por todos os que quizerem completar o 
juizo que formam dos synd.icos. 

b) admittindo ao passivo o Cl'eclito ela 
Companhia Edificadol'<.1J, o credito da 
Empl'eza Fluvial de Navegação e outros 
de que é cessionario o Banco da Repu
blica do Brazil, por cessão posterior ú 
abertura da liquida,ção . forçada, bem 
como reclamações po1• extravios não apu
rados, na imporlianciu. de majs de 44:000$ 
de reclamantes que não compare
ceram no juizo da liquidação fo-::çada. 
(Vide nos autos- Cl:.tssificD.<;ão dos cre· 
ditos) ; 

c) não dando aos Cl'-edores u nokt de 
admissão ou não admissão ao passi r o, 
com as razões occurrentes que lhes pa
recessem do justiça (art. 195 do decreto 
n. 434, de 1891), nem lhes facilitando u 
exame da contu. demonst1•ativa do es
tado da liquidação- receita e uespeza 
ua Estt•ada- que deveriam te1• apre
sentado todos os mezes ao juiz (arts. 69, 
§ 1°, e 70 da lei n. 859, de 1902); 

a) esquecendo em juizo as acções in.: 
tentadas, contra elles, Thesouro Federal 
e Banco da Republica · do Brazil, tJela Di
re~toria da companhia liquidanda, com 
o intuito. de arredai-os da lista dos cinco 

d) admittindo ao passivo, como por
tadores que são, de grande numnro de 
debentures, as obrigações desta especie 
pelo valor nominal e ,juros contmcta.clos, 
quando ellas, nas liquidações forçadas, 
não valem mais do que o custo das emis
sões com os juros de 5°/o ao anno, pro-
duzindo-se assim, contra. a liquidação, 
uma dilferença de 30 mil contos de réis, 
pouco mais ou menos. (Vide nos autos-
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Classificaç-ãodos creditos em comparação 
com o art. ô0 da lei n. 177 A, de 1893.) » 

Reproduzo aqui a petição inicial da acção 
que a Companhia União Sorocabana e Ituana 
propoz ao Thesouro e ao Banco da Republica 
para ser decretada a nullidade dos del.Jentures 
de que são portadores o mesmo Thesouro c 
.Banco da Republica: 

« Illm. e Exm. Sr. Dr. ,juiz seccional 
do Districto Federal - ~\. Companhia 
União Sorocabana e Itua.na quer fazer 
citar o Governo da União Federal, repre
sentarto pelo procurador da Republica .. e 
o Banco da Republica. do Brazil, na pes
soa de seus directores, sujeitos a este 
ju-izo por connexão de ç.ausa (decreto 
n. 3.084, de 5 de novembro de 1898, 
parte segunda do art. 35), para, na pri
meira audiencia. do juizo, sob pena. de 
revelia, responder <:'\.os termos de uma 
acção ordinaria, em que cx:põc e pecle o 
seguinte: 

«I o, que o Goveeno da .. União Federal 
se diz portador de 64. 000 (lebenttwes . do 
valor nominal de 100$, da.. emi~são de 
debeniures de 1895. do valot• de 100$, na 
mportancia de 19.836:700$, perfaz-endo 

com os coupons vencidos a.. quantia de 
30.639:084$. segundo conta levantada 
pelo Thesom•o Federal ; 

2°, que o Banco dv .. Repulllica do B1•a-· 
zil se diz igualmente portador de 64.Q07 
debentttres do valor nominal de 100$, e 
iguaes aos de que é pOl'tD.dor o Governo 
da União I<,cderal, nD, importancia .. de 

. 6.400:700$, além dos coupons; mas que 
esses debenhwes não teem valor jm'i
dico ; porquanto 

3°, pela escripéura. Ia.vrada entre. u. 
supplicantc e o Banco Coostrnctor do 
Brt'l..Zil, em 19 de outubro de 1891, foi 
a.utorizado .. ·o emprestimo do 26.000:000$, 
e pela.. lavrada em 7 de outubro de 1892 
foi elevada a autorização desse empros
timo a58.0')0:000$000; 

4°, que, em virtude dessas autoriza. 
çõe:; dadas de accordo com o art. 6t1 dos 
estatutos da supplicante, quo vigora
vam, foram emlttidos 300.000 titulas 

·do valor nominal de 100$ cada um, con
stituindo a 4a serie de debentHres ; 

5°, que, conforme consta da oscriptura 
de rescisão de contractos entre a suppli
cante e o Banco Constructor, lavrados 
em notas do tabellião Evaristo de 
Barros, existiam · depositados na car· 
te ira do Banco Constructor 293.640 tí
tulos resgatados por elle e por conta. da 

.. supplicante, estrmdo os restantes-6.360 
em podot' de di versos ; 
Yol, IV 

6~. que, por acto da as..semblê~. de 1_4 
de janeiro de 1895, cuja, acta fo1 publi
cada sob o n. 16, de 17 de jane1ro do 
mesmo anno, !'oi autorizada a . omissão 
de 300.000 titulos de 100$ cada um, sob 
a denominação de 2a serie, papel, para 
substituirem a antiga. 4a seeie, conforme 
as escript.uras lavradas em notas do ta
be!lião Evaristo de Barros, em 21 de se
tembro e 26 ele dezembro de 1895; 

7°' que, desses títulos, cuja emissão, 
de accordo com a lei vigente, só se 
tornúu cfl'ectiva, depois da ass0mbMa, 
de 14 de janeiro e e,;criptm·a de 21 do 
setembro de 1895, visto terem estado 
ate essa ultima dai;lt depositados na car
teira do Banco Constructor, foi dada 
parte em pagc:tmento ao Banco Constrn
ctor·, conforme a. escl'iptura.. de rescisão 
de coutractos com o me8mo Banco, da
tada de 27 de setembro de 1895, de moJo 
que o lo cm~pon desses ti tu los se Yonceu 
em 1 do março de 180G, porqu".nto, em 
l de setembro do 1895. a.inda não ha· 
viam sido rorn,ettidos ·títulos sul)stitu
ti vos à os da 4a serie ; 

8°, que os TlTULOS em pode·;- (lo Go
eeJ·no da Uni{to, que lhe forn .. m dados em 
pagamento pelo Banco da.. H..epul)lica do 
Brazil, e os pe1·tencontes ao mesmo Banco 
dD.. Republica do Brazil NÃO 'l'ElO::M COTA· 
çÃo na Bolsa e Jâ deviam te;- sido annul~ 
lados por não estarem ·;·evtJstidos dc~s for· 
'iiUtUdades legr.1es. . 

Ne::;tcs termos, a. supplica.nte pro~õe a 
presente acçiJo pant sei· decretada a 
nttllidade dos títulos mencioncr.dos Cflle 
teem a assignatura elos directores::.1.pen~s 
por carimbo de borracha., sem des1gnaçao 
do . ca .. nital emitGido, como se Yê elo 
exemplar junto. A supplicante l'unda 
a pre:3ente ·acção no exame de de~!ntures 
pertencente~ ao Governo d_a U n uto F~
deral e ao Banco da Repubhca do Braz1l, 
no exame dos livros proprio3 e no dos 
do Thesonro. no depoimento pessoa.l dos 
directorcs do Banco da Ropublica o em 
qualquer outra prova admittida em 
direir.o. Rio, 18 de outubro de 1902.
Ulysses Vianna.» 

O despacho foi : 
<< A. como req ucr. Districto Fedm•i)..l, 

20 de ouGubro do 190.2.-G. Cwn.Tw.» 
Procurando deixar bem esclarecidas a~ 

questões referentes á emissão dos cleben
tures do valor nominal de 'r, 50 cada uma, e 
á emissão dos debentures do valor nominal 
d.e 10<1$ cada um, substitutivo ~ de anteru:>r!s 
emissões, transcrevo para aqm da ExPOSIÇAO 
DE CoNTAS (to Sr. Casem iro da Cost.a o me!'!-
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. morial em que o mesmo Sr. Casemiro da 
Costa expoz aos syndicos o seu proje~to de 
concordata : 

« A liquidação forçada da Companhia 
Sorocabana não deve ser levada a sons 
termos finn.es em juizo, pot• isso que 
se.ffroriam grande e até completa dcsva.
lorização os interesses compromcttidos 
nessa Companhia. 

A. v.enda da estrada em, hasta publica 
nao liquida as questões pendentes em 
juizo, r~ em evita o. proposituta de outras. 

Os accionistas eni defesa dos seus ha
Yercs, tet:'am de 1·eque1·e1· ossistencia nas 
CAUSAS DE NULLIDADE, existentes em 
juizo CONTRA a emissão dos debentu~·es 

· de -~ 50-0-0 e dos sem designação de 
serie, data, capitat e outros caracteriscos 
rle taes títulos. 

A nullidade dcs~as emissões não pode 
deixar de ser decretada. 

Com relação aos debenttwes de 
~~ 5o.,.o-o elles foram emittidos f)Or 
es·~riptura lavrada no tabellião Joãc Cer
queif'a Lima, 10 de dezembro de 1878, 
data esta em que a lei prohibia expres· 
sarnenta a ,emissão de titulas ao. por
tador .. 

Da n~tllidade. do tal emissão rtão ,·e
. sulta1·á aos pm·tadores dé taes tit<tlos pas
sarem a áedores ele ouh·a especie pelo va.
Ior nelles representado». 

Em desaccordo. A nullidade de cmpresti
mo por obrigações ao portador de3~lassitlca 
o respectivo credito. 

«Teria ·de ser reconstitu:ida a. somma 
que a Sorocabana recebeu em papel pela 
emissão de ta e.::; titulo s, 1. 944:87 4$660 e 
juros legaes d,ecorriúos. Em conta deste 
debito, ,devido ás taxas éambia.es, a 
Sorocabana já pagou 4.418:488$820, isto 
é: quantia superio1• <t rece.bida.. · 

. .Já toquei ne:Ste assumpto em uma outra 
referencia .á .EKPOSIÇÃD E CONTAS do Sr. Ca
simiro. 

<<Os titulas, portanto, ficariam sem va-
·Ior algum a liquidar, quando é certo que 
o Banco· da Republica, por ordem do 
GoYerno, despondeu 5.220:301$400 na 
sua acq uisiçã.o. · · 

Quanto aos deber1twres sem os caracte-
1'islicos· de taes t:'tulos, E' INEVITAVEI, 
TAMBEM A DEORETAÇ\0 DE SUA NULIDADE. 

O Govor·no recebeu ossos tltulos do 
Banco da Ropublica o teria o dh•oito do 
reembolso contra o mesmo Banoo, tloan

, do. este. com o encargo do vu.lo~· dossoa 
r..·titulos; ou 6.400:700$,c mais Hl.S:3Q;700$ 

.que te1•ia. de liquidat• com a Sot•ooabam\ 
em condições muito precuias, 

O relatorio de 29 de agosto de 1902,. 
â pagina. 7, diz em termos conveniente3 
como es~a emissão foi applicada e qual· 
o respons:wel (Banco da Repu blica..) 

O rolatorio allud~do diz no topico alludido: 
«A vu:l tou no di8pendio da construcção

d -~ Estrada-~ desastrada liquidação do 
contmcto com o Banco Constructor do· 
Brasil. 

Pa1·a mi;_wrcw o p1·ejuizo, o EX-PRE
SIDENTE (o paren thesis é meu-Sr. Joã.o 
Pinto Ferreira Leite) lutou com in'l'e
.fa-vel tenacidade .e energia, e acabou por 
acceitar tal liqHidaçii_o PORQUE NO CASO 
NÃO TINHA OUTRO RECURSO.» 

O Banco da Repubiica do Beazil, 
accionista e credor da Companhia, era, 
ao mesmo tempo credor e accionista do
Banco Constructor, e este, constituindo-o· 
seu arbitro, a Sorocaba.na acceitou-o, 
ficando assim arbitro uoico pelas duas-. 
partes. 

O Banco d:1 Republica decidiu a 
favol' do Banco Constmctor- man
dando pagar obras que nã) foram ex
ecutadas, outras que nem faziam parte 
do· contracto, e tod.as por preços acima 
de seu justo valor. 

Na liqüidação desse arbitramento 
foram devorados mais de dous terços da . 
em:ssão de- 300.000 debentures da se
gunda serie, papel. 

· De.:;ta mesma emissão 87. 000 deben
tw·es foram negociados com o mesmo· 
Banco Constructor, fót'a daquella liqui
dação, e taes onus sobrevieram, que 
deram·em resultado ficar a Comp mhia.. 
com esses titulos emittidos, não tor H
quidado capital algum e, ainda a titulo 
dessa emissão, tee despendido quasi. 
2 o 000:000$000. » 

Reato a leif.ura do memorial que acom
panhou o projecto de concordata: 

« Accresce que o p1·oseguimanto des
tas acções di} nullidade torna1·iam o ao
vemo e o Banco da Republica INCOMPATI
VEIS pa1·a continua;·em ct exerce1· os cargos 
de syndicos. 

Muitas outras questões podem see 
suscitadas som se poder determinar o 
resultado e o seu ·termo ; todàs, porém, 
tendentes a prejudicar os intere.3ses 
compromettidos na Companhia..» 

As emissões de debenttwes da Companhia 
União Sorocabana e Ituana, anterim~es á lei 
n. 177 A, de 15 de setembro de 1893, que 
rof)uta a emiss<fo de em.p1·estimos em ob1·iga
(J(JtlB ao portado1• ( deúentw·es) das Companhias· 
ou ,ooitularJos arJonymas, são nullas por con
trtt.l'"" 11. lel n. 1.08'3, de 29 de ;1gosto de. 
lR80, fJti(J uont~111 }'Jrouirllnolas sob1·e os bancos 
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de emissão, meio ci.n:ulanle e r.litJersas Com· 
panhias e Sociedades, nesta disposição: 

«A.rt. ·1° .......•. , •. ,., •.•..•..•..•. 
§ 10. Nenhum banco quo não for dos 

a.ctualmente estabelecidos por decre· 
tos. do Poder Executivo, cornpmhia on 
.~octedade de qualquer ~t1atw·eza, commer
ciante ou individuo de qualquer contli
ção, poden't emitti1·, SEM AUTORIZAC~ O 
DO PODER LEGISLATIVO, notas, bil!wf.es, 
vtt.le", p.tpel ou titttlo algwn ao port.ado1·, 
ou com o nome doate em branco, sob 
zieHa de multa do quadruplo do seu valm·, 
a qttt:r.l1·ecahirâ integ1·almente, tanto sobre 
O qw; emitti1·, CO):IO SOBlm O PORTADOR.» 

c ao decreto n. 2.094. de l7 de novembro 
de 1860, 7ue regula a emissiío de bilhetes e 
ottl1·os · e->criptos ao poi-lado1·, cxp:;dindo para 

·.a boa e:K:ecução do tranilct·ipto § 10 do artig0 
·.· 1° da. lei n. 1.083; ne3te seu 

«Art. l'·' . A emissão ou conservação 
na. circ-ulação de bilhetes, notas, Yales, 
livrança~. fichas, ou qualquer ~itulo, pa· 
pel qu escripto. qu!3 contonha promesHL 
ou obriga.çi'j,o d;~ valor recebido em de
pos:to ou de pagamento ao portado1', 
ou com nome deste em branco, não p·o
tle ter logar sem autol'ização do Poder 
Legi~lativo, sob pena rle multado qua
uruplo do valor de cada. um, que f'or 
emitti.do, a qun.l rccahirá integralmente 
tn.nto sobre o que emittü•, conw sob1·e o 
pOi'lU.dOi', 

. E, por illegaes, R Camara Symlical dos 
Corretores exclue us titulos des:;as emissões 
do boletim das cJtaç~ões na Bolsa, firmada 
no decr•oto legislativo n. 354, de 16 de dezem
bro de 1895, que 1·em·ganiza a corjloraçr.7o 
rlos corret:oras de (wrulos pubticos do Dístricto 
fiederal e, pr.óvidencia sob1·e os op[J?'ações po1· 

elles i't:r.di::adas na Bolsa, c dispõe no 

«Art. 3°. Somente por intermedio dos 
corretores .de fundo~ publicos se pode· 
rão realizar: 
n) •••••.••••..••.••••.••••••••••••••••• 
b) a . negociaçtío dl) 1ettras de camb.o e 
de en~p1·estimos p01· meio de obl'igações; 
c) a de títulos susceptíveis de cotação 
na Bolsa, do accordo com o boletim rla 
Camara Syndicn.l; ..................................... )) 

«Art. 7 ,o A' Oamara Syndical com-
. pcte : · 

a). 
b) • • • • • • . • • •. .• • • 
c) a~ttori~at, p;-ohibi1· e s~tspender a n'e· 

. yociaçao e a cotaçr1o de qua~quer -valor, 
com excepção jlos titulos. 'da divida fe
deral, estadual e dos estrangeiros~ que 

sô serão admittidos á cotação pelO Mi~
nistro da Fazenda,. 

Deduzo de mais de um topico da historia.. 
complicad:~ da liquidação foeçada, da qual. 
sã.o ca.pi tulos interessantes : 

A reststcncia que a directoria oppoz ao · 
cumprimento dos despl.chos judiciaes, que· 
lhe manda va.m entregar aos syndicos os 
livros e papeis, bens e I'endimentos da com
pautüa ; 

o ~rrombamento judicial e guarda do es .. 
criptorio daqui d[t Capital Federal pela for.ça.. 
publica : 

:) l'oubo, o extravio e estragos de livl'os- e· 
rnais pn;pcis da companhia, não ohstante! ·a. 
guarda do es:!t'iptorio pela força publica. ; 

a recusa de entreg-a de livros aos syndicos
po.- pat•ta da directuriu., em desobedlencia a. 
d0spacho judicial ; 

a faisa escripta :da- c.)mpanbia dos annos 
de 1902 e· 1903, cla.nc;ada em li\ .. ros abertos, 
numerados e rubricados! depois de requcrid:J. 
a liquid<tçã.o furç:a.Lla, com lançamentos c 
extvrnos, que alteram por coml!leto contas 
em devicla fórma. regularmente approvadas. 
porassembléas gemca de accionista.s ; e 

o are h i \'amen to de inqucritos policiaes,. 
e improcedencia ou não seguimento de a,c· 
ções crirninaes cahivois nas cspccie.5 capitu· 
ladas : 

que o Sr. Ca~emit·o da Costa, intelligente 9 • 

habil e feliz, prornoveu <.t ac~~ão para ser de
cretada o, uullidade dos r.leúcnt,.o·es de quo 
são portadores o Tllesouro e o Banco da l:W
publica, não por e3tar convencido do bom 
t'undamento da acção, ma.s, como meio, an
dando a dous carrinhos, de preparar boa con
cordata pa.rrt. <~ Comp:whia União Sorocabana 
e Ituana, e melhor pa.ru si, como I'epresen
tante da l~dificu.üora c rosponsavel pela pL'e· 
staçãQ de contas de dous annos da sua aumi· 
nistração na companhia liquídanda, e de 
arredar~ quando conveniente aos seus inte· 
. resses. o . mesmo Thcsouro e o B::t.nco daRe
publica, si não da lista dos cinco maiores
credores, de entre os quacs o juiz teria de 
nomear os syndicos, ao menos da escolha do. 
juiz, que niío deveria fa.zor recahír a ·sua 
nomea(:ão em quem a lei considera inimigo 
capital da companhia liquidanda. 

Declara a Ord. li v. 3 tit. 56: 

« 7. ~ .. se1• inimigo capital de outro O· 

que com elle algum tempo teve ou tem 
. feito crime, ou cível em quo se t.ra.te, e-· 
mova demanda de todos os bens, ou a. 
maior pal'te dollcs ; ••• » 
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E explica o Cód. do :Proc. Cl'im •• termi
. nan do a enumeração dos casos de suspeições 
· erecusações dos juizes: 

«Art. 61. . .. ; ou tiverem com al
guma dellas (com alguma. das partes) 
demandas ou forem particula1•mente in
teressados na decisão da causa, poderão 
ser recusados. E elles são obrigados a se 
darem de suspeitos, ainda quando não 
sejam recusados. » . 

O syndico, portanto, equiparado para os 
eft'eitos da penalidade e respectivo processo 

. ao empregado publico (art. 92 da lein. 859), 
dando causa á · nullidade de um processo de 
liquidação forçada, pela sua evidente sus
peição, commette o crime que assim se define 
no Cod. Peu.: 

« Art. 211. Serão considerados em 
falta de exacção no cumprimento do 
dever: 

§ l.o ........... ;.,,. • ·•••••••••• • • 
§ 2. 0 O que infringir as leis que re

gulam a ordem do processo, dando causa 
a que o mesmo seja reformado: 

Penas-de fazer tt reforma á sua custe\ 
· e multa igual á somma a qué montar a 

reforma.» 

Além ele topicos da historia da liquidação 
forçada, já conhecidos pelas transcripções 
feitas, convido a Camara a conhecer mais os 
seguintes, de entre os varios de que deduzo, 

-no meü articulado, que as acções propostas 
pela directol'ia da companhia liquidanda ao 
Thel:!ouro o ao Banco da, Republica só tinham 
por intuito íncompa.tibilizal-os com o cargo 
de synd-ico, si não a.ccedessem, como a.cce-
·derarn, :.to plano dQ duplo presidente da Edi
. ficadora e ila União Sorocn.bn.na. e ltllana: 

DA EXPOSIÇÃO E CONTA : 

« Acceiteí a. luta perante os tribu
naes e ahi pleitoiei os vossos direitos e 
interesses que se entretecem com os da 
sociedade em geral. 

Ga"ra~tir;trn'pat'a S. Pa~lo 'em' ca~'ta~ 
e telegra.mmas publicados na imprensa 
que; por effeíto da liquidação forçada. 

· eu seria posto fóra da Companhia antes 
de decorridos 15 dias. 

A liquidação foj requerMa em setem
bro de 1902, o antas de conft1•ma.da. pelo 
Tribunal da Relação, o juiz nomeou de· 
positarlos o Banco da. Republica e o Pro
eurador Geral da Republica, declarando 
em seguida que eram . syndicos, depois 
eepecio de syndícos, e ·nestes termos ex
pediu mandado de arrombamento do 
escriptorio da companhia, o que foi feito 

com a. fo1•ça armada , occupando . a 
mesma . for;ça o escriptorio até 8 de 
janeiro do corrente anno. 

Os depositarias ou especie de syndicos 
não procederam a. .. arrolamento algum e 
a fol'ça publica entendeu fazer dos papeis 
travesseiros e camas para passarem as 
noites, damnificando grande parte destes 
papeis. 

Mais tarde, ve1•ificados os damnos, a 
policia entendeu ser conveniente :ittrí
buir-me a autoria. 

O .mrz que autorizou o. attentado de 
apossar-se do escriptol'io contra a lei 
expressa, m·denou qtte os syndicas fizes
sem proseguir o inquerito, dando o pro
motor publico a final denuncia contra 
mim e o·u.tt·os, accusando-me de ter des
truido e mandado subtrahir liv1os e do
cumentos da Companhia Sorocabana. 

Seria eu afinal condemnado po1· actos 
Je que só o Sr. juiz e synrlicos eram 
responsaveis, sinão tivesse a tempo e com 
annuocios pela imprensa, mudado pm·a 
o~tt-,·o p1·edio o escl"iptoJ·io e an;hivo der, 
com.panhia,pondo-os assim fora do alcance 
de q'ttem com tanta facHidade dl3srespei
to~,~ a lei e .os lwve;·es alheios.» 

\( Os papeis q Lle foram uam nlficados (J 

destruidos tencionat ou intencionulmente 
eram papeis que, por inuteis e sem 
valor, deixei ficar no escriptorio. 

Umn. perguntn.. Não seriam os papeis c 
documentos inutilizados · rel<:~tivos <~ escripta 
verdadeira dos annos dr, 1902 e 1903? 

«Não me defendi na denuncia e esta. 
foi julgada improcedente e mandado n.r
chi.vn.r o processo . 

«O processo de liquidação a 8 de j<t
neiro do corrente anno aind.a est;\Va na 
superior instancia. sem que, legalmente, 
o .juiz pudesse dar andamento o o em~ 
preitoiro directop do Banco depositaria~ 
especio de syndico, apezat' de todo a 
sua boa v o n tttde nr.io tinha obUdo 1·esuZ
tado pru.tico t!-lgum, continuanllo eu na 
plena administraçl{O. da companhia. 

«Jl:!!Hdo?,~ a r.lirectoria do Banco dtt 
Republica, sendo encarregado da car· 
teir•a de liquidações o Exmo. Sr. conse
lheiro Carlos Augusto de C1u>valho, sub
stituindo o directorespecie de syndíco. 

«Conferenciei com S. Ex. e ,animados 
os dois das melhores intençrJes FORAM 
~\CCOli.DADOS os . meios arJiiuaveis de · põ1· 
termo â . Zuta, CONCILIANDO J)A MELHOH 
FÓHMA. POSSIVET; o.~ interesse.~ envolvido.!~ 
na SoroMbana. 
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DESISTI DO · RECl.;RSO pendente do Su
premo Tribunal e só entao os . autos des-. 
ceram ao juiz da ta· instancin. para pôr 
o curnpm-se ao accordão, sendo então 
nomeados regularmente os syndicos .•. 

O Sr. Casimiro da Costa diz que os syn
dicos foram nomeados regularmente, por 
que o for.uu de accordo com a seguinte: 

«Lista ele cinco maiorGs credores dn. Com-
panhia Uni~io Sorocabana e Ituanl\, a saher: 

l Tbesouro Naciona.l : 
2 Bane:) da Republic::Í. ; 
3 Companhia Edificadora ; 
4 João C. Gomes Guimarães; 
5 The B1·asilian CoaZ . Com.pany ; 

Constante de fls. 441 dos autos, que apre
sentou em juizo, juntamente com o seu 
companheiro de directoria. Sr. Henrique C. 
da Silva Guerra. 1'hs retomo a leitura do 
ponto em que esta.va: 

« •.• sendo então nomeados regular
mente syndicos, aos c1uaes fiz entrega, a. 
8 de janeiro, do acervo da Companhia e 
do seu nrchivo. » 

Diz o St'. conselheiro Carlos de Carvalho, 
tratando da subtracção e inutiliza.ção de li
vros e alteração do seu conteúdo e diminui
ção do activo da companhia (é d.e que· trata 
o art. 203 do decreto n. 434, por elle citado), 
com relação ao o.ccordo, em que o Sr. Case
miro da Costa. diz ter estado coni elle «ani
mados os dous das melhores intenções» de 
pelos ·meios amigaveis «pôr termo â luta con
ciliando da, melhor fórmn. po.~sivel os intm·es
ses on volviLlos nu, Sorocabantt. » 

«Além disso e para, os fi·ns do nrt. 203, 
do decreto n. 434, de 1891 ,jul,qou-sc p1·e
('e1·ivel obtet' da llil·ectori:t da Co'mpa
nhia documento (i:~.'anclo sua RESPONSAIH·· 
I.IDADE B O EMPREGO DA AVULTADA 
HECEITA 10.195:906$380. DO QUE DISP07. 
emquanto não desistiu do recurso ex
traordinario interposto para o Sup1•emo 
Tribunal Federal. 

tivessem apoderado, pelo accordo feito . coJÍi 
o, Sr. Case miro da Costa, dos cargos da syn
dicos, para salvar em primeirologal• ·os. seus 
interesses e depois osinteresses alheios; mas 
o que não se lhes deve perdoar é que para 
mn nterem esse accorclo se obrigassem a sa" 
Cl'ificar;como teem sacrificado, o bom direito 
do Banco BrazU N orte-AmericJ. e do Sr . .Toão 
Pinto Feneira Leite, cujo grande crime . foi 
manifestarem inclinações symp:tthicas ao ex
director do Banco <la Repuhlica, Sr. Castro 
Maia, por occasiã ~> do rompiment_> do mesmo 
Banco cont1•tt o presidente da. União SorJcn.
bana e Ituana, Sr. Casemiro da Costa, grande 
ct•ime que ainda agora os ameaça com a.pena 
de empobrecimento por meio. de injusta de
mandat quenão gu:trda nem ao menos a ap
parencia de fundamento jurídico. 

Leia-se primeieo a petição inicial da acção 
contra o Banco Brazil Norte-America e o 
Sr. João Pinto Ferrmra Leite, proposta como 
a que o· foi antes ao Tbesouro e Banco da. R.e
publica,com o intuito manifesto de arredtü-os 
dos cargos de syndicos e de acabar com -a 
influencia legitima que o Sr. Case miro da 
Costa reconhece que o Sr. João Pinto exerceu 
nos de!=ltinos da Companhia liquidanda,e, por. 
tanto, que o Sr. João Pinto. exerceria ·na li
quidação forçada, si. não estivessem em de· 
tnamia o seu credito e o credito do Banco 
Brazit e Norte-America; e avalie-se da jus
tiça e moralidade do proceder dos :-ymlicos 
Thesou1•o ·e Banco da Republict~. P'>rtadores 
de debentw·es sem cotação na bolsa, e por 
illegaes accionados para a decretn.ção judicial 
da sua nullidade, depois do accordo feito com 
o Sr. Casemiro da Costa, a conti.nuat!CID a 
demanda contra o Banco Brazil e Norte-Ame
rica, e o Sr. João Pinto, que têem as suas 
contas app1•ova,rlas por successiv:.ts assem· 
bléas gern.es de accionistas ! . 

Eis a petição inicia.l: 

A mttis elementar previsão aconselhava 
essa conducta, sendo menos diffi.cit pt•oce
del' a uma verificação judicial do balanço · 
em que a dírectoda está obrigada a}ust-i
ficar um por um todos os elemento:s d'o 
acl;ivo e do pa.s3ivo pc!1'a pô1·-se a saf.vo 
de p1·ooedimentos r.:oe1·citi1lOS. >.~ 

«Exmo. S1•. Pt•esidBnte da. Camara 
Commcrcial.-A Companhin. União Soro
cabana c Ituana, no intuito de regulari
zar suas transacções commerclaes com 
o Banco Brazil e Not•te-America., e o seu 
ex-presidente João Pinto Ferreira Leite, 
que o é do referido banco, chamando-os 
a prestar contas de sua, gestão, requer ao 
M. ,juiz, a qu~m couber, se digne de· 
mandar intimar o dito Banco, por sua 
directot'ia, e João Pinto Ferreir<t Leite 
na sua propria pessoa, sob . pena de re
velia para, na l n auJiencia, v orem se 
lhes propJr uma acçt!o ordinal'ia de p1·e
staçt!o de contas, em cujos a.rtig()s m'3lbor 
exporá a sua intenção, ficn.ndo desde logo 
citados para todos o3 termos de causa até 
final. Assim, D. A. P. deferimento. 
Rio,30 de out.ubro deo 1902.-0 advog~do,. 

S~t·ia até certo ponto oxcusavel Ctue. os 
syndicos Thl!sotu•o e Banco da Repu blwa, 
que deviam empt•egat' nos negocias da liqui
dação força!la. toda a diligeocia, como, si fô.ra 
nos seus propt•i.os negocias, parft não serom 
responsaveb; por dolo e f'alta (tinu.l do art. 175, 
do decreto n. 434 . o art. 92, da lei n • 859) se 
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Franhlin Washington de Almddtt. D. ellas alteradas . ou modificada.~ por acçã.o 
:-A., como i•equer. Rio, 3"0 ·de 'oútilbl'o de rescisoria, o·m que a · admini:itração·seja· con-

1902.__:._Atàülpho.» · · vencida de erro, dolo, ·r1•aude óúsimrilaÇão; 
ou da . violação da lei ou· ·do·s estatutos;é o 
que se deduz do dec. ·n. 434, de 'Is!?l:· : · -

«Art. 145.- A. app1•ovacão do balanço c 
contas, feita sem reserva, importa '' a, 
ra~tificaçã9 ' dos actos ·e operaçõésrela
tivas. 

«A approvaçllio, porém, pc-de1•;t ser 
aonullada, em caso d a er1•o, dolo, fraudo 
ou simulação. (Cod. , ()<>~, .· ~Lr·L . 129, 
n. 4; Dec. n. 8.82l,de 1882; art .. 74.) 

Art. 140. A approv.ação pela assem
illea geral, .de actos e opêraçõ~s, que im
portam violação da lei ou dos estatutos, 
não perime a acção- dos socios ausentes 
e dos que não houve1•em concol•rido com 
os seus votos para tal approvação. (De
creto n. 8.821, de 1882, ~rt. 75.) 

Assim, ·com esta petição desacompanhada 
de d:ocumentos, em que se chamam a juizo 
pessoas distinctri.s uma da outr•a pal'<t rt'ls
ponder por factos d~ver~·os, como o si_o. os 
quo. tiram . a sua. origem de uma admtms
tração social das que nascem do t1•a.nsacções 
commerciaas, c sem · mais nada., proposta a 
a.cç '10 reconvinda em contestação, repHcada 
por negação, posta em prova, e, s::lm ·nem 
uma pt'oduzida pela au~ora na dilação, mas 
com a do ex ::~.me dos li vrüs da a.uto~a pro
m·ovida pelos réos reconvintes, de todo o 
poilt'J favoravel . a estes, esperam os autqs 
·sentença defi.nHiva, ha nove mezes mais ou 
menos, sem que o meritissimo juiz da liqui
-dação forçada, que não admittiu a . v-erifi· 
cação dos creditos pelos credores, mas pelos 
syndicos em accordo com o Sr. C:~semiro da 
Costa, quizessc resolver sobre reconvenção, Mas no caso não se prOJ)OZ accão :-escisoria, 
que lhe foi affech, como devi:t,' ~on:iorme mas acção de pres~ação de contas, em r1ue se 
dispõe a lei n. 859, no art. 18, appllc.avel ás não · provou cousa alguma at'é a vista para 
liquidações forçadas, onde se determina q_ue as razoes finaes. . . 
no juizo da fallencia de·"err.ro co1·re;· todas as A Cama1•a ouviu a leitura de un::.a honrosa 
aqções rn~-vidas . conh'a o JaJJido c/"$con_!;ra a l'eferencia feita pelo Sr. Casemiro da.Costa 
massa, pOis que reconv~nçao é a acçaoem ao ex-Presidente Sr. João Pinto, .. aquem 
que o réo reclama do autor alguma causa; · substituiu. Agora. vac ouvir o c1ue fez elle 
nos mesmos autos em que · é demandado· pelo imprimit', ainda em homenagem ao Sr. João 
autor. Pinto, no REr~ATORio que apresentou a as-

Não ha acção de prestação · de conta.:; con· sembléa geral de a.ccionjstas, em agosto de 
ti'a as administrações das companhias ou 1902, antes de o Banco da Republico., po1•-seu 
sociedades anonyma.s. Essas adm'in istrações ex-directo1• Se. Cast.ro Maia, requerer a li
devem presta1• contas ás assembléas geraes quitlação forçada, antes rlas sympathias do 
de accionistas; e, quando não·as prel.item, as ex-presidente Sr. João Pinto se inclina1•em 
assembléas geraes de accionistas lhes devem pat'a ·o Banco da Republica, que era naquello 
ton:iar á revelia, . sempre mediantep!lorecer tempo, como o é hoje, uma projccçü.o gover· 
.das commissões fiscaes. namcntal, antes do Sr. Casemiro da costa 

Uma vez appl'ovadas as contas d_e uma sub::~tituir _ por . uma falsa a: verdadeira es· 
ad.niin~straçã.o de companhia. ou s·Jci~da.de cri~ta. da C~~-P<tn.h~a dos annos de 1902. o 
.anonyma por assemblea geral do a.cc10ms- 1903, que .rm mu~llizada pela fórma a que 
tas são ellas il;retractaveis: assim o decla- elle propt•to alludtll em um trecl~o da - ~XPO· 
ra ~- decr·eto n.l64,do 1890,que é a lei Vigen- SIÇÃO }!: CONT,AS . que li, antes, por.tanto, do 
t9 das sociedades anonymas, no art. 11. accordo . que elle foz com .os synd1cos _The-

. ·· souro e Banco da Republica, que , ... a.e sendo 
.«Pa.t•agrapho unico. Oacciortista tem p_or estes fielmente cumprido, com sact•iticio 

' semp~~e salva a acção competente para dos interesses legiti.mos dos credores, ame -
h.aver dos administradores as perdu.s e ça_dos de perderem 90 o/o. de seus c~editose· 

.. damnos resultantes da violação destes dos . accionistas ameaçados com o prejuízo 
decretos e .dos . estatutos. total do seü capital, . amea';la estâ-,- feita; no · 

A dita acçtto poderá ser intentada dia do leilão. d'epoi:fdâs arrernatáções, . peh~ 
conjuntamente por doU:s ou· mais accio· voz autorizada do adv-ogado ·dos syndicos; · 
nistas; não podendo, porém, i'efe;·i~·-se a e tanibem cotn sacrifi.cio dos . interesses le
actos ou operações JÁ .juLGADOS POR AS- gitirilos do BrazH, porq1.1.e 0 · Bt•àzH é' i~ te.;. 
SEMBLÊAS GERAES • · ressado . na animação das em preza~ fer1•ó- · 

Mas, aindique seentenda·que sedevom viaria·~; ·salvando os . s~us capitaes .. e· os_ do~ · 
observar disposições de regulamento, ou de pal•ticulat•es, • quo viram nellas boa colloca
consolidação que abrem excepção ~i. . lei, ção.pela-concessão de privilegio, de zonas de 
unia vez apprc.vadas as contas pelasassem~ gàrantia de jnr~s e out1•os ·ra,vores. Ouça~ 
hlé~ . geraes de accioni~tas; só . podem ser niol~o. . · · · 
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«0 .ex~presidente (Sr. João . Pinto Fer~ 
,,r(lira . Leito) demonstrando. completa 

confiánça no futuro da Estrada, adqni.riu 
grande numero de debenttwes. e acções, 
.chegando por si só a _ poder dispor dos 
destinos da Companhia. 

Assim, elle ·geria, · er:itão, os negocios 
da Companhia com O interesse ou melhor 
como si fosse de conta propria.. 

Esgotados . nas cauções os ti tu los que 
lhe per~enciam, novas exígencias dos 
credorc:3 obrigaram-no a refoi·çar essas 
cauç>ões com suas · pl\>priedados c com 
títulos emittidos · pCJla. Companhia, e 
desta fõ ema funutu na -vor .. tgem dos onus 
·da divida fluctuante os seus ·haveres e 
os da Companhia Soromtbana. 

As exigencias dos credores cresciam na 
· razão dll.s ditficuldadcs ·e, o ex-presidente, 

no in tu i to de não pel'der o direito aos 
tit.ulos caucionallos, submettia-:c a todos 
os onus e condições impostas. . 

Os cred01'es, sem embargo de terem 
recebido, durante o anno, a titulas de 
jm•os de 30 a 60 % dos seus croditos, 
corttinuavam credol'es pela totalidade 
dos mesmos creditas, e era por tal dre
nagem que se escoavam os rocursos da 
companhia. · · 

Na apreciação de cada um dos f<tctos 
e no seu conjuncto, precisamos ter em 
vista. que os desacertos e irregularidades 
porventura· commet tidos pelo ex.:. presi · 
dente, encontram, na maior · parte dos 
casos, a justificação na situação precaria., 
em qae se encontrou.» · 

De facto, o Sr. João Pint:J pagou dividas, 
regularizou contas, resalvou os dh•eitos da 
Companhia a acçõcs e debentures que encon
trou emittidos a mais, emittidos aos preços 
de 20$ a 35$, ou'cauciona.dos por di vidas que 
não eram da companhia, elevou do636 a go5 
o numero do kilometr·os de estrada de ferro 
trafegaclos, e ainua. deixou feitos estudos 
preliminares-de explora.ções, e defini ti vos
de locação e de~pczas e, em grande parte, 
mo vii:nento de . terra realizado e obras de 
arte iniciadas, tndo com a pequena, ora por 
.esses trabalhos crescidissima, renda do tra
fego, a .qual supprit,lcom o seu credito, com 
o: crédito dos seus .auxiliares e até com a ga
rantia dos seus bens pàrticula.t•es' . . 

O·. Tbesouro e o Banco da Ropublica não se 
deveriám considerar juridicamente . capazes 
de e~f:H'CCr as funcções de syndicos, mas,desde 
·que . assim . se considerára~n accei tando . os 
cargos pa1•a os qliaes o M. Juiz daliquidação 
-indevidamente os • nomeou, .. moral. e juridica
mente não .deveriam conco1•rer pa1•a I'etar • 
.diu• a. verificaÇão a classificação dos creditos 
do Sr. João Pinto e dos creditas do Banco de 

que ê elle pi'esideute,e mi.Üto menos parâ ser 
continuada a - injusta demanda que contra 
elles iniciou o Sr. Case miro da . Costa, éomo 
orgão da companhia liquidanda, no inter
esse proprio, por serem · elles, Thosoul'O e 
Banco da Rcpubllca.; pJrtadores de titulos 
que só poderão ser valorizados em uma con- , 
corda ta o nunca legalmente, por sent"ença ju~ 
dicial. de classificação do Cl'Cditos, e no inter
os.:;e da justiça,por tee sido a alludida injus~a 
demanda uma consequencia da attitude que 
o S1•.João Pinto; grande credor -por si o pelo 
Banco qno representa, com as suas contas 
approvadas por $UCcessi v as assembléas ge
ra.Gs de. accioilist.as, ·e. grande possuidor de 
acções e debenttwes, assumiu em fa.vúr do 
Ban~o da Republica., na assembléa geral de 
accionistas de agosto de 1902, da qua.l esse 
Banco · foi expulso, com as desconsideraçõ~s 
praticadas contra o seu illustre ex-dit•oc.tor. 
Sr. Castro Maia. · 

O Banco da Repnblica nã.o deixou de ser o 
Ba.nco da RepubJica, nem mstituto de cre
dito, officializado por effeito da lei que o 
reorganizou pelo fa.cto da mudança. da s~a. 
dircctoria. · 

Assim, os syndicos Thesouro . e Banco d(), 
Republica: 

Aproveitando-se do obstaculo jlldicia.l de~ 
corrente do encert•amento da La e unica 
reunião de credores, que se realizou, que fez 
com que os credores não se verificassem os 
proprios creditos, com .recurso. voluntariq 
para o M. Juiz que · os presttlia ; ,que 
fez com que, . na falta de proposta de con
cOl·data, não deliberassem por 2/3 . dus c~e~ 
ditos, sobro a transferencia. do seu activo e 
passivo para outra companhia, ou sobl'e a 
continuação do negocio soci~l pela fóruia 
que lhes aprouvesse; quo fez com que os 
credores, na. falta de proposta de c~ncor_; 
data, não formassem, por maiori11 de cre: 
ditos · presentes, o contr·acto de união · pela 
eleição do syndico "ou dos syndicos . defini
tivos; pela marcação de praso pa1•a a liqui
dação definitiva, isto é, pa.ea a venda do 
acervo social em leilão, ou por outra fórma, 
pela concessão dos necessarios poderes ex
-pressos para transacçio sobre as dividas e 
·negocias da ' liquidação e finalmente pela 
fixação da porcentagem a que o syndico, ou 
symlicos terão direito, finda · a liquidação., 
tudo em observancia dos arts. 19U o 193 do 
decro to n. 434, , de 1891, e aL't. 6f:l da Lei 
n. 859, de 1902; 
. Servindo-se da demanda contra o Sr. João 

Piri to, é-redor. de 2. 363:343$660 e possuidor 
de)6.442 debentures . e. 84.524 ucções, e con
tra o Banco Brazil e No r. te America, . credor 
de 2.85_6:739$131, pol' esquecer que . o _ pr()~f3~. 
guimento da dema.nda. contra. estes im\Jot:;· 
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. tava: .D.a necessidade _ do proseguimento _ da reira Leite e do Banco Brazil e Norte Ame~ 

demanda contra elles proprios, ~-portadores ·1·lca, que lhe3- deu o Sr. :Jansen Mliller, em
de títulos excluido~ -- por .. illega.es de cotação p1·egado de Fazenda, que obtiveram serdes
na Bolsa ; tacado especialme.ntepara o exame daqí.Iel-

,Julgando-se de facto, pois que de_direito las contas, apezar desta disposição claris
não é possível que se julgas·sem, capazes da si ma da ·lei n. 859 no 
verificação ie classificação dós creditos em 
que são interessados, quer como legitimos « Art. 69. • · · · · • · · 
credores origiriat~ws, qner como illegitimos § l .o Os syndicos definitivos são abri-
credores por cessão; ou caução~ de data pJs- gados a mostrar os livros e papeis â sua 
terior ao requerimento para a decretação guarda a qualquer credor que ·os queir~t 
da liquidação fo1•çada, sem nem ao menos examinar, independente de mandado do-
requererem especial convocação de credores juiz., 
para cohonestar 0 estranho proceder; Não divulgando, _· como informação aos in-

Tratando differentemente os credo1•es - de 
salarios e fornecimentos mandando pagar, t.eressados- credores e accionistas, si . ar-
na importancia de $ , os que traziam nota recadaram a renda ·liquida da · Estrada 
boa do escriptorio que 0 Sr. casemíro da na importancia de 20.074:439$439, sendo 
Costa organizou- para o uso dos syndicos, 5 ·263=713$370 do anno de 1901, 4.816:560$395-
- e classificando para pagamento afinal; em de-anno de 1902, 7.077:503$724 do anno de 
numero de 782 ' e na importancia de 1903, e provavelmente àe muito mais de 
95:127$18l,eomo se póde ver• da classificação 2 ·916

=
662$ até a escrlptura de compra e 

dos m·editos que ti.zera.m, os que não tinham venda da .illegal arrematação de 5 deste
contr·• si o desfavor do escriptorio, importan- mez, e ondo e em que condições a doposita
cias mencionadas que junta~ montam á de ram; e si não a arrecadaram qual a diligen-
1.021: 137$285, que se acham sob a rubrica cia que empregaram para esse :fim, apezar 
~OLIIAS A PAGAR, no Balancete de 8 de ja- do Dec. n · 434 dispor no 
neiro de 1903, anne:x:.o á EXPosiçÃo E coNTAS «Art. 194-03 syndicossão obrigados a 
do Sr. ca.serniró da Costa; e não classifi:.... apresentar ao juiz, todos os mezes, uma 
cando a todos os mais credores que traziam conta exacta do estado da liquidação 
nota má por considerai-os o Sr. >Casemiro da e das quantias em caixa.» 
Costa affeiçoatlos da administração a que e da lei n. 859 dispor de modo .identico no 
elle ~uccedeu ; t .... d - d · 1 á · 
· Não habilitando os credores que lhes apre- ar · ' 0 e e mo 0 appllcavo . · espeCle no 
scnt,.rMH as suas contas_ com a restituição § 1 o do art. 69 que li i 
d~':l ffit:bt.uas com anota--: aclrnittido ao pas- Transigindo sobre divi,fa.s e ncgocios da 
sivo oa 1zao adrnittir.lo aopassivo por taes .e liquidação com escudo em despachosjudiciaes
to.es 1·azões violando a.ssim o dec. n. 434, que podem 'faler mnito, mas que não podem. 
no substitui!• os necessarios pode1·es expressos, 

- que só os credores em reunião lhes poderiam 
· Art. 95. • • • · ·; e, á. peoporçú10 que os outorga1• (art. 193 do dec; n. 434).~pelo 

forem conferindo (que forem confm·indo provavel temor de os credores convocados 
os: creditós) com os li vro:3 e p;lpeis da para a outorga desses poderes, reunidos deU
sociedade, os darão por uma nota datada berarem p1;eliminarmente sobre a verifica
e assiguada, por admittidos ao passivo, ção reciproca dos proprios creditos, _ com OR 
ou os .rejeitarão pelas razões occurren- sem recurso para. 0 juiz que os presidisse, 
tes, segundo lhes parecer de justiça. nos seguintes casos: 

«Em a nota. de admissão se declarará I-Pagamento a) de cerca de _mil contos de· 
a, graduação que compete ao • credito; réis a salaristas e ·fornecedores ·-• que . não 

« Os títulos orig.inaes, attendidos ·ou 'd d 
desattendidos.serãorestituidos aos por- tinham incorri onas iras do Sr.Casemiro a 

Costa; 
tadores »; b) de ce;·ca de mil contos de rêls de ma--

·(tdmittindo ao passivo para mais de teriaes encommendados a No1•ton Megaw 
44:000$000, por ext1•avios não apurados, cre- & Comp., que se :fizeram necessarios para o 
dores, uão .se sabe ein quenumero; que não aproveitamento do material fornecido pela 
compareceram, ne:t;n são ~onbecidos, no juizo Edificadora ;' 
da .. hquidaçã<>, para difftcultar -_· qualquer c ) de cerca de -· mil · contos de -réis des
~oncordata que. se tivesse de ·realizar. com ·pendidos -com a montagem de officinas; ser
observancia do 'art; 54 da Lei n. 859; que r:.~rias e galpões para a montagem, concerto 
'exige nl1mero de c:redores e impôrtancia de e guarda do novo material rodante, inolu
·cr·edi1ios, e até mesmo occultandoo parecer sivea p1•opria montagem; concerto e guarda. 
sob'.Ue· as contas do Sr. João Pinto Fer• d0 mesmo material; · · · · · 
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d ) dê cerca ' de mil cônto.s de' !'êis des-f· pela importancia .··dos seus 'creditas, e. afail
( pendidos com -compra de terrenos; .recon- tarema possibilidade da .maioria. destes em 
: strucção e augmento da estação provisoria, numei·o e ereditos exercer a fttculdàde de 
. dos armazens . e do eseri ptorio na ·. Capital, destituitos, como permitte o art ~ 24 do de

construcções de casas para opera.rios, de ereto n Ylô4; pela. compra de debenttwes, com 
armazens e de estações no interior ; . o fim d.é impedir que algum grupo de deb.en-

e) de, conforme o balanço geral, de 31 de turistas representando mais de 2/3 do em
dezembro de 1902, annexo á EXPOSIÇÃO E coN- prestimo respectivo, accedosse a alguma pro
.TAS, de 1903-1.908:283$206, importancia, qu3 posta dcconcordata; c pela. compra de aeções 
·figura no Passivo sob a rubriea-João C. para não poder ser destituida,sem o seu assen
Gomes Guimarães ( emp1·eitei1·o do prolonga~ ti monto delles (art. go do decreto n. 164 e 
mento), que mal apparece no Aclivo do balan- a,rt; 97 § 2° do decreto n. 434), a directoria 
cate de 8 de ja.neiro de 1903, annexo á dita com <t qna.l estavam e estão de accordo,e im· 
EXPOSiçÃo E coNTAS, solJ a rubrica.-P1·o- possibilitarem a constituição dQ as~emblêage
Zongarnento da Estrada- Linha. Bahmú- ral de a,ccionistas com representação de mais 
2.10Q:OOO$OOO; que · reapparece na lista dos de 2/3 do capital social, o assim darem pre
cioeomaiores credores que o S1•. Ca.:~emiw da, trxto para a dircctoria da Companhia liqui
Costa_ apresentou n.o M. juiz da lictuidaç:ã.o dandn. não levar a. homologação judicial con
forçada (fls. 441 dos autos) para, tr<tnsfor- cordata assigna.da por eredores com as suas 
mar-se no clebito de 194:716$79"1 de João C. contas a.pprovadas por asscmlJléas geraes de 
Gomes Guimarães para a ma,ssa liquidanda accionistn,s, nem re:tnerer convocação de 
p.elo exame de livros que fizeram os syndicos credores que se verificando reciproca,mente 
judiciaes, e desappareceu de todo na classi- os seus creditos, delibGrassem em reunião 
:ficação dos creditas ·; de cerca, ou mais, de sobre proposta de concordata que.lhes fosse 
5 Ihil contos Lle réis com o trafego e eonser~ apresentada por qnem legalmente represen
vação das linhas trafeg-adas durante todo o tas:::o a, Companhia ·liquidanda, fosse a di
anuo .de 1903 e nos 7 primeiros mezes d.este lrectorin, de propria. iniciatiYí.l., fossQ a diro
anno; §li Autorização-a) para os pa.garúcn~ ctoria por deliberação de assembl.éa geral de 
tos referidos e para outros que porventura accionistas representando qualquer porção 
se tenham feit;o; b) para aeontinuação das do capiCu.l (arts: 10, § 1°, n. 2,e 15 § 4°, do 
óbras de construcção do prolongamento de decreto n, 164, e arts. 23 e 37 dos Estatutos, 
Bom Jardim a ~ahurú, em cuja linha. se de 19 de dezemb1•o de 1896), tanto. que o 
inau'gm•ou ·o trafego dr~. Estação de Agudos; syndico· Banco da.Repnblica se fez inscrever 
II1-Contra:cto para o res·tabcleciment_o do para o Cúmparecimento, mas não -compa· 
trafego mutuo entre a companhia. liquidanda. receu nas assembléas convocadas pa1•a cieli
-e a Sl"io Pa1,tlo ,Railway Company, pola esta- berm• sobre proposta de concordata; 
ç~o de Junçl iahy, que se tornara inutil siniio Praticr.tndo tudo quanto venho referindo, 
prejudicial para, a Compa.nhla liquidanda,, apoderarttm-se da Companhia que syndi
desdC' que estabeleceu ~ ligaç:ão da, Estrada cavo.m, levaram os S6ns bens a leilão, e fin
Ituana com a ~::~trada Sorocaba,na pela cstu.- gem t~Cl'Cdita,r que o poder judiciu.rio ho-
ção Mt~yl'inck: contracto este que foz o mologa,rá a venda ~1ue tentara,m fa,zor pelo 
Sr-. Casemil'O da Costa concluir assim um dos leilão rottlizaclo.. 
topicos dtt suaEo;posiçllo e Oontas:-«Hosanor~s Mas .. , Sr. Presidente, eu vou concluir ..• 
á S. Paulo Rail\vay pela sua victoria !Pcza· Presinto que V. Ex. vae advertir-me de que 
mes a vós, Srs. aecionistas, pelos sacrificios a hora. regimental está terminando, e, quem 
dos vossos direitos e hÇJ.veres!».; e §lV-Accor- sabe! de que estou entrando no quarto de 
do com o Sr. Casemiro da Costa na triplice hora de tolerancia. Eu vou concluir. 
qualidade-de representante de si mesmo e No ponto de vistamoneütrio a questão que 
de representante da Edifieadora e da União sobrepuja a todas as mais na. liquidação for
Sol•ocabana e Ituana-que deu e:n resultado çacla da Companhia União . S.orocabana e 
não constar até agora si elle prestou contas, Ituana é a de saber-se : ~Qual o preço de 
ou não, aos syndicos, da renda liquida da uma obrigação ao pol'tador, cleb.enture~, 
Estrada, nos annos ele 1901, na importancia. em uma liquidação fo!'ça_da~ 
de 5.263:713$073, de 1902 na de 4.826:561$295, A esü~ questão estão ligadas .outras varias 
que r~unidas formam a de l0.090:274$368;e fi- de grande alcance ju~idico, para cuja so
carelleembolsadodaquantiade_4.017:122$621, lução se deveria aproveitar a,op.portunidade 
de que .elle acct1sou a União Soroca,bana e par.dnvom.(r:se·na espeeie o poder judicial, 
I~uana deyedora,, á Edificadora, ·no ba.lancete e na genert,lidade .. o PoderLegislati~o .. PC? r 
de 8 de feve:refr9 de 1903.; .. . mil19-a p,arte a:(fecto e~ta~ - ~o p_qd~r Jt!<li ... 
' ,Augmen tando c os seus ·lia veres na liquida· . ~ia!:- ' . . . . . . . . . . . ... , o - -, _ 
ção forçada pela éorrip1•a de dividas para do· São exigiveis os títulos ao pQrl,adqr ern~t,'! 
minarem nas pOssíveis reuniões de credores tidos depois da lei n. 1,083, de 2~ de agosto 

Vel. IV - l 
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d~ 1860 ,(art. 1°, § 10), mas antes da lei . « ••• a Commjssão de Constituição, Le 
n. ::3.15{), . de- 4 de '" novémbro de '' 1882 gislação e· Justiçã'; examinan-dõ "~os 'vale~r 
(art. 32)? . . . debentures e OUtroS papJiS de creditô de. 
..... ~ã.o hy.pútbecaveis .as estradas de ferro dé $500, 1$, ~; 5$_ e 1 O$ emittidos por ' va-

. . ~-e~c~s.s~o ·go:v:ernamen.tal ·? com a>affirmaçãó rios proprietarios de fabricas e algumas. 
d~: ·que-~ : -obrigação. ao portador só é mdgivel ·sociedades_ a~ónyriiãs e offerecidos com 
efD.liquid.ação .. forçada, pelo preço por que esta iD:dicação; t~ndo erri vista aS .dispo· 
foi ,.emittirla e não pelo. valor nominal noua- sições dode·creto ilo Governo ;Provisório. 
~stampado. n. 164; de 1 .7 .. de - j~*eiro · ~e- 1890, · pro-

Sem pretender discutir aqui essas questões, nuncie o seu Juizo · sobre a conveniencia,. 
nego; a. exigibilidade dos titulos·ao portador, e legalidade dessas êl;Í:lissões; propondo. 
emittidos em contravenção ao § lO do ·art. 1 o as medidas que julgar convenientes para . 

. da,Jei de 1860, assim· como a dosemittidos fazer ~essar tal ab ~1so,caso o J]econheça.>.' 
depois .·. da lei ,de J 88~, .'que, , po.r. . não· :terem t 
sjdo. substituídos, ou- resgatados, · .ainda. se Es a comm~s::ã.o; então ~omposta dos Srs . 
. acham em· circl,llação-. Deputados Gly.cerio, president~, Chaga~· Lo-
. A; lei Q.e.l860. é élÇl.rissima _quem emitte bato, relator; Felisbello Freire; Alcindo Gua·· 
oscripto com promessa de pagamento ao -por· nabara, França . Carvalho e Julio· de- Mes. 
tador, seja qual fora. denominação que dê ao quita, tomando conhecimento da ind~cação· 
e_sçripto. si não tiver autorização do Poder que o Sr ·· Deputado Bulhões, formulou .em 
:J:.~gislâ~ivo, .fica sujeito á multa .do quadru- odio a vales, clebentures e outros papeis de 
pulo . do seu valor, a · quàl recabirâ integral~ credito, com promessa de. pagamento ao por· 
niente ·.tanto sobre o emissor como sobre 0 tador, e para a respectiva repres~ão, fo.rmu~-
pór"tador; e não é m,erios. claro,o decrQto. re· lou o projecto n. 138-1892 que . 
gulameiltarn. ~.094, .do. Ipesmo. aono, que «Estabelece as condições em que:·póde 
a.ssifi?.. dispqe no art .• 3o,:.- · ser exercida a faculdade conferida ás 

:. <<As -· autoridades ·judicia?·iv.s. ou admi· sociQda.des anonymaspelo art. 32do de-
; nistràtivas, sao· obi'igadas, sob pena do ereto n. 164, de 17 d:e jaJ?.eiro de 1890; 
art. 7° da lei n. 1.083 (multa de 100$ a marca opraso d~ util anno para ó reco-
1 :000$), "participar ás autoridadessupe- lhimento,_pelos emissores, dos bilhetes 
riores, e estas ao Ministe,·io da Fazenda ao portador:·· emittidos .·megalmente ; e 
e aos presidentes das províncias, 0 pre- autoriza a Gove1•no a emittir notas de 
paro e tentativa da emisscio de taestitu- $500, 1$, 2$ e 5$. novalor de 5.000:000$; 
los, ou a sua existencia na circulação, e recolhend_o igual somma om notas de 

,. app1·ehende1· ex-officio os referidos bilhe- 50$ pal'a cima.» 
tes e escriptos mencionados no presente O projecto da Camara, · submettido ao pa-
artigo, lctvrando de tudo o.uto que será recer das Commissões de Finanças, Justiça EY 
remettido com a.s · competentes in for- Lef;islação do Senado, então composta dos 
~ações á l'espectiva autoridade para a Srs. -Senadores J. Salda-nha Marinho, presi
imposição da multa,» dente, Ruy Barbosa, relator, Monteiro de· 

·:.:Isto ·quanto caos. títulos emittidos depois da Barros, Domingos Vicente, Aristides Lobo, 
lei de)860, mas antes,.da.lei de 1882, Joaquim Murtinho, Ramiro Barcellos, Q. Bo· 

Agora, quanto~ aos títulos emittidos depois ca.yuva, Gomensoro, Nina ·Ribeiro, foi ·POl" 
da lei de 1882, que,: por não terem sido sub· estas substituído, mediante parecer da. fas
stituidos ou resgatados, ainda se acham em cinante elaboração do 81•. Senador Ruy Bar
cií•culáção. · bosa, sob n. 275 de 1892 (Proposição da Ca·· 

Dispõé a. lei n. 177 A, de 15 de setembro mara dos Deputados, n. 34, de 1892), 
de 1893, no · O substitutivo do Senado que, approvado. 

, . «A1•t .. · 7o; .R' ;narcado . 0 1J,·u.so de séis pela Camara, subiu · á sancção ·. presidencial, 
.... .; me>&es. da .promulgação da p 1·esente lei, é a actual Lei n. 17:'7'A, de :15 de setembro 

a.tlm de que os administradores -das so- de 1893, que ,«regulâ. a einissão. de empres-
' CI~DADES ANONYMAS RESGATEM: OS SEUS timos em Obrigações ao p01'tador (debenturú} 

TiTULos. AO :PoRTADOR . (debentt.wes), que das companhias ou soc.iedades anonymas.»: 
não. estiverem nos térmos dos a.rts. 1 o e . A lei n. 177 A, 
·2o, sob as penàs ·combinadas no art. 3°: , no < art·. 1.0 : 
§lo.» . . . 

Faculta ás . companhias ou sociedades-a. no~ · 
· ·~ : Como sabe a Cama1•a, a Lei n. 177 A nas- nymas a emissão de emprestimos .em obriga.-· 

céu {te uma indicação de 1892 do Si•. Depu~ sões.ao portador (debentur<Js), com fiança de 
tado.I:.eopoldo de Bulhões~ actual Ministro da todo oactivo>e bens sociaes, «pre1erindo·ou
fazenda, para que tros ·quaes~uer titulos de diyida», ,mênos ~s-
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qe·h~-pritfieea, <!-IÍ~ié~~~s~ e penho~ . ~t:Iteri?re· E o art. g()·i·evoga as disposiÇões-em con-
r~ularrneote inscr1pto,s, SOQ prevut. dellbe· trario, 
ráção do accionistas que r~presentem me- São, po1•tu.nto, tão.illegaes as obrigaçõe~ 
.tade, paio menos, do cápital social, em a!> portador (debentU1·es), -emittidits depois 
.reuhião em que e~tejam representados tres da lei de 1860, como as cmittidas d-epois da 
. quarto's desse capital~ devondo, sob .· pena de lei de 1882, ainda não l'esgatadas na actua
. nqllidade em pro:veito dos obrigacionistas, !.idade. Todas o.:;tão hoja debaixo de uma 
é:xarar-se na acta as !!OndiÇPes essencín.es da mesma. sancção legal. Os juizes são obri

. emissão e publicar-se ame~m~ acta: na fol~a gados a apprehehdel-as ex-officio, ·e os pro
offi~ial e e.n;i uma ~as ,de mp,10r mrculaçao ·motores publicos a denunciar ; o emissor e 
do logar.; · o portádor · dellas para a. imposição judicial 
·. ·· . . ·. · . ')o. .. das pena.s de ·multa c prisão ao emissor, 
no art. '~ · e sómento de multa ao portador, porque 

· Préscreve· qve ·ôs admhüstradores das sei~ · é preceito do decreto n. 164, de ·1890 (Lei 
,ciedades emif:soras, sob ·pena de poder ser das Sociedades Anonymas) no «Art. 30. 
-pronunciada a ó.ulltdado da emis~ão, em- Em todos os crimes de que trata ·este da
. beneficio dos obrigacion1sias, annunc1em, por cr~to caberá. acção publica.» 
manifesto ·na folll'a. officia.l e numa. das de E estão neshs condições de iltegalidades 
maior circulação do logar, os dados existen- todas as obrigações ao portador quer emit
ciaes da sociedade que adminis~r~m, com a:s tidas pela Companhia. Ituana, quei· emit-

. condições do emprestimo a emlttir om obrt- tidas pela Companhia ·sorocabana, quer 
· gações com a· caracteriza.cão ·que estabelec~, emittidas pela Companl1ia União Sor-oca

e mais com esclarecimentos sobre a. actua.ll- baila e Ituana, em que se fundiram as dua,s 
_dade. . das suas finanças e dos emprestimos. primeiras, com excepção apenas das ultimas 

· ant~riol'mente co:qtrahidos; 300 mil emittidas · pela Cornpanhia União 
rio art. 3o : Sorocaba.na e ltuana. para regularizar emis-
Com-.-m····· in.a· contra .<luem emittir, sém auto- sões autorizadas e substituir obrigações que 

. já circulavam. 
rizacão do Póder Legislativo, escrip~o c<;m- Não caba, entretanto, nenhuma · culpa, --tendo . promessa . de pagamento em dmhe1ro 
ao portador, ou com 0 ho!lle deste em branco, pela existencia em circulação de debentt~1·es 
as .. ·pan.as .. de multa do quadruplo de. seu valor illegaes, á directoria.'- João Pinto; qua ob-

. · 4 8 t teve, em 19 de dezemlJro de 1896, a reforma e· de prisão simples por a mezes, 8 con ra dos estatutos, para ficn,r autorizada a regu, 
o portador de tal cscrip~o, de multa do qua- Iarizar · todas as omissões anteriormente 
druplo do seu. valor, somente; - feitas, c®mo se vê destas· disposições : 

- no art. 4o : .« Ál't~ 6. 0 A Companhia poderá. emit· 
Crêa, nos l'egistros hypotheca.rios,. em tir titutos ao portu.do1• (debe~~tu,·es) at6 a 

livro e~pecial) a inscripçã.o dos emp~es~unos importa.ncia do ~eu ,capit<~~ subscripto. 
om obriga{;ões ao porta?oL•,_com .dlreito de § 1. o A importo.ncia . dos deb,et~tu1'e« 
preferencia ~ontt•a terceiro, mclustve co~tl'a actualmente om circulação serd dedu-
emprestimos-· que se . inscreverem posterlOr- zida_ da quelwwue1· de se,· · emíf.ticla nos 
mente · e a inscripção e"'entual dos bens otfe- · termos do presente artigo; 
recidos' em hypoth3c·~ a b_an~ficio da c>omrnu-
nhão dos futuros obr·Igacl;)tnstas, que se tor~ § 2. o O emprestimo por emissão dos 

d · · b deoentures, ou por outra qualquer fórma, 
nará definitiva no prazo e . ~elS mezes, so _será .Q'arantido IJelas prol)l'ied-.tdes, di-pena dé pe1·empção, pela. mençao, á. margem, u 

do_ ac.to_d_efiu.itivo.d.a .... hypotheca; reitos, privilegias e renda da compa-
. nhia, salvo a que, por força dos con

tractos em vigor, já· houver sido dada 
em garantia aos . portadores · dos de~en~ 

- -no art. ·5(): · 

: Declara valida a proposta de accórdo accei
ta . e assignadá por o brigâ.ciontstas que .. repre
seiitéín maiS 4e ~/3 .. d_o P,~]?i~o t~~al em1tt1do. 

Nãó leio o art. 6° e o seu. paragra.pho 
unico pol'que mais adeanté V' ou · comparai-o 
te:xtu~lmente com o~ artigos du.lei que lhes 
deram Ol'igem. . . 
. . Não;e~~~~' o· ~ri. 7, porque o · li inteit•o. 

Õ' ·a:.r.t. so mandâ. substituir 5~000:.000$ 
.. em.' notas· de · 50$ para ·cima . por 5.ooo:oOO$ 
···eri{Ii.otas de $500, ·1$, 2$ e 5$000. 

, tures·actuaes. . ' 
Art~ ·7 .o· A imJ>o~·ta~ci~ qt_Ié 'fo~~ levan-

·hda'po:r 'em~ssão de debentw·es se,·á ap
plicada à · consolidaçcTo das _dividas .le .. 

. galmente ciontrahidas pela . companhia. 
medeante convenção corn os respectivos 
credm·es, e bem . assim â . constru cção do 
p~olong~mento da estrad~, acqui~içã.o e 
remonta do roate1•ial fixo .e .rodante! o 
ás' demais obras necessarias~ 

··-·········-····-··-············ ···-········••'• 
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- Art. 59. As -obrigáções a.o porta,dor 
(debentw·es), queforememittidasde con
formidade com as disposições destes 

· esta tu tos, ·serão_: assignadas pelo presi 
dente ou secretario da. Companhia. 

-· · · · · 'Art·:.· 62: ·x ·cii~~~t~1:i~ ·fi~~- ·â~;ci; · 5~ 
autorizada: 

1. o A contrJ.hir empre.:;timo por omis
são de debentures até a importancia do 
fundo social, nas condições que julgar 
mais convenientes aos interesses da Com
panhia; 

2. 0 Para poder contractar, quando 
julgar conveniente e opportuno um em
prestímo que tenha por fim converter a 
diviua. da Companhia por debentto·es de 
g 50 em outra de condições mais van
tajos;\s aos interesses da Companhia; 

3. o Para proceder ao resga.te total ou 
parcial dos debentures de 100$, quando 
julgar _conveniente. 

.-........................................ . 
Art. 66. Os debentu~·es, comquanto ao 

portador, podem p~tssar a nominativos e 
vice-versa, _ pagando _ os portadores _ a 
taxa que, para tal serviço, foi estab3-
lecida.. » 

Tu.mbem não (;abe nenh·uma culpa.: por 
esse motivo, á directoria Casemiro da Costa, 
quo diligenciou, m'esmo com prejuízo dos 
a.ccionistas; valorizar esaas emissões, po1' 
meio do um accordo com o Governo da 
'Uoião, com o governo do Estado de S. Paulo 
ou com os credores, lembrado aos syn

. dicos por um memorial, que a estes apre
sentou. 

Mas cabo culpa inteira aos portadores de 
debentw·es quo, suppondo-se com hypotlfeca. 
valida e prioridade . de inscripção .. sob1•e 
.trechos de Estrada. de Fer1•o com matel'ia.l 
:fixo e rodante, que de sobra lhes garantia o 
pagamento da totalidade do emprestimo 

. com os seus juros e commissões, não se con-
formaram com o resgate que lhes foi pro
_posto. 

Mas cabe culpa inieLl'a aos portadores 
.d,e debentures que, sabendo que pertencem á 
co~anhia emissora os títulos que se acham 

_ eni .· seu poder, em caução de di-vida. .par
-; . ticular de um seu ex-director, não se ar ris· 

_câram a ficar sem .elles em uma tentativa 
:.D_de.:. súbstituição,. nem mes~o em uma ~~n
'< tatlva de l'ecebimento de JUros, que foram 
: pagos durante alguns a.nnos a portadores legi
. timos de -tit.ulos congeneres. 

!v.{a.s cabe .·• culpa-inteira aos que se conten
t_aram- com os primitivos títulos il!egaes, 
ou com cautelas .. provisorias, que 1;1ão se 
·apressaram em substituir por definitivos; 

Mas cabe culpa/ inteira aos syndicos: que 
rejeitaram o prJjeeto de concordata. lem
brado pelo Sr. Cascmíro d;1 Costa, c machio. 
nara.m eontí·a a proposit11ra de qualquer 
accordo co-ni Os gpvernos da. União · e do 
Estado, e de qualquer concordata. com os 
credores. . ·- · · 

E' lJem que soffl•am agoea os improviden
tes e os m ·:~chinadores a consequencia. de 
su1s imprevldencias e machinaçõcs- que é 
a decretn,ção judicial da nullidade dos ti tulos 
de que são portatorcs com a extincção da 
hypotheca que, como accessorio, segue a, 
sorte do principal, por assim o determinar 
o decreto n. 370, de 2 de maio de 189). 

«A.rt~ 226. A hypotheca extingue-se ; 
§ l. o Pela extincção da obrigação 

principal. » 
Reconhecidas não só. nullas, mas ainda cri

minosas, as emissões anteriores, a, de300.00.0 
debenttwes para a l'egula.rização e resg(lte ·de 
emissões anteriores, fica,com rehç~o a estas, 
sem importancia algur~a, a proposição inter
rogativa que eu me :fiz: -São hypothecaveis 
as estradas de ferro de concessão governa
mental ~ 

Tocarei, entretanto. a. inda que -de leve, 
nesta questão da hypothecabilidade das es
tradas de ferro de concessão governamental, 
pela importancia q-qe eUa tel'ia com rehtção 
á emissão de 300;000 debentures,substitutiva 
das anteriores emissões, si esta emissão sub
stitutiva tivesse sido inscl'ipta nos registros 
hypothecarios . das comarcas atravessadas ou 
attingida.s pelo ferro-vin. SorocabaD<\ e Ituana 
e nos . registro~ hypothecarios . das comarcas 
em que a mesma ferro-via tem privilegio de 
zona, Ot\tl'os direitos e bens pertencentes ao 
seu . a c ti vo. 

Começo por declarar fó1•a de duvida a hy
pothocabilidade das estradas de fer1•o, con
struidas por particulares em terrenos de suas 
proprieda.des particula,res, (está claro que 
não considero terrenos de propriedade par
ticular · os que os gove1•nos concedem e os 
que se desapropriam para a construcçã.o dos 
caminhos de ferro), e por distinguir quando 
são de quando não são hypothecaveis as 
est1•adas do ferro de. concessão governa
mental. 
· Não me preoccupo com a hypothocabili

dade .das que são hypothecav eis: preoccupo· 
me çoin a hypothecabilidade das que podem 
ser .e podem não ser hypothecaveis. 

C,ons_idero hypotheca v eis · as .. estr~das . de 
ferro de concessão governamental, desde a 
dat~1. da sua concessão até .. a ·data prefixada 
para o seu_)'esgate; e não hypothecaveis dahi 
OJD. ,deant~ _até a s.l,l~ rev;e3r·sª'o, com ou sem 
~llcl~mniz_ação, ·P;lora o go:ver:n.o con~edente, 
salvo prévia ~utór'iz~ção des_te. · · · 
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Reconheço a hypothecabilidade em um 
caso, porque vejo na concessão de estrada 
de ferro um contracto emphiteutico, em que 
entram, de •· um lado como outorgu.nte, o 
Governo concedente que se reserva o domínio 
directo, e de outro lado, como outorgado, o 
concessionario~ que adquire o domínio util, 
pelo facto da concer:,são, e o decreto n. 169 A, 
de 1890, declara, no art .. 2° § 1° que póde 
ser objecto de hypotheca : 

«0 (lominio util dos mesmos bens (em
phiteuticos) independente da licença do 
senhorio, o qual não perde, no caso de 
alienação, o .direito üe opção.» (Art .. 133 

§ 3° do decreto n. 3i0, de 1890.) 
E verifico, no outro caso, a não hypotheca

bi idade, porque pode não cónvir ao Go
velrno concedente, juiz da. oppo1•ttmidade 
do resgate, desde a data prefixad 01. para 
este até .a data prefixada para a reversão, 
que o concessionai·io. sem a sua prévia auto
rização, contrahtndo emprestimos hypothe
carios, por exemplo, para fazm· obras de 
luxo, que :.tugmen tem a importancia a pagar 
pelo resgate, sem coJntudo tmgmP.n!:ar a 
renda ela estrada, ou Jlai·a fazur prolonga
mentos ou ramae.s, que, aLém do tmgmontar 
a renda da. ostrada,para o calculo do resgate, 
ainda pl'ejudiquem a renda de cutra., ou de 
outras estradus no goso de garu.ntia de 
juros, de subvenção kilometrica, ou de outro 
:mxilio do Governo concedente. 

Não h~t l'igori:3mo nu. opinião que sustento 
sobre llypotllecabiJidaclc das estradas do 
forl'o; ha oonciliacão ontre o que se dispõe 
sobre hypothccu.biliuude dollas nas leis hypn
theou.riail, e o que so dispõo sobro ollas nas 
Lols especlu,es e contracto~ quo u. ellas so re· 
fe1•om. 

Si minha opinião so uxtremusse sondo o 
l'esultado da leitura e não do ostudo das leis 
especiu.es o i:ontractos sobro estrauas do 
ferro, eu não distinguida o C[tSo om que as 
estradas de ferro, de · concessão governa
mental, são hypothecavcis do caso em que as 
estradas de ferro, de concessão governa
~ental, não são hypothecaveis. Sustentaria 
que são bypotbeca.veis as estradas de ferro 
construidus por particulares em terrenos de 
suas propriedades particulares, porque o de
creto n. I69A duelara que l)Odem ser objecto 
ele hypotheca, no art. 2°, 

§ lo, • • • • • • '• • • • • • • •• • • • • • • ••• • • • •. • • 

das, nem arrendadas, salvo prévia. autori
zação do . Governo concedente, e o citado 
art. 2. 0 declara no 

§ 4. o Só pode hypothecar «quem. pode 
alhear. Os immoueis que nc1o. pode'ln se1· 
alheados,NÃO PODEM SER HYPOTHECADOS. >> 

Argumentando assim, e ve1;ificando que a 
Companhia Ituana. a Companhia. Soroca
b<1na e a Companhia União Sorocabann, e
Ituana, em que estas se fundiram, hy
pothecaram as suas estradas de f~rro, de 
concessão dos governo& Federal e do Estado 
de S. Paulo, respectivamente sem as ne
cessarias autorizações, por prazo ;excedente 
da data prefixada ptm1 os respectivos res-. 
gates, como tudo bem se vê das escripturas 
hypothecarias, concluo poe affirmar convi· 
ctamente que, por mais esta razão, são 
nullas taes hypotbecas, inclusive a que ga· 
rantiu a emmissão de 300.000 debenturesr 
substi tu ti v a de anteriores emissões. 

Mas, mesmo que. por excesso de cundes
cendencia, explicavel por algum motivo de 
equidade, osjuizes não quizessem decretai', 
por falta unicamente da prévia autorí
zaçã.o dos governos concedentes para u, ou
torgD. da hypotheca, a nullidado da garantia 
hypothocaria referente á omissão dos 300.000 
lleberthwes, ainda assim entendo quo não 
haver<L condoscendcncia judicial co..paz de 
afli·ontai' a lei, em beneficio dos podorosost 
mandando pagar obrigações u.o portador1 
excluídas do boletim das cotações du, Bolsa 
po1· falta, da cu.racterização legal, e por per· 
toncorom a emissões ct·ilninosas, ainda assim 
entendo que não haver:\ conllescondencia 
Judicial cu.paz de manter, em pt•ejuizo dos 
terceiros, que são os creLloros chirographa
rius o us accionistas, a, classificação dada 
pelos syndicos e homologadtt pelo meritis
simo juiz da liclllidação forçada, aos titulos 
da emissão de 300.000 debentw·es, de obri
gações ao portador com hypotheca sobre de· 
terminada parte das linhas ferreas c do 
material rodante da compn.nhia liquidanda, 
nem mesmo de classificar esses titulo.s de
obrigações ao portador temlo por fianÇa ·todo 
o actiuo e bens da comp;anhia, c0nforme o 
§lo do art. Io da lei n. 177 A, de 1893. 

Darei em l'esumo a razã.o por que não con· 
sidero nem. hypotheca1·ia, nem afiançadfl., a 
divida proveniente cta emissão dos 300 mil 
debentures. 

« As estradas d.e fel'ro comprehen· Os cmprestimos por obrigações ao por-
dando todos os seus immoveis, accesso- tador, facultados pela lei n. 177 A, só .valem 
.sorios, material fixo e rodante.» contra terceiros, tenham ou não garantia 

hypothocaria, antichretica ou pignoratícia, 
E c1ue não são hypothecaveis as estradas de depois de inscl'iptos em livro P.special do re

fel•ro, de concessão governamental, porque gistro hypothecario das comarca~ ila sltuaç~ó 
as leis especiaes e contractos sobre ellas dos bens, direitos G ·acções pertl!ncoftteil &Q 
preceituam que ellas não podem ser alhea-. activo da compánhia emprestante. 
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A1tei•cl~~.~·4~: ;:~~m .• :. b.~:.~.mg::al 'd .. ~s' ~.y-l a~~:~::lf~i~~~. ~-r~~~; dt,h~~.·à.pi~~g~. \'::~ ' 
pothecas haycra um hvro~especial des-' ·· · · · ·· · . . · 
tinado áinscripÇão do_s émpres_timos em : . « Art_. 1. o .. : • • • • • • • • • • • ..... ·.H.~.~-. 
óbrigaç·õe.s ao port:tdOI', contrahidns pelasl § ~·o As soci~da.des a~onymas que ~on-
soc.iedades anonymas! trahirem bes emprestt!_Ilos (em obt•Jga-
. · · çõe3 ao portador) poderao abonal-oa as- ' 
~-: ;< '§ '{'.'o. A. ·~;i~~id~d~~ ~~ti:6 ·~s ~~~i~~· d.~ p3cialmeri te com· hypotheca~,an.tichreses 
~briga.ções emittidas por uma companhia e penhores, ficando fóra do commercio, i 

se firma pela .ordem. da inscripção nos nesse caso, só nelle, os -bens especi-ficados 
termos deste artigo. .. . . . . . . em garantia dessa.s operações. . . 

NU- inscripç(ío e transcripção respe-
« A inscripçlto. B ESSE~CIAL p~r'l·a. esse ctiv.l se obse1·oa,·á ·o disposto._no-decreto. 

fim,· assim c.omo . . f'ARA i. I>REFJmENCI.t\, 1~·. B70 . de 2 de maio de 189), SEM:. P-RE~ · 

CONTRA TERCEHtOS; .. JÚIZO do e:;tabelecido neatu, lei' a.rt • 4o ~ » 
· § 2:o Abe1·tâ a sitb"sc'1•ipçiio de ·um em~ Di~põa este d~~reto no 
prestinto :em obrig:l".çõe~ ao:po1•ta.dor (de- «Art. _I,o ••••••••••••••••• · ••• ·•·• · ••• ;. 
·uen·~üres)·sobre·garantia hypo:.heca.ria, os § 2.o Désle a installa'ção ·do registro·' 
directores· da sociedade ·reque1·erão ~mn~e- :geb.l nos' termos da lei ·n. · 1.237 e de.; 
diatamcnte a ins·c1"ipçcio eventttal dos ereto n. 3.453 citados e do presente de· 

· bens -offerucidos em hypotheca, a bene- ereto, realüam-se todos os ef!'eitos 1"esul-
ficio dos pot•t.adoros desses títulos ; pena : tantes do ,·egistl·o· dos títulos, que pala lei-· 
de 1•esponderem ·pot· .. perdas e damnos são suj'ütos a ·esta formalidade, PARA 
para com os pr~j•I.iicados pela demora. vA~ER ·coNTRA TERCÉJRos. 

<<'!~ A hyposhe:!à. últeriorm·ente côri- ..........•.....•.. : . ......•.. :. ;', ·'· •• 
stituida decorrerá da data desta ih~ . Art. 64. Consideram-se terceiros; no 
_scqpÇão'; . ·.. . . ~ "; . . ·:; . ,; sentido da' lei, todos os que ·não . forem 
.. « II .. Aü~scJ~ipçr.ro to1·nm·-se-ha defihitiwi partes no coritra.cto ou seus-herdeiros·.'· ···. 
~o In-azO' de seis rn.ezes, sob. PENA. DE PE:. Art. 204. Si "OS immoveis· hypothe-
ItEl\IPÇÃO, pela, menção, á maTgom, da c:i.dos pelo m"\Smo t-itulo forem: situados 
data·· do acto definiti·"o da hypo!heca ; em di versas comri.I'mts;· a hypothe'Ca serà ' 
:ficánrio sólidarhimente responsaveis para inscripta em toclu. .. . 
com· os credores ·preJudica.dos ·os adrhi- Art. Si um e o mesmo immov.el for 
1listi• . .tdores ~a sociedaíle. · situado em co1Jw1·cc!s. Íimitrophes, a in-

.. Pelos termo.s ex'preasos ·de.:~io. al•Gigo: se v~~ sc~·ipção ~e~á log'a1· em todas ellas~» 
'ri fica não só quo d 4s,~encial a. inse1·ipçr.To dos :Acob.ertado com . a r.larÍda.de impertu.rba• 
omprestimos . em ob1•igaçõ~.s .qo port:ttlol' vol das dispos!ções legaea que ahi ficam, s6 
para qne tenham lJI'e{eJ·enda oqnt?·a te~·c~i- me resta l'eclamal' dos' que:me ·oLqrem e dos 
ros, como t~mbem quo J essorlcial. "inseri-. tribtinaes judicia.rios a respectiva applicação .· 
pçao - dos bens olf'erecido$ .em .lblfpotheca. á 'liqüidaçã.o · força:d.-a da. Companhia · UnT~o·· 
a beneficio da commun.hão dos . futtir.os por- .Sorocaba.na e -!tua. na.:,- · apre~entando'lhes a 
ta.dores ,dosses titulos,.-::-:- que ·.torna..r:$.e-.ha pt•ova de que não. fora~n ·reg~larizados :pelo 
cloflr~oiti"a, ; no·· prazo de~· seis : mezu.s.. sob resgate, dentro do prazo: de·:sers mezes, mar
pena da inscripção eventual, e. com ella a cado no art. 7° da lei n. 177 A, ·nem poste.:. 
hypotheca, se tornar per·empta. . riol'mente, os emprestimos em obrigações ao 

Veritl.ca-se . t.l.mbem . que nã..:)... s.ubsistirá portador· contrahidos pela Com!nnhia ltuana. 
a reponsabilid~·te. sql:i~a:t;"h· da socied.~de em,·. e pela Companhia ·Sorocabana, ·nem' foram 
prestante e · do_s seus.· administradores: para insm•iptos eventual e definitivamente, de 
com os credor33 .j_n~ejudic(l.dos, dep;Jis do accordo com .essa lei, ·os- contt•ahidos -pela 
prazo de seis mez::Js marQado pa1•a a perem- Companhia Uniã.p Sorocaban~ ·e Ituana, ·em·:. 
pçãot:i:vorque, dentr.o d~lle, . . que se flmdiràm aquellas.· . ' ·· , 

: ((§: 3. o 'Qualquer óo't•igâéionista po-· Ess). prova consiste·· ·n~::~ certidões ·negati-
der·á pr.:>mover a inscripçcro d'O·einp' 'res"- vas, qu~·· exhibo, dos offi.cia~s do reg1stt•o 
· hypothocario das comarcas de onde partem, (1.~o.e sqnar as.lacun~s, ~~~reg_ularidades por onde passam e aonde chegam as e.st1•a-

ou. inexactidões occorrida.s, na .inseri· das .de fe~ro. da, compa.nhi.a liquidaqda... . .~ 
)Jçtto feita pelos directo;·es .» Não. ha inscrlpção algurna .de emprosti- . 

:E, d:epo.is deue, a· culp~~o da não fnscripção, mos :com obrigações ao portador, oontrahi· 
ou .. , dQ.~, q~feitos que .tenha. a ioscripção, é dos .pela. Compauhia It.ua.na,. pol!lo Companhia . 
comml,lJr+ .da_ socied,a;:e, emprestant'3,. da sua Soro9aQ~ua, .ou. pela Companhia União Soro- . 
direc1oria e_<i()S· ()_}~t·igacionisbs~ CLL,~í,\Da~ ~_;Ituana: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:12- Página 37 de 138 

APPENDIEJE 39' 

Na linba ·': da; : ·capital do' Estado ·de sãó títulos com os juros ·de ·6·0 /o ·até a decretaçã.ü· 
Paulo a Bóituvn. (coma.rc1 de Portol!eliz), ·da. liquidação forçada. . _· .. . 
nas comarcas da Capital, de s. Roque, Soro- · Mas; felizmente pará. '.ós credores,~ princ.i

. caba e Porto Feliz; . palmente pàra os accionist!l.s .d<;l_ CCouipa;nhia 
· Na linha a - prolongar~se de Boituva a Ita- União Sorocabanae ltu~na, J:J.a . ~e - ~er. L\nllJll
·raré, .nas comarcas de 'f.atuhy, I~apetinio.ga., lado, si houver justiça. em. tios~a J:l.~~'t~ia, 
-<:::apão Bonito, Faxina e .Itaporanga; ~orno ceaio que ha o proce.sso da liquidação 

Na linha prolongadt\ .de Boituva a Tietê, forçada reqnel'ido_ pelo Banco da Republica., 
·na comar·ca de Tietê; c coritinua~o por estes ·,e pato Thesouro~ Fe-

Na linha prolongada. 4e Cerc1uilho _(co- deral, na. qualidade _ de · syndicos, para dar 
marca de Tieté) a Agudos, nas comarcas de Ioga'r a, um outi.•o procés~m amigavel e· oqui .. 
Botucatú, S. ·Manoel e Agudos; · tativo de liquidação, j<t que o Eshdo de São 

Na. -linha a p1~olongar-se de Capão "?onito Paulo protestou pelo seu direito de 'opção de 
(comarca·.de BotucatM a Tibagy-, nas comar- consolidação~ ou de resgn,te· com rela.ção ils 
cas de ·Avaré,· Pil~ajú e.·Santa ,Cruz do . Rio estradas de ierro dessa Companhia, na epoca 
Pardo; · . . · · contra.ctua.l, que começa do dia 24 de maio 

Na linha prolongada, de Jundiahy a São do anno entrante de 1905, em deante .. . 
Pedro~: (Estrada de Ferro Itua.na), nas co· Mas, . apeza.r de tudo, mesmo que a justiça 
marcas de Jundiahy, Capivary, . ltü, Piraci- não dê po1• nenhuma das irritantes nullidades 
eaba e S. Pedro: · qúe viciam a liquidação fot·çada, para 

Mesmo_ porque, exceptuadas as con1arcas sômente fazer justiça aos pedaços, sobraril, 
·da ca.pitla.l, de Itapetininga, Avarê, Santa asseo·u~·o eu, confiado na legislação vigente, 
Cruz .do lUo Pardo e - J~ndiahy, oqde ha o dessa infeliz liquidação, dinheiro,~ !lão pou
livro especial destinado âs inscripções . dos co, para se.1• partilhado pelo3 accionistas, 
emprestir;nos em obrigações ao portador depois. de _p~go tn~o.o pa_s5iyo judicialm~ntQ 
~de_bentures), .exig-ido pelo art. 4° da lei verific~do. , . . . . . 
n. -177 A, mas nãp ha n3nhuma inscripcão Concedendo por . hypothese, e h_~p.ot'1~sc 
raferente á • companhia .· liquidanda, ou ás que não . revela a .. confi;t:nça q:u~ se dã'r~ ao 
suas ·. antecessoras; . em toda.s as outras co- Poder Judiciario, qu~. o tribunal para o qua.l 

·.marcas referidas não ha livro especial pua sobem os autos da. lictuidação forÇada, em 
as in~cripções de taes emprestimos. gráo de a.ppella.ção, onde tudo se discute ·~om 

amplitude, considera. . válidas todas, a.bsolu
E.disseram os syndicos, respondendo. a uma tamente toda~ as obrigações _ao por~a.dor, 

. das _minhas. ~eclamações a fi. 2. 075 dos autos: emitt.idas pela comp::tnhia.liquidanda e ~ uas 
«Das escripturas juntas se vê que· os antoces:10ras, o rts manda paga.1•, o que me 

emprestimos fora.m devidamente ioscl'Í· parece · irnpossi vel; dado· o respeito que os 
ptos."» (!! !) ·. · · juizes se devem· ~si _:nos mos, exa~ino qu~l· 

·:: · '· · · : ·. · -· · ·' · o preço das obl'Iga.çoes dess:1 espec1e nas h· 
Devo accl•escantae-:os qfficiaes do. Registro ·quidações forçadas. · . .. · . 

'Hywtbccario de, s~ .Mao.ool e de Itlt ainda Essas obl•igaçõo.~. como 80 sabe, teem :t-l'os· 
não me manJaram as certidões,que lhus pedi, · 1 • 11 11 d p· · • •t'fi - h · . valores: o nomma, que e'aque e quo e as 

. e ~ e - traJu cet .1-1qou que nao a a wsc.rt- trazem om si est1,mpado e pelo qual Hã.o·eHas 
pçao ~o-meupedido. • . .. . . ro.:1gatadas por sorteio, quando ·cotadas na; .. 

Cr~lo que: ~~r:p.onstrel u. pl~n.-1. lu_z que, de. Bolsa acima do · par~ isto é, acima do seu
todas as ~mts~o~~ de debentw.es fmta.s pela valor nominal; 0 venal, que é aquelle que se. 
Companbl~ Un!ao Sqrocaba.na e ltuana . e verifica pelo boletim das cotações da Bolsa, . 
p_el<J,s .. co_mp,anhias _de _q~e ~- ~lia. successor~a.. e pelo . qual são elhs·transmi ttidas de mão· a. 
.a_ em1ssao que na~ é~ c_r.Jm!nosa ~ . a c;los mão, adjudicadas nos inventarios e em outros 
3~0.000 debentu_!es, .- stJb;:,titutiva. das .ante- àctósjudiciaes, e resgtttadas,. quando cütadas 
r10res, .- mas .. nao· t~ndo .estamesn;r<:t ?em..:. a abàixo -do par; , isto é; ··abaixo ·do seu valor 
fiança ,tJ,e .. todo ,o ~<t~.t."'9 ' .~· ben-s. da hqmllaçao nominal, e o real, qut;; éaquelle que por eUas 
for~a.da, nem o dtretto.·d~ , ~eguelta .hypotf~~-~ pagou 0 seu primitivo àdquirente, ~·pelo !w.at 

. c:an~ so~re -certqs e~dete~n;up.adps.bens;de~'ja são ellas a.dmi.ttidas ao pass.ivo nas liqU!da-
hqu!daçao, pgr fal-ta da necessaN&:I.nseripçao, ções forçadás · · ·· · · · · 

· conforme o. c i tad,a a1~t. 4° .~a lei. n. , 1.77 ; A. . . · - ·, - · · 
Por esta fórma deixo provado . que ôs de- Dizem ·a· proposito··c>s syndicos,na resposta 

benturistas a que os syndicos pretendem pa.- a que, ha. pouco, ailludi: .. · . · . · · ·· 
gar i~tegralmonte o,&pital nominal ·e ,juros «Apenas uma. critica nova appa1·ece 
&té final liqulda.ção,·nõ.o passam de ·siniples nesta. reclamação (I aind·.l. hnprocedente: 
cr~dores chirogl'apha~lós, sujeitos ·a rateio; «Nã.o·at~,ondet•tun os syndicos a. qúe'ruf 

. si rate'io tiver do ha.vm•, do capltal reatmente emissões dà , Companhia : Soroca"bà:na-~sãÕ' 

.~mpregado na primitiva. acquisiÇãô dos :;ells to~a.s l'eSiil.taveis · por·sorteio·o, .. c'a;IcúlO:~ 
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,·-_ rarn~n'as .pelo valor nonlinal sem as redu~ 
. . ·cções ou descontos ·.· prescriptos no artigo 

6o,pa.ragrapho unico,do decreto n. 177 A, 
de 1893. · · 

O íllustre · -signatario da. . •1'eclttma ção 
nã.o attendeu bem ao disposto nesse ar
tigo. 

Nâ9 basta, para. ter applicação a dis
posiçãO citada., que o resgates~ _faça poi' 
sói'teio, é mister que haja premio de re
embolso, isto é, que a. emissão seja feita 
a um typo abai:\o de 100; e é o preçG da 
emissão inferior ao do resgate que ex
plica o desconto, o vencimento anteci· 
pado; só por effeito . do sorteio. não se 
justificaria o desconto num caso em que 
todos os titulas . serão _pagos ao mesmo 
tempo, . ou antes, quando o sorteio céssa 
de ter logar como na liquidação forçada. 

O art. 6° diz: 

(< As sociedades anonymas não poderão 
emittir obrigações reembo~saveis me
diante sorteio a p1·eço sltper-io,· ao da 
emissão sem que sujeitos fiquem taes 
titulos, etc. 

Paragrapho unico. Em caso de liqui
dação forçada as obrigações desta especie 
não serão admittidas ao passivo si
nâo, etc.» 

Ora, todas as emis.;ões da Sorô~a
bana. foram feitas ao par; em nenhuma. 
das escriptilras se estipula typo inferior 
a 100. ' 

Logo, deviam ser classificádos, como 
o foram, pelo valor nominal.» · 

·Parece pela sentença de classificação dos 
c1•editos, pendente de appellação, que o me
ritissimo juiz da liquidação forçada confor
mou.;r-e com ·esta resposta dos syndicos com 
quanto consiUeràndo : 

«que, da. escriptura de 9 de mttio de 
1886, emissão de 200$ (papel) da Ituana, 
não consta estipulação de hypoteca ; 

que, no regimen da legislação an
terior a 1890, as debentu,·es eram títulos 
meramente chirographarios. A lei de 
1882, sob o imperio da. qual-foi feita . a 

;,amissão pa.pelda ·rtuana., nem um privi· 
_.fegio da v a ás debentures, >> 

e que anullidade que provem ela fálta de es
p~ciftcaÇões expressas no art. 41 do decreto 
n.434,de 1891, enoai't. 2°; § 2°, ns . . l ·a 4 do 
dec1•eto n.l77 A,de 1893>>,e a .do «caso daino
bsei"v~ncia das fm•malidades estatuídas no art. 
2• do çit9:do âéci•eto dé1893 • até o~ 3° inclu
stv:a,J:ner.>te>>, só póéle»l ~er aUegàdas <<p.or ql!em 
.for pOl'tador dos titúlos ··se1n os requisitos da 

lei, para o .fim de pedir a restituição das en-
tradas»; . e 

<<(!116. as • disposiçõ 3S · constantes dos de--
. cretosns.l.083, de 1860, e3~323, de 1864, 
não . são applicaveis ás !lebentures de
-~ 50, cuja emis;,Ito foi ·autorizada pelo 
decreto 6.897, que app1•ovou com altera
ções a reforma dos estatutos daGonipa- 
ilhiaSorocabana de .Estrada de Forro de · 
São Paulo a Ypanema1 com o substitu-

. ti v o do art. 36, que investe . a compa
nhia do poder de emittir _para o res-
tante do capital que .ficou elevado a 
7 .200:000$000; titulas e obrigaÇões espe
cialmente garantidos por todo o aetivo 
da sociedade e pelos juros concedidos 
pelo G0verno da Provincia», 

nada decidisse expressamente. 
Não repizarei a prova de . que são cri

minosas todas as emissões da companhia . 
liquidanda e das suas antecessoras, . que 
precederam á das trezentas mil debentures, . 
feita para a regularização de todas as mais; 
mas direi, entretanto, em consideração á re
conhecida integridade do meritissimo Juiz da 
liquidação forçada, que o caso não é sómente
o de· nullidades que só podem ser allegadas 
«por quem for portador dos títulos sem os 
req_uesitos dalei, pa.rà o fim de pedir a re
stituição das entradas>~, mas é p1•incipalmente 
o de apprehensão judicial de obrigações emit~ 
tidas contra o disposto no al't. 1°, § 10, do 
Lei n. 1.083. de 1860, em circulação contra 
o dispo8to no art. 3° do decreto n. 2.694, da 
mesmo anno de 1860, e no arL4° do Decreto 
n. 3.3.23, de 22 de outubeo .de 1864, e não 
resgatadas contra o disposto no ar·t. 7° da; 
lei n. .177 A, e de remessa das mesmas
obrigações ao Miriisterio Pttblico para a ob
servancia do art. 30 do decreto n. 164, . 
de 1890~ 

Direi mais ainda que as disposições citadas
são applica.veis mesmo á ·emissão dos deben
tures de ~50, que a sentença considera au
torizada pelo decreto n. 6.897;de 4 de maio de-
1878» que approva, com alteril.Ções,a reforma 
dos estatutos da Estrada de Ferro de São 
Paulo a Ypanema. 

Para ·· veeificar-se o falso ·.· funda meu to do 
considerando da sentença que julgou a clas~
sificação dos creditas, com que os syndicos 
se beneficiaram, ponha-se em confronto esse 
considerando com o citado art. 36 da reforma 
dos estatutos que o Governo . Imperial ap .. 
provou pelo decreto citado n. 6.897. 

«ALTERAÇÕES A QUE SE. REFERE O DE·
CRETO N·. 6;897, DESTA D'ATA 

o. substitutivo do ai.'t • . 36 . fica assi 111-
re:ci}gido: 

O capital· da úomp·an.hia .Sóroca.bana 
sei'â de 7.200:000$, divididos ~m 3.600-. 
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acçõeª de .. 200$ cada uma. Achando-se E, maisain:la, ir t~té o ponto de dar ctfoito 
realizado integralmente o capital de retron.ctivo á lei n. 3.150, de 1882, citada 
22.500 _ destas acções, _a companhia Po- pelo meriti~Simo juiz dil.liquLlação forçada, e 
miRA' EMITTIR po.m o restante do junta.mente com a lein. 1.237, de 1864; pelos 
?nesmo capital, TITC'LOS E OBRIGAÇÕES, syndicos quando, em primeiro logu.r, doscre~ 
queserão especialmente gu.rantidos por vem na cla.ssifi.cação dos creditas o empres- · 
todo o activo da sociedade e pelos juros tímo de ~ 50,_ onde não dizem, como eu o 
coiléedidos pelo Governo da Província. digo, tendo em vista a inscripção n. 27, de 16 -
. Si , porêm, ·preferir realizar todo . o de julho de 1878, no Registeo Hypothecarío da 
capital por meio de acções, estas de- comarca de Sorocaba, que esse empre:itimo 
ve1·ão estai' distribuídas dentro do prazo de r. 50 foi ·contrahido pela Companhia Soro-·· 
de cinco anoos, ·contados da data da cabana com o Deutsch Brasiliaríisch Banch. 
deliberação da assembléa geral. com séde na Côrte, por escrlptura do lÓ 

«Ficâ entendido que o pagame.nto elos de junho de 1878, nas notas do tabellião Cer
juros garantidos pelo Governo Provin- queira Lima, da Côt•te. com o Vü.lor ou es~· 
cial" será SEMPRE feito em moeda na- timação de 2.288:082.$920, equivalente a 
cional, conforme está estabelecido no ~ ·280.000, ao cambio de 24 l/8 dinheiros por 
respectivo contracto. libra, sem época determinada de vencimento, 

A emissão destes títulos será feita con- com os juros de 6 % ao auno, com hypo
{Ol·me a moeda elo paiz em que ella for theca da E:;trada de Ferro Sorocaba,na, e com 
,·eali.Zada.» · esta averbação : 

b decreto n. 6.897, de 1878, como se · « O debito dn. comDn.nhia devedor11 é 
acaba de ver, pt>omulgado na plena vig·encia represenéado por 4.6"o0 debentures, que 
da lei n. 1.083, de 1860, que prohibiu, sob fazem parte integrante da escriptura de 
pena de mlllta do quadruplo do seu valor, lO de junho de 1878, prevalecenJo a 
toda a emissão, não autorizada pelo Poder presente hypotheca, não só em favor do 
Legislativo, de qualc1uer escripto contendo c1•edor Deutsch Brasilicmisch Banh, como 
promessa _ou obrigação de pagamento EW a todos e a cada um dos portadores das 
.portador, ou com o nome deste em branco, dit<.ts clebentures, com o ju;·o cl.e 6 % e <t 
não investe, como diz o considerando, nem amortização amma de l '::ó . » 
podia ter investido, pol' ser essa uma fa- Da amortiza,ção annua de 1 °ío segub-se 
culdade que o Poder Legislativo se roser- qne 0 emprestimo foi contrahido com o prazo 
vou, a Companhia Sorocabanado poder de de 100 annos, L3to é, com ma.is 10 annos 
emittü· obrigações ao porta.dar (clebentures), .-.,têm dos üO es~abslecidos para a reve1•são 
títulos de. que só mais tarde, em 1882 e 1893 Jas estradas d:3 ferro aos governos conce .. 
cogitaram as leis n. 3.750 e n. 177 A; fa- dentes. 
culta apenas qLie a companhia emittu, tilttlos A esta averba,ção seguill-Se a de que consttt 
e obrigações com garantia dG todo o activo que The Lonclon and B1·asilian Ban h, cstabe· 
social, inclusive os jm•os que a Província, de tecido em L•)ndr·es, com succllrsal nesta Ca.
S. Paulo lhe garantiu (e dos quaes desistiu pitttl, na. qualidade de exequrmte e 1'epl'esen
pe1o contracto· que celebt>ou com o EstELclo tantc do3 1Jortado~·es de debentures, te;ul'J ac· 
de S. Paulo, em 24 de maio de 1892), com ceilaclo a p;·oposla do Banco ela Rcpttblica do 
a condição, -porém, ele que B1·azit, cedeu a ests, poe escl'iptut'<.t llo 2i de 

«A emissão desses títulos será feita setembro do 1902, os seus dil•citos c act;õos ú, 
conforme a moeda, do paiz em que clla cobrança da divida, da. Companhia Soro· 
for realizada.» cttbana. 

Não ha confusão possível entre obriga· « •.. pela ctuantia. ajusb.da de 235.186 
ções ao portador (debentm·es) _e quaesCJ_uer libras - esterlinas e cinco shillings, em 
outros títulos de dhrida. . ouro, importancia. esta resultante de. 

Mas, quando pudesse haver, essa confusão 3.530 debentures de libras eiterlinas 
não podia ir ao ponto de au';orizar o paga- 176.500 ; de 35.300 coupons de libras 
mento em moeda útYangeira de um empres~ esterlinas l e 10 shillings cada um, ·qg 
tiirto realizado dentro do paiz, no Deutsch juros vencidos e a vencee até 30 do· re-
Brasilianisch Banck com séde na Cih·te, por ferido _ mez de setembro, no valor de 
escriptura nas notas de um tabettião da f. 52.950, da commíssão de 2 1/2 °/ono 
Côrte,contra. o que assim se acha expeessado valor de' 5. 736 e 5shilling~~. perfazendo 
neste período do art. 36 da reforma. dos tudo aqueUa somma. e mais 300:000$ .em 
estatutos: moeda-papel, de despezas ... >> · · 

· «A emis~ãó destes títulos será feita Ficando o cedente sem qualquer respo.n,.;; 
conforme a moedv. do paiz em que eua. sa.billdade pela divida cedida, « sa-txo · a . 
foi·l>Caliz~da.>.' unica da. exístcncia da <livida >.) • 

Vol.IV • 
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· Eu nego a. extstencia da di vida por esta- 1Ias companhias, fo1•am a prazo longo, ha
rem·os titulo::: 1•espectivos sujeitos' á appre- venuo dilferença entre a qua,ntia em}.Jrestada 
hensãó pelas autoridades judiciari~s e admi- e o emprestimo a pagar integralmente por 
nistt;ativas . e á ·multa do ·quadruplo da meio . de sorteio, ou por compra daquellas 
emissão; por·contrarios ao : art; I, · § 10, da 'obrigações,. si na.s épocas de amortizações 
Iei··n'. :.L083, de 1860, e o art. 7° com re- parciaes estives~em ellas na praça abaixo do 

, ferencia · ao ·3° da lei n. 177 A, e por isso par ; ·e collocarei' dep(_)is n par do texto dos 
:mesmo, e mais pot• que divida litigiosa não arts.: 63 e 69 da lei bélga de 18 de maio de 
póde ser cedida a pessoa poderosa (Ord. liv.4 1873 o texto do art: 6° e seu parag1•apho 
tit. 10 §5o) e não ha no Brazil pessoa mais unico da lei· · brazileira n. 177 A, de 1893, 
poderosa de que o Banco da Republica do ptn-a ·deixar · demonstrado ta.mbem que a 
Brazil, preposto do Poder Executivo, e mais justiça., si prvcede~se c9m justiça, mand~ria 
porque a cedencia ou subrogação de títulos pa.gàr aquellas Qbrigações pela taxa da emis
hypothocarios . só •. yalem contra terceirvs sã9 ·com attençãó .. á' g~rantia hypothecaria 
depQis da respectiv~ , averbação no Registro respectiva, e n:ttiica·· í;elo valor nominal, 
Hyj)othecar~o· (~rts. 222 a 225 ~ 282 do de- si não fossem crhnino~os os empre~tirnQ~ COJJ· 
crettr ·~~ :. 3.0, de .. 1-890), e nao consta. da trahidos por aquellas companhias, · anter·im'
inscripção -n. 27, . de ·1878, do Registro monte ao de 300.000 debenttwes, si as óbri
Hypôthecario ;da comarca de Sorccaba., que gações deste emprestimo não fosse:ó:l'lnera;.. 
The London dnd Bt·asilian Banh esteja sub- mente ·chirographa.l·ias por falta daS'Ilec~ssa_. . 
rogado nos direitos e acções do Deutsch Bra- rias •inscripções .no livro especi~l- .de que. 
silianfsch Bank, nego que as debentures do falho· art. 4° da}éin'., 177 A; d~· .' I~93 ; . . 
~50 do· emprestimo a que estou alludindo 
tenham valor jurídico, salvo para imposi- Lei belga · ·de 18-' de· '"':.ei bJ·azit~i;:"4-.:·'A· . tfi ' 

.çõe~ penaes. . . · : . maio de 187'3. · · . A; ·de 15. d.~ rú)vem- · 
Entretabto,o Banco ' da Republica do Bra:lil · b1·o 4~ 18,fJ'3. 

com o concurso do Thesouro Federal. tam bem 
portador:·detitulos'litigiosos, ·.po1• sentença Art. 68. Les sóciê- ArL a:~d:~ · As' ::so'cie
Ju·lióiait·.quc está pend<mdo · de appellação, t~s a.nonymes ne peu- dades anopymas ·'não 
se cla-sificoU.pela importancia do criminoso vent émettre · d'obli- poderã) emitt.ir obei~ 
emprestimo de· ~· 50, que illogalmente ad- gations rJmboursa- gações reeinbàlsàv~~~ . 
qui riu, ·. e descla~sifiéou o Sr. · .• loão Pinto e ·O bles par voie de . tira- mediante · sorteio; · ·à' · 
Banco do Brazil e Norte America, ·que pode-' ge àu · sort en . taux ·pt•eço sup~rior .aO' !i~ · 
rii\Ül ' exercer · influencia legitima e benefi.ca;· supél'ieur . au . p r i X commissã.o, sem 'qlfe 
na liquidação forçada, SÓ porque contra elles,: d'érriission, qu'à la. sujeitos fiqueni tae's. 
por um~ só petição,com o proposito conhecido 'condition , que la· s' ti tu los aójuro a.nnual· 
de ··excluil-os ·da lista dos cincó ·, maiores obligations rappor..;, de 3 'J io• . pelo me:t;~.9s, 
credores, :de entre oSHiuaes ·sabiriam os dous tent 3 p. c. d'intérêts ·e sejam todos r~sga~ , · 
syndicos, . o Sr. Casimiro· da Costa. i•equoreti a ti moins ; que toutes · · ta.ve~s .. pela . mesma· 

· uma 'acção ordinaria dá prast~ção';de contas; soient .remboursables ·somma, de modo· q~~ 
.sendó que essas contas ·estavam· e estão ap..;. par la même 'somme ó importe da ~nnui
provàdas por :successivas assembléa,s geraes et· ·que I e ··montant· . dadé, 'cdmprehenM.n
de·aceioilistas, e nem.·os propri'os accionistas de l'annuité compre:.: 'do a·amortização·e os 
podem prop~i' acções q·ue se refiram «a actos n~nt l'a.mortisseniont'· 'juros, se ma·ntenha . 
ouoperaçõesjúlgados -po1• ássembléas geraes» ,et·les intérêts 'soit le· i'gnal em toda ·a· du~ 
de accionistas ! Relebl.-se a. respeito a,. parte mê~e pendant tonte raQão do emprestimo:· 
final do art. 11 do decreto·n. 164, de 1890,: la. 'durée de l'em- tud'o sob. pen:L de nnl-

' que, não· me canso· de dizer, é a lei das li- prut;t,t;· lidada 'da emissão. · · , 
· quidações·forçadas. A ·lei belga dispõe A lei bràzileira dis~ ·, 

· Agora vou · á resposta que me deram os mais ne3te mesmo põe ~ais · no .- ... · '. : · 
syndicOs·sobre o 'preço a pagar pelas deben- art. ':.. · Art. 1. o .A:s comi)~~·: :· 

·ttw:_s emi~tidas - ·pela · comp~nhia Ituana,,;pe~a ' · :11 ~e p~utêtre émi~ · nlliiJ;S ou · sociedades· 
Companhia -' Sorocabaoa. e · pela. Gompaph1a· d'obhgatwns de cette 'anonyma-s ·podér ãc{ 
Uni~o-Sorocahaua · e ,)tuana,- na, ·liquidação· ~ ria.ture · qu'apres · lá. .emittir 'emprestimos · 
forçá.da:desta. ·última: companhia,. ;em· que· se 'cónstrttition de 'la so- .em o. ·obriga;ções ao· 
fundiram; ein.l892; ; as ·duas' primeiras, sem ciét!~f~l l · · portador, etc. .~ · .: 

·que, comtudo conste· a. fusãó ·dos . registros . . Le~?inontant de ces Art. 1o § 3o .O' valor 
hypothec~rios, em que umas; e outras teem OQl~gationsnepourra, · total das emissões de··· 
o seuact1vo e<be.ns. . . . · .. ;en ·; ;alicun cas, .êtro uma companhia não' 

l)~monstrarei,-com as respectivas escriptu;. .stiperiein• au ·capital excederá ao do. ca-· 
ras,· que .. OS · empresti,inos em· ·obrigações ao~ sociá;Fvel'Sll.; . . pital. ;es~ipul~dq· DOi~.' 

.·portador (debentures),contrá.hídos por aquel~ · - 'seus estatutos. 
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Abre a lei brazilei- p:..r voie de tira.ge a !t · terias, exigindo o · re
ra estas· excepcoes: sort à un taux: sup:~- ombolso por igual de· 

. § 4:> Except.uam-se [•ieur áu prix <l'émis- todos os títulos, e pre. 
desta regra: sion pourrait dégéné- vine· as dec3pções, 

I As associações de- l'!3r en loterie, · SL que ·poderiam occasio
credito hyp1thecario; eertaine3 restt·ictions nar os reembolsos ex-. 

· li As associações de n'êtaient appostées á aggerados nos primei~ 
estrada::; de fCL·ro. na.- l'exet·cice d'un tel ros annos do empros-
vegaÇã.o, colonização tlroit. timo, prescrevendo a .. 
e mineraç~ão ;. ignaldc>deconstanteda 
. lU As que , segura~ s:>mma consa.grada ao 
r~m o excessomed.ian- serviço dos jueos e da 
.te títulos dedivithida amortização. » · Por 
União, dos Es.tados ou outro lado observava 
das M:unicip.alidades, '·· elle, ~~si as obrigações 
éujo vencime,nto, et.c. não i·onJessem, pel.o 

ar( 69. En cas rle Ar.t •.. 6.,0 Paragra- nmnos, 3 % de ,juros/ 
lliquÍdatiori, .ces obll- .pho unico. Em .. caso . deixar-se-hia., eviden-
gations P:é .. ser.ont ad- de liquidação fqrç.a- temente, ao elemé·ntp 
mises . au . pa.~sif que d,a, .as obrigações des- alea.torlo me.rgem ex-
pour une sonime to- . ta espe~io não ·serJ.o . ees.3iva.» (GUILLERY: .. 
tal e .. égale .. :àu:·. c~pi- admittid:.~.s ao . pissi.· Com'(nentaü·es tcgisla-
1t:i.l qu'on outiendra. vo sinão pelo valor tifs de la lqi llu 18 
en ramenan& à leur .correspo_mtente ao ca- mai 1873,.sw· les so-
val~ur_ aÇt~~Üe, au pital que Se profi.zer, cietés comme}'C. en 
taux de · 5 jí .. c: ~ les reduzidas ao seu v a.- . . f3elg, , .. I I . . q9, 1l.I.i: · 
.annuités d'iritéi•éts Ior actual, á taxa do . . 4 .. 64). · , ;· __ .-.. 
et d'amortissement 5% ,as annuidades dos Diz Pirmez, dando Diz -. Rt!Y <Bag~~~ -> 
qulrestel;lt ~ll échpir~. juros ·e da. amortiza· a intolligencia d.o . dando a :intelligoq.çi.a, : 
Chaque .obl~g·ation ção por vencer. Ca.da art. 69: · do·par.~grapho uniço , 
Sera admis3pOUL', une .· obrigação l'epl'OSOD~a.' .d.O art. · 6° : : _. 
-sommo "égale au quo- ; rá. importaucb igual « L'idde fondamen- .«Noseupauagraphq : 
tient dJ · ce capital ao quocientedes3eca- tale .qui sert de base unico, o at·t. 6'' cn· : · 
divjsé pli•le nómbre pita!, dividido · pelo i1la disposition dont cerra outro . preceito 
det'; . obligations non numm·o de obJ•igaçõJs iL s'agit, c'est que, Sl.lutar estabalecendo 
encore . étéintes. ainda. não extinct:1s. quand UJ]e soGieté . que~ . no .casJ del1qiü-

Diz Pirniez, relator Diz Ruy Barbosa, a.nonyme vicnt ü. ftdre . dação , forçada,. :. as 
do projécto, quo se rêlato1• do projccto, f'a.illite, lo~ p01•teurs .. obrigações deste ge~ 
converteu na lei bel..: que Sd converteu na d'obliga~ion.; ne pcm- . nero se pagarão, não 
·ga, tratando do · arti- _lei . brazilei1•a, te a- ve~t . pas, sou!:! pt·~- . pelo valor conven
.. go 68: .. tando do art. 6° : texto quo l;t faillit?. cionarlo p1ra. o re.om~ 

« Lf3 Prvjet. écarte ... «.O nrt. 6° ·do pro· rend. ex~gihles .tontes .. bol~o. m;ts pe~o V.i:~< .lor 
pa1~ qn~ 4ouble.di$po- · · jecto rep.t•oJuz o .at·- les dettes du faillt, .se real ~a. emissã.o;rnais .. a . 
sition Já. créaticin de tigo .68, da. lei belga, présenter au ' .passif importancia cummu.· 
:vér~ta.bles loteries, en · salvo aliás um ponto c o m m .e créancier~ !ativa d9s premios de 

- exigeánt_l~ remb:mr- relovantissimo: a lei d'une somme êgale au .amo1•tizaçã.o. o dos 
serrient égal ~e tous . belga estonde o domi- capital nomin:.tl .de . . im•os decorridos entre 
les titras, et Ie.3 déce~ nio desse preceito a leurs titres. a data da. emissão e 
ptions qui pourraient toda e qualquer ,liq ui- à da liquidaÇão. . 
être próduites par.des . ~açãQ, ; . o nosso .. p:o:: En elfe.t, ce capi· -Estendendo, porém, 
remboursements exa- j'ecto rodul·o· aos ca.- .tal toujour" supé- . essa - prescripçãq .ás · 
:geré.s·; . .p:e11dil.nt · les sos d~: liquidação fo.r- r!eur-au pr.Lx d'émis- hypotheses ·.de lic1 ui- · 
.prem1eres aoné~s de . çada. . , , • . swn,, .a é te ca.lculé ·en. da.ção volunta~·ü.l, • _ ó•· 
' l'eirJ.prunt~ _en exige-. · «0 _ pr.:>je~to» ( d~~ia~ _égarq· .á toq.t, le tell1p3 · legislador belg.;t ip~_ 
ant ·t' ·égahté cons- M. P1rmez, esboç~n· .penda11t le . qu.el. ~~- . cidio J1Um .. errt? •. q.'!J,e 
tante de· la. · somme.- .do, na Camara belga, :société doit jouh·: des· • se ... tem. - prestado :ás 
-consacrée .au s~rviée· em :defesa dessa.idéa,, sommes · ,emp1~untées, criticas ma.is vivases. 
·des: .inté1•êts ot de ;. os perigos a qü~ ·á. :aux termes de · l'acte .(DELOISON : Tr:aité 
l'aníortissement. . ensejo a ·emissãq ~,do ,P,e prêt. On ya com- des Societ. Commerc., 

· obrigações . premia- pris une somme pom• · n. 304 .. VIDA:It.L: · · i}~~issio~· d.;~bÚga: das)~ «évita a ct•ea· lés intérêts et les in- cor.so, u, _ p . . _ ~3 .. . 
tions' l'embqur~ables ção de veriladeiras lo- têrôts _ das intérêts • . n. 912. NYSSEN~ AY.t\.NT·. 
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Or, quand 'Ie port~m· 
des obligations . se 
présente pour récla
mel' a. c .tu e 11 ement 
(avà.nt tenne) -ce qn'il 
a pl'êté, · il est de 
tormejustice,pour ne 
pas léser les autres 
creancicrs de · dóduire 
ducapitalnominal une 
certaine somme, puis 
que la societê n'ay
ant plus la jouissancc 
de ce qu'elle a em
pruntéet devartt rem
b o ursé immédia to
ment, les intérêts fLl
turs deviennent sans 
cause. · 

PROJET, p. 259. GUIL
LERY: Socidtés, t. H, 
p. 563, n. 829). 

Na liquidação for
çada, o principio da 
equidado manda eli
minar as vanhgeos 
aleatol'ias do ajuste ; 
mas, quando se opera 
por ar bi trio dos asso
ciados cump1·e que 
vigore a loi do. con
trato em toda a sua 
plenitude : (Annaes 
do Senado Federal, 
vol. VI e App. Pa
recer de pa.g, l 06 a 
pag. 121). 

Não era pl'eciza a transplantação dos 
arts, 68 e 69, om lettra e espírito, da lei 
belga de 1873, para o art. 6° e seu para.gra
pho unico da lei brazileira n. 177 A, de 
1893, para se tornar ohrigatorio, nas liqui
dações forçadas, o pagamento drts obrig<t
ções ao portador ( debentures), pela tax.a da 
emissão e não pelo valor nominal, já havia 
ta.lvez, tirando su :~ origem daquella mesma 
lei belga pelo decreto n~ 917', de .24 de. ou
tubro de 1890, (lei das fallencias), posterior 
ao decreto n. 1G4, de 17 de janeiro desse 
mesmo anno (lei das liquidações forçadas), 
pQrtanto, Uerogador, e subsidiaria deste, esta 
clara dispas :ção: 

Decreto n. 917, art. ~3: 
« § 1. 0 AS OBRIGAÇÕES . AO PORTADOR 

(debentw·es), emittidtts com promessa de 
premio de reembolso, sendo UJna a ta:•:a 
da em,isstto e out1·o o capital . nominal ?'e
cmbolsavel a longo prazo o á sorte, 
CONCORRERÃO A' FALTJENCIA. PELO CAPI
TAL DA EMissÃo accrcscentado da. difTe
l'ençn. entre os juros pagos e a taxa de 
6 °/o, quando o juro estipulatlo for infe
rior, desde a emissão a.té a data dn. fal
lencia; e sobre esta quantia se contarão 
os juros leg-~es até final · embolso.» 

que se acha transcripta com as mesmas 
palavras c com as mesmas vir gulas e com 
o mesmo ponto final, no § lo do art. 29 da. 
vjgente lei das fa.llencias ·n. 859, de 16 de 
I.'}J'o~to de 1902. 

José Xavier Carvalho de Mendonça, nota
vel entre os ·mais emi:Q.entes jurisconsultos 

. _brazileiros, · no seu . ESTUDO THEORICO PRA
TICO DAS FALLENCIAS E DOS . MEIOS PRE
VENTIVOS DE SUA DECLARAÇÃO, depois de 
definir no N. 216 que premio de reembolso 
é a _diffcrença entre a. taxa da .emissão e o 
capita.lnominal, conclue assim o commen
tario qqe fez á clara disposição transcripta. 

.« •. ,Si os obrigacionistas viessem á 
fallencia pelo valor do · capital nominal 
reembolsavel a prazo longo e á sorte, e 
agora exigível, o debentu1·e de uma socie• 
dil.defallida teria maior valo1• do que ode · 
uma sociedade sol v a vel. A lei confere ás · 
obrigações ·ao portador privilegio · so 9re · 
todo o a c ti v o. da fallencia ; diminuído o · 
prazo do embolso em virtude da exigibj
lidade prematura, sobreviria um ele
mento de valor para o titulo, o que · 
seria g1•ave injustiça e infracção da lei 
de egualdade, emb:l.samento da fal- · 
lencia.» 

Mas, si laborasse eu em erro, pretendendo 
a classificação, no art. 6° e seu § unico da lei 
n. 177 A, das obrigações ao portador que se · 
apresentaram na liquidação forçada da União · 
Sorocabana e Ituana, ainda assim nada lucra
l'iam os portadores dessas obrigações, por .. 
que, sendo innegavél que ellas são amorti
zaveis a prazos longos, e até mesmo a prazo. 
longo que ainda não começou a correr, era o 
cttso de requerer-se, e do Tl'ibunal que vae · 
conhecer da classificação dos creditos, em. ,. 
grau de appellação, mandar que ellas sejam 
pagas, «observadas as regras de desconto 
pela taxa legal, quando outra não tiver sido 
estipulada», de accor,lo com o preceituado 
no art. 23 do dem•eto n. 917, de 1890, repro
duzido no a1't. 29 da lei n. 859, de 1902. 

Finda a proposito assim Carvalho de Men
donça o n. 215: 

«A disposição legal tem por fim evitar 
que o titula11 de um credito, ainda não
vencido no dia da declaração da fallen
cia do devedor, encontre meio de lucrar, 
gosando relativamente á massa, melhor · 
posição do que a c1ue tinha, relativa~ 
mente ao fallido. ' · 

Désse a massa um gr·ande dividendo, 
e o credor a prazo pago antes do venci-
mento da obriga1~ão ganharia com a fal
lencia do de.vedol'. A antecipação do · 
vencimento sem o desconto sobre o valor 
nominal do titulo equivaleria a um bene
ficio, a uma melhora de direito. A expe
riencia mostra;nos que se é credor de · 
quantia maior quandv se contracta l'e
ceber a. diYida a p1•azo. mais ou menos 

. longo do que quando se contrac ta rece
bei-a á vista.» 

Dou, portanto, por Hquido, apoiado na lei 
e na doutrinação -do legislador belga, na do · 
legislador . brazileiro e na do jur.isconsulto 
Carvalho de Mendonça, que, em caso algum, 
serão pagos integralmente os .. emprestimos 
em obrigações ao .portador, pelos quaes está. 
sendo responsabilizada a liquidação ' fo1•ça.da. 
da União -soroca.bana e I ta. una, ."mesmo que, 
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-elles .não sejam julgados criminosos .como de 
evidencia. o são, mesmo que elle!, sejam jal
:gados hypothecarios, como de evi~encia o 
não .são. 

Resta-me, Sr. Presidente, dizer muito 
po.uco mais para complct·1.r a scrle do allu
sões que tenho feito ·aos aJ.'tigos dos meus 
embargos, ás leis, em que elles so fundam e 
aos escriptores que as esclarecem, confiante 
de que me será permitticlo publicar por in
teiro o ulano do meü discurso no Dim·io do 
Cong1'ess"o. 

Emfim, sustento nos dous ultimas artigos 
dos meus. embargos~ « Emfim 

«13 P. quo o Governo do. Estado de 
S. Paulo é parte obrigada na presente 
liquidação forçada, como concedente que 
foi de garantia de juros~ não tohlmente 
solvidos, e dos pdvilegios de que gosa 
a Companhia liquicLandrt,, é que, sempre 
que aquelle governo é parte nas ques
tões judiciaes desta Companhia, o fóro 
competente é o da capital do mesmo 
Estado. (Clausulas 40 do contri1cto enteo 
o Governo da Provincia. de S. P~wlo e a 
Coiupanhüt Itaun11, 40 do contrato ont1•c 
o mesmo Goveeno e á Companhia Soro
c::tbana e 29 do contracto entre o Governo 
do Estado de S. Parrlo e a Companhia 
União Sorocabana e I ta una.) 

N ~stes termos 
14 P. que nos melhores de Direito 

devem s~r os presentes embargos recc-
- bid,os 0. afinal julgados provarl.os par:L ~t:J 

declararem nullas quaesquer arrema· 
.tações que se façam no leilão que 
se emb;uga. dos troncos e r11maes fm·t·o
viarios, de concessão esbdou.l paulista,, 
caso o mesmo leilão v~nha a realizaN:c, 
o que não .se espera, e nullo todo o pro
eessado d·a sentença., (1ue decretou a li
quidação fqrçada, em dea.nte, e s: devol
vere~n os autos ao M. JLiiz dos l:foitos tla. 
Fazend.ci. do ·Estado de s. Pc.tulo, que é o 
Lmíco competente pelas leis :paulist<1~ 
par~ conhecer da, especie por ser tudo 

F. P. 
P.P.N.N.eC. 
P. R. e C. de J. 

P1•otesta.-~e por todo o geQePo de provas 
admit.tid.o em.' Direito e por exames dos livros 
·:los int13re~sa,dos. 

O Ad vcgaçlo, 

ANTO:t'JI9 MüR}!:IRA DA SILVA. 

Rio, 4 de agosto de 1904. · 

·. D&!oga~qo o· I>rincipic:ulo f9!~(J elo domicilio, 
c~11s~gh;çlo n() art. 805 dó Cod. Comm., 
d1spoe, apbnas com· a redacçào ligeiramente 

modificad:1 do art. 4n do decreto n. 017, de 
1890, a Lei n. 859, uo 1902, no seu 

<< At•t . . 4° .' E' com1N:lcnto para declc.trar 
a fallcmcia o juü comme1·cial ern cuja, 
jurlsdicção o devedor tiver seu principr<l 
estabelecimento . •. » 

Ningucm dirc.t, pelo facto de aqui ter tido o 
seu escriptorio ccnti'al e de aqui 1'csponde1· 
a dema.nd~t.:;-sem fóro e:;;-le.r;e, que a Com
p:l.nhia. União Sorocabana o Ituana. teve, ou 
tem aqui O seu PRINCIPAL ESTABELECil\IENT@. 
O principal ostabeleciinento dess:t Compa
nhl:t está no Estado de S. Paulo ; é a sua 
sédc ferroviària com as suas antigas SéLlcs 
ou domicílios nas cidades de Itú e de Sol'O
cí1bLt. 

A competencia privati\·a, porém, do fôro 
d:.t Capital do Estado de S. Pc.wlo p::tra n, li
quidação forçada des;;a, Companllia. nasce da 
clausura 40 do contr~Lcto cetebt's,<Jo entt·o o 
Gol'erno do Estado de S. Paulo o a Com
panhia Sorocaban;~, nestes . termos : 

« -'l Compcmhia So·rocabana, al1~1U d<.t 
dil'ectoria na cida,d.c de So roca h a, tuni 
onde jLtlgar conveniente, dentro ou fónr, 
do Imperio, setts age;~tes e prepostos ; 
ma;~ O FORO DE S'UAS QUESTÕES .JUDICTAES 
SERJ\. SEMPRE o cloqHéll(~ cidc<de (Soro
CéLUa) séde d<~. Companhia, salvo quando 
fo;· pcwte o go1>enw, pois que entao ser{í'; 
todt.ts cts CJ.L!estões lnctwlas pen!nte o furo 
desta Capital.» 

E~·éít clausula reprocluz outra do contr:1cto 
entre o mes1no g-ove:eno ele S. Paulo o a 
Companhi~, IGuana, e tanto uma. como outra 
estão a,pprovadas pelo Govemo Imperíat : a, 
prime.I1·a, pelo r..rt. 62 do decreto n. 4.554:, 
do :30 de julho de 1870, que concede à Com
p::tnhh~ ItuD,na autorizaç:Ko p<Lr,), funccionar c 
:tppl'ova. os respectivos esta.tutos,e a segunda 
pelo art. 68 do decreto n. 4.729, cl.e 24 ele 
mtüo de 1871, que concede á Companhia So
rocallttna. autorização pcl.ra frrnccione1r o :.tp
pl·ova us respectivos estatutos, sendo que 
es~es e:::tão redigidos sem di1fereJJça um d.o 
ontro, nestes termos : 

<<. 0 contracto pam a construcç:ão da. Es
tra.da. de Ferro de l tü a. Jundia.hy, (em 
outro caso-de Ipanema a S. Pa.ulo), tal 
qual fot• publicado, e depois de app.ra
vado pelo Governo Geral, se1·d parte in· · 
leg,·onte dos p;·esentes estatutos, c ambos 
entender-se-hão · acceitos e· appl!Ovados 
por todos aq_uelles qlle subsct•everem ac
ções dct Companhia ·ou em qualquer 
tempo foreiU dellas poss1üdores. » 

As referidas claúsulas conh•actuaes sg 
acham oru ple:qo vigor, por força. daseguftlte, 
que vem no contracto de 24 de mai.o de 1892, 
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(~ntt.a··o Govcrnó .do E:si'â;a() _do~ s. ~aulo o a.· 
'companhia . União Sorocabana. a Ituana : 

. 29& <<SiÍb3Httfr}lo ~âs. ciau~ulas · dos · con
tra.ctos··aé.tüahriérite ... etn . vlgo~, celebl·a
dos··entre :ô Góvér·no c a.s compa.n11ia.s 

.• r:•c de éstradas de ferro Sorocabana e ltuana, 
que não forem a.ltet'adas pelo presente 
conüacto ficando . as modilicxçõcs, se
gundo as 4uaes so · revogà.m disposiçõ~s 
a.ntm•ioros, dependentes .da approva<;ao 
do Congresso· ~? E~t.ado. » ···' .: _. ; . 

Este . contl•acto foi approvadq. pela R.eso·· 
.lução Legislativa n. 153;· d_e·-.7_ de julho de 
1893, « c_om exc~pção .da . ~c~~u~ula - 1~4 , ~a. 
parte que süppr1m,e a navegaç;ao do rw Pl-

-racica ba. » 
:Eni face das éitadas clàusulas contractuaes 

e 'disposições esta. tutorias, approvadas .Pelos 
citadc.s decretos, d·o Governo . Imp~;Jl'Ial, e 
Res. Leg. Est. n. 153, de 1893, das quaes 
não pôde a.llegar ignorancia nem um dos que 
contractaram com a' Companhia· liquida.nda, 
e com as suas anteéessoras, e ora se a:Qre
sentam na qua;Udade ~ de ~redore~, o fô~·o 
co~pe.tente po1~ ser G\Jh~ O?~e :a . COmpa.nlua. 
se 'Obi'lgou a. .respond_er Jf:IdiCI~Jmenta sempre 

·:qliê':o'ESta.doTor parte~~ Isto e_, semp~e que o 
Esta:do ·for principalmente . mte1•ess~~o em 
alguma démanda, é o da capLtal paulista. 

Eo fô1•oda capital l,)aulista.não é só com
:P~tente PfH' ser· o fõi.•o do contracto. AElle o 
ê · tambem competente pOl' ser o foro ~a 
situação . da . co usa dema.J;ldaÇL~, pol' exec~çao 
geral, que .. sJí,o a..~ .. liJ1:4as ferreas e ._}lu;naes 
ein .trafeao, e em via. . de constrtwçao, com 
prfvilog:i~ de zo'n~ .• com gai'a!Jti!l de juro~ a 
restituir e com outros varlOS favores de 
concessão pa:ulist~, e t~mbem,. po~· essas mes
mas --razões, contpetcnte JIOr mttma. conne

·sãorde causa,por·issb"que os direitos e acçõ~s 
do. E-st.ado·: de S ·: P~ulo, · senhorio do dJminw 
directo das linhasJerreas ~ fiuviaes estabele· 
cidas em. seu· tm~ritorio~ po1• sua, concessão, 
estão de tal modo' ligados aos díreiws pa.tri
moniaes da Companhia liquida.nJa~ que é 
senhorio do dominio util dessas mesmas vlas 
ferreas e fiuviaes, que, resolvendo-se sobre 
os dil•eitos do Estad~, se terá ipso facto l'esol
V,i,qo sqqre o patrilp.onio da Companhia HtlUi
ãaíid~, ,f :vlc~-versa, . resplvendo~s~ ,sobr~ o 

· p:á~ldmoni~ ~e;;t~; ,ij~so fac.t~ se terá ·resol ndo 
· s-obre os 'direi tos daquelle • . 

:A tiquid~ção;:(~rç~d~.insi.itqe jllizo .un:ver· 
sal pará toda~ .as a(1ções. ,O e~~cuções . peuden
t~s ao tempo de Sl.la dec1•etaçao; e para. -todas 
as acções e execuções que se mo,verem contra 
a.-rriassn. liquidanda.. - I~to, que não era cor-

-~~nte.:Jla j.urisp1•udencia dos ·tr l bunae~, é h o,] e 
·qués~o resolvida pelo art. 18 da le1 n. 859, 
de 1902. 

- Si prevalecesse a ~ IiqüÚláção~·fo'rc~da pro- 
movida contra a. Companhia União·~:Soroca. 
bana. e Ituana.~ perante o poder judtçf~rio do·» 
Distrícto Fe(leral, o Estado de São Pa·ul<Heria 
do estai• pelo ji.llgt>.d() de juiz ·incomp'e~rite. 
pois qUo- os Estad()S .não respondem ' sobre· 
negocios de süa eêoriomia, como são os que· 
se · referotW a · ·contra:ctos de sua conceEsão 
perante·· o'-poder: jüai.ciario que não · seja o. 
da sua propda irísti:tu·iêão~ én1 .virt_udé deste · 
.prece~to ·cla·cóns·tnurção da 'RepubHc~ .·: 
' - « Â:~t •. 63, . -CíÍ.da. . ·E.itado --. reg~-r~se~lH1 

pela. cónsti~\i~~ão 'c pe~as_:;.t.~is.: que ~de- . · 
pta1' , re:?Pêita.ndo·.Qs Jn'IncllHos .con.stltu-
cionaes da:up:iã<>_•» · · 

Mas, si por algum' riiotivo p~:mderos~, qual 
seja., por exemplo, na. bypothese, o .·dos con- · 
tractos de concessão celebt'ados pelo Go· 
vcrno da Un~ã9 com a C()mpanhja· União 
Sorocabana .e Itmma (Çonstituição artigo . 
GO b). que aliá$ se . ~ef.erem smnente ê\OS pro
longaJ;ncntos de }$ptuQ(I,~I1 a 'fibag.y ,·e ,T~tuhy
a. l1iararé; qual seja; por-ex~mpl~, na bypo· 
these, o da Companhii~ Hquidanda ter. pre-
sentemente sua sêde no Distz·icto Federal, o· 
que não prevalece contra o fôro do contracto, 
e haver diíferenç~ entre as le-is organicas do -
poder judiciario. do Pistricto ,Federal e as 
leis organicas do poder ,judiçt~rio .do .Estado· 
de s. Paulo (Constituição artigo 60 d), o · 
Estado de S. Paulo entras3e na contíngencia 
de comparecer, pa.t·a a. defesa dos seus direi
tos, perante poder judiciario que não fosse 
o da sua instituição, esse podel· · judiciario
set'Lt o poder judiciariofederal repre:;entado 
pelo respéctívó . juiz :seccional . res~~eote -na . 
sua. ~~pital. Aio.da .assim . haveria · niuda.nça . 
de jurisdicção, mas .não : haveria mudança de · 
fôro. A c~pihl _ p~uli~ta .co~tin~al'ia ·a ser· 
fót~ó competente para a _llqmdaçao forçada 
da Companhia União Sorocabana e ·.I.tuàna. 

As questões relatt vas á juri~~icç~o dos'
juizes estadoaes e fe'deraes ·-interessam â or
dem constitucional: são de direito publico· 
federal. PÓtlem ser allegadas por quem 
nelhis inter'esse ti ve1'. Podem ser decididas . 
ex-o !fiei o pelos juizes que as encontrarem em. 
autos submettidos ao seu exame . . ''·' . 

O Estado 'de S-ão Paulo se limitou a um . 
protesto contra. o ·~eHão , dqs bens da :qompa-
nhia liquid<.tnda, porque; . além ·.d.odz·relto de 
opção que lhe ·assiste · por· força ·do ' ~l't. · 2~0,. 
§ Lo -do decreto n. ·169 A, de 1890; quenao · 
exercita para não comprar demandas, t~,IJ..l ·.a 
salvo·o seildit•eíto .de · ·resgate, ·que -y~le···con
tra:teéceiros independent,e-de'ser ·'irisoripto . 
que exarcitará; depois dir24: de ma.i~ Uo ap-rt> 
pr()xitp.o de 1905, C()ffiO est~ det~~mm~1'!;~a 
sua :le1 n ~ 905, de , 28 de Junho. dest~~:~'lln~, , 
mesmo contra a pessoa ·civil da U.rr1ao Fe-_ 
deral por não ter ella aflquirido <.~.S estrad.as 
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~PPE_~DICE 

. :Sorocabana ·~e . Ituaná, c a navegação da. 
1tüa.na.~'.,;·corp.o · soberana, · isto é,' · por decreto 
de des~~ropriàçlo por ·utilidade publica.. 

OJàê#oni~tas da . companhia .Jiquidn.nda, 
.por·meq orgao, reclam~m contra ·a falta de 
jurisdicção c inc~mpetencia do · poder · judi-

. ciario do Dlstricto fi~edé1;at para a decret~da 
}iquilfação .força.da . dá· 'companh1á. .União So
ro~abana e. . Ituana,. :;pprque, <lessa falta de 
Jurisdi~ção e iJ;~compo,~ePQ~à; r.esulta, sinão a 
·comp~~~a. :pi~~Yél;ção d.Q · ~ou direito ás sJb:·as 
da mé·sma ·ljquidação, : peto menos a..lesã:o 
nnoeme :desse :dtreito·;. sendo · que; si a liqui
dação . fol' ·. ·rerta. ·· em . vií·túde 'do direito de 
resgate exercitado pelo· Es]ado·'Çle s ·~ . Pauto, 
ellés set·ã.o pagos ir;tJegralmente do capital 
. _das suas acções, talyezeo~p. algum bom d.tvi
d~ndo, em títulos da di vida publica daquelle 

: ácreditado .E~ta~o. ::. . 
- ·Com·a leltm•a do art. 124, § 4, I, lettra g 
·do decreto n. 123. de lO de novembt•o de 
· 1893, dou por- concluido o exame dos meus 
em l;>argos, com o qual tomei o precioso tempo 

· dos que me fazem a honra de me estar ou-
·vindo. · · · · 

· (L~nio:) · 

O j~niz dos feitos da Fazenda do Estado 
da S. P2.ulo é o competente para proces
sar e julgar: 

«Em ge1•al . tudo · quanto m·1gmaria e 
principalmente possa íntere~sai' á Fa
zenda PubLica e sobre que se deva re· 
corr•er á autoridade judiciaria. » 

· Por noticia. da • imprensa sabe-se pouco, 
.muito pouco do qüe se ·passa, nos mitos da 
líquidaç..1.o forçada; enteetanto, por esse meio 
.que não é o 1egal ordinario para os interes· 
sados,,sabe.:..se muito, mtlito mais do que por 

' int~rpaç~O · dos despttc_hos;·. qtiC é O · meio legal 
ordma.rto. . · •. · · · 

Parece que, por.d'ispôr a lei n. 859 no 

«ArG. 125. Todos os prasos Iiurcados 
nesta loi correrão em c.:trtorio, ind.epen
dentemente do accusaçã.o e lançamento 
em · audiencia e · sei•ão fataes e irrevo-
gaveü~»; 

f.31ltop.d~~sà ' que, ~o ' :proQesso. da .. liquidação 
forçada, . os inter~ss.ad,os . dev13m saber qual o 
teor dós despachos que suas petições tiveram 
:nos autos, jnçl.ependentemen1i(.3 da · nccessaria 
intimàção, qae,. no conceito, geral, deye ·ser 

' fêifâ, e,rri touos .os· ~c.asos, por afguJll-: dos mo
dos éqn~cidos, por, s~iencia á parte; ao seu 
procurador, á . pessoa . de sua familia; ou ao 
seuyisinho, sob pregão em audiencia, ou·por 
éiJ.ltos {decreto n. 737,· de 1850; art • . 39 e se-

·'gú~~teS .. e.722 e 723) . . 

A lei n. 859 l.doptou p:tra convo~ação dos 
crei,o.rés e~ ~~r~l;Ii~' ?-r~. ·47;· § 1° a .Citação 

« •.• poi' edital publicado, pelo menos, 
ti·oz vezes no 'jorrial ' ·official e om outro 
da maior cil·c~[áç~o~.fndicado peló juiz», 

e _ para a convocação dos credores '·ausentes: 
e~ logar sabido, no§ 2°,. a citação . 

por. communicação telograpJ.ica. uJ tele·
phonica, «ou, conforma a distancia., p:l!' 
carta registrada, com recibo de volta»-

O Deci·eto n. 4.85S, ele .~ de junho de 1903\ 
regulamentar da' Lei n. 859, adoptou esta 
fÓt'Úla. de citação 'pn.rJ. â intimação ·da sen
tenÇ·a de · clas·sificação dos·· creditas, pa.1•a oH 
prejildicados poderem usar· do . " . 

« reCUl'SO do aggra VO de petição - aoc 
superior competente (Lei, art. 69 § 3°} 
no Districto Federal, a C:un:tra Civil da· 
Corte de Appeilação » (D<Jc. cit. artigo 
~~. . 

recurso osse quo veio substituir.o de appella
ção tiZo . s.ómente no etfeito devolutívQ, que· 
prescrevia.. o . Dec~ regul~mentar e consolida-
dor n.J34, de 1891. . . 
. Devo. dizer- usei, -contrà. a. sentença de

clp.ssifieaÇao ·dos credita,s, ·do re.curso . de. a:p
pellação, que me · dever;a ter s~do r~cebido 
nos elfeitos suspensivo e devolutivo por não
haver lei que determine o seu recebimento· 
no effeito devolutivo sómente, na qualid~,de: 
da accionista, o que equivale dizer- do 3° 
senhor o possuidor, prejudicado ; · ao rúesmo 
tem'po que provoquei, como procuràdor de 
diversos credores, pa1•a dar logar _ao reelirso 
de aggravo, a intimação daqueUa se.q.tença., 
á generalidade dos creclores, na forl'ná indi
cada 

« por. editalpublicado, pelo menos, tres 
vezes ,no jo1mal official e em outro ·de 
maior circulação,· iudicaito pelo .juiz», 

e aos cJ·edo1·es ausentes em ioga,· sabido, ou 
com procurador. constHnido, 

por. communicação telegraphica ou tele
phonica, «ou, confo1·me a uistancia, por. 
carta registrada, com recibo de volta~> •. 

·Como digo, nem mesmo e5ta fôrma de _ci
tação e intimação tem sido observada;. Ape
nas se·publicou, uma ve~ no Dia1·io Offici'qhe· 
uni.a -vez no Jornal do Oo1mi1m·cio, a sen-eep.ça 
do classificação dos creditas. · • · ·· 

Sr. Presidente,: deixo: a digressão,~ e volto· 
ao ponto -~emque esta;va:, para terminar. 
· Sei, por noticia ·da imprensa, que os meus 
embargos não fo1•am admittidos por não se
r.em de 3o prejudicado que fosse ao · meSJl10· 
temposennor e possnidor (art. 604 .qo· ···Dec. 
n~ 737, fie 1850). · · ·· '' , ···:::''::· 
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. Ern,i·eiação ao pr9cesso da acçãode liqui
d~ção .forçada os accionistas (ernbarguei na 
<iúalfcia;d~ de accionista) não sãoautorüs, .ne_!ll 
1'éoª, nem· exequentes: nem executados, sao 
táceiros. · · · 

Em reiação ·á liquidação em si mesmo,, são 
senhores e·possuidores, em commuTJllão com 
out.ros senhores e possuidores: representada 
:pela a,dininistração social. A lei reconhece
lhes o direito de divergirem dando-lhes em 
todos os casos o direita de intervenção e de 

. acção. 
Evidentemente, si nã') fôl' declarada nulla 

a, liquidação fo1•ç:ada, que é uma execução 
geral, ou pelo menos, si não for modificada 
a classificação dos creditos que se assome lha 
a um ·~oncurso de credorcs,dar-se-ha prejuízo 
dos accionista,s no dir·eito ás so1n•as ela liqui
dação. 

Dahi D, admissi1Jilidadc dos meus cmb:trgos, 
mesmo no effeito susp msivo. 

A Ord. liv. 3°, tit. 86, § 17, o diz: 
·«E, sendo tal a razão do embargo, com 

que o terceiro embargante vem, que por 
·direito lhe deva ser recebido,o vencedol' 
dará :fianç<~, á cousa, de . que se pede ex
ecução; e, nM d~mdo, será. posb em 
pode1• de torcelro até finalmente se de
terminar sobre os embargos.» 

Ha umterceiro prejudicatlo, 

<<Quando a sentença julga prove:l.do um 
fa.cto de onde logicamente segue-se a. ex
clusão .do direito -de terceiro.» (Vide a 
Consol. da$ . Leis do Pro c. Civil do con
selheiro Dr. Antonio Joaquim Ribas, 
obrigatoriapela Res. de Cons. de 28 de 
dezembro de 1876.) 

E o terceü'o prejuüimtdo póde nfi.o só usar 
do direito de appelia.ção (at·t. 738 do decreto 
n. · 737:, de 1~50 e art. l.52ô, § 5") da Consol. 
Ribas), · como to..m1~em do dir.eito.de embargos 
(arts. · 596 e 597 do dccl'eto:p .. 737 e art.l.~!05 
a seguinte3 da Oonsdl. Riba.s). 

E' o que se dá no caso. Si ri'ã.o for refúr
mada a senttmÇa de classificação dos ore
ditos, s·eguir-se-ha o pagamento dos c1•odores 
cl,l,irqgraph~rios com 90 °/ o de prejuízO pelo 
c~lcul9, ql!e a iwpr.en,s~ attribuill: ao advo-

. g~dp qos syndicos, no di a do leilão; e, por.;.. 
t~iftc;;:;, .· p p~ejuizo total dos accionistas peh 

·<exclusão do dir~it() delles ás sQbras, Q.e que 
s~q $6I1hores .(3 . p~ssuidpr~s. 

Os metlS embargos s:ão de tamanha rele~ 
V.anciapela :influencia que podem ·e _,devem 
exercer. sob~·e a classificação dos credHos e,ao 
mesmo temp()1 pela s.implicidade ·· de sua .ma
teria~ .. que podiam e deviam, se1• desde logo 
recebidos para excluir da .chissificação dos 
·creditas as obrigações ao portado1·, de emis-

são cruumosa, para_ mandar qontà.r as mais 
pelo rn~eço d_a erp.,issãc 53 .. não . pelo Yalor . no
minal, ou para ·· mandar fazer . o desconto 
legal nas obrigações a praso. 

Bastava sómente a observancía destas dis• 
posições do .. decreto n. · 7?>7, de 1850: 

<~Art. 589. Independentemente de em., 
bargos, pôde qualquer das pm·tes · re
querer ao juiz da execução a. emenda do 
en·o da conta ou das quantias exequenclas, 
ou das quantias illiqHidas, e o juiz desde 
logo pouerá, á vista da petição junta aos 
autos, com informação do contador e ou
vida a part9, deferir co'mo julg·ar con
veniente. 

Art. 590. !\Ias, si o juiz entender que 
deve haver mt1.is ampla discussão, po
derá mandar que a p:1rte forme os seus 
emb::tl'gos no tel'mo ele tres dias, e delles 
sa dará vista. á ouü·a, parte para a con
testa~ão, que sed. apresentada em termo 
Jguu.l, findo o qual, o juiz pJ•oferirá a 
sentença :final.», · , 

po.ra que os meus embargos produzissem 
os beneficos effeitos,- que, de dil'eito, delles 
se devem esperar ; mas, já que ta.l olJser
Vé~ncia não hon ve, tenho fundadas espe
ranças, p~la confiança. que deposito no Poder 
Judiciario, que os juizes da 4ppellação, re
sol-vendo sobre o assumpto, declarem nulla· 
r. liq uitlaçã.o forçada: 

1°, porque u. nomeação dos syndicos ro-:
cahio sobre duas pessoa,s juridicas-Thesouro 
Federal o Banco dD, Republica do Brazil, que 
não passam de representantes ·de um . só e 
mesmo credor- o Poder Exec1.1.tivo Federal, 
na sua qualidade de repl'esentaute da Fa":" 
zenda Publica Federal. 

De facto, o Thesouro Federal, não er~ ne~ 
~essario que eu o repe1;isse, é um[\, repartição 
Jbca.l subordinada ao l\1inistro d[L Fazenda, 
funccional'io da liYre nomeação e demissão 
do Poder Executivo Federa.l. 

O Banco da, Republica elo Brazil é um in
stituto· de creclito. dado em u.n"tichrese ao 
Pode!' E.wcuttvo Federal u.tê que este se 
pague das quantias de que ~he é 'c1·edor e das 
importaneias que lhe adeantou, com a con
dição de ser gerido ex.Clusivame.qte por pre
postos do mesmo Poder Executivo, que só a.·- · 
este, e não ao Banco, deverão contas da sua 
gestão~ Vide a respeito a lei n . 689, de 20 
de se tem b r• o elo 1900. 

Que1!endo a lei ·(las socieda,ªes anouymas 
(decreto n. 164, de 1890), nô sên-art. 20, Cll!e 
se n om~i(3m . •· .... ·. .. . . . .· ....•... ·. ·. ·. ~ 

« .· deiúre .os cinco ·maiores ct'edoJ•as dous 
: · :syndW9.s.i'~ÇJij~sfuncçõésc!úrarão até que 

os · :cl•euor'es.'.-, deliber~n1 · sob.ré a concor
, . ·datt'l.; o't1·'s8hre a liquid?-ção<d(3finitivá., » 
é claro que a iei foi illudida -=- ·· nome~rido-se 
um &ó e unico syndico - o credor Poder 
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Executivo Federal, na qualidade dG repre
sentante da. Fa.zenua. Public<1 Feclera.l. 

Argumr:ntei até aqui no prcsuppusto da 
plona. vigcncia. do art. 20 do decreto n. 16!, 
quanto ao processo da nomeação dos syndicos 
provisor·ios, para conrlesccndel.' com o pro .. 
cesso seguido. Eu, porém, penso qno a. lei 
•las fallencias de 1902 dm·ogou aquellc artigo 
mandando no seu 

«Art. 16. O jui.~ nome:trà, além do 
syn1lico provisorio, u:na commis:;ã.o fis
c:tl composta. de dou.s credores, til'<td;)s 
a.quelle ... » 

no District.o Fe.te1•al da lista de 40 commor
cia.ntes organizada de dous em dous aunos 
pela Junta Commercial 

« ••• e esta .••.......•.......••...• » 
da lista dos 10 maiores credores do fa.llido 
quo 

«O faUido será obrigado a apresentar 
em juizo, dentro de 24 horas, sob pena 
de prisão por 30 dias .•• » 

n. 859, de 1902, c o Thesom•o e o Banco da. 
Republica não podem tornar regp'>DSitVcls 
por saus a.ctos de synlicos-crimina.Imen te a 
Podet• Exe~utivo, e civilm3ntc a, Fazenda; 
Public:•., sem algum acto governamental 
expresso - A d -10 ou DJcroto - dando-lhes 
autorizaç::í.o :p:tra acceitarem a syndica.ncia, 
poi~ que nem uma lei lhes attribuc a facul
llado ou a. obt•iga.ção de exm•cct'em as l'uncções 
J.c syndico, corno representante.:; do Poder 
Exe~utiv.>, que é por sua vez repre::;ent:1nto 
da Fazenda Publica.. 

Nos~:ts condiqõe~, não t<Jrtlo havido respon· 
sa.Yeis . p3la.s t'tlncções de ~ynllicos na. liqui
dação t'orça.da, da Companhia Uniiio Sococ&
bana e ltuana, é nulla. do pleno direito essa 
liquidação, desde a nomeação dos syndicos 
que rccahiu sobre du~<; pessoas jnt•idica.c; juri
dicamente incapaze.~ e irresponsavei:;que não 
pa:;sam do rcprcsantantc.3 de nm só cr·edor, 
o que quer dizer desde a sentença que a 
decretou. 

Argumente-se, porém, com uma ou com 
outra destas disposições legaes, o certo é 
que não se constituio regularmente a admi
nistração judicial proviso1·ia da liquidação 
forQa.da. 

Não se constituiu melhormcnte a admi
nistração definitiva, que, quer vigore uma, 
quet• vigore outra. das leis citadas. deveria. 
ser constituída do modo que mais approuvesse 
a,os credores, na sua p1.•imeira. reunião, em 
seguida á verificação reciproca. dos seus cre
ditas, no que foram obstados pelo despacho 
ex-abrupto que, dissolvendo aquella 1•eunião, 
investiu os syndicos provisorios de plenos 
poderes para a liquidação definitiva. pela 
fórma que se conhece. 

Demais, Thesouro e Ba.nco da. Republica. 
estavam incompatibilizados com a.s funcções 
de syndico, dosde que estavam sendo deman· 
dados pela companhia a. que iam syndicar: 
não podiam se demandar a si mesmos: incom
patibilidade essa quo aggrava.ram comp1•ando 
divida9 da liquidação forçada: uma.s,litigiosas 
peloproprio fa,cto de pertencerem a essa liqui
dação e de, sobro est1 não haver sentença de 
classificação dos creditos passada. em julgado, 
out1•as que vinham já dosde antes em litígio, 

2°, porque é viciosa a proprüt lista. dos 
cinco maiores credor•~ que a directoria. da 
União Sorocahana e Itttana forneceu ao M. 
juiz da liquidação forçada, porquanto ella, 
resultado de accordo do Sr. Ca.semiro da Costa 
com o Banco da. . Repub!ica e Tllesouro, com
prehende os mesmos Thm1ou1•o e Banco da 
Ropublica, que, como demonstrei, são pes
soas juridicas incapazes de exercer as í'un
cções de syndicos; e nã,o comprehende os 
dous maiores credores Sr. João Pinto Fer· 
reira. Leite c Banco Bra.zil a Norte Amei'ica. 
quo, pela escripta ligitima.. lançada. em 
livros proprios, em tempo pl'opl'io, teem as 

'e pelo que deveriam elle~ ter sido,e devem ser 
destituídos ex-officio, e devidamente resp on
sa.bilizados (decreto n. 434, art. 191 § 2·', 
lei n. 859, arts. 73 § 1° e 92 e Codigo Penal, 
art. 226 e 232). 

E sobretudo porque os syndicos são civil e 
criminalmente responsaveis pelos actos que 
praticam na sua syndicancia, conforme se 
verifica da pat•te final do art. 176 do decreto 
n. 434, que reproduz o§ 2° do art. 36 do 
decreto n. 917, de 1890, e do art. 92 da lr'i 

suas contas app1•ovadas por successivas as
sembléas gera.es de acciouistas, contas essas 
contra as quaes nom mesmo os proprios 
accionistas se podem insurgir, pois que não 
podem referir-se nas acções que p1•opuzerem 
contra a adminietração social i.\ a.ctos ou 
operações já julgadas por assembléa.s gera.es 
(decreto n. 164, art. 11 infine.) Comprehen· 
de a Companhia Edificadora e João C. Gomes 
Guimarães, a primeira. excluída da. classi· 
flcação dos creúitos pelo M. juiz da liquida
ção fo1•ça.da., do quem se pódo divergir, 
mas de cuja independencia pessoal não so 
póde dllvidar, e o segundo transformado do 
grande credor om devedor pelo examo que 
fizeram na escripta da. companhia o.; por,i\~i\ 
judiciaes-nosso illustro e honrado colloga. 
Sr. Oliveira Figueiredo, e o illustre e liOn
rado Senador Sr. Alva1•o· Machado,. e não 
comprehende o Banco Nacional B1•a.zileiro 
que se acha apparelha.do com carta de sen
tença passada em julgado; os Srs. commen
dador George Oetterer e Francisco José 
Spers, credores de di vida confessada.~ por 
carta, e em ada.s e relatorios da companhia; 
o Sr. Joã.f;) Pinto Ferreil•a Leite Filho, por· 

Vol, lY 
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tador de titulo de divida. ce1•ta. e liquida, e 
outros credores · não incluídos na reforma da 
escripta velha da· companhia., que crimino
samente o Sr. Casimira da Costa mandou 
fazer e lançar em livros abertos, numera
dos .e encerrados, depois que o Banco da. &e
publica requereu a liquidação forçada, :pela 
qual se guiaram os syndicos na verificação 
e classificação dos credites, em observaucia 
do accordo com o me3mo Sr. Casemiro da 
Costa, e p"'ra o etfeito de se apoderarem, 
como se apoderaram da liquidação. 

Não ha quem sust~nte-ouvindo esta. mi
nha informação, a sufficiencia da lista que a 
directoria. da. União Soroca.bana. e Itua.na 
fo.r.neceu ao M. juiz da. liquidação forçada, 
par.a .:por ella se fazer a nomeação dos syn
dios:. Ao contrario os que me ouvem, e me 
dão credito, sustentarão todos que o vicio 
dessa lista communicou-se a todo o processo 
da liquidação forçada. 

E 3°, porque o Thesouro Federal, ainda 
que tivesse capacidade jurídica para ser syn
dico de liquidações forçadas, o que nã.o tem 
por não havel' lei que lhe conceda tal facul
culdade, ou que lhe imponha tal obrigação ; 
ainda que não estivesse incompatibilizado 
para o ser na. liquidacão forçada da Com
panhia União Sorocabana. e Itua.na, por serem 
litigiosos os títulos de credito de que é por
tador, ainda assim só podendo, na qualidade 
de debenturista, deliberar com outros deben
turistas do mesmo emprestimo, não podia ter 
sido nomeado syndico, pois que o debentu1·e é 
um titulo transmissivel de mão a mão, inde
pendente de qualquer formalidade, de modo 
que num só dia., numa só hora, pôde ter di
versos donos, pelo que nas liquidaçõos das 
sociedades anonymas não se classificam no
minativamente debenturistas, mas anony·· 
mamente ~mportancia do omprestimos em 
obrigações ao pJrtador, no estado em qu.e se 
acham os mesmos emprestimos, sem prejuizo 
do direito que tem a assembléa dos debentu
ristas de designar wn fiscal que em nome del
les collabore com os administradores ou 
liquidantes na execução de algum accordo 
feito, «e que vigie por seus direitos e inter
esses>> (decreto n. 164, art. 32 § 4°, decreto 
n. 434, art. 44, lei n. 177 A, art. 5°, decreto 
n. 2.519 de 22 de maio de 1897, arts. 1 o e 13, 
~ei n. S59, art. 54 in fine e§ 2°), 
, É) certo que o Thesouro entrou na classi• 
ficação nominativa dos c1•edores por titulo de 
dominiQ, pela. arrecadação do imposto de 
transito na ímportancia. de 58:283$680, mas 
tambem é certo que, annullados os deben
tures de que é elle porta<lor, pelos justos mo
tivos que tenho allogado, mesmo que a lista 
dos ... cinco maiores credores não devosse ser 
composta de credores chirographarios, elle 
não entrava. nem por ossa quantia, nem por 

outra maior, na lista dos cinco maiores 
credores, porque é devedor da· liquidação for· 
çada na. . importancia de 1.500 contos de réis, 
mais on menos, de garantia de juros, em que 
se atrazou, sendo, por isso, urn dos causa~ 
dores da mesma. liquidação f01•çada. 

E', . pois, nulla a liquidacão forçada pela 
incapacidade jurídica. dos syndicos que t:G 
syndicaram, e pela inservibilidade da lista 
de credores que serviu para as respectivas 
nomeações,desde as mesmas nomeações, sinão 
fôra desde o despacho que a. iniciou, por falta 
de jurisdicção do poder judiciario do Districto 
Federal para decretar liquidação forçada de 
companhia de estrada de ferro, de concessão 
governamental estranha ao mesmo Districto, 
quer esteja na sua plena vigenci.:t o art. 20 
do decreto n. 164, quer esse artigo esteja. 
derogado pelo art. 16 da lei n. 859. 

Não alleguci nullidade por falta de a valia.
ção dos bens do acervo em liquidação, como 
o fez nosso illustre collega e illustrado juris
consulto Sr. Esmeraldino Bandeira, não 
obstante pensar, como elle, que era necessa. .. 
ria uma base qualquel' para acceitação dos 
lanços no leilão, porque, como expuz, consi
dero de · mais longe o processo nullo, pois 
que sei que o art. 17 da lei n. 859 autoriza 
a qttalquer c1·edo1· a «requerer o promover 
o que for a bem da massa fa.llida>); que os 
arts. 44 e 50 dessa lei recommendam g_ue nas 
fallencias,processo quasi identico ao de liqui
dação forçada,se proceda á diligencia da. ava
liação; que o art. Gi2, do decreto n. 737, 
de 1850, » declal'a nullos os processos com
mei•ciaes, em que faltam fórmulas ou tm•mos 
essenciacs, entre os quaes o art; 673 § 11 
desse mesmo doc1•eto menciona. a avaliação, 
e que a. respeito dispõe o mesmo decreto no 

· «Art. 674. As referidas nullidades 
podem ser tt,llegadas em qualquer tempo 
e instu.ncia; anullam o processo desde o 
termo em quo se ellas deram, quanto 
aos actos relativos dependentes e canse
quentes; não podem ser suppl'idas pelo 
juiz, mas sómento ratiilcadas pelas 
partes.» 

Como s~ vê, pelo motivo exposto é nullo o 
leilão, que, entretanto, poderia ser valido, 
mesmo sem a. díligencia era avaliação, si sa 
lhe dêsse por base um destes critorlos: 

O de uma offertn, prova vel-a offerta. da 
S&to Paulo Railway Cornpany, de 4 milhões· 
esterlinos ; 

O das despesas com a acquisição da cousa, 
contando o debito da Companhia e o seu ca
pital nominal- 166.377:454$600, conta.ndo 
o debito da Companhia e o seu capital rea.l-
136.399:774$600; 

O do immovel poht renda líquida do 
ultimo <tnno, multiplicada. por 20 . annos, 
l4L550~064$480; 
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O do preço para os credores, de accordo 
com art. ~0, § 1°, n. 2, do decreto n. 434, 
-lll.427:o23$005; e, :finalmente 

O do resgate que é não só o iegal, como 
tambem o contractual para a União Federal 
para o Esta.r!o de S. Paulo e para os que peo: 
curam g~rantia e renda para os seus capi· 
taes, mais de 100.000:000$000. 
Tamb~m a avaliação, si avaliação se ti

yesse feito em deferimento ao requerülo pelo 
IllU;St~ado . SI'. Esmeraldino Bandeira, não 
firla mfer101' a lOO.OOO:OoO$, attcndendo-se 
a que valo, p~lo menos, 110.000:000$ cada 
um dos 912 lulornetros da estrada de ferro 

. da ?ompanhia..liquidante, pJrfeitamente·con
~obdadas e conservadas com a sua nova su
perstructura de aço, com o ~;eu material ro
dante concertado, reconstruido e montado 
em sun. maior parte, de recentissima data' 
com as st~as estações, umas novas e outt·a~ 
recol!_strmdas, e C:)ID as dependencias das 
estaçoes, ~rmaszens, galpões, offi.cinas c casas 
de operarws, novos, t'enovados ou melhora
dos ; e a ~~ue vale, tambem pelo menos, 
lo.qoo:OOO:r:; os prolongamentos a Ba.hm•ú, 
a T!bag~t, a Itararé e a Sa.ntos com a extra· 
ordmarm quantidade de materiaes fixos a 
assentat• o rodantes a ser montados, em so
hres~lente. 

Es~ou dizendo as ultimu.s palaVl'as Sr. 
Pros1den te. ' 

Não discu·to o leilão por pensar que o H
lustre Sl'. Barbosa Lima esca,lpellou o ponto 
com a rara Pl'oficiencia com que t1•ata dos 
assumpto.s que submetto a.o seu exame. Ma,s 
entendo deve1• accresccntar ao que disse nlle 
com brilhantismo : " 

Não conheço, ta.lvoz devido á minha. iano
rancia,lei.alguma do parte alguma do m;ndo 
que autor1ze a Fazenda Publica a fazer arl'O· 
matacões em has~a publica. O que sei, o que 
está nas Il.Ossas leis, o que está na legislação 
~os povas ~ult.os, salvo d9talhe sem maior 
Importa.ncla, é que a Fazenda Publica per· 
segue mais ou menos cruelmente os seus de
vedores .PM'a cobrar o que lhe ó devido. 
Leva os nsns destes á praça, ou a. leilão, 
fa.l-os arrematar e paga-se com o producto 
da venda a~Jsim feita. 

Entre nós a Fazenda Publica penhora os 
bens dos seus devedores e, pelo preçJ da lei 
ou sob prévia avaliação, leva-os á 1 a. á 2a. e 
á ga.praça, comabatimento de 10 o;: da ru. 
para a 2a praça, e com outro igual abati• 
mento da 2a. para a 3a.. Si não appareca lici
ta!lte em nenhuma das praças,a. Fazenda Pu· 
bhca. requer que os bens levados á praça 
lhe sejam adjudicados «com abatimento da 
4~ parte do valor da. avaliação ••• ~ 

o.uço. a ~ela voz com que me diz um bom 
am1go ~ lllustre collega de representação 
que assun p1·attcou quando procurador sec-

ciona.l em S. Pa.ulo. Agradeço a autorizada 
declaração de S. Ex:. « ••. ou o pagamento 
pelos !endimentos dos bens penhorados.» 

Deliberada a adjudicação, não havendo in
teressa.do que requGira a remissão dos bens 
ir~o ~lles_novame~te á praça pelo preço d~ 
adJUdlcaçao, e entao, si forem arrematados, 
9 pr_odu~to da arre~ata.ção pertencerá. por 
1~te1.ro a Fazenda, a~nd~ que superior á di· 
v1da. e ás custí1S, e st nao o forem, «resol~ 
ver-s~-ha sobre a incorporaçio, sendo im~ 
moveis, aos proprios nacionaes. » 

Não sei com que fim se atropeUou o leilão, 
quando se sabe que o Thesouro Federal -
syndico de file to- não polia renunciar o 
cargo, pol'llUC a renuncia do cargo· importa 
na re~uncia d?-' gorJa porcentagem que lhe 
dey~r1a ter s1do marc:1da na primeira re· 
umao dos !3redo_!CS, depois ~a prévia reei· 
proca ver1ficaçao dos proprws creditos (lei 
n:. 859, .art.66, 2a..parte), pois que o Thesouro 
nao pôde l'enuncu!.r o que lhe é devido ; 
quando se sabe que o Thesouro- syndico 
renunciante - continúa a ser responsavel 
para com· a liq_uidação até que pa.sse em 
julgado a prestacão· de contas que fizer ; 
quando se sabe que o Thesouro - credor -
não podia arrematar, como areematott. sem 
licença. do juiz ; quaudo se sabe que devem 
ser desde logo sequestrados os bens de pes
soas que não teem a administt•açlío de si 
m~smas, comprados ainda que am hasb pu
blica por juizea, escrivães, tutores, cura~ 
dor~s! administradores e qu·tcsquer offi.ciaes 
do JUIZO, e o comprador ou compradores sub
mettidos a processo criminal (a1•t. 32, § 6°,. 
do decreto n. 834, de 2 de outubro de 1851); 
qua,ndo se sa.be que os procurado1•os da 
Republica, (foi um dolles quo representou o 
Thesouro no acto da arremataçã.o ), não toem 
por lei, decreto ou rogulamel',lto attribuiçã.o 
ou faculJ.ade p:tra fa,zer arrematações em 
nome do Thesouro, nem por aviso lhe foram 
dadas instrucções po.t'tl. asse fim; quando se 
sabe que, por estes motivos e por outros 
que_ antes deduzi, o meritissimo juiz da liqui
daçao forçada não deveria admittir os lanços 
do Thesouro por não poder o Thesouro com
p_rar ou vender sem lei anterior quo o auéo
rzze, por não dar a lei c<1pa.cidade para os 
procuradores da Republica fazerem em nomll 
do Thesou1•o arrematação em h~sta pob'Liôa, 
nem se mostrou habiLitado para esse fim o 
que arrematou o ace1•vo da companhia liqui
danda, e por isso não poderem os' syndicos 
assemtllha.dos aos tutores ou curadores, ha
verem p1ra si bens ou atreitos da compa
D;hiasyndicada nos termos da Ord., liv. I, 
tlt. 88, § 29: 

«E mandamos que os tutores é cura~ 
dore~ não compram por si nem por ou-
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trem bens moveis n~m do raiz das pes
soas cujos tutores ou cUl·a.dores forem, 
posto que por ellés queiram dar sua 
justa. valia. E, .posto que se ..:endam po1· 
mandado de }ust.'ça publicamente em 
p1·egiJo, . neTo lhes pode1·tio os juizes dm·li· 
cença pm·a os cmnpta;·cm. E, compran
(} J-os ou h a v Jndo-os, não · valha a tal 
venfla ou contracto; antes seja nullo e de 
nenhum e.ITeito, e })Crea.m anoveado o 
pre~~o que po1• clle.~ derem, a metade 
para. o orpllão c a outra para. quem os 
accusar. Nem poderão ha.ve1· os -tlitos 
hens om tempo algum por nenhum titulo 
ainda depois d~ ntío serem tuto1·es, salvo 
por via de successão ... » 

E,flnalmente quando se sabe que o preço 
da arremat-lção não póde ser lev~tntado p3n· 
dendo embargns, a.ppellações. accão de nulli
dade, embargo ou protesto de pre!erencia e 
rateio, c a arrematação resolve-se «quando 
a sentença dada á e;oc:)cução, for rcvog<tda no 
todo ou . em parte })Clo provimento dos re· 
cursos que houverem sido interpostos.» Co.m· 
sulte·se a. respeito de arrematacão e a.d.htdi
cação os Decretos n. 737, do 1850, n. 848, de 
11 de outubro de 1890, .e n. 3.084, de 5 de 
novembi'O de 1898. 

Agora, em termos I'apidos, o meu juizo so· 
bro os syndicos. 

Nfí.o me parece quo os syndicos <b Compa.· 
nhia So1•oca.bana e Itua.na po3Sam. vir a sel'· 
vir de mod(~los ;ws futul'os syndicos de liqui· 
dações í'ol·çadas. 
· Eu os colloco nesi,e angustioso dilema.: ou 
nã.o ompl'egal'am a fa.vot• da liquidação a di· 
Jigencia. que emprogariam nos prop1•ios ne· 
gocios, como quer a lei; ou for·am, violando 
a lei, simples arl'.Lnjadores de um bom nego· 
cio pnra o Thesouro, digo llom negocio nn. 
intenção dellfls quo não conta.ram com I'esis· 
t0neia. em parto algum!!., den 1.rJ ou i() r a. do 
fôro. 

Os syndicos da Companhia União Soroca.· 
bana e Ituana, quer na sun. inet•cia, quer na. 
actividade prejudjcara.m grandemente a. tudo 
e a todos, e ao propt•io Thesouro, a quo, pa· 
l'ece, d0sejavam servil• bem. 

Prejudicaram a liquidação, por omissão, 
DQf~promovcndo como lhes cumpl'ia. .por meio 
de ·clt.tmada c p1•opositu1•a de acções, e de 
commisso c reemissões, a integração do ca.· 
pital soç,ia.l que, sondo nomina.lmcnte de 
70. 000: OÓO$, 000 é na t•ealida.de . a penas do 
36.022:8'20$, divididos em 150.093 acoões de 
200$ c em 150. 093 acções com 20 o I o de en
·trada; não declarando si at•recadaram e 
on,le · e em que condições depositaram os 
10.195:906$380 da renda liquida, confessada. 
.pelo Sr. Ca.simil•o da Costa, dos annos de 
1901 c 1902; o.i 3.399!958$450 da. renda li· 

quida confessada pelo S1•. Alfredo Maia., do 
anno de 190:3~ e os 2.9lô:666S620 da. renda 
liquida. de 1 de janeiro a. 5 de ago 3tO do CO I'· 
rente anuo, dia do leilão, calculada essa 
renda num mínimo annual do 5.000:000$000 
o~ mensal de 416.066$66() em 7 mezes; 
nao reclamando do . Thesou1•.:., como lhes 
cumpria, pa.ra desafogar a liquidação, a 
entrega immediata. dos juros na impJrtan
cia de 1.50'J:OOO$, mn.i,l ou menos, g.1ran 
tidos .. para. a. construcção dos prolonga
mentos ferro-viarios de Tatuhy a Ita.rart~ 
e de Botucatú a Tibagy; não aceiLndo uma. 
c..Jncordata, qualquer como meio salvador de 
dezenas do milhares de contos de réis em· 
pregados na acquisição de clebentw·es sem 
cotação na. bolsa, por illogae.s, e de outras 
dezenas de milhares de contos de réis, em· 
pregados na acqui8ição de acçõ3s, para lhes 
dar, com a. classitlcaçilo de Cl'editos que or
ganizar.:J.m, o valor de p::tpel sujo; deixando 
cahir em c:.tdncirlade a valios:t o ambicio
nada concessão fedora.l do prolongamento da 
estrada. de fCI'l'v Sorocabana ao porto de 
Santos, por fttlta de uma petição de proro
gaç~ão do Pl'i1Zo de tras annos, concedido 
pelo decreto n. 3.747, de 20 de agosto 
de 1900. 

Prejudicaram a liquida~ão, por commissão 
continuando uma demanda que o Sr. Casi
mira da Costa. fez pt•opol' contra o ex-presi
dente João Pinto, quo, em 1893, tomou a si 
a administração da companhia, que tinha. o 
capital nominal do 70.000:000$,que elle regu
larjzou em 3(1.02.2:320$; que tinha empresti
mo:3 autorizados it•regulat>mente na. impol'
tancia, Ue 580.000 clelJelttUI'eS de 100$, quo elle 
suusti tuiu por uma emissão regulai' de 
300.000 debent·w·es de 100$, quu contractou 
com o Banco Constructor do Brazil, ga· 
nha.ndo no contracto plra a companhia, mais 
do 3.000:000.$, por se have1• obl'igarlo o Banco 
a recolher a,os preços do 30.$ o 35$ e a re
err.ittit• a 70$, os dcbentures que a anterio1• 
dlrectoria emittira a 20 e 2.5$, como o foz e 
consta da. csct•iptura. de .27 de setembr•o de 
1895, nas not~ts do 3 1 t::\bellião Evaristo 
Valle de Barros; que tinha em caução por 
divida. pessoal do anterior presi1lonte da di
I'ectoria 57.529 debenttwes, -em excesso de 
emissão, quo nunca constarão. da escriptura 
da compa.nhia, salvo da que o Sr. Casimiro 
da Costa. org~nizou em livros abertos, nu· 
meraios o rubricados, depois de roquo
l'id& a liquidação fo1•çada, debenttwes quG 
com os seus respectivos juro~:~ dobravam 
de valor subindo a uma. importa.ncia. to .. 
tal de 11,505:800$ que olle Sr. João PintQ 
resgatou ·por accordos pa.rciaos, depen
dendo o ca.ncellamento, e recolhimento dello.s 
:to cofre ela Companhia, das. ultimas pre· 
stações dos ultirnos a.c;wrdos,na. importancia. 
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-.(ie 1.892:220$; que tinha. compromissos do do pes:;oa.l experimentado por um pessoal 
t•)da a orJem montantes a milhares do con- inexperiente, pela.:; g;·eoes que faziam o 
i~.íos de l't3is, que elle Sr. João Pinto s:.ddou novo e o velho pe.)soal por íillta de pagu.-
em sua maiot'p:trie, e ~arantiu o restante mt:ntos om dia, o de credito para. so suppri
com 108.184 debent·,,res, senJ.o destes 8,1.52! rem na.s noccssida.des, o pela irregularidade 
-de sua. pl'opr•ied:Ldo pa.rtiúula.l' c .23.660 ue e qua.si suspensão do trafego, que atlligía. a 
}n·opriedn.dc dt Comp:l.nhia ; que tinha. 636 lavout•a ao ponto do haver nas duas zonas 
kitoí:nctros de vias t'errcas, em tt'<~fego, eom um moviment'J considerado revolucionario
uma. ronda liquiJ.a de 1.061:504$~10 quo elle por se a.ttribuir ao GoVOl'no Federa.! a. susten
~~Ievou nt> anno de 1080 a. 005 kilomctro~ de taçilo dt> Sr. Ca.simir·o da. Costa na dir•cctoria. 
vln.s t'eereas em trafego, com um:.t remia. li- da c0mp3.nhia. liquhl::l.nd:t. 
qui<b, de 3.54!:921$"'>20, com mais 7 kilo- Emqu:1n~o os symli•JOS, por um la.clo, assim __ 
metros em adcw ~a.1o es~:t(b d.c con-:;truc~~ã.o pr.'ju(licwa.m quil.lqllol' possível concordata. 
na linln de Agudos, com a. ligação <b Ihuan:1 por outro l:.tdo, com o intuito do <H'l'anjar 
-t~ So1'oca.ha.na. pela. Estu.çã.o ~la.yriuk., C)ffi bom negocio p tr,\ o Theaom•v, sem os neccs-
os estalos pl'elimina.re~ feitos, e a.pprovaclos su.rios poderes expressos concediuos pdos 
pelo Govcrn9 ~eder:tl, para. ~s p:-olong<tm~n·. cretlor'<B (art. 193 <lo decreto n. 43-4) gasta

·:tos de Ita.petmmga. a. ltarare, do Cet•quctra a va.m clles tu-la ou a. m·J.ior pn.rte da. renda 
·Cesay a. Tibagy e d~ ~l'layl'ink a Santo:3, teu- liquida que arreca.d<\l'a.m, ou deveriam tm· 
-tlo s1do a. C.)ll3trncçao a.t:LCJ.d·t em alguns pon- a.L'i'ecadado do S;•. C<t':limiro da Co3t:t o toda. 
tos? ten<lo tido essa;_ dem~nd:.t por· fim im- ou m :.tit>I' p:trte da, rocei ta que teve a 
ped1r qne ellc Sl'. Joa.o Pmto com o Ba.nco estrada durante a saa. syndicancia. delles, 
Bra.zil e ~o~te Amoeioa c com outl'OS ct'odo.- renla. liquid · ~ e 1·cccita bruta. na. importancia. 
res e accwmsta.s que o. ~tcomp:mh::un, rea\1- J.e 25.00J: 000.~ mais ou menos, quo, de~con

-8:1S~e_ concorua.ti1 v~mta.JOSil. pa.ra. O) cre.tor·cs t~(la.s as despozas do ü•a,!'ego, deveria ter 
· 1egi tnno::: e a. tê p:w·.L o::; P''rta.d.ot'lli! d.c d~Jb~n- siuo distri huida. om di vid.cni.lu.3 aos cre<lores • 
. ttt~~s ge:n .cotação _na. B~l;a., para. a, Compu.- Emqu:mto o3 syndicos, p1ra. ca.ptat• a.s 
.nh~a c va.ra. os ~CCl~~~S~l.:s. • • !I • sympatlli<tS <b St."to Paulo Railway Compan!J, 

E!ntl.ua.nto os syn,hcos •• P0.~. um 1•1·do, tt .. s ~ ainda. sem os nec:;ssarios podere::~ exprcs:;os 
.:PrCJtldlca.va.m a. qu Llqucr ~03::; 1 v.el c~ncorda.ta., concedidos pelos cro<lores, re~b.belecerJ.m 
por outro ~~~1~, com u m~·~:no 1.1\f,tato, com: com esta, pot· um contra.~to de cuja. Vct.li
.p~a.v~m ~Qvoe:s, deb~ntu:1 cs. c a.é. pac1uena~ da.rlc cu duvido, na. Esta.çã.o de .lundiahy, o 
uiVl\~,~ ~·t Co~~p~u~w. h(L~~~.ant~ • <l, ~ q~e ~ r.rafego mutuo, que havia cessado, corn <1 
J)t:iOI' ~ara ~l Hlulptu.r, alH. u c~ID .t.o SI • f·~il ina.ugura.ºã.0 da linha. de ligação ao Itt1 a. 
~1ro dct Co~tu.,.a. arca. d? B.l.T~c.> d,\ Rep? ll}c~ MayL'ink, lesanclo a l'Oll<h da Estl'a.da Sol'O
·o.lhc cnt~o..,~;a.ry1 a. P.::u t:? da. ~ondn. Ü· lU~d .. t c:1ohan'1 qua.si num milhar de · contos d~ 
du. f~~np.tnhJ.~ ILflULll~nt •• L, ~~~ .a~n?s do ~ 90.1 réis, act.ualmcnto, CLUO crc~ccrá do anno '(Hl.l'a. 
-o 190 .. , quo ;L~ estava. dopo:sltad,l. • , o, a.mda. anno a.ttendenJo SJ ~l.s "ra.ndes plantações 
ma.i~ •. lhe t·~~ulhta.~·o.m cer•c .L d~ 4 .• 00/ ~0~1 t,o~ de c.t.l'é, e a.o t.et'L'eno em !:)ser pa.rc1 esse plau
·liO lél~. fótu. o mu.is quo um:.t ~lSCU!lt: -" lHe tio na. zona, da. E~tra.d:.l. Itu<tna • 
. ga.l de;,ftgul'lt, pol' umn. kmsa.cç~ao, CUJ:1 na- ' . . ·- . 
·-r.uroza 80 igrl'Or:~,e só se poJ.OL'ú. dctet•mim\r por 0.; syni1co~ da. Co~pa.nluo. Unmo Soroca-
um jmllcial e:<amo do livr.ts; e,:dnda mais,de bana e I~uana. só qUJzora.l!l ser bons para o~ 
MMr•do com a e~cl'ipta. c folh:LS do p3;gamcnto cst.r~.ngeu•os,e pa.1•a. a. Unm.o .Foder:~.l; . r? a~. s~ 
.11uo ollo lhos dOlxou, ~aga.~·a~n m~1t:ts con· o to~a.m e1f~ct1va.ru~~te .P~.\.In. o cap1t:l.l al .• 
. te nas ue contos de l'l!lS smu.o rua.1s de um lemao e par.t o c1.1,p1 t:Ll mglcz - po.ga.n~o a. 
milhar de conto) de réis, a. sa.laz•lsta.s e for- hocca ~o c~fl'e, prodtga.mJnto, emprest1mos 
-necodo:·es protegidos, 0 clasiliH.ca.ram, como "!TI oprtgaçoos a.o p.>L·tu.dor, üc l 0 /o de amor· 
c:r-cdores pt'ivilogia.dos, a. sal:lodshs e fo~ne- t1~ <~ç~o annu,al, ~om tod~s os JUros, . co.m~ . 
. codore.; atreiçoados e, cumo credores cluro- zm~~oas .. e de:spe.zll.s de co~ru,nç~, quando t.Le., 
gr<tphu.rios. a. sala.t•istas o fornoccdor~s inc!_ir- obl'1ga.çoes pol' 1lle~acs nao sa._.? cot!l<!,a~. •D~ 
fercntcs, 0 excluiru.m de toda cln.ss1tlcaçao, Bolsa., e os seus por ta.úorcs ostn.o SUJOltos u. 
·com a. nota infa.rnanto do dofL•a.udadorcs da. multa do quadrup~o do. valor dclla.s, -sem 
.estrada, a todos· os mn.is. culpa da. Cor~~.1ul~a. cm1s~ora, quo t->entou c~ 

o sr. casimiro da Coilta, qnando orga- tomp? a legallzaça.o dos .~es . ~<la ou t:os en: 
-.nizou a. oscripta. 0 folhas de pa.ga.meuto que prastLmos nas mesmas condL<;.oes de rllega.ll
deixou ao~ synd.ico .~, esta.va cnraivocilo da.de. 
cont1•a crodot•os e accioni..;ta.s que o não Avaliem a. Ca.ma.r.1, osjLtizo.;; e os que são 
.a.ppla.udia.m, e contl•a sa.lat•istas, fornQoe~ justos o pt•ejllizo com que os syndicos. amea.
.doi·os e lavra.Joros da.~ dua.s zonas, Sottoca- ça.m a g13nto pobt•a, cru-.3, poP a.mor ao pro
."ba.na e Ituana., polos tlesastres que occort•ia.m gL'0.4SO d·\ t_el't'J. n1ota.l, omp1•ogou as suas 
•Il:l. ostrad:.t om consec1uoncia. da. sub..stitutção ma.gra,s oco:\omh~s em acçõo.i da. Sorocab~~. 
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Credores 'da Companhia Uu.ião Soroca hana e ttuana 

NOO!'ES 

l

rEL.\ GLhDSo' ... l'l!'l .. c:;.c;7iol T".ELA 
,-, CLA3~JF1CM;:.:\o 

_.;y;~mcor::. r>nOI'0':'1'A lmFmnE~~·' ">""'""/ U :'ll t\. E úV"l" n A 

CJ. A SSI.F lCAÇ .t O 

-------------------------.--------
Dcl;cntlu·iJs 

Pelo. cl,.,5ificaçiio dos syndícos: 
3.485 rlo ~ 50=~ l74.250,quc ao c;unbio do 27 d, 

seriam 1.5<::18:734~. o ao calnlJjo rte de 1~ ti. 
(em 1~oder tltt Bnn-co da Rcpuhlica.j .• _ • ~ . - •. 

Jlll'Os até wtcmbt·o de 1D03 ................... .. 
Pola cb .. osíftcaçfi.O :propost~: 

Pl'<!ÇO real do <1.600 dçb"ntu1·es de g 50 polo 
va.!Ol' estinmüm da. respectiva. divida hypo· 
tMcaria na. impot•t:lncia. d.e ~.:!.'l8: 08'l$!1i'U 
coL'rCSpãndo a 40i$40U,33 por dfbontura: 

3.485 d~benlurcs resta.ntos dcota. divida. .•.•.•••• 
Juros do outubro de 1897 a dezembro de 1903 á 

3.582:!1715870 
1.2.32:4•18$850 

I. 733:371~515 

4,815:420$7.20 

raz..'i.o de 6 •f.,;w anno ................... . 3~D :340:)585 ... • ........ " .. 
(Lei 'n. 177 A. de 1893, art. 6", § uoico, mo· 

iliJicado pel"'lein. 8.'\9, dP. 11102, a.1·t. 20, § !•) 
Pela cla....•'''~ific.1.çflo. dos :syndicos: 

1.500 du ·5.: 100 = -~ 150.000 que uo cambio <lu 

f~c'1p~':t'ei;~u 1T~~~~~~~1~&~t:1r~~~-~~ ~1~~ ~-- :l.o8-1::~:JJ$~15o 
Jlll'Os a.tú janeiro de 1904 ...................... 

1 
___ !_J2<>_-_:8_9_7~!)-73_o 

Pela clasilíficaçiio propostr.: 
1.333:200$000 

4.0!0;235$U30 

Preço real de 1.500 deDenl">·es no cambio de 27 d. 
Juros de a. dezembro de 1903 â. razão de 

o~,f!o :10 a.nno • •• •.•• ~···-~-~······~-· ~ ··- ~ 
399:857.~290 ...• - .... . ... f •• 

(Lei n. 177 A. de 1893, ;~.rt. G'. § umco, mo· 
difie!ldo p~l" lei ll. 859, de 1902, art. 211, §l•) 

142 .4">4 da 1, serie - l~'l.Pel <le 1 oo.-·~ (peht classi· 
fic.'lção .tos syu<lico~) ... . .......... .... ... .. 

Juros (itlcm) ............................. , 
P<Jla classific.1çã.o proposta: 

139.000 da emissão a.utori.zada. pot• assembléa. 

~:"'~~~~.a:.-~~~~~~~~.~~-~~~~.~:~ 6.289:750$000 
Jui'OS de G•f. ao:).Ilno sobre esUl. importn.ncia de 

6,-"89:750.~ de I do outubro de 1901 a 3 1 
do dezembro de LOO~ ........ . , .... · ....... .. 817:0ü7$500 ............... . 

Pela ela.ssific:tção dos syudicus: . 
301.~ •kbcnh.re. da 2' seric :papel <le lOQ:i;OOO. 
Jnrus.. ........... . .... .. ............ ·· - ············· 

30.133:800$100 
12 .555: 950:>000 42. 6Bíl$750~000 

Pela classificaçtto proposta: 
300.000 dcbcntu,·c• no preço médio de 66$346,61 
Jdl'OS legaes ..... - ....... . · .. · · · .......... • .. · 

19.903: 983$000 
7.494 :289$790 .. . ... ........ .. 

Pela. clas.sifl.cação dos sYnllícos~ 
1.852. dll. Secção ltllt.U:\ da mo;;; em po<let' do 

Baneo da Rcpublicn. •••..••• ' .... .. ...... .. 370:400$000 
Joro1 ............. .... ...... . . . ... . ... . ... .. . .. 1 _ _ _ 56_:_oo_·l_so_oo_1 

427:261$000 

Pela c)a.ssifica.çã.o pl'oposta.: 
lgnorn-ro c cn.pill\l do ~mpresti~o, pelQ q_ue 

mantoru-so a mesma. 1mpo1•tanc1a. . •... ~ -.. - • ' • • • • • • • ~ • • I • • ' • • • • • • ' o ' ' • ' • • o ~ 

Pela. classificação dos syndicoS! 5 .752:900~ 
51.~ ddu:nturcs sem deoignaçã.o de sorie . •• . • · (i79,555$lfi0 
Juros destes clebeilhl>'Cs ao B:tnco Commercín.l. .. · 29~:22().$000 
Crediw d~ Corupanllia. Iu\ ernacioual •.• •. •.• •. • ·1-----~-

Pela cln.ssificação ]Jroposta: 
10.000 ddJc»!tu·ss <l. Companhín. lnteruaeional, 

e2.pib.l e juros .. .. . . .. . .. ·: . . ·:· ... · ... · .. · • 
12.500 ditos ao !lanco Commorcml, ldC!Uidoru •• • 
2.9BU ditos ao Banco Rtn•at, i dum idem ...... .. .. 

292:220$000 
l. 000 :OOO:WOO 

100:000$000 

6. 72•1:6758!60 

2 .0ü2 :7128lOO 

l. 733: 057$290 2 . 277 : 117$790 

7 .'!07:417$500 

27 .398. :27:28700 ].~ .29 1 :477,';~1(1 

19.000 ditos a Manoel Mattos Souza. Souto, 
i domidom ..... ........ .. ... . ..... . .... . .. 

500: ooosooo ............. ,, . 1. 80.2:~~\000 4. 852: 4.55$\Gll 

13 000 di los ao B.~nco Commc rcio (J 'C.''IPt:tdos 
• pela coiDI_Hl.nhin. liquidanda, l'estituidos ~i 

t:ompaabiilo Edficndot•<t que Ioz o pagamento 
rla ultimi\ presti\ção, o os vendou ao Banco 
da Repttblica). Estes tfcl,enlures fo~a.m . ex
clllitlos tia classificação proposta, @o so pol' 
cxcedcnml U. cmissiiu rOcl-]JcctJ.va, como IH.'.m
ht'lll pol·quc, 1·csga.tu.dosl (h;Yia~n cs_tn.: cn.n
ccl!ados uo colh• ,la Compil.lllll:t . Mtao mn 
podet• llO Banco do. Rcp"blica . 

57 .5:.l9 fL.:(Jt!JI.-lHl"t ~.'i 



XO;\C I~<i 

Transpot·tc ..•.• , ........ . . ..... • 

Ot·ctlorcs c/"ssiflcatlo• 

Por titnlo de !lomlnlo ...... ............ . 
PriYi legiarto" 45<} crudorcs pol' 

s:1larios corrsspondcntcs ao 
anno de 1 00~.. .. .. .. . . . ... .. tlü:I03$471 

DiVCl'~<JS , • • o o 0 o • o o , o , " , n •• 0 0 • 0 0 ~~t:5:J7S849 

Pi:,:noraLicio (B~mco du. ltepubll~) ............. . 
~:oto.do <le S. P"ulu .. . .. ......... ........... · .. 
Banco da. ll.epubtic" du Bt•azil. •. . .. ....••....•• 
l!a.ueo Nacional Bmzitoit'O ......... ......... . .. 
Wilson Song & Comp ....... ................ • · · 
Dr. Ulysoo; ViMna. ....................... , .. . 
(,'lJirvgt•apharios: 3'00 ct-edoros por 

s:tla.t·ios a nLorioros ao a.nno 
du !902 ...... .... .......... . 

[ }iVCl':-SOi5. • • • • • • , · , , • • ·• · •• • • • •• • 

29:0'!'±:;710 
152:f>52.$400 

Compa.ohta ltdifi.::u.tlm•tt. ... . .. , .. .. . . . . ... ...... -
Juiio P inlu F'ort'Clra. Lcic.o ........ ........... .. 

Poh1 cl,.ss lftcação ptopo•ta: 
OS mu.:wlus acima muncu.HHl.tlos, c om cxclns:'io da. 

Cnmp~>nhito Etlilic:vlom. por ter • l<.to dll>l'l""· 
~i.tkar\a 111\lo ,iniz, (" ma i~ os !'\eg nintps,, . . ..• 

Cl'::llOI'•'·" cA ,·/.'t ~Ji;lc tn· 

B<.~.n co Hra:f.i l o Not·te Amori1!+L .. ...... __ .. . . ... . 
.tuão Pinto L"crL·ch:<\ Loitt.L .. .. ......... .. . ..... . 
Gcol'>! Octlol'ol' o l'. J. St>uor., ................. . 
.!oito Plntn Forrolt·" f.oll,o Jli l110 . .• • .• .•.••...•. 
.loio c. J"nauopulo> .... .. .... .... . . .. . .... .. .. 
D1·. Augolo Pl oho1ro J\Iachu.d,J . ... ............. . 
Di'\"Cl't:'OS • • •• ••• • ••• • •• • • •••• ••••••••• . •• • •••••• 

Rem da. 

~!iu~~,rd~:::~~~·\v~h~~·~ -~ .-~~'.1:::::.::: :: :::::::: 
Idem idem tlo sete matos do annu d~ !90,1, cal· 

culada '"/" ~o 5.000 :00fl:;i anoua<lil ou sejam 
.{ 13:0l~l'i1;60 moosao• . . ..... .............. . 
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e da. ÚuanD,, pelo calculo compar."1tivo, que I nho, animado de um sentimento concorda.'· 
passo a lel', ela classificação dos credores ta.rio, que chega mesmo v. da,r valor a de· 
que elles os syndicoa tentn.m fazm• vingar, bentw-es Cl'iminosamonte em circulação. Eis 
com a classitlcaçã.o dos credores que pr·opo· o calculo : 
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pora.cióo que la. hubierc oto~ga.do, y ,;e 
constituil'á uu Consojo de incaut,acíón, 
compuesto do un presidcute nombrado 
por dicba autorid<td; dos v o cales de,;i
gna.dos pol' la. CDmpaliia 6 Em.presa; 
nno pol' cada grupo ó sccción do acree
dore;;, ~- tres á. pluralidad de touos e.stos». 
(Cod. Com. Hesp .. art. 039.) 

Como se acaba. de ver, pela. clitssílic.:tção 
dos syndicos a companhia. liquida.nda deve 
90.624~554$600; e, pela, classificação que 
proponho, attendendo a todos o;g credores, 
'menos a Editica.dora. que está. judicialll1ente 
c.xcluida. da cla.ssificação, mas inclusive totlos 
os credores legitimas não contemplados pelos 
syndicos -58.I75:966,$840,havendo entt·e uma 
e outra classificação a enorme di.trerença tlo 
32.448:589$760. 

E note-se, a. classificação do~ syndicos não 
está carregada. com os juros de 57.529 dcben
ttwes, qne importam, mn.ís ou menos, em 
5. i52: 900$, pois que os syndioos represen
taram por$ esses juros na classitl.cn.ção quo 
'!izeram ; e eu, na classitlcação q_ue proponho,/ 
não só não menciono esses juros, como tam
bem dou por assegm•ado o resgate desses da
benttwes, com a impot•ta.ncio. de 1.802:220$, I 
que compreheode dividas incluídas na. elas· 

,_:Hica.ção dos syndicos. 

,, El Consojo de incatrt<tción organisarú, 
Pl·ovisionalmente cl servicio de la obr<t 
pfl.blica; la. administrará. y explotar<i., 
estando aderoás obligado: 

1. 0 A consignal' con ca.riicter de de-
pósito necessar'lo los productos en l<t 
Ca.ja general de Depósitos, despu~s de 
cleclucidos y pagados los ga.stos de admí
nlstración o explotaoión. 

2, o A entreg·ar en la misma.' O<tja. y eu 
el concepto ta.mhiéro do depósito noccs::t
rio, las existencia.s en metálico ó valores 
que tuviera, la Compaiiia. 0 Empresa a! 
tiempo de la incautación. Noto-se mais que e:otcluidas da ctassifi.caoã.o 

que proponho, na. i mp o t•t a.n c i ft de 
·58.175:966$840, as obrigações M porta.dot• 
reputadn.s criminosas na importancin. de 
:-;;, reduz-se a divida exigivel da. compa.ahia. 
fíquída.nda. a. $; c portanto crcscet·~o as 
sobras pa.rtilha.vois com os accionistas, 
mesmo c1ue prevalecesse u. infeliz Iicluida.ção, 
que se a.rundou na. arrematação pol' \SO mil 
contos do réis do acervo da companhia 
líquidanda.. 

Leia-so com refie:âio o eatculo que a.pre· 
8Cllto,o rcconhecel'-se-ha. quão ingl'atos foram 
os syndicos pr.1.r11 u. liquidação <1uc I!10s fui 
confiada l 

Nem mesmo assim foram bons os syndicos, 
como quizeram para. a Uniü.o FederaL. Com 
desagcita.mento consegLdra.ru pa.m cga. o 
loga.r• da successor·a. da companhia União 
~orocabana e ltuana, em todas a:~ demandas 
~ c1uc esta. responde, c em toàa.s as vbt'iga· 
çõcs a que osta está sujeita. 

A União Fcdoral, compra.dom do heus em 
1msta pllblíca., nã.o goila. de nem um privi
legio, não oxcl'ce sohet•a.nü~ subt•c a cousa. 
comprada.:~ pessoa civil, ~ indivi(lno, como 
qualquer outro. 

Não acootcccría isto si os syndicos de ortt1•o 
modo procedessem. B•~sta.va que de pl.'la· 
cipío se lembL'asscro clic;; de que 

« Por ninguna. a.ccíón judícín.l ní admí· 
uístratl va pod1•á íatct•rumpír-sc cl ~c r· 
vício do oxplota.ción de los fcl'l'OC~Ll'rdcs 
ni do nlnguna. oh·a obra p1íblica ». (Cod. 
Com. IICiiJ>,, :u•t. 031) 

<) U<l CiUO 

(!! Hollha. la. thwla.t·<~ción de q11íeLt•a. se 
subiliitlo~·o lu. Clllll!lliilán . .;o JWldl•;t on 
ciJUaolmiouttJ tlcl Qoblm•uo O il '' la c'.Jl'· 

3. o A axhibir los libros y IJapeles P<H'· 
tencientcs á. la. Com:paiíla ó Empres;,t, 
cu ando proceda e lo decrete el J uez 6 
Tl'ibunal». (Cod. Com. Hcsp., <~rt. 940); 

o com isenção de es_pirito pt•ocurassem da.r o 
seu ao seu dono, promovendo a. fol,'mação de. 
duas administrações c1istinctas para os dous 
pa.trimonios - um da. c.oncessã.o estadual e 
outro da concessão fetlel'al da. Companhia. H
quidand:t, para que cada um dos governos 
concedentes solicitassem. do respectivo Con
gr-e:;so leí conailiad~l·a d~ «los ~erechos ~e lo.;; 
acredorc3 com el wteres del Estado,» SI poJ: 
Ca.lta de concordata, esses l)aüi.moníos tives
sem ido ,~ 1.. praça com o :prazo de 6 mezes 
pelo preço dn. avaliação, e ti2"', c9m_o mesll;!O 
pt•azo, por 2/3 da mesmn. ava!1aça.o, e na.o 
tiYessem enr-ontrado arrematante nem numa 
nem noutra praça. 

flasta.Vll. QUe elles, não pensando Dl1 perfeita 
pr-atícabíbílicíade de leis hespa.n tio las dentro 
do nosso rc:..;imen legal, qne deir.a. aos cre
élores a li \"ré administração e disposição das 
massas líquíúanúas, sr>Uci.ta.ssem do Go\'GI'LlO 
Fedorn.l um decreto tle dcsap1·opria.ção por 
utilidade pulJlica. e o Governo Federal llt'o 
concedesse para a. L'níão Federal ex:ei·cer o 
seu po.pellle sober·••na. so_bre as !iu1!a~ ~rrea.~ 
e flu viaes da Comp;:t.nlua, em liqurd,tça.o f9r • 
çada.-ficaodo livre aos credore'l, aq_s accw
nístas e ,mais íntere~:~ados a. di:>cuss<lfl.:or!bre 
o preoo úa. desapropl'ia~ão. •. 

:Mas conviria. a União Fed~ral u~spender 
n<t nctuali<lade a irnport:wcia ptbc1sa p:wn. 
es~a. étesRpropi'inção '? Parece que não. 

A Uníilo Fedural, pod~mlo despender, dere 
correr antes ern auxilio <las llgnções das es· 
tt•aú ~S 1le fc~rro uo Norte Q.O S.ul do que ~2n 
:wxílío dn.s lln!uts fet•rea:~ o 11 u v 1nes '1"' Un1ao 
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Sorocabana e Ituana, que estão com os seus 
prolongamentos em via de construcção, e 
contam, pela sua renda liquida a.nimadora o 
crescente, com um futuro promissor para. a 
rêde das estradas de ferro paulistas. 

· A desnp!'oprinção federal agora que o Es
tado de São Paulo assegurou por lei de seu 
Congresso o re~ga te, póue a tê parecer des
considerAção pa1•a com os paulitas. 

Por estes mesmo; motivos não examino si 
conv!.Jm á. União Federal, por accordo ::lflto
cipado com a Compí:tnllia, ou com quem le
gJ.lmente a. represente, o resgat.e dos pt·o
longamentos fedoraes . do Tatuhy a Itararé, 
de Botucat(t ar Tilla.gy o de Mayriok. a 
Santos, contra. cuj:t caducidade se poderá ai
legar o motivo de força maior do estar a 
Companhia submettida a uma, nulla. liquida
ção forçada; e,por a.ccordo com o-Estado de 
S. Paulo e outros le.gitimos interessados, a 
a.cquisição dos troncos e ramaos ferrovia
rios com as suas dependencias. 

Em pe1•feito estado do conservação, com o 
seu trafego perfeitamente regularizado e 
.com a riqueza de extraordinaria quantidade 
.de materla.es, em serviço,e em sobresalente, 
é. o momento opportuno das vias ferreas e 
íluviaes da Compa.Rhia União Soroca.ba.na e 
Ituana serem resgatadas pelo Estado de São 
Paulo, tanto para o Estado, como para a 
Companhia. 

Creio na independencia do poder judicia
·r.to, creio por isso que será annullaclo o leilão 

de 5 de agosto ; mas, quando não o fosse, 
creio tamuem que as linhas ti3rrea.s e fl.u.,..
viaes da Companhia liquida.nda. hão de per-
tencer ao Estado de S. Paulo pelo resgate. 

Si os syndicos tivessem querido ser bons 
para a liquidação forçada. que lhe3 foi corr
t1a.Ja, teriam empregado, sem mcrificio do 
uireito de ninguom, · os seus b.:>ns officios 
no sentido do regato. 

Os tit.ulos da. divida pttblica panlidt·1 fo
ram, são e hão de se1• sempre tão bom:-,, 
como os da União Fcdcr·a.l, dentro e fó1·a do 
Brazil. 

Sr. Presidente, eu poderia neste ponto. 
dar fim ao meu discurso, enviando á Mesa. 
uma indicação para quo a. Commissão d'e 
Constituição e Juvtiça consultasse com o seu. 
pa1•ecer sobre o caso do leilão da.Soroca.bana., 
á moda. do Sr. Leopoldo de Bulhões, que 
quando Deputado, enviou á Mesa uma indi
cação nara que essa Commissão consultasse 
com o -seu parecer sobre o caso da repressão 
das obrigações ao portador, mas prefiro ter
minal-~-V9r este outro modo: 

Sr. Presidente, não me passou pela ment~ 
vir aqui fazer um bom discurso. mas, da-r 
á Camara e ao Brazil, ma.is particularmente 
ao Estadu que aqui tenho a honra. de t•epre
sentar, os elementos da sinceridade com que 
defendo a.s minhas opiniões. (ll!uito ~m t 
Muito bem ! O o1·ado1· é comprimentado.) 

Jl~l DO QUARTO VOLUME 

( : 
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